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АЛҒЫ СӨЗ 

Кез келген тілдегі жер-су атаулары – халықтың ерте заманнан 

бастап мыңдаған жылдар аралығындағы ұжымдық 

шығармашылығының жемісі. Этнологиялық кеңістікте қалыптасқан 

халықтық атаулар ұрпақтан ұрпаққа жалғасып,  оның ұлттық 

дүниетанымының, рухани болмысының, құндылықтар жүйесінің 

ажырамас құрамдас бөлігі, тарихи жәдігері, мәдени мұрасы болып 

табылады. Жер-су атаулары – адамзат пен оны қоршаған 

топографиялық ортаны тікелей байланыстырып отыратын, сол 

арқылы этностың тілдік, территориялық, этникалық сәйкестігін 

айқындайтын маңызды тілдік мәдени фактор. Осы ретте Біріккен 

Ұлттар Ұйымы жанындағы Географиялық атаулар жөніндегі 

сарапшылар тобы қандай да ұлттың тіліндегі жер-су атауларына 

байыппен, аса құрметпен қарауға үндейді. 

Қазақстан Республикасы халықаралық қауымдастық тарапынан 

Орталық Азия аймағындағы алдыңғы қатарлы көшбасшы ретінде 

мойындалып отыр. Қазіргі таңда әлемде қалыптасып отырған күрделі 

геосаяси жағдайда, жаппай жаһандану үрдісі қоғамдық өмірдің 

барлық дерлік салаларына дендеп енген кезде халқымыз өзінің ұлттық 

ерекшелігін жоғалтпай, өзгеге өзін мойындатуда ұлт мәдениетін, 

тілін, тарихын, рухани құндылықтар жүйесін, адами, этикалық 

мұраттарын жүйелеудің, түгендеудің, зерделеудің орны ерекше. Осы 

тұрғыдан алғанда, халқымыздың жер-су атаулар жүйесі ұлттық 

бірегейліктің, сол атаулар өрнектеген төл этникалық-аумақтық 

бірегейліктің бірден-бір көрсеткіші болып табылады. Бұған данышпан 

жазушымыз Мұхтар Әуезовтің: «Біздің қазақ жер аты, тау атын 

әманда сол ортаның сыр-сипатына қарай қоя білген жұрт. Қайда, 

қандай бір өлкеге барсаң да, жер, су, жапан дүзде кездескен кішкене 

бұлақ атының өзінде қаншама мән-мағына, шешілмеген құпия сыр 

жатады», - деген сөзі толық дәлел. 

Мамандардың болжамына қарағанда, республикадағы жер-су 

аттарының  саны орта есеппен 1 ш.м. жер бір атауға ие деп 

есептегенде, кемінде 2,5 миллионға жуық көрінеді. Республикамызда 

мыңдаған ірілі-ұсақты елді мекен атауларымен қатар 50 мыңнан астам 

көл, 85 мыңнан аса өзен атаулары бар екен. 

Жер-су (географиялық) атауларының  қоғамдағы ең басты 

қызметі – оның мекенжайлық, геоақпараттық қызметі. Яғни 



географиялық атаулар кез келген топографиялық кеңістіктегі 

географиялық нысандар жөнінде нақты бағдар беру, ол туралы 

геологиялық (нысананың Жер бетінде орналасу координаталары, 

көлемі; өзен болса – ұзындығы, тереңдігі, алабы; тау болса – биіктігі, 

нақты елді мекеннен жақындығы- алыстығы және т.б.) деректермен ел 

ішіндегі мүдделі ведомстволар мен сырттағы халықаралық 

ұйымдарды (мысалы, әуе жолы, теміржол қатынастары, халықаралық 

тасымалдау саласы, т.б.) қамтамасыз ету болып табылады. 

БҰҰ жанындағы Географиялық атаулар жөніндегі сарапшылар 

тобының конференцияларында мемлекеттік деңгейде бекітіліп, 

ұлттық негізде мойындалған географиялық атаулар кең халықаралық 

қолданысқа бірден-бір негіз болмақ екендігі күн тәртібінен түспей, 

үнемі ескеріліп келеді. 

Еліміз халықаралық қауымдастық субъектісі ретінде 

мойындалып, көптеген елдермен, халықаралық ұйымдармен тығыз 

саяси, іскерлік, мәдени т.б. байланыс орнатып отыр. Қазақстан жер-су 

атауларының (топонимдердің) халықаралық келісімшарт, ресми 

құжаттарда, шетелдік БАҚ, ғаламторда қолданылу барысы күн өткен 

сайын өріс алып келеді. Сондықтан қоғамдық басқару мен 

коммуникацияны орнатуды ең тиімді түрде дәл қамтамасыз ету үшін 

ұлттық (мемлекеттік) деңгейде стандартталған географиялық 

атауларды қолдану қажет. 

Бүгінгі таңда әлемдегі коммуникативтік-ақпаратық кеңістіктің 

күн өткен сайын күрделене түсуі, қатынас құралдарының, заманауи ІТ 

технологиялардың, Интернет-ғаламтордың қоғам өмірінің барлық 

саласына еніп, қарқындап дамуымен тығыз байланысты. 

Қазіргі кезеңде әлемнің барлық елдерінде қолданылатын 

географиялық атаулар ауқымды он-лайндық ақпараттық жүйелерде 

қолданыс тауып отыр. Сондықтан әр елдің жер-су атаулары дұрыс 

таңбаланып, нормаға түсіріліп, үнемі тіркеліп және бекітіліп отыруы 

керек. Бүгінгі таңда экономикасының барлық дерлік саласы сандық 

технологияға негізделіп отырған елдер үшін стандартталған 

географиялық атауларды жинақтап, жүйелеу, олардың деректік қорын 

жасау ісі аса маңызды мәселе. Мұндай деректік қор үнемі 

толықтырылып, жаңғыртылып отыратын ашық жүйе ретінде әзірленуі 

тиіс. Елімізде күні бүгінге дейін жер-су атауларының қазақша-

орысша-ағылшынша стандартталған деректер қорын жасау ісі қолға 

алынған жоқ. Бұл орайда күн сайын өмірімізге дендеп, қарқынды еніп 



келе жатқан ағылшын тілді (латын қаріпті) ономастикалық 

бірліктердің таңбалануы мен таратылуындағы жүйесіздік көзге ұрып 

тұр.  

Кеңістік пен уақыт, тілдік, мәдени, әлеуметтік шекаралар мен 

«кедергілер» өшіріліп, әлемдік ақпараттық кеңістік қауымдасып, 

бірегейленген «трансұлттық» кеңістік орнатуға ұмтылыс жасауда. 

Мұндай ұлттық стандарттау, атауларды нормалау (бірдейлестіру) 

бағдарламалары халықаралық қатынастан бастап, мемлекеттік 

басқару, жоспарлау саласының, қорғаныс, мемлекеттік қауіпсіздік, 

өнеркәсіп, сауда, білім беру және т.б. көптеген салалар жұмысын 

жылдамдатып, уақыт пен қаржыны үнемдейді. Бұл жұмыс нәтижелі 

болу үшін, ең алдымен, республика аумағындағы барлық 

топонимдерді (жер-су аттарын) қамтитын орталықтандырылған 

деректер қорын жасау аса маңызды. Осы мақсатқа орай еліміздің 

топонимдік кеңістігіндегі атауларды жинақтап, жүйелеу, ғылыми, 

ақпараттық сараптан өткізу жұмыстарын жүргізу қажет болып отыр. 

Бұл іс-шараларды мемлекеттік басқару мен халық игілігіне жарату 

ісін қазіргі әлемдегі геосаяси жағдай, республикамыздың ішкі 

қажеттіліктері, жалпы замана талабы стратегиялық маңызы бар іс-

шаралар қатарына қойып отыр. 

Атаулардың ұлттық негізде стандартталған нұсқасы – бір 

жағынан, халықаралық түрлі ресми құжаттар мен басты көздерде 

қолданысқа енгізуге негіз болса, екінші жағынан, мемлекетішілік 

айналымдағы атаулардың бірдейлестірілуіне, түрлі анықтағыш, карта 

өнімдерін құрастыруға, ұлттық қауіпсіздік ісінде, санақ жүргізуге, 

тасымалдау, білім беру және көптеген т.б. салалар үшін аса қажет 

шара. Осы істерді оңтайландыру үшін ең алдымен Қазақстан 

аумағындағы барша жер-су атауларын жинақтап жүйелейтін түрлі 

сипаттағы католог, анықтағыш, сөздік, газетирлер (тезаурустік 

реестрлер) құрастыру аса қажет. 

Кеңістік кезеңде Одақ республикаларындағы ономастикалық 

жұмыстар, әдетте, бір орталықтан – Мәскеуден үйлестіріліп, 

бекітілетін. Осыған орай топонимия саласында да Мәскеудегі 

ЦНИИГАК (Центральный научно-исследовательский институт 

геодезии, аэрофотосъемки и картографии) ғылыми орталығы барша 

кеңестік республикаларының географиялық аттарын реттестіріп 

отыратын нұсқаулықтар әзірлеп, жарыққа шығарып отыратын. 

Мәселен, 1959 және 1971 жылдары жарық көрген «Институт по 



русской передаче географических названий Казахской ССР» 

нұсқаулықтарында Қазақстандағы топонимдердің (географиялық 

атаулардың) тек орыс тілінде жазылуы ғана қарастырылып, 

заңдастырылған. Ал төл жер-су атауларымыздың қазақ тілі 

орфографиясына сай қазақ тілінде жазылу мәселесі, әрине, ол 

кездерде тіптен күн тәртібіне де қойылмаған болатын. 

Ұлттық топонимдік кеңістіктегі осындай олқылықтар мен 

бұрмалауларды түзету мақсатында осы шаралардың бастамасы 

ретінде 2001 жылы проф. Т. Жанұзақтың басшылығымен  

А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты ғалымдары 

дайындаған «Қазақстан Республикасының топонимдері» атты 

анықтама-кітапта республикамыздың 8 мыңнан аса елді мекендері мен 

физикалық-географиялық нысандар атаулары қамтылып, олардың 

мемлекеттік тіл – қазақ тілінде және ресми тіл – орыс тіліндегі жазылу 

нұсқалары берілді. 

Республикамыздың әкімшілік-аумақтық бөлінісіндегі елді 

мекендер мен ірі физикалық-географиялық нысандар атаулары әлем 

тілдерінің көбінде қарым-қатынасқа түсіп, халықаралық дәрежеде 

қызмет атқарып отырғаны баршаға аян. Осы ретте республика 

топонимдерін (жер-су атауларын) халықаралық тұрғыда стандарттау 

ұлттық стандарттаумен тығыз байланысты келеді. Аталмыш еңбектегі 

қазақ топонимдерінің орысша берілуі (транслитерациясы), дұрыс 

жазылуы Қазақстан Ғылым академиясы Тіл білімі институты 

тарапынан 1971 жылы жарыққа шыққан «Инструкция по русской 

передаче географических названий Казахской ССР» атты еңбекке 

сүйенілген болатын. Бұл Инструкция 2003 жылға дейін бірден-бір 

негізгі тірек құрал ретінде пайдаланылып келді. Алайда оның кейбір 

ережелері мен параграфтары әсіресе ә, о, ө, ж,ү, ұ, ы, і, қ, ң, ғ, һ 

сияқты қазақ әріптерінің орыс әріптерімен таңбалануында және басқа 

да мәселелерінде талас тудырар, даулы тұстар аз емес еді. Жоғарыда 

аталған Инструкцияның барысына және Мемлекеттік ономастикалық 

комиссияның тұжырымынан соң қабылданған Президент жарлықтары 

мен Үкімет қаулыларына қарамастан, кейбір елді мекендер мен ірі 

географиялық нысандардың атаулары орысша бұрмаланып жазылып 

жүрді. Сондай-ақ орыс тілінде бұрыннан бұрмаланып, қате жазылып 

келе жатқан атаулар да көптеп кездесетін. Мысалы: Ачисай (дұрысы 

Ащысай болу керек), Иргиз (дұрысы Ыргыз), Иртыш (Ертис), Уил 

(Ойыл), Караганда (Қарағанды), Сарань (Соран), Жейрам (Жайран), 



Бухтырма (Буктырма), Джангала (Жанакала), Чингирлау 

(Шынгырлау), Чар (Шар), Тюлькубас (Тулкибас), Бугунь (Богень), 

Чили (Шиели), Щербакты (Шарбакты), Бетпак-Дала (Бетпакдала), 

Сырдарья (Сырдария), Алма-Ата (Алматы), Курчум (Куршим), 

Жетысай (Жетисай), Жетысу (Жетису) т.б. 

Сондықтан бұл Инструкция бастан-аяқ қайтадан қарастырылып, 

жаңа баптар енгізіліп, қазақ атауларының қазақ тілі орфографиясының 

жаңа ережесіне сай, орыс атауларының қазақ тілінде берілу 

ерекшеліктеріне және Қазақстан Республикасының Президентінің 

«Қазақстан Республикасы бірліктерінің атауларын реттеу туралы» 

Жарлығын басшылыққа ала отырып, Қазақстан топонимдік 

кеңстігіндегі жер-су атаулардың жазылуындағы өрескел бұрмалаудан 

арылу мақсатында қазақ тіліндегі географиялық атауларды ұлттық 

орфографияға сай рәсімдеу жұмысы жасалынды. Қазақстан 

тәуелсіздікке ие болғаннан кейін 2002 жылы ҚР БжҒМ  

А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты мен География 

институты және Жер ресурстарын басқару жөніндегі Агенттігінің 

«Ұлттық картографиялық қоры» мамандары бірлесе отырып, 

«Инструкция по русской передаче казахских и казахской передаче 

русских географических названий Республики Казахстан» атты 

нұсқаулықты әзірледі (Оның мәтіні осы кітапқа толықтай беріліп 

отыр). 

Біз қолға алып отырған Жаңа анықтамалықтың басты ерекшелігі 

– ең алдымен, республиканың  әкімшілік-аумақтық бөлініс бірліктері, 

облыс және аудан орталықтары, ірі қалалар мен кенттер, ауыл, 

ауылдық округ атаулары қамтылып, қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде, 

яғни үш тілде алғаш рет беріліп отырғандығында. Екіншіден, елді 

мекен, әкімшілік-аумақтық бөлініс атауларымен қатар физика-

географиялық нысан атаулары (өзен, көл, тау,) әліпбилік ретпен алғаш 

рет осы анықтамалықта облыс-облыс бойынша жүйеленіп 

топтастырылды.  

Ұлттық жер-су елді мекен атауларын латын графикасымен 

таңбалау негізгі әлемдік және Еуропа тілдерінде түсінікті әрі ортақ 

болуы тиіс. Қазіргі кезде бүкіл республика жолдары бойындағы елді 

мекен, өзен т.б. атаулары қай нұсқадағы, стандарттағы латын 

әліпбиіне негізделгені және олардың қандай да бір нұсқаулыққа 

сүйенгені бізге белгісіз. Оларға сараптама жұмысын жүргізу, 

біртіндеп реттеп, қалыпқа келтіру қажет-ақ. Себебі латынша 



транслитерацияланған төл атауларымызды ретранслитерациялағанда 

түпнегіз атаудан айырмасы болмай, дұрыс таңбалануы қажет, мысалы: 

Берген есімі Bergen, ретранслитерация барысында Берген // Бержен // 

Берджен болып оқылуы мүмкін. Сол себепті де осы анықтамалықта 

келтірілген ағылшын және латын әліпбиіндегі нұсқалар тек ұсыныс 

ретінде ғана қабылданғаны абзал. Қазақ топонимдерінің ағылшынша 

не латын әліпбиімен таңбалануының таяу болашақта белгілі бір 

жүйесі қабылданып, арнаулы нұсқаулықтар да түзілері сөзсіз. 

Сондықтан да қолдарыңыздағы анықтамалықта республиканың 

географиялық атауларын латын әліпбиі негізінде және ағылшын 

тіліндегі транслитерциясы арқылы беріп отырмыз. 

Ұсынылып отырған кітаптағы жер-су атаулары жоғарыда 

аталған 2002 жылғы инструкциясы ережелеріне сай әзірленді және 

оның деректік қорының толықтыру көзі ретінде негізінен «Қазақстан 

Республикасының географиялық атауларының мемлекеттік каталогы» 

материалдары пайдаланылып отыр. 2000 жылдардан бастап Қазақстан 

Республикасы Жер ресурстарын басқару жөніндегі Агенттігіне 

қарасты «Ұлттық картографиялық-геодезиялық қоры» «Қазақстан 

республикасының географиялық атауларының мемлекеттік 

каталогын» түзу ісін қолға алып, күні бүгінге дейін барлық облыстар 

бойынша жер-су атаулары кітапша болып шықты. каталогтың 

деректік негізі ретінде масштабы 1:100 000-дық қолданыстағы 

мемлекеттік топографиялық картада берілген атаулар қабылданған. 

Қазақ тілінде және орыс тілінде жасалынған бұл мемлекеттік каталог 

бүгінгі таңда еліміздегі жер-су атауларын барынша толық қамтыған 

бірден-бір дереккөз,  база-қор болып отыр. (Осы орайда жер-су 

аттарын стандарттау ісі ондаған жылдарды қамтитын шаруа, тіптен 

өмір бойы тоқтаусыз жүргізіле беретін іс-шара екенін айта кеткеніміз 

жөн. Бұл іспен ғасырлар бойы айналысып келе жатқан Еуропа мен 

Америка құрлығындағы мемлекеттерде түрлі-түрлі сөздіктер, 

каталогтар, бюллетеньдер үнемі толықтырылып, жаңартылып, жиі-

жиі шығарылып отырады). 

Ұсынылып отырған анықтамалық Қазақстандағы барша 

географиялық нысан атауларын нормативтік актілерде, бұқаралық 

ақпарат құралдарында, анықтағыш сипаттағы басылымдарда, оқу 

құралдарында, картографиялық өнімдерде және көптеген ресми 

көздерде біркелкі және дұрыс пайдалануды қамтамасыз етуге көмегін 

тигізері сөзсіз. 



Біріккен Ұлттар Ұйымының географиялық стандартау ісі 

бойынша 1977 жылы өткізген 2- ші Конференциясы жан-жақты толық 

ұлттық газетирлердің жариялануы кейбір елдерде мүмкін бола 

бермейтіндігін мойындап отыр. Алайда БҰҰ Конференциясы 

халықаралық қауымдастық мемлекеттердің ресми географиялық 

атауларының негізгі базалық тізбегіне деген қажеттілігін ескере 

отырып, стандартталған атаулардың аралық тізімін жариялап тұрды 

ұсынды. Сонымен қатар БҰҰ жанындағы Географиялық атауларын 

стандарттау жөніндегі 4-ші Конференциясы латын қарпімен 

таңбаланбайтын (романданған жүйеге сәйкестірілген) елдерге ресми 

атаулары мен негізгі әкімшілік-территориялық бөлініс атауларының 

мүмкіндігінше қысқартылған ең жаңа тізімдерін ұзақ мерзімге созбай, 

жиірек жариялау ісін қолдауға кеңес береді. 

Қуатты республикамыздың бүгінде халықаралық аренаға 

шығып танылуы, қоғам өмірінің алуан салаларында жүргізіліп жатқан 

ықпалдастықпен байланысты еліміздің жер-су атауларын 

(топонимдерін) стандарттау, бір қалыпқа, нормаға түсіру өте 

көкейкесті де өзекті мәселенің бірінен саналады. Өйткені ел, жер-су, 

елді мекен және ірі физикалық-географиялық нысандар (объектілер) 

атаулары көптеген әлем елдерінде белсенді түрде қолданып, қарым-

қатынас аясында қызмет етуде. 

1990-2009 жылдар аралығында Мемлекеттік ономастика 

комиссиясы тарапынан жүздеген тарихи атаулар қалпына келтіріліп, 

жұмысшы кенттері мен ауыл, село, теміржол стансыларының 

(бекеттерінің) атаулары өзгертіліп, кейбір объектілер жаңадан аталып, 

транскрипциялары түзетілді.  Және мұндай өзгертулер алдағы уақытта 

да заман талабына сай бола беретін заңды құбылыс. 

Сондықтан, ең алдымен, мемлекеттің ішкі қажеттіліктерін 

өтеуге бағышталып, халықаралық стандарт талаптарын қалыптастыру 

мақсатында сай қолға алынып отырған бұл еңбек міндетті түрде өз 

жалғасын тауып, алдағы уақытта толықтырылып, өңделіп, жарыққа 

шығарылып тұратын болады. Сондықтан біз әрбір пікір, ұсыныс 

ниетті қабылдауға әзірміз. 

Ресми орындар мен ведомство басшылары және көпшілік 

оқырман қауым назарына!  Құрметті қауым, қолдарыңыздағы «Жер-су 

атауларының анықтамалығы» атты кітап алғаш рет мұндай үлкен 

көлемде жасалып отырған ауқымды еңбек. Оның келешек 

басылымдары бұдан да сапалы, толық болып шығуы үшін ақыл-кеңес, 



сын-ескертпелеріңізді мына мекен-жайға жіберуге болады: 050010, 

Алматы қаласы, Құрманғазы көшесі, 29-үй, А. Байтұрсынұлы 

атындағы Тіл білімі институты. Тел: 272-69-61 

 

Анықтамалықтың авторлары мен құрастырушылары: ф.ғ.д., 

проф. Т. Жанұзақ, ф.ғ.д., проф. Г. Мәдиева, ф.ғ.к. Қ. Рысберген, 

ф.ғ.к. Ғ. Әнес (сөзтізбе), ағылшын тілінің мамандары Ү. Әнесова  мен 

Д. Мәдиева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Географические названия –  это особые слова, которые являются 

своеобразными культурно-историческими знаками, отражающими 

наиболее значимые для данного народа понятия. 

Географические названия –  названия объектов географического 

рельефа, водных источников, лесных массивов, пустынь, дорог и т.п.–   

определяются моделью мира, существующей в представлении народа, 

дающего эти имена. Топонимия (совокупность географических 

названий) конкретной территории складывается исторически: в ней 

сохраняются названия предыдущих эпох, возникают новые названия, 

поэтому топонимию сравнивают со «слоеным пирогом», каждый 

пласт которого относится к определенной исторической эпохе, 

исторической народности, существовавшей на данной территории. На 

характер и состав географических названий оказывают влияние 

различные факторы: географические, идеологические, исторические, 

мировоззренческие, социальные, культурные, а также языковые 

контакты. Поэтому основной фонд национальной топонимии в 

большинстве случаев составляют названия родного языка, 

значительное место занимают в ней заимствованные и искусственные 

имена (топонимы). 

Важность географических названий заключается не только в 

том, что они называют географические объекты, указывают на него, 

помогают ориентироваться в окружающем мире, но и в том, что они 

отражают действительность в зависимости от мировидения и 

мировосприятия народа, который дает эти имена, т.е. содержат 

ценную информацию, обусловленную ориентациями человека, и 

являются национально-маркированными языковыми знаками. 

Географические названия способны характеризовать объект, 

выделять его основные признаки (природные, функциональные, 

системные), идентифицировать и дифференцировать его среди себе 

подобных. Кроме того, необходимо учитывать особенности нацио-

нального сознания, которое способно вычленить существенную 

информацию в соответствии с национальной культурой. Поэтому, 

безусловно, правильная передача названий как на родном, так и на 

иностранном языках является значимой в целях сохранения той 

информации, которая вложена в то или иное географическое имя. 



Через названия человек выражает свое понимание окружающей 

среды, в названия он вкладывает то, что накоплено им в течение 

многих веков. Географические названия являются историческими 

свидетелями происходящих в том или ином социуме, в той или иной 

местности событий. 

Географические названия подвержены различного рода 

изменениям. В связи с этим возникает необходимость постоянного их 

обновления в различного рода словарях и справочниках. 

Современный Казахстан характеризуется инновациями 

социального, психологического, исторического характера: изменились 

геополитическая и языковая ситуация в Казахстане, изменилось 

сознание человека, в свою очередь, меняется его отношение к тому, 

что именовать и как именовать. Это предопределило возникновение 

новой концепции географических имен, обусловленной, прежде всего, 

идеей национального Ренессанса (возрождения), проявлением 

пассионарности в топонимии, наполнением ее этническим 

содержанием, сохранением принципов толерантности в языковой 

ситуации Казахстана (сохранение и создание названий на языках 

разных национальностей Казахстана). 

Новый период в развитии казахстанской топонимии 

характеризуется массовыми переименованиями, появлением на 

географической карте новых названий нового государства, рождение 

которого начинается с утверждения Декларации о государственном 

суверенитете Казахской ССР, принятой Верховным Советом 

Республики 25 октября 1990 г. Постановлением Совета Министров 

Казахской ССР (№ 156) 20 апреля 1990 г. была создана 

Государственная ономастическая комиссия, насущными задачами 

которой являются целенаправленное возрождение исконных названий 

и создание новых названий на территории Казахстана. Так, по данным 

Государственной ономастической комиссии при Правительстве РК, 

начиная с 1991 г. к 2001 году 64 района, 8 городов, 420 аулов и 

поселков. 680 организаций образования, культуры, здравоохранения и 

др. получили новые названия, были исправлены транслитерационные 

искажения или возвращены исторические названия. Только за период 

с 1998 по 2002 гг. были изменены названия 2 городов, 4 районов. 250 

сельских населенных пунктов, около 340 организаций образования и 

культуры, исправлены искаженные формы названий 2 районов, 1 

города. Например, в Костанайской области – 2 города, 10 районов, 9 



аульных округов, 3 поселка, 14 аулов, 25 организаций образования и 

культуры, в Карагандинской области 2 областных района, 1 городской 

район, 18 школ, 4 учреждения культуры, 1 город, 5 поселков, 3 

станции получили новые или правильно транслитерированные на 

русский язык названия. В Северо Казахстанской области Советский 

район был переименован в Аккаинский, Целинный район  в район 

Габита Мусрепова, в Восточном Казахстане городу Лениногорску 

возвращено историческое название Риддер, в Костанайской области  

г. Кустанай стал правильно передаваться на русский язык как 

Костанай, в Южно-Казахстанской области — Чимкент как 

Шымкент, поселки Боровской, Комсомол, Голощекино, Ленино 

соответственно переименованы в Меңдіқара, Қарабалық, Приуралъе, 

Ұзынкөл и т.д. В соответствии с Государственной программой, 

направленной на стандартизацию географических названий, около 25 

тыс. ойконимов, около 8 тыс. наименований школ, около 20 тыс. 

топонимов вошли в список, подлежащих переименованию или 

нормированию (Құрманбайұлы Ш. Ономастикалық жұмыстарды 

республикалық деңгейде ұйымдастыру мәселелері туралы // 

Ономастика бүгіні мен болашағы. Астана, 2002. С. 8-9). 

Многочисленный корпус топонимов, который необходимо 

упорядочить, включает следующие группы: 

 казахские названия, которые в искаженной форме переданы на 

русский язык (каз. Құрық –  рус. Курюк вместо Курык, Шірікаяқ – 

Чердояк вм. Ширикаяк, Шалқар – Челкар вм. Шалкар, Дөңбұлақ –

Дундулак вм. Донбулак); 

 названия, отражающие идеологию дореволюционной царской 

России (Николаевка, Александрова, Екатеринославка, Алексеевка, 

Романовка, Богодаровка, Дарственное, Петропавловск, Павлодар); 

 названия-советизмы, отражающие идеологию советского строя 

(Красноармейка, Красный Октябрь, Новый путь, Путь Ильича, 

Крупское, Октябрьское, Дзержинское, Комсомол); 

 названия, которые повторяются в пределах одной  

административно-территориальной единицы, так называемые 

«тиражированные» названия (п. Абай в одном и том же районе); 

 названия, которые были даны вместо существовавших ранее 

автохтонных топонимов (Жамбыл – Тараз, Черновая – Қарасу, 

Гурьев–  Атырау). 



В ответ на возражения против переименований известный 

ученый академик  А.Кайдар заметил: «Едва ли безоглядный протест, а 

порой амбициозность  наилучший способ возражения. Оппонентам 

следует различать «национальное» и «националистическое». Никто не 

собирается все «неказахское» заменять «казахским», что само по себе 

абсурдно и принесло бы серьезный ущерб межнациональным отноше-

ниям. Но в то же время необходимость восстановления незаслуженно 

и незаконно измененных и вытесненных географических названий в 

Казахстане все же следует признать как право нации на историческую 

справедливость» («Казахстанская правда» от 29.02.1992). 

Трансформация географических названий Казахстана 

происходила в различные исторические периоды  дореволюционный в 

связи с присоединением казахских земель к царской России, 

послереволюционный и советский периоды в связи с урбанизацией, 

массовым переселением на территорию Казахстана представителей 

разных народов, когда планомерно проводилась политика 

«русификации». Так, в частности российские ученые В.И. Беликов и 

Л.П. Крысин, анализируя языковую ситуацию и языковую политику в 

России и СССР, пишут: «В послевоенные годы темпы 

индустриализации и урбанизации, начавшихся в национальных 

районах в 1930-е годы, постоянно возрастали. Промышленный 

пролетариат во многом (а в Средней Азии в основном) формировался 

за счет русских что делало постепенную языковую русификацию 

городов неизбежной. Особенно сильно это сказалось в Казахстане и 

Киргизии. Результатом массовых перемещении населения  

(к перемещениям 1940-х годов добавилось освоение целинных 

земель) также была русификация, поскольку единственным 

кандидатом на языкпосредник в любых межэтнических контактах был 

русский ... роль языка обучения переходила к республиканскому и 

частично к русскому, особенно в крупных городах, в первую очередь 

в столицах (Великов В.И. Крысин Л.П. Социолингвистика. М.: РГГУ, 

2001. С. 398-403). (Столь подсобное цитирование обусловлено 

необходимостью продемонстрировать объективное  мнение  

российских ученых о языковой ситуации и языковой политике 

бывшего режима, результатом  действий которого явилось, в том числе, 

переименование географических объектов Казахстана.  

Все названия в основном передавались на русском языке, и, 

несмотря на разработанные в 30-е годы положения, выдвинутые 



казахскими лингвистами (А.Байтурсыновым, Х.Жубановым,  

С.А. Аманжоловым и др.), а также инструкции по передаче казахских 

названий на русском языке, деятельность по стандартизации 

транскрипции, транслитерации в соответствии с нормами казахского 

языка не была внедрена в практику. 

Одним из направлений словарной работы является решение 

проблемы передачи казахских топонимов на русский язык, которая и 

в настоящее время представляет одну из актуальных проблем 

перевода. Эта проблема возникла в связи с тем, что при написании 

казахских названий в различных исторических и официальных 

письменных источниках, на картах административно-

территориального деления КазССР их внешней форме и смысловому 

содержанию не уделялось должного внимания. С течением времени 

сложилось стереотипное восприятие, что эти названия не нуждаются в 

правильной передаче. Однако неправильная передача названия может 

усложнить идентификацию географического объекта, населенного 

пункта, города и т.п. 

В связи с этим неоднократно разрабатывались Инструкции по 

передаче казахских географических названий на русский язык. Так, 

нельзя не отметить деятельность С. Аманжолова, О.Р. Назаревского,  

П.В. Симонова, которые в 1939 г. представили проект «Основные 

положения транскрипции географических названий Казахстана с 

приложением списка географических названий Казахстана» 

(рукопись, 1939, Сектор географии АН КазССР), в Приложение к 

которому вошли около 1,5 тыс. названий. Составителями были 

разработаны основные принципы передачи казахских названий 

русской графической системой. 

Некоторые из них были приняты во внимание, однако до сих 

пор эта проблема не нашла своего однозначного решения. 

С 2000 г. благодаря деятельности «Национального 

картографического-геодезического фонда» Управления земельными 

ресурсами Республики Казахстан началась работа по составлению 

Государственного каталога географических названий РК, 

включающего географические названия всех областей Казахстана. На 

основе Каталога были составлены государственные топографические 

карты масштабом 1:100 000. В 2002 г. была выпущена Инструкция по 

русской передаче казахских и казахской передаче русских 

географических названий Республики Казахстан, разработанная 



совместными усилиями группы ученых из Института географии 

МОиН РК, РГКП «Картография», отдела ономастики Института 

языкознания им. А. Байтурсынова. Ее основу составляет Инструкция, 

выпущенная в 1971 г. Г.И. Донидзе, А.А. Абрахмановым,  

Г.К. Конкашпаевым, Дж.Х. Кармышевой. В новую Инструкцию были 

внесены существенные «дополнения и изменения, учитывающие 

современные топонимические реалии Республики Казахстан» (в 

настоящем справочнике эта Инструкция приводится полностью). 

Предварительным этапом в подготовке этой инструкции стала 

работа по унификации и кодификации географических названий, 

проводимая Институтом географии и отделом ономастики Института 

языкознания им. А. Байтурсынова. Эти результаты были 

апробированы в новых словарях, посвященных топонимам отдельных 

областей. Принципы передачи казахских топонимов на русский язык в 

этом словаре существенно отличаются от таковых в словаре 

топонимов Джезказганской области 1990 г., в котором встречаются 

такие формы, как каз. Қоянқұдық  – рус. Коянкудук, каз. Бетқұдық–  

рус. Беткудык, каз. Қоңырбайқұдық–  рус. Конурбайкудук, каз. 

Бидайық –  рус. Бидаик, каз. Қосбидайық –  рус. Қосбидаик и т.п. 

Например, в словаре топонимов Акмолинской области 

географические названия с этими компонентами оформлены в 

соответствии с принципами Инструкции 2002 г.: құдық – кудык, 

бидайық –  бидайык и др. Создание двуязычных и кодифицирующих 

топонимических словарей в соответствии с принципами новой 

Инструкции и современным состоянием топонимического 

пространства  одна из насущных задач. 

Интересно отметить тот факт, что в 1988 г. в России по 

инициативе Д.С. Лихачева был создан Советский Фонд культуры по 

топонимии, в результате действий которого в первые дни его 

функционирования были возвращены исторические названия Ижевск 

и Набережные Челны. Одна из задач этого Фонда  разработка научно 

обоснованных принципов для возвращения исторических названий. 

Как отмечает В.П. Нерознак, деятельность Фонда распространяется 

«не только на названия городов, но и на улицы, поселки и даже на 

университеты» («Литературная газета», 6 апреля, 1988). Деятельность 

Фонда, несмотря на то, что он был «Советским», не распространялась 

на территорию Казахстана и других республик, входивших в тот 

период в состав СССР. 



Переименования не происходят сами по себе, случайно и вдруг. 

Все новые именования имеют причины как языкового, так и 

социального (экстралингвистического) характера. Так, в период 

расселения русских на территории Казахстана многие названия были 

иммигрированы вместе с переселенцами, т.е. населенным пунктам, в 

которых появлялись новые жители, присваивались названия, 

характерные для тех местностей, откуда шло переселение. Таким 

образом появились на карте Казахстана населенные пункты 

Украинское, Херсоновка, Ново-Черкассовка, Ярославский, 

Таврический, Самарский и т.п. Миграция названий  характерное 

явление для человеческого коллектива и связана с тем, что сознание 

человека хранит определенный фонд имен, которые являются 

фрагментом его исторической памяти. 

В настоящее время наблюдается тенденция сосуществования 

«прежних» и «новых» названий, при этом «старые» названия активно 

продолжают употребляться в речи: Алматы –  Алма-Ата, Шымбулак–  

Чимбулак и т.д. 

Процессы переименования в разной степени происходят на всем 

постсоветском пространстве. Они считаются закономерными в ходе 

социального переустройства жизни общества и наблюдаются на всех 

переломных исторических этапах. По мнению Ю.М. Лотмана и  

Б.А. Успенского, исследовавших переименования в период 

петровских реформ в России, «в этой тенденции ярко проявились 

черты мифологичности сознания: это сотворение «новой» и «златой» 

Руси мыслилось как генеральное переименование  полная смена имен: 

смена названий государства, перенесение столицы и дача ей «ино-

земного» наименования, изменение титула главы государства, 

названий чинов и учреждений, перемена местами «своего» и 

«чужого» языков в быту и связанное с этим полное переименование 

мира как такового... Смена названия мыслится как уничтожение 

старой вещи и рождение на ее месте новой, более удовлетворяющей 

требованиям инициатора этого акта» (цитируется по: Китайгородская 

М.В., Розанова Н.Н. Современная городская коммуникация: 

тенденции развития (на материале языка Москвы) // Русский язык 

конца XX столетия (1985-1995). М.: Языки русской культуры, 2000. С. 

381). 

Помимо этого, упрочение статуса Казахстана как независимого 

государства, вхождение его в мировое информационное пространство, 



открытость границ, расширение контактов с другими странами 

создает новые задачи, связанные с передачей географических 

названий на другие языки, в том числе английский язык. 

Анализ написания географических названий Казахстана диктует 

необходимость создания новых словарей, которые включали бы 

сведения о правильном написании географических названий на 

казахском, русском и английском языках. При передаче казахских 

наименований возникают трудности, которые связаны, прежде всего, 

с особенностями казахского языка, на котором созданы эти 

названиями, и особенностями тех языков, на который они передаются. 

В связи с этим необходимо отметить, что передача казахских 

названий на английский язык до сих пор не была систематизирована, 

и в различных письменных источниках наблюдаются варианты 

английского написания казахских названий. Поэтому предлагаемое 

справочное пособие  первый опыт унификации передачи геогра-

фических названий на казахском, русском и английском языках. 

Кроме того, особенностью Нового справочника является, во-

первых, включение в его корпус названий республиканских 

административных единиц, областных и районных центров, крупных 

и малых городов, аулов, аульных округов на трех языках  казахском, 

русском и английском; во-вторых, справочник включает в алфавитном 

порядке названия физико-географических объектов (рек, озер, гор), 

которые систематизированы по принадлежности к конкретным 

областям. 

При составлении словаря были учтены практически все 

переименования на настоящий период. Безусловно, что не все 

названия могли войти в корпус Справочника, поэтому авторский 

коллектив будет продолжать работу по его переизданию. В связи с 

этим, хотим обратиться к будущим пользователям Справочника: 

будем благодарны за любые критические замечания и предложения по 

его совершенствованию, которые можно присылать по адресу: 

050010, г. Алматы, ул. Курмангазы, 29, Институт языкознания им.  

А. Байтурсынова. Телефон: 2726961. 

* * * 
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ҚАЗАҚ ТОПОНИМИЯСЫНЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ ЖӨНІНДЕ 

ҚЫСҚАША ОЧЕРК 

Жалпы деректер. Адамзат қоғамы қашанда өзін қоршаған 

дүние құбылыстарына атау бермей тіршілік етуі, әрі қарай ілгерілеп 

дамуы мүмкін емес. Әдетте жер-су атаулары қандай да бір адамдар 

қауымдастығының, этностардың қоғамдық, шаруашылық, тұрмыстық 

қажеттіліктеріне сай пайда болып, өшіп, өзгеріп, қайта жаңғырып 

отырады және сол қауым мүддесіне қызмет етеді. Алайда атаулар 

табиғи түрде пайда бола ма, әлде мақсатты түрде жасанды жолмен 

дүниеге келе ме, одан оның басты қызметі  мекенжайлық, бағдарлық 

қызметі өзгермейді. 

Қоғамда әр кезде орын алатын саяси, әлеуметтік дағдарыстар, 

нақты бір территориядағы халықтың этникалық құрамының өзгеруі 

(көбеюі, азаюы), мемлекеттік құрылымдық өзгерістер өз кезегінде 

жер-су атаулар репертуарында да тікелей көрініс тауып отырады. Кез 

келген этностың, халықтың түрлі тарихи дәуірлерде мәдени, тілдік, 

әлеуметтік дамуына сыртқы, экстралингвистикалық факторлар 

тікелей ықпал ететіндігі белгілі. Қоғам құрылымының алмасуы, 

қоғамдық институттар мен оның идеологиясының ауысуы 

құндылықтар жүйесінің өзгеруіне алып келетіндігі анық. Қазақ 

қоғамы да өзінің пайда болу, даму тарихында осындай бірнеше қоғам 

құрылымының, мемлекеттік идеологиясының өзгеруін, басқа кеңестік 

республикалардағыдай бірнеше даму кезеңін бастан кешірді. Ең 

алдымен, бұл өзгерістер жергілікті халықтың жер-су атаулар 

жүйесінде көрініс тауып отырды. 

Бұрынғы топонимдер орнына жаңа топонимдердің орнығуы 

жер-су атауларын қолдануда жарыспа варианттылыққа (ескі мен 

жаңаның қатар қолданылуы немесе ресми жаңа қолданыспен қатар 

бейресми ескі атаудың қолданылуы), алақұлалыққа жол береді. 

Осыған байланысты Еуропа елдерінде ертеректен бастап, қазіргі 

кезеңде әлемнің көптеген өркениетті мемлекеттері өз жеріндегі жер-су 

атауларын реттестіруге, стандарттауға әрқашан айрықша көңіл бөліп 

келеді 

Тілдегі жер-су атаулары тобын ғылыми тұрғыдан топоним 

деген терминмен атайды. Жалпы географиялық жер-су атауларына 

қатысты арнайы ономастикалық терминологияны, осы саланың іштей 

жіктелуіне сай, көпшілік қауымға түсінікті болу үшін төмендегідей 

танымдық-деректік ақпаратты келтіреміз. 



Топоним  – Жер бетіндегі табиғи нысаналардың жалқы атауы 

(мұхит, өзен, көл, тау, т.б.), сондай-ақ Жердегі адам жасаған, нақты 

бір аймақта тіркелген нысана атауы (қала, ауыл және түрлі елді мекен 

түрлері, коммуникация жолдары, т.б.). 

Топонимика – топонимдердің пайда болу жолдары мен 

заңдылықтарын, даму, қызмет ету ерекшеліктерін ғылыми тұрғыдан 

зерттейтін ономастиканың дербес ірі саласы. 

Топонимикон – 1. Топонимдер сөздігі немесе топонимдер 

тізбегі. 2. Географиялы атаулар репертуары. 

Топонимия –   қандай да бір нақты тілдің, нақты аймақтың,  

нақты мәтіннің, нақты дәуірдің топонимдер жиынтығы. 

Географиялық нысаналар – орналасу нүктесінің 

нақтылығымен сипатталатын, қазіргі кезеңде бар немесе бұрын  

болған, тұрақтанған Жердің тұтас құрылымдары құрлықтар, мұхиттар, 

теңіздер, аралдар, бұғаздар, тау, өзен, мұздықтар, шөл далалар мен 

өзге де көптеген табиғи нысаналар, сондай-ақ республикалар, өлке, 

қала және өзге елді мекендердің түрі, аудандар, теміржол бекеттері 

және т.б. осы сынды нысаналар. 

Географиялық  нысана атаулары  – географиялық 

нысаналарға беріледі және оларды бірінен-бірін айыру, тану үшін  

қызмет етеді. Терминдік мағынасы жағына топоним терминіне 

синонимдес болып келеді. 

Географиялық нысана атауларын нормалау (нормаға 

келтіру, жүйелеу, бірізге келтіру)  географиялық нысана атауының ең 

жиі қолданылатын нұсқасы таңдап алу және ол қолданылатын тілдің 

заңдылығына сай жазылуын анықтау және тұрақтандыру. 

Қазақ тіліндегі жер-су (географиялық) атауларын орыс тілінде 

және орыс тіліндегі атауларды қазақ тілінде таңбалаудың  

Нұсқаулығы Қазақстан Республикасындағы географиялық 

нысаналардың бірізділігін және дұрыс пайдаланудың бірегей 

ережелерін белгілейді. 

Ономастикалық топтардың жіктелуі. Ономастиконның 

(жалқы есімдер түзілімі) ұлттық, мәдени ерекшелігі айқын көрініс 

табатын тұсы –  ол нақтылы дәуірде тіршілік еткен кеңістіктегі түрлі  

заттар мен құбылыстар тобының немесе қияли ұғымдардың сол 

халықтың дүниетанымына сай Ономастикалық атауға ие  

болатындығы. 



Қазақ Ономастикалық кеңістігі бірнеше секторлар мен 

сегменттерге бөлінеді.  Жалқы есімдер атауға ие болатын нысана 

денотаты сипатына сай түрлі топтар мен кластарға бөлінеді. Қазақ 

ономаст-мамандары онимдік бірліктерді топтарға бөлгенді тіліміздің 

заңдылықтарына, ұлттық менталитетке сүйене отырып негізінен 

бұрыннан қалыптасқан Еуропа және орыс ғалымдары жүйелеулерін 

басшылыққа алатындығын айту керек. Осы орайда көпшілікке 

ұғынықты болу үшін қазақ ономастикасының басты тармақтары мен 

топтарын әлемдік ономастика, одан бері орыс ғалымы  

Н.В. Подольская [1] қолданған белгілі схема жүйесі негізінде 

көрсетуге болады. Олар грек және латын тілдері негізіндегі 

интернационалдық терминдік элементтерден жасалған (1,2,3-

сызбалар). 

Бұл схемаға антропонимдер (кісі есімдері) де қосылуы керек. Ол 

да ономастиканың ірі бір бөлігі болып саналады. 

Ономастиканың ғаламдық бейнесін бұлай бөлудің кейбір 

тұстары шартты екендігін мойындау керек. Алайда адам, адамзат іс-

әрекеті, тіршілігі аясына іліккен нысаналар мен құбылыстар тілдік 

бірліктер арқылы таңбаланып, иерархиялық тұрғыдан 

ономастикалануы қажет болғандықтан, осылай топтастырылып, 

жүйеленуі қолайлы  да орынды деп білеміз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 -сызба. Жер беті кеңістігі атаулары (жанды және жансыз болмыс) 

 

 

 

 

 

 

                                                топоним                                  

                  стратоним 

 
                                                                                      (геологиялық формациялыр)

антропоним 

 

зооним 

фитоним 

бионим 

(жанды организм) 

абионим    

(жансыз организм) 



 

   

                              2 -сызба. Жер беті кеңістігі атаулары 

 

                      

                                         ороним (жер бедері нысаналары)       
                                                                                                                   табиғи 

                                         хороним  (аумақ)                                   
                                                                                                                   әкімшілік       

                                                                                                                        бағынысты             

                                         агроним  (жер телімдері)                         потамоним 

                                                                                                              лимномим 

           Топоним              гидроним  (су нысандары)                        гелеоним 

                                                                                                              океноним 

                                         экклезионим (кесене, күмбез, сағана)      пелагоним 
                                                                                                               астионим            

                                                                                                                         (қала) 

                                         ойконим (елді мекендер)                            урбаноним 

                                                                                                               (қала іші   

                                                                                                                       нысандары) 

                                         дромоним (жол атаулары)                       комоним  

                                                                                                                      (ауыл, село) 

 

                                          некроним (бейіт, мола) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3-сызба. Адамның тіршілік аясындағы атаулар 

    

теоним                 мифоним                 идеоним               прагматоним  

(кез келген                мифоантропоним              антрионим                  хрематоним 

пантеондағы                                                     (өнер туындысы            (зат атауы) 

құдай атауы )          мифоперсоним                      атауы)                     порейоним 

                                                                                библионим                 (көлік атауы) 

                                   мифотопоним                  (жазба шығарма           ойконим 

                                                                                    атауы)              (елді мекен атауы) 

                                    мифозооним                      геортоним                    ойкодоним 

                                                                             (мереке атауы)         (ғимарат атауы)  

                                                                гемероним                    урбаноним 

            (мерзімді баспасөз     (қала іші нысана  

атауы)                         атаулары) 

        документоним                дромоним 

            (құжат атауы)          (жол атаулары) 

               поэтоним                        агроним 

       (көркем әдебиет            (өңделген жер 

              атауы)                     телімі атауы) 

                       хрононим 

                    (уақыт, кезең  

атауы) 

 

 

4-сызба. Ғаламшар кеңістігі атаулары 

 

космоним 

 

астроним                          геоним (жер бетіндегі аса ірі табиғи нысандар) 

                                         селеноним (ай беті нысаналары) 

астротопоним                  марсионим 

                                         венусоним 

                                         меркурионим 

 

  



 

Қазақстан топонимиясының дамуының кезеңдік сипаты 

Жер бетіндегі көптеген тарихи атаулар – ежелгі өркениеттерден қалған 

тілдік мұра. Топонимдердің (жер-су аттарының) шығу,  пайда болу тарихы ең 

алдымен халық тілінің байлығына, әрбір тарихи дәуірдегі қоғамдық өмірдің 

құрылысына, оның әлеуметтік-экономикалық жағдайын, ел-жұрттың кәсіби 

тірлігіне, мемлекеттің дамып өсуі мен елді мекендердің сан жағынан артып, 

молая түсуіне тікелей байланысты болып отырады. 

 

 

Шығыстың кемеңгер ойшылы Конфуций осыдан екі мың жыл бұрын 

Қытай билеушілерінің біріне мемлекеттегі істерді оң жолға қоюды атауларды 

дұрыстаудан бастау керектігі туралы: «Егер атаулар дұрыс болмаса, 

сөздердің негізі болмайды. Сөздердің негізі болмаған жағдайда іс те 

жүрмейді және халық та не істерін білмейді»,-  деген екен. 

Жер-су атауларының феномені неде жатыр десек, олар тіліміздегі ең 

көне сөздер бетінде аса ерте, есте жоқ замандардан күні бүгінге дейін жеткен 

ұлтымыздың ұлы рухани мұрасы. Өзінің айрықша тілдік табиғаты, 

тұрақтылығымен бізге беймәлім арғы ата-бабаларымыздың тілінде 

өрнектелген ежелгі атаулардың қазіргі тілдік айналымда болып, қоғам 

қажетін өтеуінің өзі феномендік факт. Мәселен, ұлтымыздың өз атауы қазақ, 

еліміздің Қазақстан, Қазақ елі атауынан бастап, Каспий, Талас, Ертіс,  

Сырдария, Талғар, Маңғыстау, т.б. сынды атаулар ескі заманнан жеткен 

«заманауи» сипаттағы тарихи атаулар. Бұл атауларды тарихи деп 

атауымыздың өзі шартты, себебі есте жоқ  ерте замандарда пайда болған бұл 

атаулар әлі күнге дейін белсенді мекенжайлық, мәдени-кумулятивтік қызмет 

атқарып келе жатқандығымен ерекшеленеді. 

Ал қазақ өркениетінің алтын бесігі есебіндегі ұлы Сырдария, Іле, Ертіс, 

Жайық, Каспий сағалары әлемнің аса көне өркениет ошақтары  аты аңызға 

айналған Ніл, Ефрат, антикалық Рим, Эллада мәдениеттерімен пайда болу 

кезеңі тұрғысынан көнелігі,  адамзат өркениетіндегі алатын орнының 

маңыздылығы жағынан шендесе қатар тұра алатын ұлттық, тіптен ортақ 

еуразиялық мәдениеттің феномені ретінде қарастырылуы қажет-ақ. 

Қазақ халқының этнологиялық кеңістігін қалыптастыруға қатысқан, 

ерте кезден төл тарихымызбен қатар дамып келе жатқан жер-су атаулар 

жүйесі қандай сипатта болды дегенге төмендегідей қысқаша шолу жасауға 

болады. 

Қазақстан жерінің тарихи-географиялық тұрғыдан зерттелуін жазба 

деректер бойынша зерттеуші академик Ә.Бейсенова 4 кезеңге бөліп қарайды: 

1) қазақ жерінің географиясы жөніндегі алғашқы деректер біздің дәуіріміздің 



 

VI ғ-нан бастау алады; 2) Қазақстан туралы ортағасырлық деректер (VI ғ. мен 

XVI ғ. аралығы); 3) Қазақстанның Ресейге қосылғанына дейінгі тарихи-

географиялық деректер (XVI ғ-дан 1931 ж. дейін); 4) Қазақстанның игерілуге 

тиіс әртүрлі аймақтарының мақсатты түрде зерттелуі (1731-1919). 

Ұлттық топонимикада Қазақстанның жер-су атауларын тілдік, тарихи-

хронология тұрғыдан төмендегідей жіктеуге бар: 1) ежелгі, мағынасы 

күңгірттенген  субстратты атаулар; 2) көне, жалпытүркілік дәуір атаулары; 

 3) кірме атаулар (араб-парсы, моңғолтектес қабаты); 4) орыс тілінен енген 

кірме атаулар жүйесі; 5) байырғы және қазіргі қазақ атаулары. 

Ғалымдардың пайымдауынша, кейбір көне атаулар тіптен адамзаттың 

жазба  мәдениеті пайда болғанға дейін жасалған деген болжам бар. Расында, 

антикалық Ежелгі  Рим, Египет, Эллада жерлерінде дүниеге келген Ніл, 

Ефрат, Ганга, Қытай жеріндегі Хуанхэ өзендері ертедегі гүлденген ежелгі 

өркениет, мәдениет ошақтарында  пайда болған, мыңдаған жылдық тарихы 

бар атаулар. Қазақстан жеріндегі кейбір жер-су атаулары  антика өркениеті 

өкілдері Страбон, Плиний, Птолемей, Геродот, т.б. сынды грек-рим 

ғалымдарының жазбаларында, көптеген жиһанкездер енбектерінде көрініс 

тапқан. 

Мәселен, ежелгі Сырдария өзені мен Каспий теңізі туралы және ол 

жерлерді мекендейтін халықтар жөніңдегі алғаш деректер Геродоттың әйгілі 

«Тарихында» кездеседі. А.Македонский жорығына қатысқан ежелгі грек 

зерттеушілерінің, жиһангез көпестердің, әскери қолбасылардың 

әңгімелерінен жазып алған нақты болмаса да біздің жерімізге қатысты үзік 

деректер жеткен. Мысалы, гректер Сырдарияны  Яксарт, кейде Донмен 

шатастырып Танаис деп, ал ежелгі сақтар оны Силис деп бактриялықтар 

Лаксат деп атаған көрінеді. Антикалық дәуір ғалымдары Птолемей мен 

Страбонның еңбектерінде де ежелгі Орта Азия мен Қазақстан 

территориясына қатысты географиялық кұнды деректер келтірілген [2]. 

«Скиф де Имаус» деген картасында Птолемей (б.д.д. 90-168 жж.) Скифияның 

шекарасы қазіргі Қазақстан шекарасымен сәйкесетіні белгілі. Яғни оңтүстік 

шекарасы Яксарт арқылы өтсе, оңтүстік-шығыс шекарасы  Үстірт пен Арал 

теңізі аймақтарымен өткен. 

Ежелгі Қаңлы мемлекеті мен каңлы тайпасы жөніңдегі және ежелгі 

қазақ жеріне қатысты кейбір атаулар туралы алғашқы деректер Қытай 

жылнамалары мен зороастризмнің жинақ кітабы «Авеста», сондай-ақ 

Фирдоусидің «Шах-наме» эпосында кездесетіндігін айту керек. Бертін келе, 

VII ғасырдан бастап ежелгі қазақ жерге қатысты жер-су атауларын орхон-

енисей сына жазуларынан кездестіруге болады [3] 



 

Орхон-енисей жазба ескерткіштерінде ежелгі қазақ жеріне қатысты 

және қазіргі еліміздің топонимдік кеңістігінде өзінің тілдік-мәдени қызметін 

атқарып келе жатқан мынадай кейбір жер-су аттарын келтіруге болады: Еділ, 

Ертіс, Қаңғу-Тарбан, Трарбанд-Тарбан (С.Кляшторныйдың пайымдауынша, 

ежелгі Отырар атауының одан  да көне тұлғасы болуы мүмкін деген болжам 

айтылады), ал Күлтегін, Білге Қаған, Тоныкөк ескерткіштерінде кездесетін 

Йенчу-Оғыз өзен аты «маржан өзен Соғдының шығыс шекарасы» Jaxart –  

көне иран тілінде «нағыз маржан» деп этимологияланады, яғни қазіргі 

Сырдария гидронимімен сәйкеседі. 

Бұл эпитафиялық жазулардағы жер-су аттары автордың жорық 

жолдарын сол кездегі оқиғаларды баяндау барысында келтіріліп отырған. 

Сол кездегі топонимиялық кеңістіктегі жер-су атаулары байырғы түркі 

әлемінің «дүниенің тілдік бейнесінің» Ономастикалық, оның ішінде 

топонимдік үзігін құрайды. Байқасақ, бұл ескерткіштердегі жер-су аттарын 

жасауға негіз болған уәждер сипаты мен қазіргі ұлттық топонимиялық 

жүйедегі типтес топонимдердің жасалу уәждерінде алшақтық жоқ  деуге 

болады. Мысалы, Jašyl ögüz, Argantu qajas, Jilun qol, Qara köl, Qara qum 

Temir Qapiq, Uduq baš, т.б. семантикасы айқын қос тұлғалы атаулар. Атау 

жасауда  ұйытқы болатын географиялық терминдер де он бес ғасыр бойына 

түркі тілдес  оның ішінде қазақ тілінде де өзінің алғашқы тілдік, 

лингвомәдени сипатынан арылмай сақталып келді деуге болады. Мысалы: 

köl, tag//taγ, Qargan, ordu, ot, sud, jar, tas, täƞiz,  töpä, turuq,  ulus, qum, jol, art, 

jurt, käcig (кешу) т.б. Мәселен, соңғы käcig (кешу көнетүркі лексемасының 

семантикасы қазіргі қазақ тіліндегі өткел сөзінің мағынасы екеуіне де ортақ 

«суды кешу, судан өту» етістігі өрісінен орын алып, генетикалық 

(типологиялық) тұрғыдан көнетүркі тұлғасының қазақ тілінде дамыған 

синоним, дериваты ретінде қалыптасқан деуге болады. 

Аталмыш топонимдер мен географиялық терминдер орхон-енисей сына 

жазуларында тасқа түскеннен бұрын пайда болып, сол кездегі тілдік ортаға, 

байырғы түркі қоғамына қызмет еткені белгілі. Қазақ тілінен өзге де туыстас 

тілдердің тарихи табы мен іздері жатқан ескерткіштердегі қазіргі тілдік 

жүйедегі жер-су атауларымен тұлғалас бұл топонимдердің сабақтастығы, 

тұрақтылығы мен өміршеңдігі жалпытүркілік этникалық сәйкесімділікті 

сақтауы  оларды тілдік-тарихи кумулятивтік әлеуеті жоғары мәдени феномен 

ретінде бағалауға негіз болады. Осы ретте тілі ортақ, ділі ортақ, діні ортақ, 

жері ортақ болған арғы ата-бабаларымыз өздерін ортақ мүдделі этникалық 

қауым ретінде сезініп, этникалық санаға ие болғандығын эволюциялық 

тұрғыдан дәлелдейтін тарихи фактілердің бірі ретінде жоғарыда келтірілген 

тілдік, топонимдік деректерді атауға болады. 



 

VI-VIII ғасырларда Іле бойында Батыс Түрік кағанатының астанасы 

болғандығы, ал VIII-X ғасырларда Қарлұқ мемлекеті, одан соң Оғуздардың 

ІХ-ХІІ ғасырларда өмір сүргені, ХІ-ХІІ ғасырларда Қимақтар мен 

Қыпшақтардың,  XIII-XIV ғасырларда Моңғол үстемдігі, XIII-XIV 

ғасырларда Қыпшақ бірлестігі, яғни Дешт-и Қыпшақ, кейіннен Жетісу, Талас 

өңірлерінің Моғол мемлекеті қол астында болуы мыңдаған жер-су аттары 

арқылы өз іздерін қалдырып отыр. Бұл атаулардың ішінде бағзы тарихқа 

кейінгі, яғни біздің дәуірімізге дейінгі жер-су аттары мен орта ғасыр, 

ортағасырлық көне атаулар көптеп кездеседі 

Қазақстаннын топонимдік кеңістігіндегі тарихи атауларды шартты 

түрде біздің  дәуірімізге дейінгі (субстратты), ерте орта ғасыр, ортағасырлық 

жер-су атаулары деп қарастыруға болады. Біздің дәуірімізге дейінгі 

гидронимдер мен оронимдерге мына атауларды жатқызған жөн: а) теңіз 

аттары: Каспий теңізі, Арал теңізі; ә) өзен аттары: Арыс, Талас, Сырдария, 

Epmic, Ecіл, Іле, Елек, Кеңгір, Шу; б) тау аттары: Алтай, Хантәңірі, Қаратау, 

Қазығұрт, Қарқара, Қарқаралы, Күршім, Тарбағатай, Маңырақ, т.б. 

Ерте орта ғасырға тән жер-су аттары: Тараз, Екіөгіз, Қаялық, Суяб, 

Сығанақ, Сауран, Орал, Талкиз (Талғар), Сарайшық, Керем, Кеш, Торғай, т.т. 

Ортағасырлық жер-су аттары: Құлан, Отырар, Созақ, Сайрам, Сүткент, 

Жайық, Теке, Аспара, Шымкент, Туркістан, т.т. 

Жазба деректер мен археологиялық қазба материалдар өткен дәуірдің 

орта ғасырында қазақ жерінде тұрақтар мен елді мекен және қала, 

қалашықтардың көп болғанын растап отыр және ежелгі қала орындарында 

қалған қирандылар арқылы олардың өткен замандардағы аттары да анықталу 

үстінде. Соңғы онжылдықтардағы зерттеу нәтижелері Орта Азия халықтары 

өмірінде көшпенділікпен қатар, отырықшылықтың да болғанын дәлелдей 

түсуде. 

Тарихшылардың баяндауынша: «Отырықшылық пен қала өмірінің 

даму қарқыны қазақтың барлық жерінде бірдей болмады. Сырдария мен 

Талас, Шудың оңтүстік аудандарында қалалардың дамуы әсіресе V-VIII 

ғасырда үдей бастайды» [4, 107]. 

Қазақстанның көне дәуір қалаларының аттарын зерттеу, оларды 

лингвистикалық тұрғыдан талдаудың тарихи-географиялық әрі 

этнографиялық мәні мен маңызы аса зор. 

Соңғы жылдары Қазақстан археологтары көне қалалардың 

орындарында қазба жұмыстарын жүргізіп, қорғандар, қалалардың орнындағы 

қирандылардың аумақтары мен жер көлемдерін анықтады. Мәселен, Тараз 

қаласының аумағы 6,5 гектар болса, Отырар 20, Құлан 12, Талғар 9 гектар 

жерге орналасқан. Қазақстандағы ерте ортағасырлық және ортағасырлық 



 

қалалар әсіресе оғуздар мемлекеті тұсында ( ІХ-XII ғғ.), қимақтар мен 

қыпшақтар дәуірінде (VIII—XII ғғ.) көптеп салынып, ерекше гүлденгені 

белгілі. 

Қазақстан топонимдері ерте заман оқымыстылары Марко Поло, Земарх 

еңбектерінде, сондай-ақ саяхатшылар мен әртүрлі елдердің елшілерінің 

(Плано Карпини, Андре Лонжюмо, Вильгельм де Рубрук) жазбаларында 

біраз кездеседі. Әсіресе, Х-XII ғасырлардағы араб саяхатшылары мен 

ғалымдарының еңбектерінде жер-су аттарының көптеп хатталғанын ибн-

Хордабек, ибн-Хаукал, әл-Махдуси, әл-Масуди, әл-Идриси еңбектерінен 

анық көреміз. 

«Худуд-әл-алам» мағлұматы бойынша, қарлұқтар билігі кезінде 25-тен 

аса қала мен елді мекендердің болғаны, олардың ішінде: Құлан, Мерке, 

Алмалық, Тузун, Балығ, Барсхан, Сихкул, Талғар, Тоң, Пенгүл сияқты 

қалалардың аттары аталады. 

XI ғ. авторы әл-Идриси «Нүзхат әл-Муштак» атты еңбегінде Қимақ 

хандығының 16 қаласының атын атайды да, оның 12 қаласы қимақтардың 

тұрған жері, яғни Гамаш өзені алабында Хотан астанасымен бір жерде 

орналасқан деп көрсетеді. 

Қазіргі топонимдер құрамында қазақ тілі материалы тұрғысынан 

талдауға көнбейтін, әдеби тіл нормасында жоқ  субстратты лексикалық 

қабаттар жиі ұшырайды. Ондай топонимді қытай халқының «Ханнама. 

Үйсіндер тарауы», «Тарихнама» сияқты атақты көне тарихи 

ескерткіштерінен ұшыратуға болады. Ресейдің жоңғутану ғылымының 

негізін қалаушы синолог Я.Бичуриннің «Орта Азия байырғы ұлттарының 

тарихи  материалдары» атты белгілі еңбегі, француз тарихшысы Хоутсманың 

«Ханнама» мен «Тарихнамадағы» Батыс өңірлерін аударып, ондағы 

Ономастикалық материалдарды  көрсетуі, жапон оқымыстысы Ушида Канпу 

т.б. ғалымдар біріге отырып, жоңғу тарихи кітаптарындағы Батыс өңір 

тарауларын аударып, түсінік жазып, қос томдық еңбегін баспадан шығаруы, 

міне, осылардың бәрі түркі атаулары, оның ішіндегі қазіргі қазақ халқын 

құрап отырған ірі тайпалар: үйсін, каңлы, қыпшақтар туралы, оларға тән 

ономастикалық материалдарды сүзіп алып, тереңдей зерттеуге негіз болады. 

Жазба деректерге сүйене жасалған V-VIII ғғ. карталарында да 

Қазақстан территориясын мекендеген түрік тайпаларының орналасу кестесі 

көрсетілген. Бұл кесте Суяб қаласынан басқа Испиджаб, Тарбан (Отырар), 

Тараз, Шаш қалалары және Оксус, Яксарт (Сырдария) өзендері, Хорезм көлі 

(Арал теңізі), батыста Гиркан теңізі (Каспий теңізі) көрсетілген. 

Оғыздар Сырдария өзені бойында Женд, Янгикент, Хора қалаларында, 

Арал,  Каспий теңіздерінің кең жазира далаларында, Мұғалжар тауы мен 



 

Ойыл, Ырғыз, Жем өзендері бойында көшіп-қонып жүрді. Мұғалжар 

жондарында оғыздардың Нуджақ, Бадағақ атты қорған-бекіністері, ал 

оңтүстік Оралда  Даранда (Дендер) және Дарку деген шағын бекіністері 

болды. 

Араб географы әл-Идриси «Нузхат әл-Муштах» деген XI ғасырдағы 

еңбегінде қимақтардың қалалары мен тұрақтары туралы кұнды деректер 

келтіреді. Ол «Кир хандарының қалалары он алты» деген мәліметті 

жалғастыра келіп, сол Кир кездегі мемлекеттер мен ірі тайпалар мен жер-су 

аттарының картасын жасаған. 

Ерте ортағасырлық топонимдерге көбіне гомогенді көне түбірлі 

топонимдердің екені анық байқалады. Оларды біріккен тұлғалы атаулар 

құрамынан анықтаймыз. Мысалы:  Бақанас, Дегерес, Текес, Қорғас, Ертіс, 

Есіл, Асы, Балқаш, Елек,  Еміл, Қағыл, Қиыл, Тобыл, Лабасы, Лабар, Лепсі, 

Ойыл, Ілe, Кеңгір, Жем, Жеменей, Қарагем, Жымтиты, Бөген, Сарқан, 

Түрген, Обаған, Шамалған, Бүйен, Аягөз, Тараз, Талғар, Қаратау, Бозашы, 

Беказы, Маңғыстау, Сағыз, Өлеңті, Сілеті, Шідерті, т.б. 

Ерте орта ғасырда Қазақстан жеріндегі қалалар мен қалашықтар және 

белгілі тұрақ-қыстақтардың пайда болып дамуына, өзендер мен көл, көлшік, 

тау, қыр, жота, шоқы, төбе, т.б. объектілерге ат беруде жоғарыда аталған 

түркі тайпаларының рөлдері ерекше болғаны даусыз. 

Оңтүстікте Құйрықтөбе, Баба-Ата деген ежелгі қала қирандылары, 

Жетісудың оңтүстік-батысында Құлан, Ақтөбе, Мерке, Жуантөбе атты қала 

қирандылары ІХ-Х ғасырларда белгілі болғанды. Осы жақтағы Аспара, 

Нузкент, Сарығ сияқты қалалардың сауда-саттық пен мәдени қарым-

қатынаста мәні зор болды. 

Ұлы Жібек жолындағы Тараз және Суяб қалалары VI ғасырдан-ақ 

жазба ескерткіштерден белгілі боп, ірі қалалар санатына қосылған. 

Жетісудың оңтүстік-шығысындағы Талхиз, Екіөгіз, Қаялық қалаларының жер 

өңдеу шаруашылығымен қатар сауда-саттық, мәдени жетістіктер жағынан 

мәні ерекше зор еді. Осылармен қатар Жетісудың Алтын, Арғы-Талас-Улыс, 

Чигил-балық, Йаканкент, Ордакент қалаларының тарихта аты қалды. Құлан, 

Жол, Бұзық, Сарығ, Беклик, Жар сияқты қалалар нағыз түркі сөздерінен 

қойылған қала аттары. 

VIII ғасырда соғдылар негізін салған қалалар: Хамукет, Навакет, 

Жетісуда, оңтүстікте Сауран, Сайрам, Қарнақ, Сунақ, Тараз, Арсубаникет, 

Испиджаб, Отырар-Фараб (VIII ғ.) қалалары белгілі болды. Отырар 

қаласының бұрынғы аты Тарбан болған деген де пікір бар. Тарбан, 

Турарбанд және Отырар бәрі бір қаланың аты деген пікірлер ғалымдар 

ортасында ертеден орын алған. 



 

Тараз қаласы жыл санауымыздың II ғасырынан белгілі болған. Оның 

айналасын Талас өзені бойында Ассы, Төменгі Барсхан, Хамукет, Жикіл, 

Адахкет, Дех-Нужикет, т.б. қалалар өмір сүрген. Бұл атаулардың барлығы 

да ерте орта ғасырда, яғни X ғасырларда қолданылған. 

Араб географы әл-Идриси Қимақ хандарының он алты қаласы бар, 

Қарантия – қимақтың басты үлкен қаласы, Гаган деп аталатын үлкен көлдің 

жағасында деп жазылады. Одан әрі Дамурия, Сараус, Банжар, Дахсан, 

Ханауш, Астур, Гамаш өзені, Ертіс сияқты қала аттарын атайды. Орта 

ғасырда бұл аталған қалалардан басқа да толып жатқан топонимдердің 

болғаны даусыз. 

Жалпы Сарыарқаның енсіз жазығын емін-еркін иемденген қазақ 

халқының қабырғалы елі XI-XIV ғасырларда Дешті Қыпшақ аталған cap 

далада табан аудармай тіршілік етіп, мыңдаған жер-су аттарын өз тілдерінен 

қойып отырған. 

Жоғарыда Ұлы Жібек жолы бойындағы ортағасырлық қалалар мен 

тұрақтарға,  өзендер мен көлдерге тоқталып өткенімізбен, Қазақстанның 

күллі оңтүстік аймағына қатысты ортағасырлық жер-су аттарын санамалап 

өту мүмкін емес.Тек ол кезге тән топонимдер деп мынандай жер-су аттарын 

көрсете аламыз: Алматы, Есік, Түрген, Татар, Алатау, Асы, Кеген, Кетпен, 

Шонжы, Шошанай, Бүғыты, Сөгеті, Күрметі, Саты, Меркі, Темірлік, 

Лабасы, Лепсі, Жаркент, Қорғас, Көктал, Қаратал, Бүйен,  Быжы, Сарқан, 

Басқан, Алтынемел, Өсек Жабай (тау), Талас, Мойынқұм, Мерке, Аспара, 

Құлан, Қаратау, Шу, Аса, Баласағұн, Қорағаты, Қарақыстақ, Төгүскен, 

Кеңгір, Сарысу, Хантау, Қасық, Қордай, Ақбұлым, Ақасық, Бактауата, 

Жүнжүрек,  Быжы, Шымкент, Сүнақата, Сығанақ, Созақ, Білеуті, Ұласты, 

Үйдене, Үрпек,  Үстірт, Шабырлы, Шаға, Шар, Шағын т.б. 

Қазақстан жеріндегі аса көне гидронимдердің бірі Каспий теңізінің 

атауы біздің  дәуірімізден бұрынғы II ғасырда Орта және Солтүстік Кавказда 

Кас елі, мемлекет ретінде, ол осы дәуірде албандар басып алып, 

ассимиляциялаған халық аты ретінде кездескен (БСЭ, 20 т., 324бет). Көрнекті 

грек географы Страбон албандардың басып алған жерінде Каспиян 

мемлекетінің болғандығын және ол мемлекет пен теңіз қазіргі кезде жоқ  

болған каспи деген халық атының қойылғанын айтқан [5, 476]. 

Каспий теңізінің ең алғашқы атауларының бірі Гирхан болатын. Бұдан 

басқа да Албан, Хвалын, Гуржи, Гирхан, Оғуз, Хазар, Табарыстан, Дейлем, 

Дербент, Түрікмен, Маңғышлақ, Гулзум, Ақ, Көк, Гуз, Қыпшақ, Қара теңіз, 

Сарай, Хиуа тәрізді аттары хатталғаны тарихтан мәлім. Бұлардың көбісі, 

әрине, теңіз жағасында тұрған тайпалар мен қалалардың аттары. Әзірбайжан, 



 

Түркіменстан, Иран классикалық әдебиеттерінде бұл теңіз Хазар деген 

атымен белгілі (хазар  туркі халқының аты). 

 Араб-парсы жазбаларында да көнедегі қазақ жерінің жер-су 

атаулары, ол жерлерді мекендейтін халықтардың әдет-ғұрпы туралы көптеген 

деректер келтірілген. Орта ғасырда (XII ғ.) өмір сүрген ежелгі түркі әлемінің 

ғұламасы Махмұд Қашғаридың әйгілі «Диван-лұғат ат-турк» атты еңбегінде 

де күні бүгінге дейін жеткен көне қала атаулары туралы бірсыпыра деректер 

ұшырасады (Сығанақ, Қарнақ, Оғызкент, Сауран, т.б.). 

ХІХ ғ. дейін ежелгі қазақ жерінде әр тарихи кезеңдерде орын алған өзге 

мемлекеттер мен елдер тарапынан жасалып отырған басқыншылық саясаты 

төлтума топонимдік жүйенің ұлттық болмысына, тұтастығына  айтарлықтай 

ықпал ете алмады.  Ерте кездегі Араб халифатының орнатқан билігі 

топонимдік деңгейде кітаби діни ықпал арқасында еніп, кейбір топонимдік 

модельдердің компоненттері ретінде ирригациялық (суландыру), 

сәулеткерлік апеллятивтерде, агиотопонимдік жүйеде т.б. және жеке жер-су 

атаулары тұлғасы ретінде сақталып қалды. Алайда араб, парсы кірме 

атаулары мен компоненттері ұлттық топонимиконның жүйеқұраушы әлеуетті  

қабаты емес, фрагментарлы сипаттағы жеке элементтер арқылы ұлттық 

ономастикалық қордың  көне субстраты ретінде танылады. Ол атаулар өзінің 

көнелігіне (байланысты лексемалық бейнесі сақталғанымен, семантикасы 

күңгірт болғандықтан төл ономастикамыздың табиғи кұрамдас бөлігі ретінде 

қабылданып, әбден кірігіп қалыптасып кеткен. Сондықтан араб, парсы 

тілдері компоненттерінің қатысуымен жасалған топонимдердің өзгелігі, 

«бөтендігі» тілді тұтынушыларға айқын сезіле бермейді. Мәселен, Талғар, 

Шардара, Шарлақ, Леңгір, Астана, Шымкент. 

Моңғол тілінен енген немесе моңғол тілі ықпалы арқылы жасалған 

жер-су атаулары қазіргі топонимдік кеңістігімізде сан жағынан едәуір қабат 

құрайды. Олар  өзіндік лексикалық, орфографиялық ерекшеліктеріне қарай 

өзге ұлттық атауларымыздан окшауланыңқырап, «бөтендігі» 

семантикасының күңгірттігі арқылы да, фонетикалық графикалық, 

лексикалық тұрғыдан белгіленуі де өзге қазақи атаулардан байқалып тұрады, 

мысалы, Қапшағай, Боралдай, Ұранқай (Ораңғай), Шаңқанай, т.б. 

Бұл тілдік фактілерден көріп отырғанымыздай, олар ұлттық топонимдік 

кеңістігіміздің отарлануы мен орыстануына дейін де, одан кейін де қазақ 

топонимиконының төлтумалығына, тұтастығына айтарлықтай ықпал еткен 

жоқ  деуге болады. Қазақ тіліндегі атаулармен қатар араб-парсы, моңғол 

тектес топонимдер тілдік-адрестік, кумулятивтік қызметін молынан атқарып 

келеді. 



 

Отаршылдық саясаттын ұлттық топонимиядағы кері әсері. Ұлттық 

топонимияның сан ғасырлық бірегейлігі, каймағы бұзылмаған 

тұрақтылығынын сыртқы күштер ықпалымен өзгеріске ұшырай бастауы 

XVIII-XIX ғасырлар аралығынан XX ғасырдың бас кезеңдеріне дейін орын 

алды. Осыған байланысты ұлттық топонимикадағы «ақтаңдақтар» 

проблемасы жөнінде академик Ә.Қайдар мен проф. Т.Жанұзақ: «...Қазақстан 

топырағындағы географиялық атаулардың «дертке» ұшырауының себеп-

салдарын, таралу шеңберін айқындаған жөн», -  дейді [5,149]. Ұлттық 

топонимдердің жаппай дертке ұшырау себебі, әрине, Ресей империясының 

жүргізген отарлау саясатына тікелей байланысты болғаны мәлім. Белгілі 

зерттеуші М.Мырзахметовтың көрсетуінше, Ресейді ұзақ жылдары билеген 

Романовтар әулетінің патшалығының ғасырлар бойы жүргізіп келген ішкі 

және сыртқы саясатының негізгі бағыт-бағдары, мақсаты –  отарланып 

алынған елдерді шоқындыру арқылы өз дініне кіргізу,  орыстандыру 

болатын. Осы мақсатты жүзеге асырудың ұрымтал  буыны  отарланған 

бұратана елдердің ғасырлар бойы қолданып келе жатқан жазу таңбаларын, 

яғни алфавитін өзгерту, оны кириллицаға ауыстыру саясаты тым ертеректен 

басталғанын көреміз. Өйткені ескі жазуын өзгерту арқылы кез келген 

халықтын тарихи жадын өшіріп, өткені мен тарихынан қол үздіру арқылы 

идеологиялық мәнгүртке айналдыру  отаршыл өкімет атаулының негізгі 

мақсат-мүддесі, ортақ саясат билігі [6, 12]. 

Түрлі «игі» мақсаттарды жамылып, Ресей империясының «шалғай 

жатқан» Азия бөлігіндегі елдерді астыртын, біртіндеп отарлау мақсатымен 

көптеген әскери, ғылыми экспедициялар, миссионерлік топтар ежелгі қазақ 

жеріне бірінен соң бірі ағыла бастады. Өзге халықтарды отарландыру және 

соңынан орыстандыруды мақсат еткен саясат Ресейде ерте кезде 1731 жылы 

«Новокрещенская контораның» кұрылуымен айқындала түскен. II Александр 

патша 1865 жылғы 5 шілдеде ресми құжат  раскриптіге қол қойып, 1867 

жылдан бастап, негізгі мақсаты қазақтарды орыстандыруға байланысты 

«Жаңа низам» ережесі іске асыра бастады. Отарландырудың, 

орыстандырудың топонимия саласындағы түпкі нәтижесі «...Россияның ішкі 

губернияларынан Қазақстанға көшірілген жерсіз-күйсіз жүрген миллионнан 

астам орыстың мұжық шаруалары өздеріне тартып әперген ең шұрайлы (тау 

алқабы, шөбі шүйгін өзен-су бойы) 47 миллион гектар қазақ жерін ғана 

иеленіп қойған жоқ, ол жерлерге өз елінің хутор, деревня, поместье, т.б) 

атауларын ала келген еді. Ол атаулар ертеден келе жатқан жергілікті 

атауларды ығыстырып барып, зорлықпен «қалыптасты» [6, 149]. 

Шынында да, XIX ғасырда Қазақстан жеріндегі отарлау саясатының 

кұлашын жая, бастырмалата жүргізіле бастады: көптеген әскери, ғылыми  



 

экспедициялар үсті-үстіне ағылып келді, жер-жерлерде картографиялық, 

топографиялық-әскери рекогносцировка жүргізілді, жер қойнауы жүйелі 

түрде барлау мақсатымен зерттелді. Мәселен, Т.С. Бурнашев пен  

А.С. Безносиков өздерінің дипломатиялық жазбаларында Оңтүстік Қазақстан 

жері туралы деректер келтіріп, Бетпақдала шөлінің географиялық аймағын 

анықтап, алғаш рет Шу өзені мен Мойынқұм шөлін сипаттап, картаға 

түсірген. Екінші жағынан, Қазақстан территориясын географиялық, тарихи, 

этнографиялық тұрғыдан зерттеп, оның табиғи ресурстарын айқындап, алғаш 

рет сипаттаған орыс зиялы қауым өкілдері, белгілі ғалымдар П.П. Семенов 

Тянь Шанский, Н.А. Северцов, В.В. Радлов, И.В. Мушкетов, А.И. Макшеев 

және т.б. артында күні бүгінге дейін маңызын жоғалтпаған іргелі еңбектер 

қалдырды. 

Отарлау үдерісінің күшейе түсуін П.А. Скрыплевтің «Материалы по 

обследованию переселенческого хозяйства в Туркестанском крае» (1909) 

атты монографиясындағы, мәселен, Ресейдегі 1861 жылғы Столыпинның 

сәтсіз реформасынан кейін кедейшілікке ұшыраған шаруа, қарапайым орыс, 

украин мұжықтары тек Оңтүстік Қазақстанның өзіне қысқа мерзім ішінде 18 

губерниясынан бүкіл хутор, деревня болып көтеріліп көшіп келу фактісінен 

айқын көріп-білуге болады. Бір жағынан, переселендер өз еркімен көшіп 

келсе, екінші жағынан, Түркістан жерінде әскери борышын өтеп жүрген 

солдаттар туыстарын шақыртып, көшіріп алған. Сөйтіп, келімсек шаруалар 

жер таңдауға көшіп, қазақтардың ең шұрайлы, сулы, нулы, бетегелі 

жерлеріне қоныс теуіп, иемдене бастады. «Түркістан уалаятында қазақ 

ішінде орнығып жаңадан қала салып отырған карашекпендер көбейді. Жақсы 

жерлер карашекпенге кетті, қазаққа шөл, қыр дала қалды. Ойлап тұрсақ, 

қазаққа обал болды. Амал жоқ, қазақтың жеріне тиме дегенмен, жердің 

алынғаны алынған... Қазақ байғұс жері кеткен соң қалайша күн көреді, тамақ 

асырауға һәм былайғы елден қалыспай ретке кірмекке керек» [7, 94]. Өз 

кезегінде бұл қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптасқан, үйлесімді қызмет 

етіп келген дәстүрлі әлеуметтік-кұрылымдық, территориялық бірегейлігін 

бұзып, күйзеліске ұшыратты. 

Жаңа жүйе бойынша ру-тайпалардың атадан балаға мұраға қалдырып, 

меншік еткен жерлерінің енді шекарасы жаңадан белгіленіп, жаңа әкімшілік-

территориялық бөлініс ережелері орнады, ауыл, қыстақтары уез, болыс 

құрамына енгізілді. Сөйтіп қазақтың ауыл, жайлау, қоныстары ұлттық тілде 

айшықталған атауларынан айырылып, нөмірлене бастады. 

Бұрынғы округтар орнына құрылған уездерді енді тек патшалық 

өкілдер, ояздар басқарды. Соған байланысты аға сұлтандык жойылып, ел 

билігі ояздарға көшті. Жаңадан тағайындалған ояздар бұрынғы округке 



 

қатысты болыстарды қайтадан бөліске салды. Онда ежелгі рулық бөлініс 

ескерілмей, бір руға жататын ағайын қоныстары бірнеше болысқа бөлініп 

кете берді. Мәселен, каракесек руынан тарайтын бұрынғы бір болыс ел 

камбарларды Абыралы, Темірші болыстарына; жалықпастарды Бөрілі, 

Дегелең, Жалаулы болыстарына; шаншарларды Қу, Ақбота болыстарына; 

байбөріні Абыралы, Дегелең болыстарына ажыратып, бөліп тастады. 1875 

жылдардан бастап әр болыстың мекен-жайы қағазға хатталып, көрші 

болыстармен шекара межесі анықталды. Яғни ежелгі рулық негіздегі көші-

қон жолдары, өрістері жабылды [8,21]. 

Ежелгі қазақ қоныстарының ата-бабадан келе жатқан, халықтың 

рухани, мәдени болмысына сай жасалған табиғи номинация туындысы –   

атақоныс,  атажұрт атауы келмеске кетіп, санадан өшіріліп, жансыз «мылқау, 

саңырау» нөмірлерге ауыстырылды. Бұл отарлау саясатының қазақ даласына 

әкелген үлкен рухани зұлматының бірі болатын. Ғалым А.Жартыбаев өзінің 

диссертациялық жұмысында 1887 жылы Қарқаралы уезіндегі 20 болыс 

нөмірлі ауылға бөлініп, әр ауылда 100-ден 200-ге тарта отбасы, шаңырақ 

болғандығын көрсетеді. Қарқаралы уезінің 20 болысының ішінен төрт 

болысты бөліп алып, кесте түрінде нөмірленген ауылдардың тізімін түгел 

келтірген [8]. 

Дәстүрлі өрісінен, жайлауынан, атақоныстарынан айырылған қазақтың 

кеңістік пен уақыттық қонтинуумда өзін-өзі үйлесімді реттеп отырған 

әлеуметтік құрылымдық институттары күйреп, халықтың өзі үлкен рухани 

дағдарыс пен күйзелісті басынан кешті. Бұл ұлттық санаға түскен үлкен 

қаяудың, «дерттің» басы еді. Яғни отарлаудың «қатты соққысын» бірінші 

көтерген төлтума топонимдік жүйе болды, өз кезегінде бұл ұлттық санаға, 

ұлттық бірегейлікке ойсырата тиген соққы еді. Сөйтіп ғасырлар бойы 

қаймағы бұзылмай келе жатқан ұлттық топонимдік жүйеміздің тұтастығын 

ыдыратуға Ресей патшалығының «қосқан үлесін» ұлттық сананың 

қалыптасуына, эволюциялық дамуына жасаған кері ықпалы ретінде 

бағалаймыз. 

Отаршылдықпен байланысты келген атаулар негізінен елді мекен 

атаулары –  ойконимиялық жүйеде орын алды. Ал ірі физика-географиялық 

нысаналар: тау, өзен, көл атаулары өзгеріссіз қалды деуге болады. Дегенмен, 

Солтүстік Қазақстан облысы жеріндегі 4 мыңға жуық көлдің едәуір бөлігі 

(жартысына жақыны) әлі күнге дейін орыс тіліндегі атауларға ие. 

Тарихқа әрі қарай тереңдей бермей, отаршылдық мазмұндағы 

атаулардың сипатына келетін болсақ, оларды бірнеше топқа бөліп 

қарастыруға болады: 



 

1. Романовтар әулеті мүшелерінің, князь, ханзада, ханшайым 

есімдерінен қойылған атаулар: Петропавловск, Софиевка, Верный, 

Александрова, Павлодар, т.б.; 

2. Ресей империясына қызмет еткен, отарлау саясатын жүзеге асыруға 

атсалысқан орыс генералдары, генерал-губернаторы 

фамилияларынан қойылған атаулар: Қолпаковский, Черняев, 

Ванновский, Перовский, т.б.; 

3. Қазақ жеріне көшіп келген қоныстанушы орыс мұжықтары мен 

атамандарының фамилия, есімдерінен қойылған ойконимдер: 

Корниловка, Андреевка, Алексеевка, Самсоновка, Қостаниновка, 

т.б.; 

4. Бұрынғы Ресей жеріндегі өз қоныстарының атын қою, олардың 

алдына ново-, велико- сөзін қосып не қоспай ат қою да етек алды. Бұларды 

келтірінді атаулар  «миграционные топонимы» дейміз: Новониколаевск, 

Рязановка, Полтавка, Новомосковское, Самарское, Донецкое, Ростовское, 

Черниговка, Архангельское, т.б.; 

5. Қазақ атауларын тікелей калькалау арқылы атау жасау да басым 

болды: Ақсу –   Белые Воды, Беловодск, Қарасу –   Черноводск, Көкшетау –  

Синегоръе, Шортанды –   Щучье, Шөтпікөл –   Сенокосное, Бесмола –   

Пятигорское, Ақжар –  Белоярск, т.б.; 

6. Қазақ тіліндегі атауларға -во, -ское, -ое, -ая, -ий т.б. орыс 

аффикстерін жалғау арқылы орысшалау үрдісі де орын алды: Олар: 

Нурбаевск, Бекетайский, Ерментауский, т.б. 

7. Христиан дінің уағыздайтын діни мейрамдар, әулиелер 

атауларынан қойылған ойконимдер: Вознесеновка, Покровск, Троицкое, 

Новотроицкое, Воскресенское, Рождественское, Крестовское, 

Преображенское, Благовещенка, Богородское, т.б.; 

8. Қоныстанған орыс селениелерінің табиғи ерекшелігіне қарай 

орысша номинациялау: Березовка, Малиновка, Крутоярск, Многоводное, 

Тихогорское, Раздольное, Верхнеишимское, Приреченск, т.б. 

Байқап отырсақ, орыс тілінің ықпалы ұлттың тілдік, топонимдік 

санасында тек тілдік деңгейлерінде (фонетикалық, орфографиялық, 

лексикалық, сөзжасамдық, морфологиялық, синтаксистік) ғана емес, мәдени, 

рухани, идеологиялық деңгейлерде де көрініс тапқан. Өзге мәдениеттің 

кұндылықтары мен стереотиптері зорлықпен танылып, қазақтың ұлттық 

санасына күштеп ендірілген. Сөйтіп, ғасырлар бойы қалыптасқан топонимдік 

таным-білімдердің табиғи жүйесі бұзылып, дәстүрлі даму тоқырауға 

ұшырады, ұлттық танымның ойранын шығарды. Христиан дініне қатысты 

атаулардың қалыптасуы, шоқындыру, орыстандыру әрекеттері 



 

рухсыздандыруға, менталитетті ұлтсыздандыруға бағытталғаны, яғни Ресей 

империясының отарлау саясаты қайткенде де ұлттық болмысты жойып, оның 

тамырына балта шабу мақсатын көздегендігі тарихи факті. 

Е.Керімбаев отаршылдық мазмұндағы топонимдер жөнінде былай ой 

өрбітеді: «Характерной особенностью колониальной топонимии являлось то, 

что на территории қолоний появлялись географические названия в результате 

официальных переименований, исходящих от государственно-правовых 

институтов и потому несущих в себе печать официальной идеологии и 

политики правящих классов. Государство на основе волюнтаристских актов  

«высочайших повелений, указов» стремилось «обновить» национальную 

народную топонимию, нарушить сложившуюся в течение тысячелетий 

картину жизни и истории аборигенного населения, каковым в сущности 

является национальная топонимия» [9,38]. Бұл атаулар  Ресейден жер 

аударған орыс мұжықтарының фамилияларынан, есімдерінен қойылған 

ойконимдер Қазақстан картасында 100 жылдай өмір сүрді десе болады. 

Себебі, КСРО аумағында қайта құру кезеңі басталып кеткенімен, Кеңес 

Одағы республикаларының топонимиялық жүйесіндегі жаппай өзгертулер 

енді басталғалы тұрған сәтте, отаршыл мазмұндағы ойконимдер ұлттық 

топонимдік кеңістігінің айтарлықтай бөлігін құрап, елді мекен, сельсовет, 

ауылсовет атауларының орыс фамилия, есімдерінен жасалғандары басым 

көпшілік бөлігі екендігі сырт көзге бірден көрініп тұрды [10]. 

Қазақстан территориясында көрсетілген кезеңде шашырап жүрген 

кейбір антропоойконимдердің жиілігі цифрлар тілімен сөйлетсек, мәселен, 

Александровка –   14 рет, Антоновка – 8 рет,  Ивановка – 15 рет, Успенка–  13 

рет және т.с.с., ал ново-, новый- сын есімдерімен келетін елді мекен атаулары 

1989 жылы жағдай бойынша еліміздің топонимдік кеңістігінде 188 рет 

қайталанушы еді. 

Дегенмен, ұлттық топонимиядағы Қазан төңкерісі кезеңі келіп 

жеткенге дейін ескі карта мәліметтері бойынша Қазақстан картасының басым 

көпшілігін ұлттық негіздегі жер-су атаулары құрайтынын көруге болады. 

Орыс тілінен енген топонимдер сан жағынан қазақ тілі негізінде жасалған 

жер-су атауларынан әлдеқайда аз болып, сол топонимдік кеңістіктің ұлттық 

бет-бейнесін түпкілікті өзгерте алған жоқ . Себебі, орыс тілді топонимдер бір 

уезд аумағында жүздеп саналса, негізінен микротопонимдік сипаттағы 

ұлттық негіздегі топонимдер мыңдап саналатын. 

Кеңес дәуіріндегі коммунистік идеология негізінде жасалған 

ойконимдер. ХХ ғасырда бүкіл әлемдегі саяси күштер мен елдердің саяси-

экономикалық, саяси идеологиялық дамуындағы басымдылықтар түбегейлі 

өзгеріске ұшырап, адамзат өркениетінің кұндылықтар жүйесі басқаша 



 

мазмұнға ие болды. Осы екі кереғар лолярлық идеологиялық дүниетанымға 

сүйенген дүниежүзіндегі елдер мен мемлекеттер қарама-қарсы лагерьге қақ 

жарылды. Бұл өзгерістің жаршысы рөлін Қазан төңкерісі атқарды. 

Отаршылдықтың қармағынан әзер босаған қазақ халқы қатігездігі мен 

озбырлығы асып түсетін большевиктердің тырнағына мықтап ілінді. Ұлттық 

болмысты рухсыздандыру процесі Ұлы Қазан революциясынан кейін 

масштабты түрде іске асырыла бастады. Қоғамда болып жатқан барлық 

кереғар құбылыстар, идеологиялық дағдарыстар міндетті түрде алдымен 

ұлттың тілінде, оның ішінде ономастикасында көрініс тауып отырды. Осыған 

байланысты проф. Т.Жанұзақ: «Ономастика (онимдер) белгілі бір тілдегі 

лексиканың ажырамас бөлігі ретінде қоғам өмірімен тығыз байланысты 

болады да, тарихи-әлеуметтік, қоғамдық-экономикалық әрі мәдени-әлеуметік 

факторлармен тығыз ұштасып жатады»,  деп пайымдайды [11]. Шынында да, 

қоғамдағы өзгерістерге тілдік кұрылымдағы ең бір «сергек», кез келген 

өзгерістерді «елең етіп, жаңалықты қағып алатын» сала сөз мәдениетімен 

қатар ұлттың Ономастикалық жүйесі, оның ішінде, топонимдік жүйе. 

Жаңа орнаған Кеңес үкіметінің географиялық жер атауларына лениндік 

ұлт саясаты жүргізілгендігі туралы ғалым М. Мырзахметов былай дейді: 

«Халықтың тілегіне сай, бұрынғы патша сарайындағы императорлар мен ұлы 

кінәздардың, монархияшыл мемлекет қайраткерлерінің атына қойылған қала, 

елді мекен, жер-су атауларын түгелдей өзгерту жұмысы алдымен қолға 

алынды. Бұл беталыс тек ірі топонимикалық атауларды ғана камтымай, тіпті 

микротопонимдер мен қалалардағы көше атауларына дейін қалдырмай 

жаппай жаңарту саясатына алып келді. Себебі жаңа қоғам алдына қойған 

мақсаты жаңа дүниетаным, жаңа идеология тұрғысынан ескі дүниетаным 

негізінде қойылған атауларды өзгертуі заңды құбылыс еді. Мысалы, 

Қазақстандағы патша ағзамдарының құрметіне қойылған ірі қала аттары 

(Павлодар, Петропавловск) езгеріссіз қала берді. Тіпті, 1923 жылдың өзінде 

Петропавловск қаласына бұрынғы Кызылжар атауын беру туралы облыстық 

сессияда арнайы түрде күн тәртібіне қойылып қаралғанымен, қарсылық 

күшті болып, өзгеріссіз қала берді» [6,76]. Қазақ ономаст ғалымдарының 

жүргізген зерттеулеріне сүйенсек, кеңестік кезеңнің атаулар репертуары сол 

кезеңдегі басым идеология жетегінде болатындығын көреміз. 

Зерттеуші Н.Уәли қазақ тілінің дамуының советтік кезеңінің пафостық 

бастапқы сипатын 1920-30 жылдарға жатқызады да, ойын әрі қарай былай 

жалғастырады: «Жұртшылықка белгілі Ұлы Төңкеріс кезінде ұзақ жылдар 

бойы жинақталған сандық өзгеріс сапалық күйге өтті. Әлеуметтік организмде 

жаңару мен жаңғырту басталды. Соған сәйкес қоғамдық идеал түбегейлі әрі 

тез өзгерді. Ескіні қирату, жаңаны жасау, түрі ұлттық, мазмұны социалистік 



 

мәдениет жасау, саяси бостандық, әлеуметтік теңдік, пролетариат билігі 

төңкеріс кезеңінің ұраны болды» [12,1011]. 

«Ұлы» төңкерістің қазақ даласына әкелген қасіретті «ұлттық 

апатынан», қазақ тілінің отаршылдық, тоталитарлық саясатынан ең көп 

зардап шегіп, құрбандыққа алдымен шалынған саласы да осы ономастика, 

оның ішінде топонимика болды. 

Жүздеген, мыңдаған жылдар бойы өмір сүріп, өз қызметін қазақ 

қауымының мүддесіне орай атқарып келген төл жүйе түбегейлі өзгерді. 

Бұрынғы уез, жайлау, этникалық мекен, ауылдык жүйе жаппай 

колхоздастыру, ұжымдастыру нәтижесінде мүлдем басқаша әкімшілік-

аумақтық сипатқа ие бола бастады. Сол кездегі Қазақстанның барлық 

аймақтарында бұрынғы ұлттық үрдістегі сан мыңдаған микротопонимдер 

жұтылып, орнына жүздеген, мыңдаған ірілі-ұсақты колхоз, артельдер аты 

дүниеге келді. Олардың бұрынғы табиғи аталым нәтижесінде туындаған, жер 

бедерін, табиғи ерекшелікті білдіретін ұлттық мазмұндағы атаулардың 

орнына өте-мөте пролетарлық-большевиктік рухта жасалған атаулармен 

ауыстырылып, ұлттық аталым дәстүрінің тамырына балта шабылды. 

Мысалы, сол тарихи кезең реалийлеріне, замана талабына сай, ойконимия 

саласында жүргізілген лениндік саясаттың нәтижесінде Батрак, Большевик, 

Кедей, Жаңа шаруа, Қызыл Орақ, Бейнеткеш, Бейнетқор, Түзеу, Полезный 

труд, Шаруатеңеу, Жұмыскер, Жалшы, Құрама, Ұйымшыл т.б. сынды кедей-

шаруаларды біріктіретін колхоз, артельдердің семантикалық тұрғыдан жұтаң 

да қарапайым бейұлттық мазмұндағы атаулары Қазақстан аумағында және 

өзге бұрынғы одақтық республикаларында да жүздеп, мыңдап жаңадан пайда 

болды. 

Советтік кезеңдегі тілдік жүйедегі пафостық сипат, мәселен 1930-50 

жылдары төмендегідей болды: «...Мәдени революция жеңістерін баянды ету, 

социализм жауларын әшкерелеу, ұлы көсемге табыну болды.[...] Тіл саясаты 

мақсаттың құралына айналды: араб жазуын латынға, одан кейін кирилшеге 

көшіру, терминдерді орыс орфографиясының нормасы бойынша жазу, т.б. 

болса, 1950-1960 жж. жеке басқа табыну, әміршілдік жүйені нығайту, 

мазмұны социалистік мәдениеттің ұлттық бет-бейнесін жоюға бағытталды...» 

[12, 11]. Аталмыш кезеңдердегі пафостық белгілер ұлттық топонимия 

жүйесінде мейлінше «толық» көрініс тапты. Бұл тарихи кезең жер-су 

атаулары, әсіресе, ойконимдік жүйе репертуарының қомақты бөлшегін 

әлемдік пролетариат көсемдері мен большевиктік партия қайраткерлерінің, 

Қызыл әскер қолбасшылары есімдері: К.Маркс, Ф.Энгельс, В.И. Ленин,  

И.В. Сталин, Калинин, Киров, Молотов, Ногин, Орджоникидзе, Буденный, 

Чапаев, Дзержинский және т.б. көптеген меморативтік сипаттағы атаулар 



 

құрады. Жер-су атаулары Орталықтың (Мәскеудің) бұйрық, әміріне сай 

реттестіріліп, қаулы, қарарлармен өзгертіліп отырды. Тоталитарлық саясат 

идеологиясының пафостық атауларына социализм мен коммунизмнің 

«жарқын» болашағын көксеген, аянбай тер төгіп еңбек етуге үндейтін ұран 

тектес сан жағынан орасан көп орыс, қазақ тілдеріндегі ойконимдік қабатты 

жатқызуға болады. Мысалы: Коммунизм таңы, Заря Коммунизма, Бірлік, 

Алғабас, Кызылту, Коминтерн, Заря Востока, Жаңа өмір, Новый мир, 

Талапты, Соцқоғам, Бостандық, Азаттық, Заветы Ильича, Путь Ильича 

сынды атаулар және коммунистік партия мен комсомолдың кезекті съезіне 

арналған (КПСС XXII съезі, 23,24,25 съезі немесе ВЛКСМ съездері т.б. 

атындағы) елді мекен атаулары Қазақстанның барлық өлкесінде жүздеп, ал 

Одақ көлемінде мыңдап тираждалғандығы белгілі. 

Түптеп келгенде, қазақ атауларының негізіндегі табиғи номинацияны 

коммунистік идеология мен жасанды номинация құрбаны ету нәтижесінде 

ұлттық топонимдік кеңістіктегі атаулардың үштен бірі идеологиялық 

сипаттағы, тоталитарлық мазмұндағы атаулармен алмастырылды. 

Сол кездегі Қазақстан жеріндегі барша географиялық атауларды 

жинақтап, жүйелеп, карта, анықтағыш түрінде жазып, таңбалаған 

мамандардың басым көпшілігі орыс тілді топограф, картограф, геодезистер 

болғанын ескерсек, төл атауларымыз орыс графикасына сай төл жазудан өте-

мөте алшақ, жобамен, қатты бұрмаланып жазылғанын да атап өткен орынды. 

Соның табынан ұлттық ономастикамыз әлі күнге дейін арыла алмай келеді. 

1954 жылы КПСС Орталық Комитеті бұйрығымен Қазақстан жерінде 

тың игеру науқаны басталды. Бұл кезең ұлттық топонимиямызды славян 

тектес атаулармен, сан жағынан жат тілдік топонимдік материалмен орасан 

зор «байытты» десек болады. Бұрыннан келе жатқан байырғы атаулар орыс 

тілді атаулармен алмастырылды. Сондай-ақ бұрыннан атауы жоқ  не ұмыт 

болған, жаңа игерілген жерлерге тың игерушілер поселкелері бой көтеріп, 

олар жүздеген орыс тілді ойконимдік атауларға ие болды. Мұның сыртында 

Ресей мен Украинаның түрлі облыстық аймақтарынан жер аударылып көшіп 

келген тың игерушілер өздерінің «тарихи» отанының атауларын қоса әкеліп, 

келтірінді атаулар арқылы ұлттық ойконимдік жүйедегі славян, орыс тектес 

атаулардың сандық үлесін күрт өсіріп жіберді. Мысалы, Киевка, Донской, 

Саратовка, Полтавка т.б. Бұл үрдістен де топонимиямыз әлі күнге толық 

арыла алмай келеді. 

Революцияга дейінгі, кейінгі және тәуелсіздік алғанға дейінгі 

картографиялық өнімдер мен түрлі әкімшілік-территориялық, топонимдік 

анықтағыштардағы орын алған бұрмалаулар нәтижесінде Қазақстан 

картасында дүбәраланған атаулар мыңдап кездеседі. Яғни ту баста қазақ 



 

тіліндегі атауларды орыс тіліне қате транскрипцияланған және кейін оны 

кейбір «мамандар» қазақыландыру мақсатымен кері ретранскрипциялау 

нәтижесінде не қазақша емес, не орысша емес «дүбәра», «жаңа қазақша» 

атаулар пайда болады. Мысалы, Дербісәлі атауы бір кезде Дерипсал болып 

транскрипцияланса, ал кері ретранскрипциялаудьщ нәтижесінде Деріпсал 

атауы пайда болады, сондай-ақ Сулыкесік, Сулукесик - Сұлукесік, Үйреккөл, 

Юраккуль - Жүреккөл, т.б. Осы сипаттағы жүздеген атауларды Қазақстан 

картасынан күні бүгін де кездестіруге болады.  

Бұл жөніңде академик Ә. Қайдар мен профессор Т.Жанұзақов күйіне 

отырып былай сөз етеді: «Қазақстан картасындағы «жаңа типтегі» кейбір 

географиялық атаулардың халықтың намысына тиетін, зығырданын 

қайнататын тағы бір себебі бар. Ол қазақтың байырғы атауларын орысшаға 

толық не жартылай аударып немесе орыс тілі «мәнеріне» салып өзгертіп 

қолдануға байланысты. Бұл да ономастика мәдениетіміздегі дауасы табылмай 

келе жатқан қасірет. Қай заманда, кай елде өз жерінің атауларын өзге тілге 

аударып қолданғанын көрдіңіздер?» [5,153]. 

Сөйтіп, қоғамдық өмірдің барлық деңгейінде (мәдениет, өнер, тіл, ғылым, 

экономика, т.б.) үстемдік құрған коммунистердің әміршілдік саясаты 

халықтың этникалық, ұлттық бірегейлігінің басты белгісі мен алғышарттары 

болып табылатын жер-су атаулар жүйесінде айқын көрініс тапты. Ғасырлар 

бойы қалыптасқан, ата-бабаларымыз ат қойып төл тілімізде таңбаланған 

атаулар аяусыз өзгеріске ұшырады, басым көпшілігі мүлдем жойылса, қалған 

атауларымыз орасан зор бұрмаланды. 

Осындай өзгерістер халықтың рухани мұрасы, тарихи жады 

жинақталған ұлттық  сипаттағы мыңдаған топонимдердің жойылуына әкеліп 

соқты. 

Тәуелсіздік кезеңдегі Қазақстан топонимдік кеңістігіндегі жағдаят. 

Еліміз егемендікке ие болып, тәуелсіздік туын тігуі және қазақ тілінің 

мемлекеттік мәртебеге ие болуы Қазақстан жер-су атаулар жүйесінің де 

ұлттық сипатқа қайта орала бастауына түрткі болды. Ұлттық сананың 

жаңғыруы қазақ халқының мәдени, әлеуметтік өмірінің барлық салаларында 

көрініс тауып, ұлттық құндылықтарды жаңғырту рухани болмысты 

жандандырды. 

Президент Н.Назарбаев былай дейді: «Қазақтар – ұлы өркениеттердің 

мұрагерлері тарихтың сан-сапалық кұз-қияларынан өзінің ұлттық «МЕН» 

дегізерлік қасиеттерін алып шыға алды. Жай ғана алып шығып, жай ғана 

сақтай білген жоқ, сонымен бірге еселеп жаңғырта да білді » [13,23]. 

Ономастика саласында жаңаша бетбұрысқа мұрындық болған қазіргі 

Қазақстан Республикасындағы елді мекен атауларын өзгертудің, реттеудің, 



 

қалпына келтірудің  ең алғаш Тұжырымдама жобасын академик Ә.Қайдаров 

мен профессор Т.Жанұзақов жасап, баспасөз бетінде жариялады, қоғамдық 

пікір тудырып, осы саладағы істің айтулы бастамасы болды. 1990 жылдың 20 

сәуірінде Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің қаулысымен Қазақстан Үкіметі 

жанынан Мемлекеттік ономастикалық комиссия құрылды. Осы қаулыдан соң 

Ә.Қайдар мен Т.Жанұзақовтың «ҚазКСР-індегі мемлекеттік және әкімшілік-

территориялық бірліктердің атауларын реттеудін,  елді мекендердің аттарын 

өзгерту және тарихи, географиялық атауларын қалпына келтірудің 

Тұжырымдамасы» және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 5 

наурызда №281 қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасындағы кәсіп 

орындарды, ұйымдарды, мекемелерді, теміржол станцияларын, әуежайларды, 

сондай-ақ физикалық-географиялық объектілерді атау мен қайта атаудың 

транскрипциясын өзгертудің Тәртібі» республиканың барлық деңгейдегі 

ономастикалық комиссиялардың жұмыстарында басшылыққа алынды. 

Бұл Тұжырымдамада: «Қазақстан халқының географиялық атауларын 

қалпына келтіруді реттеу, қайтадан өзгерту, елді мекен атауларын қалпына 

келтіру жөніндегі өскелең талаптарын, сондай-ақ республикадағы 

мемлекеттік және әкімшілік-территориялық объектілердің айтылуындағы 

ономастиканың тарихи, лингвистикалық және ғылыми принциптерінің елеулі 

түрде бұзылғандығын ескере келіп, Қазақ КСР Министрлер кабинеті 

жанындағы Мемлекеттік ономастикалық комиссия қазақтың ежелгі тарихи, 

географиялық объектілерінің аттарын заңсыз және орынсыз өзгертуді жою, 

республика территориясында әр атаудың көп қайталануын реттеу, олардың 

казақша жазылуы мен орысша транскрипциялануын бірізге түсіру мәселесін 

қарауды қажет деп санайды»,-  делінген және оның баптары мен тармақтары 

алғаш рет елді мекендерге жеке тұлғалардың есімдерін бермеу, бір әкімшілік 

бөлініс шеңберінде үш реттен артық қайталанбауын және т.б. 

регламенттейтін бағдарламалы құжат болды. 

Тәуелсіздіктің бастапқы кезеңі, яғни 90-шы жылдары бүкіл Қазақстан 

аймақтарында тарихи әділеттілікті қайтару мақсатында ондаған ірі елді 

мекен, облыстық орталық, ірі қалалар мен жүздеген, мыңдаған кент, ауылдар 

мен аудан, ауылдық округ атаулары өзгертілді, кейбіреуінің бұрынғы тарихи 

атаулары қалпына келтірілді, мысалы, Гурьев –  Атырау, Шевченко–Ақтау, 

т.б. Сондай-ақ, бұрмаланып жазылып жүрген атаулардың орысша 

транскрипциялары түзетілді, мысалы, Кокшетау– (Кокчетав емес), Бурабай 

(Боровое емес), Шымкент (Чимкент емес), Жетысай (Джетысай емес), 

Шортанды (Щучье емес), Бозашы (Бузачи емес), Талдыкорған (Талды-

Курган емес), Кызылорда (Кзыл-Орда емес), Алматы (Алма-Ата емес) және 

т.б. Мемлекеттік, облыстық, жергілікті ономастикалық комиссиялардың 



 

жүргізген қыруар жұмыстарының арқасында мыңдаған бұрмаланған 

атаулардың ұлттық үрдіске сай орфографиясы түзетілді, мысалы, Аблакетка 

– Абылайкеткен, Калагир– Құлаайғыр, Чурбай–Нура  Шерубай–Нұра, Ктай  

Ақтай, т.б. 

Республикада тәуелсіздік алғаннан кейінгі 1991-2005 жылдар 

аралығында үш облыс, 12 қала, 53 аудан орталығы, 43 теміржол стансалары, 

сондай-ақ  957  шағын елді мекен атаулары өзгертілді. Елді мекен атауларын 

өзгерту жұмысы Қазақстанның барлық аймақтарында ешбір кедергісіз, бір 

деңгейде, біркелкі жүргізілді деуге келмейді. Егер еліміздің оңтүстік 

аймақтарында жер-су атауларын ұлттық үрдіске сай өзгерту жұмысы қызу 

қарқынмен жүрсе, қазағы аз солтүстік және шығыс аймақтарда осы 14 жыл 

ішінде бұрмаланған атаулардың 30 пайызы ғана өзгертілген. 

Бастапқы кезеңде науқаншылдық сипатта өткен қисапсыз орынды-

орынсыз өзгертулер уақыт өте келе саябырсып, сабасына түсті десе болады. 

Енді жергілікті жерде әрбір өзгерту алдында ономастикалық комиссиялар 

жан-жақты сараптама жұмыстарын атқарып, бұл маңызды іске асқан 

жауапкершілікпен мұқият қарауы тиіс. 

ҚР Мәдениет министрлігі Тіл комитетінің деректері бойынша 

тәуелсіздік алған жылдардан бері Республикамыздың жер-жерінде көптеген 

тарихи атаулар қайтарылып, бұрмаланған атаулар қалпына келтірілді. 1991 

жылдан бері Үкімет жанындағы Мемлекеттік Ономастикалық комиссия 

шешімімен әкімшілік-аумақтық бірліктерге ат қою және олардың атын 

өзгертуге, атаулардың транскрипциясын нақтылау жұмыстарын жүргізу 

нәтижесінде 5 облыстың, 13 қаланың, 54 ауданның,  

7 қалалық ауданның, 119 темір жол стансасы мен бекеттерінің атаулары 

өзгертіліп, 6 облыстың, 12 қала, 14 аудан, 76 темір жол стансасы мен 

бекеттерінің, 40-тан астам елді мекен атауларының орыс тіліндегі 

транскрипциясы нақтыланған. Сондай-ақ 1999 жылға дейін 641 елді мекен, 

білім, мәдениет т.б. объекті атаулары өзгертілсе, 2000-2009 жж. аралығында 

1221 елді мекен, 951 білім беру, мәдениет, спорт, денсаулық сақтау 

ұйымдары, т.б. аттары жаңғыртылды. 

Бұл ақпарат тек Республика көлемінде Мемлекеттік Ономастикалық 

комиссия деңгейінде болған өзгерістерге қатысты, ал облыстық, қалалық 

жергілікті деңгейде өзгертіліп, бекітілтен шағын елді мекен, көше, білім және 

мәдениет ошақтарының саны мыңдап саналады деуге болады. 

Соңғы екі жылдан бері кез келген объектілерді атауға және қайта 

атауға мораторий жариялануына байланысты атауларды өзгерту ісі шектеліп 

келді. Мысалы, ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 28 қарашадағы №1138 «2009 

жылғы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағы туралы» 



 

қаулысының 3-тармағына сәйкес жергілікті атқарушы органдар 2008 жылғы 

1 шілде  2009 жылғы 1 сәуір аралығында әкімшілік-аумақтық бірліктерді 

кұру, тарату мен қайта құру және көшелерді қайта атау туралы ұсыныстарды 

енгізбеу жөніңде шешім қабылдаған болатын. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Мемлекеттік ономастика 

комиссиясының ұйғарымына сәйкес атаулары өзгертілген және қайта 

аталған әкімшілік-аумақтық бірліктер мен білім, мәдениет және басқа да 

объектілерді атау мен қайта атауға байланысты ақпараты   

(2000-2009) 

Р / н  Жылдар Облыс 

(оның ішінде 

транскрипциясы 

өзгергені жақшада) 

Қала  

(оның ішінде 

транскрипциясы 

өзгергені 

жақшада) 

Аудан  

(оның ішінде 

транскрипциясы 

өзгергені 

жақшада) 

Елді мекендер 

(ауыл мен 

ауылдық округ) 

және басқа 

кұрамдас 

объектілер 

Білім, мәдениет 

және басқа да 

объектілер 

I. 1999 

жылға 

дейін 

5(6) 13(13) 48(11) 641 450 

2. 1999 - - 1 91 45 

3. 2000 - - 2(2) 71 203 

4. 2001 - - (1) 113 (2) 71 

5. 2002 - 1 2 33 18 

6. 2003 - - - 22 78 

7. 2004 - - - 37 - 

8. 2005 - - - 62 28 

9. 2006 - - - 52 57 

10. 2007 - (П - 51 7 

11. 2008 - - - 48 - 
12. 2009 - - - - - 
 Барлығы 5(6) 14(13) 53 (J5) 1221 елді мекен, 

119 станса 

атауы өзгерді 

және 76 

транскрипция-

сы түзетілді 

957 

 

Сонымен қатар Қазақстан Республикасы Мемлекеттік хатшысы тарапынан да 

2000 жылғы 15 қаңтарда облыс, Астана мен Алматы қалаларының әкімдеріне 

көшелерді, елді мекендерді, объектілерді қайта атауға мораторий 

жарияланатыны жөніңде арнайы хат жолданды. Осыған орай, «Елімізде 

Ономастикалық атауларды қайта атау жарияланған мораторийдің мерзімін 

анықтайтын ұсыныс енгізу туралы» Мемлекеттік хатшының 2009 жылғы 30 



 

қарашада берген №32-23.225 тапсырмасына сәйкес мораторийді 2010 

жылдың 1 наурызында аяқтау ұсынылды. 

Сондықтан алдағы уақытта да Қазақстанның топонимдік кеңістігінде 

әлі жүзден саналатын отаршылдық, кеңестік-тоталитарлық мазмұндағы 

атауларды ұлттық мазмұндағы атауларға өзгертілу жұмыстары өз жалғасын 

табады. Бұған Мемлекеттік Ономастикалық комиссиядан бастап жергілікті 

әкімшілік, билік орындары үлкен жауапкершілікпен, парасаттылықпен қарап, 

тиісті шешімдер шығаруы тиіс. 

Топонимия саласының ғылыми даму кезеңдері. 

1-кезең (1950-1970 жж.). Топонимиканың қазақ тіл біліміндегі ғылыми 

бағыт ретінде қалыптаса бастауына географ-ғалым Ғ.Қоңқашбаевтың 1948 

жылы «Қазақтың халықтық географиялық терминдері» атты тақырыпқа 

корғаған кандидаттық диссертациясы мен осы тақырып төңірегінде жазылған 

көптеген мақалалары ұйытқы болды. Еңбектерінде ғалым географиялық 

терминдердің шығу, пайда болу жайы, түсінігі, ерекшелік жақтары, моңғол, 

араб тілдерінен енген атаулардың типтері, халықтық, шаруашылық, тұрмыс 

жағдайларымен байланысты олардың қалыптасуы сияқты мәселелерді 

қарастырды. 

Географ Ғ.Қоңқашбаевтың осы бастамасы келесі кезекте қазақтың 

кәсіби лингвист ғалымдарының іргелі еңбектерінде өз жалғасын тапты. 

Қазақстан топонимдерін тарихилингвистикалық аспектіде, басқа 

туыстас тілдермен салыстыра тұңғыш зерттеген А.Әбдірахманов 1955 жылы 

кандидаттық диссертация қорғап, ғылыми дәреже алды. Ол осы 

диссертацияның негізінде 1959 жылы жеке монография жариялады. Автор 

бұл еңбегінде Қазақстандағы ірі объектілік-георафиялық атаулардың ішінен 

800-ден аса қала, ауыл, поселке, аудан және темір жол стансаларының 

атауларына талдау жасады. Автордың ерекше назар аударған мәселелері: 

топонимдердің жасалуындағы лексика-грамматикалық құбылыстар, 

топонимдердің лексикалық жүйедегі орны, топонимдерді лексика-

семантикалық тұрғыдан классификациялау жұмыстары еді. Көптеген 

топонимдерге этимологиялық талдау жасап, тіл тарихына қатысты ойларын 

ортаға салды. 

Келесі онжылдықта Ономастикалық зерттеу проблемаларының аясы 

кеңейе түсіп, топонимия саласындағы ареалдық, аймақтық тұрғыдан зерттеу 

қарқын ала бастады. 

1954 жылдан Т.Жанұзақов қазақ антропонимдері жайлы зерттеу 

жұмыстарын жүргізіп, 1961 жылы «Личнособственные имена в казахском 

языке» атты қазақ антропонимдері мәселесіне арналған алғашқы еңбегін 

жазды. 



 

Байқағанымыздай, ол кездегі және кейінгі кездегі қазақ ономастикасы 

саласындағы зерттеулердің дені топонимиялық ізденістер. Бұның өзіндік 

объективтік себептері де жоқ  емес. Біріншіден, Қазақстан Ономастикалық 

кеңістігі сол кездегі ұланғайыр әлемнің алтыдан бір бөлігін құрайтын алып 

Кеңес Одағы территориясының Ономастикалық жүйесінің бір бөлігі еді. 

Қазақстан топонимдерін регионалдық, ареалдық бағытта зерттеген 

кандидаттық диссертациялар әрбір облыс топонимдерінің шығу, пайда болу, 

даму жолдарын анықтау, олардың лексика-семантикалық, хронологиялық 

топтарын, лексика-фономорфологиялық құрылымдарын сипаттау тәрізді 

мәселелерге арналған. Е.Қойшыбаевтың «Жетісу топонимдерінің негізгі 

типтері» (1967), В.Н. Попованың «Павлодар облысының гидронимдері» 

(1966), О.А. Сұлтанияевтың «Көкшетау облысының топонимдері» атты 

кандидаттық диссертациялары бірінен соң бірі қорғалды. 

Осы кезеңде қазақ ономастикасы ғылыми теориялық, фактологиялық 

мол материалмен байытқан, бұрын-соңды зерттелмеген тың лексикалық 

қабат есімдер жүйесіне арналған Т.Жанұзақовтың қос еңбегі жарық көрді, 

олар: «Қазақ тіліндегі жалқы есімдер» (1965) және «Қазақ есімдерінің 

тарихы» (1971). 

Алпысыншы жылдарда Одақ көлемінде «топонимиялық бум» кезеңі 

болды десек артық айтқандық емес, яғни ғылыми орталықтарда жер-су  

атауларын зерттеу жұмысы асқан ыждағаттықпен қолға алынып, ұлттық 

Ономастикалық мектептер қалыптаса бастаған еді. Мәскеу, Томск, Киев, 

Донецк, Самарқан, т.б. көптеген ғылыми орталықтарда экспедициялар 

ұйымдастырылып, Ономастикалық топтама-жинақтар шығарыла бастады. 

Кеңес көлемінде Ономастикалық жұмыстарды атқаруға ортақ үлес қосқан 

белгілі орыс зерттеушілерінен В.Н. Топоров, О.Н. Трубачев, Н.И. Толстой, 

А.И. Попов, В.А. Никонов, А.К. Матвеев, А.П. Дульзон, т.б. есімдерін атауға 

болады. 

Бұл кезең одақтық ономастикада топонимиканы лингвистер, 

географтар, тарихшылар мен этнографтардың әрқайсысының өзіне қарай 

тартуы, әр сала маманы өз саласының әдіс-тәсілін тиімді деп санауы 

жөніндегі пікірталас, кереғар көзқарастар оның (топонимиканың) ғылыми 

сала, пән ретіндегі мәртебесін толық айқындап бере алған жоқ. Лингвистер 

тарапынан топонимияны тіл, тарих, география ғылымдарының түйісіндегі 

ерекше сала деген ой-түйін айтылды. 

Дегенмен, теориялық топонимиканың лингвистикалық сипаттағы 

ерекше пән ретінде қолдау таппауымен қатар ономастиканың үлкен 

«құрлықтық» лингвистиканың проблемалық аясын кеңейтіп, жалпы тіл 

теориясына қосар үлесінің қомақты боларын мойындағандар да баршылық 



 

еді. Поляк ғалымы В.Ташицкий кезінде алдын ала болжағандай: 

«Лингвистиканың келешекте дамуы, оның аумағының кеңеюі көбіне 

Ономастикалық зерттеулерге тікелей байланысты» десе,  

А.А. Реформатский: «Ономастиканы тек тілші ғана зерттеп қоймай, 

тарихшы, географтар да зерттеп, шұғылдану керек. Географтар географиялық 

комментарий жасаса, лингвистер тілдік тұрғыда түсіндіріп талдайды, 

тарихшылар интерпретация жасап, тарихқа қолданады» дегенді айтқан. 

Қазақ ғалымдарының бұл кезеңдегі жұмыстарында топонимиканың 

ғылыми  әдістемелік аппараты жасала бастады. Ең бастысы, қазақ елінің жер-

су атаулары, оның ішінде тарихи атаулары да жинақталып, ғылыми жүйеге 

түсіріліп, инвентаризациялана бастады, яғни  

1) кейбір көне жер-су атаулары фрагментарлы түрде этимологиялық 

тұрғыдан талданды; 

2) онимдердің құрылымдық модельдері сипатталып, 

онимжасаушылық, сөзжасамдық негіздері саралана бастады; 

3) топоним жасауға қатысатын реликтілік түбір, форманттарды 

реконструкциялауға ұмтылыстар жасалды; 

4) ономастикалық зерттеулерде тарихи-салыстырмалы, типологиялық 

әдістер қолданыла бастады; 

          5) ономастикалық бірліктердің мазмұндық жағына, оның ішінде сол 

бірліктерді тақырыптық топтарға біріктіру жұмыстары қолға алына бастады; 

         6)Т.Жанұзақовтың, А.Әбдірахмановтың, О.Сұлтанияевтің, 

Е.Қойшыбаевтың зерттеулерінде қазақ жер-су атаулар халықтың тарихы мен 

мәдениеті, этнографиясымен байланыста қарастырыла бастады. 

Алайда сол кездегі Одақ көлемінде жүргізілген Ономастикалық 

зерттеулерді қамтыған ғылыми-теориялық проблемалар аясын, оны шешудің 

әдістемелік деңгейін, ал қазақ ғалымдарының зерттеулері де кеңестік 

ономастиканың теориялық, әдістемелік жетістіктеріне сүйенгендігін 

ескерсек, қазақ тіл білімінде ономастика саласы ғылыми бағыт ретінде бой 

көтеріп, орныға бастағандығын байқауға болады. 

2-кезең (1970-1990 жж.) 1971 жылы Қазақ ССР Ғылым академиясының 

жарлығымен Тіл білімі институтында ономастика бөлімі ашылып, бөлім 

қызметкерлері А.Әбдірахманов 1975 жылы «Топонимика және этимология» 

атты еңбек шығарды. Е.Қойшыбаевтың «Краткий толковый словарь 

топонимии Казахстана» (1974) атты сөздігі, А.Әбдірахмановтың «Қазақстан 

этнотопонимикасы» (1979) атты жаңа кітабы жарық көрді. Сондай-ақ 

О.Сұлтанияевтің «Понятные непонятности» атты оқу құралын (1973) және 

сол жылдары мерзімді баспасөз бетінде жарық көрген көптеген 



 

жарияланымдарды ұлттық топонимияның дамуына тілдік, тарихи-деректік 

тұрғыдан қосқан үлес деп бағалауға болады. 

Қазақ ономастикасының осы кезеңдегі үлкен жетістігі  ол қолданбалы 

ономастика, топонимиканы стандарттау, транскрипциялау мәселесі біршама 

ғылыми шешімін тапқандығымеи ерекшеленеді. 

1959 жылы ҚазССР Ғылым академиясы Тіл білімі және әдебиет 

институтының қатысуымен Мәскеудегі профессор Донидзенің 

жетекшілігімен «Инструкция по русской передаче географических названий 

Казахской ССР» атты кітапша жарық көрді. Бұл нұсқаулық Тіл білімі 

институты мамандарының күшімен 1971 жылы қайта қаралып, 

толықтырылып екінші рет басылып шықты. 

Республикадағы Ономастикалық жұмыстарды жүргізуде басты құрал 

болған осы нұсқаулықты 2000 жылы, тәуелсіздік алғаннан кейін көптеген 

өзгеріс, толықтырулар мен қайта шығарылуына ҚР Мәдениет министрлігінің 

Тілдерді дамыту департаменгі мұрындық болғаны мәлім. 

Қазақ ономастикасының негізгі бөлімдерін қамти зерттеген кешенді 

сипаттағы тұңғыш еңбек Т.Жанұзақовтың «Очерк казахской ономастики» 

атты монографиясы (1982) топонимикамыздың қалыптасу тарихынын екінші 

кезеңіне өзіндік үлес болып қосылды. 

Тіл білімі институты мамандары әр жылдары республиканың орталық, 

батыс өңірлеріне арнайы ұйымдастырылған кешенді, ұзақ мерзімді 

экспедицияда болып, топонимиялық аса құнды материалдар жинап қайтты. 

Ежелгі түркі жазба ескерткіші ономастикасын зерттеуге арналған 

В.Махпировтың «Собственные имена в памятнике X в. «Дивану лугат-ат-

турк» Махмуда Кашгарского» атты кандидаттық диссертациясының 

қорғалуы да (1980) осы кезге тура келді. 

1984 жылы қазақ атауларынан сыр шертетін, тартымды тілмен 

жазылған ғылыми публицистикалық сипаттағы екі кітап жарық көрді (белгілі 

жазушы Б.Нұржекеевтің «Өзендер өрнектеген өлке. Елжұрт, жер-су және 

Жетісу жайында тараулар» және Е.Керімбаевтың «Атаулар сыры»). Осы 

жылдары «Тюркская ономастика», «Қазақ антропонимикасының 

мәселелері», «Қазақ есімдері» (1988), «Есіміңіз кім?» (1989), «Орталық 

Қазақстанның жер-су аттары» (1989) атты кітаптар қазақ ономастикасының 

қоржынын толықтыра түсті. 

Өткен ғасырдың 80-жылдарының соңына таман қазақ топонимиясының 

жеке салаларын зерттеуге арналған жұмыстар саны жылдан-жылға көбейе 

түсті. 1988 жылы Қазақстанның жер бедерін сипаттайтын географиялық 

атаулар мен апеллятивтік атауларды типологиялық аяда зерделеген 

Е.Керімбаевтың «Лексико-семантическая типология оронимии Казахстана» 



 

атты кандидаттық диссертациясында қазақ оронимдерінің ұлттық 

спецификасы, атаулардың жасалуындағы халықтың тұрмыс-тіршілігі, 

мәдениетінің маңызы баса айтылады. 

Ал 1989 жылдан бастап республиканың түрлі аймақтары бойынша әр 

облыстың жер-су атаулар жүйесін жанжақты тілдік, экстралингвистикалық 

тұрғыда зерттелген жұмыстар жыл сайын көбейіп, тіптен жылына 23 

диссертациялық жұмыс қорғалып келеді. 

Сөйтіп 1989 жылы Қостанай мен Гурьев облыстарының 

топонимдерінің тарихи лингвистикалық талдауына арналған Б.Бектасова мен 

М.Қожановтың кандидаттық диссертациялары қорғалды. Осы он жыл 

ішіндегі ономастика саласының жемісі ретінде қорғалған 4 диссертациямен 

қатар ономастика бөлімінде бірнеше монография, ғылыми жинақтар, 

сөздіктер жарық көрді. 

Алайда, ең бастысы, 80-жылдары Қазақ Ғылым академиясының Тіл 

білімі институты сол кезде Одақ көлемінде қалыптасқан түркітану 

саласындағы Мәскеу, Ташкент, Баку сынды беделді ғылыми орталықтардың 

біріне айналды. А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институтында өзге 

республикалардан (Ресей, Татарстан, Өзбекстан, Түркіменстан, Якутия, 

Әзербайжан, Қырғызстан, Башкұртстан, Тува, Хакасия, Кабардино-Балқария, 

Молдавия, Грузия, т.б.) келген көптеген ғалымдар кандидаттық, докторлық 

диссертацияларын қорғады. 

Жалпы, бұл онжылдық қазақ ономастика саласының толыққанды 

қалыптасып, Одақ көлемінде танымал болған ірі түркологиялық ономастика 

орталығы ретінде қалыптасуы мен ұлттық ономастиканың даму тарихындағы 

орны зор, айтулы кезең болды. Өкінішке орай Кеңестер Одағы ыдырауымен 

түркітанушы, ономастика саласындағы ғалымдар арасындағы ғылыми 

іскерлік байланыс айтарлықтай бәсеңсіп қалды. 

3-кезең (1990  қазіргі кезең). 90-жылдардың соңғы тұсы Кеңес 

Одағындағы қайта құру кезеңімен сәйкес келіп, ұлттық республикаларда 

саяси, мәдени реформалар қолға алына бастады. Қайта құру кезеңі жер-жерде 

ұлттық сананың бой көтеруіне, рухани жаңғыруға қозғау болды. Мызғымас 

Кеңестер Одағының ыдырауы ұлттық республикалардың, біздің елдің 

тәуелсіздікке ие болуымен ұласуы, қоғамымызда көптеген игі өзгерістер 

ұлттық сана деген ғаламат күштің оянып, тарихи, мәдени сананың 

жаңғыруына, ұлттық ономастикаға зор әсерін тигізді. Зиялы қауымның 

бастауымен идеологиялық құрсау кыспағынан шығудағы алғашқы шаралар  

тарихи атауларымызды қайтару, қалпына келтіру ісіне бүкіл халық болып 

жабылып, аса ыждағаттылықпен кірісіп те кеттік. Алайда бұның өзі де уақыт 

өте, байыппен қараған кісіге «маусымдық жұмыс» іспеттес көрінеді. 



 

Бастапқы кезде іргелілік тұрғысынан салмақты ғылыми негізде 

жүргізілмегендіктен олқылықтар мен асыра сілтеушілік те болды. Басқаша 

айтсақ, бұрын Киров, Ленин, Калинин, Маркс, Энгельс, т.б. атаулары жүздеп 

кездесіп, тираждалған болса, енді ұлттық ұлы түлғалар атауларын тираждау 

қаупі туды. Осы абыр-сабыр, өтпелі кезеңде ұлттық топонимия саласында 

қыруар жұмыс жасалды. Олардың ішінен жарық көрген: «Қазақстан 

географиялық атауларының сөздігі. Жезқазған облысы» (1990), «Қазақстан 

географиялық атаулары. Ақмола облысы» (1998), Т.Жанұзақов 

авторлығымен «Атажұрт», «Отечество», В.Н. Попованың авторлығымен 

«Павлодар облысының топонимдік сөздігі» (1998), т.б. еңбектерді атауға 

болады. 

90-жылдардан бергі кезеңді қазақ топонимиясы тіл білімі үшін аса 

нәтижелі болғандығы туралы осы аралықта қорғалған 20-дан астам 

диссертациялардың саны мен сапасы куә. Аймақтық топонимия бойынша 

топтастырып атасақ, Г.Мадиеваның Шығыс Қазақстан облысы 

гидронимдерін зерттеуге арналған (1990) кандидаттық диссертациясы 

қорғалды, Қарағанды облысы жер-су атауларының құрамы мен құрылымын 

А.Жартыбаев (1991), Қ.Сембиев Қызылорда облысы топонимдерін тарихи, 

этнолингвистикалық тұрғыдан талдаса (1992), Қ.Рысбергенова Оңтүстік 

Қазақстан облысы жер-су атауларын тарихи-лингвистикалық тұрғыдан 

(1993), Г.Сағидолдагийн қазақ-моңғол топонимдерінің салыстыра зерттеген 

(1993), Б.Тілеубердиевтің Оңтүстік Қазақстан топонимдерінің 

этнолингвистикалық сипатын айқындайтын кандидаттық диссертациялық 

жұмыстары арналды. Батыс Қазақстан облысы топонимдерінің 

этнолингвистикалық ерекшеліктері Ұ.Ержанованың жұмысында (1998), ал 

Ғ.Ермекбаев жер бедері атауларының семантикалық, морфологиялық, 

фоносемантикалық сипаттамасын 1999 жылы корғаған диссертацияларында 

қарастырған. Топонимдік мәселелерді тек тілшілер ғана зерттеп қоймай, 

географ мамандар да өз үлестерін қосты, сөйтіп К.Қаймулдинова 

қазақтардың табиғатты пайдалану және қорғау дәстүрлерінің топонимикалық 

аспектілерін қарастырып, географ ретінде А.Омарбекова «Социальное и 

природное в формировании топонимии Улытау-Торгайского региона» атты 

тақырыпта (1999), ал Э.Аяпбекова Батыс Қазақстан аймағынын ландшафт 

ерекшеліктерін анықтайтын топонимдер бірлестігі жүйесін зерттеді (2002). 

Қазақстан аймақтарынын жер-су атауларын зерттеу жұмыстары әрі 

қарай Б.Биягювтың Оңтүстік Алтай оронимдеріне тарихи-лингвистикалық 

талдау жасаған жұмысында (2000), Г.Бекенованың Солтүстік Қазақстан 

гидронимдерінің семантикалық типологиясын зерттеуге арналған 

диссертациясында (2002) өз жалғасын тапты. К.Головина қазақ және орыс 



 

тілдеріндегі топонимдер мен антропонимдер құрылымы мен мазмұнында 

идиоэтникалық компоненттердің салыстырмалы талдауын жүргізді (2000). 

А.Әлімхан Шығыс Қазақстанның оңтүстік аймағы топонимдерінің тілдік 

және этномәдени негіздерін айқындап берсе (2001), Б.Көшімова жалпы қазақ 

лексикасындағы бейонимдену үрдісін, яғни жалқы атаулардың онимдік 

сипаттан арылу процесін көрсетті (2001). Сондай-ақ облыстық топонимдік 

жүйесін жаппай бірізбен зерттей бермей, нақты бір аймақтың (Оңтүстік 

Қазақстан) топонимдік кеңістігін диахрондық тұрғыдан, бір ғасыр 

аралығындағы (19052005 жж.) өзгерістерді, яғни даму динамикасын 

көрсететін Ж.Исмаилованың кандидаттық жұмысын атауға болады. 

Ұлттық топонимия мәселелері тек аймақтық сипаттағы зерттеулермен 

шектеліп қана қоймай, жер-су атауларына қатысты өзге де теориялық 

қырларын зерделеуге арналған мынадай жұмыстарды атауға болады: 

Ә.Арысбаевтың қазақ топонимдерінің кумулятивтік қызметін қарастырған 

(2005) және А.Керімбаевтың қазақ тіліндегі сакральды атаулардың 

этнолингвистикалық сипатына арналған (2007), А.Макұлбектің 2008) қазақ 

топонимдерінің фоносемантикалық сипатын айқындайтын, Жамбыл облысы 

ойконимдік жүйесін тарихи-тілдік тұрғыдан зерттеген З.Құлманованың 

кандидаттық жұмыстарын атауға болады. 

Аталмыш топонимдік зерттеулерде Қазақстанның барлық облыстары 

қамтылмағандығын айта кету керек. Бірер облыс пен аймақ топонимикасы 

(Ақтөбе, Семей, Талдықорған, Алматы) сырт қалғаны болмаса, Қазақстан 

Республикасының жер-су атаулары түгел дерлік жинастырылып (жүйеленіп), 

инвентарланып, тарихи-лингвистикалық, этнолингвистикалық сипатқа ие 

болды. 

Қазақстан жер-су аттарының тарих, этимологиялық, этномәдени және 

т.б. іргелі теориялық мәселелерін қарастыруға арналған бірқатар докторлық 

диссертациялар қорғалды. Олар өткен ғасырдың 90-жылдарындағы қазақ 

ономастикасында кезеңдік сипаттағы А.Әбдірахмановтың «Историко-

этимологическое исследование топонимов Казахстана» (1991) және 

Е.Керімбаевтың «Этнокультурные основы номинация и функционирования 

казахских собственных имен» атты докторлық диссертациясында (1992) 

ұлттық ономастиканның басты салаларының фоно-морфологиялық, 

сөзжасамдық, құрылымдық деңгейлері мен лексикалық мазмұны 

этнолингвистикалық, ұлттық-мәдени тұрғыдан жан-жақты қарастырылған, 

ұлттық ономастика саласын жаңаша көзқарас, тың пайымдаулармен 

толықтыра түскен теориялық енбек болды. Сонымен қатар осы еңбек 

шеңберінде түркі, қазақ жалқы есімдерінің номинация проблемалары, қызмет 

ету аясы мен коммуникативтік қатыс барысында қолдану ерекшеліктері 



 

ғылыми сипатқа ие болды. Сондай-ақ 1998 жылы үш бірдей докторлық 

диссертация қорғалғандығын айту керек. Олар: В.Махпировтың 

«Древнетюркская ономастика» (Источники формирования, особенности 

функционирования, структурные типы и смысловые модели), В.Попованың 

«Структурно-семантическая природа, топонимов Казахстана», 

Б.Бектасованың Мәскеуде корғаған «Топонимия Северных областей 

Казахстана» атты жұмысы болды. 

Зерттеу барысында қол жеткізген нәтижелер мен ғылыми-теориялық 

тұжырымдар Қазақстан топонимиялық кеңістігінің жалпы сипаты мен 

мазмұндық, кұрылымдық жағынан салыстыруға, номинация принциптері мен 

атау жасаудағы негізгі уәж табиғатын, қазақ тіліне, топонимикасына ортақ 

немесе жергілікті өзіндік ерекшелікке ие топонимжасаушы апеллятивтер 

моделін, сөйтіп топонимдік модельдердің интегративтік және 

дифференциалдық белгілерін айқындауға, жалпы алғанда ұлтты топонимия 

жөнінде ой қорытуға мүмкіндік береді. 

Ең бастысы қазақ тілінің аймақтық топонимдерін зерттеуде жаңа 

этнолингвистикалық бағыттың әдіс-тәсілдері кеңінен қолданылып, ұлттық 

ономастиконда жалпы әлемдік лингвистиканың күн тәртібінде тұрған жаңа 

ғылыми бағыт – антропоөзекті парадигмаға бет бұруы үлкен жетістік, 

ғылыми өрлеу деп бағалаған жөн. 

Қазақ топонимиясының дамуындағы екінші және үшінші кезеңдегі 

қазақ ономаст мамандардың қол жеткізген негізгі зерттеу нәтижелерін 

төмендегідей қорытып тұжырымдаймыз: 

1. Қазақстан территориясындағы топонимдік, микротопонимдік 

бірліктер толық дерлік жинақталып, иивентаризацияланды. 

2. Әр аймақтың топонимдік жүйесінің қалыптасуына ықпал еткен 

тарихи, географиялық т.б. экстралингвистикалық факторлар біршама толық 

сипатталды. 

3. Қазақ ономаст-ғалымдары 70-80 жылдары қолданған  

топонимдердің тақырыптық топтастыру әдісі толықтырылып, ғылыми 

тұрғыдан дәйектелді. 

4. Қазақ мифотопонимдері, діни мазмұндағы онимдік бірліктері 

кешені қазақ ономастикасының лексикалық репертуарын байыта түсті. 

5. Қазақ тілінің топонимдік бірліктерін жасаушы номинациялық 

тип, атау жасауға ұйытқы болған уәждер негізінен ортақ, бірегей екендігі 

айқындалды. 

6. Қазақ жер-су атауларының сөзжасамдық үлгілері, оларды жасауға 

қатысатын форманттар мен жұрнақ, қосымшалар негізінен ортақ, ұксас 

келеді. 



 

7. Атаулар құрамындағы кейбір көне реликтілік топоформанттар, 

аффикс пен қосымшалар жүйесі тарихи, географиялық объективті 

факторларға байланысты қалыптасқандықтан «локальдық» жеке жүйе 

кұрайтындығы анықталды; мәселен, республиканың шығыс өңірлерінде 

(қазіргі қазақ тіліне тән емес) -ты формантты атаулар: Қалдығайты, 

Арғанаты, Аңқаты, т.б. тән болса, оңтүстік өлкелерде ғана кездесетін -нақ 

формантымен келетін топонимдерді атауға болады: Шорнақ, Қарнақ, 

Жүйнек, Ташнақ, Шобанақ, т.б. 

8. Қазақ топонимдерінің фоно-морфологиялық, грамматикалық 

құрылымы мен синтаксистік жасалу жолдары да негізінен ортақ екендігі 

анықталды. 

           9. Ұлттық ономастиконның бет-бейнесін қалыптастыруға қатысатын 

тарихи, этномәдени және қоршаған табиғи орта ерекшелігі, яғни 

географиялық фактор ұйытқы болатындығы айқындалды. 

10. Қазақ жер-су атауларын жасауға қатысатын халқымыздың рухани, 

мәдени дүниетанымдық жүйесі мен материалдық тұрмыс-тіршілігіне 

байланысты ұғымдар кешенінің ортақ, бірегей екендігі айқындалды. 

          11. Ежелгі қала мәдениеті, отырықшылық дәстүрі, суармалы 

шаруашылық ертеден калыптасқан оңтүстік, оңтүстік-шығыс өңірлерінде 

осы кәсіптерге қатысты қалыптасқан жер-су атаулары мен географиялық 

апеллятивтер репертуары, терминдік жүйесінде өзгешеліктер 

байқалатындығы көрсетілді. 

         12. Қазақ елі бастан кешкен түрлі тарихи дәуірлер мен оқиғалар 

әсерінен, іргелес жатқан өзге ұлыс, халықтармен ғасырлар бойы мәдени, 

экономикалық қарым-қатынас нәтижесінде, өзге тілдерден енген атаулар мен 

өзге тілдердің әсерінен қалыптасқан атаулар кездесетіндігі аға ономаст-

ғалымдардың еңбектерінен белгілі жайт. Кейінгі толқын топонимистер 

зерттеулерінде кеңінен сөз болып, көптеген фактологиялық материалдар 

жинақталып, сараланды. Статистикалық тұрғыдан да, нақты тілдік 

мысалдармен де Моңғолия, Қытай жерлеріне іргелес орналасқан аймақтарда 

моңғол, алтай, ішінара кытай тілдері элементтері кездесетіндігі нақтылана 

түсті. Ал, керісінше, республиканың оңтүстік және солтүстік өлкелерінде 

жоңғар шапқыншылығынан қалған Қалмаққалған, Қалмаққырылған сынды 

нышандардан басқа атаулар жоқтың қасы. Есесіне оңтүстік, оңтүстік-шығыс 

аймақтарда араб-парсы (соғды) тілінің жергілікті топонимикондағы табы 

айқын, қалдырған ізі басым. Ресей, Сібірмен шекаралас өңірдегі 

топонимиялық жүйесіндегі сирек кездесетін аса көне реликтілік 

архетиптерден өзге орыс отаршылдығы дәуірінен бері қалыптасқан жер-су 

атауларында славян тілдерінің әсері мол екендігі сөзсіз. 



 

13. Зерттелген аймақтардың топонимдік жүйесін жасауға қатысатын 

географиялық апеллятив, терминдердің басым көпшілігі ұқсас әрі ортақ 

болып келгенімен, жергілікті, өзіндік ерекшелігі бұзылмаған апеллятивтер 

саны да баршылық. Өзен, көлдері мол солтүстік, орталық Қазақстан жерінде 

гидронимдік апеллятивтер көптеп кездессе, табиғаты құрғақ оңтүстік, батыс 

өңірлерде шөл, шөлейт терминдері және құдық түрлеріне байланысты 

апеллятивтер, атаулар ерекше мол (мәселен, Маңғыстауда). 

         14. Жалқы есімдердің семантикасының құрылымына тән ерекшеліктері, 

денотатпен байланыс ерекшелігі айқындалды. 

          15. Аймақтың топонимдік зерттеулер барысында айқындалған басты 

факт  Қазақстан Республикасының топонимикалық кеңістігін құраушы тілдік 

бірліктердің басым көпшілігі, яғни 80-85%-ы ана тіліміздің негізінде 

жасалғандығы нақтыланды. 

         16. Топонимиканың ең қызықты да сонымен қатар аса қиын, 

субстраттық қабаттарын айқындайтын, топонимдерді этимологиялық, 

типологиялық тұрғыда туыс, туыс емес тілдер материалы аясында зерттеу 

кең өріс алды. Алайда этимологиялық талдау жүйеден жеке этимонды 

оқшаулап, тарихи фонология мен морфологиялық синхронды талдаумен ғана 

шектеледі, яғни кешенді, кең аядағы материал негізінде диахрониялық 

тұрғыдан қарастыру жоқтың қасы. 

17. Ұлттық ономастиконның жасалу, қалыптасу, қызмет етуінде 

әлемдік ономастикаға тән ортақ универсалийлер орын алады. 

          18. Қазақ топонимиконына айрықша тән заңдылық –  атаулардың 

жоғары метафоралық касиеті мен апеллятивтердің полисемантикалық 

әлеуетінің зор болуы айқындалды. 

           19. Зерттеулерді талдау барысында байқаған тағы бір маңызды 

заңдылық –  қазақ ономастиконы, оның ішінде топонимдік жүйесінде тарихи 

қалыптасқан номинация принциптері қазақ халқының ру, тайпалық 

құрылымына негізделгендігі, бұл заңдылық орал-алтай тіл бірлестігіне 

жататын өзге де көшпелі мәдениет иелеріне тән болғанмен көптеген қазақ 

жер-су атауларының шығу төркініне этимологиялық барлауға кіріспес бұрын, 

сақтықпен қарап, ол атауды қазақ этнонимдер тізімімен салыстыру керек, 

өйтпеген жағдайда топоним этимологиясы Шанышқылы, Қарақойлы, 

Балталы, Бағаналы, т.б. сындас атаулардың алғашқы апеллятивіне 

негізделіп, теріс ұғынылатындығы анықталды. 

20. Қазақ тіліндегі Ономастикалық, оның ішінде топонимдік кеңістігі 

лингвокогнитивтік, қонцептілік, психолингвистикалық, аталымдық тұрғыдан 

жаңа ғылыми парадигмаға сай зерттеле бастады. Қазақ ономастикасының 

(топонимиясының) когнитивтік негізі салынды деуге болады. 



 

Осы кезеңде ұлттық ономастиканың проблемалық көкжиегі кеңейе 

түсіп, қазақ ономаст мамандары әлемдік ономастика жетістіктерін ескеріп 

және жаңа зерттеу әдіс-тәсілдерін қолдана отырып, іргелі де кешенді 

теориялық мәселелерді шешуге қол жеткізді. 

Қазақ ономастикасы үшін бұл кезеңді (1990-2010 жж.) ұлттық 

ономастиконның фактологиялық базасы мен ғылыми-теориялық әдістемелік 

негіздері жақсы жетілген, ғылыми-теориялық аясы күрделеніп, алуандық 

сипатқа ие болған аса нәтижелі де жемісті кезең деп бағалау орынды болмақ. 

Бүгінгі таңда әлемде коммуникация желісінің, жаңа технологиялардың 

уақыт озған сайын күрделене түсіп, жеделдеп дамуына байланысты, 

жаһандану үрдісі қоғам өмірінің басты салаларына зор ықпал етуіне 

байланысты, сондай-ақ әлемдік лингвистикада бой көтерген жаңа ғылыми 

парадигмаларға сай ұлттық тіліміз бен оның ономастика саласының да даму 

ретіне жаңа талап, міндеттер қойып отыр. Қазақ тіл білімінде 2000 

жылдардың бас кезінен бастап әлемдегі жаңа ғылыми парадигма  

антропоөзектік бағытқа бет бұруымен белгіленіп отыр. 

Бұл бағыт туралы С.Г. Воркачевтың ғылыми негізді пікірін келтірсек: 

«Осыған дейін үстемдік құрып келген жүйелі-құрылымдық және статикалық 

парадигманың орнына антропоцентристік, функционалды, когнитивті және 

динамикалық парадигма, «адам  барлық дүниенің өлшемі» деген мәртебесін 

қайтарып беруші және адамды дүние кіндігіне, әлем өзегіне қайта қоюшы 

парадигма келді» [14, 64]. 

Адамның биологиялық түр (вид) ретінде антропологиялық, нәсілдік, 

мәдени, интеллектілік, сана, таным, ойлау, қоршаған ортаны түйсіну 

ерекшеліктерін, тілі, діні, іс-әрекеттерін, бүкіл тыныс-тіршілігін жүйелі, жан-

жақты зерттеуді қамтамасыз ететін когнитивтік ғылым қазіргі кезде жетекші 

орынды иемденді деуге болады. 

Қазақ ономастикасында да жалпы қазақ тіл біліміндегідей 

антропоөзектік бағытқа қазіргі кезеңде басымдылық беріліп отыр. Осыған 

орай соңғы төрт-бес жыл ішінде төрт докторлық диссертация қорғалды. 

Оның ішінде Г.Мадиева мен Б.Тілеубердиевтің жұмыстары жалпы 

Ономастикалық проблемаларға арналса, А.Жартыбаев пен Қ.Рысбергеннің 

жұмысы Қазақстанның тарихи және қазіргі топонимдік кеңістігіндегі жер-су 

атауларды жаңа қырынан зерттеуге арналғандығын атау керек. 

Г.Мадиева «Ономастическое пространство современного Казахстана: 

структура, семантика, прецедентность, лемматизация» атты докторлық 

диссертациясында (2005) Қазақстан Ономастикалық ғылымында қалыптасқан 

ғылыми-теориялық пайымдауларды жүйелеп, реттестіріп, зерттеу 

аспектілеріне жан-жақты тоқталған. Сонымен қатар зерттеуші алғашқы 



 

болып қазіргі Ономастикалық жүйенің метадиалектісі мен қонцептуалды-

терминологиялық аппаратын, Қазақстанның қазіргі Ономастикалық 

кеңістігіндегі онимдік бірліктерді леммалау мәселесін алғаш рет зерделеп, 

жүйелеп, тереңдете қарастыру арқылы бірқатар тың теориялық нәтижелерге 

қол жеткізді. 

Б.Тілеубердиев «Қазақ ономастикасының лингво-концептологиялық 

негіздері» атты докторлық диссертациясында (2006) қазақ жалқы есімдерінің 

номинативтік кызметіндегі лингвомәдениеттанымдық аспектілерді, жалқы 

есімдердің семиотикалық қырларын қарастырып, Ономастикалық концептіні 

«кеңістік», «адам», «жан-жануарлар», «өсімдіктер» сынды әмбебап 

концептілер құрылымында қарастырып, олардың концептуалдану 

ерекшеліктерін айқындап берді. Сондай-ақ зерттеуші өз жұмысында алғаш 

рет ғаламның ұлттық Ономастикалық бейнесін мифонимиялық, 

антропонимиялық, топонимиялық тұрғыдан сипаттап, белгілеп, бедерледі. 

2006 жылы ұлттық топонимияның бірқатар этнолингвистикалық, 

тарихи, теориялық мәселелерін шешуге арналған «Орталық Қазақстан 

топонимиясының тарихи лингвистикалық, этимологиялық және этномәдени 

негіздері» атты тақырыптағы А.Жартыбаевтың докторлық диссертациясы 

қорғалды. 

Ал Қ.Қ. Рысбергеннің «Қазақ топонимиясының лингвокогнитивтік 

және этномәдени негіздері» атты докторлық диссертациясы қазақ тіл  

білімінде ұлттық жер-су аттар жүйесін жаңаша көзқараста, жаңа әдіс-

тәсілдермен когнитивтік, психолингвистикалық тұрғыдан зерделеуге 

талпынған алғашқы зерттеу еңбектердің бірі. Бұл жұмыста ұлттық 

топонимдік кеңістіктегі атаулар когнитивтік базаның халықтың топонимдік 

білімдер жүйесін құраушы, сақтаушы, таратушы элементі ретінде алғаш рет 

кешенді сипатта қарастырылды; қазақ ономастикасында алғаш рет 

топонимдік ақпарат түрлерінің жіктемесі жасалды; топонимдік атаулар 

мәдени кодтың репрезентанты ретінде қарастырылып, онимдік бірліктер 

соматикалық код, заттық-мәдени код, биоморфтық кодтар негізінде 

сипатталып, жер-су атаулары ұлттық санада көрініс тапқан ұлттық 

сәйкесімділіктің алғышарты ретінде алғаш рет проблема ретінде 

қарастырылды. 

Сөйтіп Ономастикалық зерттеулерде, әсіресе топонимия саласында, 

қазақ ғалымдарының күрделі теориялық проблемаларға тереңдеп батыл  

баруы арқылы ұлттық ономастиканың когнитивтік бағытын қалыптастырып, 

іргелі теориялық жаңалықтарға қол жеткізді деуге болады. 

Қазақ топонимиясы саласындағы бұл жетістіктерді айта отырып, 

ұлттық топонимдік кеңістігімізді зерделеу жұмысы әлі өз жалғасын таппақ 



 

дегіміз келеді. Өйткені заманның, ғылымның даму барысына сай шешімін 

таппаған күрделі мәселелер жеткілікті. Мәселен, мәдени-этнологиялық, 

топонимдік кеңістігімізде әр кезеңде пайда болған көне жер-су атауларының 

этимологиясын анықтап, түрлі сөздіктер құрастырып шығару, этнонимдерден 

жасалған топонимдік модельдерді айқындау, олардың этимологиясын ашу, 

т.б. сынды мәселелер күн тәртібінде тұр. 

Еліміздің жер-су атаулары барынша толық қамтылған қолдарыңыздағы 

Анықтамалықта заман талабына сай толықтырылып, құрылымы жағынан 

жетілдіріліп, болашақ жазылар осындай күрделі зерттеу жұмыстарына 

іргетас, негіз болмақ. 
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1. ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АТАУЫ  

 

 

ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ – РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН –  

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОБЛЫСТАРЫНЫҢ АТАУЛАРЫ 

НАЗВАНИЕ ОБЛАСТЕЙ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

NAMES OF REGIONS OF KAZAKHSTAN 

 

Ақмола облысы Акмолинская область Aqhmola region 

Ақтөбе облысы Актобинская область Aqhtobe region 

Алматы облысы Алматинская область Almaty region 

Атырау облысы Атырауская область Atyrau region 

Батыс Қазақстан 

облысы 

Западно-Казахстанская 

область 

East Kazakhstan 

region 

Жамбыл облысы Жамбылская область Zhambyl region 

Қарағанды облысы Карагандинская 

область 

Qharaghandy region 

Қостанай облысы Костанайская область Qhostanay region 

Қызылорда облысы Кызылординская 

область 

Qhyzylorda region 

Маңғыстау облысы Мангыстауская 

область 

Manghystau region 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы 

Южно-Казахстанская 

область 

West Kazakhstan 

region 

Павлодар облысы 

облысы 

Павлодарская область Pavlodar region 

Солтүстік Қазақстан 

облысы 

Северо-Казахстанская 

область 

North Kazakhstan 

region 

Шығыс Қазақстан 

облысы 

Восточно-

Казахстанская область 

South Kazakhstan 

region 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БАҒЫНЫСТАҒЫ ҚАЛАЛАРДЫҢ АТАУЛАРЫ 

     НАЗВАНИЕ ГОРОДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПОДЧИНЕНИЯ 

NAMES OF CITIES REPUBLICAN 

 

АСТАНА – АСТАНА – ASTANA 

АЛМАТЫ – АЛМАТЫ – ALMATY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

4. ОБЛЫСТЫҚ БАҒЫНЫСТАҒЫ ҚАЛАЛАРДЫҢ АТАУЛАРЫ  

НАЗВАНИЕ ГОРОДОВ ОБЛАСТНОГО ПОДЧИНЕНИЯ 

NAMES OF CITIES OF REGIONAL SUBMISSION 

 

Қалалардың атаулары 

Наименование городов 

Облысы  

Қазақша 

жазылуы 

Орыс тілінде Латын 

әліпбиімен 

Ағылшын 

әліпбиімен 

 

1 2 3 4 5 

Ақсу Аксу Aksu   Aqhsu Павлодар 

Ақтау Актау Aktau  Aqhtau Маңғыстау 

Ақтөбе Актобе Aktobe  Aqhtobe Ақтөбе 

Арқалық Аркалык Arkalik  Arqhalyqh  Қостанай 

Арыс Арыс Aris Arys Оңтүстік 

Қазақстан 

Атбасар Атбасар Atbasar Atbasar Ақмола  

Атырау Атырау Atirau Atyrau Атырау 

Аягөз Аягоз Ayagoz Ayagoz Шығыс 

Қазақстан 

Балқаш Балкаш  Balkash  Balqhash Қарағанды 

Екібастұз Екибастуз  Ekibastuz Ekibastuz Павлодар 

Жаңаөзен Жанаозен Zhanaozen Zhanaozen Маңғыстау  

Жезқазған Жезказган Zhezkazgan Zhezqhazghan Қарағанды 

Зыряновск Зыряновск Ziryanovsk Ziryanovsk Шығыс 

Қазақстан 

Кентау Кентау Kentau Kentau Оңтүстік 

Қазақстан 

Көкшетау Кокшетау Kokshetau Kokshetau Ақмола 

Курчатов Курчатов Kurchatov Kurchatov Шығыс 

Қазақстан  

Қапшағай  Капшагай Kapshagai Qhapshagay Алматы  

Қарағанды  Караганды Karagandi Qharaghandy Қарағанды 

Қаражал Каражал Karazhal Qharazhal Қарағанды 

Қостанай Костанай Kostanai Qhostanay Қостанай 

Қызылорда Кызылорда  Kizilorda Qhyzylorda Қызылорда 

Ленгер Ленгер  Lengir Lengir Оңтүстік 

Қазақстан 

Лисаковск Лисаковск Lisakovsk Lisakovsk Қостанай 

Павлодар Павлодар Pavlodar Pavlodar Павлодар  

Петропавл Петропавловск  Petropavlovsk Petropavlovsk Солтүстік 

Қазақстан 

Риддер Риддер  Ridder Ridder Шығыс 

Қазақстан  



 

Рудный Рудный Rudniy Rudniy Қостанай 

Сәтбаев  Сатбаев Satbayev Satbayev Қарағанды 

Семей Семей Semei Semey Шығыс 

Қазақстан 

Сораң Сарань Soran Sorang Қарағанды  

Степногорск Степногорск Stepnogorsk Stepnogorsk Ақмола 

Талғар  Талгар Talgar Talghar Алматы  

Талдықорған Талдыкорган Taldikorgan Taldyqhorghan Алматы  

Тараз  Тараз Taraz Taraz Жамбыл 

Текелі Текели Tekeli Tekeli Алматы  

Теміртау Темиртау Temirtau Temirtau Қарағанды 

Түркістан Туркистан Turkistan Turkistan Оңтүстік 

Қазақстан 

Орал Уральск Oral Oral Батыс 

Қазақстан 

Өскемен Усть-

каменогорск 

Oskemen Oskemen Шығыс 

Қазақстан 

Форт-

Шевченко 

Форт-

Шевченко 

Fort-

Shevchenko 

Fort-

Shevchenko 

Маңғыстау 

Шахтинск Шахтинск Shakhtinsk  Shakhtinsk  Қарағанды 

Шу Шу Shu Shu Жамбыл 

Шымкент  Шымкент  Shimkent  Shymkent  Оңтүстік 

Қазақстан 

 

 

5. ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ  АУДАНДАРЫНЫҢ  АТАУЛАРЫ 

НАЗВАНИЕ  РАЙОНОВ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН 

 

Аудан аты 

Наименование района 

Аудан 

орталығының аты 

Наименование 

районного центра 

Облыс 

Область 

Қазақ тілінде  Орыс тілінде Қазақша және 

орысша жазылуы 

Қазақ және орыс 

тілдерінде 

Абай Абайский  Абай қ.  

г. Абай 

Қарағанды 

Карагандинская 

Абай Абайский Қараауыл а.  

а. Караауыл 

Шығыс Қазақстан 

Восточно-

Казахстанская 

Айыртау Айыртауский  Саумалкөл а. 

а. Саумалколь 

Солтүстік Қазақстан 

Северо-

Казахстанская 

Ақжайық  Акжайыкский Чапаев с.  

с. Чапаев  

Батыс Қазақстан 

Западно-



 

Казахстанская 

Ақжар Акжарский Талшық к. 

п. Талшык 

Солтүстік Қазақстан 

Северо-

Казахстанская 

Ақкөл Аккольский Ақкөл қ.  

г. Акколь 

Ақмола  

Акмолинская 

Аққайың Аккайынский  Смирново к. 

п. Смирново 

Солтүстік Қазақстан 

Северо-

Казахстанская 

Ақсу Аксуский Жансүгіров к. 

к. Жансугиров 

Алматы  

Алматинская 

Ақтоғай Актогайский Ақтоғай а. 

а. Актогай 

Павлодар 

Павлодарская 

Ақтоғай Актогайский Ақтоғай а. 

а. Актогай 

Қарағанды 

Карагандинская 

Алакөл Алакольский Үшарал қ.  

г. Ушарал 

Алматы  

Алматинская 

Алға Алгинский Алға қ. 

г. Алга 

Ақтөбе 

Актобинская 

Алтынсарин  Алтынсарин  Обаған а. 

а. Обаган 

Қостанай 

Костанайская  

Аманкелді Аманкелдински

й 

Аманкелді а. 

а. Аманкелди 

Қостанай 

Костанайская 

Арал Аралский Арал қ.  

г. Аральск 

Қызылорда  

Кызылординская 

Аршалы Аршалынский Аршалы к. 

п. Аршалы 

Ақмола  

Акмолинская 

Арыс Арысский Арыс қ. 

г. Арыс 

Оңтүстік Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

Астрахан Астраханский Астраханка с. 

с. Астраханка 

Ақмола  

Акмолинская 

1 2 3 4 

Атбасар  Атбасарский Атбасар қ. 

г. Атбасар 

Ақмола  

Акмолинская 

Аягөз Аягозский Аягөз қ. 

г. Аягоз 

Шығыс Қазақстан 

Восточно-

Казахстанская 

Әйтеке би Айтеке би Комсомольское с. 

с. Комсомольское 

Ақтөбе 

Актобинская 

Әулиекөл Аулиекольский Әулиекөл а. 

а. Аулиеколь 

Қостанай 

Костанайская 

Бәйдібек район 

Байдибека 

Шаян а. 

а. Шаян 

Оңтүстік Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 



 

Байғанин Байганинский Қарауылкелді а. 

а. Карауылкелди 

Ақтөбе 

Актобинская 

Байзақ Байзакский  Сарыкемер а.  

а. Сарыкемер 

Жамбыл 

Жамбылская 

Балқаш Балкашский Бақанас а.  

а. Баканас 

Алматы  

Алматинская 

Баянауыл район 

Баянауыла 

Баянауыл а. 

а. Баянаул 

Павлодар 

Павлодарская 

Бейнеу Бейнеуский Бейнеу а. 

а. Бейнеу 

Маңғыстау 

Мангыстауская  

Бесқарағай Бесқарагайский Большая 

Владимировка с. 

с. Большая 

Владимировка 

Шығыс Қазақстан 

Восточно-

Казахстанская 

Бородулиха Бородулихинск

ий 

Бородулиха с. 

с. Бородулиха 

Шығыс Қазақстан 

Восточно-

Казахстанская 

Бөкей 

ордасы 

Бөкей 

ординский 

Сайқын а. 

а. Сайхин 

Батыс Қазақстан 

Западно-

Казахстанская 

Бөрілі Бөрилинский Ақсай қ.  

г. Аксай 

Батыс Қазақстан 

Западно-

Казахстанская 

Бурабай Бурабайский Щучинск қ. 

г. Щучинск 

Ақмола  

Акмолинская 

Бұланды Буландынский Макинск қ. 

г. Макинск 

Ақмола  

Акмолинская 

Бұқар жырау Бухар жырау Ботақара кенті 

п. Ботакара 

Қарағанды 

Карагандинская 

Глубокое  Глубокое  Глубокое кенті 

п. Глубокое 

Шығыс Қазақстан 

Восточно-

Казахстанская 

Ғабит 

Мүсірепов 

район Габита 

Мүсирепова 

Новоишим кенті 

п. Новоишимский  

Солтүстік Қазақстан 

Северо-

Казахстанская 

Денисов  Денисовский Денисовка с.  

с. Денисовка 

Қостанай 

Костанайская 

Егіндікөл  Егиндикольски

й 

Егіндікөл а. 

а. Егиндиколь 

Ақмола  

Акмолинская 

1 2 3 4 

Еңбекшіқаза

қ  

Енбекшиказахс

кий 

Есік қ. 

г. Есик 

Алматы  

Алматинская 

Еңбекшілдер  Енбекшильдерс

кий 

Степняк қ.  

г. Степняк 

Ақмола  

Акмолинская 

Ерейментау Ерейментауски Ерейментау қ. Ақмола  



 

й г. Ерейментау Акмолинская 

Ертіс Ертисский  Ертіс а. 

а. Ертис 

Павлодар 

Павлодарская 

Есіл Есильский  Есіл қ. 

г. Есиль 

Ақмола  

Акмолинская 

Есіл Есильский  Явленка с. 

с. Явленка 

Солтүстік Қазақстан 

Северо-

Казахстанская 

Ескелді Ескелдинский Қарабұлақ кенті 

п. Карабулак 

Алматы  

Алматинская 

Жақсы Жаксынский Жақсы а. 

а. Жаксы 

Ақмола  

Акмолинская 

Жалағаш Жалагашский Жалағаш к. 

п. Жалагаш 

Қызылорда  

Кызылординская 

Жамбыл Жамбылский Ұзынағаш а. 

а. Узынагаш 

Алматы  

Алматинская 

Жамбыл Жамбылский Асы а. 

а. Асы 

Жамбыл 

Жамбылская 

Жамбыл Жамбылский Пресновка с. 

с. Пресновка 

Солтүстік Қазақстан 

Северо-

Казахстанская 

Жаңаарқа Жанааркинский Атасу кенті 

п. Атасу 

Қарағанды 

Карагандинская 

Жанкелдин Жанкелдински

й 

Торғай а. 

а. Торгай 

Қостанай 

Костанайская 

Жаңақала Жанакалинский Жаңақала а. 

а. Жанакала 

Батыс Қазақстан 

Западно-

Казахстанская 

Жаңақорған Жанакоргански

й 

Жаңақорған к. 

п. Жанакорган 

Қызылорда  

Кызылординская 

Жарқайың Жаркайынский Державинск қ. 

г. Державинск 

Ақмола  

Акмолинская 

Жарма Жарминский Георгиевка с. 

с. Георгиевка 

Шығыс Қазақстан 

Восточно-

Казахстанская 

Жәнібек Жанибекский Жәнібек а.  

а. Жанибек 

Батыс Қазақстан 

Западно-

Казахстанская 

Железин Железинский Железинка с. 

С. Железинка 

Павлодар 

Павлодарская 

Жуалы  Жуалинский Бауыржан 

Момышұлы а. 

а. Бауыржан 

Момышулы 

Жамбыл 

Жамбылская 

1 2 3 4 



 

Жылыой Жылыойский Құлсары қ. 

г. Кулсары 

Атырау  

Атырауская  

Жітіқара Житикарински

й 

Жітіқара қ. 

г. Житикара 

Қостанай 

Костанайская 

Зайсан Зайсанский Зайсан қ. 

г. Зайсан 

Шығыс Қазақстан 

Восточно-

Казахстанская 

Зеленов Зеленовский Переметное с. 

с. Переметное 

Батыс Қазақстан 

Западно-

Казахстанская 

Зеренді  Зерендинский Зеренді а. 

а. Зеренди 

Солтүстік Қазақстан 

Северо-

Казахстанская 

Зырянов Зыряновский Зыряновск қ. 

г. Зыряновск 

Шығыс Қазақстан 

Восточно-

Казахстанская 

Индер Индерский Индербор кенті 

п. Индербор 

Атырау  

Атырауская  

Исатай Исатайский Аққыстау а. 

а. Аккыстау 

Атырау  

Атырауская  

Қазталов Қазталовский Казталовка с. 

с. Казталовка  

Батыс Қазақстан 

Западно-

Казахстанская 

Кербұлақ Кербулакский Сарыөзек кенті  

п. Сарыозек 

Алматы  

Алматинская 

Көкпекті Кокпекинский Көкпекті а. 

а. Кокпекти 

Шығыс Қазақстан 

Восточно-

Казахстанская 

Көксу Коксуский Балпық би кенті 

п. Балпык би 

Алматы  

Алматинская 

Күршім Куршимский Күршім а. 

а. Куршим 

Шығыс Қазақстан 

Восточно-

Казахстанская 

Қазалы Қазалинский Қазалы қ.  

г. Казалы  

Қызылорда  

Кызылординская 

Қазығұрт Казыгуртский Қазығұрт а. 

а. Казыгурт 

Оңтүстік Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

Қамысты  Қамыстынский Қамысты а. 

а. Камысты  

Қостанай 

Костанайская 

Қарабалық Карабалыкский Қарабалық кенті 

п. Карабалык 

Қостанай 

Костанайская 

Қарақия Каракиянский Құрық а. 

а. Курык 

Маңғыстау 

Мангыстауская  

Қарасай Карасайский Қаскелең қ. Алматы  



 

г. Каскелен Алматинская 

Қарасу Карасуский Қарасу а. 

а. Карасу 

Қостанай 

Костанайская 

Қаратал  Караталский Үштөбе қ. 

г. Уштобе 

Алматы  

Алматинская 

1 2 3 4 

Қаратөбе Каратобинский Қаратөбе а.  

а. Каратобе  

Батыс Қазақстан 

Западно-

Казахстанская 

Қарғалы  Каргалинский Бадамша а. 

а. Бадамша 

Ақтөбе 

Актобинская 

Қарқаралы Каркаралински

й 

Қарқаралы қ. 

г. Каркаралы 

Қарағанды 

Карагандинская 

Қармақшы Кармакшынски

й 

Жосалы кенті 

п. Жосалы 

Қызылорда  

Кызылординская 

Қатонқараға

й 

Катонкарагайск

ий 

Үлкен Нарын а. 

а. Улькен  Нарын 

Шығыс Қазақстан 

Восточно-

Казахстанская 

Қашыр Кашырский Қашыр а. 

а. Кашыр 

Павлодар 

Павлодарская 

Қобда Кобда Қобда а.  

а. Кобда 

Ақтөбе 

Актобинская 

Қорғалжын Коргалжынски

й 

Қорғалжын а. 

а. Коргалжын 

Ақмола  

Акмолинская 

Қордай Кордайский Қордай а. 

а. Кордай 

Жамбыл 

Жамбылская 

Қостанай Костанайский Затобольск к. 

п. Затобольск 

Қостанай 

Костанайская 

Құрманғазы Курмангазынск

ий 

Ганюшкино с. 

с. Ганюшкино 

Атырау  

Атырауская 

Қызылжар Кызылжарский Бескөл а. 

а. Бесколь 

Солтүстік Қазақстан 

Северо-

Казахстанская 

Қызылқоға Кызылкогинск

ий 

Миялы а. 

а. Миялы 

Атырау  

Атырауская 

Лябяжье Лябяжинский Аққу а. 

а. Акку 

Павлодар 

Павлодарская 

Мағжан 

Жұмабаев 

Район Магжан 

Жумабаева 

Булаево қ. 

г. Булаево  

Солтүстік Қазақстан 

Северо-

Казахстанская 

Май Майский Көктөбе а.  

а. Коктөбе  

Павлодар 

Павлодарская 

Мақат Макатский Мақат к. 

п. Макат 

Атырау  

Атырауская 



 

Мақтаарал Мақтааралский Жетісай қ. 

г. Жетісай 

Оңтүстік Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

Мамлют Мамлютский Мамлютка қ. 

г. Мамлютка 

Солтүстік Қазақстан 

Северо-

Казахстанская 

Маңғыстау Мангыстауский Шетпе а. 

а. Шетпе  

Маңғыстау 

Мангыстауская 

Мәртөк Мартокский Мәртөк а. 

а. Марток 

Ақтөбе 

Актобинская 

1 2 3 4 

Махамбет Махамбетский Махамбет а. 

а. Махамбет 

Атырау  

Атырауская 

Меңдіқара Мендинкаринс

кий 

Боровское с. 

с. Боровское 

Қостанай 

Костанайская 

Мерке Меркинский Меркі а. 

а. Мерки 

Жамбыл 

Жамбылская 

Мойынқұм Мойынкумский Мойынқұм а. 

а. Мойынкум 

Жамбыл 

Жамбылская 

Мұғалжар Мугалжарский Қандыағаш қ.  

г. Кандыагаш 

Ақтөбе 

Актобинская 

Мұңайлы Мунайлынский Маңғыстау а. 

а. Мангыстау  

Маңғыстау 

Мангыстауская 

Наурызым Наурызымский Қарамеңді а. 

а. Караменды 

Қостанай 

Костанайская 

Нұра Нуринский Киевка кенті  

п. Киевка  

Қарағанды 

Карагандинская 

Ойыл Ойылский Ойыл а.  

а. Ойыл 

Ақтөбе 

Актобинская 

Ордабасы Ордабасынский Темірлан а. 

а. Темирлан 

Оңтүстік Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

Осакаров Осакаровский Осакаровка кенті  

п. Осакаровка  

Қарағанды 

Карагандинская 

Отырар Отырарский Шәуілдір а. 

а. Шауильдир  

Оңтүстік Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

Павлодар Павлодарский Павлодар қ.  

г. Павлодар  

Павлодар 

Павлодарская 

Панфилов  Панфиловский Жаркент қ. 

г. Жаркент 

Алматы  

Алматинская 

Райымбек Райымбекский Кеген а. 

а. Кеген 

Алматы  

Алматинская 

Сайрам Сайрамский Ақсу а. 

а. Аксу 

Оңтүстік Қазақстан 

Южно-



 

Казахстанская 

Сандықтау Сандыктауский Балкашино с. 

с. Балкашино 

Ақмола  

Акмолинская 

Сарқант Саркантский Сарқант қ. 

г. Саркант 

Алматы  

Алматинская 

Сарыағаш Сарыагашский Сарыағаш қ.  

г. Сарыагаш 

Оңтүстік Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

Сарыкөл Сарыкольский Сарыкөл кенті  

п. Сарыколь 

Қостанай 

Костанайская 

Сарысу Сарысуский Жаңатас қ.  

г. Жанатас 

Жамбыл 

Жамбылская 

1 2 3 4 

Созақ  Созакский Шолаққорған а. 

а. Шолаккорган  

Оңтүстік Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

Сырдария Сырдариински

й 

Тереңөзек кенті  

п. Теренозек 

Қызылорда  

Кызылординская 

Сырым Сырымский Жымпиты а. 

а. Жымпиты  

Батыс Қазақстан 

Западно-

Казахстанская 

Тайынша Тайыншинский Тайынша қ. 

г. Тайынша  

Солтүстік Қазақстан 

Северо-

Казахстанская 

Талас Таласский Қаратау қ. 

г. Каратау  

Жамбыл 

Жамбылская 

Талғар Талгарский Талғар қ. 

г. Талгар  

Алматы  

Алматинская 

Таран Таранский Таран с.  

с. Таран  

Қостанай 

Костанайская 

Тарбағатай Тарбагатайский Ақсуат а. 

а. Аксуат  

Шығыс Қазақстан 

Восточно-

Казахстанская 

Тасқала Таскалинский Тасқала а. 

а. Таскала 

Батыс Қазақстан 

Западно-

Казахстанская 

Темір Темирский Шұбарқұдық к. 

п. Шубаркудык 

Ақтөбе 

Актобинская 

Теректі Теректинский Федоровка с. 

с. Федоровка 

Батыс Қазақстан 

Западно-

Казахстанская 

Тимирязев Тимирязевский Тимирязево с. 

с. Тимирязево  

Солтүстік Қазақстан 

Северо-

Казахстанская 

Төле би Толе би Ленгер қ. Оңтүстік Қазақстан 



 

г. Ленгер  Южно-

Казахстанская 

Тұрар 

Рысқұлов 

район Турара 

Рыскулова 

Құлан а. 

а. Кулан 

Жамбыл 

Жамбылская 

Түлкібас Тулкибасский Тұрар Рысқұлов а. 

а. Турара Рыскулова 

Оңтүстік Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

Түпқараған Тупкарагански

й 

Форт-Шевченко қ. 

г. Форт-Шевченко 

Маңғыстау 

Мангыстауская 

Уәлиханов Уалихановский Кішкенекөл кенті 

п. Кишкенеколь  

Солтүстік Қазақстан 

Северо-

Казахстанская 

Ұзынкөл Узынкольский Ұзынкөл а. 

а. Узынколь 

Қостанай 

Костанайская 

Ұйғыр Уйгурский Шонжы а. 

а. Шонжы 

Алматы  

Алматинская 

Ұлан Уланский Молодежный кенті  

п. Молодежный  

Шығыс Қазақстан 

Восточно-

Казахстанская 

Ұлытау Улытауский Ұлытау а. 

а. Улытау 

Қарағанды 

Карагандинская 

1 2 3 4 

Үржар Уржарский Үржар а. 

а. Уржар 

Шығыс Қазақстан 

Восточно-

Казахстанская 

Успен Успенский Успенка с. 

с. Успенка 

Павлодар 

Павлодарская 

Федоров Федоровский Федоровка с. 

с. Федоровка 

Қостанай 

Костанайская 

Хромтау Хромтауский Хромтау қ. 

г. Хромтау 

Ақтөбе 

Актобинская 

Целиноград Целиноградски

й 

Ақмол а. 

а. Акмол 

Ақмола  

Акмолинская 

Шал ақын район Шал 

акына 

Сергеевка қ. 

г. Сергеевка 

Солтүстік Қазақстан 

Северо-

Казахстанская 

Шалқар Шалкарский Шалқар қ. 

г. Шалкар 

Ақтөбе 

Актобинская 

Шарбақты  Шарбактински

й  

Шарбақты а. 

а. Шарбакты  

Павлодар 

Павлодарская 

Шардара  Шардаринский Шардара қ. 

г. Шардара 

Оңтүстік Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

Шемонаиха  Шемонаихинск

ий 

Шемонаиха қ.  

г. Шемонаиха  

Шығыс Қазақстан 

Восточно-



 

Казахстанская 

Шет  Шетский Ақсу-Аюлы а. 

а. Аксу-Аюлы 

Қарағанды 

Карагандинская 

Шиелі Шиелинский Шиелі кенті 

п. Шиели 

Қызылорда  

Кызылординская 

Шортанды  Шортандынски

й 

Шортанды кенті  

п. Шортанды  

Ақмола  

Акмолинская 

Шыңғырлау Шынгырлауски

й 

Шыңғырлау а. 

а. Шынгырлау  

Батыс Қазақстан 

Западно-

Казахстанская 

Ырғыз Ыргызский Ырғыз а. 

а. Ыргыз  

Ақтөбе 

Актобинская 

Іле  Илийский Өтеген батыр кенті  

п. Отеген батыр 

Алматы  

Алматинская 

 

  



 

6. АУДАНҒА БАҒЫНЫСТЫ ҚАЛАЛАРДЫҢ АТАУЛАРЫ  

НАЗВАНИЯ ГОРОДОВ РАЙОННОГО ПОДЧИНЕНИЯ  

NAMES OF CITIES OF REGIONAL SUBMISSION 

 

Қалалардың атаулары 

Наименование городов 

Облысы 

Область 

Қазақша 

жазылуы 

Орыс 

тілінде 

Латын 

әліпбиі

мен 

Ағылшын 

әліпбиіме

н 

Қазақша 

жазылуы 

Орыс 

тілінде 

1 2 3 4 5 6 

Абай  Абай  Abai Abay Қарағанды Карагандинс

кая 

Аққөл Акколь Akkol Aqhkol Ақмола  Акмолинская 

Ақсай Аксай Aksai Aqhsay Батыс 

Қазақстан 

Западно- 

Казахстанска

я 

Алға Алга Alga Algha Ақтөбе Актобинская 

Арал Арал Aral Aral Қызылорда  Кызылордин

ская 

Булаево Булаево Bulaevo Bulayevo Солтүстік 

Қазақстан 

Северо-

Казахстанска

я 

Державинс

к 

Держави

нск 

Derzhavi

nsk  

Derzhavins

k  

Ақмола  Акмолинская  

Ембі Емби Embi Yembi  Ақтөбе Актобинская 

Ереймента

у  

Ереймент

ау 

Ereiment

au 

Yereimenta

u 

Ақмола Акмолинская 

Есік Есик Esik  Yesik  Алматы  Алматинская 

Есіл Есиль Esil Yesil Ақмола Акмолинская 

Жаңатас Жанатас Zhanatas Zhanatas Жамбыл  Жамбылская 

Жаркент  Жаркент  Zharkent Zharkent Алматы Алматинская 

Жетісай Жетисай Zhetisai Zhetisay Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно-

Казахстанска

я 

Жітіқара Житикара Zhitigara Zhitighara Қостанай Қостанайска

я 

Зайсан Зайсан Zaisan Zaysan Шығыс 

Қазақстан 

Восточно-

Казахстанска

я 

Қазалы Казалы Kazali Qhazaly Қызылорда  Кызылордин

ская 

Қандыаға

ш 

Кандыага

ш 

Kandiag

ash 

Qhandyagh

ash 

Ақтөбе Актобинская 

Қаратау Каратау Karatau Qharatau Жамбыл  Жамбылская 



 

Қаскелең Каскелен Kaskelen Qhaskelen Алматы Алматинская 

Құлсары Кулсары Kulsari Qhulsary Атырау  Атырауская 

Макинск Макинск Makinsk Makinsk Ақмола Акмолинская 

Мамлютка Мамлютк

а 

Mamlutk

a 

Mamlyutka Солтүстік 

Қазақстан 

Северо-

Казахстанска

я 

Сарқант Саркант Sarkant Sarqhant Алматы Алматинская 

Сарыағаш Сарыага

ш 

Sariagas

h 

Saryaghash Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно-

Казахстанска

я 

Сәтбаев Сатбаев Satbaev Satbayev Қарағанды Карагандинс

кая 

Сергеевка  Сергеевк

а  

Sergeyev

ka 

Sergeyevka Солтүстік 

Қазақстан 

Северо-

Казахстанска

я 

Степняк  Степняк  Stepnyak Stepnyak Ақмола Акмолинская 

Тайынша Тайынша Taiyinsh

a 

Tayinsha Солтүстік 

Қазақстан 

Северо-

Казахстанска

я 

Темір Темир Temir Temir Ақтөбе Актобинская 

Үшарал Ушарал Usharal Usharal Алматы Алматинская 

Үштөбе Уштобе Ushtobe Ushtobe Алматы Алматинская 

Хромтау  Хромтау  Khromta

u 

Khromtau Ақтөбе Актобинская 

Шалқар Шалкар Shalkar Shalqhar Ақтөбе Актобинская 

Шардара Шардара Shardara Shardara Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно-

Казахстанска

я 

Шар Шар Shar Shar Шығыс 

Қазақстан 

Восточно-

Казахстанска

я 

Шемонаих

а 

Шемонаи

ха 

Shemona

ikha 

Shemonaik

ha 

Шығыс 

Қазақстан 

Восточно-

Казахстанска

я 

Шучинск Шучинск Shuchins

k  

Shuchinsk  Ақмола Акмолинская 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КЕНТТЕР АТАУЛАРЫ  

НАЗВАНИЯ ПОСЕЛКОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

NAMES OF SEFFLEMENTS OF REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 

Қалалардың атаулары 

Наименование городов 

Облысы 

Область 

Қазақша 

жазылуы 

Орыс тілінде Латын 

әліпбиімен 

Ағылшын 

әліпбиімен 

Қазақша 

жазылуы 

Орысша жазылуы 

1 2 3 4 5 6 

Айдабол Айдабол Aidabol  Aydabol  Ақмола  Акмолинская 

 

Ақадыр Акадыр Akadir Aqhadyr Қарағанды Карагандинская 

 

Ақбақай Акбакай Akbakai Aqhbaqhay Жамбыл  Жамбылская 

 

Ақжал Акжал Akzhal Aqhzhal Қарағанды Карагандинская 

 

Ақсу Аксу Aksu Aqhsu Ақмола  Акмолинская 

 

Ақсу Аксу Aksu Aqhsu Павлодар  Павлодарская  

 

Ақсүйек  Аксуйек  Aksuyek Aqhsuyek Жамбыл  Жамбылская 

 

Ақтас Актас Aktas Aqhtas Қарағанды Карагандинская 

 

Ақтау Актау Aktau Aqhtau Қарағанды Карагандинская 

 

Ақтоғай Актогай Aktogai Aqhtoghay Шығыс Қазақстан Восточно-



 

Казахстанская 

Ақшатау Акшатау Akshatau Aqhshatau Қарағанды Карагандинская 

 

Алатау Алатау Alatau Alatau Алматы Алматинская 

 

Алексеевка Алексеевка Alekseevka Alekseyevka Ақмола  Акмолинская 

 

Алтай  Алтай Altai Altay Шығыс Қазақстан Восточно-

Казахстанская 

Аманқарағай  Аманкарагай Amankaragai Amanqhkaraghay Қостанай  Костанайская 

 

Аршалы Аршалы Arshali  Arshaly Ақмола  Акмолинская 

 

Асубұлақ Асубулак Asubulak Asubulaqh Шығыс Қазақстан Восточно-

Казахстанская 

Асықата Асыката Asikata Asyqhata Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

Атакент Атакент Atakent Atakent Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

Атасу Атасу Atasu Atasu Қарағанды Карагандинская 

Ащысай Ащысай Ashisai Ashysay Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

Әйтеке би Айтеке би Aiteke bi Ayteke bi Қызылорда Кызылординская  

 

Әуезов Ауезов Auezov  Auezov  Шығыс Қазақстан Восточно-

Казахстанская 

Байшонас Байшонас Baishonas  Bayshonas  Атырау  Атырауская  

 



 

Байылдыр Байылдыр Baiyildir  Bayildir  Солтүстік 

Қазақстан 

Северо-

Казахстанская 

Байпық би Байпык би Balpik bi Balpyqh bi Алматы Алматинская 

 

Балықшы Балыкшы Balikshi Balyqhshy Атырау  Атырауская  

 

Баутино Баутино Bautino  Bautino  Маңғыстау  Мангистауская  

 

Белкөл Белколь Belkol Belkol Қызылорда Кызылординская  

 

Белогорский Белогорский Belogorski Belogorski Шығыс Қазақстан Восточно-

Казахстанская 

Белоусовка Белоусовка Belousovka Belousovka Шығыс Қазақстан Восточно-

Казахстанская 

Бестөбе Бестобе Bestobe Bestobe Ақмола  Акмолинская 

 

Боралдай Боралдай Boraldai Boralday Алматы Алматинская 

 

Боровской Боровской Borovskoi Borovskoy Қостанай  Костанайская 

 

Ботақара Ботақкара Botakara Botaqhara Қарағанды Карагандинская 

 

Бөрілі Бөрили Borili Borili Батыс Қазақстан Западно-

Казахстанская 

Бурабай Бурабай Burabai Burabay Ақмола  Акмолинская 

 

Бірлестік Бирлестик Birlestik Birlestik Ақмола  Акмолинская 

 



 

Бірлік Бирлик Birlik Birlik Жамбыл  Жамбылская 

 

Верхнеберезовс

кий 

Верхнеберезовски

й 

Verneberezovski Verneberezovski Шығыс Қазақстан Восточно-

Казахстанская 

Гвардейский  Гвардейский  Gvardeiski  Gvardeyski  Жамбыл  Жамбылская 

 

Глубокое  Глубокое  Glubokoe Glubokoe Шығыс Қазақстан Восточно-

Казахстанская 

Горняцкий  Горняцкий  Gornyatski Gornyatski Қостанай  Костанайская 

 

Гранитогорск Гранитогорск Granitogorsk  Granitogorsk  Жамбыл  Жамбылская 

 

Гүлшат Гүльшат Gulshat Gulshat Қарағанды Карагандинская 

 

Ғабиден 

Мұстафин 

Габиден 

Мустафин 

Gabiden 

Mustafin  

Gabiden Mustafin  Қарағанды Карагандинская 

Дария Дария Dariya Dariya Қарағанды Карагандинская 

 

Деркөл Дерколь Derkol Derkol Батыс Қазақстан Западно-

Казахстанская 

Долинка Долинка Dolinka Dolinka Қарағанды Карагандинская 

 

Доссор Доссор Dossor Dossor Атырау  Атырауская  

 

Достық Достык Dostik Dostyqh Алматы Алматинская 

 

Ескене Ескене Eskene Eskene Атырау  Атырауская  

 



 

Жақсықылыш Жаксыкылыш Zhaksikilish  Zhaqhsyqhylysh  Қызылорда Кызылординская  

 

Жалағаш Жалагаш Zhalagash  Zhalagash  Қызылорда Кызылординская  

 

Жалтыр Жалтыр Zhaltir  Zhaltyr  Ақмола  Акмолинская 

 

Жамбыл Жамбыл Zhambil Zhambyl Қарағанды Карагандинская 

 

Жаңғызтөбе Жангызтобе Zhangiztobe Zhangyztobe Шығыс Қазақстан Восточно-

Казахстанская 

Жансүгіров  Жансугиров  Zhansugirov Zhansugirov Алматы Алматинская 

Жаңа 

Бұқтырма 

Жана Буктырма Zhana Buktirma Zhana Buqhtyrma Шығыс Қазақстан Восточно-

Казахстанская 

Жаңа Қаратон Жана Каратон Zhana Karaton Zhana Qharaton Атырау  Атырауская  

Жаңақорған Жанакорган Zhanakorgan Zhanaqhorghan Қызылорда Кызылординская  

Жарма Жарма Zharma Zharma Шығыс Қазақстан Восточно-

Казахстанская 

Жарық Жарык Zharik Zharyqh Қарағанды Карагандинская 

Жәйрем Жайрем Zhairem Zhayrem Қарағанды Карагандинская 

Жезді Жезди Zhezdi Zhezdi Қарағанды Карагандинская 

Жезкент Жезкент Zhezkent Zhezkent Шығыс Қазақстан Восточно-

Казахстанская 

Жезқазған Жезказган Zhezkazgan  Zhezqhazghan  Қарағанды Карагандинская 

Желаево  Желаево  Zhelaevo Zhelaevo Батыс Қазақстан Западно-

Казахстанская 

Железнодорожн

ый 

Железнодорожны

й 

Zheleznodorozh

niy  

Zheleznodorozhniy  Ақмола  Акмолинская 

Жетібай Жетибай Zhetibai Zhetibay Маңғыстау  Мангистауская  



 

Жоғарғы 

Қайрақты 

Жогаргы 

Кайракты 

Zhogargi 

Kairakti 

Zhogharghy 

Qhayraqhty 

Қарағанды Карагандинская 

Жолымбет Жолымбет Zholimbet  Zholymbet  Ақмола  Акмолинская 

Жосалы Жосалы Zhosali Zhosaly Қызылорда Кызылординская  

Жұмыскер  Жумыскер  Zhumisker Zhumysker Атырау  Атырауская  

Заводской Заводской Zavodskoi Zavodskoy Ақмола  Акмолинская 

Заозерный Заозерный Zaozerniy  Zaozerniy  Ақмола  Акмолинская 

Затобол Затобольск Zatobol Zatobol Қостанай  Костанайская 

Зашаған Зашаганск Zashagan Zashaghan Батыс Қазақстан Западно-

Казахстанская 

Зубовка Зубовка Zubovka Zubovka Шығыс Қазақстан Восточно-

Казахстанская 

Изумрудный Изумрудный Izumrudniy Izumrudniy Қарағанды Карагандинская 

Индербор Индерборский Inderbor Inderbor Атырау  Атырауская  

Киевка Киевка Kievka Kievka Қарағанды Карагандинская 

Комсомол Комсомольский Komsomol Komsomol Атырау  Атырауская  

Көктал Коктал Koktal Koktal Жамбыл  Жамбылская 

Көктерек Коктерек Kokterek Kokterek Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

Кішкенекөл Кишкенеколь Kishkenekol  Kishkenekol  Солтүстік 

Қазақстан 

Северо-

Казахстанская 

Красногорский Красногорский Krasnogorski  Krasnogorski  Ақмола  Акмолинская 

Круглоозерное  Круглоозерное  Krugloozernoe  Krugloozernoe  Батыс Қазақстан Западно-

Казахстанская 

Қайрақты  Кайракты  Kairakti Qhairaqhty Қарағанды Карагандинская 

Қалқаман Калкаман Kalkaman Qhalqhaman Павлодар  Павлодарская  

Қалқұтан Калкутан Kalkutan Qhalqhutan Ақмола  Акмолинская 

Қарабалық Карабалык Karabalik Qharabalyqh Қостанай  Костанайская 



 

Қарабас  Карабас  Karabas Qharabas Қарағанды Карагандинская 

Қарабұлақ  Карабулак  Karabulak Qharabulaqh Алматы Алматинская 

Қарағайлы Карагайлы Karagaili Qharaghayly Қарағанды Карагандинская 

Қарақожа Каракожа Karakozha Qharaqhozha Шығыс Қазақстан Восточно-

Казахстанская 

Қарғалы Каргалы Kargali Qharghaly Алматы Алматинская 

Қарсақбай Карсакбай Karsakpai Qharsaqhpay Қарағанды Карагандинская 

Қашар Кашар Kashar Qhashar Қостанай  Костанайская 

Қоңырат Конырат Konirat Qhonyrat Қарағанды Карагандинская 

Қошқар Кошкар Koshkar Qhoshqhar Атырау  Атырауская  

Қушоқы Кушокы Kushoki Qhushoqhy Қарағанды Карагандинская 

Құсмұрын Кусмурын Kusmurin Qhusmuryn Қостанай  Костанайская 

Қыземшек Кыземшек Kizemshek Qhyzemshek Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

Қызылжар Кызылжар Kizilzhar Qhyzylzhar Қарағанды Карагандинская 

Ленинский  Ленинский  Leninski Leninski Павлодар  Павлодарская  

Лепсі Лепси Lepsi Lepsi Алматы Алматинская 

Луговой Луговой Lugovoi Lugovoy Жамбыл  Жамбылская 

Майқайың Майкайын Maikaiyin Maykayin Павлодар  Павлодарская  

Мақат Макат Makat Maqhat Атырау  Атырауская  

Маңғыстау Мангыстау Mangistau Manghystau Маңғыстау  Мангистауская  

Матай Матай Matai Matay Алматы Алматинская 

Мирный Мирный Mirniy Mirniy Жамбыл  Жамбылская 

Мойынты Мойынты Moiyinti Moyinty Қарағанды Карагандинская 

Молалы Молалы Molali Molaly Алматы Алматинская 

Молодежный Молодежный Molodezhniy  Molodezhniy  Қарағанды Карагандинская 

Молодежный Молодежный Molodezhniy  Molodezhniy  Шығыс Қазақстан Восточно-

Казахстанская 



 

Мұнайшы Мунайшы Munaishi Munayshy Маңғыстау  Мангистауская  

Мыңарал Мынарал Mineral Mineral Жамбыл  Жамбылская 

Мырзакент  Мырзакент  Mirzakent Myrzakent Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

Научный Научный Nauchniy   Nauchniy   Ақмола  Акмолинская 

Новодолинский  Новодолинский  Novodolinski Novodolinski Қарағанды Карагандинская 

Новоишимский Новоишимский Novoishimski  Novoishimski  Солтүстік 

Қазақстан 

Северо-

Казахстанская 

Огневка Огневка Ognevka Ognevka Шығыс Қазақстан Восточно-

Казахстанская 

Ойтал Ойтал Oital Oytal Жамбыл  Жамбылская 

Октябрьский Октябрьский Oktyabrski  Oktyabrski  Қостанай  Костанайская 

Октябрьский Октябрьский Oktyabrski Oktyabrski Шығыс Қазақстан Восточно-

Казахстанская 

Осакаровка  Осакаровка  Osakarovka Osakarovka Қарағанды Карагандинская 

Өмірзақ Омирзақ Omirzak Omirzaqh Маңғыстау  Мангистауская  

Өтеген батыр Отеген батыр Otegen batir Otegen batyr Алматы Алматинская 

Первомайский Первомайский Pervomaiski Pervomayski Алматы Алматинская 

Первомайский Первомайский Pervomaiski Pervomayski Шығыс Қазақстан Восточно-

Казахстанская 

Покровка  Покровка  Pokrovka Pokrovka Алматы Алматинская 

Прибрежный  Прибрежный  Pribrezniy Pribrezniy Шығыс Қазақстан Восточно-

Казахстанская 

Пригородный Пригородный Prigorodniy Prigorodniy Қостанай  Костанайская 

Промышленны

й  

Промышленный  Promishlenniy  Promyshlenniy  Ақмола  Акмолинская 

Рудничный Рудничный Rudnichniy Rudnichniy Алматы Алматинская 

Сарықамыс Сарыкамыс Sarikamis Saryqhamys Атырау  Атырауская  



 

Сарыкөл Сарыколь Sarikol Sarykol Қостанай  Костанайская 

Сарыөзек Сарыозек Sariozek Saryozek Алматы Алматинская 

Сарышаған Сарышаган Sarishagan Saryshaghan Қарағанды Карагандинская 

Састөбе Састобе Sastobe Sastobe Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

Саяқ Саяк Sayak Sayaqh Қарағанды Карагандинская 

Сәкен 

Сейфуллин 

Сакен Сейфуллин Saken Seiphullin Saken Seyphullin Қарағанды Карагандинская 

Сексеуілді  Сексаульский  Sekseuildi Sekseuildi Қызылорда Кызылординская  

Смирново Смирново Smirnovo Smirnovo Солтүстік 

Қазақстан 

Северо-

Казахстанская 

Солнечный Солнечный Solnechniy Solnechniy Павлодар  Павлодарская  

Станционный  Станционный  Stantsionniy Stantsionniy Ақмола  Акмолинская 

Суықбұлақ  Суыкбулак  Suikbulak Suiqhbulakqh Шығыс Қазақстан Восточно-

Казахстанская 

Талшық Талшык Talshik Talshyqh Солтүстік 

Қазақстан 

Северо-

Казахстанская 

Тасбөгет Тасбогет Tasboget Tasboget Қызылорда Кызылординская  

Таукент  Таукент  Taukent Taukent Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

Теңге Тенге Tenge Tenge Маңғыстау  Мангистауская  

Тереңөзек  Теренозек  Terenozek  Terenozek  Қызылорда Кызылординская  

Тобыл Тобыл Tobil Tobyl Қостанай  Костанайская 

Тобылжан Тобылжан Tobilzhan Tobylzhan Павлодар  Павлодарская  

Топар Топар Topar Topar Қарағанды Карагандинская 

Төретам Торетам Toretam Toretam Қызылорда Кызылординская  

Төртқұдық Торткудык Tortkudik Tortqhudyqh Павлодар  Павлодарская  

Туғыл Тугыл Tugil Tughyl Шығыс Қазақстан Восточно-



 

Казахстанская 

Тұйық Туйык Tuyik Tuyiqh Алматы Алматинская 

Түлкібас Тулкибас Tulkibas Tulkibas Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

Усть-Таловка Усть-Таловка Ust-talovka Ust-talovka Шығыс Қазақстан Восточно-

Казахстанская 

Үлбі Ульби Ulbi Ulbi Шығыс Қазақстан Восточно-

Казахстанская 

Үлкен Улькен Ulken Ulken Алматы Алматинская 

Федоровка Федоровка Fedorovka Fedorovka Қостанай  Костанайская 

Хантағы Хантагы Khantagi Khantaghy Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

Хантау Хантау Khantau Khantau Жамбыл  Жамбылская 

Шаған Шаган Shagan Shaghan Шығыс Қазақстан Восточно-

Казахстанская 

Шақан Шахан Shakan Shaqhan Қарағанды Карагандинская 

Шалқия Шалкия Shalkiya Shalqhiya Қызылорда Кызылординская  

Шаңтөбе Шантобе Shantobe Shantobe Ақмола  Акмолинская 

Шарбақты Шарбакты Sharbakti Sharbaqhty Павлодар  Павлодарская  

Шашубай Шашубай Shashubai Shashubay Қарағанды Карагандинская 

Шетпе Шетпе Shetpe Shetpe Маңғыстау  Мангистауская  

Шиелі Шиели Shieli Shieli Қызылорда Кызылординская  

Шортанды Шортанды Shortandi Shortandy Ақмола  Акмолинская 

Шұбаркөл Шубарколь Shubarkol Shubarkol Қарағанды Карагандинская 

Шұбарқұдық Шубаркудык Shubarkudik Shubarqhudyqh Ақтөбе  Актобинская  

Шұбарши  Шубарши  Shubarshi Shubarshi Ақтөбе  Актобинская  

Шүлбі Шульби Shulbinsk Shulbinsk Шығыс Қазақстан Восточно-

Казахстанская 



 

Шығанақ  Шыганак Shiganak Shyghanaqh Жамбыл  Жамбылская 

Шығыс 

Қоңырат 

Шыгыс Конырат Shigis Konirat Shyghys (East) 

Qhonirat 

Қарағанды Карагандинская 

Южный  Южный  Uzhniy  Uzhniy  Қарағанды Карагандинская 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

8. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  

ЕЛДІ МЕКЕНДЕРІНІҢ АТАУЛАРЫ* 

(ауылдар, разъездер, селолар, стансылар) 

 

НАЗВАНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

(аулы, разъезды, села, станций) 

  



 

- А- 

АБАЙ – а. Ақмола обл. Егіндікөл ауд. 

АБАЙ – а., в Егиндикольском р-не Акм.обл. 

 

АБАЙ – а., Ақтөбе обл., Хромтау ауд. 

АБАЙ – а., в Хромтауском р-не Акт. обл. 

 

АБАЙ – а., Алматы обл., Ескелді ауд. 

АБАЙ – а., в Ескелдинском р-не Алм. обл. 

 

АБАЙ – а., Алматы обл., Қарасай ауд. 

АБАЙ – а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

АБАЙ – а., Алматы обл., Сарқант ауд. 

АБАЙ – а., в Саркантском р-не Алм. обл. 

 

АБАЙ – а., БҚО, Зеленов ауд. 

АБАЙ – а., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

АБАЙ – а., Жамбыл обл., Шу ауд. 

АБАЙ – а., в Шуском р-не Жамб. обл. 

 

АБАЙ – а., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд. 

АБАЙ – а., в Актогайском р-не  Кар. обл. 

 

АБАЙ – а., Қостанай обл., Қостанай ауд. 

АБАЙ – а., в Костанайском р-не Кост. обл. 

 

АБАЙ – а., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд. 

АБАЙ – а., Узынкольском р-не Кост. обл. 

 

АБАЙ- а., Қызылорда обл., Арал ауд. 

АБАЙ – а., в Араслком р-не Кызылорда.обл. 

 

АБАЙ – а., Қызылорда обл., Қазалы ауд. 

АБАЙ – а., в Казалынском р-не Кызылорд.обл. 

 

АБАЙ – а., Қызылорда обл., Қызылорда қал/ әк. 

АБАЙ – а., в Кызылординский гор/а. Кызылорд. обл. 

 

АБАЙ – а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

АБАЙ – а., в Мактааралском р-не ЮК. обл. 

 

АБАЙ – а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

АБАЙ – а., в Сарыагашском р-не ЮК. обл 

 

АБАЙ – а., ОҚО, Созақ ауд. 

АБАЙ – а., в Созакском  р-не ЮК.обл. 

 

 



 

АБАЙ – а., ОҚО, Төле би ауд. 

АБАЙ – а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

АБАЙ – а.,  ОҚО, Түлкібас ауд. 

АБАЙ – а., в Тулкибасском  р-не ЮК обл. 

 

АБАЙ- а., ОҚО, Түркістан қал/әк. 

АБАЙ – а., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

АБАЙ – а., Павлодар обл., Железин ауд. 

АБАЙ – а., в Железинском р-не  Павл.обл. 

 

АБАЙЫЛ – ст.,  ОҚО, Түлкібас ауд. 

АБАЙЫЛ – ст., в Тулкибасском  р-не ЮК обл. 

 

АБАЙЫЛ – ст.,  ОҚО, Түлкібас ауд. 

АБАЙЫЛ – ст., в Тулкибасском  р-не ЮК обл. 

 

АБДАН – а., ШҚО, Аягөз ауд. 

АБДАН – а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

АБЫЗ – а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд. 

АБЫЗ – а., в Каркаралынском р-не Кар.обл. 

 

АБЫЛА – а., Қызылорда обл., Қармақшы ауд. 

АБЫЛА – а., в Кармакшынском р-не Кызылорд.обл. 

 

АБЫРАЛЫ – а., ШҚО, Семей қал/әк. 

АБЫРАЛЫ – а., в Семейской гор/а. ВК обл. 

 

АВАНГАРД – с., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 

АВАНГАРД – с., в Енбекшиказахском р-не Алм.обл. 

 

АВАТ – а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 

АВАТ – а., в Енбекшиказахском р-не Алм.обл. 

 

АВАТ – а., Алматы обл., Панфилов ауд. 

АВАТ – а., в Панфиловском р-не Алм.обл. 

 

АВАТ – а., Алматы обл., Ұйғыр ауд. 

АВАТ – а., Уйгырском р-не Алм. обл. 

 

АВРОРА – а., ШҚО, Глубокое ауд. 

АВРОРА – а., в Глубоковском р-не ВК обл. 

 

АГРОГОРОДОК – с., Қарағанды обл., Абай ауд. 

АГРОГОРОДОК – с., в Абайском р-не Кар.обл. 

 

АГРОНОМ – с., СҚО, Тайынша ауд. 

АГРОНОМ – с., в Тайыншинском р-не СК обл. 



 

АҒАНАС – а., Ақмола обл., Целиноград ауд. 

АГАНАС – а., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

АҒАШОРЫН – а., Павлодар обл., Ертіс ауд. 

АГАШОРЫН – а., в Ертисском р-не Павл. Обл. 

 

АҒАШТЫКӨЛ – а., Қостанай обл., Аманкелді ауд. 

АГАШТЫКОЛЬ – а., в Аманкелдинском р-не Костн. обл. 

 

АҒЫБЕТ – а., ОҚО, Бәйдібек ауд. 

АГЫБЕТ – а., в р-не Байдибека ЮК обл. 

 

АҒЫНСАЙ -  а., ОҚО,  Мақтаарал ауд. 

АГЫНСАЙ – а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

АҒЫНТАЙ БАТЫР – а., СҚО, Айыртау ауд. 

АГЫНТАЙ БАТЫР – а., в Айыртауском р-не  СК обл. 

 

АДАЙ – а., Қостанай обл., Қамысты ауд. 

АДАЙ – а., в Камыстынском р-не Костн. обл. 

 

АДЫР – а., Ақмола обл., Атбасар ауд. 

АДЫР – а., в Атбасарском р-не Акм. обл. 

 

АДЫР – ст., Ақмола обл., Атбасар ауд. 

АДЫР – ст., в Атбасарском р-не Акм. обл. 

 

АЖА – а., ШҚО, Көкпекті ауд. 

АЖА- а., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

АЗАМАТ – а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

АЗАМАТ – а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

АЗАТ – а., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

АЗАТ – а., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

АЗАТ – а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 

АЗАТ – а., в Енбекшиказахском р-не Алм., обл. 

 

АЗАТ – а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

АЗАТ – а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

АЗАТ – ст., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

АЗАТ – ст., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

АЗАТТЫҚ – а., ОҚО, Түлкібас ауд. 

АЗАТТЫК – а., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

АЗҒЫР – а., Атырау обл., Құрманғазы ауд. 

АЗГЫР – а., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 



 

АЗОВОЕ –с., ШҚО, Ұлан ауд. 

АЗОВОЕ – с., в Уланском р-не ВК обл. 

 

АЗЫНАБАЙ – а., Ақмола обл., Біржан сал ауд. 

АЗЫНАБАЙ – а., в р-не Биржан сала Акм. обл. 

 

АЙ –а., ШҚО, Аягөз ауд. 

АЙ – а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

АЙБАС – а., Атырау обл., Исатай ауд. 

АЙБАС – а., в Исатайском р-не Атыр. Обл. 

 

АЙГЕНЕ – а., ОҚО, Созақ ауд. 

АЙГЕНЕ – а., в Созакском р-не ЮК обл. 

 

АЙҒАБАҚ – а., Ақмола обл., Бурабай ауд. 

АЙГАБАК – а., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

АЙҒЫЗ – а., ШҚО, Аягөз ауд. 

АЙГЫЗ – а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

АЙҒЫРЖАЛ – а., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

АЙГЫРЖАЛ – а., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

АЙҒЫРЖАЛ – а., Қарағанды обл., Шет ауд. 

АЙГЫРЖАЛ – а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

АЙҒЫРЖАЛ – а., ШҚО, Аягөз ауд. 

АЙГЫРЖАЛ – а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

АЙДАКӨЛ – а.,  Павлодар обл., Ақсу қал /әк. 

АЙДАКОЛЬ – а., в Аксуской гор/а. Павл. обл. 

 

АЙДАР – а., Алматы обл., Қаратал ауд. 

АЙДАР – а., в Караталском р-не Алм. обл. 

 

АЙДАР – а., Қостанай обл., Арқалық қал /әк. 

АЙДАР – а., в Аркалыкской гор/ а. Кост. обл. 

 

АЙДАРҚҰЛ  ҚАШАРЫ – а., ОҚО, Шардара ауд. 

АЙДАРКУЛ КАШАРЫ – а., в Шардаринском р-не ЮК 

обл. 

 

АЙДАРЛЫ – а., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

АЙДАРЛЫ – а., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

АЙДАРЛЫ- а., Алматы обл., Жамбыл ауд. 

АЙДАРЛЫ – а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

АЙДАРЛЫ- а., Алматы обл., Панфилов  ауд. 



 

АЙДАРЛЫ – а., в Панфиловском р-не Алм. обл. 

 

АЙДАРЛЫ -  а., Қостанай обл., Қарасу ауд. 

АЙДАРЛЫ – а., в Карасуском р-не  Кост. обл. 

 

АЙДАРЛЫ – а., Қызылорда обл., Сырдария ауд. 

АЙДАРЛЫ – а., в Сырдариинском р-не Кызылорд. обл. 

 

АЙКӨЛ – а., ОҚО, Сайрам ауд. 

АЙКОЛЬ – а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

АЙҚЫМ – а., Алматы обл., Қарасай ауд. 

АЙКЫМ – а., в Карасайском р-не  Алм. обл. 

 

АЙМАНТӨБЕ – а., Жамбыл обл., Байзақ ауд. 

АЙМАНТОБЕ – а., в Байзакском р-не Жамб. обл. 

 

АЙНАБАСТАУ – а., ШҚО, Тарбағатай ауд. 

АЙНАБАСТАУ – а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

АЙНАБҰЛАҚ – а., Алматы обл., Көксу ауд. 

АЙНАБУЛАК – а., в Коксуском р-не Алм. обл. 

 

АЙНАБҰЛАҚ – а., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд. 

АЙНАБУЛАК – а., в Жанааркинском р-не Кар. обл. 

АЙНАБҰЛАҚ – а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд. 

АЙНАБУЛАК – а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

АЙНАБҰЛАҚ – а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд. 

АЙНАБУЛАК – а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

АЙНАБҰЛАҚ – а., ШҚО, Зайсан ауд. 

АЙНАБУЛАК – а., в Зайсанском р-не ВК обл. 

 

АЙНАБҰЛАҚ – а., ШҚО, Семей қал /әк. 

АЙНАБУЛАК – а., в Семейской гор /а. ВК обл. 

 

АЙНАБҰЛАҚ – ст., Алматы обл., Көксу ауд. 

АЙНАБУЛАК – ст., Коксуском р-не Алм. обл. 

 

АЙНАКӨЛ – а., Алматы обл., Балқаш ауд. 

АЙНАКОЛЬ – а., в Балкашском р-не Алм. обл. 

 

АЙНАКӨЛ – а., Қызылорда обл., Қызылорда қал/ әк. 

АЙНАКОЛЬ – а., в Кызылординской гор/а. Кызылорд. 

обл. 

 

АЙНАТАС – а., ОҚО, Қазығұрт ауд. 

АЙНАТАС – а., ы Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 



 

АЙНАТАС – а., ОҚО, Қазығұрт ауд. 

АЙНАТАС – а., ы Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

АЙПАРА – а., Алматы обл., Алакөл ауд. 

АЙПАРА – а., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 

АКСЕНОВКА – с., СҚО, Айыртау ауд. 

АКСЕНОВКА – с., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

АҚАДЫР – а., Қарағанды обл., Шет ауд. 

АКАДЫР – а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

АҚАДЫР – а., БҚО, Жәнібек ауд. 

АКАДЫР – а., в Жанибекском р-не ЗК обл. 

 

АҚАЙ – а., Қызылорда обл., Қармақшы ауд. 

АКАЙ – а., в Кармакшынском р-не Кызылорд. обл. 

 

АҚАЙДАР – а., Қостанай обл., Аманкелді ауд. 

АКАЙДАР – а., в Аманкелдинском р-не Кост. обл. 

 

АҚАЙДАР – а., ОҚО,  Төле би ауд. 

АКАЙДАР – а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

АҚАЛТЫН – а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

АКАЛТЫН – а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

АҚАЛТЫН-  а., ОҚО, Шардара ауд. 

АКАЛТЫН – а., в Шардаринском р-не ЮК обл. 

 

АҚАН – а.,  Ақмола обл., Зеренді ауд. 

АКАН – а., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

АҚАНБАРАҚ – а., СҚО, Шал ақын ауд. 

АКАНБАРАК – а., в р-не Шал акына СК обл. 

 

АҚАРАЛ – а., Жамбыл обл., Меркі ауд. 

АКАРАЛ – а., в Меркинском р-не Жамб. обл. 

 

АҚАРАЛ – а., ШҚО, Зайсан ауд. 

АКАРАЛ – а., в Зайсанском р-не ВК обл. 

 

АҚАРЫС – а.,  ОҚО, Сайрам ауд. 

АКАРЫС – а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

АҚАТАН – а.,  БҚО, Шыңғырлау ауд. 

АКАТАН – а., в Шынгырлауском р-не ЗК обл. 

 

АҚБАЗА – а., Ақмола обл.,  Жарқайың ауд. 

АКБАЗА – а., в Жаркайынском р-не Акм. обл. 



 

АҚБАЙ – а., Қызылорда обл., Арал ауд. 

АКБАЙ – а., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

АҚБАЙ – а., Қостанай обл., Қамысты ауд. 

АКБАЙ – а., в Камыстынском р-не Кост. обл. 

 

АҚБАЙ – а., ОҚО, Сайрам ауд. 

АКБАЙ – а.,  в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

АҚБАЙ -ҚЫЗЫЛБАЙ – а., Қарағанды обл., Қарқаралы 

ауд. 

АКБАЙ- КЫЗЫЛБАЙ – а., в Каркаралынском р-не Кар. 

обл. 

 

АҚБАЙЛАУ- а., Алматы обл., Жамбыл ауд. 

АКБАЙЛАУ – а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

АҚБАЛШЫҚ – а., БҚО, Жаңақала ауд. 

АКБАЛШЫК – а., в Жанакалинском р-не ЗК обл. 

 

АҚБАЛЫҚ – а., СҚО, Жамбыл ауд. 

АКБАЛЫК – а., в Жамбылском р –не СК обл. 

 

АҚБАСТАУ – а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 

АКБАСТАУ – а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

АҚБАСТАУ – а., Алматы обл., Кербұлақ ауд. 

АКБАСТАУ – а., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

АҚБАСТАУ – а., Жамбыл обл., Жуалы ауд. 

АКБАСТАУ – а., в Жуалынском р-не Жамб. обл. 

 

АҚБАСТАУ – а., Қарағанды обл., Абай ауд. 

АКБАСТАУ – а., в Абайском р-не Кар. обл. 

 

АҚБАСТАУ – а., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд. 

АКБАСТАУ – а., в Жанааркинском р-не Кар. обл. 

 

АҚБАСТАУ – а., ОҚО, Бәйдібек ауд. 

АКБАСТАУ – а., в р-не Байдибека ЮК обл. 

 

АҚБАСТАУ – а., ОҚО, Қазығұрт ауд. 

АКБАСТАУ – а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

АҚБАСТАУ – а., ОҚО, Сайрам ауд. 

АКБАСТАУ – а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

АҚБАСТАУ – а., ОҚО, Төле би ауд. 

АКБАСТАУ – а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

АҚБАСТЫ – а., Қызылорда обл., Арал ауд. 



 

АКБАСТЫ – а., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

АҚБАУЫР – а., Қарағанды обл., Шет ауд. 

АКБАУЫР –а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

АҚБЕЙІТ – а., Ақмола обл., Астрахан ауд. 

АКБЕЙИТ – а., в Астраханском  р-не Акм. обл. 

 

АҚБЕЙІТ – а., Алматы обл., Райымбек ауд. 

АКБЕЙИТ – а., в Райымбекском р-не Алм. обл. 

 

АҚБЕЛ – а., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд.  

АКБЕЛ – а.,  Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

АҚБЕРДІ – а., ОҚО, Шардара ауд. 

АКБЕРДИ – а., в Шардаринском р-не ЮК. обл. 

 

АҚБИІК – а., ОҚО, Түлкібас ауд. 

АКБИИК – а., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

АҚБОЛАТ – ст., ШҚО, Аягөз ауд. 

АКБОЛАТ – ст., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

АҚБОТА – а., ОҚО, Шымкент қал/әк. 

АКБОТА – а., в Шымкентской гор/а. ЮК обл.  

АҚБҰЛАҚ – а., Ақмола обл., Біржан сал ауд. 

АКБУЛАК – а., в р-не Биржан сала Акм. обл. 

 

АҚБҰЛАҚ – а., Ақтөбе обл. Хромтау ауд. 

АКБУЛАК – а., в Хромтауском р-не Акт. обл. 

 

АҚБҰЛАҚ – а., Алматы обл., Талғар ауд. 

АКБУЛАК – а., в Талгарском р-не Алм. обл. 

 

АҚБҰЛАҚ – а., БҚО, Ақжайық обл. 

АКБУЛАК – а., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

АҚБҰЛАҚ – а., БҚО, Бөрілі ауд. 

АКБУЛАК – а., в Борилинском р-не ЗК обл. 

 

АҚБҰЛАҚ – а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд. 

АКБУЛАК – а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

АҚБҰЛАҚ –а., Қарағанды обл., Осакаров ауд. 

АКБУЛАК –а., в Осакаровском р-не Кар. обл. 

 

АҚБҰЛАҚ – а., Қарағанды обл., Шет ауд. 

АКБУЛАК – а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

АҚБҰЛАҚ –а., Қостанай обл., Наурызым ауд. 



 

АКБУЛАК – а., в Наурызымской р-не Кост. обл. 

 

АҚБҰЛАҚ – а., ОҚО, Бәйдібек ауд. 

АКБУЛАК –а., в Байдибекском р-не ЮК. обл. 

 

АҚБҰЛАҚ – а., ОҚО, Ордабасы ауд. 

АКБУЛАК –а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

АҚБҰЛАҚ – а., ОҚО., Сайрам ауд. 

АКБУЛАК- а., в Сайрамском р-не ЮК. обл. 

 

АҚБҰЛАҚ –а., ШҚО, Аягөз ауд. 

АКБУЛАК – а., в Аягозском р-не ВК. обл. 

 

АҚБҰЛАҚ – а., ШҚО, Күршім ауд. 

АКБУЛАК – а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

АҚБҰЛАҚ –а., ШҚО, Семей қал/әк. 

АКБУЛАК – а., в Семейской гор/а. ВК. обл. 

 

АҚБҰЛАҚ - ст., БҚО, РФ аумағы 

АКБУЛАК – ст., на терр. РФ ЗК обл. 

 

АҚБҰЛЫМ –а., Жамбыл обл. Жамбыл ауд. 

АКБУЛЫМ – а., в Жамбылском р-не Жамб. обл. 

АҚДАЛА – а., Алматы обл., Балқаш ауд. 

АКДАЛА – а., в Балкашском р-не Алм. обл. 

 

АҚДАЛА – а., Алматы обл., Балқаш ауд. 

АКДАЛА – а., в Балкашском р-не Алм. обл. 

 

АҚДАЛА – а., Алматы обл., Жамбыл ауд. 

АКДАЛА – а., в Жамбылском  р-не Алм. обл. 

 

АҚДАЛА – а., Алматы обл.,  Талдықорған  қал/әк. 

АКДАЛА – а., в Талдыкорганской  гор/ а.  Алм. обл. 

 

АҚДАЛА – а., ОҚО, Арыс ауд. 

АКДАЛА – а., в Арысском р-не ЮК. обл. 

 

АҚЕРМЕН –а., Жамбыл обл., Меркі ауд. 

АКЕРМЕН – а., в Меркинском р-не Жамб. обл. 

 

АҚЕСПЕ –а., Ақтөбе обл., Шалқар ауд. 

АКЕСПЕ –а., в Шалкарском р-не Акт.обл. 

 

АҚЕСПЕ –а., Қызылорда обл., Арал ауд. 

АКЕСПЕ – а., в Аралском р-не  Кызылорд. обл. 

 

АҚЕСПЕ –а., Ақтөбе обл., Шалқар ауд. 



 

АКЕСПЕ –а., в Шалкарском р-не Акт.обл. 

 

АҚЕШКІ –а., Алматы обл., Ескелді ауд. 

АКЕШКИ –а., в Ескелдинском р-не Алм. обл. 

 

АҚЖАЗЫҚ – а., Алматы обл., Панфилов ауд. 

АКЖАЗЫК – а., в Панфиловском р-не Алм. обл. 

 

АҚЖАЙДАҚ – а., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд. 

АКЖАЙДАК – а., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

АҚЖАЙДАҚ – ст., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд. 

АКЖАЙДАК – ст., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

АҚЖАЙЛАУ – а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

АКЖАЙЛАУ – а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

АҚЖАЙЛАУ –а., ШҚО, Күршім ауд. 

АКЖАЙЛАУ – а., в Куршимском р-не  ВК обл. 

 

АҚЖАЙЫҚ –а., Атырау обл., Атырау қал/әк. 

АКЖАЙЫК – а., в Атырауской гор/а. Атыр. обл. 

 

АҚЖАЙЫҚ – а., Атырау обл. Махамбет ауд. 

АКЖАЙЫК – а., в Махамбетском р-не Атыр. обл. 

АҚЖАЙЫҚ –а., БҚО, Теректі ауд. 

АКЖАЙЫК –а., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

АҚЖАЙЫҚ САНАТОРИЯСЫ – а., БҚО, Теректі ауд. 

САНАТОРИЙ АКЖАЙЫК –а., в Теректинском р-не ЗК 

обл. 

 

АҚЖАЛ – а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 

АКЖАЛ – а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

АҚЖАЛ –а., ШҚО, Жарма ауд. 

АКЖАЛ – а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

АҚЖАЛ – а., ШҚО, Тарбағатай ауд. 

АКЖАЛ –а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

АҚЖАН – а., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

АКЖАН –а., в р-не Габита Мусрепова  СК обл. 

 

АҚЖАН – а., СҚО, Тайынша ауд. 

АКЖАН – а., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

АҚЖАР – а., Ақмола обл., Аршалы ауд. 

АКЖАР – а., в Аршалынском р-не Акм. обл. 

 



 

АҚЖАР – а., Ақтөбе обл., Ақтөбе қал/әк. 

АКЖАР – а., в Актобинской гор/а. Акт. обл. 

 

АҚЖАР – а., Ақтөбе обл.,  Темір ауд. 

АКЖАР – а., в Темирском р-не Акт. обл. 

 

АҚЖАР – а., Ақтөбе обл., Хромтау ауд. 

АКЖАР –а., в Хромтауском р-не Акт. обл. 

 

АҚЖАР – а., Алматы обл., Балқаш ауд. 

АКЖАР – а., в Балкашкском р-не Алм. обл. 

 

АҚЖАР – а., Алматы обл., Қарасай ауд. 

АКЖАР – а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

АҚЖАР – а., Алматы обл., Қаратал ауд. 

АКЖАР –а., в Караталском р-не Алм. обл. 

 

АҚЖАР – а., Қызылорда обл., Қармақшы ауд. 

АКЖАР – а., в Кармакшынском р-не Кызылорд. обл. 

 

АҚЖАР – а., Атырау обл., Атырау қал/әк. 

АКЖАР –а., в Атырауской гор/а. Атыр. обл. 

 

АҚЖАР – а., Жамбыл обл., Байзақ ауд. 

АКЖАР – а., в Байзакском р-не Жамб. обл. 

 

АҚЖАР – а., ОҚО, Бәйдібек ауд. 

АКЖАР –а., р-не в Байдибека ЮК обл. 

 

АҚЖАР – а., ОҚО, Қазығұрт ауд. 

АКЖАР – а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

АҚЖАР – а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

АКЖАР –а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

АҚЖАР – а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

АКЖАР –а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

АҚЖАР –а., ОҚО, Төле би ауд. 

АКЖАР –а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

АҚЖАР – а., ШҚО, Тарбағатай ауд. 

АКЖАР –а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

АҚЖАР – а.,  ШҚО, Үржар ауд. 

АКЖАР –а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

АҚЖАР –раз., Қызылорда обл., Қармақшы ауд. 

АКЖАР – раз., в Кармакшынском р-не Кызылорд. обл. 



 

АҚЖАРМА – а., Қызылорда обл., Қызылорда қал/әк. 

АКЖАРМА –а., в Кызылординской гор/а. Кызылорд. 

обл. 

 

АҚЖАРТАС –а., Қарағанды обл., Шет ауд. 

АКЖАРТАС –а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

АҚЖАРЫҚ –а., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд. 

АКЖАРЫК – а., в Актогайском р-не  Кар. обл. 

 

АҚЖОЛ –а., БҚО, Зеленов ауд. 

АКЖОЛ – а., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

АҚЖОЛ – а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд. 

АКЖОЛ – а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

АҚЖОЛ –а., Қызылорда обл., Жаңақорған ауд. 

АКЖОЛ – а., в Жанакорганском р-не Кызылорд. обл. 

 

АҚЖОЛ – а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

АКЖОЛ –а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

АҚЖОЛ – а., ОҚО, Ордабасы ауд. 

АКЖОЛ – а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

АҚЖІГІТ –а., Маңғыстау обл., Бейнеу ауд. 

АКЖИГИТ – а., в Бейнеуском р-не Манг. обл. 

 

АҚЖІГІТ – ст., Маңғыстау обл., Бейнеу ауд. 

АКЖИГИТ – ст., в Бейнеуском р-не Манг. обл. 

 

АҚКЕМЕР – а., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд. 

АККЕМЕР – а., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

АҚКЕМЕР –а., Ақтөбе обл., Ойыл ауд. 

АККЕМЕР- а., в Ойылском р-не Акт. обл. 

 

АҚКЕМЕР – а., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд. 

АККЕМЕР – а., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

АҚКЕНТ –а., Алматы обл., Панфилов ауд. 

АККЕНТ- а., в Панфиловском р-не Алм. обл. 

 

АҚКЕҢСЕ –а., Қарағанды обл., Ұлытау ауд. 

АККЕНСЕ – а., в Улытауском р-не Кар. обл. 

 

АҚКИІЗТОҒАЙ –а., Атырау обл., Жылыой ауд. 

АККИИЗТОГАЙ – а., в Жылыойском р-не Атыр. обл. 

 

АҚКИІК –а., Алматы обл., Қаратал ауд. 



 

АККИИК –а., в Караталском р-не  Алм. обл. 

 

АҚКИІК –а., Қарағанды обл., Шет ауд. 

АККИИК – а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

АҚКӨЛ – а., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

АККОЛЬ – а., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

АҚКӨЛ – а., Ақтөбе обл., Әйтеке би ауд. 

АККОЛЬ –а., в р-не Айтеке би Акт. обл. 

 

АҚКӨЛ – а., Алматы обл., Балқаш ауд. 

АККОЛЬ – а., в Балкашском р-не Алм. обл. 

 

АҚКӨЛ – а., Атырау обл., Құрманғазы ауд. 

АККОЛЬ –а., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 

АҚКӨЛ – а., Жамбыл обл., Талас ауд. 

АККОЛЬ – а., в Таласском р-не Жамб. обл. 

 

АҚКӨЛ –а., ОҚО, Отырар ауд. 

АККОЛЬ- а., в Отырарском р-не ЮК обл. 

 

АҚКӨЛ –а., Павлодар обл., Екібастұз қал/әк. 

АККОЛЬ –а., в Екибастузской гор/а. Павл. обл. 

АҚКӨЛ – а., ШҚО, Бесқарағай ауд. 

АККОЛЬ – а., в Бескарагайском р-не ВК. обл. 

 

АҚКӨЛ – ст., Ақмола обл., Ақкөл ауд. 

АККОЛЬ- ст., в Аккольском р-не Акм. обл. 

 

АҚКІЛЕТ – а., ШҚО, Аягөз ауд. 

АККИЛЕТ –а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

АҚКІСІ – а., Қостанай обл., Аманкелді ауд. 

АККИСИ – а., в Аманкелдинском р-не Кост. обл. 

 

АҚҚАБАҚ – а., Қостанай обл., Қостанай ауд. 

АККАБАК – а., в Костанайском р-не Кост. обл.  

 

АҚҚАЙНАР – а., Алматы обл., Жамбл. ауд. 

АККАЙНАР –а., в  Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

АҚҚАЙНАР – а., Жамбыл обл., меркі ауд. 

АККАЙНАР – а., в Меркинском р-не Жамб. обл. 

 

АҚҚАЙНАР – а., Жамбыл обл., Тұрар Рысқұлов ауд. 

АККАЙНАР –а., в Турар Рыскуловском р-не Жамб. обл. 

 

АҚҚАЙТЫМ –а., Ақтөбе обл., Шалқар ауд. 



 

АККАЙТЫМ –а., в Шалкарском р-не  Акт. обл. 

 

АҚҚАЙЫҢ –а., Атырау обл., Махамбет ауд. 

АККАЙЫН – а., в Махамбетском р-не Атыр. обл. 

 

АҚҚАЙЫҢ –а., Алматы обл., Талғар ауд. 

АККАЙЫН – а., в Талгарском р-не Алм. обл. 

 

АҚҚАЙЫҢ – а., ШҚО, Зайсан ауд. 

АККАЙЫН – а., в Зайсанском р-не ВК обл. 

 

АҚҚАЛА – а., Атырау обл., Индер ауд. 

АККАЛА – а., в Индерском р-не Атыр. обл. 

 

АҚҚАЛА – а., ОҚО, Арыс ауд. 

АККАЛА –а., в Арысском р-не ЮК обл. 

 

АҚҚАЛА –а., ОҚО, Сайрам ауд. 

АККАЛА –а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

АҚҚАЛА –а., ШҚО, Тарбағатай ауд. 

АККАЛА – а., в Тарбагатайском р-не  ВК обл. 

 

АҚҚАНБҰРЛЫҚ –а., СҚО, Айыртау ауд. 

АККАНБУРЛЫК –а., в Айыртауском р-не СК обл. 

АҚҚАРҒА –а., Қостанай обл., Жітіқара ауд. 

АККАРГА –а., в Житикаринском р-не Кост. обл. 

 

АҚҚИЯ –а., Жамбыл обл., Байзақ ауд. 

АККИЯ – а., в Байзакском р-не Жамб. обл. 

 

АҚҚОЗЫ –а., БҚО, Қаратөбе обл. 

АККОЗЫ – а., в Каратобинском р-не ЗК обл. 

 

АҚҚОЙЛЫ – а., ОҚО, Ордабасы ауд. 

АККОЙЛЫ –а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

АҚҚОЙЫН – а., ШҚО, Зайсан ауд. 

АККОЙЫН – а., в Зайсанском р-не ВК обл. 

 

АҚҚОЛҚА –а., Қарағанды обл., Нұра ауд. 

АККОЛКА – а., в Нуринском р-не Кар. обл. 

 

АҚҚОЛТЫҚ – а., ОҚО, Созақ ауд. 

АККОЛТЫК –а., в Созакском р-не ЮК обл. 

 

АҚҚОРА – а., Атырау обл., Қызылқоға ауд. 

АККОРА –а., в Кызылкогинском р-не Атыр. обл. 

 

АҚҚОРА –а., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 



 

АККОРА –а., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

АҚҚОРА – а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд. 

АККОРА – а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

АҚҚОРА – а., ШҚО, Тарбағатай ауд. 

АККОРА – а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

АҚҚОРҒАН – а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

АККОРГАН – а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

АҚҚОШҚАР - а., Қостанай обл.,  Арқалық қал/ әк. 

АККОШКАР – а., в Аркалыкской р-не Кост. обл. 

 

АҚҚУ -  а., Павлодар обл., Лебяжье ауд. 

АККУ – а., в Лебяжинском р-не Павл. обл. 

 

АҚҚУАТҚАН –а., Павлодар обл., Ертіс ауд. 

АККУАТКАН – а., в Ертисском р-не Павл. обл. 

 

АҚҚУРАЙ –ст., БҚО, Казталов ауд. 

АККУРАЙ – ст., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

АҚҚУТЕК – а., СҚО, Тайынша ауд. 

АККУТЕК – а., в Тайыншинском р-не СК обл. 

АҚҚҰДЫҚ – а., Ақтөбе обл., Хромтау ауд. 

АККУДЫК – а., в Хромтауском р-не Акт. обл. 

 

АҚҚҰДЫҚ – а., Атырау обл., Жылыой ауд. 

АККУДЫК – а., в Жылыойском р-не Атыр. обл. 

 

АҚҚҰДЫҚ – а., Атырау обл., Жылыой ауд. 

АККУДЫК – а., в Жылыойском р-не Атыр. обл. 

 

АҚҚҰДЫҚ – а., БҚО, Сырым ауд. 

АККУДЫК – а., в Сырымской р-не ЗК обл. 

 

АҚҚҰДЫҚ –а., БҚО, Шыңғырлау ауд. 

АККУДЫК – а., в Шынгырлауском р-не ЗК обл. 

 

АҚҚҰДЫҚ – Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

АККУДЫК – а., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

АҚҚҰДЫҚ –а., Қостанай обл., Әулиекөл ауд. 

АККУДЫК – а., в Аулиекольском р-не Кост. обл. 

 

АҚҚҰДЫҚ – а., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

АККУДЫК – а., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 

АҚҚҰДЫҚ – а., СҚО, Тайынша ауд. 



 

АККУДЫК – а., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

АҚҚҰДЫҚ – а., СҚО, Уалиханов ауд. 

АККУДЫК – а., в Уалихановском р-не СК обл. 

 

АҚҚҰДЫҚ – ст., Ақтөбе обл., Хромтау ауд. 

АККУДЫК – ст.,  в Хромтауском р-не Акт. обл. 

 

АҚҚҰДЫҚ – ст, Қарағанды обл., Теміртау қал/ әк. 

АККУДЫК – ст., в Темиртауской гор/әк. Қар.обл. 

 

АҚҚҰЛАҚ – а., Қызылорда обл., Арал ауд. 

АККУЛАК – а., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

АҚҚҰМ – а., Ақтөбе обл., Әйтеке би ауд. 

АККУМ – а., в р-не Айтеке би Акт обл. 

 

АҚҚҰМ – а., Жамбыл обл., Талас ауд. 

АККУМ – а., в Талском р-не Жамб. обл. 

 

АҚҚҰМ – а., Қызылорда обл., Жалағаш ауд. 

АККУМ – а., в Жалагашском р-не Кызылорд.обл. 

 

АҚҚҰМ – а., Қызылорда обл., Жаңақорған ауд. 

АККУМ – а., в Жанакорганском р-не Кызылорд. обл. 

АҚҚҰМ – а., ОҚО, Қазығұрт ауд. 

АККУМ – а., в Казыгуртском р-не  ЮК обл. 

 

АҚҚҰМ – а., ОҚО, Отырар ауд. 

АККУМ – а., в Отырарском р-не ЮК обл. 

 

АҚҚҰМ – а., ОҚО, Отырар ауд. 

АККУМ – а., в Отырарском р-не ЮК обл. 

 

АҚҚҰМ – а., ОҚО, Төле би ауд. 

АККУМ – в р-не Толе би ЮК обл. 

 

АҚҚҰМ – ст., Қызылорда обл., Жаңақорған ауд. 

АККУМ – ст., в Жанакорганском р-не Кызылорд. обл. 

 

АҚҚҰС –а., БҚО, Жаңақала ауд. 

АККУС – а., в Жанакалинском р-не ЗК обл. 

 

АҚҚЫСТАУ – а., Атырау обл., Исатай ауд. орт. 

АККЫСТАУ – а., р.ц. Исатайского р-на Атыр. обл. 

 

АҚҚЫСТАУ – ст., Атырау обл., Исатай ауд.  

АККЫСТАУ – ст., в  Исатайском р-на Атыр. обл. 

 

АҚМАРАЛ – а., ШҚО, Қатонқарағай ауд. 



 

АКМАРАЛ – а., в Катонкарагайском р-не  ВК обл. 

 

АҚМАЯ- а., Қызылорда обл., Шиелі ауд. 

АКМАЯ –а., в Шиелинском р-не Кызылорд. обл. 

 

АҚМАЯ- раз., Қызылорда обл., Шиелі ауд. 

АКМАЯ – раз., в Шиелинском р-не Кызылорд.обл. 

 

АҚМӘДИЯ – а., Қостанай обл., Жанкелді ауд. 

АКМАДИЯ – а., в Жанкелдинском р-не Кост. обл. 

 

АҚМЕКТЕП – а., Қарағанды обл.,  Ақтоғай ауд. 

АКМЕКТЕП – а., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

АҚМЕКТЕП –а., Павлодар обл., Баянауыл ауд. 

АКМЕКТЕП – а., в Баянауылском р-не Павл. обл. 

 

АҚМЕКТЕП – а., ШҚО, Тарбағатай ауд. 

АКМЕКТЕП – а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

АҚМЕШІТ – а., Ақмола обл., Целиноград ауд. 

АКМЕШИТ – а., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

АҚМЕШІТ – а., Қарағанды обл., Нұра ауд. 

АКМЕШИТ – а., в Нуринском р-не Кар. обл. 

 

АҚМОЛАСАЙ – а., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд. 

АКМОЛАСАЙ – а., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

АҚНИЕТ – а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

АКНИЕТ – а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

АҚНИЕТ – а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

АКНИЕТ – а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

АҚНИЕТ – а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

АКНИЕТ – а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

АҚОБА – а., БҚО, Жәнібек ауд. 

АКОБА – а., в Жанибекском р-не ЗК обл. 

 

АҚОБА – а., БҚО, Сырым ауд. 

АКОБА – а., Сырымской р-не ЗК обл. 

 

АҚОЙ –а., Қарағанды обл., Шет ауд. 

АКОЙ –а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

АҚОЙ- а., ШҚО, Көкпекті ауд. 

АКОЙ –а., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 



 

АҚӨЗЕК – а., Алматы обл., Ақсу ауд. 

АКОЗЕК – а., в Аксуском р-не Алм. обл. 

 

АҚӨЗЕК – а., Алматы обл., Қапшағай қал/әк. 

АКОЗЕК – а., в Капшагайской гор/а. Алм. обл 

 

АҚӨЗЕК – раз., Алматы обл., Ақсу ауд. 

АКОЗЕК – раз., в Аксуском р-не Алм. обл. 

 

АҚПАН – а., Қарағанды обл., Осакаров ауд. 

АКПАН – а., в Осакаровском р-не Кар. обл. 

 

АҚРАБ – а., Ақтөбе обл., Қобда ауд. 

АКРАБ – а., в Кобдинском р-не Акт. обл. 

 

АҚСАЗДЫ – а., Ақтөбе обл., Алға ауд. 

АКСАЗДЫ – а., в Алгинском  р-не Акт. обл. 

 

АҚСАЙ – а., Ақмола обл., Есіл ауд. 

АКСАЙ-  а., в Есильском р-не Акм. обл. 

 

АҚСАЙ– а., Ақтөбе обл., Қобда ауд. 

АКСАЙ – а., в Кобдинском р-не Акт. обл. 

 

АҚСАЙ – а., Ақтөбе обл., Темір ауд. 

АКСАЙ – а., в Темирском  р-не Акт. обл. 

 

АҚСАЙ – а., Алматы обл., Райымбек ауд. 

АКСАЙ – а., в Райымбекском р-не Алм. обл. 

 

АҚСАЙ – а., Атырау обл., Атырау қал/әк. 

АКСАЙ – а., в Атырауской гор/а. Атыр. обл. 

 

АҚСАЙ – а., БҚО, Теректі ауд. 

АКСАЙ – а., вТеректинском р-не ЗК обл. 

 

АҚСАЙ – а., Қостанай обл., Аманкелді ауд. 

АКСАЙ – а., в Аманкельдинском р-не Кост. обл. 

 

АҚСАЙ – а., ОҚО, Түлкібас ауд. 

АКСАЙ – а., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

АҚСАН – а., Павлодар обл., Баянауыл ауд. 

АКСАН – а., в Баянауылском р-не Павл. обл. 

 

АҚСАРАЙ – а.,  Павлодар обл., Май ауд. 

АКСАРАЙ – а., в Майском р-не Павл. обл. 

 

АҚСАРЫ – а., ОҚО, Ордабасы ауд. 

АКСАРЫ – а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 



 

АҚСАРЫ – а., СҚО, Ақжар ауд. 

АКСАРЫ – а., в Акжарском р-не СК обл. 

 

АҚСЕҢГІР – а., Алматы обл., Жамбыл ауд. 

АКСЕНГИР – а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

АҚСЕҢГІР – а., Алматы обл., Іле ауд. 

АКСЕНГИР – а., в Илийском р-не Алм. обл. 

 

АҚСЕҢГІР – а., Қарағанды обл., Ақтоғай  ауд. 

АКСЕНГИР – а., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

АҚСЕҢГІР – а., Алматы обл., Іле ауд. 

АКСЕНГИР – а., в Илийском р-не Алм. обл. 

 

АҚСУ – а., Ақмола обл., Біржан сал ауд. 

АКСУ – а., в  р-не Биржан сала  Акм. обл. 

 

АҚСУ – а., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд. 

АКСУ – а., в Мартокском  р-не   Акт. обл. 

 

АҚСУ – а., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд. 

АКСУ – а., в Мугалжарском  р-не   Акт. обл. 

 

АҚСУ – а., Алматы обл., Ақсу ауд. 

АКСУ – а., в Аксуском  р-не   Алм. обл. 

 

АҚСУ – а.,  БҚО,  Бөрілі ауд. 

АКСУ – а., в Борилинском р-не   ЗК обл. 

 

АҚСУ – а., Жамбыл обл., Шу  ауд. 

АКСУ – а., в Шуском  р-не   Жамб. обл. 

 

АҚСУ – а., Қарағанды обл., Шет ауд. 

АКСУ – а., в Шетском  р-не   Кар. обл. 

 

АҚСУ – а., Қарағанды обл., Шет ауд. 

АКСУ – а., в Шетском  р-не   Кар. обл. 

 

АҚСУ – а.,  Қостанай обл.,  Денисов ауд. 

АКСУ – а., в Денисовском  р-не   Кост. обл. 

 

АҚСУ – а.,  Қостанай обл.,  Сарыкөл ауд. 

АКСУ – а., в Сарыкольском  р-не   Кост. обл. 

 

АҚСУ – а., Қызылорда обл., Жалағаш ауд. 

АКСУ – а., в Жалагашском р-не Кызылорд.обл. 

 

АҚСУ – а., Маңғыстау  обл., Қарақия ауд. 

АКСУ – а., в Каракиянском р-не Манг.обл. 



 

АҚСУ – а., ОҚО, Сайрам ауд. орт. 

АКСУ – а., р.ц. Сайрамского р-на  ЮК обл. 

 

АҚСУ – а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

АКСУ – а., в Сарыагашском р-не  ЮК обл. 

 

АҚСУ – а., СҚО, Шал ақын ауд.  

АКСУ – а., в р-не Шал акына СК обл. 

 

АҚСУ – а., СҚО, Тайынша ауд.  

АКСУ – а., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

АҚСУ – а., ШҚО, Көкпекті ауд.  

АКСУ – а., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

АҚСУАБАТ – а., ОҚО, Сайрам ауд.  

АКСУАБАТ – а., Сайрамского р-на  ЮК обл. 

 

АҚСУАТ – а., БҚО, Ақжайық ауд.  

АКСУАТ – а., в Акжайыкском  р-не ЗК обл. 

 

АҚСУАТ – а., БҚО, Казталов ауд.  

АКСУАТ – а., в Казталовском  р-не ЗК обл. 

 

АҚСУАТ – а., БҚО, Теректі ауд.  

АКСУАТ – а., в Теректинском  р-не ЗК обл. 

 

АҚСУАТ – а., БҚО, Шыңғырлау  ауд.  

АКСУАТ – а., в Шынгырлауском  р-не ЗК обл. 

 

АҚСУАТ – а., Қостанай обл., Меңдіқара ауд.  

АКСУАТ – а., в Мендикаринском  р-не Кост. обл. 

 

АҚСУАТ – а., Қостанай обл., Таран ауд.  

АКСУАТ – а., в Тарановском  р-не Кост. обл. 

 

АҚСУАТ – а., Қызылорда обл., Жаңақорған ауд.  

АКСУАТ – а., в Жанакорганском  р-не Кызылорд. обл. 

 

АҚСУАТ – а., Қызылорда обл., Қазалы ауд.  

АКСУАТ – а., в Казалинском  р-не Кызылорд. обл. 

 

АҚСУАТ – а., СҚО, Тайынша ауд.  

АКСУАТ – а., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

АҚСУАТ – а., ШҚО, Күршім ауд.  

АКСУАТ – а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

АҚСУАТ – а., ШҚО, Тарбағатай ауд.  

АКСУАТ – а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 



 

АҚСУАТ – а., СҚО, Тайынша ауд.  

АКСУАТ – а., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

АҚСУ-АЮЛЫ – а., Қарағанды обл., Шет ауд. 

АКСУ-АЮЛЫ – а., в Шетском  р-не   Кар. обл. 

 

АҚСУ  І – а., Павлодар обл., Ақсу қал/ әк. 

АКСУ  І – а., в Аксуской гор/а. Пав. обл. 

 

АҚСУ  ІІ – а., Павлодар обл., Ақсу қал/ әк. 

АКСУ  ІІ – а., в Аксуской гор/а. Пав. обл. 

 

АҚСҮМБЕ – а., ОҚО, Созақ ауд.  

АКСУМБЕ – а., в Созакском р-не  ЮК обл. 

 

АҚТАЙ – а., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд. 

АКТАЙ – а., в Жанааркинском  р-не   Кар. обл. 

 

АҚТАЙ – а., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд. 

АКТАЙ – а., в Жанааркинском  р-не   Кар. обл. 

 

АҚТАЙСАЙ – а., БҚО, Қаратөбе ауд. 

АКТАЙСАЙ  – а., в Каратобинском  р-не   ЗК обл. 

 

АҚТАМ – а., Ақтөбе обл., Байғанин ауд. 

АКТАМ – а., в Байганинском  р-не   Акт. обл. 

 

АҚТАМ – а., Алматы  обл., Ұйғыр ауд. 

АКТАМ – а., в Уйгырском  р-не   Алм. обл. 

 

АҚТАМ- а., Жамбыл обл., Сарысу ауд. 

АКТАМ–а., в Сарысуском р-не Жамб. обл. 

 

АҚТАМ- а., Қызылорда обл., Шиелі ауд. 

АКТАМ–а., в Шиелинском р-не Кызылорд. обл. 

 

АҚТАС - а., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд.  

АКТАС - а., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

АҚТАС - а., ОҚО, Арыс ауд. 

АКТАС - а., в Арысском р-не ЮК обл. 

 

АҚТАС - а., ОҚО, Бәйдібек ауд. 

АКТАС - а., в Байдибекском р-не ЮК обл. 

 

АҚТАС - а., ОҚО, Сайрам ауд. 

АКТАС - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

АҚТАС - а., ОҚО, Сайрам ауд. 

АКТАС - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 



 

АҚTAC - а., ОҚО, Шымкент қал/әк. 

АКТАС - а., в Шымкентской гор/а. ЮК обл. 

 

АҚTAC - а., СҚО, Есіл ауд. 

АКТАС - а., в Есильском р-не СК обл. 

 

АҚTAC  а., ШҚО, Аягөз ауд. 

АКТАС - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

АҚTAC - а., ШҚО, Көкпекті ауд. 

АКТАС - а., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

АҚТАСТЫ - а., Ақмола обл., Аршалы ауд.  

АКТАСТЫ - а., в Аршалынском р-не Акм. обл. 

 

АҚТАСТЫ - а., Ақтөбе обл., Әйтеке би ауд.  

АКТАСТЫ - а., в р-не Айтеке би Акт. обл. 

 

АҚТАСТЫ - а., Ақтөбе обл., Хромтау ауд.  

АКТАСТЫ - а., в Хромтауском р-не Акт. обл. 

 

АҚТАСТЫ - а., Алматы обл., Ескелді ауд.  

АКТАСТЫ - а., в Ескелдинском р-не Алм. обл. 

 

АҚТАСТЫ - а., Алматы обл., Райымбек ауд.  

АКТАСТЫ - а., в Райымбекском р-не Алм. обл. 

 

АҚТАСТЫ - а., Жамбыл обл., Жуалы ауд.  

АКТАСТЫ - а., в Жуалынском р-не Жамб. обл. 

 

АҚТАСТЫ - а., Жамбыл обл., Шу ауд.  

АКТАСТЫ - а., в Шуском р-не Жамб. обл. 

 

АҚТАСТЫ - а., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд.  

АКТАСТЫ - а., в Жанааркинском р-не Кар. обл. 

 

АҚТАСТЫ- а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд. 

АКТАСТЫ - а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

АҚТАСТЫ – а., Қарағанды обл., Шет ауд.  

АКТАСТЫ - а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

АҚТАУ - а., БҚО, Тасқала ауд. 

АКТАУ - а., в Таскалинском р-не ЗК обл. 

 

АҚТАУ - а., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд. 

АКТАУ - а., в Жанааркинском р-не Кар. обл. 

 

АҚТЕКШЕ - а., Алматы обл., Көксу ауд.  

АКТЕКШЕ - а., в Коксуском р-не Алм. обл. 



 

АҚТЕРЕК - а.,- Алматы обл., Жамбыл ауд.  

АКТЕРЕК - а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

АҚТЕРЕК - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд. 

АКТЕРЕК - а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

АҚТОҒАЙ-  а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 

АКТОГАЙ - а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

АҚТОҒАЙ - а., Атырау обл., Махамбет ауд.  

АКТОГАЙ - а., в Махамбетском р-не Атыр. обл. 

 

АҚТОҒАЙ - а., Жамбыл обл., Сарысу ауд.  

АКТОГАЙ - а., в Сарысуском р-не Жамб. обл. 

 

АҚТОҒАЙ - а., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд. орг. 

АКТОГАЙ - а., р.ц. Актогайского р-на Кар. обл. 

 

АҚТОҒАН - а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 

АКТОГАН - а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

АҚТОҒАН-а., Жамбыл обл., Меркі ауд.  

АКТОГАН - а., в Меркинском р-не Жамб. обл. 

 

АҚТӨБЕ - а., Ақмола обл., Жарқайың ауд.  

АКТОБЕ - а., в Жаркайынском р-не Акм. обл. 

 

АҚТӨБЕ - а., Алматы обл., Ақсу ауд. 

АКТОБЕ - а., в Аксуском р-не Алм. обл. 

 

АҚТӨБЕ - а. , Алматы обл., Талдықорған қал/әк. 

АКТОБЕ - а., в Талдыкорганской гор/а. Алм. обл. 

 

АҚТӨБЕ - а., Жамбыл обл., Байзақ ауд.  

АКТОБЕ - а., в Байзакском р-не Жамб. обл. 

 

АҚТӨБЕ - а., Жамбыл обл., Жуалы ауд.  

АКТОБЕ - а., в Жуалынском р-не Жамб. обл. 

 

АҚТӨБЕ - а., Жамбыл обл., Талас ауд.  

АКТОБЕ - а., в Таласском р-не Жамб. обл. 

 

АҚТӨБЕ - а., Жамбыл обл., Шу ауд. 

АКТОБЕ - а., в Шуском р-не Жамб. обл. 

 

АҚТӨБЕ - а., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

АКТОБЕ - а., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

АҚТӨБЕ - а., Қарағанды обл., Шет ауд.  

АКТОБЕ - а., в Шетском р-не Кар. обл. 



 

АҚТӨБЕ - а., Қызылорда обл., Қармақшы ауд.  

АКТОБЕ - а., в Кармакшынском р-не Кызылорд. обл. 

 

АҚТӨБЕ- а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

АКТОБЕ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

АҚТӨБЕ - а., ОҚО, Отырар ауд. 

АКТОБЕ - а., в Отырарском р-не ЮК обл. 

 

АҚТӨБЕ - а., ОҚО, Түркістан қал/әк.  

АКТОБЕ - а., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

АҚТӨБЕ - а., ШҚО, Ұлан ауд. 

АКТОБЕ - а., в Уланском р-не ВК обл. 

 

АҚТӨБЕ - ст., Ақтөбе обл., Ақтөбе қал/әк.  

АКТОБЕ - а., в Актобинской гор/а. Акт. обл. 

 

АҚТӨБЕ- ст., Атырау обл., Индер ауд.  

АКТОБЕ - ст., в Индерском р-не Атыр. обл. 

 

АҚТҰМСЫҚ - а., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд. 

АКТУМСЫК - а., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

АҚТҰМСЫҚ - а., ШҚО, Бесқарағай ауд.  

АКТУМСЫК - а., в Бескарагайском р-не ВК обл. 

 

АҚТҮБЕК - а., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд. 

АКТУБЕК - а., в Жанааркинском р-не Кар. обл. 

 

АҚТҮБЕК - а., Қарағанды обл., Нұра ауд.  

АКТУБЕК - а., в Нуринском р-не Кар. обл. 

 

АҚТҮБЕК - а., ШҚО, Аягөз ауд. 

АКТУБЕК - а., Аягозском р-не ВК обл. 

 

АҚТҮЙЕСАЙ - а., СҚО, Уәлиханов ауд.  

АКТУЙЕСАЙ - а., в Уалихановском р-не СК обл. 

 

АҚШАҒЫЛ - ст., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд. 

АКШАГЫЛ - ст., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

АҚШАКӨЛ - а., Қостанай обл., Шет ауд.  

АКШАКОЛЬ - а., в Шетском р-не Кост. обл. 

 

АҚШАҚАТ - а., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауа. 

АКШАКАТ - а., в Жанааркинском р-не Кар. обл. 

 

АҚШАТ - а., Ақтөбе обл., Ақтөбе қал/әк.  

АКШАТ - а., в Актобинской гор/а. Акт. обл. , 



 

АҚШАТАУ - а., Ақтөбе обл., Ойыл ауд.  

АКШАТАУ - а., в Ойылском р-не Акт. обл. 

 

АҚШАТАУ - а., Қызылорда обл., Арал ауд.  

АКШАТАУ - а., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

АҚШӘУЛІ - а., ШҚО, Аягөз ауд. 

АКШАУЛИ - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

АҚШИ-а., Алматы обл., Алакөл ауд. 

АКШИ - а., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 

АҚШИ - а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. ,  

АКШИ - а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

АҚШОҚЫ - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд. 

АКШОКЫ - а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

АҚШОҚЫ - а., Қарағанды обл., Шет ауд.  

АКШОКЫ - а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

АҚШОҚЫ - а., СҚО, Айыртау ауд. 

АКШОКЫ - а., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

АҚШОҚЫ - а., ШҚО, Аягөз ауд. 

АКШОКЫ - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

АҚШОҚЫ -а., ШҚО, Үржар ауд. 

АКШОКЫ - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

АҚШОЛАҚ - а., Жамбыл обл., Байзақ ауд.   

АКШОЛАК - а., в Байзакском р-не Жамб. обл. 

 

АҚШОРА – а., ШҚО, Үржар ауд. 

АКШОРА - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

АҚШҰҚЫР - а., Манғыстау обл., Түпқараған ауд. 

АКШУКЫР - а., в Тупкараганском p-не Манг. обл. 

 

АҚШЫҒАНАҚ - а., Қостанай обл., Жанкелдин ауд. 

АКШЫГАНАК - а., в Жанкелдинском р-не Кост. обл. 

 

АҚШЫМЫРАУ - а., Маңғыстау обл., Маңғыстау ауд. 

АКШЫМЫРАУ - а., в Мангыстауском р-не Манг. обл. 

 

АҚЫН ЖАҚЫП -  а.,ОҚО, Арыс ауд. 

АКЫН ЖАКЫП - а., в Арысском р-не ЮК обл. 

 

АҚЫН САРА - а., Алматы обл., Ескелді ауд.  

АКЫН САРА - а., в Ескелдинском р-не Алм. обл. 



 

АҚЫНТҰМА - а., ОҚО, Кентау қал/әк.  

АКЫНТУМА - а., в Кентауской гор/а. ЮК обл; 

 

АҚЫРТӨБЕ - а., Жамбыл обл., Тұрар Рысқұлов ауд. 

АКЫРТОБЕ - а., в Турар Рыскуловском р-не Жамб. обл. 

 

АҚЫШБАЙ - а., ШҚО, Аягөз ауд. 

АКЫШБАЙ - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

АЛААЙҒЫР - а., Жамбыл обл., Шу ауд.  

АЛААЙГЫР - а., в Шуском р-не Жамб. обл. 

 

АЛАБАС - а., Ақтөбе обл., Шалқар ауд.  

АЛАБАС - а., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

АЛАБАС - раз., Ақтөбе обл., Шалқар ауд.  

АЛАБАС - раз., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

АЛАБАС - а., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

АЛАБАС - а., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

АЛАБАС - а., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

АЛАБАС - а., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

АЛАМЕСЕК - а., Қызылорд. обл. Жалағаш ауд. 

AЛAMECEK -. а., Жалагашском р-не Кызылорд. обл. 

 

АЛАТАУ - а., Алматы обл., Қарасай ауд.  

АЛАТАУ - а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

АЛАТАУ - а., БҚО, Сырым ауд. 

АЛАТАУ - а., в Сырымском р-не ЗК обл. 

 

АЛАТАУ - а., Жамбыл обл., Жуалы ауд.  

АЛАТАУ - а., в Жуалынском р-не Жамб. обл. 

 

АЛАТАУ - а., ОҚО, Төле би ауд. 

АЛАТАУ - а., в р-не Толе би ЮК обл.. 

 

АЛАШ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

АЛАШ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

АЛҒА - а., Ақмола обл., Біржан сал ауд. 

АЛГА - а., в р-не Биржан сала Акм. обл. 

 

АЛҒА - а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд.  

АЛГА - а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

АЛҒА - а., Атырау обл., Құрманғазы ауд.  



 

АЛГА - а., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 

АЛҒА - а., Атырау обл., Махамбет ауд. 

АЛГА - а., в Махамбетском р-не Атыр. обл. 

 

АЛҒА - а., Жамбыл обл., Қордай ауд. 

АЛГА - а., в Кордайском р-не Жамб. обл. 

 

АЛҒА - а., Жамбыл обл., Шу ауд. 

АЛГА - а., в Шуском р-не Жамб. обл. 

 

АЛҒА - а., Павлодар обл., Ақтоғай ауд. 

АЛГА - а., в Актогайском р-не Павл. обл. 

 

АЛҒАБАС- а., Ақмола обл., Астрахан ауд.  

АЛГАБАС - а., в Астраханском р-не Акм. обл. 

 

АЛҒАБАС - а., Ақмола обл., Ерейментау ауд.  

АЛГАБАС - а., в Ерейментауском р-не Акм. обл. 

 

АЛҒАБАС - а., Ақмола обл., Жақсы ауд.  

АЛГАБАС - а., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 

АЛҒАБАС - а., Ақмола обл., Қорғалжын ауд.  

АЛГАБАС - а., в Коргалжынском р-не Акм. обл. 

АЛҒАБАС - а., Алматы обл., Көксу ауд.  

АЛГАБАС - а., в Коксуском р-не Алм. обл. 

 

АЛҒАБАС - а., Алматы обл., Қарасай ауд.  

АЛГАБАС - а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

АЛҒАБАС - а., Алматы обл., Райымбек ауд.  

АЛГАБАС - а., в Райымбекском р-не Алм. обл. 

 

АЛҒАБАС - а., БҚО, Ақжайық ауд. 

АЛГАБАС - а., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

АЛҒАБАС - а., БҚО, Сырым ауд. 

АЛГАБАС – а., в Сырымском р-не ЗК обл. 

 

АЛҒАБАС - а., БҚО, Теректі ауд. 

АЛГАБАС –  а., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

АЛҒАБАС - а., Жамбыл обл., Тұрар Рысқұлов ауд. 

АЛГАБАС - а., в Турар Рыскуловском р-не Жамб. обл. 

 

АЛҒАБАС - а., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

АЛГАБАС - а., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 



 

АЛҒАБАС - а., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд. 

АЛГАБАС - а., в Жанааркинском р-не ВК обл. 

 

АЛҒАБАС - а., Қарағанды обл., Нұра ауд.  

АЛГАБАС - а., в Нуринском р-не ВК обл. 

 

АЛҒАБАС - а., Қызылорда обл., Шиелі ауд.  

АЛГАБАС - а., в Шиелинском р-не Кызылорд. обл. 

 

АЛҒАБАС - а., ОҚО, Бәйдібек ауд. 

АЛГАБАС-а., в Байдибекском р-не ЮК обл. 

 

АЛҒАБАС - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

АЛГАБАС - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

АЛҒАБАС - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

АЛГАБАС - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

АЛҒАБАС - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

АЛГАБАС - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

АЛҒАБАС - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

АЛГАБАС - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

АЛҒАБАС - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

АЛГАБАС - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

АЛҒАБАС - а., ОҚО, Төле би ауд. 

АЛГАБАС - а., в Толе би р-не ЮК обл. 

 

АЛҒАБАС - а., ОҚО, Түлкібас ауд. 

АЛГАБАС - а., в Тулкибасском р-не ЮК обл.  

 

АЛҒАБАС - а., Павлодар обл., Ақсу қал/әк.  

АЛГАБАС - а., в Аксуской гор/а. Павл. обл.  

 

АЛҒАБАС - а., ШҚО, Күршім ауд. 

АЛГАБАС - а., в Куршимском р-не ВК обл.  

 

АЛҒАБАС - а., ШҚО, Семей қал/әк. 

АЛГАБАС  - а., в Семейской гор/а. ВК обл.  

 

АЛҒАБАС - а., ШҚО, Тарбағатай ауд. 

АЛГАБАС  - а., в Тарбагатайском р-не ВК оба.  

 

АЛҒ АБАС - а., ШҚО, Ұлан ауд. 

АЛГАБАС - а., в Уланском р-не ВК обл. 

 

АЛҒАБАС - ст., БҚО, Теректі ауд. 

АЛГАБАС - ст., в Теректинском р-не ЗК обл.  



 

АЛДАБЕРГЕН - а., Алматы обл., Ескелді ауд. 

АЛДАБЕРГЕН - а., в Ескелдинском р-не Алм. оба 

 

АЛДАШБАЙ АҚЫН - а., Қызылорда обл. Қармақшы 

ауд. 

АЛДАШБАЙ АКЫН - а., в Кармакшынском р- не 

Кызылорд. обл. 

 

АЛЕКСАНДРОВКА - с., Ақмола обл., Аршалы ауд. 

АЛЕКСАНДРОВКА - с., в Аршалынском р-не Акм. обл. 

 

АЛЕКСАНДРОВКА - с., Алматы обл., Еңбекшіқазақ 

ауд. 

АЛЕКСАНДРОВКА - с., в Енбекшиказахском р-не ЗК 

обл. 

 

АЛЕКСАНДРОВКА - с., БҚО, Бөрілі ауд.  

АЛЕКСАНДРОВКА - с., в Борилинском рня ЗК обл. 

 

АЛЕКСАНДРОВКА - с., Қостанай обл., Қостанай ауд. 

АЛЕКСАНДРОВКА - с., в Костанайском р-не Кост. обл. 

 

АЛЕКСАНДРОВКА — с., Павлодар обл., Баянауыл ауд. 

АЛЕКСАНДРОВКА - с., в Баянауылском р-не Павл. обл. 

 

АЛЕКСАНДРОВКА - с., Павлодар обл., Шарбақты ауд. 

АЛЕКСАНДРОВКА - с., в Шарбактынском р- не Павл. 

обл. 

 

АЛЕКСАНДРОВКА - с., СҚО, Аққайың ауд. 

АЛЕКСАНДРОВКА - с., в Аккайынском р-не СК обл. 

 

АЛЕКСАНДРОВКА - с., СҚО, Есіл ауд. 

АЛЕКСАНДРОВКА - с., Есильском р-не СК обл. 

 

АЛЕКСАНДРОВКА - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

АЛЕКСАНДРОВКА - с., в p-не Магжана Жумабаева СК 

обл. 

 

АЛЕКСАНДРОВКА - с., ШҚО, Зырянов ауд. 

АЛЕКСАНДРОВКА - с., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

АЛЕКСАНДРОВКА - с., ШҚО, Зырянов ауд. 

АЛЕКСАНДРОВКА - с., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

АЛЕКСАНДРОПОЛЬ - с., Қостанай обл., Федоров ауд. 

АЛЕКСАНДРОПОЛЬ - с., в Федоровском р-не Кост. обл. 

 

АЛEKCEEBKA - с., Қостанай обл., Рудный қал/әк. 

АЛЕКСЕЕВКА - с., в Рудненской гор/а. Кост. обл. 



 

АЛЕКСЕЕВКА - с., Павлодар обл., Баянауыл ауд. 

АЛЕКСЕЕВКА - с., в Баянауылском р-не Павл, обл. 

 

АЛЕКСЕЕВКА - с., Павлодар обл., Павлодар ауд. 

АЛЕКСЕЕВКА - с., в Павлодарском р-не Павл, обл. 

 

АЛЕКCEEBKA - с., Павлодар обл., Шарбақты ауд. 

АЛЕКСЕЕВКА - с., в Шарбактынском р-не Павл. обл. 

 

АЛЕКСЕЕВКА - с., ШҚО, Бородулиха ауд. 

АЛЕКСЕЕВКА - с., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

АЛЕШИНКА - с., Қостанай обл., Меңдіқара ауд. 

АЛЕШИНКА - с., в Мендикаринском р-не Кост. обл. 

 

АЛҚА - а., Ақтөбе обл., Қобда ауд. 

АЛКА - а., в Кобдинском р-не Акт. обл. 

 

АЛҚА -а., Атырау обл., Құрманғазы ауд.  

АЛКА - а., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 

АЛҚА - а., СҚО, Есіл ауд. 

АЛКА - а., в Есильском р-не СК обл. 

 

АЛҚААҒАШ - а., СҚО, Шал ақын ауд.  

АЛКААГАШ - а., в р-не Шал акына СК обл. 

 

АЛҚАТЕРЕК - а., СҚО, Ақжар ауд.  

АЛКАТЕРЕК - а., в Акжарском р-не СК обл. 

 

АЛҚАУ - а., Қостанай обл., Меңдіқара ауд.  

АЛКАУ - а., в Мендикаринском р-не Кост. обл. 

 

АЛМААРАСАН - а., Алматы обл., Қарасай ауд. 

АЛМААРАСАН - а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

АЛМАЗНОЕ - с., БҚО, Шыңғырлау ауд.  

АЛМАЗНОЕ - с., в Шынгырлауском р-не ЗК обл. 

 

АЛМАЛЫ - а., Атырау обл., Махамбет ауд.  

АЛМАЛЫ - а., в Махамбетском р-не Атыр, обл. 

 

АЛМАЛЫ - а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 

АЛМАЛЫ - а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

АЛМАЛЫ - а., Алматы обл., Ескелді ауд.  

АЛМАЛЫ - а., в Ескелдинском р-не Алм. обл. 

 

АЛМАЛЫ - а., Алматы обл., Панфилов ауд.  

АЛМАЛЫ - а., в Панфиловском р-не Алм. обл. 



 

АЛМАЛЫ - а., Алматы обл., Сарқант ауд. 

АЛМАЛЫ - а., в Саркантском р-не Алм. обл. 

 

АЛМАЛЫ - а., Алматы обл., Талғар ауд.  

АЛМАЛЫ - а., в Талгарском р-не Алм. обл. 

 

АЛМАЛЫ - а., БҚО, Ақжайық ауд. 

АЛМАЛЫ - а., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

АЛМАЛЫ - а., Қызылорда обл., Шиелі ауд.  

АЛМАЛЫ - а., в Шиелинском р-не Кызылорд. обл. 

 

АЛМАЛЫ - а., ОҚО, Бәйдібек ауд. 

АЛМАЛЫ - а., в р-не Байдибека ЮК обл. 

 

АЛМАЛЫ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

АЛМАЛЫ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

АЛМАЛЫБАҚ - а. , Алматы обл., Қарасай ауд. 

АЛМАЛЫБАК - а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

АЛМАЛЫҚ - а., Алматы обл., Талғар ауд.  

АЛМАЛЫК - а., в Талгарском р-не Алм. обл. 

 

АЛМАС - а., Ақмола обл., Қорғалжын ауд.  

АЛМАС - а., в Коргалжынском р-не Акм. обл. 

 

АЛМАСАЙ - а., ШҚО, Ұлан ауд. 

АЛМАСАЙ - а., в Уланском р-не ВК обл. 

 

АЛМАТАУ- а., Алматы обл., Талғар ауд.  

АЛМАТАУ - а., в Талгарском р-не Алм. обл. 

 

АЛМАТЫ - а., Ақмола обл., Есіл ауд. 

АЛМАТЫ - а., в Есильском р-не Акм. обл. 

 

АЛМАТЫ - а., Қарағанды обл., Абай ауд.  

АЛМАТЫ - а., в Абайском р-не Кар. обл. 

 

69 км РАЗЪЕЗД - раз., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд. 

РАЗЪЕЗД 69 км - раз., в Жанааркинском р-не Кар. обл. 

 

69 км РАЗЪЕЗД - с., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд. 

РАЗЪЕЗД 69 км - с., в Жанааркинском р-не Кар. обл. 

 

АЛТАЙ - а., Ақмола обл., Шортанды ауд.  

АЛТАЙ - а., в Шортандынском р-не Акм. обл. 

 

АЛТАЙ - а., Қызылорда обл., Қазалы ауд.  

АЛТАЙ - а., в Казалынском р-не Кызылорд. обл. 



 

АЛТАЙ - а., ШҚО, Зырянов ауд. 

АЛТАЙ - а., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

АЛТАЙ - а., ШҚО, Күршім ауд. 

АЛТАЙ - а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

АЛТАЙ - а., ШҚО, Күршім ауд. 

АЛТАЙ - а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

АЛТАЙ БАТЫР - а., Ақтөбе обл., Байғанин обл. 

АЛТАЙ БАТЫР - а., в Байганинском р-не, Акт. обл. 

 

АЛТАЙСКОЕ - с., Ақмола обл., Шортанды ауд.  

АЛТАЙСКОЕ - с., в Шортандынском р-не Акм. обл. 

 

АЛТЫБАЙ - а., Акмола обл., Зеренді  ауд. 

АЛТЫБАЙ - а., в Зерендинском р-не  Акм. обл. 

 

АЛТЫҚАРАСУ - а., Ақтөбе обл., Темір ауд. 

АЛТЫКАРАСУ - а., в Темирском р-не Акт.обл. 

 

АЛТЫҚҰДЫҚ - а., Қызылорда обл., Арал ауд. 

АЛТЫКУДЫК - а., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

АЛТЫНАРЫҚ - а., Жамбыл обл., Меркі ауд. 

АЛТЫНАРЫК - а., в Меркинском р-не Жамб.обл. 

 

АЛТЫНБАСТАУ - а., ОҚО, Төле би ауд. 

АЛТЫНБАСТАУ - а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

АЛТЫНБҰЛАҚ - а., СҚО, Айыртау  ауд. 

АЛТЫНБУЛАК - а., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

АЛТЫНДАЛА - а, Алматы обл., Кербұлақ ауд. 

АЛТЫНДАЛА - а., в Кербулакском р-не. Алм. обл. 

 

АЛТЫНД АЛА - а., Қостанай обл., Қостанай ауд. 

АЛТЫНДАЛА - а., в Костанайском р-не Кост. обл. 

 

АЛТЫНДЫ - а., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд.  

АЛТЫНДЫ - а., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

АЛТЫНЕМЕЛ - а., Алматы обл., Кербұлақ ауд. 

АЛТЫНЕМЕЛ - а., в Кербулакском р-не  Алм. обл. 

 

АЛТЫНКЕМЕР - а., ОҚО, Мақтаарал  ауд.  

АЛТЫНКЕМЕР - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

АЛТЫНҚОЛАТ - ст., ШҚО, Аягөз ауд.  

АЛТЫНКОЛАТ - ст., в Аягозском р-не ВК обл. 



 

АЛТЫНСАЙ - а., ШҚО, Зырянов ауд.  

АЛТЫНСАЙ - а., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

АЛТЫНСАРИН - а., Қостанай обл., Қамысты ауд. 

АЛТЫНСАРИН - а., в Камыстынском р-не Кост. обл. 

 

АЛТЫНСАРИН - а, Қостанай обл., Қостанай ауд. 

АЛТЫНСАРИН - а., в Костанайском р-не Кост. обл. 

 

АЛТЫНСАРИН - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

АЛТЫНСАРИН - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

АЛТЫНСАРИН - ст., Қостанай обл., Қамысты ауд. 

АЛТЫНСАРИН - ст., в Камыстынском р-не Кост. обл. 

 

АЛТЫНТАУ - ст., Ақмола обл., Ақсу қал/әк. 

АЛТЫНТАУ - ст., в Аксуской гор/а. Акм. обл. 

 

АЛТЫНШОҚ - а., ШҚО, Үржар ауд.  

АЛТЫНШОКЫ - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

6 км РАЗЪЕЗД - раз., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд. 

РАЗЪЕЗД 6 км - раз., в Мугалжарском р-не Акт. обл. , 

 

АЛТЫҮЙ - а., Алматы обл., Панфилов ауд.  

АЛТЫУЙ - а., в Панфиловском р-не Алм. обл. 

 

АЛУА - а., Қостанай обл., Арқалық қал/әк.  

АЛУА - а., в Аркалыкской гор/а. Кост. обл. 

 

АЛУА - а., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

АЛУА - а., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

АЛШАНОВ - а., Қостанай обл., Денисов ауд. 

АЛШАНОВ - а., в Денисовском р-не Кост. обл. 

 

АЛЫПҚАШ - а., Қостанай обл., Қарасу ауд. 

АЛЫПКАШ - а., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

АМАНАТ - а., ШҚО, Күршім ауд. 

АМАНАТ - а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

АМАНБӨКТЕР - а., Алматы обл., Сарқант ауд. 

АМАНБОКТЕР - а., в Саркантском р-не Алм. обл. 

 

АМАНДЫҚ - а., СҚО, Тайынша ауд.  

АМАНДЫК - а., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

АМАНЖАР - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

АМАНЖАР-,а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 



 

АМАНКЕЛДІ - а., Ақмола обл., Ақкөл ауд. 

АМАНКЕЛДИ - а., в Аккольском р-не Акм. обл. 

 

АМАНКЕЛДІ - а., Ақмола обл., Жақсы ауд. 

АМАНКЕЛДИ - а., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 

АМАНКЕЛДІ - а., Акмола обл.,Сандықтау ауд. 

АМАНКЕЛДИ - а., в Сандыктауском р-не Акм. обл. 

 

АМАНКЕЛДІ - а., Ақтөбе обл., Алға ауд.  

АМАНКЕЛДИ - а., в Алгинском р-не Акт. обл. 

 

АМАНКЕЛДІ - а., Ақтөбе обл., Әйтеке би ауд. 

АМАНКЕЛДИ - а., в р-не Айтеке би Акт. обл. 

 

АМАНКЕЛДІ - а., Ақтөбе обл., Ойыл ауд. 

АМАНКЕЛДИ - а., в Ойылском р-не Акт. обл. 

 

АМАНКЕЛДІ - а., Ақтөбе обл., Хромтау ауд. 

АМАНКЕЛДИ - а., в Хромтауском р-не Акт. обл. 

 

АМАНКЕЛДІ - а., Алматы обл., Көксу ауд. 

АМАНКЕЛДИ - а., в Коксуском р-не Алм. обл. 

 

АМАНКЕЛДІ - а., Алматы обл., Талғар ауд. 

АМАНКЕЛДИ - а., в Талгарском р-не Алм. обл. 

 

АМАНКЕЛДІ - а., Атырау обл., Атырау қал/әк. 

АМАНКЕЛДИ - а., в Атырауской гор/а. Атыр. обл. 

 

АМАНКЕЛДІ - а., Атырау обл., Исатай ауд. 

АМАНКЕЛДИ - а., в Исатайском р-не Атыр. обл. 

 

АМАНКЕЛДІ - а., Атырау обл., Құрманғазы ауд. 

АМАНКЕЛДИ - а., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 

АМАНКЕЛДІ - а., БҚО, Тасқала ауд.  

АМАНКЕЛДИ - а., в Таскалинском р-не ЗК обл. 

 

АМАНКЕЛДІ - а., БҚО, Шыңғырлау ауд.  

АМАНКЕЛДИ - а., в Шынгырлауском р-не ЗК обл. 

 

АМАНКЕЛДІ - а., Жамбыл обл., Талас ауд. 

АМАНКЕЛДИ - а., в Таласском р-не Жамб. обл. 

 

АМАНКЕЛДІ - а., Қостанай обл., Аманкелді ауд. 

АМАНКЕЛДИ - а., в Аманкелдинском р-не Кост. обл. 

 



 

АМАНКЕЛДІ- а., Қостанай обл., Қарасу ауд. 

АМАНКЕЛДИ - а., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

АМАНКЕЛДІ - а., ОҚО, Қазығұрт ауд.  

АМАНКЕЛДИ - а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

АМАНКЕЛДІ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

АМАНКЕЛДИ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

АМАНКЕЛДІ - а., ОҚО, Ордабасы ауд.  

АМАНКЕЛДИ - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

АМАНКЕЛДІ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

АМАНКЕЛДИ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

АМАНКЕЛДІ - а., ОҚО, Түлкібас ауд.  

АМАНКЕЛДИ - а., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

АМАНКЕЛДІ - а., Павлодар обл., Ертіс ауд. 

АМАНКЕЛДИ - а., в Ертисском р-не Павл. обл. 

 

АМАНКЕЛДІ - а., СҚО, Ақжар ауд.  

АМАНКЕЛДИ - а., в Акжарском р-не СК обл. 

 

АМАНКЕЛДІ - а., СҚО, Аққайың ауд.  

АМАНКЕЛДИ -а., в Аккайынском р-не СК обл. 

 

АМАНКЕЛДІ - а., СҚО, Есіл ауд. 

АМАНКЕЛДИ - а., в Есильском р-не СК обл. 

 

АМАНКЕЛДІ - а., СҚО, Есіл ауд.  

АМАНКЕЛДИ - а., в Есильском р-не СК обл. 

 

АМАНКЕЛДІ - а., СҚО, Жамбыл ауд.  

АМАНКЕЛДИ-а., в Жамбылском р-не СКобл. 

 

АМАНКЕЛДІ - а., СҚО, Уәлиханов ауд.  

АМАНКЕЛДИ - а., в Уалихановском р-не СКобл. 

 

АМАНКЕЛДІ - а., ШҚО, Жарма ауд.  

АМАНКЕЛДИ - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

АМАНКЕЛДІ - а., ШҚО, Күршім ауд.  

АМАНКЕЛДИ - а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

АМАНКЕЛДІ - а., ШҚО, Үржар ауд.  

АМАНКЕЛДИ - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

АМАНКЕЛДІ - ст., БҚО, Шыңғырлау ауд. 

АМАНКЕЛДИ - ст., в Шынгырлауском р-не ЗК обл. 



 

АМАНКЕЛДІ - ст., Қызылорда обл., Сырдария ауд. 

АМАНКЕЛДИ - ст., в Сырдариинском р-не Кызылорд. 

обл. 

 

АМАНКӨЛ - а., Ақтөбе обл., Ырғыз ауд. 

АМАНКОЛЬ - а., в Ыргызском р-не Акт. обл. 

 

АМАНҚАРАҒАЙ - а., Қостанай обл., Әулиекөл ауд. 

АМАНКАРАГАЙ - а., в Аулиекольском р-не  Кост. обл. 

 

АМАНҚАРАҒАЙ - ст., Қостанай обл., Әулиекөл ауд. 

АМАНКАРАГАЙ - ст., в Аулиекольском р-не  Кост. обл. 

 

АМАНӨТКЕЛ - а., Қызылорда обл., Арал ауд. 

АМАНОТКЕЛЬ - а., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

АМАНСАЙ - а., Жамбыл обл., Жуалы ауд.   

АМАНСАЙ - а., в Жуалынском р-не Жамб. оби 

 

АМАНСАЙ - а., ОҚО, Бәйдібек ауд.  

АМАНСАЙ - а., в Байдибекском р-не ЮК обл. 

 

АМАНТАУ - а., Қарағанды обл., Нұра ауд.   

АМАНТАУ - а., в Нуринском р-не Кар. обл.  

АМАНТОҒАЙ - а., Қостанай обл., Аманкелді ауд. 

АМАНТОГАЙ - а., в Аманкелдинском Кост. обл. 

 

АМРЕЧЬЕ - с., Қостанай обл., Ұзынкөл ayд.  

АМРЕЧЬЕ - с., в Узынкольском р-не Кост. обл. 

 

АНАКӨЛ - а., Қызылорда обл., Қармақшы ауд. 

АНАКОЛЬ – а., в Кармакшынском р-не Кызылорд. обл. 

 

АНАКӨЛ - ст., Қызылорда обл., Қармақшы ауд. 

АНАКОЛЬ - ст., в Кармакшынском p-не Кызылорд. обл. 

 

АНАНЬЕВКА - с., Қостанай обл., Сарыкөл ауд. 

АНАНЬЕВКА - с., в Сарыкольском р-не Кост. обл. 

 

АНАР - а., Ақмола обл., Аршалы ауд. 

АНАР - а., в Аршалынском р-не Акм. обл. 

 

АНАР - ст., Ақмола обл., Аршалы ауд. 

АНАР - ст., в Аршалынском р-не Акм. обл 

 

АНАСТАСЬЕВКА -с., Ақтөбе обл., Қарғалы ауд. 

АНАСТАСЬЕВКА - с., в Каргалынском р-не Акт. обл. 

 

АНГАРСКОЕ - с., Қостанай обл., Арқалық кал/әк. 



 

АНГАРСКОЕ - с., в Аркалыкской гор/а. Кост. обл. 

 

АНДРЕЕВКА - с., Ақмола обл., Шортанды ауд. 

АНДРЕЕВКА - с., в Шортандынском р-не Акм. обл. 

 

АНДРЕЕВКА - с., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд. 

АНДРЕЕВКА - с., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

АНДРЕЕВКА - с., Қостанай обл., Федоров ауд. 

АНДРЕЕВКА - с., в Федоровском р-не Кост, обл. 

 

АНДРЕЕВКА - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

АНДРЕЕВКА - с., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

АНДРЕЕВКА - с., СҚО, Мамлют ауд. 

АНДРЕЕВКА - с., в Мамлютском р-не СК обл. 

 

АНДРЕЕВКА  -  с., ШҚО, Зырянов ауд. 

АНДРЕЕВКА - с., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

АНДРИАНОВКА - с., Павлодар обл., Ақтоғай ауд. 

АНДРИАНОВКА - с., в Актогайском р-не Павл. обл. 

 

АНДРОНОВКА - с., ШҚО, Бородулиха ауд. 

АНДРОНОВКА-  с., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

АНИКИНО - с., Павлодар обл., Шарбақты ауд. 

АНИКИНО - с., в Шарбактынском р-не Павл. обл. 

 

АННОВКА - с., Қостанай обл., Алтынсарин ауд. 

АННОВКА - с., в Алтынсаринском р-не Кост. обл. 

 

АННОВКА - с., Қостанай обл., Сарыкөл ауд.  

АННОВКА - с., в Сарыкольском р-не Кост. обл. 

 

АНТОНОВКА - с., Ақмола обл., Целиноград ауд. 

АНТОНОВКА -  с., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

АНТОНОВКА - с., Қостанай обл., Денисов ауд. 

АНТОНОВКА - с., в Денисовском р-не Кост. обл. 

 

АНТОНОВКА - с., СҚО, Айыртау ауд.  

АНТОНОВКА - с., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

АҢҒАЛ БАТЫР - с., Ақмола обл., Біржан сал ауд. 

АНГАЛ БАТЫР - с., в р-не Биржан сала Акм. обл. 

 

АҢҒАРАТА - а., ОҚО, Төле би ауд. 

АНГАРАТА - а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

АҢҚАТЫ - а., БҚО, Теректі ауд. 



 

АНКАТЫ - а., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

АҢҚАТЫ - а., БҚО, Сырым ауд. 

АНКАТЫ - а., в Сырымском р-не ЗК обл. 

 

АҢҚАТЫ- раз., БҚО, Бөрілі ауд. 

АНКАТЫ - раз-, в Борилинском р-не ЗК обл. 

 

АҢЫРАҚАЙ - а., Жамбыл обл., Қордай ауд. 

АНЫРАКАЙ - а., в Кордайском р-не Жамб. обл. 

 

АПАНҚАҚ - а., Қызылорда обл., Жаңақорған ауд. 

АПАНКАК - а., в Жанакорганском р-не Кызылорд. обл. 

 

АПАНОВКА - с., Қостанай обл., Таран ауд.  

АПАНОВКА - с., в Таранском р-не Кост. обл. 

 

АПАНОВКА - ст., Қостанай обл., Таран ауд. 

АПАНОВКА - ст., в Тарановском р-не Кост. обл. 

 

АППАЗ - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд.  

АППАЗ - а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

АППОЛОНОВКА - с., Ақмола обл., Целиноград ауд. 

АППОЛОНОВКА - с., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

АРАЙ - а., Ақмола обл., Біржан сал ауд. 

АРАЙ - а., в р-не Биржан сала Акм. обл. 

 

АРАЙ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

АРАЙ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

АРАЙЛЫ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

АРАЙЛЫ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

АРАЛ - а., Жамбыл обл., Мойынқұм ауд. 

АРАЛ - а., в Мойынкумском р-не Жамб. обл. 

 

АРАЛАҒ АШ - а., СҚО, Аққайың ауд.  

АРАЛАГАШ - а., в Аккайынском р-не СК обл. 

 

АРАЛБАЙ - а., Қостанай обл., Жанкелдин ауд. 

АРАЛБАЙ - а., в Жанкелдинском р-не Кост. обл. 

 

АРАЛКӨЛ - а., Қостанай обл., Қамысты ауд. 

АРАЛКОЛЬ - а., в Камыстынском р-не Кост. обл. 

 

АРАЛКӨЛ - а., СҚО, Тайынша ауд.  

АРАЛКОЛЬ - а., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

АРАЛҚҰМ - а., Алматы обл., Балқаш ауд.  



 

АРАЛКУМ - а., в Балкашском р-не Алм. обл. 

 

АРАЛҚҰМ - а., Қызылорда обл., Арал ауд.  

АРАЛКУМ - а., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

АРАЛҚҰМ - ст., Қызылорда обл., Арал ауд.  

АРАЛКУМ - ст., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

АРАЛҚЫСТАҚ - а., Жамбыл обл., Меркі ауд. 

АРАЛКЫСТАК - а, в Меркинском р-не Жамб. обл. 

 

АРАЛТАЛ - а., БҚО, Бөрілі ауд. 

АРАЛТАЛ - а., в Борилинском р-не ЗК обл. 

 

АРАЛТАЛ - ст., БҚО, Бөрілі ауд. 

АРАЛТАЛ - ст., в Борилинском р-не ЗК обл. 

 

АРАЛ ТЕҢІЗІ - ст., Қызылорда обл., Арал ауд. 

APAJICKOE МОРЕ - ст., в Аралском р-не Кызылорд. 

обл. 

АРАЛТОҒАЙ - а., Ақтөбе обл., Әйтеке би ауд. 

АРАЛТОГАЙ - а., в р-не Айтеке би Акт. обл. 

 

АРАЛТӨБЕ - а., Ақтөбе обл., Әйтеке би ауд. 

АРАЛТОБЕ - а., в р-не Айтеке би Акт. обл. 

АРАЛТӨБЕ - а., Ақтөбе обл., Хромтау ауд.  

АРАЛТОБЕ - а., в Хромтауском р-не Акт.обл. 

 

АРАЛТӨБЕ - а., Алматы обл., Балқаш ауд..  

АРАЛТОБЕ - а., в Балкашском р-не Алм. обл. 

 

АРАЛТӨБЕ - а., Алматы обл., Кербұлақ ауд. 

АРАЛТОБЕ - а., в Кербулакском р-не Алм.обл. 

 

АРАЛТӨБЕ - а., БҚО, Сырым ауд.  

АРАЛТОБЕ - а., в Сырымском р-не ЗК обл. 

 

АРЕНДЫ - а., Қызылорда обл., Қазалы ауд.  

АРАНДЫ - а., в Казалынском р-не Кызылорд.обл. 

 

АРАСАН - а., Алматы обл., Ақсу ауд.  

АРАСАН - а., в Аксуском р-не Алм. обл.  

 

АРАСАН-ҚАПАЛ - а., Алматы обл., Ақсу ауд. 

АРАСАН-КАПАЛ - а., в Аксуском р-не Алм.обл. 

 

АРБАЙГЕН - а., Павлодар обл., Шарбақты ауд. 

АРБАИГЕН - а., в Шарбактынском р-не Павл.обл. 

 

АРБУЗИН КА - с., Ақмола обл., Сандықтау ауд.  



 

АРБУЗИНКА - с., в Сандыктауском р-не Акт. обл.  

 

АРБУЗНОЕ - с., ШҚО, Бородулиха ауд.  

АРБУЗНОЕ - с., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

АРҒАНАТЫ - раз., Алматы обл., Сарқант ауд. 

АРГАНАТЫ - раз., в Саркант. р-не Алм. обл. 

 

АРДОЛАЙТЫ - а., Алматы обл., Ұйғыр ауд. 

АРДОЛАЙТЫ - а., в Уйгырском р-не Алм. обл. 

 

АРҚА - а., Қостанай обл., Қамысты ауд.  

АРКА - а., в Камыстынском р-не Кост обл. 

 

АРҚА - ст., Қостанай обл., Камысты ауд.  

АРКА - ст., в Камыстынском р-не Кост. обл. 

 

АРҚАБАЙ - а., Алматы обл., Талғар ауд. 

АРКАБАЙ –а.,  в Талгарском р-не Алм. обл. 

 

АРҚАЛЫҚ - ст., Қостанай обл., Аркалық қал/әк. 

АРКАЛЫК - ст., Аркалык гор/а. Кост. обл. 

 

АРҚАР - а., Алматы обл., Балқаш ауд. 

АРКАР - а., в Балкашском р-не Алм. обл. 

АРҚАРЛЫ - а., Алматы обл., Алакөл ауд.  

АРКАРЛЫ - а., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 

АРҚАРЛЫ - а., Алматы обл., Жамбыл ауд.  

АРКАРЛЫ - а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

АРҚАРЛЫ - а., Алматы обл., Кербұлақ ауд.  

АРКАРЛЫ - а., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

АРҚАРЛЫ - а., Алматы обл., Кербұлақ ауд.  

АРКАРЛЫ - а., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

АРМАН - а., Қостанай обл., Қостанай ауд.  

AРMAH - а., в Костанайском р-не Кост. обл. 

 

АРМАНДАСТАР - а., ШҚО, Тарбағатай ауд. 

АРМАНДАСТАР - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

АРНА - а., Алматы обл., Қапшағай қал/әк.  

АРНА - а., в Капшагайской гор/а. Алм обл. 

 

АPHA а., Атырау обл., Құрманғазы ауд. 

АPHA - а., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 



 

AРTEMOBKA - с., Павлодар обл., Ертіс ауд. 

АРTEMOBKA - с., в Ертисском р-не Павл. обл. 

 

АРХАНГЕЛКА - с., СҚО, Жамбыл ауд.  

АРХАНГЕЛКА - с., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ - с., Қостанай обл., Денисов ауд. 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ - с., в Денисовском р-не Кост. обл. 

 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ - с., СҚО, Қызылжар ауд. 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

АРХИПОВKA - с., Қостанай обл., Меңдіқара ауд. 

АРХИПОВКА - с., в Мендикаринском р-не Кост. обл. 

 

АРШАЛЫ - а., Қостанай обл., Денисов ауд.  

АРШАЛЫ - а., в Денисовском р-не Кост. обл. 

 

АРШАЛЫ - а., ШҚО, Жарма ауд. 

АРШАЛЫ - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

АРШАТЫ - а., ШҚО, Қатонқарағай ауд.  

АРШАТЫ - а., в Катонкарагайском р-не ВК обл. 

 

АРЫҚБАЛЫҚ - а., СҚО, Айыртау ауд.  

АРЫКБАЛЫК - а., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

АРЫҚТЫ - а., Ақмола обл., Қорғалжын ауд.  

АРЫКТЫ - а., в Коргалжынском р-не Акм. обл. 

 

АРЫС - а., ОҚО, Отырар ауд. 

АРЫС - а., в Отырарском р-не ЮК обл. 

 

АРЫСТАНДЫ - а., ОҚО, Ордабасы ауд. 

АРЫСТАНДЫ - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

АРЫСТАНСОР - ст., Қостанай обл., Қамысты ауд. 

АРЫСТАНСОР - ст., в Камыстынском р-не Кост. обл. 

 

АСАН - а., Атырау обл., Құрманғазы ауд.  

АСАН - а., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 

АСАНОВ - а., СҚО, Қызылжар ауд. 

АСАНОВ - а., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

АСЕНКРИТОВКА- с., Қостанай обл., Таран ауд. 

АСЕНКРИТОВКА - с., в Тарановском р-не Кост. обл. 

 

АСЕРЧЕВО - с., БҚО, Зеленов ауд.  

АСЕРЧЕВО - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 



 

АСҚАРАЛЫ - а., ШҚО, Жарма ауд.  

АСКАРАЛЫ - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

АСПАРА - а., Жамбыл обл., Меркі ауд.  

АСПАРА - а., в Меркинском р-не Жамб. обл. 

 

АСПАРА - а., Жамбыл обл., Шу ауд. 

АСПАРА - а., в Шуском р-не Жамб. обл. 

 

АСПАРА - ст., Жамбыл обл., Шу ауд. 

АСПАРА - ст., в Шуском р-не Жамб. обл. 

 

АСТАНА- ст., Ақмола обл., Астана қал/әк. 

АСТАНА - ст., в Астанинской гор/а. Акм. обл. 

 

АСТАФЬЕВО - с., БҚО, Зеленов ауд. 

АСТАФЬЕВО - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

АСТАХОВКА - с., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

АСТАХОВКА - с., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

АСТРАХАНКА - с., Ақмола обл., Астрахан ауд. орт. 

АСТРАХАНКА - с., р.ц. Астраханского р-на Акм. обл. 

 

АСТРАХАНКА - с., СҚО, Аққайың ауд. 

АСТРАХАНКА - с., в Аккайынском р-не СК обл. 

 

АСТРАХАНКА - ст., Ақмола обл., Астрахан ауд. 

АСТРАХАНКА - ст., Астраханского р-на Акм. обл. 

 

АСТРАХАНКА - ст., Ақмола обл., Астрахан ауд. орт. 

АСТРАХАНКА - ст., р.ц. Астраханского р-на Акм. обл. 

 

АСТРАХАНКИНО - с., БҚО, Тасқала ауд. 

АСТРАХАНКИНО - с., Таскалинском р-не ЗК обл. 

 

АСУСАЙ - а., ШҚО, Тарбағатай ауд. 

АСУСАЙ - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

АСЫ - а., Жамбыл обл., Жамбыл ауд. орт. 

АСЫ - а., р.ц. Жамбылского р-на Жамб. обл. 

 

АСЫ - ст., Жамбыл обл., Жамбыл ауд. 

АСЫ - ст., в Жамбылском р-не Жамб. обл. 

 

АСЫЛ - а., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

АСЫЛ - а., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

АСЫЛАРЫҚ - а., ОҚО, Сайрам ауд. 

АСЫЛАРЫК - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 



 

АСЫСАҒА - а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 

АСЫСАГА - а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

АТАҚОНЫС - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

АТАКОНЫС - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

АТАМЕКЕН - а., Маңғыстау обл., Мұнайлы ауд.  

АТАМЕКЕН - а., в Мунайлынском р-не Манг.обл. 

 

АТАМЕКЕН - а., БҚО, Ақжайық ауд.  

АТАМЕКЕН - а., в Акжайыкском р-не ЗЦ 

 

АТАМЕКЕН - а., БҚО, Тасқала ауд.  

АТАМЕКЕН - а., в Таскалинском р-не ЗК обл. 

 

АТАМЕКЕН - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

 АТАМЕКЕН - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

АТАНСОР - а., Ақмола обл., Біржан сал ауд.  

АТАНСОР -  а., в р-не Биржан сала Акм.обл.  

 

АТАЖҰРТ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

АТАЖУРТ  - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

АТАКЕНТ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

АТАКЕНТ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

АТАНТАЙ- а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд.  

АТАНТАЙ - а., в Каркаралынском р-не Кар.обл. 

 

АТАНШЫ - а., Қызылорда обл., Арал ауд. 

АТАНШЫ - а., в Аралском р-не Кызылорд.обл. 

 

АТАСУ - а., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд.  

АТАСУ - а., в Жанааркинском р-не Кар.обл. 

 

АТАСУ - а., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд.  

АТАСУ - а., в Жанааркинском р-не Кар.обл. 

 

АТАШ - а., Маңғыстау обл., Түпқараған ауд.  

АТАШ - а., в Тупкараганском р-не Манг.обл. 

 

АТБАСАР - ст., Ақмола обл., Атбасар ауд.  

АТБАСАР - ст., в Атбасарском р-не Акм.обл. 

 

АТБҰЛАҚ - а., ОҚО, Қазығұрт ауд.  

АТБУЛАК - а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

АТЫҒАЙ - а., ШҚО, Үржар ауд.  

АТЫГАИ - а., в Уржарском р-не ВК обл. 



 

АТЫҒАЙ - ст., Павлодар обл., Екібастұз ауд.  

АТЫГАИ - ст., в Екибастузской гор/а. Павл.обл. 

 

АТЫРАУ - а., Атырау обл., Атырау қал/әк.  

АТЫРАУ - а., в Атырауской гор/a. Атыр. обл. 

 

АТЫРАУ -ст., Атырау обл., Атырау қал/әк.  

АТЫРАУ - ст., в Атырауской гор/а. Атыр. обл. 

 

АУҚАЙРАН - а., Атырау обл., Исатай ауд.  

АУКАЙРАН - а., в Исатайском р-не Атыр. обл. 

 

АУҚАТТЫ - а., Жамбыл обл., Қордай ауд.  

АУКАТТЫ - а., в Кордайском р-не Жамб. обл. 

 

АУЫЛ - а., ШҚО, Бородулиха ауд. 

АУЫЛ - а., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

АУЫЛ - а., ШҚО, Бородулиха ауд, 

АУЫЛ - а., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

АФАНАСЬЕВКА - с., СҚО, Шал ақын ауд. 

АФАНАСЬЕВКА - с., в р-не Шал акына СК обл. 

 

АФАНАСЬЕВО - а., Атырау обл., Құрманғазы ауд. 

АФАНАСЬЕВО - а., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 

АФАНАСЬЕВО - раз., Атырау обл., Құрманғазы ауд. 

АФАНАСЬЕВО - раз., в Курмангазынском р-не Атыр. 

обл. 

 

АФОНЬКИНО - с., СҚО, Мамлют ауд.  

АФОНЬКИНО - с., в Мамлютском р-не СК обл. 

 

АХМЕТ - а., Қарағанды обл., Нұра ауд.  

АХМЕТ - а., в Нуринском р-не Кар. обл. 

 

АХМЕТАУЫЛ - а., Қарағанды обл., Осакаров ауд. 

АХМЕТ АУЫЛ - а., в Осакаровском р-не Кар. обл. 

 

АХМЕТБҰЛАҚ - а., ШҚО, Тарбағатай ауд. 

АХМЕТБУЛАК - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

АХМИРОВО - с., ШҚО, Өскемен қал/әк.  

АХМИРОВО - с., Усть-Каменогорской гор/а. ВК обл. 

 

АША - а., ОҚО, Түркістан қал/әк. 

АША - а., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

АШАЛЫ - а., ШҚО, Күршім ауд. 



 

АШАЛЫ - а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

АЩЫБҰЛАҚ - а., Алматы обл., Ақсу ауд.  

АЩЫБУЛАК - а., в Аксуском р-не Алм. обл. 

 

АЩЫБҰЛАК - а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 

АЩЫБУЛАК - а,,, в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

АЩЫБҰЛАҚ - а., ОҚО, Қазығұрт ауд.  

АЩЫБУЛАК - а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

АЩЫКӨЛ - а., Ақмола обл. Атбасар ауд.  

АЩЫКОЛЬ - а., в Атбасарском р-не Акм. обл. 

 

АЩЫКӨЛ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

АЩЫКОЛЬ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

АЩЫКӨЛ - а., СҚО, Ақжар ауд. 

АЩЫКОЛЬ - а., в Акжарском р-не СК обл. 

 

АЩЫКӨЛ - ст., СҚО, Ақжар ауд. 

АЩЫКОЛЬ - ст., в Акжарском р-не СК обл. 

 

АЩЫҚАРА - а., Ақтөбе обл., Қобда ауд.  

АЩЫКАРА - а., в Кобдинском р-не Акт. обл. 

АЩЫЛЫ - а., Ақмола обл., Сандықтау ауд.  

АЩЫЛЫ – а. в Сандыктауском р-не Акм. обл. 

 

АЩЫЛЫ - раз., Ақмола обл., Сандықтау ауд.  

АЩЫЛЫ - раз., в Сандыктауском р-не Акм. обл. 

 

АЩЫСАЙ - а., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд.  

АЩЫСАЙ - а., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

АЩЫСАЙ - а., Ақтөбе обл., Темір ауд.  

АЩЫСАЙ - а., в Темирском р-не Акт. обл. 

 

АЩЫСАЙ-а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 

АЩЫСАЙ - а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

АЩЫСАЙ - а., БҚО, Казталов ауд. 

АЩЫСАЙ - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

АЩЫСАЙ - а., БҚО, Казталов ауд. 

АЩЫСАЙ - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

АЩЫСАЙ - а., БҚО, Шыңғырлау ауд.  

АЩЫСАЙ - а., в Шынгырлауском р-не ЗК обл. 

 

АЩЫСАЙ – а., ОҚО, Кентау қал/әк. 



 

АЩЫСАЙ – а., в Кентауской гор/а. ЮК обл. 

 

АЩЫСУ - а., Алматы обл., Жамбыл ауд. 

АЩЫСУ - а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

АЩЫСУ - ст., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

АЩЫСУ - а., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

обл. 

 

АЩЫСУ - ст., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

АЩЫСУ - а., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

обл. 

 

АЩЫТАСТЫ - а., Қостанай обл., Арқалық ауд. 

АЩЫТАСТЫ - а., в Аркалыкской гор/а, Кост.обл. 

 

АЭРОДРОМНОЕ - с., ШҚО, Риддер кал/әк. 

АЭРОДРОМНОЕ - с., в Риддерской гор/а. ВК обл. 

 

АЯГӨЗ - ст., ШҚО, Аягөз ауд. 

АЯГОЗ - ст., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

 

 

 

-Ә- 
 

ӘБДІҒАППАР - а., Қызылорда обл., Жаңақорған ауд.  

АБДИГАППАР - а., в Жанакорганском р-не Кызылорд. 

обл. 

 

ӘБДІЛАБАД - а., ОҚО, Сайрам ауд. 

АБДИЛАБАД - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

ӘБДІЛДА ТӘЖІБАЕВ - а., Қызылорда обл., Шиелі ауд. 

АБДИЛЬДАТАЖИБАЕВ- а.,в Шиелинском р-не, 

Кызылорд. обл. 

 

ӘБДІХАЛЫҚ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

АБДИХАЛЫК - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ӘБЕУ - а., ШҚО, Үржар ауд. 

АБЕУ - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

ӘБЖАПАР ЖЫЛҚЫШИЕВ - а., Жамбыл обл., Тұрар 

Рысқұлов ауд. 

АБЖАПАР ЖЫЛКЫШИЕВ - а., в Турар Рыскуловском 

р-не Жамб. обл. 

 

ӘБИБОЛЛА - а., ОҚО, Мақтарал ауд.  



 

АБИБОЛЛА - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ӘБУ СЫЗДЫҚОВ - а., Қостанай обл., Аманкелді ауд. 

АБУ СЫЗДЫКОВ - а., в Аманкелдинском р-не Кост. обл. 

 

ӘБІЛҚАЙЫР - а., Жамбыл обл., Тұрар Рысқұлов ауд. 

АБИЛЬКАЙЫР - а., в Турар Рыскуловском р-не, 

Жамб.обл. 

 

ӘБІШ - а., БҚО, Казталов ауд. 

АБИШ - а., в Казталовском р-не ЗК обл.  

 

ӘДЕНАТА - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

АДЕНАТА - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ӘЖЕН - а., ОҚО, Бөкей ордасы ауд.  

АЖЕН - а., в Бокей ординском р-не ЗК oбл.  

 

ӘЖІ - а., Ақмола обл., Ерейментау ауд.  

АЖИ -а.,в Ерейментауском р-не Акм.обл. 

 

ӘЖІБАЙ - а., Ақмола обл. Ақкөл ауд.  

АЖИБАЙ - а., в Аккольском р-не Акм. обл. 

 

ӘЖІБАЙ - а., БҚО, Казталов ауд.  

АЖИБАЙ - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

ӘЖІБОЛАТ - а., Павлодар обл., Успен ауд. 

АЖИБОЛАТ- а., в Успенском р-не Павл.обл. 

 

ӘЗЕРБАЙЖАН - а., ОҚО, Сарыағаш ayд. 

АЗЕРБАЙДЖАН - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ӘЙЕТ - а., Қостанай обл., Денисов ауд.  

АЙЕТ - а., в Денисовском р-не Кост, обл.’ 

 

ӘЙЕТ - а., Қостанай обл., Таран ауд. 

АЙЕТ - а., Тарановском р-не Кост. обл.  

 

ӘЙКЕ - а., Ақтөбе обл., Әйтеке би ауд. 

АЙКЕ - а., в р-не Айтеке би Акт. обл.  

 

ӘЙМЕН - а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 

АЙМЕН-а.,в Енбекшиказахском р-не Aлм.обл. 

 

ӘЙТЕЙ - а., Алматы обл., Қарасай ауд. 

АЙТЕЙ - а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

ӘЙТЕКЕ БИ - ст., Ақтөбе обл., Әйтеке би ауд.  

АЙТЕКЕ БИ - ст., в р-не Айтеке би Акт. обл. 



 

ӘЙТЕКЕ БИ - а., ОҚО, Сайрам ауд. 

АЙТЕКЕ БИ - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

ӘЙТЕН - а., Павлодар обл., Екібастұз қал/әк.  

АЙТЕН - а., в Екибастузской гор/а. Павл. обл. 

 

ӘЙТИЕВ - а., БҚО, Теректі ауд. 

АЙТИЕВ - а., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

ӘКІШ - а., Павлодар обл., Екібастұз қал/әк.  

АКИШ -а., в Екибастузской гор/а. Павл. обл. 

 

ӘЛЖАН - а., СҚО, Айыртау ауд. 

АЛЬЖАН - а., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

ӘЛЖАН - раз., Ақтөбе обл., Ақтөбе қал/әк. 
 

АЛЬЖАН - раз., в Актобинской гор/а. Акт. обл. 

 

ӘЛИСЛАН - а., Атырау обл., Құрманғазы ауд. 

АЛИСЛАН - а., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 

ӘЛИХАН - а., Қарағанды обл., Шет ауд.  

АЛИХАН - а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

ӘЛИЯ- а., Ақтөбе обл., Қобда ауд. 

АЛИЯ - а., в Кобдинском р-не Акт. обл. 

 

ӘЛКЕН ОСПАНОВ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

АЛЬКЕН ОСПАНОВ - а., в Мактааралском р- не ЮК 

обл. 

 

ӘЛМЕРЕК - а., Алматы обл., Талдықорған кал/әк. 

АЛМЕРЕК - а., в Талдыкорганской гор/а. Алм. обл. 

 

ӘЛ-ФАРАБИ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

АЛЬ-ФАРАБИ - а., Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ӘЛ-ФАРАБИ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

АЛЬ-ФАРАБИ - а., Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ӘЛ-ФАРАБИ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

АЛЬ-ФАРАБИ - а., Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ӘЛІ - а., Алматы обл., Іле  ауд. 

АЛИ - а., в Илийском р-не Алм. обл. 

 

ӘЛІБАЙ - а., ШҚО, Қатонқарағай ауд.  

АЛИБАЙ - а., в Катонкарагайском р-не ВК обл. 

 

ӘЛІМБЕТ - а., Ақтөбе обл., Қарғалы ауд.  



 

АЛИМБЕТ - а., в Каргалынском р-не Акт. обл. 

 

ӘЛІМБЕТОВ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

АЛИМБЕТОВ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ӘЛЕМКӨЛ - а., Қызылорда обл., Жанақорған ауд. 

АЛИМКОЛЬ - а., в Жанакорганском р-не Кызылорд. обл. 

 

ӘЛІМТАУ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

АЛИМТАУ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ӘЛІПОВ - а., Атырау обл., Құрманғазы ауд.  

АЛИПОВ – а.,  в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 

ӘМІР - а., Маңғыстау обл., Мұнайлы ауд.  

АМИР - а., в Мунайлынском р-не Манг. обл. 

 

ӘТІБЕК - а., БҚО, Ақжайық ауд. 

АТИБЕК - а., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

ӘУЕЗОВ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

АУЭЗОВ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ӘУЛИЕАҒАШ - а., Алматы обл., Панфилов ауд. 

АУЛИЕАГАШ - а., в Панфиловском р-не Алм. обл. 

ӘУЛИЕКӨЛ - а., Қостанай обл., Әулиекөл ауд. орт. 

АУЛИЕКОЛЬ - а., р.ц. Аулиекольского р-на Кост. обл. 

 

ӘШІМ - а., Алматы обл., Алакөл ауд. 

АШИМ - а., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 

-Б- 
 

БАБААТА.- а., ОҚО, Созақ ауд. 

БАБААТА - а., в Созакском р-не ЮК обл. 

 

БАБАЙҚОРҒАН - а., ОҚО, Түркістан қал/әк. 

БАБАЙКОРГАН - а., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

БАБАТАЙ - а., Ақмола обл., Аршалы ауд.  

БАБАТАЙ - а., в Аршалынском р-не Акм. обл. 

 

БАБАТАЙ - ст., Ақмола обл., Аршалы ауд.  

БАБАТАЙ - ст., в Аршалынском р-не Акм. обл. 

 

БАБАТАЙ - а., Ақтөбе обл., Темір ауд.  

БАБАТАЙ - а., в Темирском р-не Акт. обл. 

 

БАБЕКЕ - а., СҚО, Уәлиханов ауд. 



 

БАБЕКЕ - а., в Уалихановском р-не СК обл. 

 

БАҒАНАЛЫ - а., Қостанай обл., Әулиекөл ауд. 

БАГАНАЛЫ - а., в Аулиекольском р-не Кост. обл. 

 

БАҒАНАТЫ - а., СҚО, Шал ақын ауд.  

БАГАНАТЫ - а., в р-не Шал акына СК обл. 

 

БАҒЫС - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

БАГЫС - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

БАҒЫСКӨЛ - а., ОҚО, Шардара ауд.  

БАГЫСКОЛЬ - а., в Шардаринском р-не ЮК обл. 

 

БАДАМ - а., ОҚО, Ордабасы ауд. 

БАДАМ - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

БАДАМ - ст., ОҚО, Ордабасы ауд. 

БАДАМ - ст., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

БАДАМ - а., ОҚО, Сайрам ауд. 

БАДАМ - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

БАДАМША - а., Ақтөбе обл., Қарғалы ауд. орт. 

БАДАМША - а., р.ц. Каргалинского р-на Акт. обл. 

БАЖЕНОВО - с., ШҚО, Семей қал/әк.  

БАЖЕНОВО - с., в Семипалатинской гор/а. ВК обл. 

 

БАЗАРБАЙ - а., Жамбыл обл., Байзақ ауд.  

БАЗАРБАЙ- а., в Байзакском р-не Жамб. обл. 

 

БАЗАРҒА - а., ШҚО, Тарбағатай ауд.  

БАЗАРГА - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

БАЗАРКЕЛДІ - а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 

БАЗАРКЕЛДИ- а.,  в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

БАЗАРҚАҚПА - а., ОҚО, Сайрам ауд.  

БАЗАРКАКПА - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

БАЗАРТӨБЕ - а., БҚО, Ақжайық ауд.  

БАЗАРТОБЕ - а., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

БАЗАРШОЛАН - а., БҚО, Ақжайық ayд. 

БАЗАРШОЛАН - а., в Акжайыкском р-не ВК обл. 

 

БАЗЫРОВО - раз., БҚО, РФ аум.  

БАЗЫРОВО - раз., на терр. РФ, ЗК обл.  

 

БАЙБҰЛАҚ - а., Алматы обл., Талғар ауд.  



 

БАЙБУЛАК - а., в Талгарском р-не Алм.обл. 

 

БАЙҒАБЫЛ - а., Қостанай обл., Аманкелді ауд. 

БАЙГАБЫЛ - а., в Аманкелдинском р-не Кост. обл. 

 

БАЙҒАБЫЛ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

БАЙГАБЫЛ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

БАЙҒАЗЫ - а., Алматы обл., Кербұлақ ауд.  

БАЙГАЗЫ - а., в Кербулакском р-не Алм.обл. 

 

БАЙҒАНАКӨЛ- а., Қостанай обл., Қарасу ауд. 

БАЙГАНАКОЛЬ - а., в Карасуском р-не Кост.обл. 

 

БАЙҒҰЛ - а., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд.  

БАЙГУЛ - а., в Жанааркинском р-не Кар 

 

БАЙҒҰЛЫ - а., Қарағанды обл., Ұлытау ауд. 

БАЙГУЛЫ -a., в Улытауском р-не Кар.обл. 

 

БАЙДАЛЫ - а., Ақмола обл., Аршалы ауд.  

БАЙДАЛЫ - а., в Аршалынском р-не Акм. обл. 

 

БАЙДАЛЫ - а., Павлодар обл., Павлодар ауд.  

БАЙДАЛЫ - а., в Павлодарском р-не Павл.обл. 

БАЙЖАНКӨЛ - а., Ақтөбе обл., Әйтеке би ауд. 

БАЙЖАНКОЛЬ - а., в р-не Айтеке би Акт. обл. 

 

БАЙЖАНСАЙ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

БАЙЖАНСАИ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

БАЙЖІГІТ - а., Ақмола обл., Жақсы ауд. 

БАЙЖИГИТ - а., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 

БАЙЗАҚ - а., Жамбыл обл., Байзақ ауд.  

БАЙЗАК - а., в Байзакском р-не Жамб. обл. 

 

БАЙЗЕРЕК - а., Алматы обл, Алакөл ауд. 

БАЙЗЕРЕК - а., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 

БАЙКЕНЖЕ - а., Қызылорда обл., Жаңақорған ауд. 

БАЙКЕНЖЕ - а., в Жанакорганском р-не Кызылорд. обл. 

 

БАЙҚАДАМ - а., Ақтөбе обл., Шалқар ауд. 

БАЙКАДАМ - а., в Шалкарском р-не Акт.обл.. 

 

БАЙҚАДАМ - а., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

БАЙКАДАМ - а., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

БАЙҚАДАМ - а., Қызылорда обл., Қызылорда қал/әк. 



 

БАЙҚКАДАМ - а., в Кызылординской гор/а. Кызылорд. 

обл. 

 

БАЙҚАЙЫҢ - а., Қостанай обл., Федоров ауд. 

БАЙКАЙЫН - а., в Федоровском р-не Кост. обл. 

 

БАЙҚОЖА - а., Қостанай обл., Меңдіқара ауд. 

БАЙКОЖА - а., в Мендикаринском р-не Кост, обл. 

 

БАЙҚОЖА - а., Қызылорда обл., Қазалы ауд. 

БАЙКОЖА - а., в Казалынском р-не Кызылорд. обл. 

 

БАЙҚОЖА - ст., Қызылорда обл., Қазалы ауд. 

БАЙКОЖА - ст., в Казалынском р-не Кызылорд. обл. 

 

БАЙҚОНЫС - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

БАЙКОНЫС - а, в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

БАЙҚОНЫС - а., Павлодар обл., Қашыр ауд. 

БАЙКОНЫС - а., в Кашырском р-не Павл. обл. 

 

БАЙҚОҢЫР - а., Қарағанды обл., Ұлытау ауд. 

БАЙКОНЫР - а., в Улытауском р-не Кар. обл. 

 

БАЙҚОШҚАР - а., ШҚО, Аягөз ауд.  

БАЙКОШКАР - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

БАЙМАҒАМБЕТ  ІЗТӨЛИН - а., СҚО, Жамб. ауд. 

БАЙМАГАМБЕТ ИЗТОЛИН - а., в Жамбылском р-не СК 

обл. 

 

БАЙМЕН – а., Ақмола обл., Ерейментау ауд. 

БАЙМЕН - а., в Ерейментауском р-не Акм. обл. 

 

БАЙМЕНЕЙ - а., Алматы-обл., Балқаш ауд. 

БАЙМЕНЕЙ - а., в Балкашском р-не Алм. обл. 

 

БАЙМЫРЗА - а., Акмола обл., Біржан сал ауд. 

БАЙМЫРЗА - а., в р-не Биржан сала Акм. обл. 

 

БАЙМЫРЗА - а., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

БАЙМЫРЗА - а., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

БАЙНАССАЙ - а., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд. 

БАЙНАССАЙ - а., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

БАЙСАЛ - а., СҚО, Қызылжар ауд. 

БАЙСАЛ - а., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 



 

БАЙСАРЫ - а., Ақмола обл., Ерейментау ауд. 

БАЙСАРЫ - а., в Ерейментауском р-не Акм. обл. 

 

БАЙСЕЙІТ - а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 

БАЙСЕЙИТ - а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

БАЙСЕРКЕ - а., Алматы обл., Ілe ауд.  

БАЙСЕРКЕ - а., в Илийском р-не Алм. обл. 

 

БАЙСЕРКЕ - ст., Алматы обл., Ілe ауд.  

БАЙСЕРКЕ - ст., в Илийском р-не Алм. обл. 

 

БАЙСЫМАҚ - а., Павлодар обл., Қашыр ауд. 

БАЙСЫМАК - а., в Кашырском р-не Павл. обл. 

 

БАЙСЫН - а., Қызылорда обл., Шиелі ауд.  

БАЙСЫН-а., в Шиелинском р-не Кызылорд. обл. 

 

БАЙТАНАТ - а., ШҚО, Бородулиха ауд. 

БАИТАНАТ - а., в Бородулихинском р-ВК обл. 

 

БАЙТЕЛІ - а., Жамбыл обл., Тұрар Рысқұлов ауд.  

БАИТЕЛИ- а., в Турар Рыскуловском р-не Жамб. обл. 

 

БАЙТЕРЕК - а., Жамбыл обл., Шу ауд.  

БАЙТЕРЕК - а., в Шуском р-не Жамб. обл. 

 

БАЙТОҒАЙ - а., ОҚО, Отырар ауд.  

БАЙТОГАЙ - а., в Отырарском р-не ЮК обл. 

 

БАЙТОҒАС - а., ШҚО, Тарбағатай ауд.  

БАИТОГАС - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

БАЙТУҒАН - а., Қарағанды обл., Нұра ауд.  

БАИТУГАН - а., в Нуринском р-не Кар. обл. 

 

БАЙТҰРАСАЙ - а., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд.  

БАИТУРАСАИ - а., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

БАЙТҮС – а., СҚО, Ақжар ауд. 

БАЙТУС - а., в Акжарском р-не СҚ обл. 

 

БАЙШОНАС - а., Атырау обл., Мақат ауд. 

БАЙШОНАС - а., в Макатском р-не Атыр. обл. 

 

БАЙШІЛІК - а., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

БАЙШИЛИК - а., в р-не Магжана Жумабаева ЮК обл. 

 

БАЙЫЛДЫР - а., ОҚО, Кентау қал/әк.  

БАЙЫЛДЫР - а., в Кентауской гор/а. ЮК обл. 



 

БАЙЫРҚҰМ - а., ОҚО, Арыс ауд.  

БАЙЫРКУМ - а., в Арысском р-не ЮК обл. 

 

БАЙЫРҚҰМ - а., ОҚО, Шардара ауд.  

БАЙЫРКУМ - а., в Шардаринском р-не ЮК обл. 

 

БАҚАБҰЛАҚ - а., ОҚО, Қазығұрт ауд.  

БАКАБУЛАК - а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

БАҚАЙ - а., Ақтөбе обл., Хромтау ауд. 

БАКАЙ - а., в Хромтауском р-не Акт. обл. 

 

БАҚАЙ - ст., Ақтөбе обл., Хромтау ауд.  

БАКАЙ - ст., в Хромтауском р-не Акт. обл. 

 

БАҚАЙ - а., ШҚО, Тарбағатай ауд. 

БАКАЙ - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

БАҚАЙ - а., ШҚО, Тарбағатай ауд. 

БАКАЙ - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

БАҚАЛЫ - а., Алматы обл., Сарқант ауд.  

БАКАЛЫ - а., в Саркантском р-не Алм. обл. 

 

БАҚАЛЫ- а., Жамбыл обл., Жуалы ауд.  

БАКАЛЫ - а., в Жуалынском р-не Жамб. обл. 

 

БАҚАНАС - а., Алматы обл., Балқаш ауд.   

БАКАНАС - а., р.ц. Балкашского р-на Алм. обл. 

 

БАҚАСУ - а., ШҚО, Зайсан ауд. 

БАКАСУ – а., в Зайсанском р-не ВК обл. 

 

БАҚБАҚТЫ - а., Алматы обл., Балқаш ауд.  

БАКБАКТЫ - а., в Балкашском р-не Алм. обл. 

 

БАҚҚОНЫС - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

БАККОНЫС - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

БАҚСАЙ - раз., Атырау обл., Исатай ауд 

БАКСАЙ - раз., в Исатайском р-не Атыр. обл. 

 

БАҚТЫ - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд.  

БАКТЫ - а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

БАҚТЫ - а., ШҚО, Үржар ауд. 

БАКТЫ - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

БАҚТЫАРАЛ - а., ОҚО, Бөрілі ауд.  

БАКТЫАРАЛ - а., в Борилинском р-не ЮК ОБЛ. 



 

БАҚТЫБАЙ- а., Алматы обл., Ескелді ауд.  

БАКТЫБАЙ - а., в Ескелдинском р-не Алм. обл. 

 

БАҚТЫБАЙ ЖОЛБАРЫСҰЛЫ - а., Алматы обл., 

Ескелді ауд. 

БАКТЫБАЙ ЖОЛБАРЫСУЛЫ - а., в Ескелдинском р-не 

Алм. обл. 

 

БАҚТЫСАЙ - раз., Қызылорда обл., Шиелі ауд. 

БАКТЫСАЙ- раз., в Шиелинском р-не Кызылорд. обл. 

 

БАҚША - а., Алматы обл., Көксу ауд. 

БАКША - a., в Коксуском р-не Алм. обл. 

 

БАҚЫБЕК - а., ОҚО, Түлкібас ауд. 

БАКЫБЕК - а., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

БАҚЫРЛЫ - а., ОҚО, Созақ ауд. 

БАКЫРЛЫ - а., в Созакском р-не ЮК обл. 

 

БАҚЫРША - а., ОҚО, Арыс ауд. 

БАКЫРША - а., в Арысском р-не ЮК обл. 

 

БАҚЫТ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

БАКЫТ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

БАҚЫШСАЙ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

БАКЫШСАЙ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

БАЛАБАЙ - а., Қарағанды обл., Жезқазған қал/әк. 

БАЛАБАЙ - а., в Жезказганской гор/а. Кар. обл 

 

БАЛАБАНОВО - с., БҚО, Зеленов ауд.  

БАЛАБАНОВО - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

БАЛАБЕЙІТ - а., Атырау обл., Қызылқоға ауд. 

БАЛАБЕЙИТ -. а., в Кызылкогинском р-не Атыр. обл. 

 

БАЛА БИ - а., Қызылорда обл., Шиелі ауд.  

БАЛА БИ - а., в Шиелинском p-не Кызылорд. обл. 

 

БАЛАҒАН - а., БҚО, Зеленов ауд. 

БАЛАГАН - а., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

БАЛА ОРАЗ - а., Атырау обл., Махамбет ауд.  

БАЛА ОРАЗ - а., в Махамбетском р-не Атыр. обл. 

 

БАЛАСАЗ - а., Алматы обл., Ақсу ауд.  

БАЛАСАЗ - а., в Аксуском р-не Алм. обл. 

 

БАЛА ТОПАР - а., Алматы обл., Жамбыл ауд.  



 

БАЛА ТОПАР - а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

БАЛҒА - раз., СҚО, Уәлиханов ауд. 

БАЛГА - раз., в Уалихановском р-не СК обл. 

 

БАЛҒАБЕК ҚЫДЫРБЕКҰЛЫ - а., Алматы обл., 

Жамбыл ауд. 

БАЛГАБЕК КЫДЫРБЕКУЛЫ -a., в Жамбылском р-не 

Алм. обл. 

 

БАЛҒАЛЫ - а., Алматы обл., Кербұлақ ауд.  

БАЛГАЛЫ - а., в Кербулакском р-не Алм. Обл. 

 

БАЛҒАЛЫ - раз., Алматы обл., Кербұлақ ауд. 

БАЛГАЛЫ гьраз., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

БАЛҒЫН - а., БҚО, Жаңақала ауд. 

БАЛГЫН - а., в Жанакалинском р-не ЗК обл. 

 

БАЛҒЫН - а., ШҚО, Қатонқарағай ауд.  

БАЛГЫН - а., в Катонкарагайском р-не ВК обл. 

 

БАЛДЫРБЕК - а., ОҚО, Төле би ауд.  

БАЛДЫРБЕК - а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

БАЛДЫРҒАН - а., БҚО, Жаңақала ауд.  

БАЛДЫРГАН - а., в Жанакалинском р-не ЗК обл. 

 

БАЛДЫСУ - а., ОҚО, Созақ ауд. 

БАЛДЫСУ - а., в Созакском р-не ЮК обл. 

 

БАЛКАШИНО - с., Авмола обл., Сандықтау ауд. 

БАЛКАШИНО -с., в Актогайском р-не Акм. обл. 

 

БАЛҚАШ І - ст., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд. 

БАЛКАШ I - ст., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

БАЛҚАШ II - ст., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд. 

БАЛКАШ II - ст., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

БАЛҚҰДЫҚ - а., Атырау обл., Құрманғазы ауд. 

БАЛКУДЫК - а., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 

БАЛТАБАЙ - а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 

БАЛТАБАЙ - а., в Еңбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

БАЛТАКӨЛ - а., ОҚО, Отырар ауд.  

БАЛТАКОЛЬ - а., в Отырарском р-не ЮК обл. 

 

БАЛТАЛЫ - а., Ақмола обл., Жақсы ауд.  



 

БАЛТАЛЫ - а., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 

БАЛТАСАП - а., Павлодар обл., Ақтоғай ауд. 

БАЛТАСАП - а., в Актогайском р-не Павл. обл. 

 

БАЛУАН - а., СҚО, Шал ақын ауд. 

БАЛУАН- а., в р-не Шал акына СК обл. 

 

БАЛУАНКӨЛ - а., Ақмола обл., Жарқайың ауд. 

БАЛУАНКОЛЬ - а., в Жаркайынском р-не Акм. обл. 

 

БАЛУАН ШОЛАҚ - а, Ақмола обл., Бұланды ауд. 

БАЛУАН ШОЛАК - а., в Буландынском р-не Акм. обл. 

 

БАЛУАН ШОЛАҚ - а, Жамбыл обл., Шу ауд. 

БАЛУАН ШОЛАК - а., в Шуском р-не Акм. обл. 

 

БАЛЫҚТЫ - а., Қарағанды обл., Теміртау қал/әк. 

БАЛЫКТЫ - а., в Темиртауской гор/а. Кар. обл. 

 

БАЛЫҚТЫ - а., Қостанай обл., Қостанай ауд. 

БАЛЫКТЫ - а., в Костанайском р-не Кост. обл. 

 

БАЛЫҚТЫ - а., Қостанай обл., Меңдіқара ауд. 

БАЛЫКТЫ - а., в Мендикаринском р-не Кост. обл. 

БАЛЫҚТЫ - а., Қостанай обл., Федоров ауд. 

БАЛЫКТЫ - а., в Федоровском р-не Кост. обл. 

 

БАЛЫҚТЫ - а., ОҚО, Түлкібас ауд. 

БАЛЫКТЫ - а., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

БАЛЫҚТЫБҰЛАҚ - а., ШҚО, Күршім ауд. 

БАЛЫКТЫБУЛАК - а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

БАЛЫҚТЫКӨЛ - а., Қарағанды обл., Нұра ауд. 

БАЛЫКТЫКОЛЬ - а., в Нуринском р-не Кар. обл. 

 

БАЛЫҚТЫКӨЛ - а., ШҚО, Жарма ауд. 

БАЛЫКТЫКОЛЬ - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

БАЛЫҚТЫКӨЛ – а., ШҚО, Жарма ауд. 

БАЛЫКТЫКОЛЬ - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

БАЛЫҚШЫ - а., Атырау обл., Құрманғазы ауд. 

БАЛЫКШЫ-  а., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 

БАННОВКА - с., Қостанай обл., Федоров ауд. 

БАННОВКА - с., в Федоровском р-не Кост, обл. 

 



 

БАРАҚБАЙ - а., Ақмола обл., Сандықтау ауд. 

БАРАКБАИ - а., в Сандыктауском р-не Акм. обл. 

 

БАРАҚКӨЛ - а., Ақмола обл., Сандықтау ауд. 

БАРАККОЛЬ - а., в Сандыктауском р-не Акм. обл. 

 

БАРАҚКӨЛ - ст., Ақмола обл., Сандықтау ауд. 

БАРАККОЛЬ - ст., в Сандыктауском р-не Акм. обл. 

 

БАРАҢКӨЛ - раз., Ақмола обл., Жарқайың ауд. 

БАРАНКОЛЬ - раз., в Жаркайынском р-не Акм. обл. 

 

БАРАТАЙ - а., Ақмола обл., Зеренді ауд.  

БАРАТАИ - а., в Зерендинском р-не СК обл. 

 

БАРАШКИ - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

БАРАШКИ - с., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

БАРАШКИ - с., ШҚО, Шемонаиха ауд.  

БАРАШКИ - с., в Шемонаихинском р-не ВК обл. 

 

БАРБАСТАУ - а., БҚО, Теректі ауд.  

БАРБАСТАУ - а., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

БАРВИНОВКА - с., Қостанай обл., Сарыкөл ауд. 

БАРВИНОВКА - с., в Сарыкольском р-не Кост, обл. 

 

БАРЛЫБАЙ - а., Павлодар обл., Ақтоғай ауд. 

БАРЛЫБАЙ - а., в Актогайском р-не Павл. обл. 

 

БАРЛЫҚАРАСАН - а., ШҚО, Үржар ауд. 

БАРЛЫКАРАСАН - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

БАРМАҚ - ст., Қостанай обл., Сарыкөл ауд.  

БАРМАК - ст., в Сарыкольском р-не Кост. обл. 

 

БАРНЕВКА - с., СҚО, Қызылжар ауд.  

БАРНЕВКА - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

БАРСУКОВКА -  с., Қостанай обл., Таран ауд. 

БАРСУКОВКА - с., в Тарановском р-не Кост, обл. 

 

БАРШАҚҰМ - а., Ақтөбе обл., Байғанин ауд. 

БАРШАКУМ - а., в Байганинском р-не Акт. обл. 

 

БАРШATAC - а., ШҚО, Аягөз ауд. 

БАРШАТАС - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

БАРШИНО - с., Қарағанды обл., Нұра ауд. 



 

БАРШИНО - с., в Нуринском р-не Кар.обл. 

 

БАРЫHTAЛ - а., Павлодар обл., Ақсу қал/әк. 

БАРЫНТАЛ - а., в Аксуской гор/а. Павл. обл. 

 

БАРЫШEBKA - с., Ақмола обл., Шортанды ауд. 

БАРЫШЕВКА - с., в Шортандынском р-не Акм. обл. 

 

БАРЫШОВКА - с., ШҚО, Бородулиха ауд. 

БАРЫШОВКА - с., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

БАСАҒАШ - а., Қостанай обл., Сарыкөл ауд. 

БАСАГАШ - а., в Сарыкольском р-не Кост. обл. 

 

БАСАҒАШ - ст., Қостанай обл., Сарыкөл ауд. 

БАСАГАШ - ст., в Сарыкольском р-не Кост. обл. 

 

БАСБЕК - а., Қостанай обл., Алтынсарин ауд.  

БАСБЕК - а., в Алтынсаринском р-не Кост. обл. 

 

БАСКӨЛ - а., Ақмола обл., Шортанды ауд.  

БАСКОЛЬ - а., в Шортандынском р-не Акм. обл. 

 

БАСКӨЛ - а., ШҚО, Бесқарағай ауд. 

БАСКОЛЬ - а., в Бескарагайском р-не ВК обл. 

БАСҚАМЫС -  а., Павлодар обл., Ақтоғай ауд. 

БАСКАМЫС - а., в Актогайском р-не Павл. обл. 

 

БАСҚҰДЫҚ - а., Ақтөбе обл., Әйтеке би ауд. 

БАСКУДЫК - а., в р-не Айтеке би Акт. обл. 

 

БАСҚҰДЫҚ - а., Маңғыстау обл., Маңғыстау ауд. 

БАСКУДЫК - а., в Мангыстауском р-не Манг. обл. 

 

БАСҚҰНШЫ-а., Алматы обл., Панфилов ауд. 

БАСКУНШЫ - а., в Панфиловском р-не Алм. обл. 

 

БАСПАҚКӨЛ - а., Қызылорда обл., Жаңақорған ауд. 

БАСПАККОЛЬ - а., в Жанакорганском р-не Кызылорд. 

обл. 

 

БАСПАНДЫ - a., ОҚО, Шардара ауд.  

БАСПАНДЬІ - а., в Шардаринском р-не ЮК обл. 

 

БАСТАЛ - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд.  

БАСТАЛ - а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

БАСТАУ - ст., Павлодар обл., Ақсу қал/әк.  

БАСТАУ - ст., в Аксуской гор/а. Павл. обл. 

 



 

БАСТАУШЫ - а., ШҚО, Көкпекті ауд.  

БАСТАУШЫ - а., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

БАСТОМАР - а., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

БАСТОМАР - а., в р-не Магжана Жумабаева СКобл. 

 

БАСТӨБЕ - а., Алм. обл. Қаратал ауд.  

БАСТОБЕ - а., в Караталском р-не Алм. обл. 

 

БАСШИЛІ - а., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд.  

БАСШИЛИ - а., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

БАСШИЛІ - а., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд.  

БАСШИЛИ - а., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

БАСЫҚАРА - а., Қызылорда обл., Қазалы ауд. 

БАСЫКАРА - а., в Казалынском р-не Кызылорд. обл. 

 

БАТАЛЫ - а., Қостанай обл., Таран ауд.  

БАТАЛЫ - а., в Тарановском р-не Кост. обл. 

 

БАТАЛЫ - ст., Қостанай обл., Таран ауд.  

БАТАЛЫ - ст., в Тарановском р-не Кост. обл. 

 

БАТАН - а., Алматы обл., Қарасай ауд. 

БАТАН - а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

БАТМАНОВКА - с., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

БАТМАНОВКА - с., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 

БАТПАҚ - а., ШҚО, Аягөз ауд. 

БАТПАК - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

БАТПАҚКӨЛ - а., Павлодар обл., Қашыр ауд. 

БАТПАККОЛЬ - а., в Кашырском р-не Павл. обл. 

 

БАТПАҚТЫ - а., Қарағанды обл., Осакаров ауд. 

БАТПАКТЫ - а., в Осакаровском р-не Кар. обл. 

 

БАТПАҚТЫ - а., ШҚО, Үржар ауд.  

БАТПАКТЫ - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

БАТЫҚ- а., Қарағанды обл., Шет ауд. 

БАТЫК - а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

БАТЫРБЕК - а., Атырау обл., Құрманғазы ауд. 

БАТЫРБЕК - а., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 

БАТЫРХАН - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

БАТЫРХАН - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 



 

БАТЫСТАУ - а., Қарағанды обл., Шет ауд. 

БАТЫСТАУ - а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

БАТЫС ШАЛДАЙ - а., Павлодар обл., Лебяжье ауд. 

БАТЫС ШАЛДАЙ - а., в Лебяжинском р-не Павл. обл. 

 

БАУБЕК БАТЫР - а., Ақмола обл., Жақсы ауд. 

БАУБЕК БАТЫР - а., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 

БАУМАНСКАЯ - ст., СҚО, Жамбыл ауд. 

БАУМАНСКАЯ - ст., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

БАУМАНСКОЕ - с., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд. 

БАУМАНСКОЕ - с., в Узынкольском р-не Кост, обл. 

 

БАУМАНСКОЕ - с., Ақмола обл., Егіндікөл ауд. 

БАУМАНСКОЕ - с., в Егиндикольском р-не Акм. обл. 

 

БАУМАНСКОЕ - с., СҚО, Жамбыл ауд. 

БАУМАНСКОЕ - с., в Жамбыльском р-не СК обл. 

 

БАУЫРЖАН МОМЫШҰЛЫ- а.,  Жамбыл обл., 

Жуалы ауд. орт. 

БАУЫРЖАН МОМЫШУЛЫ - а., р.ц. Жуалынском р-не 

Жамб. обл. 

БАУЫРЖАН МОМЫШҰЛЫ - ст., Жамбыл обл., 

Жуалы ауд. 

БАУЫРЖАН МОМЫШУЛЫ - ст., в Жуалынском р-не 

Жамб. обл. 

 

БАУЫРҚАМЫС -а., СҚО, Ақжар ауд. 

БАУЫРКАМЫС - а., в Акжарском р-не СК обл. 

 

БАХАР - а., Алматы обл.,Ұйғыр ауд. 

БАХАР – а.,  в Уйгырском р-не Алм. обл. 

 

БАХМУТ - а., СҚО, Тайынша ауд. 

БАХМУТ - а., в Тайыншинском р-не СК обл.  

 

БАШМАЧНОЕ - а., Павлодар обл. Железин ауд. 

БАШМАЧНОЕ - а., в Железинском р-не Павл, обл. 

 

БАЯҚЫЗ - а., Ақмола обл., Жақсы ауд.  

БАЯКЫЗ - а., в Жаксынском р-не Акм. обл.  

 

БАЯН - а., СҚО, Жамбыл ауд. 

БАЯН - а., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

БАЯНБАЙ - а., Ақмола обл., Бурабай ауд.  

БАЯНБАЙ- а., в Бурабайском р-не Акм. обл.  



 

БАЯНБАЙ - а., Алматы обл., Сарқант ауд.   

БАЯНБАЙ - а., в Саркантском р-не Алм. обл.  

 

БАЯНБАЙ - а., СҚО, Уәлиханов ауд.  

БАЯНБАЙ - а., в Уалихановском р-не СК обл. 

 

БАЯНДАЙ- а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 

БАЯНДАЙ - а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

БАЯНДЫ - а., Маңғыстау обл., Мұнайлы ауд.  

БАЯНДЫ - а., в Мунайлынском р-не Манг. обл. 

 

БАЯНОВСК - с., ШҚО, Зырянов ауд.  

БАЯНОВСК -с., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

БАЯНТӨБЕ - а., БҚО, Ақжайық ауд.  

БАЯНТОБЕ - а., в Акжайыкском р-не ЗК обл.  

 

БАЯШ ӨТЕПОВ -а., ШҚО, Ұлан ауд. 

БАЯШ ОТЕПОВ - а., в Уланском р- не ВК обл. 

 

БӘЙГЕҚҰМ - а., Қызылорда обл., Шиелі ауд., 

БАЙГЕКУМ - а., в Шиелинском р-не Кызылорд. обл. 

 

БӘЙГЕҚҰМ - ст., Қызылорда обл., Шиелі ауд. 

БАЙГЕКУМ - ст., в Шиелинском р-не Кызылорд. обл. 

 

БӘЙДІБЕК-а., Жамбыл обл., Шу ауд.  

БАЙДИБЕК - а., в Шуском р-не Жамб. обл.  

 

БӘЙДІБЕК АТА - а., ОҚО, Бәйдібек ауд.  

БАЙДИБЕК АТА - а., в р-не Байдибека ЮК обл. 

 

БӘЙЕТ - а., Павлодар обл., Екібастұз қал/әк.  

БАЙЕТ - а., в Екибастузской гор/а. Павл. обл. 

 

БӘЙТЕРЕК - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

БАЙТЕРЕК - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

БӘЙІМБЕТ - а., Павлодар обл., Лебяжье ауд.  

БАЙИМБЕТ - а., в Лебяжинском р-не Павл. обл. 

 

БӘРІКӨЛ - а., СҚО, Аққайың ауд. 

БАРИКОЛЬ - а., в Аккайынском р-не СК обл. 

 

БӘШЕНКӨЛ - а., Ақтөбе обл., Темір ауд. 

БАШЕНКОЛЬ - а., в Темирском р-не Акт. обл. 

 

БЕГАЛЫ - а., Ақтөбе обл.Қобда ауд. 



 

БЕГАЛЫ - а., в Кобдинском р-не Акт. обл. 

 

БЕГЕН - а., ШҚО, Бесқарағай ауд. 

БЕГЕН - а., в Бескарагайском р-не ВК обл. 

 

БЕГЕН ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫ - а., ШҚО, 

Бесқарағай ауд. 

ЛЕСХОЗ БЕГЕН - а., в Бескарагайском р-не ВК обл. 

 

БЕГІМБЕТ - а., Ақтөбе обл., Шалқар ауд.  

БЕГИМБЕТ - а., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

БЕДАРЕВКА - с., ШҚО, Зырянов ауд.  

БЕДАРЕВКА - с., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

БЕЗВОДНОЕ - с., Павлодар обл., Железин ауд. 

БЕЗВОДНОЕ-с., в Железинсюм р-не Павл. обл. 

 

БЕЗВОДНОЕ - с., Павлодар обл., Павлодар ауд. 

БЕЗВОДНОЕ - с., в Павлодарском р-не Павл. обл. 

 

БЕЗЛЕСНОЕ - с., СҚО, Аққайың ауд.  

БЕЗЛЕСНОЕ - с., в Аккайынском р-не СК обл. 

 

БЕЗЫМЯННОЕ - с., Атырау обл., Құрманғазы ауд. 

БЕЗЫМЯННОЕ - с., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 

БЕЙБІТШІЛІК- а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

БЕЙБИТШИЛИК - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

БЕЙНЕТКЕШ - а., ОҚО, Қазығұрт ауд.  

БЕЙНЕТКЕШ - а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

БЕЙНЕТКЕШ - а., ОҚО, Төле би ауд.  

БЕЙНЕТКЕШ - а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

БЕЙНЕУ - а., Маңғыстау обл., Бейнеу ауд. орт.  

БЕЙНЕУ - а., р.ц. Бейнеуского р-на Манг.обл. 

 

БЕЙНЕУ -ст., Маңғыстау обл., Бейнеу ауд. орт.  

БЕЙНЕУ - ст., в Бейнеуском р-не Манг.обл. 

 

БЕЙСЕН - а., БҚО, Бөкей ордасы ауд. 

БЕЙСЕН - а., в Бокей ординском р-не ЗК обл. 

 

БЕЙСЕНОВ - а., ОҚО, Ордабасы ауд.  

БЕЙСЕНОВ - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

БЕЙІСТЕРЕК - а., БҚО, Казталов ауд.  

БЕЙИСТЕРЕК - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 



 

БЕЙІС ХАЗІРЕТ - а., Ақмола обл., Атбасар ауд.  

БЕЙИС ХАЗИРЕТ - а., в Атбасарском р-не Акм. обл. 

 

БЕК - а., ШҚО, Бородулиха ауд. 

БЕК - а., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

БЕКАРЫСТАН БИ - а., Қызылорда обл., Қазалы ауд. 

БЕКАРЫСТАН БИ - а., в Казалынском р-не Кызылорд. 

обл. 

 

БЕКБАУ - а., ОҚО, Бәйдібек ауд. 

БЕКБАУ - а., в р-не Байдибека ЮК обл. 

 

БЕКБАУЫЛ - а., Қызылорда обл., Арал ауд. 

БЕКБАУЫЛ - а., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

БЕКБАУЫЛ - ст., Қызылорда обл., Арал ауд. 

БЕКБАУЫЛ - ст., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

БЕКБОЛАТ ӘШЕКЕЕВ - а., Алматы обл., Қапшағай 

қал/әк. 

БЕКБОЛАТ АШЕКЕЕВ - а., в Капшагайской гор/а. Алм. 

обл. 

 

БЕКЕЖАН -  а., Қостанай обл., Қостанай ауд. 

БЕКЕЖАН - а., в Костанайском р-не Кост. обл. 

 

БЕКЕЖАНОВ НАРТАЙ - а., Қызылорда обл., Шиелі 

ауд. 

БЕКЕЖАНОВ НАРТАЙ - а., в Шиелинском р- не 

Кызылорд. обл. 

 

БЕКЕТ - а., ШҚО, Үржар ауд. 

БЕКЕТ - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

БЕККАРЬЕР - а., ШҚО, Бородулиха ауд.  

БЕККАРЬЕР - а., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

БЕКМҰРАТ - а., Павлодар обл., Қашыр ауд. 

БЕКМУРАТ - а., в Кашырском р-не Павл. обл. 

 

БЕКСЕЙІТ - а., СҚО, Мамлют ауд.  

БЕКСЕЙИТ - а., в Мамлютском р-не СК обл. 

 

БЕКТӨБЕ - а., Жамбыл обл., Жамбыл ауд.  

БЕКТОБЕ - а., в Жамбылском р-не Жамб. обл. 

 

БЕКІ - а., Маңғыстау обл., Маңғыстау ауд.  

БЕКИ - а., в Мангыстауском р-не Манг. обл. 



 

 

БЕЛ - а., Жамбыл обл., Қордай ауд. 

БЕЛЬ - а., в Кордайском р-не Жамб. обл. 

 

БЕЛ - ст., Жамбыл обл., Қордай ауд. 

БЕЛЬ - ст., в Кордайском р-не Жамб. обл. 

 

БЕЛАҒАШ - а., Ақмола обл., Біржан сал ауд. 

БЕЛАГАШ - а., в р-не Биржан сала Акм. обл. 

 

БЕЛАҒАШ - а., Ақмола обл., Жақсы ауд.  

БЕЛАГАШ - а., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 

БЕЛАҒАШ - а., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

БЕЛАГАШ -а., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

БЕЛАҒАШ - а., Павлодар обл., Баянауыл ауд. 

БЕЛАГАШ - а., в Баянауылском р-не Павл. обл. 

 

БЕЛААҒАШ - а., ШҚО, Бородулиха ауд.  

БЕЛААГАШ - а., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

БЕЛАРЫҚ - а., Жамбыл обл., Меркі ауд.  

БЕЛЬАРЫК - а., в Меркинском р-не Жамб. обл. 

 

БЕЛАШ - раз., Ақмола обл., Атбасар ауд.  

БЕЛАШ - раз., в Атбасарском р-не Акм. обл. 

 

БЕЛБАСАР - а., Жамбыл обл., Шу ауд. 

БЕЛЬБАСАР - а., в Шуском р-не Жамб. обл. . 

 

БЕЛБҰЛАҚ-  а , Алматы обл., Талдықорған қал/әк. 

БЕЛЬБУЛАК - а., в Талдыкорганской гор/ а Алм. обл. 

 

БЕЛГОРОДСКОЕ - с., Ақмола обл., Сандықтау ауд. 

БЕЛГОРОДСКОЕ - с., в Сандыктауском р-не Акм. обл. 

 

БЕЛДЕУТАС - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд. 

БЕЛЬДЕУТАС - а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

БЕЛЕС - а., БҚО, Зеленов ауд. 

БЕЛЕС - а., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

БЕЛКӨЛ - ст., Қызылорда обл., Қызылорд. қал/әк. 

БЕЛКОЛЬ - ст., в Кызылординской гор/а. Кызылорд. обл. 

 

БЕЛҚАРАҒАЙ - а., ШҚО, Қатонқарағай ауд. 

БЕЛКАРАГАЙ - а., в Катонкарагайском р-не ВК обл. 

 

БКЛҚАРАҒАН - а., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд. 



 

БЕЛКАРАГАН - а, в Жанааркинском р-не Кар. обе. 

 

БЕЛҚОПА - а., Ақтөбе обл., Әйтеке би ауд.  

БЕЛКОПА - а., в р-не Айтеке би Акт. обл. 

 

БЕЛОВКА - с., СҚО, Мамлют ауд. 

БЕЛОВКА - с., в Мамлютском р-не СК обл.  

 

БЕЛОВОДСК - с., Павлодар обл., Ертіс ауд.  

БЕЛОВОДСК - с., в Ертисском р-не Павл. обл. 

 

БЕЛОВОДСКОЕ - с., Ақмола обл., Жақсы ауд. 

БЕЛОВОДСКОЕ - с., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 

БЕЛОГЛИНКА - с., БҚО, Зеленов ауд. 

БЕЛОГЛИНКА - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

БЕЛОГЛИНКА - с., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

БЕЛОГЛИНКА - с., в Карабалыкском р-не Кост, обл. 

 

БЕЛОГЛИНКА - с., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд. 

БЕЛОГЛИНКА - с., в Узынкольском р-не Кост, оба. 

 

БЕЛОГЛИНКА - с., СҚО, Шал ақын ауд.  

БЕЛОГЛИНКА - с., в р-не Шал акына СК обл. 

 

БЕЛОГOPKA - с., Ақтөбе обл., Ақтөбе қал/әк. 

БЕЛОГОРКА - с., в Актобинской гор/a. Акт. обл. 

 

БЕЛОГОРКА - с., БҚО, Шыңғырлау ауд.  

БЕЛОГОРКА - с., в Шынгырлауском р-не ЗК обл. 

 

БЕЛОГОРСКИЙ ХПП - с., Павлодар обл., Май ауд.  

БЕЛОГОРСКИЙ ХПП - с., в Майском р-не Павл. обл. 

 

БЕЛОГОРСКОЕ- с., Ақтөбе обл., Ақтөбе қал/әк.  

БЕЛОГОРСКОЕ - с., в Актобинской гор/a Акт. обл. 

 

БЕЛОГРАДОВКА - с., СҚО, Тимирязев ауд. 

БЕЛОГРАДОВКА - с., в Тимирязевском р-не СК обл. 

 

БЕЛОГРАДОВКА - с., СҚО, Шал ақын ауд. 

БЕЛОГРАДОВКА - с., в р-не Шал акына СК обл. 

 

БЕЛОГРАДОВКА - ст., СҚО, Тимирязев ауд. 

БЕЛОГРАДОВКА - ст., в Тимирязевском р-не СКобл. 

 

БЕЛОЕ - с., СҚО, Қызылжар ауд. 

БЕЛОЕ -  с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 



 

БЕЛОЕ - с., СҚО, Мамлют ауд. 

БЕЛОЕ - с., в Мамлютском р-не СК обл. 

 

БЕЛОЕ - с., СҚО, Петропавл қал/әк. 

БЕЛОЕ - с., в Петропавлской гор/a. СК обл. 

 

БЕЛОЕ - с., ШҚО, Көкпекті ауд. 

БЕЛОE- с., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

БЕЛОЕ - с., ШҚО, Қатонқарағай ауд. 

БЕЛОЕ - с., в Катонкарагайском р-не ВК обл. 

 

БЕЛОЕ ОЗЕРО - с., Акмола обл., Шортанды ауд. 

БЕЛОЕ ОЗЕРО - с., в Шортандынском р-не Акм. обл. 

 

БЕЛОЗЕРКА - с., Қостанай обл., Қарасу ауд. 

БЕЛОЗЕРКА - с., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

БЕЛОЗЕРКА - с., Қостанай обл., Қостанай ауд. 

БЕЛОЗЕРКА - с., в Костанайском р-не Кост. обл. 

 

БЕЛОКАМЕНКА - с., ШҚО, Бесқарағай ауд. 

БЕЛОКАМЕНКА - с., в Бескарагайском р-не ВКобл. 

 

БЕЛОКАМЕНКА - с., ШҚО, Глубокое ауд. 

БЕЛОКАМЕНКА - с., в Глубоковском р-не ВК обл. 

 

БЕЛОУСОВКА - с., Павлодар обл., Успен ауд. 

БЕЛОУСОВКА - с., в Успенском р-не Павл. обл. 

 

БЕЛОЦЕРКОВКА - с., Ақмола обл., Бұланды ауд. 

БЕЛОЦЕРКОВКА - с., в Буландынском р-не Акм. обл. 

 

БЕЛОЯРКА - с., Ақмола обл., Аршалы ауд. 

БЕЛОЯРКА - с., в Аршалынском р-не Акм. обл. 

 

БЕЛОЯРКА - с., СҚО, Тайынша ауд.  

БЕЛОЯРКА - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

БЕЛОЯРОВКА - с., Қостанай обл., Федоров ауд. 

БЕЛОЯРОВКА - с., в Федоровском р-не Кост, обл. 

 

БЕЛТЕРЕК - а., ШҚО, Жарма ауд.  

БЕЛЬТЕРЕК - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

БЕЛУГИНО - с., БҚО, Тасқала ауд.  

БЕЛУГИНО - с., в Таскалинском р-не ЗК обл. 

 

БЕЛШЕР - а., Ақтөбе обл., Ырғыз ауд.  



 

БЕЛШЕР - а., в Ыргызском р-не Акт. обл. 

 

БЕЛЫЙ ДОМ - с., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

БЕЛЫЙ ДОМ - с., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

БЕЛЫЙ КАМЕНЬ - с., ШҚО, Шемонаиха ауд.  

БЕЛЫЙ КАМЕНЬ - с., в Шемонаихинском р-не ВК обл. 

 

БЕНЯШ - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд.  

БЕНЯШ - с., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

БЕРГЕН ИСАХАНОВ - а., ОҚО, Ордабасы ауд. 

БЕРГЕН ИСАХАНОВ - а., в Ордабасынском р- не ЮК 

обл. 

 

БЕРДІКӨЛ - а., Қызылорда обл., Арал ауд. 

БЕРДИКОЛЬ - а., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

БЕРЕГОВОЕ - с., Қостанай обл., Таран ауд. 

БЕРЕГОВОЕ - с., в Тарановском р-не Кост, обл 

 

БЕРЕГОВОЕ - с., Павлодар обл. Железин ауд. 

БЕРЕГОВОЕ - с., в Железинском р-не Павл. обл. 

 

БЕРЕГОВОЕ - с., Павлодар обл., Қашыр ауд. 

БЕРЕГОВОЕ - с., в Кашырском р-не Павл. обл. 

 

БЕРЕЗКА - с., Алматы обл., Талдықорған қал/әк. 

БЕРЕЗКА - с., в Талдыкорганской гор/а. Алм. обл. 

 

БЕРЕЗНЯКИ - с., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

БЕРЕЗНЯКИ - с., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

БЕРЕЗНЯКОВКА - с., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

БЕРЕЗНЯКОВКА с., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

БЕРЕЗОВКА - с., Ақмола обл., Сандықтау ауд. 

БЕРЕЗОВКА -с., в Сандыктауском р-не Акм. обл. 

 

БЕРЕЗОВКА - с., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд.  

БЕРЕЗОВКА - с., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

БЕРЕЗОВКА - с., Алматы обл., Ескелді ауд. 

БЕРЕЗОВКА - с., в Ескелдинском р-не Алм. обл. 

 

БЕРЕЗОВКА rs с., БҚО, Бөрілі ауд.  

БЕРЕЗОВКА - с., в Борилинском р-не ЗК обл. 

 



 

БЕРЕЗОВКА - с., Қостанай обл., Федоров ауд. 

БЕРЕЗОВКА - с., в Федоровском р-не Кост. обл. 

 

БЕРЕЗОВКА - с., Павлодар обл., Железин ауд.  

БЕРЕЗОВКА - с., в Железинском р-не Павл. обл. 

 

БЕРЕЗОВКА - с., Павлодар обл., Қашыр ауд. 

БЕРЕЗОВКА - с., в Кашырском р-не Павл. обл. 

 

БЕРЕЗОВКА - с., Павлодар обл., Павлодар ауд. 

БЕРЕЗОВКА - с., в Павлодарском р-не Павл. обл. 

 

БЕРЕЗОВКА - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

БЕРЕЗОВКА - с., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

БЕРЕЗОВКА - с., СҚО, Қызылжар ауд.  

БЕРЕЗОВКА - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

БЕРЕЗОВКА - с., СҚО, Тайынша ауд.  

БЕРЕЗОВКА - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

БЕРЕЗОВКА - с., ШҚО, Бородулиха ауд.  

БЕРЕЗОВКА - с., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

БЕРЕЗОВКА - с., ШҚО, Глубокое ауд.  

БЕРЕЗОВКА - с., в Глубоковском р-не ВК обл. 

 

БЕРЕЗОВКА - с., ШҚО, Зырянов ауд.  

БЕРЕЗОВКА - с., в Зырянском р-не ВК обл. 

 

БЕРЕЗОВКА - с., ШҚО, Шемонаиха ауд.  

БЕРЕЗОВКА - с., в Шемонаихинском р-не ВК обл. 

 

БЕРЕЗОВКА - ст., ШҚО, Зырянов ауд.  

БЕРЕЗОВКА - ст., в Зырянском р-не ВК обл.  

 

БЕРЕЗОВО - с., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд.  

БЕРЕЗОВО - с., в Узынкольском р-не Кост. обл.  

 

БЕРЕЗОВСКОЕ - с., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

БЕРЕЗОВСКОЕ - с., в Карабалыкском р-в; Кост. обл. 

 

БЕРЕЗОВСКОЕ - с., ШҚО, Бородулиха ауд.  

БЕРЕЗОВСКОЕ «- с., в Бородулихинском р-не  ВК обл. 

 

БЕРЕЗОВСКОЕ - с., ШҚО, Зырянов ауд.  

БЕРЕЗОВСКОЕ - с., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

БЕРЕКЕ - а., Ақмола обл., Аршалы ауд.  

БЕРЕКЕ - а., в Аршалынском р-не Акм. обл.  



 

 

БЕРЕКЕ - а., Алматы обл., Ақсу ауд. 

БЕРЕКЕ - а., в Аксуском р-не Алм. обл. 

 

БЕРЕКЕ — а., Алматы обл., Балқаш ауд.  

БЕРЕКЕ - а., в Балкашском р-не Алм. обл. 

 

БЕРЕКЕ — а., Алматы обл., Қарасай ауд.  

БЕРЕКЕ — а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

БЕРЕКЕ - а., Атырау обл., Махамбет ауд.  

БЕРЕКЕ - а., в Махамбетском р-не Атыр. обл. 

 

БЕРЕКЕ - а., Жамбыл обл., Жуалы ауд.  

БЕРЕКЕ - а., в Жуалынском р-не Жамб. обл. 

 

БЕРЕКЕ- а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

БЕРЕКЕ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

БЕРЕКЕ - а., ОҚО, Ордабасы ауд. 

БЕРЕКЕ - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

БЕРЕКЕ - а., ОҚО, Сайрам ауд. 

БЕРЕКЕ- а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

БЕРЕКЕ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд, 

БЕРЕКЕ - а., в Сарыагашском р-не  ЮК обл. 

 

БЕРЕКЕ - а., СҚО, Уәлиханов ауд. 

БЕРЕКЕ - а., в Уалихановском р-не СК обл. 

 

БЕРЕКЕ-раз., Алматы обл., Талдықорған кал/әк.  

БЕРЕКЕ - раз., в Талдыкорганской гор/а. Алм. обл. 

 

БЕРЕКЕЛІ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

БЕРЕКЕЛИ- а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

БЕРЕКЕШИ - а., Қарағанды обл., Шет ауд.  

БЕРЕКЕШИ - а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

БЕРЕЛ - а., ШҚО, Қатонқарағай ауд. 

БЕРЕЛ - а., в Катонкарагайском р-не ВК обл. 

 

БЕРЕСЛАВКА - с., СҚО, Айыртау ауд.  

БЕРЕСЛАВКА - с., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

БЕРЛИHOBKA - с., СҚО, Тайынша ауд.  

БЕРЛИНОВКА - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 



 

БЕРШІНТӨБЕ - а., ОҚО, Түркістан қал/әк. 

БЕРШИНТОБE - а., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

БЕРІКТАС - а., Алматы обл., Жамбыл ауд. 

БЕРИКТАС - а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

БЕРІКТАС - а., Жамбыл обл., Қордай ауд.   

БЕРИКТАС - а., в Кордайском р,-не Жамб. обл. 

 

БЕСАҒАШ - а., Алматы обл., Алакөл ауд.  

БЕСАГАШ - а., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 

БЕСАҒАШ - а., Алматы обл., Қаратал ауд.  

БЕСАГАШ - а., в Караталском р-не Алм. обл. 

 

БЕСАҒАШ - а., Алматы обл., Талғар ауд.  

БЕСАГАШ - а., в Талгарском р-не Алм. обл. 

 

БЕСАҒАШ - а., БҚО, Бөрілі ауд. 

БЕСАГАШ - а., в Борилинском р-не ЗК обл. 

 

БЕСАГАШ - а., Жамбыл обл., Жамбыл ауд.   

БЕСАГАШ - а., в Жамбылском р-не Жамб. обл. 

 

БЕСАРЫҚ - а., Қызылорда обл., Жаңақорған ауд. 

БЕСАРЫК - а., в Жанакорганском р-не Кызыл- орд. обл. 

 

БЕСАРЫҚ - а., Қызылорда обл., Сырдария ауд. 

БЕСАРЫК - а., в Сырдариинском р-не Кызылорд. обл. 

 

БЕСАРЫҚ - ст., Қызылорда обл., Жаңақорған ауд. 

БЕСАРЫК - ст., в Жанакорганском р-не Кызылорд. обл. 

 

БЕСАУЫЛ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

БЕСАУЫЛ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

БЕСБАЙ - а., Ақтөбе обл., Байғанин ауд.  

БЕСБАЙ - а., в Байганинском р-не Акт. обл. 

 

БЕСБИДАЙЫҚ - а., Ақмола обл., Егіндікөл ауд. 

БЕСБИДАЙЫК - а., в Егиндикольском р-не Акм. обл. 

 

БЕСБИДАЙЫҚ - ст., Ақмола обл., Егіндікөл ауд. 

БЕСБИДАИЫК - ст., в Егиндикольском р-не Акм. обл. 

 

БЕСЖЫЛДЫҚ - а., Жамбыл обл., Жамбыл ауд. 

БЕСЖЫЛДЫК - а., в Жамбылском р-не Жамб. обл. 

 

БЕСКЕПЕ - а., ОҚО, Сайрам ауд. 



 

БЕСКЕПЕ - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

БЕСКЕТІК - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

БЕСКЕТИК - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

БЕСКӨЛ - а., Алматы обл., Алакөл ауд.  

БЕСКОЛЬ - а., в Алакольском р-не Алм.обл. 

 

БЕСКӨЛ - а., БҚО, Бөкей ордасы ауд.  

БЕСКОЛЬ - а., в Бокей ординском р-не ЗК обл. 

 

БЕСКӨЛ - а., СҚО, Қызылжар ауд. орт.  

БЕСКОЛЬ - а., р.ц. Кызылжарского р-на СК обл. 

 

БЕСКӨЛ - ст., Алматы обл., Алакөл ауд.  

БЕСКОЛЬ - ст., в Алакольском р-не Алм.обл. 

 

БЕСҚАЙНАР - а., Алматы обл., Көксу ауд. 

БЕСКАЙНАР - а., в Коксуском р-не Алм. обл. 

 

БЕСҚАЙНАР - а., Алматы обл., Талдықорған қал/әк. 

БЕСКАЙНАР - а., в Талдыкорганской гор/а. Алм. обл. 

 

БЕСҚАРАҒАЙ - а., Павлодар обл., Лебяжье ауд. 

БЕСКАРАГАЙ - а., в Лебяжинском р-не Павл, обл. 

 

БЕСҚАУҒА - а., Павлодар обл., Екібастұз  қал/әк. 

БЕСКАУГА - а., в Екибастузской гор/а. Павл. обл. 

 

БЕСҚОПА- а., Ақтөбе обл., Алға ауд.  

БЕСКОПА - а., в Алгинском р-не Акт. обл. 

 

БЕСҚҰБЫР - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

БЕСКУБЫР - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

БЕСҚҰДЫҚ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

БЕСКУДЫК - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

БЕСҚҰДЫҚ - а., СҚО, Есіл ауд. 

БЕСКУДЫК - а., в Есильском р-не СК обл. 

 

БЕСМОЙНАҚ- а., Алматы обл., Жамбыл ауд. 

БЕСМОЙНАК - а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

БЕСОБА- а., БҚО, Ақжайық ауд. 

БЕСОБА - а., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

БЕСОБА - а., БҚО, Қаратөбе ауд. 

БЕСОБА - а., в Каратобинском р-не ЗК обл. 

 



 

БЕСОБА - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд.  

БЕСОБА - а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

БЕСПАЛОВКА - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

БЕСПАЛОВКА - с., в р-не Габита Мусирепов СК обл. 

 

БЕСПІШЕН - ., БҚО, Казталов ауд.  

БЕСПИШЕН - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

БЕСТАМ - а., Қызылорда обл., Шиелі ауд.  

БЕСТАМ - а., в Шиелинском р-не Кызылорд. обл. 

 

БЕСТАМ - а., ОҚО, Отырар ауд. 

БЕСТАМ - а., в Отырарском р-не ЮК обл.  

 

БЕСТАМАҚ - а., Ақтөбе обл., Алға ауд.   

БЕСТАМАК - а., в Алгинском р-не Акт. обл. 

 

БЕСТАМАҚ - а., Ақтөбе обл., Ойыл ауд.   

БЕСТАМАК - а., в Ойылском р-не Акт. обл. 

 

БЕСТАМАҚ - а., Қарағанды обл., Нұра ауд. 

БЕСТАМАК - а., в Нуринском р-не Кар. обл. 

 

БЕСТАМАҚ - а., Қарағанды обл., Шет aуд.  

БЕСТАМАК - а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

БЕСТАМАҚ - ст., Ақтөбе обл., Алға ауд.   

БЕСТАМАК - ст., в Алгинском р-не Акт. oбл. 

 

БЕСТАС - а., Ақтөбе обл., Әйтеке би ауд.  

БЕСТАС - а., в р-не Айтеке би Акт. обл.  

 

БЕСТАУ - а., Ақтөбе обл., Қобда ауд.  

БЕСТАУ - а., в Кобдинском р-не Акт. обл.  

 

БЕСТАУ - а., БҚО, Бөрілі ауд. 

БЕСТАУ - а., в Борилинском р-не ЗК обл.  

 

БЕСТЕРЕК - а., ШҚО, Ұлан ауд. 

БЕСТЕРЕК - а., в Уланском р-не ВК обл.  

 

БЕСТЕРЕК - а., ШҚО, Үржар ауд.  

БЕСТЕРЕК - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

БЕСТОҒАЙ - а., ОҚО, Бәйдібек ауд.  

БЕСТОГАЙ - а., в р-не Байдибека ЮК обл. 

 

БЕСТОҒАН - а., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд. 

БЕСТОГАН - а., в Жанааркинском р-не Kap.обл. 



 

 

БЕСТОРАҢҒЫЛ - а., ОҚО, Отырар ауд. 

БЕСТОРАНГЫЛ -а., в Отырарском р-не ЮК обл. 

 

БЕСТӨБЕ - а., Қостанай обл., Аманкелді ауд.  

БЕСТОБЕ - а., в Аманкелдинском р-не Кост. обл. 

 

БЕСТӨБЕ - а., Қостанай обл., Қамысты ауд.  

БЕСТОБE - а., в Камыстынском р-не Кост. обл. 

 

БЕСҮЙ - а., ШҚО, Қатонқарағай ауд. 

БЕСУИ - а., в Катонкарагайском р-не ВК обл. 

 

БЕСІКТІ - а., Атырау обл., Атырау қал/әк.  

БЕСИКТИ - а., в Атырауской гор/а. Атыр. обл. 

 

БЕТАЛЫС - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд. 

БЕТАЛЫС - а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

БЕТБҰЛАҚ - а., Қарағанды обл., Ұлытау ауд.  

БЕТБУЛАК - а., в Улытауском р-не Кар. обл. 

 

БЕТҚАЙНАР - а., Жамбыл обл., Қордай ауд. 

БЕТКАЙНАР - а., в Кордайском р-не Жамб. обл. 

 

БЕТҚҰДЫҚ - а., ШҚО, Ұлан ауд. 

БЕТҚҰДЫҚ - а., в Уланском р-не ВК обл. 

 

БИБАҚАН - а., Алматы обл., Алакөл ауд.  

БИБАКАН - а., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 

БИҒАШ - а., Алматы обл., Ескелді ауд. 

БИГАШ - а., в Ескелдинском р-не Алм. обл. 

 

БИҒАШ - а., ШҚО, Көкпекті ауд. 

БИГАШ -а., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

БИДАЙ- раз., Ақмола обл., Атбасар ауд.  

БИДАЙ - раз., в Атбасарском р-не Акм. обл. 

 

БИДАЙКӨЛ - а., Қызылорда обл., Шиелі ауд. 

БИДАЙКОЛЬ - а., в Шиелинском р-не Кызыл- орд. обл. 

 

БИДАЙЫҚ - а., Акмола обл., Бурабай ауд.  

БИДАЙЫК - а., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

БИДАЙЫҚ - а., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд. 

БИДАЙЫК - а., в Жанааркинском р-не Кар. обл. 

 



 

БИДАЙЫҚ - а., Қостанай обл., Жанкелдин ауд. 

БИДАИЫК - а., в Жанкелдинском р-не Кост. обл. 

 

БИДАЙЫҚ - а., СҚО, Уәлиханов ауд.  

БИДАЙЫК - а., в Уалихановском р-не СК обл. 

 

БИДАЙЫҚ - а., ШҚО, Аягөз ауд. 

БИДАЙЫК - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

БИЕСЫЙМАС - а., ШҚО, Аягөз ауд.  

БИЕСЫЙМАС - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

БИЛІБАЙ - а., Қызылорда обл., Жаңақорған ауд. 

БИЛИБАЙ - а., в Жанакорганском р-не Кызылорд.обл. 

 

БИМЫРЗА-а., ОҚО, Шардара ауд.  

БИМЫРЗА - а., в Шардаринском р-не ЮК обл. 

 

БИНАЗАР - а., Жамбыл обл., Мойынқұм ауд.  

БИНАЗАР - а., в Мойынкумском р-не Жамб. обл. 

 

БИРЮКОВКА - с., Қостанай обл., Алтынсарин ауд. 

БИРЮКОВКА - с., в Алтынсаринском р-не Кост. обл. 

 

БИТІЛЕУ - а., БҚО, Ақжайық ауд. 

БИТИЛЕУ - а., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

БЛАГОВЕЩЕНКА - с., СҚО, Жамбыл ауд. 

БЛАГОВЕЩЕНКА - с., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

БЛАГОВЕЩЕНКА - с., Павлодар обл., Қашыр ауд. 

БЛАГОВЕЩЕНКА - с., в Кашырском р-не Павл. обл. 

 

БЛАГОДАТНОЕ - с., Павлодар обл., Железин ауд. 

БЛАГОДАТНОЕ - с., в Железинском р-не Павл, обл. 

 

БЛАГОДАТНОЕ - с., ШҚО, Үржар ауд. 

БЛАГОДАТНОЕ - с., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

БОБРОВКА - с., ШҚО, Глубокое ауд.  

БОБРОВКА - с., в Глубоковском р-не ВК обл. 

 

БОБРОВО - с., Павлодар обл., Қашыр ауд.  

БОБРОВО - с., в Кашырском р-не Павл. обл. 

 

БОГАТОЕ - с., СҚО, Жамбыл ауд. 

БОГАТОЕ - с., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

БОГАТСК - с., БҚО, Зеленов ауд. 

БОГАТСК - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 



 

 

БОГАТЫРЕВКА - с., СҚО, Тайынша ауд. 

БОГАТЫРЕВКА - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

БОГАТЫРЕВО- с., ШҚО, Зырянов ауд. 

БОГАТЫРЕВО - с., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

БОГАТЫРЬ - с., Павлодар обл., Успен ауд. 

БОГАТЫРЬ - с., в Успенском р-не Павл. обл. 

 

БОГДАНОВКА - с., Ақмола обл., Бұланды ауд.. 

БОГДАНОВКА - с., в Буландынском р-не Акм. обл. 

 

БОГДАНОВКА –  р с., БҚО, Теректі ауд. 

БОГДАНОВКА - с., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

БОГДАНОВКА - с.,Қостанай обл., Қамысты ауд. 

БОГДАНОВКА - с., в Камыстынском р-не Кост, обл. 

 

БОГДАНОВКА - с., Павлодар обл., Павлодар ауд. 

БОГДАНОВКА - с., в Павлодарском р-не Павл, обл. 

 

БОГОДАРОВКА - с., Павлодар обл., Шарбақты ауд. 

БОГОДАРОВКА - с., в Шарбактынском р-не Павл. обл. 

 

БОГОЛЮБОВО - с., СҚО, Қызылжар ауд. 

БОГОЛЮБОВО - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

БОГОМОЛОВО - с., ШҚО, Бородулиха ауд. 

БОГОМОЛОВО - с., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

БОГОРОДКА- с., Ақмола обл., Сандықтау ауд. 

БОГОРОДКА - с., в Сандыктауском р-не Акм. обл. 

 

БОГОРОДСКОЕ - с., Қостанай обл., Таран ауд. 

БОГОРОДСКОЕ - с., в Тарановском р-не Кост. обл. 

 

БОГОСЛОВКА - с., Ақмола обл., Сандықтау ауд. 

БОГОСЛОВКА - с., в Сандыктауском р-не Акм. обл. 

 

БОГОСЛОВКА - с., Ақтөбе обл., Алға ауд. 

БОГОСЛОВКА - с., в Алтайском р-не Акт. обл. 

 

БОЕВИК - с., СҚО, Жамбыл ауд. 

БОЕВИК - с., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

БОЗАЙ - а., БҚО, Теректі ауд. 

БОЗАИ - а., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

БОЗАЙ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 



 

БОЗАЙ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

БОЗАЛАҢ - а., Павлодар обл., Шарбақты ауд. 

БОЗАЛАН - а., в Шарбактынском р-не Павл. обл. 

 

БОЗАНБАЙ - а., ШҚО, Ұлан ауд. 

БОЗАНБАЙ - а., в Уланском р-не ВК обл. 

 

БОЗАРЫҚ - с., ОҚО, Шымкент қал/әк.  

БОЗАРЫК - с., в Шымкентской гор/а. ЮК обл. 

 

БОЗДАҚ - а., Қарағанды обл., Ұлытау ауд.  

БОЗДАК - а., в Улытауском р-не Кар. обл. 

 

БОЗДАҚ - а., Маңғыстау обл., Маңғыстау ауд.  

БОЗДАК - а., в Мангыстауском р-не Манг. обл. 

 

БОЗКӨЛ - а., Қызылорда обл., Қазалы ауд.   

БОЗКОЛЬ - а, в Казалынском р-не Кызылорд. обл. 

 

БОЗОБА - а., БҚО, Казталов ауд. 

БОЗОБА - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

БОЗОЙ - а., Ақтөбе обл., Шалқар ауд. 

БОЗОЙ - а., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

БОЗОЙ - а., ОҚО, Шардара ауд. 

БОЗОЙ - а., в Шардаринском р-не ЮК обл. 

 

БОЗОЙ - а., ШҚО, Аягөз ауд. 

БОЗОЙ - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

БОЗОЙ - а., Алматы обл., Жамбыл ауд. 

БОЗОЙ - а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

БОЗСУ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

БОЗСУ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

БОЗТАЛ - а., Ақмола обл., Ерейментау ауд.  

БОЗТАЛ - а., в Ерейментауском р-не Акм. обл.: 

 

БОЗТАЛ - а., ШҚО, Бесқарағай ауд. 

БОЗТАЛ - а., в Бескарагайском р-не ВК обл. 

 

БЕСTOFAH - а., Алматы обл., Көксу ауд. 

БЕСТОГАН - а., в Коксуском р-не Алм. обл. 

 

БОЗТҰМСЫҚ - а., Қарағанды обл., Ұлытау ауд. 

БОЗТУМСЫК - а., в Улытауском р-не Кар. обл. 

 



 

БОЗША - а., Павлодар обл., Май ауд. 

БОЗША- а., в Майском р-не Павл. обл. 

 

БОЗШАКӨЛ - ст., Павлодар обл., Екібастұз қал/әк. 

БОЗШАКОЛЬ - ст., в Екибастузской гор/а. Акм. обл. 

 

БОЗІНГЕН - а., Алматы обл., Балқаш ауд. 

БОЗИНГЕН - а., в Балкашском р-не Алм. обл. 

 

БОЛАШАҚ - а., БҚО, Казталов ауд. 

БОЛАШАК - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

БОЛГАРКА - с., Ақтөбе обл., Алға ауд. 

БОЛГАРКА - с., в Алгинском р-не Акт. обл. 

 

БОЛДЫРЕВО - с., БҚО, Ақжайық,ауд. 

БОЛДЫРЕВО - с., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

БОЛЬШАЯ ВЛАДИМИРОВКА - с., ШҚО, Бесқарағай 

ауд. 

БОЛЬШАЯ ВЛАДИМИРОВКА - с., в Бескарагайском р-

не ВК обл. 

 

БОЛЬШАЯ  МАЛЫШКА - с., СҚО, Қызылжар ауд. 

БОЛЬШАЯ МАЛЫШКА - с., в Кызылжарском р-не СК 

обл. 

 

БОЛЬШАЯ РЕЧКА-  с., ШҚО, Шемонаиха ауд. 

БОЛЬШАЯ РЕЧКА - с., в Шемонаихинском р-не ВК обл. 

 

БОЛЬШАЯ ЧУРАКОВКА - с., Қостанай обл., 

Алтынсарин ауд. 

БОЛЬШАЯ ЧУРАКОВКА - с., в Алтынсаринском р-не 

Кост. обл. 

 

БОЛЬШИЕ ДУБРАВЫ - с., Қостанай обл., Сарыкөл 

ауд. 

БОЛЬШИЕ ДУБРАВЫ - с., в Сарыкольском р-не Кост. 

обл. 

 

БОЛЬШОЕ - с., Қостанай обл., Федоров ауд.  

БОЛЬШОЕ - с., в Федоровском р-не Кост. обл. 

 

БОЛЬШОЙ ИЗЮМ - с., СҚО, Тайынша ауд. 

БОЛЬШОЙ ИЗЮМ - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

БОРАЛДАЙ - а., ОҚО, Бәйдібек ауд.  

БОРАЛДАИ - а., в р-не Байдибека ЮК обл. 

 



 

БОРАЛДАЙ - а., ОҚО, Ордабасы ауд.  

БОРАЛДАИ - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

БОРАЛДАЙ-а., Алматы обл., Іле ауд.  

БОРАЛДАЙ - а., в Илийском р-не Алм.обл. 

 

БОРАН - а., ШҚО, Күршім ауд. 

БОРАН - а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

БОРАНДЫАСУ - а., Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. 

БОРАНДЫАСУ - а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

БОРАНҚҰЛ - а., Маңғыстау обл., Бейнеу ауд. 

БУРАНКУЛ - а., в Бейнеуском р-не Манг. обл. 

 

БОРИСОВКА - с., Ақмола обл., Атбасар ауд. 

БОРИСОВКА - с., в Атбасарском р-не Акм. обл. 

 

БОРИСОВКА - с., Қостанай обл. Қарабалық ауд. 

БОРИСОВКА - с., в Карабалыкском р-не Кост, обл. 

 

БОРИС-РОМАНОВКА - с., Қостанай обл. Қостанай 

ауд. 

БОРИС-РОМАНОВКА т.с, в Костанайском р-не Кост. 

обл. 

 

БОРКИ - с., Қостанай обл., Меңдіқара ауд.  

БОРКИ - с., в Мендикаринском р-не Кост. обл. 

 

БОРКИ - с., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд.  

БОРКИ - с., в Узынкольском р-не Кост. обл. 

 

БОРКИ - с., СҚО, Аққайың ауд. 

БОРКИ - е., в Аккайынском р-не СК обл. 

 

БОРЛЫ - а., ШҚО, Аягөз ауд. 

БОРЛЫ - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

БОРЛЫ - а., ШҚО, Абай ауд. 

БОРЛЫ - а., в Абайском р-не ВК обл. 

 

БОРЛЫБҰЛАҚ - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд.  

БОРЛЫБУЛАК - а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

БОРОВЛЯНКА-с., ШҚО, Бородулиха ауд. 

БОРОВЛЯНКА - с., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

БОРОВОЕ - с., ШҚО, Бородулиха ауд.  

БОРОВОЕ -с., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 



 

БОРОВСКОЕ - с., СҚО, Қызылжар ауд.  

БОРОВСКОЕ - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

БОРОВСКОЕ - с., Қостанай обл., Меңдіқара ауд. орт. 

БОРОВСКОЕ - с., р.ц. Мендикаринского Кост, обл. 

 

БОРОДИНО - с., ШҚО, Зырянов ауд.  

БОРОДИНО - с., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

БОРОДИНОВКА - с., Қарағанды обл., Абай ауд. 

БОРОДИНОВКА - с., в Абайском р-не Кар. обл. 

 

БОРОДУЛИХА - с., ШҚО, Бородулиха ауд. 

БОРОДУЛИХА - с., р.ц. Бородулихинского р- на ВК обл. 

 

БОРСЕҢГІР- а., Қарағанды обл., Ұлытау ауд. 

БОРСЕНГИР - а., в Улытауском р-не Кар. обл. 

 

БОРСЫ -  а., БҚО, Жәнібек ауд. 

БОРСЫ - а., в Жанибекском р-не ЗК обл. 

 

БОРЫҚ - а., БҚО, Жаңақала ауд. 

БОРЫК - а., в Жанакалинском р-не ЗК обл. 

 

БОСАҒА - a., Қарағанды обл., Шет ауд. 

БОСАГА - а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

БОСАҒА - а., Қарағанды обл., Шет ауд.  

БОСАГА - а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

БОСАҒА - ст., Қарағанды обл., Шет ауд.  

БОСАГА —ст, в Шетском р-не  Кар. обл. 

 

БОСБҰЛАҚ - а.,ОҚО, Созақ ауд.  

БОСБУЛАК- а., в Созакском р-не ЮК обл.  

 

БОСКӨЛ - ст., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

БОСКОЛЬ -ст., в Карабалыкском р-не Кост.обл. 

 

БОСКӨЛ - а., Қостанай обл., Қарабалық ауд.  

БОСКОЛЬ - а., в Карабалыкском р-не Кост.обл. 

 

БОСТАН - а., Маңғыстау обл., Қарақия ауд.  

БОСТАН - а., в Каракиянском р-не Манг. обл. 

 

БОСТАН - а., Алматы обл., Кербұлақ ауд.  

БОСТАН - а., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

БОСТАНДЫҚ - а., БҚО, Казталов ауд.  

БОСТАНДЫК - а., в Казталовском р-не ЗК 



 

 

БОСТАНДЫҚ - а., БҚО, Казталов ауд.  

БОСТАНДЫК - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

БОСТАНДЫҚ - а., Жамбыл обл., Талас  ауд. 

БОСТАНДЫК - а., в Таласском р-не Жамб.обл. 

 

БОСТАНДЫҚ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

БОСТАНДЫК - а., в Сарыагашском р-не ЮКобл. 

 

БОСТАНДЫҚ - а., ОҚО, Түркістан қал/әк. 

БОСТАНДЫК - а., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

БОСТАНДЫҚ - а., СҚО, Ақжар ауд.  

БОСТАНДЫК— а., в Акжарском р-не СК обл. 

 

БОСТАНДЫҚ - а., СҚО, Мамлют ауд.  

БОСТАНДЫК - а., в Мамлютском р-не СК обл. 

 

БОТАБАЙ - раз., Қызылорда обл., Қармақшы ауд. 

БОТАБАЙ - раз., в Кармакшынском р-не Кызылорд. обл. 

 

БОТАБАЙ - а., Қызылорда обл., Шиелі ауд.  

БОТАБАЙ - а., в Шиелинском р-не Кызылорд. обл. 

 

БОТАБАС - а., Павлодар обл., Шарбақты ауд.  

БОТАБАС - а., в Шарбактынском р-не Павл, обл. 

 

БОТАЙ - а., СҚО, Айыртау ауд. 

БОТАЙ - а., в Айыртауском р-не СК обл.  

 

БОТАЙ - раз., СҚО, Айыртау ауд. 

БОТАЙ -раз., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

БОТАҚАРА- а., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

БОТАКАРА -  а., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

БОЯРКА - с., Акмола обл., Бұланды ауд. 

БОЯРКА - с., в Буландынском р-не Акм. обл. 

 

БОЯУЛЫ - а., Алматы обл., Балқаш ауд. 

БОЯУЛЫ - а., в Балкашском р-не Алм. обл. 

 

БӨГЕН - а.. Қызылорда обл., Apaл ауд. 

БОГЕН – а., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

БӨГЕН - а., ОҚО, Ордабасы ауд. 

БОГЕН - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

БӨГЕН - ст., Жамбыл обл., Талас ауд.  



 

БОГЕН - а., в Таласском р-не Жамб. обл. 

 

БӨГЕНБАЙ - а., Ақмола обл., Ақкөл ауд.  

БОГЕНБАЙ - а., в Аккольском р-не Акм. обл. 

 

БӨГЕНБАЙ - а., Ақтөбе обл., Қарғалы ауд.  

БОГЕНБАЙ - а., в Каргалынском р-не Акт. обл. 

 

БӨГЕТ - а., БҚО, Казталов ауд. 

БОГЕТ - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

БӨГЕТКӨЛ - а., Ақтөбе обл., Әйтеке би ауд.  

БОГЕТКОЛЬ - а., в р-не Айтеке би Акт. обл. 

 

БӨГЕТСАЙ - а., Ақтөбе обл., Хромтау ауд.  

БОГЕТСАЙ - а., в Хромтауском р-не Акт. обл. 

 

БӨДЕНЕ - а., Атырау обл., Индер ауд.  

БОДЕНЕ - а., в Индерском р-не Атыр. обл. 

 

БӨДЕНЕ - а., ШҚО, Бесқарағай ауд. 

БОДЕНЕ - а., в Бескарагайском р-не ВК обл. 

 

БӨДЕTI - а., Алматы обл., Ұйғыр ауд. 

БОДЕТИ - а., в Уйгырском р-не Алм. обл. 

 

БӨКЕ - а., ШҚО, Жарма ауд. 

БОКЕ- а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

БӨКЕБАЙ - а., ШҚО, Бесқарағай ауд.  

БОКЕБАЙ - а., в Бескарагайском р-не ВК обл. 

 

БӨКЕНШІ - а., ШҚО, Семей қал/әк.  

БОКЕНШИ - а., в Семейской гор/а. ВК обл. 

 

БӨКТЕР - а., Алматы обл., Қапшағай қал/эк.  

БОКТЕР - а., в Капшагайской гор/а. Алм. обл. 

 

БӨЛЕК - а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд.  

БОЛЕК - а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

БӨЛЕКСАЗ - а., Алматы обл., Райымбек ауд. 

БОЛЕКСАЗ - а., в Райымбекском р-не Алм. обл. 

 

БӨЛТІРІК - а., Жамбыл обл., Шу ауд.  

БОЛТИРИК - а., в Шуском р-не Жамб. обл. 

 

БӨЛТІРІК ШЕШЕН - а., Жамбыл обл., Талас ауд. 

БОЛТИРИК ШЕШЕН - а., в Таласском р-не Жамб. обл. 

 



 

БӨРТЕ - а., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд. 

БОРТЕ - а., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

БӨРІЛІ - а., БҚО, Бөкей ордасы ауд. 

БОРИЛИ - а., в Бокей ординском р-не ЗК обл. 

 

БӨРІЛІ - а., БҚО, Бөрілі ауд. 

БОРИЛИ - а., в Борилинском р-не ЗК обл. 

 

БӨРІЛІ - а., Қостанай обл., Қарабалық ауд.  

БОРИЛИ - а., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 

БӨРІОЙНАҚ - раз,, Қызылорда обл., Жаңақорған ауд. 

БОРИОЙНАК- раз., в Жанакорганском р-не Кызылорд.  

обл. 

 

БӨРІТЕСКЕН - раз., Қызылорда обл., Жаңақорған ауд. 

БОРИТЕСКЕН-  раз., в Жанакорганском р-не Кызылорд. 

обл. 

 

БРАТСКОЕ - с., Қостанай обл., Қарасу ауд.  

БРАТСКОЕ - с., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

БРИЛЕВКА - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

БРИЛЕВКА - с., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

БРУСИЛОВКА - с., Ақмола обл., Бурабай ауд. 

БРУСИЛОВКА-С., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

БУГРОВОЕ-  с., СҚО. Қызылжар аул.  

БУГРОВОЕ – с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

БУДАРИНО - с., БҚО, Ақжайық ауд.  

БУДАРИНО - с., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

БУДЕННОВКА-с., Ақмола обл., Бұланды ауд. 

БУДЕННОВКА - с, в Буландынском р-не Акм. обл. 

 

БУДЕННОВКА - с., Қостанай обл., Меңдіқара ауд. 

БУДЕННОВКА а, с., в Мендикаринском р-не Кост. обл. 

 

БУДЕННОЕ - с., Жамбыл обл., Сарысу ауд.  

БУДЕННОЕ - с., в Сарысуском р-не Жамб. обл. 

 

БУДЕННОЕ- с., СҚО, Жамбыл ауд.  

БУДЕННОЕ - с., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

БУДЕННОЕ - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

БУДЕННОЕ - с., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 



 

БУМАКӨЛ - а., БҚО, Бөрілі ауд. 

БУМАКОЛЬ - а., в Борилинском р-не ЗҚ обл. 

 

БУРА-  а., Алматы обл., Балқаш ауд. 

БУРА - а., в Балкашском р-не Алм. обл. 

 

БУРАБАЙ - а., ШҚО, Күршім ауд. 

БУРАБАЙ - а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

БУРЕВЕСТНИК - с., Ақмола обл., Егіндікөл ауд. 

БУРЕВЕСТНИК-  с., в Егиндикольском р-не Акм. обл. 

 

БУРЕВЕСТНИК - с., Қостанай обл., Наурызым ауд. 

БУРЕВЕСТНИК-с., в Наурызымском р-не Кост. обл. 

 

БУРОВИКОВ - с., Атырау обл., Мақат ауд. 

БУРОВИКОВ - с., в Макатском р-не Атыр. обл. 

 

БУРЫЛ-а., Жамбыл обл., Байзақ ауд. 

БУРЫЛ - а., в Байзакском р-не Жамб. обл. 

 

БУРЫЛ - ст., Жамбыл обл., Жамбыл ауд.  

БУРЫЛ - ст., в Жамбылском р-не Жамб. обл. 

 

БУРЫЛБАЙТАЛ - а., Жамбыл обл., Мойынқұм ауд. 

БУРЫЛБАЙТАЛ - а., в Мойынкумском р-а Жамб. обл. 

 

БУРЫЛБАЙТАЛ - а., Жамбыл обл., Moйынқұм ауд. 

БУРЫЛБАЙТАЛ - а., в Мойынкумском р-а Жамб. обл. 

 

БУРЫЛБАЙТАЛ - ст., Жамбыл обл., Мойынқұм ауд. 

БУРЫЛБАЙТАЛ - ст., в Мойынкумском p-не Жамб. обл. 

 

БУТАКОВО - с., ШҚО, Риддер қал/әк.  

БУТАКОВО - с., в Риддерской гор/а. ВК обл. 

 

БҰҒЫБАЙ – а., ШҚО, Үржар ауд. 

БУГЫБАИ - а., в Уржарском р-не ВК обл.  

 

БҰҒЫМҮЙІЗ - а., ШҚО, Күршім ауд.  

БУГЫМУЙИЗ - а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

БҰҒЫТЫ - а., Алматы обл., Райымбек ауд.   

БУГЫТЫ а., в Райымбекском р-не Алм. обл 

 

БҰДЫТЫ - а., Алматы обл., Ұйғыр ауд.   

БУДУТЫ - а., в Уйгырском р-не Алм. обл.  

 

БҰДЫР - а., Алматы обл., Алакөл ауд. 

БУДЫР - а., в Алакольском р-не Алм. обл.  



 

 

БҰЗЫЛЫҚ - а., Ақмола обл. Есіл ауд.  

БУЗЫЛЫК - а., в Есильском р-не Акм. обл.  

 

БҰҚАР - а., Атырау обл., Индер ауд. 

БУКАР - а., в Индерском р-не Атыр. обл. 

 

БҰҚАР ЖЫРАУ - а., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

БУХАР ЖЫРАУ - а., в Бухар жырауском p-не Кар. обл. 

 

БҰЛАҚ - а., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

БУЛАК - а., в Зерендинском р-не Акм. обл.  

 

БҰЛАҚ - а., Ақтөбе обл., Қобда ауд. 

БУЛАК - а., в Кобдинском р-не Акт. обл. 

 

БҰЛАҚ - а., Алматы обл., Жамбыл ауд. 

БУЛАК - а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

БҰЛАҚ - а., ОҚО, Отырар ауд. 

БУЛАК - а., в Отырарском р-не ЮК обл. 

 

БҰЛАҚ - а., СҚО, Есіл ауд. 

БУЛАК - а., в Есильском р-не СК обл. 

 

БҰЛАҚ - а., ШҚО, Семей қал/әк. 

БУЛАК - а., в Семейской гор/а. ВК обл.  

 

БҰЛАҚСОР - а., Қостанай обл., Әулиекөл ауд. 

БУЛАКСОР - а., в Аулиекольском р-не Кост. обл. 

 

БҰЛАҚТЫ - а., Алматы обл., Алакөл ауд.  

БУЛАКТЫ - а., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 

БҰЛАҚТЫКӨЛ - а., Ақтөбе обл., Байғанин ауд. 

БУЛАКТЫКОЛЬ - а., в Байганинском р-не Акт. обл. 

 

БҰЛАҚТЫКӨЛ - а., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд. 

БУЛАКТЫКОЛЬ - а., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

БҰЛАН - а., Алматы обл., Ақсу ауд. 

БУЛАН - а., в Аксуском р-не Алм. обл. 

 

БҰЛАН - а., БҚО, Ақжайық ауд. 

БУЛАН - а., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

БҰЛАН - а., БҚО, Сырым ауд. 

БУЛАН - а., в Сырымском р-не ЗК обл. 

 

БҰЛАНБАЙ - а., Павлодар обл., Ертіс ауд.  



 

БУЛАНБАЙ - а., в Ертисском р-не Павл. обл. 

 

БҰЛАНБАЙБАУЫ - а., Қызылорда обл., Шиелі ауд. 

БУЛАНБАЙБАУЫ - а., в Шиелинском р-не Кызылорд. 

обл. 

 

БҰЛАНДЫ - а., Ақмола обл., Біржан сал ауд.  

БУЛАНДЫ - а., в р-не Биржан сала Акм. обл. 

 

БҰЛАР БАТЫР- а., Жамбыл обл., Қордай ауд.  

БУЛАР БАТЫРА - а., в Кордайском р-не Жамб. обл. 

 

БҰЛДЫРТЫ - а., БҚО, Сырым ауд.  

БУЛДЫРТЫ - а., в Сырымском р-не ЗК обл. 

 

БҰРҒАН - а., Алматы обл., Жамбыл ауд.  

БУРГАН - а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

БҰРҒАН - а., ШҚО, Үржар ауд. 

БУРГАН - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

БҰРЛЫҚ - а., СҚО, Айыртау ауд. 

БУРЛУК.-на., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

БҰРЛЫҚ - а., СҚО, Айыртау ауд. 

БУРЛУК - а., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

БҰРМА - а., Қарағанды обл., Шет ауд. 

БУРМА - а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

БҰРСАҚ - а., ШҚО, Ұлан ауд. 

БУРСАК - а., в Уланском р-не ВК обл. 

 

БҰТАҚ - а., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд. 

БУТАК - а., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

БҰХАРБАЙ БАТЫР- а., Қызылорда обл., Жалағаш ауд. 

БУХАРБАЙ БАТЫР - а., в Жалагашском р-не Кызыл  

орд. обл. 

 

БҮЙРЕК - а., Атырау обл., Қызылқоға ауд.  

БУЙРЕК - а., в Кызылкогинском р-не Атыр. обл. 

 

БҮЙРЕК - ст., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд.  

БУЙРЕК - ст., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

БҮРГЕН - а., ОҚО, Кентау қал/әк. 

БУРГЕН - а., в Кентауской гор/а. ЮК обл. 

 



 

БҮРКІТТІ - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд. 

БУРКИТТИ - а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

БҮРКІТТІ - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд. 

БУРКИТТИ - а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

БҮРКІТТІ - а., Павлодар обл., Баянауыл ауд. 

БУРКИТТИ - а., в Баянауылском р-не Павл. обл. 

 

БҮРКІТТІ - ст., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд. 

БУРКИТТИ - ст., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

БҮРЛІАҒАШ -а., ШҚО, Жарма ауд. 

БУРЛИАГАШ - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

БЫЖЫ-а., Алматы обл., Көксу ауд. 

БЫЖЫ - а., в Коксуском р-не Алм. обл. 

 

БЫЖЫ - раз., Алматы обл., Көксу ауд. 

БЫЖЫ - раз., в Коксуском р-не Алм. обл. 

 

БЫКОВО - с., ШҚО, Зырянов ауд. 

БЫКОВО - с., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

БЫЛҒАРЫТАБЫТ - а., ШҚО, Күршім ауд. 

БЫЛГАРЫТАБЫТ - а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

БЫЛҚЫЛДАҚ- а., ШҚО, Жарма ауд. 

БЫЛКЫЛДАК - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

БЫЛҚЫЛДАҚТЫ- а., Атырау обл., Қызылқоға ауд. 

БЫЛКЫДДАКТЫ - а., в Кызылкогинском р-не Атыр.  

обл. 

 

БЫСТРИМОВКА - с., Ақмола обл., Сандықтау ауд. 

БЫСТРИМОВКА ан с., в Сандыктауском р-не Акм. обл. 

 

БЫСТРУХА- с., ШҚО, Глубокое ауд. 

БЫСТРУХА -c., в Глубоковском р-не ВК обл. 

 

БІРЖАН - а., ШҚО, Зайсан ауд. 

БИРЖАН - а., в Зайсанском р-не ВК обл. 

 

БІРКӨЛІК - а., ОҚО, Төле би ауд. 

БИРКОЛИК - а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

БІРҚАЗАН - а., Қызылорда обл., Қызылорда қал/әк. 

БИРКАЗАН - а., в Кызылординской гор/а. Кызылорд, 

обл. 

 



 

БІРҚАЗАН - ст., Қызылорда обл., Қызылорда қал/әк. 

БИРКАЗАН- ст., в Кызылординской гор/а. Кызылорд. 

обл. 

 

БІРЛЕСТІК - а., Қызылорда обл., Шиелі ауд. 

БИРЛЕСТИК а., в Шиелинском р-не Кызылорд. обл. 

 

БІРЛЕСУ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

БИРЛЕСУ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

БІРЛЕСУ ЕҢБЕК - а., Жамбыл обл., Жамбыл ауд. 

БИРЛЕСУ ЕНБЕК - а., в Жамбылском р-не Жамб. обл. 

 

БІРЛІК - а., Ақмола обл., Астрахан ауд.  

БИРЛИК - а., в Астраханском р-не Акм. обл.  

 

БІРЛІК - а., Ақмола обл., Қорғалжын ауд.  

БИРЛИК - а., в Коргалжынском р-не Акм. оба. 

 

БІРЛІК - а., Ақмола обл., Целиноград ауд.  

БИРЛИК - а., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

БІРЛІК - а., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд.  

БИРЛИК - а., в Мугалжарском р-не Акт. обл.  

 

БІРЛІК - а., Алматы обл., Алакөл ауд.  

БИРЛИК - а., в Алакольском р-не Алм. обл.  

 

БІРЛІК - а., Алматы обл, Балқаш ауд.  

БИРЛИК - а., в Балкашском р-не Алм. обл.  

 

БІРЛІК - а., Алматы обл., Енбекшіқазақ ауд.   

БИРЛИК - а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

БІРЛІК-а., Алматы обл., Жамбыл ауд.  

БИРЛИК - а., в Жамбылском р-не Алм. обл.  

 

БІРЛІК - а., Алматы обл., Қаратал ауд.  

БИРЛИК - а., в Караталском р-не Алм. обл.  

 

БІРЛІК - а., Алматы обл., Талғар ауд. 

БИРЛИК - а., в Талгарском р-не Алм.обл. 

 

БІРЛІК - а., Атырау обл., Атырау қал/әк.  

БИРЛИК - а., в Атырауской гор/а. Атыр. обл.  

 

БІРЛІК - а., БҚО, Жаңақала ауд. 

БИРЛИК - а., в Жанакалинском р-не ЗК обл.  

 

БІРЛІК - а., Жамбыл обл., Мойынқұм ауд.  



 

БИРЛИК - а., в Мойынкумском р-не Жамб.обл. 

 

БІРЛІК - а., Жамбыл обл., Шу ауд. 

БИРЛИК - а., в Шуском р-не Жамб. обл. 

 

БІРЛІК - а.. Қызылорда обл., Жаңақорған ауд. 

БИРЛИК - а., в Жанакорганском р-не Кызылорл. обл. 

 

БІРЛІК - а., Қызылорда обл., Қармақшы ауд. 

БИРЛИК  - а., в Кармакшынском р-не Кызылорд. обл. 

 

БІРЛІК - а., Маңғыстау обл., Мұнайлы ауд. 

БИРЛИК - а., в Мунайлынском р-не Манг. обл. 

 

БІРЛІК - а., Павлодар обл., Баянауыл ауд.  

БИРЛИК -  а., в Баянауылском р-не Павл. обл. 

 

БІРЛІК  - а., ОҚО, Бәйдібек ауд. 

БИРЛИК - а., в р-не  Байдибека ЮК обл. 

 

БІРЛІК - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

БИРЛИК -а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

БІРЛІК - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

БИРЛИК - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

БІРЛІК - а., ОҚО, Ордабасы ауд. 

БИРЛИК - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

БІРЛІК - а., ОҚО, Түркістан қал/әк. 

БИРЛИК - а., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

БІРЛІК - а., Павлодар обл., Павлодар ауд.  

БИРЛИК - а., в Павлодарском р-не Павл. обл. 

 

БІРЛІК - а., СҚО, Есіл ауд. 

БИРЛИК - а., в Есильском р-не СК обл. 

 

БІРЛІК - а., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

БИРЛИК - а., в р-не Габита Мусирепова СКобл. 

 

БІРЛІК  -а., СҚО, Тайынша ауд. 

БИРЛИК - а., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

БІРЛІК  - а., СҚО, Шал ақын ауд. 

БИРЛИК  - а., в р-не Шал акына СК обл. 

 

БІРЛІК  - а., ШҚО, Бесқарағай ауд. 

БИРЛИК - а., в Бескарагайском р-не ВК обл. 

 

БІРЛІК - а., ШҚО, Жарма ауд. 



 

БИРЛИК - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

БІРЛІКҮСТЕМ - а., Жамбыл обл., Шу ауд. 

БИРЛИКУСТЕМ - а., в Шуском р-не Жамб. обл. 

 

БІРЛІКШІЛ - а., ШҚО, Жарма ауд. 

БИРЛИКШИЛЬ - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

БІРСУАТ - а., Ақмола обл., Аршалы ауд. 

БИРСУАТ - а., в Аршалынском р-не Акм. обл. 

 

БІРСУАТ - а., Ақмола обл., Біржан сал ауд.  

БИРСУАТ - а., в р-не Биржан сала Акм. обл. 

 

БІРСУАТ - а., Ақмола обл., Жарқайың ауд.  

БИРСУАТ - а., в Жаркайынском р-не Акм. обл. 

 

БІРТАБАН - а., Ақмола обл., Қорғалжын ауд. 

БИРТАБАН - а., в Коргалжынском р-не Акм. обл. 

 

БІРТАЛ - а., Ақмола обл., Есіл ауд. 

БИРТАЛ - а., в Есильском р-не Акм. обл. 

 

БІРТІЛЕК - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

БИРТИЛЕК - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

БІРШОҒЫР - а., Ақтөбе обл., Шалқар ауд.  

БИРШОГИР - а., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

БІРШОҒЫР - ст., Ақтөбе обл., Шалқар ауд. 

БИРШОГИР - ст., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

I БАДАМ - а., ОҚО, Сайрам ауд. 

БАДАМ I - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

I БІРЛІК - ст., Жамбыл обл., Шу ауд. 

БИРЛИК I - ст., в Шуском р-не Жамб.обл. 

 

I ИЛЕЦК - ст., БҚО, РФ аум. 

ИЛЕЦК I - ст., на терр. РФ, ЗК обл. 

 

I КАЛИНИНО - с., ОҚО, Түлкібас ауд.  

КАЛИНИНО I - с., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

I КҮНБАТЫС - а., Жамбыл обл., Қордай ауд. 

КУНБАТЫС I - а., в Кордайском р-не Жамб. обл. 

 

БІРІНШІ МАЙ - а., БҚО, Сырым ауд.  

БИРИНШИ МАЙ - а., в Сырымском р-не ЗК обл. 

 

1 МАЙ - с., ОҚО, Төле би ауд. 



 

1 МАЯ - с., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

БІРІНШІ МАМЫР - а., Қызылорда обл., Шиелі ауд. 

БИРИНШИ МАМЫР-  а., в Шиелинском р-не Кызылорд. 

обл.  

 

БІРІНШІ МАМЫР - а., ОҚО, Төле би ауд.  

БИРИНШИ МАМЫР- а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

I ШЕЖІН - а., БҚО, Тасқала ауд. 

ШЕЖИН I - а., в Таскалинском р-не ЗК обл. 

 

БІТІК - а., БҚО, Ақжайық ауд. 

БИТИК - а., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

-В- 
 

ВАВИЛИНО - с., БҚО, Тасқала ауд.  

ВАВИЛИНО - с., в Таскалинском р-не ЗК обл. 

 

ВАВИЛИНО - раз., БҚО, Тасқала ауд.  

ВАВИЛИНО - раз., в Таскалинском р-не ЗК обл. 

 

ВАГУЛИНО - с., СҚО, Қызылжар ауд.  

ВАГУЛИНО - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

ВАЛЕРЬЯНОВКА- с., Қостанай обл., Таран ауд. 

ВАЛЕРЬЯНОВКА - с., в Тарановском р-не Кост. обл. 

 

ВАРВАРИНКА - с., Қостанай обл., Таран ауд. 

ВАРВАРИНКА - с., в Тарановском р-не Кост. обл. 

 

ВАРВАРОВКА - с., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд. 

ВАРВАРОВКА -с., в Узынкольском р-не Кост. обл. 

 

ВАСИЛЬЕВКА - с., Акмола обл., Сандықтау ауд. 

ВАСИЛЬЕВКА- с., в Сандыктауском р-не Акм. обл. 

 

ВАСИЛЬЕВКА - с., Қостанай обл., Қостанай ауд. 

ВАСИЛЬЕВКА - с., в Костанайском р-не Кост, обл. 

 

ВАСИЛЬЕВКА- с., ШҚО, Зырянов ауд.  

ВАСИЛЬЕВКА - с., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

ВАСИЛЬЕВКА – с., ШҚО, Ұлан ауд.  

ВАСИЛЬЕВКА - с., в Уланском р-не ВК обл. 

 

ВАСИЛЬКОВКА - с.. ШҚО, Жарма ауд. 

ВАСИЛЬКОВКА- с., в Жарминском р-не ВК обл. 



 

ВАСИЛЬКОВА - с., Ақмола обл., Сандықтау ауд. 

ВАСИЛЬКОВА - с., Сандыктауском р-не Акм. обл. 

 

ВАСИЛЬКОВА - раз., Ақмола обл., Сандықтау ауд. 

ВАСИЛЬКОВА - раз., Сандыктауском р-не Акм. обл. 

 

ВВЕДЕНКА – с., Қостанай обл., Меңдіқара ауд. 

ВВЕДЕНКА - с., в Мендикаринском р-не Кост. обл. 

 

ВЕДЕНОВКА - с., Ақмола обл., Бурабай ауд. 

ВЕДЕНОВКА - с., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

ВЕЛИХОВКА - с., Ақтөбе обл., Қарғалы ауд. 

ВЕЛИХОВКА - с., Каргалынском р-не Акт. обл. 

 

ВЕРЕНКА - с., Қостанай обл., Қарабалық ayд.| 

ВЕРЕНКА - с., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 

ВЕРЕНКА - с., Ақмола обл., Ерейментау ауд. 

ВЕРЕНКА - с., в Ерейментауском р-не Акм. обл. 

 

ВЕРЕНКА - с., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд. 

ВЕРЕНКА - с., в Мартокском р-не Акт. обл.  

 

ВЕРХНЯЯ КАТУНЬ- с., ШҚО, Қатонқарағай ауд. 

ВЕРХНЯЯ КАТУНЬ - с., в Катонкарагайском р-не ВК 

обл. 

 

ВЕРХНЯЯ ЕЛОВКА - с., ШҚО, Күршім ауд. 

ВЕРХНЯЯ ЕЛОВКА - с., в Куршимском р-не  ВК обл. 

 

ВЕРХНЯЯ ХАЙРУЗОВКА – с., ШҚО, Риддер қал/әк. 

ВЕРХНЯЯ ХАЙРУЗОВКА - с., в Риддерской гор/а. ВК  

обл. 

 

ВЕРШКОВОЕ - с., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд. 

ВЕРШКОВОЕ - с., в Узынкольском р-не Кост. обл. 

 

ВЕСЕЛАЯ  РОЩА - с., Павлодар обл., Железен ауд. 

ВЕСЕЛАЯ  РОЩА - с., в Железинском р-не Павл. обл. 

 

ВСЕЛОВКА - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

ВСЕЛОВКА - с., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

ВЕСЕЛОВКА - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

ВЕСЕЛОВКА - с., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

ВЕСЕЛОЕ- с., ШҚО, Глубокое ауд. 

ВЕСЕЛОЕ - с., в Глубоковском р-не ВК обл. 

 



 

ВЕСЕЛОЕ - с., Ақмола обл., Сандықтау ауд. 

ВЕСЕЛОЕ - с., в Сандыктауском р-не Акм.обл. 

 

ВЕСЕЛОЕ - с., СҚО, Есіл ауд. 

ВЕСЕЛОЕ - с., в Есильском р-не СК обл. 

 

ВЕСЕЛЫЙ  ПОДОЛ - с., Қостанай обл., Сарыкөл ауд. 

ВЕСЕЛЫЙ ПОДОЛ - с., в Сарыкольском р-не Кост. обл. 

 

ВЕСНА - ст., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд. 

ВЕСНА - ст., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

ВЕТЕЛКИ - с., БҚО, Орал қал/әк. 

ВЕТЕЛКИ - с., в Уральской гор/а. ЗК обл. 

 

ВИКТОРОВКА - с., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

ВИКТОРОВКА - с., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ВИННОЕ - с., ШҚО, Глубокое ауд. 

ВИННОЕ - с., в Глубоковском р-не ВК обл. 

 

ВИНОГРАДОВКА - с., Ақмола обл., Ақкөл ауд. 

ВИНОГРАДОВКА - с., в Аккольском р-не Акм. обл. 

 

ВИНОГРАДОВКА - с., СҚО, Тайынша ауд. 

ВИНОГРАДОВКА - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ВИНОГРАДОВКА - с., СҚО, Қызылжар ауд. 

ВИНОГРАДОВКА - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

ВИШНЕВКА - с., СҚО, Қызылжар ауд. 

ВИШНЕВКА - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

ВИШНЕВКА -:с., Ақмола обл., Астрахан ауд. 

ВИШНЕВКА - с., в Астраханском р-не Акм. обл. 

 

ВИШНЕВКА - с., Қостанай обл., Сарыкөл ауд., 

ВИШНЕВКА - с., в Сарыкольском р-не Кост. обл. 

 

ВИШНЕВКА - с., СҚО, Тайынша ауд. 

ВИШНЕВКА - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ВИШНЕВОЕ - с., Қостанай обл., Федоров ауд. 

ВИШНЕВОЕ - с., в Федоровском р-не Кост. обл. 

 

ВЛАДИМИРОВКА - с., СҚО, Мамлют ауд. 

ВЛАДИМИРОВКА - с., в Мамлютском р-не СКобл. 

 

ВЛАДИМИРОВКА - с., Қостанай обл., Қостанай ауд. 

ВЛАДИМИРОВКА - с., в Костанайском р-не Кост. обл. 



 

ВЛАДИМИРОВКА - с., БҚО, Зеленов ауд. 

ВЛАДИМИРОВКА - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

ВЛАДИМИРОВКА - с., Ақмола обл., Аршалы ауд. 

ВЛАДИМИРОВКА - с., в Аршалынском р-не Акм. обл. 

 

ВЛАДИМИРОВКА - с., Ақмола обл., Сандықтау ауд. 

ВЛАДИМИРОВКА - с., в Сандыктауском р-не Акм. обл. 

 

ВЛАДЫКИНКА - с., Қостанай обл., Федоров ауд. 

ВЛАДЫКИНКА - с., в Федоровском р-не Кост, обл. 

 

ВЛАСОВКА - с., СҚО, Аққайың ауд. 

ВЛАСОВКА - с., в Аккайынском р-не СК обл. 

 

ВОДНИКОВ - с., Атырау обл., Атырау қал/әк. 

ВОДНИКОВ - с., в Атырауской гор/а. Атыр. обл. 

 

ВОДНОЕ - с., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

ВОДНОЕ - с., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ВОДНОЕ - с., Алматы обл., Кербұлақ ауд. 

ВОДНОЕ - с., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

ВОДОКАЧКА - с., Қызылорда обл., Арал ауд. 

ВОДОКАЧКА -не., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

ВОДОПРОВОДНОЕ - с.,СҚО, Қызылжар ауд. 

ВОДОПРОВОДНОЕ - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

ВОДОПЬЯНОВКА- с., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

ВОДОПЬЯНОВКА – с., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ВОЗВЫШЕНКА - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

ВОЗВЫШЕНКА - с., р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

ВОЗВЫШЕНКА - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

ВОЗВЫШЕНКА - с., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

ВОЗВЫШЕНКА - ст., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

ВОЗВЫШЕНКА - ст., в р-не Магжана Жумабаева СК 

обл. 

 

ВОЗДВИЖЕНКА с., Ақмола обл., Целиноград ауд. 

ВОЗДВИЖЕНКА - с., в Целиноградском р-не Акм. обл.  

 

ВОЗНЕСЕНКА - с., СҚО, Қызылжар ауд. 

ВОЗНЕСЕНКА - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

ВОЗНЕСЕНКА - с., СҚО, Қызылжар ауд. 



 

ВОЗНЕСЕНКА - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

ВОЗНЕСЕНКА - с., СҚО, Қызылжар ауд. 

ВОЗНЕСЕНКА -  с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

ВОЗНЕСЕНКА - с., ШҚО, Күршім ауд.  

ВОЗНЕСЕНКА - с., в Куршимском р-не ВК оба 

 

ВОЗНЕСЕНКА - с., Павлодар обл., Успен ауд. 

ВОЗНЕСЕНКА - с., в Успенском р-не Павл. оба. 

 

ВОЗНЕСЕНКА - с., Акмола обл., Бұланды ауд. 

ВОЗНЕСЕНКА - с., в Буландынском р-не Акм. обл. 

 

ВОЗНЕСЕНОВКА - с., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд. 

ВОЗНЕСЕНОВКА - с., в Мартокском р-не Алм. обл. 

 

ВОЗНЕСЕНОВКА - с., ШҚО, Бородулиха aуд. 

ВОЗНЕСЕНОВКА - с., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

ВОЛГОГРАДСКОЕ - с., Қостанай обл., Жітіқара ауд. 

ВОЛГОГРАДСКОЕ - с., в Житикаринском р-а Кост. обл. 

 

ВОЛГОДОНОВКА - с., Ақмола обл., Аршалы ауд. 

ВОЛГОДОНОВКА - с., в Аршалынском м Акм. обл. 

ВОЛКОВКА - с., Қостанай обл., Федоров ауд. 

ВОЛКОВКА - с., в Федоровском р-не Кост, oбл. 

 

ВОЛКОВСКОЕ - с., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

ВОЖОВСКОЕ - с., в Бухар жырауском р-не  Кар. обл. 

 

ВОЛНА - с., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд.   

ВОЛНА - с., в Узынкольском р-не Кост. обл.  

 

ВОЛОДАРСКОЕ - ст., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

ВОЛОДАРСКОЕ - с., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

ВОЛОДАРСКОЕ - ст., СҚО, Айыртау ауд. 

ВОЛОДАРСКОЕ - с., в Айыртауском р-не , СК обл. 

 

ВОЛОДАРСКОЕ - с., БҚО, Зеленое ауд.  

ВОЛОДАРСКОЕ - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

ВОЛОШИНКА - с, СҚО, Есіл ауд.  

ВОЛОШИНКА - с., в Есильском р-не СК обл. 

 

ВОЛЧАНКА - с., ШҚО, Шемонаиха ауд. 

ВОЛЧАНКА - с., в Шемонаихинском р-не ВК обл. 

 

ВОЛЧИХА - с., ШҚО, Глубокое ауд. 



 

ВОЛЧИХА- с., в Глубоковском р-не ВК обл. 

 

ВОЛЫНСК - с., СҚО, Тайынша ауд. 

ВОЛЫНСК - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ВОРОБЬЕВКА - с., Ақмола обл., Бұланды ауд. 

ВОРОБЬЕВКА - с., в Буландынском р-не Акм. обл. 

 

ВОРОБЬЕВСКОЕ- с., Қостанай обл., Алтынсарин ауд. 

ВОРОБЬЕВСКОЕ - с., в Алтынсаринском р-не Кост. обл. 

 

ВОРОНЕЖСКОЕ - с., Қостанай обл., Таран ауд. 

ВОРОНЕЖСКОЕ - с., в Тарановском р-не Кост, обл. 

 

ВОРОНИНСКОЕ - с., Қостанай обл., Таран ауд. 

ВОРОНИНСКОЕ - с., в Тарановском р-не Кост, обл. 

 

ВОРОНОВКА - с., Ақмола обл., Бурабай ауд. 

ВОРОНОВКА - с., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

ВОРОНЦОВКА - с., Павлодар обл., Қашыр ауд. 

ВОРОНЦОВКА - с., в Кашырском р-не Павл, обл. 

 

ВОСКРЕСЕНКА-с., Павлодар обл., Қашыр ауд. 

ВОСКРЕСЕНКА - с., в Кашырском р-не Павл. обл. 

ВОСКРЕСЕНКА - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

ВОСКРЕСЕНКА - с., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

ВОСКРЕСЕНOBKA - с., СҚО, Айыртау ауд. 

ВОСКРЕСЕНOBKA - с., в Айыртауском р-не СКобл. 

 

ВОСКРЕСЕНOBKA - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

ВОСКРЕСЕНOBKA - с., в р-не Магжана Жумабаева СК 

обл. 

 

ВОСКРЕСЕНОВКА - с., Қостанай обл., Қостанай ауд. 

ВОСКРЕСЕНОВКА - с., в Костанайском р-не Кост. обл. 

 

ВОСКРЕСЕНОВКА - с., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд. 

ВОСКРЕСЕНОВКА-  с., в Узынкольском р-не Кост. обл. 

 

ВОСКРЕСЕНОВКА - с., ШҚО, Бородулиха ауд. 

ВОСКРЕСЕНОВКА - с., в Бородулихинском р-не ВК 

обл. 

 

ВОСТОК - с., Қостанай обл., Қарасу ауд.  

ВОСТОК - с., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

ВОСТОЧНАЯ - ст., Қарағанды обл., Абай қал/әк. 

ВОСТОЧНАЯ - ст., в Абайской гор/а. Кар. обл. 



 

ВОСТОЧНАЯ - ст., Қарағанды обл., Қарағанды қал/әк. 

ВОСТОЧНАЯ - ст., в Карагандинской гор/а. Кар. обл. 

 

ВОСТОЧНОЕ - с., Қостанай обл., Арқалық қал/әк. 

ВОСТОЧНОЕ - с., в Аркалыкской гор/а. Кост. обл. 

 

ВОСТОЧНОЕ - с., Қарағанды обл., Абай қал/әк. 

ВОСТОЧНОЕ -  с., в Абайской гор/а. Кар. обл. 

 

ВОСТОЧНОЕ - с., СҚО, Тайынша ауд.  

ВОСТОЧНОЕ - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ВОСТОЧНОЕ - с., Павлодар обл., Лебяжье ауд. 

ВОСТОЧНОЕ - с., в Лебяжинском р-не Павл. обл. 

 

ВОСТОЧНОЕ - с., ШҚО, Ұлан ауд.  

ВОСТОЧНОЕ - с., в Уланском р-не ВК обл. 

 

ВОСТОЧНОЕ - с., ШҚО, Зырянов ауд.  

ВОСТОЧНОЕ - с., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

ВОСХОД - с., Қарағанды обл., Абай ауд.  

ВОСХОД - с., в Абайском р-не Кар. обл. 

 

ВОСХОДСКОЕ - с., СҚО, Айыртау ауд.  

ВОСХОДСКОЕ - с., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

ВОСЬМИДОМИКИ – с., Қарағанды обл., Шахан 

кент/әк. 

ВОСЬМИДОМИКИ- с., в Шаханской пос/а. Кар.обл. 

 

ВОСЬМОЕ МАРТА – с., ШҚО, Жарма ауд. 

ВОСЬМОЕ МАРТА – с., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

ВОСЬМОЕ МАРТА – а., ШҚО, Риддер қал/әк. 

ВОСЬМОЕ МАРТА – а., в Риддерской гор/а. ВК обл. 

 

ВОСЬМОЕ МАРТА – а., Павлодар обл., Май ауд. 

ВОСЬМОЕ МАРТА – а., в Майском р-не Павл. Обл. 

 

ВСЕВОЛОДОВКА – с., СҚО, Айыртау ауд.  

ВСЕВОЛОДОВКА - с., в Айыртауском р-не СК обл.. 

 

ВТОРАЯ ПЯТИЛЕТКА - с., ШҚО, Бородулиха ауд. 

ВТОРАЯ ПЯТИЛЕТКА - с., Бородулихин р-не ВК обл. 

 

ВЫДРИХА – с., ШҚО, Шемонаиха ауд. 

ВЫДРИХА – с., в Шемонаихинском р –не ВК обл. 

 

ВЫСОКОЕ –с., СҚО, Айыртау ауд. 



 

ВЫСОКОЕ – с., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

ВЯЧЕСЛАВКА- с., Ақмола обл., Аршалы ауд. 

ВЯЧЕСЛАВКА- с., в Аршалынском р-не Акм. обл. 

 

- Г- 
 
 

ГАГАРИНО - с., ШҚО, Ұлан ауд.  

ГАГАРИНО- с., в Уланском р-не ВК обл. 

 

ГАГАРИНО - с., ОКО, Мақтаарал ауд. 

ГАГАРИНО  - с., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ГАГАРИНО-  с., СҚО,Аққайың ауд. 

ГАГАРИНО - с., в Аккайынском р-не СК обл. 

 

ГАГАРИНСКОЕ - с., Ақмола обл., Жарқайың ауд. 

ГАГАРИНСКОЕ - с., Жаркайынском р-не Акм. 

обл. 

 

ГАГАРИНСКОЕ - с., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

ГАГАРИНСКОЕ - с., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

ГАВРИНО - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

ГАВРИНО - с., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

ГАВРИЛОВКА - с.,СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

ГАВРИЛОВКА – с.,  в р-не Габита Мусирепова, СК обл. 

 

ГАЙДАР - с., Ақмола обл., Атбасар ауд.  

ГАЙДАР - с., в Атбасарском р-не Акм. обл. 

 

ГАЙДУКОВО - с., СҚО, Қызылжар.ауд.  

ГАЙДУКОВО - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

ГАЛИЦИНО - с., БҚО, Зеленов ауд. 

ГАЛИЦИНО - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

ГАЛИЦИНО -  с., СҚО, Айыртау ауд. 

ГАЛИЦИНО - с,, в Айыртауском р-не СК обл. 

 

ГАЛИЦКОЕ – с., Павлодар обл., Успен ауд. 

ГАЛИЦКОЕ —с., в Успенском р-не Павл. обл. 

 

ГАЛКИНО - с., Павлодар обл., Шарбақты ауд. 

ГАЛКИНО - с., в Шарбактынском р-не Павл.обл. 

 

ГАНЬКИНО - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

ГАНЬКИНО - с., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

ГАНЬКИНО - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 



 

ГАНЬКИНО - с., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

СК обл. 

 

ГАНЮШКИНО -c., Атырау обл., Құрманғазы ауд.орт.  

ГАНЮШКИНО -  с., р.ц. Курмангазынского р-на 

Атыр.обл 

 

ГАРШИНО - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд.  

ГАРШИНО – с.,  в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

ГАСТЕЛЛО - с., Ақмола обл., Жарқайың ауд.  

ГАСТЕЛЛО - с., в Жаркайынском р-не Акм. обл. 

 

ГЕОЛОГ - с., Атырау обл., Атырау қал/әк.  

ГЕОЛОГ - с., в Атырауской гор/а. Атыр. обл. 

 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ - с., Қарағанды обл., Шахтинск 

қал/әк. 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ - с., в Шахтинской гор/а. Кар. обл. 

 

ГЕОЛОГОВ - с., Қызылорда обл., Қызылорда кал/әк. 

ГЕОЛОГОВ - с., в Кызылординской гор/а. Кызылорд.  

обл. 

 

ГЕОРГИЕВКА - с., Ақтөбе обл., Ақтөбе қал/әк. 

ГЕОРГИЕВКА - с., в Актобинской гор/а. Акт. обл. 

 

ГЕОРГИЕВКА - с., Қостанай обл., Денисов ауд. 

ГЕОРГИЕВКА - с., в Денисовском р-не Кост. обл. 

 

ГЕОРГИЕВКА - с., ШҚО, Жарма ауд. орт. 

ГЕОРГИЕВКА - с., р.ц. Жарминского р-на ВК обл. 

 

ГЕОФИЗИК - с., Қостанай обл., Қостанай қал/әк.  

ГЕОФИЗИК – с.,  в Костанайской гор/а. Кост. обл. 

 

ГЕРАСИМОВКА - с., ШҚО, Ұлан ауд.  

ГЕРАСИМОВКА - с., в Уланском р-не ВК обл. 

 

ГЕРЦЕНО - с., Қостанай обл., Қарасу ауд.  

ГЕРЦЕНО - с., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

ГЛАЗУНОВКА - с., Қостанай обл., Қостанай ауд. 

ГЛАЗУНОВКА - с., в Костанайском р-не Кост. обл. 

 

ГЛАЗУНОВО - с., ШҚО, Көкпекті ауд.  

ГЛАЗУНОВО - с., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

ГЛЕБОВКА - с., Ақмола обл., Жақсы ауд.  



 

ГЛЕБОВКА - с., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 

ГЛЕБОВКА - с., Қостанай обл., Денисов ауд.  

ГЛЕБОВКА -  с., в Денисовском р-не Кост. обл. 

 

ГЛУБОКОЕ - с., СҚО, Қызылжар ауд.  

ГЛУБОКОЕ - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

ГЛУБОКОЕ - с., СҚО, Тайынша ауд.  

ГЛУБОКОЕ - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ГЛУХОВКА - с., ШҚО, Бесқарағай ауд.  

ГЛУХОВКА - с., в Бескарагайском р-не ВК обл. 

 

ГОЛУБИНОВКА - с., Ақтөбе обл., Алға ауд. 

ГОЛУБИНОВКА - с., в Алгинском р-не Акт. обл. 

 

ГОЛУБОВКА - с., Павлодар обл., Ертіс ауд. 

ГОЛУБОВКА - с., в Ертисском р-не Павл. обл. 

 

ГОЛУБОЙ ЗАЛИВ - с., ШҚО, Зырянов ауд.  

ГОЛУБОЙ ЗАЛИВ - с., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

ГОНЧАРОВКА - с., СҚО, Қызылжар ауд. 

ГОНЧАРОВКА - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

ГОРБУНОВО - с., БҚО, Зеленов ауд.  

ГОРБУНОВО - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

ГОРДЕЕВКА - с., Ақмола обл., Бұланды ауд. 

ГОРДЕЕВКА - с., в Буландынском р-не Акм. обл. 

 

ГОРКУНОВО - с., ШҚО, Шемонаиха ауд.  

ГОРКУНОВО - с., в Шемонаихинском р-не ВК обл. 

 

ГОРНОВОДСК - с., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд. 

ГОРНОВОДСК - с., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

ГОРНОЕ - с., Алматы обл., Жамбыл ауд.  

ГОРНОЕ - с., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

ГОРНОЕ - с., СҚО, Есіл ауд. 

ГОРНОЕ - с., в Есильском р-не СК обл. 

 

ГОРНОЕ - с., СҚО, Айыртау ауд. 

ГОРНОЕ - с., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

ГОРНОСТАЕВКА - с., Павлодар обл., Ертіс ауд. 

ГОРНОСТАЕВКА - с., в Ертисском р-не Павл. обл. 

 

ГОРНЯК - с., ШҚО, Ұлан ауд. 



 

ГОРНЯК - с., в Уланском р-не ВК обл. 

 

ГОРНЯК - с., Қостанай обл., Аманкелді ауд. 

ГОРНЯК – с., в Аманкелдинском р-не Кост.обл. 

 

ГОРОДЕЦКОЕ- с., СҚО, Шал ақын ауд. 

ГОРОДЕЦКОЕ – с., в р-не Шал акына СК обл. 

 

ГОРЬКИЙ - с., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

ГОРЬКИЙ - с., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ГОРЬКОВСКОЕ - с., СҚО, Ақжар ауд.  

ГОРЬКОВСКОЕ - с., в Акжарском р-не СК обл. 

 

ГОРЬКОЕ - с., СҚО, Тайынша уд. 

ГОРЬКОЕ-с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ГОСПЛЕМСТАНЦИЯ - с., Қостанай обл., Қостанай 

қал/әк. 

ГОСПЛЕМСТАНЦИЯ - с., в Костанайской гор/ а. Кост. 

обл. 

 

ГОСПЛЕМСТАНЦИЯ - с., Павлодар обл., Павлодар 

ауд. 

ГОСПЛЕМСТАНЦИЯ - с., в Павлодарском р- не Павл. 

обл. 

 

ГРАН - с., Атырау обл., Исатай ауд. 

ГРАН - с., в Исатайском р-не Атыр. обл. 

 

ГРАНИКОВКА - с., Ақмола обл., Сандықтау ауд. 

ГРАНИКОВКА - с., в Сандыктауском р-не Акм. обл. 

 

ГРАНИТНОЕ - с., ШҚО, Семей қал/әк.  

ГРАНИТНОЕ - с., Семейской гор/а. ВК обл. 

 

ГРАНИТНЫЙ - с., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

ГРАНИТНЫЙ--с., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ГРАЧЕВКА - с., СҚО, Айыртау ауд.  

ГРАЧЕВКА - с., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

ГРАЧЕВКА - с., Қостанай обл., Федоров ауд. 

ГРАЧЕВКА - с., в Федоровском р-не Кост. обл. 

 

ГРЕМЯЧЕЕ - с., БҚО, Зеленое ауд.  

ГРЕМЯЧЕЕ - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 



 

ГРЕНАДЕРКА - с., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд. 

ГРЕНАДЕРКА - с., в Узынкольском р-не Кост. обл. 

 

ГРИГОРЬЕВКА - с., Ақтөбе обл., Қарғалы ауд. 

ГРИГОРЬЕВКА - с., в Каргалынском р-не Акт. обл. 

 

ГРИШЕНКА - с., Қостанай обл., Денисов ауд. 

ГРИШЕНКА - с., в Денисовском р-не Кост.обл. 

 

ГРОДИКОВО - с., Жамбыл обл., Жамбыл ауд. 

ГРОДИКОВО - с., в Жамбылском р-не Жамб.обл. 

 

ГРОМОТУХА - с., ШҚО, Риддер қал /әк.  

ГРОМОТУХА - с., в Риддерской гоp/а. ВК обл. 

 

ГРУЗДЕВКА - с., Павлодар обл., Железин ауд. 

ГРУЗДЕВКА - с., в Железинском р-не Павл.обл. 

 

ГУГНЯ - а., БҚО, Ақсай қал/әк. 

ГУГНЯ - а., в Аксайской гор/а. ЗК обл. 

 

ГУГНЯ - раз., БҚО, Бөрілі ауд. 

ГУГНЯ - раз., в Борилинском р-не ЗК обл. 

 

ГУЛЯЙПОЛЕ - с., Ақмола обл., Шортанды ауд. 

ГУЛЯЙПОЛЕ - с., в Шортандынском р-не Акм. обл. 

 

ГУРЬЯНОВКА - с., СҚО, Есіл ауд.  

ГУРЬЯНОВКА - с., в Есильском р-не СК обл. 

 

ГУРЬЯНОВСКОЕ - с., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

ГУРЬЯНОВСКОЕ - с., в Карабалыкском Кост. обл. 

 

ГУСАКОВКА - с., СҚО, Айыртау ауд.  

ГУСАКОВКА - с., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

ГУСАРКА - с., Ақмола обл., Ақкөл ауд.   

ГУСАРКА - с., в Аккольском р-не Акм. обл. 

 

ГҮЛДАЛА - а., Алматы обл., Талғар ауд.   

ГУЛЬДАЛА - а., в Талгарском р-не Алм. обл. 

 

ГҮЛСТАН - а., Ақмола обл., Бурабай ауд.  

ГУЛЬСТАН - а., в Бурабайском р-не Акм.обл. 

 

ГҮЛСТАН - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ГУЛЬСТАН - а., в Мактааралском р-не ЮК 
 

 



 

-Ғ- 
 

ҒАБДУЛЛИН - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ГАБДУЛЛИН - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 
 

-Д- 
 

ДАВЫДЕНОВКА - с., Қостанай обл., Қостанай ауд. 

ДАВЫДЕНОВКА - с., в Костанайском р-не Кост. обл. 

 

ДАЙЫНДЫҚ - а., СҚО, Аққайың ауд.  

ДАЙЫНДЫК - а., в Аккайынском р-не СК обл. 

 

ДАЙЫР - а., ШҚО, Зайсан ауд. 

ДАЙЫР - а., в Зайсанском р-не ВК обл. 

 

ДАЛА - а., Алматы обл., Кербұлак ауд. 

ДАЛА - а., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

ДАЛА - раз., Алматы обл., Кербұлақ ауд. 

ДАЛА - раз., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

ДАЛА БАЙ - а., Ақмола обл., Жарқайың ауд.  

ДАЛАБАИ - а., в Жаркайынском р-не Акм. обл. 

 

ДАЛАҚАЙНАР- а., Алматы обл., Талғар ауд. 

ДАЛАКАЙНАР - а., в Талгарском р-не Алм.обл. 

 

ДАЛАҚАЙНАР- Жамбыл обл., Шу ауд.  

ДАЛАКАЙНАР - а., в Шуском р-не Жамб. обл. 

 

ДАЛДАБАЙ - а., Қызылорда обл., Жалағаш ауд. 

ДАЛДАБАЙ - а., в Жалагашском р-не Кызылорд. обл. 

 

ДАЛЬНЕЕ - с., Қарағанды обл., Осакаров ауд. 

ДАЛЬНЕЕ - с., в Осакаровском р-не Кар. обл. 

 

ДАЛЬНЕЕ - с., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

ДАЛЬНЕЕ - с., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 

ДАЛЬНЕЕ - с., СҚО, Тимирязев ауд. 

ДАЛЬНЕЕ - с., в Тимирязевском р-не СК обл. 

 

ДАМБА - с., Атырау обл., Атырау қал/әк.  

ДАМБА - с., в Атырауской гор/а. Атыр. обл. 

 

ДАМСА - с., Ақмола обл., Шортанды ауд.  

ДАМСА - с., в Шортандынском р-не Акм. обл. 

 

ДАНИЛӘКӨЛ - а., БҚО, Бөрілі ауд.  



 

ДАНИЛЯКОЛЬ - а., в Борилинском р-не ЗК обл. 

 

ДАНИЛОВКА - с., Ақмола обл., Бұланды ауд. 

ДАНИЛОВКА - с., в Буландынском р-не Акм. обл. 

 

ДАНИЛОВКА - с., Павлодар обл., Павлодар ауд. 

ДАНИЛОВКА -с., в Павлодарском р-не Павл. обл. 

 

ДАРБАЗА -а, Жамбыл обл., Жуалы ауд. 

ДАРБАЗА - а., в Жуалынском р-не Жамб. обл. 

 

ДАРБАЗА - а., ОҚО, Отырар ауд. 

ДАРБАЗА - а., в Отырарском р-не ЮК обл. 

 

ДАРБАЗА- а,, ОҚО, Сарыағаш ауд.  

ДАРБАЗА -  а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ДАРБАЗА - ст., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

ДАРБАЗА - ст:, в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ДАРБАЗАҚҰМ - а., Алматы обл., Панфилов ауд. 

ДАРБАЗАКУМ - а, в Панфиловском р-не Алм. обл. 

 

ДАРИЯ - ст., Қарағанды обл., Шет ауд.  

ДАРИЯ - ст., в Шетском р-не Кар. обл. 

ДАРСТВЕННОЕ - с., ШҚО, Күршім ауд. 

ДАРСТВЕННОЕ - с., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

ДАРТАМТЫ - а., Алматы обл., Ұйғыр ауд.  

ДАРТАМТЫ - а., в Уйгырском р-не Алм. обл. 

 

ДАРХАН - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

ДАРХАН - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ДАРЬИНСКОЕ - с., БҚО, Зеленое ауд.  

ДАРЬИНСКОЕ - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

ДАСТАН - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

ДАСТАН - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ДАТҚА - а., ОҚО, Түлкібас ауд. 

ДАТКА - а., в Тулкибасском р-не ЗК обл. 

 

ДАУАЛ - а., ШҚО, Зайсан ауд. 

ДАУАЛ - а., в Зайсанском ауд. ВК обл. 

 

ДАУЫЛБАЙ - а., Ақмола обл., Жарқайың ауд. 

ДАУЫЛБАЙ - а., в Жаркайынском р-не Акм. обл. 

 

ДАЧИ - с., Ақмола обл.,Біржан сал ауд. 



 

ДАЧИ -с., в р-не Биржан сала СК обл. 

 

ДАЧНОЕ - с., СҚО, Мамлют ауд. 

ДАЧНОЕ - с., в Мамлютском р-не СК обл. 

 

ДАШИНО - с., Атырау обл., Құрманғазы ауд. 

 ДАШИНО - с., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 

ДАШКО-НИКОЛАЕВКА- с., СҚО, Тайынша ауд. 

ДАШКО-НИКОЛАЕВ КА - с., в Тайыншинском р-не СК 

обл. . 

 

ДӘМДІ - а., Қостанай обл. Наурызым ауд.  

ДАМДИ-- а., в Наурызымском р-не Кост. обл.
;
 

 

ДӘҢГІРБАЙ - а., Қостанай обл., Әулиекөл ауд. 

ДАНГИРБАЙ - а., в Аулиекольском р-не Кост. обл. 

 

ДӘУБАБА -  а., ОКО, Түлкібас ауд. 

ДАУБАБА - а., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

ДӘУҚАРА - а., СҚО, Айыртау ауд. 

ДАУКАРА а., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

ДӘУЛЕТ - а., Алматы обл., Талғар ауд.  

ДАУЛЕТ - а., в Татарском р-не Алм. обл. 

 

ДӘУЛЕТ - а, Атырау обл., Құрманғазы ауд.  

ДАУЛЕТ- а., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 

ДӘУЛЕТБАЙ-  а., ШҚО, Көкпекті ауд.  

ДАУЛЕТБАЙ - а., в Кокпектинском р-не В К обл. 

 

ДӘУЛЕТБАЙ- а., ШҚО, Тарбағатай ауд.  

ДАУЛЕТБАЙ - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

ДӘУЛЕТКЕРЕЙ - а., Атырау обл., Құрманғазы ауд. 

ДАУЛЕТКЕРЕЙ - а., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 

ДӘУІТ - а., СҚО, Ақжар ауд. 

ДАУИТ - а„ в Акжарском р-не СК обл. 

 

ДӘУІТ - ст., СҚО, Ақжар ауд. 

ДАУИТ - ст., в Акжарском р-не СК обл. 

 

ДВИНСК-с., СҚО, Есіл ауд. 

ДВИНСК с., в Есильском р-не СК обл. 

 

ДВОЙНИКИ - с., СҚО, Шал ақын ауд.  

ДВОЙНИКИ - с., в р-не Шал акына СК обл.  



 

ДВУРЕЧНОЕ - с., Ақмола обл., Есіл ауд. 

ДВУРЕЧНОЕ - с., в Есильском р-не Акм. обл.. 

 

ДЕВЯТКА - с., ШҚО, Бородулиха ауд.  

ДЕВЯТКА - с., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

ДЕГЕЛЕҢ - ст., Павлодар обл., Май ауд. 

ДЕГЕЛЕН – ст., в Майском р-не Павл.обл.  

 

ДЕГЕРЕС-а, Алматы обл., Жамбыл ауд.   

ДЕГЕРЕС - а., в Жамбылском р-не Алм.обл. 

 

ДЕЛБЕГЕТЕЙ  - а., ШҚО, Жарма ауд.  

ДЕЛЬБЕГЕТЕЙ - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

ДЕЛБЕГЕТЕЙ -а., ШҚО, Жарма ауд.   

ДЕЛЬБЕГЕТЕЙ - а., в Жармннском р-не ВК обл. 

 

ДЕНИСОВКА - с., Қостанай обл., Денисов ауд. орт. 

ДЕНИСОВКА - с., р.ц. Денисовского р-на Кост. обл. 

 

ДЕРБЕС - а., ОҚО, Ордабасы ауд. 

ДЕРБЕС - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

ДЕРБІСЕК - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.
 
  

ДЕРБИСЕК - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ДЕРЖАВИНСКАЯ - ст., Ақмола обл., Жарқайың ауд. 

ДЕРЖАВИНСКАЯ - ст., в Жаркайынском р-не Акм. обл. 

 

ДEPKӨЛ - ст., БҚО, Зеленов ауд. 

ДЕРКОЛЬ - ст., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

ДEPMEHE - с., ОҚО, Арыс ауд. 

ДEPMEHE - а., в Арысском р-не ЮК обл. 

 

ДЕРІПСӘЛІ- а., Қарағанды обл., Шет ауд. 

ДЕРИПСАЛИ - а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

ДЗЕРЖИНСКОЕ - с., СҚО, Тимирязов ауд. 

ДЗЕРЖИНСКОЕ - с., в Тимирязовском р-не СК обл. 

 

ДИEBKA – с.,Қостанай обл., Әулиекөл ауд.  

ДИEBKA -э с., в Аулиекольском р-не Кост, обл 

 

ДИҚAH - а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд.  

ДИКАН - а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

ДИҚAH - а., Жамбыл обл., Байзақ ауд. 

ДИKAH - а., в Байзакском р-не Жамб. обл. 



 

ДИҚAH - а., Жамбыл обл., Байзақ ауд. 

ДИKAH - а., в Байзакском р-не Жамб. обл. 

 

ДИҚAH - а., Жамбыл обл., Жуалы ауд. 

ДИKAH - а., в Жуалынском р-не Жамб. обл 

 

ДИҚAH - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

ДИKAH - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ДИҚAH - а., ОҚО, Ордабасы ауд. 

ДИKAH - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

ДИҚAH - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

ДИKAH - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ДИҚAH БАБА- а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

ДИКАН БАБА - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ДИҚAHКӨЛ - а., ОҚО, Төле би ауд.  

ДИKAHKОЛЬ - а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

ДИМИТРОВ - с., Алматы обл., Панфилов ауд. 

ДИМИТРОВ-с., в Панфиловском р-не Алм. обл. 

 

ДИМИТРОВКА - с., СҚО, Тайынша ауд. 

ДИМИTPOBKA - с., в Тайыншинском р-не СК обл.. 

 

ДИМИТРОВО - с., БҚО, Бөрілі ауд.  

ДИМИТРОВО - с., в Борилинском р-не ЗК обл. 

 

ДИМИТРОВО - с., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

ДИМИТРОВО - с., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ДИНА НҰРПЕЙІСОВА - а., Атырау обл., Құрманғазы 

ауд. 

ДИНА НУРПЕЙИСОВА - а., в Курмангазынском р-не 

Атыр. обл. 

 

ДИНА НҰРПЕЙІСОВА - раз., Атырау обл. Құрманғазы 

ауд. 

ДИНА НУРПЕЙИСОВА - раз., в Курмангазынском р-не 

Атыр. обл. 

 

ДИІРМЕНТӨБЕ - а., Қызылорда обл., Қармақшы ауд. 

ДИИРМЕНТОБЕ - а., в Кармакшынском р-не Кызылорд. 

обл. 

 

ДИЯР - а., Ақтөбе обл., Байғанин ауд. 

ДИЯР - а., в Байганинском р-не Акт. обл. 



 

ДМИТРИЕВКА - с., Ақмола обл., Бурабай ауд. 

ДМИТРИЕВКА - с., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

ДМИТРИЕВКА - с., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд. 

ДМИТРИЕВКА - с., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

ДМИТРИЕВКА - с., Павлодар обл., Успен ауд. 

ДМИТРИЕВКА - с., в Успенском р-не Павл. обл. 

 

ДМИТРИЕВКА - с., СҚО, Тимирязев ауд. 

ДМИТРИЕВКА - с., в Тимирязевском р-не СК обл. 

 

ДМИТРИЕВКА - с., ШҚО, Бородулиха ауд. 

ДМИТРИЕВКА - с., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

ДОБРОВОЛЬНОЕ - с., Ақмола обл., Бұланды ауд.  

ДОБРОВОЛЬНОЕ - с., в Буландынском р-не Акм. обл. 

 

ДОБРОВОЛЬСКОЕ - с., СҚО, Аққайың ауд. 

ДОБРОВОЛЬСКОЕ - с., в Аккайынском р-не СК обл. 

 

ДОБРОЖАНОВКА - с., СҚО, Тайынша ауд. 

ДОБРОВОЛЬНОЕ - с., в Тайыншинском р-не СКобл. 

 

ДОБРОЛЮБОВКА - с., ШҚО, Көкпекті ауд. 

ДОБРОЛЮБОВКА - с., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

ДОБЫН-а., Алматы обл., Ұйғыр ауд. 

ДОБЫН - а., в Уйгырском р-не Алм. обл. 

 

ДОҒАЛАҢ - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд. 

ДОГАЛАН - а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

ДОКУЧАЕВКА - с., Қостанай обл., Алтынсарин ауд. 

ДОКУЧАЕВКА - с., в Алтынсаринском р-не Кост. обл. 

 

ДОКУЧАЕВО - с., СҚО, Тимирязев ауд.  

ДОКУЧАЕВО - с., в Тимирязевском р-не СК обл. 

 

ДОЛАЙТЫ-а., Алматы обл., Ұйғыр ауд.  

ДОЛАИТЫ - а., в Уйгырском р-не Алм. обл. 

 

ДОЛАН-а., Алматы обл., Қарасай ауд.  

ДОЛАН - а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

ДОЛАНАЛЫ -  а., Алматы обл., Кербұлақ ауд. 

ДОЛАНАЛЫ - а., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 



 

ДОЛБУШКА - с., Қостанай обл., Меңдіқара ауд. 

ДОЛБУШКА - с., в Мендикаринском р-не Кост. обл. 

 

ДОЛГОЕ - с., Павлодар обл., Павлодар ауд.  

ДОЛГОЕ - с., в Павлодарском р-не Павл. обл. 

 

ДОЛИНКА - с., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд.  

ДОЛИНКА - с., в Узынкольском р-не Кост. обл. 

 

ДОЛИННОЕ - с., БҚО, Теректі ауд.  

ДОЛИННОЕ - с., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

ДОЛМАТОВО - с., СҚО, Қызылжар ауд.  

ДОЛМАТОВО - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

ДОЛОН - а., ШҚО, Бесқарағай ауд. 

ДОЛОН - а., в Бескарагайском р-не ВК обл. 

 

ДОМБЫРАЛЫ - а., СҚО, Уәлиханов ауд. 

ДОМБЫРАЛЫ - а., в Уалихановском р-не СК обл. 

 

ДОМЕНКА - с., Павлодар обл., Шарбақты ауд. 

ДОМЕНКА - с., в Шарбактынском р-не Павл. обл. 

 

ДОНЕЦК - с., БҚО, Теректі ауд. 

ДОНЕЦК - с., в Теректинском р-не ЗК обл.  

 

ДОНЕЦКОЕ - с., Ақмола обл., Аршалы ауд. 

ДОНЕЦКОЕ - с., в Аршалынском р-не Акм. 

 

ДОНЕЦКОЕ - с., СҚ обл., Тайынша ауд.  

ДОНЕЦКОЕ - с., Тайыншинском р-не обл. 

 

ДОНСКОЕ - с., Ақмола обл., Жақсы ауд.   

ДОНСКОЕ - с., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 

ДОНСКОЕ - с., Ақмола обл., Жарқайың ayд.  

ДОНСКОЕ - с., в Жаркайынском р-не Акм. 

 

ДОНСКОЕ - с., ШҚО, Ұлан ауд. 

ДОНСКОЕ - с., в Уланском р-не ВК обл. 

 

ДОҢҒАЛ - ст., Қарағанды обл., Шет ауд.  

ДОНГАЛ - ст., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

ДОРОГИНКА- с., Ақмола обл., Сандықтау ауд. 

ДОРОГИНКА - с., в Сандыктауском р-не Акм обл. 

 

ДОРОГОВКА - с., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

ДОРОГОВКА - с., в Зерендинском р-не Акм. обл. 



 

ДОРОДНИЦА - с., ШҚО, Зырянов ауд.  

ДОРОДНИЦА - с., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

ДОРОЖНОЕ - с., Қостанай обл., Федоров ауд. 

ДОРОЖНОЕ - с., в Федоровском р-не Кост.обл. 

 

ДОРОЖНОЕ - с., СҚО, Тайынша ауд.  

ДОРОЖНОЕ - с., в Тайыншинском р-не СК oбл. 

 

ДОРОФЕЕВКА - с., Ақмола обл., Бурабай ауд. 

ДОРОФЕЕВКА - с., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

ДОС-а., Алматы обл., Кербұлақ ауд. 

ДОС - а., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

ДОС - а., Қостанай обл., Денисов ауд. 

ДОС - а., в Денисовском р-не Кост. обл. 

 

ДОС - а., Қызылорда обл., Қызылорда қал/әк  

ДОС - а., в Кызылординской гор/а. Кызылорд. обл. 

 

ДОСАН - раз., Алматы обл., Кербұлақ ауд.   

ДОСАН - раз., в Кербулакском р-не Алм. обл.  

 

ДОСБОЛ - а., Жамбыл обл., Сарысу ауд.  

ДОСБОЛ - а., в Сарысуском р-не Жамб. обл. 

 

ДОСБОЛ  БИ - а., Қызылорда обл., Шиелі ауд.  

ДОСБОЛ БИ - а., в Шиелинском p-не Кызылорд. обл. 

 

ДОСКЕЙ - а., Ақмола обл., Қорғалжын ауд.  

ДОСКЕЙ - а., в Коргалжынском р-не Акм. обл. 

 

ДОСКЕЙ - а., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

ДОСКЕЙ - а., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

ДОCCOP - ст., Атырау обл., Мақат ауд.  

ДОCCOP - ст., в Макатском р-не Атыр. обл. 

 

ДОСТИЖЕНИЕ - с., Алматы обл., Қаратал ауд. 

ДОСТИЖЕНИЕ - с., в Караталском р-не Алм. обл. 

 

ДОСТИЯР - а., Қостанай обл., Таран ауд.  

ДОСТИЯР - а., в Тарановском р-не Кост. обл. 

 

ДОСТЫҚ - а., Ақмола обл., Жарқайың ауд.  

ДОСТЫК - а., в Жаркайынском р-не Акм. обл. 

 

ДОСТЫҚ -а., Алматы обл., Талғар ауд.  

ДОСТЫК - а., в Талгарском р-не Алм. обл. 



 

ДОСТЫҚ - а., БҚО, Зеленов ауд. 

ДОСТЫК - а., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

ДОСТЫҚ - а., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд.  

ДОСТЫК - а., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

ДОСТЫҚ - а., Павлодар обл., Ақсу қал/әк.  

ДОСТЫК - а., в Аксуской гор/а. Павл. обл. 

 

ДОСТЫҚ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

ДОСТЫК - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ДОСТЫҚ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

ДОСТЫК - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ДОСТЫҚ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

ДОСТЫК - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ДОСТЫҚ - а., ОҚО, Сайрам ауд. 

ДОСТЫК - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

ДОСТЫҚ 
_ 
 ОҚО, Сарыағаш ауд. 

ДОСТЫК - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ДОСТЫҚ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

ДОСТЫК - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ДОСТЫҚ - а., ОҚО, Төле би ауд. 

ДОСТЫК - а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

ДОСТЫҚ - а., ОҚО, Түркістан қал/әк.  

ДОСТЫК - а., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

ДОСТЫҚ - а., ОҚО, Шардара ауд. 

ДОСТЫК - а., в Шардаринском р-не ЮК обл. 

 

ДОСТЫҚ - а., Павлодар обл., Павлодар ауд.  

ДОСТЫК - а., в Павлодарском р-не Павл. обл. 

 

ДОСТЫҚ - а., БҚО, Тасқала ауд. . 

ДОСТЫК - а., в Таскалинском р-не ЗК обл. 

 

ДОСТЫҚ - а., ШҚО, Семей қал/әк. 

ДОСТЫК - а., в Семейской гор/а. ВК обл. 

 

ДОСТЫҚ - ст., Алматы обл., Алакөл ауд.  

ДОСТЫК - ст., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 

ДӨНЕНБАЙ - а., ШҚО, Аягөз ауд.  

ДУНЕНБАЙ - а., в Аягозском р-не ВК обл. 



 

ДӨНЕНТАЕВ - а., Павлодар обл., Ақсу қал/әк. 

ДОНЕНТАЕВ - а., в Аксуской гор/а. Павл. обл. 

 

ДӨҢ - а., Ақтөбе обл. Хромтау ауд. 

ДОН - а., в Хромтауском р-не Акт. обл. 

 

ДӨҢ - ст., Ақтөбе обл., Хромтау ауд. 

ДОН - ст., в Хромтауском р-не Акт. обл. 

 

ДӨҢГЕЛЕК - а., БҚО, Ақжайық ауд.  

ДОНГЕЛЕК - а., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

ДӨҢГІЛАҒАШ - а., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

ДОНГИЛЬАГАШ - а., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ДӨҢШИ - а., Алматы обл., Қаратал ауд.  

ДОНШИ - а., в Караталском р-не Алм. обл. 

 

ДРАГОМИРОВКА - с., СҚО, Тайынша ауд. 

ДРАГОМИРОВКА - с., Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ДРУЖБА - с., Алматы оба, Енбекшіқазақ ауд.  

ДРУЖБА -с., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

ДРУЖБА - с.,СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд.   

ДРУЖБА-с., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

ДРУЖБА - с., Қостанай обл., Қамысты ауд.   

ДРУЖБА - с., в Камыстынском р-не Кост. обл. 

 

ДРУЖБА - с., Қостанай обл., Қарасу ауд.  

ДРУЖБА - с., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

ДРУЖБА - с., Қостанай обл., Қостанай қал/әк. 

ДРУЖБА- с., в Костанайской гор/а. Кост. обл. 

 

ДРУЖБА – с., СҚO, Тимирязев ауд. 

ДРУЖБА- с., в Тимирязевском р-не СК обл. 

 

ДРУЖБА- с., Қостанай обл., Федоров ауд.   

ДРУЖБА -с., в Федоровском р-не Кост. обл. . 

 

ДРУЖБИНСКОЕ - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

ДРУЖБИНСКОЕ - с., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

ДУАНА - а., ОҚО, Tеректі  ауд.  

ДУАНА- а., в Теректинском р-не ЮК обл. 

 

ДУАНШЫ - а., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд.  

ДУАНШЫ - а., в Актогайском р-не Кар. обл. 



 

ДУБИНКА- с., Қостанай обл.,Сарыкөл ауд.  

ДУБИНКА - с., в Сарыкольском р-не Кост. обл. 

 

ДУБОВКА – с., Қарағанды обл., Қарағанды қал/әк. 

ДУБОВКА- с., в Карагандинской гор/а. Кар. обл. 

 

ДУБРОВКА - с., Қостанай обл., Федоров ауд. 

ДУБРОВКА-  с., в Федоровском р-не Кост, обл. 

 

ДУБРОВКА - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

ДУБРОВКА - с., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

ДУБРОВНОЕ- с., СҚО, Қызылжар ауд.   

ДУБРОВНОЕ -с.; в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

ДУБРОВНОЕ - с., СҚО, Мамлют ауд.  

ДУБРОВНОЕ - с., в Мамлютском р-не СК обл. 

 

ДУДАКОВКА- с., Қостанай обл., Сарыкөл ауд. 

ДУДАКОВКА-с., в Сарыкольском р-не Кост.обл. 

 

Д УДАКОВКА - ст., Қостанай обл., Сарыкөл ауд. 

ДУДАКОВКА - ст., в Сарыкольском р-не Кост. обл. 

 

ДУХОВНИЦКОЕ - с., Павлодар обл., Павлодар ауд. 

ДУХОВНИЦКОЕ - с., в Павлодарском р-не  Павл. обл. 

 

ДҮЗБАЙ - а., Қостанай обл., Әулиекөл ауд.  

ДУЗБАЙ - а., в Аулиекольском р-не Кост.обл. 

 

ДҮКЕН - а., Ақтөбе обл. Ырғыз ауд. 

ДУКЕН - а., в Ыргызском р-не Акт. обл. 

 

ДҮЙСЕКЕ - a., Павлодар обл. Железин ауд.  

ДУИСЕКЕ - а., в Железинском р-не Павл.обл. 

 

ДҮЙСЕКЕ - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд.  

ДУИСЕКЕ -с., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

ДҮЙСЕКЕН - а., ШҚО, Бородулиха ayд.  

ДУИСЕКЕН - а, в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

ДҮЙСЕКЕН - ст., ШҚО, Бородулиха ауд.  

ДУЙСЕКЕН - ст., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

ДІҢГЕК - а., ШҚО, Күршім ауд. 

ДИНГЕК - а., в Куршимском р-не ВК обл.  

 

ДЭУ-252- ст., Алматы обл. Кербұлақ ауд.  

ДЭУ-252 - ст, в Кербулакском р-не Алм. обл. 



 

ДЭУ-450 - ст., Ақмола обл. Астана қал/әк  

ДЭУ-450 - ст., в Астанинской гор/а. Акм. обл. 

 

-Е- 
 

ЕБЕЙТІ - а., Ақтөбе обл., Байғанин ауд.  

ЕБЕЙТЫ - а., в Байганинском р-не Акт. обл. 

 

ЕВГEHOBKA - с., Қостанай обл., Таран ауд. 

ЕВГЕНОВКА - с., в Тарановском р-не Кост. обл. 

 

ЕВГЕНЬЕВКА- с., Павлодар обл., Ақсу қал/әк. 

ЕВГЕНЬЕВКА - с., в Аксуской гор/а. Павл. обл. 

 

ЕГЕУБАЙ- а., ШҚО, Семей қал/әк. 

ЕГЕУБАЙ - а., в Семейской гор/  ВК обл. 

 

ЕГІЗҚАРА - а., ОҚО, Түркістан қал/әк.   

ЕГИЗКАРА - а., в Туркистанском гор/а. ЮКобл. 

 

ЕГІЗҚҰМ - а., ОҚО, Шардара ауд. 

ЕГИЗКУМ - а., в Шардаринском р-не ЮК обл. 

 

ЕГІЗҚЫЗЫЛ - а., ШҚО, Аягөз ауд.  

ЕГИЗКЫЗЫЛ - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

ЕГІНБҰЛАҚ - а., ШҚО, Жарма ауд.  

ЕГИНБУЛАК - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

ЕГІНБҰЛАҚ - а., ШҚО, Көкпекті ауд. 

ЕГИНБУЛАК - а., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

ЕГІНДІ - а., Қарағанды обл., Ұлытау ауд.  

ЕГИНДИ - а., в Улытауском р-не Кар. обл. 

 

ЕГІНДІАҒАШ - а., СҚО, Айыртау ауд.  

ЕГИНДИАГАШ - а., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

ЕГІНБҰЛАҚ - а., Ақтөбе обл., Қобда ауд.  

ЕГИНБУЛАК - а., в Кобдинском р-не Акт. обл. 

 

ЕГІНБҰЛАҚ -а., БКО, Зеленов ауд.  

ЕГИНБУЛАК - а., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

ЕГІНБҰЛАҚ - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд. 

ЕГИНБУЛАК - а., Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

ЕГІНБҰЛАҚ-  а., Павлодар обл., Баянауыл  ауд. 

ЕГИНБУЛАК - а.,, в Баянауылском р-не  Павл. обл. 



 

ЕГІНДІБҰЛАҚ - а., ШҚО, Аягөз ауд.  

ЕГИНДИБУЛАК- а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

ЕГІНДІБҰЛАҚ - а., ШҚО, Күршім ауд.  

ЕГИНДИБУЛАК - а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

ЕГІНДІБҰЛАҚ - а., ШҚО, Тарбағатай ауд. 

ЕГИНДИБУЛАК - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

ЕГІНДІКӨЛ - а., Ақмола обл., Целиноград ауд. 

ЕГИНДИКОЛЬ - а., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

ЕГІНДІКӨЛ- а., БҚО, Қаратөбе ауд.  

ЕГИНДИКОЛЬ - а., в Каратобинском р-не ЗК обл. 

 

ЕГІНДІКӨЛ - а., Ақмола обл., Егіндікөл ауд. орт. 

ЕГИНДЖОЛБ - а., р.ц.  Егиндыкольского р-не Акм. обл. 

 

ЕГІНҚҰДЫҚ - а., Атырау обл., Кұрманғазы ауд. 

ЕГИНКУДЫК - а., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 

ЕГІНСУ - а., Алматы обл., Ақсу ауд. 

ЕГИНСУ - а., в Аксуском р-не Алм. обл. 

 

ЕГІНСУ - а., ШҚО, Үржар ауд. 

ЕГИНСУ - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

ЕДІЛСАЙ - а., Ақтөбе обл., Темір ауд.  

ЕДИЛЬСАЙ - а., в Темирском р-не Акт. обл. 

 

ЕЖЕБАЙ - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд.  

ЕЖЕБАЙ - а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

ЕЙСКОЕ - с., Акмола обл., Есіл ауд. 

ЕЙСКОЕ - с., в Есильском р-не Акм. обл. 

 

ЕКАТЕРИНОВКА - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

ЕКАТЕРИНОВКА - с., в р-не Магжана Жумабаева СК 

обл. 

 

ЕКАТЕРИНОВКА - с., ШҚО, Ұлан ауд. 

ЕКАТЕРИНОВКА - с., в Уланском р-не ВК обл. 

 

ЕКАТЕРИНОВКА - с., СҚО, Жамбыл ауд. 

ЕКАТЕРИНОВКА - с., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - с., Павлодар обл., Успен ауд. 

ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - с., в Успенском р-не Павл. обл. 

 

ЕКПЕТАЛ - а., Ақтөбе обл., Ойыл ауд.  



 

ЕКПЕТАЛ - а., в Ойылском р-не Акт. обл. 

 

ЕКПІН - а., ШҚО, Тарбағатай ауд. 

ЕКПИН - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

ЕКПІНДІ - а., Акмола обл., Қорғалжын ауд.  

ЕКПИНДИ - а., в Коргалжынском р-не Акм. обл. 

 

ЕКПІНДІ - а., Алматы обл., Алакөл ауд.  

ЕКПИНДИ - а., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 

ЕКПІНДІ- а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 

ЕКПИНДИ - а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

ЕКПІНДІ - а., Алматы обл., Ескелді ауд.   

ЕКПИНДИ - а., в Ескелдинском р-не Алм. обл. 

 

ЕКПІНДІ -а., Жамбыл обл., Меркі ауд.  

ЕКПИНДИ - а., в Меркинском р-не Жамб. обл. 

 

ЕКПІНДІ - а., Қызылорда обл., Жаңақорған ауд. 

ЕКПИНДИ - а., в Жанакорганском р-не Кызылорд. обл. 

 

ЕКПІНДІ - а., ОҚО, Бәйдібек ауд. 

ЕКПИНДИ - а., в Байдибекском р-не ЮК обл. 

ЕКПІНДІ - а., ОҚО, Төле би ауд. 

ЕКПИНДИ - а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

ЕКПІНДІ - раз., Қызылорда обл., Жаңақорған ауд. 

ЕКПИНДИ - раз., в Жанакорганском р-не Кызылорд. обл. 

 

ЕКПІНДІ - а., Алматы обл., Сарқант ауд.  

ЕКПИНДИ - а., в Саркантском р-не Алм. обл. 

 

ІІ БАДАМ - а., ОҚО, Сайрам ауд.   

БАДАМ II - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

ЕКІБАСТҰЗ  I - ст., Павлодар обл., Екібастұз  қал/әк. 

ЕКИБАСТУЗ I- ст., в Екибастузской гор/а | Павл. обл. 

 

ЕКІБАСТҰЗ  IІ - ст., Павлодар обл., Екібастұз қал/әк. 

ЕКИБАСТУЗ IІ  - ст., в Екибастузской гор/а  Павл. обл. 

 

ІІ БІРЛІК - ст., Жамбыл обл., Шу ауд. 

БИРЛИК ІІ - ст., в Шуском р-не Жамб. обл.  

 

ЕКІДІҢ- а., Қостанай обл., Арқалық қал/әк.  

ЕКИДИН - а., в Аркалыкской гор/а. Кост. обл. 

 

201 КМ РАЗЪЕЗД - раз., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд. 



 

РАЗЬЕЗД  201 КМ - раз., в Жанааркинском р-м Кар. обл. 

 

279 КМ РАЗЬЕЗД - раз., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд. 

РАЗЬЕЗД 279 КМ -раз., в Жанааркинском Кар. обл. 

 

226 КМ РАЗЬЕЗД - с., ШҚО, Глубокое ауд. 

РАЗЬЕЗД 226 КМ - с., в Глубоковском р-не ВК обл. 

 

226 КМ РАЗЬЕЗД - раз., ШҚО, Глубокое ауд. 

РАЗЬЕЗД 226 КМ - раз., в Глубоковском р-не  ВК обл. 

 

265 КМ РАЗЬЕЗД - раз., Атырау обл., Қызылқоға ауд. 

РАЗЬЕЗД 265 КМ - раз., в Кызылкогинском р-не Атыр. 

обл. 

 

II КҮНБАТЫС - а., Жамбыл обл., Шу ауд. 

КУНБАТЫС II - а., в Кордайском р-не Жамб. обл. 

 

П ҚИСЫҚСАЙ - а., БҚО, Тасқала ауд. 

КИСЫКСАЙ ІІ - а., в Таскалинском р-не ЗК обл. 

 

ІІ ШЕЖІН - а., БҚО, Тасқала ауд. 

ШЕЖИН II - а.,в Таскалинском р-не ЗК обл. 

 

ЕКІШЕК – а., Павлодар обл., Железин ауд. 

ЕКИШЕК - а., в Железинском р-не Павл. обл. 

 

ЕЛАМАН -  а., Алматы обл., Талғар ауд.  

ЕЛАМАН - а., в Талгарском р-не Алм. обл. 

 

ЕЛАМАН - а., БҚО, Казталов ауд. 

ЕЛАМАН - а., Казталовском р-не ЗК обл. 

 

ЕЛЕК - а., Ақтөбе обл., Ақтөбе қал/әк.  

ЕЛЕК-a., в Актобинской гор/а. Акт. обл. 

 

ЕЛЕК -а.,Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд. 

ЕЛЕК - а., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

ЕЛEHOBKA - с., Ақмола обл. Зеренді ауд.  

ЕЛЕНОВКА - с., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ЕЛЕЦКОЕ - с., СҚО, Айыртау ауд. 

ЕЛЕЦКОЕ — с., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

ЕЛИЗАВЕТИНКА - с., Ақмола обл., Шортанды ауд. 

ЕЛИЗАВЕТИНКА - с., в Шортандынском р-не Акм. обл. 

 

ЕЛИЗАВЕТИНКА - с., Қостанай обл., Таран ауд. 

ЕЛИЗАВЕТИНКА - с., в Таранском р-не Кост, обл. 



 

ЕЛҚОНЫС - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ЕЛКОНЫС - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ЕЛТАЙ - а., Ақмола обл., Бұланды ауд.  

ЕЛЬТАЙ - а., в Буландынском р-не Акм. обл. 

 

ЕЛТАЙ - а., Ақмола обл., Ерейментау ауд.  

ЕЛЬТАЙ - а., в Ерейментауском р-не Акм. обл. 

 

ЕЛТАЙ - а., Ақмола обл., Есіл ауд. 

ЕЛЬТАЙ - а., в Есильском р-не Акм. обл. 

 

ЕЛТАЙ - а., Атырау обл., Индер ауд. 

ЕЛЬТАЙ - а., в Индерском р-не Атыр. обл. 

 

ЕЛТАЙ - а., Алматы обл., Ескелді ауд.  

ЕЛЬТАЙ - а., в Ескелдинском р-не Алм. обл. 

 

ЕЛТАЙ - а., Алматы обл., Қарасай ауд. 

ЕЛЬТАЙ - а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

ЕЛТАЙ - а., Алматы обл., Қаратал ауд.  

ЕЛЬТАЙ - а., в Караталском р-не Алм. обл. 

 

ЕЛТАЙ -а., Алматы обл., Панфилов ауд.  

ЕЛЬТАЙ - а., в Панфиловском р-не Алм. обл. 

 

ЕЛТАЙ - а., ОҚО, Төле би ауд. 

ЕЛЬТАЙ - а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

ЕЛТАЙ - а., ОҚО, Түлкібас ауд. 

ЕЛЬТАЙ - а., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

ЕЛТАЙ- а., ШҚО, Үржар ауд. 

ЕЛЬТАЙ - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

ЕЛТАЙ- ст., Ақмола обл. Бұланды ауд.  

ЕЛЬТАЙ - ст., в Буландынском р-не Акм. обл. 

 

ЕЛУБАЙ - а., Павлодар обл., Май ауд.  

ЕЛУБАЙ - а., в Майском р-не Павл. обл. 

 

ЕЛШАН - а., Қостанай обл., Қарабалық ауд.  

ЕЛШАН - а., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 

ЕЛШІБЕК БАТЫР - а., ОҚО, Ордабасы ауд. 

ЕЛШИБЕК БАТЫР-- а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

ЕМЕЛТАУ - а., ШҚО, Аягөз ауд. 

ЕМЕЛТАУ - а., Аягозском р-не ВК обл. 



 

ЕҢБЕК - а., Ақмола обл., Ерейментау ауд.  

ЕНБЕК - а., в Ерейментауском р-не Акм. обл. 

 

ЕҢБЕК - а., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд.  

ЕНБЕК - а., Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

ЕҢБЕК-а., Алматы обл., Ақсу ауд. 

ЕНБЕК - а., в Аксуском р-не Алм. обл. 

 

ЕҢБЕК - а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд.  

ЕНБЕК - а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

ЕҢБЕК - а., Алматы обл., Талдықорған қал/әк.  

ЕНБЕК - а., в Талдыкорганской гор/а. Алм. обл. 

 

ЕҢБЕК - а., Алматы обл., Іле ауд. 

ЕНБЕК а., в Илийском р-не Алм. обл. 

 

ЕҢБЕК - а., БҚО, Казталов ауд. 

ЕНБЕК-А а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

ЕҢБЕК - а., Жамбыл обл., Байзақ ауд. 

ЕНБЕК-а., в Байзакском р-не Жамб. обл. 

 

ЕҢБЕК - а., Жамбыл обл., Жамбыл ауд.  

ЕНБЕК - а., в Жамбылском р-не Жамб. обл. 

 

ЕҢБЕК - а., Жамбыл обл., Қордай ауд.  

ЕНБЕК - а., в Кордайском р-не Жамб. обл. 

 

ЕҢБЕК - а., Жамбыл обл., Шу ауд. 

ЕНБЕК - а., в Шуском р-не Жамб. обл. 

 

ЕҢБЕК - а., Қостанай обл., Сарыкөл ауд.  

ЕНБЕК - а., в Сарыкольском р-не Кост. обл. 

 

ЕҢБЕК - а., ОҚО, Қазығұрт ауд.  

ЕНБЕК - а., Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

ЕҢБЕК - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

ЕНБЕК - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ЕҢБЕК - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

ЕНБЕК - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ЕҢБЕК - а., ОҚО, Түлкібас ауд. 

ЕНБЕК - а., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

ЕҢБЕК - а., Павлодар обл., Ақсу қал/әк.  

ЕНБЕК - а., в Аксуской гор/а. Павл. обл. 



 

ЕҢБЕК - а., СҚО, Есіл ауд. 

ЕНБЕК - а., в Есильском р-не СК обл. 

 

ЕҢБЕК - а., СҚО, Тайынша ауд. 

ЕНБЕК - а., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ЕҢБЕК - а., СҚО, Шал ақын ауд. 

ЕНБЕК - а., в р-не Шал акына СК обл. 

 

ЕҢБЕК - а., ШҚО, Күршім ауд. 

ЕНБЕК - а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

ЕҢБЕК - а., ШҚО, Қатонқарағай ауд. 

ЕНБЕК - а., в Катонкарагайском р-не ВК обл. 

 

ЕҢБЕКБІРЛІК - а., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

ЕНБЕКБИРЛИК - а., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ЕҢБЕКТУ - а., Ақтөбе обл., Әйтеке би ауд.  

ЕНБЕКТУ - а., в р-не Айтеке би Акт. обл. 

 

ЕҢБЕКШІ - а., Ақтөбе обл., Темір ауд.  

ЕНБЕКШИ - а., в Темирском р-не Акт. обл. 

 

ЕҢБЕКШІ - а., Алматы обл., Алакол ауд.  

ЕНБЕКШИ - а., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 

ЕҢБЕКШІ - а., Алматы обл., Қарасай ауд.  

ЕНБЕКШИ - а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

ЕҢБЕКШІ - а., Алматы обл., Панфилов ауд.  

ЕНБЕКШИ - а., в Панфиловском р-не Алм. обл. 

 

ЕҢБЕКШІ - а., Алматы обл., Талғар ауд.  

ЕНБЕКШИ - а., в Талгарском р-не Алм. обл.  

 

ЕҢБЕКШІ - а., БҚО, Жәнібек ауд. 

ЕНБЕКШИ - а., в Жанибекском р-не ЗК обл.  

 

ЕҢБЕКШІ - а., Жамбыл обл., Тұрар Рысқұлов ауд. 

ЕНБЕКШИ - а., в Турар Рыскуловском p-не  Жамб. обл. 

 

ЕҢБЕКШІ - а., Жамбыл обл., Шу ауд.  

ЕНБЕКШИ - а., в Шуском р-не Жамб. обл. 

 

ЕҢБЕКШІ - а., Қызылорда обл., Шиелі ayд.  

ЕНБЕКШИ - а., в Шиелинском р-не Кызылорд. обл. 

 

ЕҢБЕКШІ - а., ОҚО, Қазығұрт ауд.  

ЕНБЕКШИ - а., в Казыгуртском р-не ЮК oбл. 



 

ЕҢБЕКШІ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ЕНБЕКШИ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ЕҢБЕКШІ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ЕНБЕКШИ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ЕНБЕКШІ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ЕНБЕКШИ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ЕҢБЕКШІ - а., ОҚО, Ордабасы ауд.  

ЕНБЕКШИ - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

ЕҢБЕКШІ - а., ОҚО, Сайрам ауд. 

ЕНБЕКШИ - а., в Сайрамском р-не ЮК обл.  

 

ЕҢБЕКШІ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

ЕНБЕКШИ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ЕҢБЕКШІ - а., ОҚО, Түлкібас ауд.  

ЕНБЕКШИ - а., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

ЕҢБЕКШІ - а., Павлодар обл., Железин ауд.  

ЕНБЕКШИ - а., в Железинском р-не Павл. обл. 

 

ЕҢБЕКШІ - а., Павлодар обл., Май ауд.  

ЕНБЕКШИ - а., в Майском р-не Павл. обл. 

 

ЕҢБЕКШІАДАЙ – а.,Ақтөбе обл., Қобда ауд. 

ЕНБЕКШИАДАЙ - а., в Кобдинском р-не Акт. обл. 

 

ЕҢБЕКШІАРАЛ - а., Алматы обл., Жамбыл ауд. 

ЕНБЕКШИАРАЛ - а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

ЕҢБЕКШІДИҚАН- а., ОҚО, Түркістан қал/эк. 

ЕНБЕКШИДИКАН- а., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

ЕҢБЕКШІҚАЗАҚ - а., Ақтөбе обл., Хромтау ауд. 

ЕНБЕКШИКАЗАХ  -а., в Хромтауском р-не Акт. обл. 

 

ЕҢБЕКШІҚАЗАҚ - а., Алматы обл., Көксу ауд. 

ЕНБЕКШИКАЗАХ - а., в Коксуском р-не Алм. 

 

ЕҢБЕКШІҚАЗАҚ - раз., Қызылорда обл., Қазалы ауд. 

ЕНБЕКШИКАЗАХ - раз., в Казалынском р-не Кызылорд. 

обл. 

 

ЕҢБЕКШІЛ - а., Атырау обл., Махамбет ауд.  

ЕНБЕКШИЛ - а, в Махамбетском р-не Атыр. обл. 

 

ЕҢБЕКШІЛ - а., Қарағанды обл., Шет ауд.  



 

ЕНБЕКШИЛ –а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

ЕҢБЕКШІЛДЕР -  а., Ақмола обл., Біржан сал ауд. 

ЕНБИКШИЛЬДЕР - а., в р-не Биржан сала Акм. обл. 

 

ЕҢБЕКШІЛДЕР - ст., Ақмола обл., Біржан ал ауд. 

ЕНБИКШИЛЬДЕР - ст., в р-не Биржан сала Акм. обл. 

 

ЕҢКЕС- а., ОҚО, САрыағаш ауд. 

ЕНКЕС – а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ЕҢІРЕКЕЙ - а., ШҚО, Жарма ауд.  

ЕНИРЕКЕЙ- а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

ЕРАЛИЕВ - а., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд. 

ЕРАЛИЕВО - а., в Жанааркинском р-не Кар. обл. 

 

ЕРГОЛКА - с., Ақмола обл., Бұланды ауд.  

ЕРГОЛКА - с., в Буландынском р-не Акм. обл. 

 

ЕРДӘУЛЕТ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

ЕРДАУЛЕТ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ЕРЕЙМЕНТАУ - ст., Ақмола обл., Ерейментау ауд. 

ЕРЕЙМЕНТАУ - ст., в Ерейментауском р-не Акм. обл. 

ЕРЕМЕЕВКА - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

ЕРЕМЕЕВКА - с., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

ЕРКІН - а., Алматы обл., Талдықорған қал/әк.  

ЕРКИН - а., в Талдыкорганской гор/а. Алм. обл. 

 

ЕРКІНАБАД - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ЕРКИНАБАД - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ЕРКІНДІК - а., Ақмола обл., Жақсы ауд.  

ЕРКИНДИК - а., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 

ЕРКІНДІК - а., Қарағанды обл., Шет ауд.  

ЕРКИНДИК - а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

ЕРКІНКҮШ - а., Ақтөбе обл., Алға ауд.  

ЕРКИНКУШ - а., в Алгинском р-не Акт. обл. 

 

ЕРКІНҚАЛА - а., Атырау обл., Атырау қал/әк. 

ЕРКИНКАЛА - а., в Атырауской гор/а. Атыр. обл. 

 

ЕРКІНШІЛІК - ст., Ақмола обл., Ерейментау ауд. 

ЕРКИНШИЛИК - ст., в Ерейментауском р-не Акм. обл. 

 



 

ЕРМАКОВКА - с., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

ЕРМАКОВКА-с., в Зерендинскомр-не Акм. обл. 

 

ЕРМАКОВКА - с., Қостанай обл., Сарыкөл ауд. 

ЕРМАКОВКА - с., в Сарыкольском р-не Кост. обл. 

 

ЕРМАКОВКА - с., ШҚО, Зырянов ауд.  

ЕРМАКОВКА - с., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

ЕРМАКОВКА - ст., ШҚО, Өскемен қал/әк. 

ЕРМАКОВКА  ст., в Усть-Каменогорской гор/а. ВК обл. 

 

ЕРМЕНСАЙ - а., Алматы обл., Қарасай ауд.  

ЕРМЕНСАЙ - а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

ЕРМОЛАЕВКА - с., ШҚО, Риддер қал/әк. 

ЕРМОЛАЕВКА - с., в Риддерской гор/а. ВК обл. 

 

ЕРМОЛЬЧЕВО - с., БҚО, Тасқала ауд. 

ЕРМОЛЬЧЕВО - с., в Таскалинском р-не ЗК обл.  

 

ЕРНАЗАР -  а., Ақмола обл., Ақкөл ауд.  

ЕРНАЗАР - а., Аккольском р-не Акм. обл. 

 

ЕРНАЗАР - а., Ақтөбе обл., Алға ауд.  

ЕРНАЗАР - а., в Алгинском р-не Акт. обл. 

 

ЕРНАЗАР - а., Жамбыл обл., Жамбыл ауд. 

ЕРНАЗАР - а., в Жамбылском р-не Жамб.обл. 

 

ЕРОФЕЕВКА - с., Акмола обл., Аккөл ауд. 

ЕРОФЕЕВКА - с., в Аккольском р-не Акм. обл.  

 

ЕРСАРЫ - а., БҚО, Теректі ауд.  

ЕРСАРЫ - а., в Теректинском р-не ЗК обл.  

 

ЕРТАЙ - а., Жамбыл обл., Жуалы ауд.  

ЕРТАЙ - а., в Жуалынском р-не Жамб. обл.  

 

ЕРТІС - а., Қарағанды обл., Осакаров ауд.  

ЕРТИС - а., в Осакаровском р-не Кар. обл.  

 

ЕРТІС - а., Павлодар обл., Ертіс ауд. орт .  

ЕРТИС - а., р.ц. Ертисского р-на Павл. обл. 

 

ЕРУСЛАНОВКА - с., Акмола обл., Бұланды ауд. 

ЕРУСЛАНОВКА - с., в Буландынском р-не Акм. обл  

 

ЕРШОВКА - с., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд. 

ЕРШОВКА - с., в Узынкольском р-не Кост. обл.  



 

ЕРІМБЕТЖАҒА - а., Қызылорда обл., Арал ауд. 

ЕРИМБЕТЖАГА - а., в Аралском р-не Кызылорд. обл.  
 

ЕСБОЛ –  а., Атырау обл., Индер ауд. 

ЕСБОЛ –  а., в Индерском р-не Атыр. обл.  

 

ЕСБОЛ - а., Атырау обл., Махамбет ауд.  

ЕСБОЛ - а., в Махамбетском р-не Атыр. обл. 

 

ЕСЕБОЛАТОВ - а., Алматы обл., Ақсу ауд. 

ЕСЕБОЛАТОВ - а., в Аксуском р-не Алм. обл. 

 

ЕСЕЙ БИ - а., Жамбыл обл., Талас ауд.  

ЕСЕЙ БИ - а., в Таласском р-не Жамб. обл. 

 

ЕСЕНБАЕВ - а., Қостанай обл., Аманкелді ауд. 

ЕСЕНБАЕВ - а., в Аманкелдинском р-не I обл. 

 

ЕСЕНКЕЛДІ - а., Ақмола обл., Атбасар ауд. 

ЕСЕНКЕЛДИ - а., в Атбасарском р-не Акм. 

 

ЕСЕНКЕЛДІ - а., Қарағанды обл., Абай aуд. 

ЕСЕНКЕЛДИ - а., в Абайском р-не Кар. обл. 

 

ЕСЕНКӨЛ - а., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

ЕСЕНКОЛЬ - а., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 

ЕСЕНСАЙ - а., БҚО, Ақжайық ауд.  

ЕСЕНСАЙ - а., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

ЕСЕНТЕРЕК - а., Павлодар обл., Ақтоғай   

ЕСЕНТЕРЕК - а., в Актогайском р-не Павл, обл. 

 

ЕСЕТАТА - а., Ақтөбе обл., Шалқар ауд.   

ЕСЕТАТА - а., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

ЕСЕТ  БАТЫР КӨКІҰЛЫ - а., Ақтөбе обл., Алға ауд. 

ЕСЕТ БАТЫР КОКИУЛЫ- а., в Алгинском р-не Акт. 

обл. 

 

ЕСКЕЛДІ БИ - а„ Алматы обл., Қаратал aуд.  

ЕСКЕЛДИ БИ - а., в Караталском р-не Алм. 

 

ЕСКЕНЕ - а., Атырау обл., Мақат ауд.  

ЕСКЕНЕ - а., в Макатском р-не Атыр. обл. 

 

ЕСКЕНЕ - а., Атырау обл., Мақат ауд.  

ЕСКЕНЕ - а., в Макатском р-не Атыр. обл. 

 



 

ЕСКЕНЕ - а., Қостанай обл., Аманкелді ауд.  

ЕСКЕНЕ - а., в Аманкелдинском р-не Кост.обл. 

 

ЕСКЕНЕ БҰЛАҒЫ - а., ШҚО, Аягөз ауд.  

ЕСКЕНЕ БУЛАГЫ - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

ЕСКІ ЖАНАМА - а., Алматы обл., Алакөл ауд.  

ЕСКИ ЖАНАМА - а., в Алакольском р-не Алм.обл.  

 

ЕСКІ ИҚАН - а., ОҚО, Түркістан қал/әк. 

ЕСКИ ИКАН - а., в Туркистанкой гор/а. ЮК обл. 

 

ЕСКІ ҚАЛҚҰТАН - а., Ақмола обл., Астрахан ауд. 

ЕСКИ  КАЛКУТАН - а., в Астраханском р-не Акм. обл. 

 

ЕСКІ  ҚАРАБАУЫР - а., Ақмола обл., Бурабай ауд. 

ЕСКИ КАРАБАУЫР - а., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

ЕСКІ  ҚОРҒАН- а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

ЕСКИ КОРГАН - а., в Сарыагашском р-не ЮК  обл.  

 

ЕСКІ МАЙЛИН - а., ШҚО, Аягөз ауд. 

ЕСКИ МАЙЛИН - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

ЕСКІ САРАЙШЫҚ - а., Атырау обл., Махамбет ауд. 

ЕСКІ  САРАЙШЫК - а., в Махамбетском р-не Атыр. обл. 

 

ЕСКІ  ШАНАҚ - а., ОҚО, Қазығұрт ауд.  

ЕСКИ  ШАНАК- а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

ЕСКІШІЛІК - а., ОҚО, Отырар ауд.  

ЕСКИШИЛИК - а., в Отырарском р-не ЮК обл. 

 

ЕСҚАРА - а., ОҚО, Арыс ауд. 

ЕСКАРА- а., в Арысском р-не ЮК обл. 

 

ЕСҚАРА - а., Павлодар обл., Железин ауд. 

ЕСКАРА - а., в Железинском р-не Павл. обл. 

 

ЕСМАҚАН- а., Атырау обл., Махамбет ауд.  

ЕСМAKAH - а., в Махамбетском р-не Атыр. обл. 

 

ЕСМЫРЗА - а., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд.  

ЕСМЫРЗА - а., в Узынкольском р-не Кост. обл. 

 

ЕСМЫРЗА - а., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд.  

ЕСМЫРЗА - а., в Узынкольском р-не Кост. обл. 

 

ЕСПЕ - а., Алматы обл., Жамбыл ауд. 

ЕСПЕ - а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 



 

 

ЕСПЕ - а., Жамбыл обл., Шу ауд. 

ЕСПЕ - а., в Шуском р-не Жамб. обл. 

 

ЕСПЕ - а., ШҚО, Жарма ауд. 

ЕСПЕ - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

ЕСПЕ - ст., Жамбыл обл., Шу ауд. 

ЕСПЕ - ст., в Шуском р-не Жамб. обл. 

 

ЕСПЕРЛІ - а., СҚО, Жамбыл ауд. 

ЕСПЕРЛИ - а., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

ЕСТАЙ - а., Павлодар обл., Ақтоғай ауд.  

ЕСТАЙ - а., в Актогайском р-не Павл. обл. 

 

ЕСІЛ - а., Қарағанды обл., Осакаров ауд.  

ЕСИЛЬ - а., в Осакаровском р-не Кар. обл. 

 

ЕСІЛ - а., Қостанай обл., Сарыкөл ауд. 

ЕСИЛЬ - а., в Сарыкольском р-не Кост. обл. 

 

ЕСІЛ - а., СҚО, Есіл ауд. 

ЕСИЛЬ - а., в Есильском р-не СК обл. 

 

ЕСІЛ - а., СҚО, Тимирязев ауд. 

ЕСИЛЬ - а., в Тимирязевском р-не СК обл. 

 

ЕСІЛ - а., ШҚО, Семей қал/әк. 

ЕСИЛЬ - а., в Семейской гор/а. ВК обл. 

 

ЕСІЛ - ст., Ақмола обл., Есіл ауд. 

ЕСИЛЬ - ст., в Есильском р-не Акм. обл. 

 

ЕСІЛБАЙ - а., Павлодар обл., Шарбақты ауд. 

ЕСИЛЬБАЙ - а, в Шарбактынском р-не Павл. обл. 

 

ЕСІМ - а., БҚО, Ақжайық ауд. 

ЕСИМ - а., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

ЕСІМ - а., ШҚО, Тарбағатай ауд. 

ЕСИМ - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

ЕСІР - а., Қостанай обл., Аманкелді ауд. 

ЕСИР - а., в Аманкелдинском р-не Кост. обл. 

 

ЕФИМОВКА - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

ЕФИМОВІСА т-c., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 



 

ЕФРЕМОВКА - с., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд. 

ЕФРЕМОВКА - с., в Мартокском р-не Авст. обл. 

 

ЕФРЕМОВКА - с., Павлодар обл., Павлодар ауд. 

ЕФРЕМОВКА - с., в Павлодарском р-не Павл. обл. 

 

ЕШКІҚОРА - а., ОҚО, Отырар ауд.  

ЕШКИКОРА - а., в Отырарском р-не ЮК обл. 

 

ЕШКІҚЫРҒАН - а., Ақтөбе обл., Қобда aуд. 

ЕШКИКЫРГАН - а., в Кобдинском р-не іШ обл. 

 

ЕШКІӨЛМЕС - а., Алматы обл., Ескелді aуд. 

ЕШКИОЛЬМЕС - а., в Ескелдинском р-не Алм обл. 

 

-Ж- 
 

ЖАБАҒЫЛЫ - а., ОҚО, Түлкібас ауд.  

ЖАБАГЫЛЫ - а., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

ЖАБАҒЫЛЫ - а., Павлодар обл., Лебяжье ауд. 

ЖАБАГЫЛЫ - а., в Лебяжинском р-не Павл. обл. 

 

ЖАБАЙЫТӨБЕ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

ЖАБАЙЫТОБЕ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ЖАБАСАҚ - а., Ақтөбе обл., Әйтеке би ауд.  

ЖАБАСАК - а., в р-не Айтеке би Акт. обл. 

 

ЖАҒАБҰЛАҚ - а., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд. 

ЖАГАБУЛАК - а., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

ЖАҒАЖАЙ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ЖАГАЖАЙ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ЖАҒАТАЛ - а., Алматы обл., Алакөл ауд.  

ЖАГАТАЛ - а., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 

ЖАЗЫҚ - а., ШҚО, Семей қал/әк. 

ЖАЗЫК - а., в Семейской гор/а. ВК обл. 

 

ЖАЗЫҚ -ст., Ақтөбе обл, Хромтау ауд.  

ЖАЗЫК - ст., в Хромтауском р-не Акт. обл. 

 

ЖАЗЫҚСАЙ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ЖАЗЫКСАЙ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ЖАЙДАҚБҰЛАҚ - а., Алматы обл., Райымбек ауд. 



 

ЖАЙДАКБУЛАК - а., в Райымбекском р-не Алм. обл. 

 

ЖАЙДАҚҚҰДЫҚ - а„ ОҚО, Сарыағаш ауд. 

ЖАЙДАККУДЫК - а., в Сарыагашском р-не ЮКобл. 

 

ЖАЙЛАУКӨЛ - а., Жамбыл обл., Сарысу ауд. 

ЖАИЛАУКОЛЬ - а., в Сарысуском р-не ЖАМБ. обл. 

 

Ж АИЛАУКӨ Л - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

ЖАЙЛАУКОЛЬ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ЖАЙЛАУСАЙ - а., Ақтөбе обл., Хромтау  ауд. 

ЖАЙЛАУСАЙ - а., в Хромтауском р-не  Акт. обл. 

 

ЖАЙЛЫМА - а., Қостанай обл., Қамысты ауд. 

ЖАЙЛЫМА - а., в Камыстынском р-не Кост.обл. 

 

ЖАЙМА - а., Қарағанды обл., Абай ауд.   

ЖАИМА - а., в Абайском р-не Кар. обл.  

 

ЖАЙМА - а., ШҚО, Жарма ауд. 

ЖАЙМА - а., в Жарминском р-не ВК обл.  

 

ЖАЙНАҚ - а., Ақмола обл., Целиноград ауд.  

ЖАЙНАК - а., в Целиноградском р-не Акм.обл. 

 

ЖАЙНАҚ – ст. , Ақмола обл., Целиноград обл. 

ЖАЙНАК - ст., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

ЖАҚАШ - а., Жамбыл обл., Байзақ ауд.  

ЖАКАШ - а., в Байзакском р-не Жамб. обл. 

 

ЖАҚСЫ - а., Ақмола обл., Жақсы ауд. 

ЖАКСЫ - а., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 

ЖАҚСЫ - ст., Ақмола обл., Жақсы ауд.  

ЖАКСЫ - ст., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 

ЖАҚСЫАТ - а., Павлодар обл., Екібастұз қал/әк. 

ЖАКСЫАТ - а., в Екибастузской гор/а. Павл. обл. 

 

ЖАҚСЫБАЙ - а., БҚО, Жәнібек ауд.  

ЖАКСЫБАЙ - а., в Жанибекском р-не ЗК обл. 

 

ЖАҚСЫ ЖАЛҒЫЗТАУ – а., СҚО, Айыртау ауд. 

ЖАКСЫ ЖАЛГЫЗТАУ - а., в Айыртауском р- не СК 

обл. 

 

ЖАҚСЫКӨЛ - а., Ақтөбе обл., Ойыл ауд. 

ЖАКСЫКОЛЬ - а., в Ойылском р-не Акт. обл. 



 

 

ЖАҚСЫ ҚАНДЫАДЫР - а., Қарағанды обл., Осакаров 

ауд. 

ЖАҚСЫ КАНДЫАДЫР - с., в Осакаровском р-не Кар. 

обл. 

 

ЖАҚСЫЛЫҚ - а., Жамбыл обл., Тұрар Рысқұлов ауд. 

ЖАКСЫЛЫК - а., в р-не Турара Рыскулова Жамб. обл. 

 

ЖАҚСЫЛЫҚ - а., Қостанай обл., Қостанай ауд. 

ЖАКСЫЛЫК - а., в Костанайском р-не Кост. обл. 

 

ЖАҚСЫМАЙ - а., Ақтөбе обл., Темір ауд. 

ЖАКСЫМАЙ - а., в Темирском р-не Акт. обл. 

 

ЖАҚСЫМАЙ - ст., Ақтөбе обл., Темір ауд. 

ЖАКСЫМАЙ - ст., в Темирском р-не Акт. обл. 

 

ЖАЛАҒАШ - ст., Қызылорда обл., Жалағаш ауд. 

ЖАЛАГАШ - ст., в Жалагашском р-не Кызылорд. обл. 

 

ЖАЛАҢАШ - а., Алматы обл., Райымбек ауд. 

ЖАЛАНАШ - а., в Райымбекском р-не Алм. обл. 

 

ЖАЛАҢАШ - а., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд. 

ЖАЛАНАШ - а., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

ЖАЛАҢАШ - а., Қызылорда обл., Арал ауд. 

ЖАЛАНАШ - а., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

ЖАЛАҢАШ - а., ШҚО, Тарбағатай ауд. 

ЖАЛАНАШ - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

ЖАЛАҢТАС - а., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд. 

ЖАЛАНТАС - а., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

ЖАЛАҢТӨС - а., ОҚО, Түркістан қал/әк. 

ЖАЛАНТОС - а., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

ЖАЛАҢТӨС БАТЫР - а.,Қызылорда обл., Қазалы ауд. 

ЖАЛАНТОС БАТЫР - а., в Казалынском р-не 

Кызылорд. обл. 

 

ЖАЛАУЛЫ - а., Алматы обл., Райымбек ауд. 

ЖАЛАУЛЫ - а., в Райымбекском р-не Алм.обл. 

 

ЖАЛҒАНСАЙ - а., Атырау обл., Махамбет ауд. 

ЖАЛГАНСАИ - а, в Махамбетском р-не Атыр. обл. 

 



 

ЖАЛҒЫЗАҒАШ - а., Алматы обл., Ескелді ауд. 

ЖАЛГЫЗАГАШ - а., в Ескелдинском р-не Алм. обл. 

 

ЖАЛҒЫЗАҒАШ - а., Қызылорда обл., Арал ауд. 

ЖАЛГЫЗАГАШ - а., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

ЖАЛҒЫЗАПАН - а., Атырау обл., Құрманғазы ауд. 

ЖАЛГЫЗАПАН - а., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 

ЖАЛҒЫЗҚҰДЫҚ - а., Ақмола обл., Целиноград ауд. 

ЖАЛГЫЗКУДЫК - а., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

ЖАЛҒЫЗТАЛ - а., Қостанай обл., Арқалық қал/әк. 

ЖАЛГЫЗТАЛ - а., в Аркалыкской гор/а Кост, обл. 

 

ЖАЛҒЫЗТАЛ - а., ШҚО, Тарбағатай ауд. 

ЖАЛГЫЗТАЛ - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

ЖАЛҒЫЗТӨБЕ - а., ШҚО, Жарма ауд. 

ЖАЛГЫЗТОБЕ - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

ЖАЛҒЫЗТӨБЕ - а„ ШҚО, Тарбағатай ауд. 

ЖАЛГЫЗТОБЕ - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

ЖАЛДАМА - а., Қостанай обл., Аманкелді обл. 

ЖАЛДАМА - а., в Аманкелдинском р-не Кост. обл. 

 

ЖАЛҚАМЫС - а., Алматы обл., Талғар ауд. 

ЖАЛКАМЫС - а., в Талгарском р-не Алм.обл. 

 

ЖАЛМАНҚҰЛАҚ - а., Ақмола обл., Егіндікөл ауд. 

ЖАЛМАНКУЛАК - а., в Егиндикольском р-не Акм. обл. 

 

ЖАЛПАҚҚҰМ- а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

ЖАЛПАККУМ - а, в Мактаральском р-не ЮК обл. 

 

ЖАЛПАҚСАЗ - а., Жамбыл обл., Тұрар Рысқұлов ауд. 

ЖАЛПАКСАЗ - а., в р-не Турара Рыскулова, Жамб. обл. 

 

ЖАЛПАҚСАЙ - а., Алматы обл., Қарасай ауд. 

ЖАЛПАКСАЙ - а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

ЖАЛПАҚТАЛ - а., БҚО, Казталов ауд.  

ЖАЛПАКТАЛ - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

ЖАЛПАҚТӨБЕ - а., Жамбыл обл., Жамбыл aуд. 

ЖАЛПАКТОБЕ - а, в Жамбылском р-не Жамб. обл. 

 

ЖАЛПАҚШІЛІК - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд. 



 

ЖАЛПАКШИЛИК - а., в Каркаралынском p-не Кар. обл. 

 

ЖАЛТЫР - а., Ақмола обл., Астрахан ауд.  

ЖАЛТЫР - а., в Астраханском р-не Акм. обл. 

 

ЖАЛТЫР - а., Павлодар обл., Май ауд.  

ЖАЛТЫР - а., в Майском р-не Павл. обл.  

 

ЖАЛТЫР - а, СҚО, Шал ақын ауд. 

ЖАЛТЫР - а., в р-не Шал акына СК обл.  

 

ЖАЛТЫР- ст., Ақмола обл., Астрахан ауд.   

ЖАЛТЫР - ст., в Астраханском р-не Акм. обл. 

 

ЖАЛТЫРКӨЛ - а., Қостанай обл., Әулиекөл ауд. 

ЖАЛТЫРКОЛЬ - а, Аулиекольском р-не Кост, обл. 

 

ЖАЛТЫРКӨЛ - а., Қостанай обл., Денисов ауд. 

ЖАЛТЫРКОЛЬ - а, в Денисовском р-не Кост. обл. 

 

ЖАЛТЫРКӨЛ - а., Қостанай обл., Жітіқара ауд. 

ЖАЛТЫРКОЛЬ - а., Житикаринском р-не Кост. 

обл. 

 

ЖАЛТЫРША - а., СҚО, Жамбыл ауд.  

ЖАЛТЫРША - а., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

ЖАЛШИ - а., ШҚО, Зайсан ауд. 

ЖАЛШИ- а., в Зайсанском р-не ВК обл. 

 

ЖАЛЫН - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

ЖАЛЫН- а., в Мактааралском р-не  ЮК обл. 

 

ЖАМАНАЩЫ - а., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

ЖАМАНАЩЫ- а., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ЖАМАНАЩЫ - раз., Акмола обл., Зеренді ауд. 

ЖАМАНАЩЫ - раз., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ЖАМАНЖОЛ - а., Қарағанды обл., Абай ауд. 

ЖАМАНЖОЛ - а., в Абайском р-не Кар. обл. 

 

ЖАМАНКӨЛ - а., Ақтөбе обл., Қобда ауд.  

ЖАМАНКОЛЬ - а., в Кобдинском р-не Акт. обл. 

 

ЖАМАНҚҰДЫҚ - а., БҚО, Ақжайық ауд. 

ЖАМАНКУДЫК - а., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

ЖАМАНСОР - а., Атырау обл., Қызылқоға ауд. 

ЖАМАНСОР - а., в Кызылкогинском р-не Атыр. обл. 



 

 

ЖАМАНСОР  ст., Атырау обл., Қызылқоға ауд. 

ЖАМАНСОР - ст., в Кызылкогинском р-не Атыр. обл. 

 

ЖАМАНТҰЗ - а., Ақмола обл., Зеренді ауд.  

ЖАМАНТУЗ - а., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ЖАМАНТҰЗ - ст., Ақмола обл., Бурабай ауд. 

ЖАМАНТУЗ - ст., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

ЖАМБАСКӨЛ - а., Қостанай обл., Таран ауд. 

ЖАМБАСКОЛЬ - а., в Тарановском р-не Кост, обл. 

 

ЖАМБЫЛ - а., Ақмола обл., Астрахан ауд.  

ЖАМБЫЛ а., в Астраханском р-не Жамб. обл. 

 

ЖАМБЫЛ - а., Ақмола обл., Зеренді ауд.  

ЖАМБЫЛ- а., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ЖАМБЫЛ - а., Ақтөбе обл., Әйтеке би ауд.  

ЖАМБЫЛ - а., в р-не Айтеке би Акт. обл. 

 

ЖАМБЫЛ - а., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд.  

ЖАМБЫЛ - а., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

ЖАМБЫЛ - а., Алматы обл., Алакөл ауд.  

ЖАМБЫЛ - а., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 

ЖАМБЫЛ - а., Алматы обл., Жамбыл ауд.  

ЖАМБЫЛ - а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

ЖАМБЫЛ - а., Алматы обл., Көксу ауд.  

ЖАМБЫЛ - а., в Коксуском р-не Алм. обл. 

 

ЖАМБЫЛ - а., Алматы обл., Қарасай ауд.  

ЖАМБЫЛ - а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

ЖАМБЫЛ - а., Алматы обл., Райымбек ауд.  

ЖАМБЫЛ - а., в Райымбекском р-не Алм. обл. 

 

ЖАМБЫЛ- а., Алматы обл., Ұзынағаш ауд.  

ЖАМБЫЛ - а., в Узынагашском р-не Алм. обл. 

 

ЖАМБЫЛ - а., Атырау обл., Құрманғазы ауд. 

ЖАМБЫЛ - а, в Курмангазынском р-не Агар. обл. 

 

ЖАМБЫЛ - а., БҚО, Ақжайық ауд. 

ЖАМБЫЛ - а., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

ЖАМБЫЛ - а., БҚО, Бөкей ордасы ауд.  



 

ЖАМБЫЛ - а., в Бокей ординском р-не ЗК обл. 

 

ЖАМБЫЛ- а., БҚО, Зеленов ауд. 

ЖАМБЫЛ - а., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

ЖАМБЫЛ - а., Қост. обл., Наурызым ауд.  

ЖАМБЫЛ - а., в Наурызым. р-не Кост. обл. 

 

ЖАМБЫЛ - а., БҚО, Сырым ауд. 

ЖАМБЫЛ - а., в Сырымском р-не ЗК обл. 

 

ЖАМБЫЛ - а., Жамбыл обл., Жамбыл ауд.  

ЖАМБЫЛ - а., в Жамбылском р-не Жамб. обл. 

 

ЖАМБЫЛ - а., Жамбыл обл., Қордай ауд.  

ЖАМБЫЛ - а., в Кордайском р-не Жамб. обл. 

 

ЖАМБЫЛ - а., Жамбыл обл., Меркі ауд.  

ЖАМБЫЛ - а., в Меркинском р-не Жамб. обл. 

 

ЖАМБЫЛ - а., Жамбыл обл., Мойынқұм ауд. 

ЖАМБЫЛ - а., в Мойынкумском р-не Жамб. обл. 

 

ЖАМБЫЛ - ст., Жамбыл обл., Жамбыл қал/әк. 

ЖАМБЫЛ - ст., в Жамбылской гор/а. Жамб. обл. 

 

ЖАМБЫЛ - а., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

ЖАМБЫЛ—а., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 

ЖАМБЫЛ - а., Қостанай обл., Қарасу ауд.  

ЖАМБЫЛ - а., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

ЖАМБЫЛ – а., Қостанай обл., Қостанай ауд.  

ЖАМБЫЛ - а., в Костанайском р-не Кост. обл. 

 

ЖАМБЫЛ - а., ОҚО, Бәйдібек ауд. 

ЖАМБЫЛ - а., в Байдибекском р-не ЮК обл. 

 

ЖАМБЫЛ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ЖАМБЫЛ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ЖАМБЫЛ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ЖАМБЫЛ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ЖАМБЫЛ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ЖАМБЫЛ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ЖАМБЫЛ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ЖАМБЫЛ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 



 

ЖАМБЫЛ - а., ОҚО, Ордабасы ауд.  

ЖАМБЫЛ - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

ЖАМБЫЛ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

ЖАМБЫЛ-а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ЖАМБЫЛ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

ЖАМБЫЛ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ЖАМБЫЛ - а., ОҚО,Төле би ауд. 

ЖАМБЫЛ - а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

ЖАМБЫЛ - а., Павлодар обл., Ақтоғай ауд.  

ЖАМБЫЛ - а., в Актогайском р-не Павл. обл. 

 

ЖАМБЫЛ - а., Павлодар обл., Железин ауд.  

ЖАМБЫЛ - а., в Железинском р-не Павл обл. 

 

ЖАМБЫЛ - а., Павлодар обл., Лебяжье обл. 

ЖАМБЫЛ - а., в Лебяжинском р-не Павл.обл. 

 

ЖАМБЫЛ - а., СҚО, Есіл ауд. 

ЖАМБЫЛ - а., в Есильском р-не СК обл. 

 

ЖАМБЫЛ - а., СҚО, Жамбыл ауд.  

ЖАМБЫЛ - а., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

ЖАМБЫЛ - а., СҚО, Уәлиханов ауд. 

ЖАМБЫЛ- а., в Уалихановском р-не СК обл. 

 

ЖАМБЫЛ - а., ШҚО, Зайсан ауд.  

ЖАМБЫЛ - а., в Зайсанском р-не ВК обл. 

 

ЖАМБЫЛ - а., ШҚО, Қатонқарағай ауд. 

ЖАМБЫЛ - а., в Катонкарагайском р-не ВК обл. 

 

ЖАМБЫЛ - а., ШҚО, Тарбағатай ауд.   

ЖАМБЫЛ  - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

ЖАНАЙ - а., ШҚО, Үржар ауд. 

ЖАНАЙ - а., в Уржарском р-не ВК обл.  

 

ЖАНАМА - а., Алматы обл., Алакөл ауд.  

ЖАНАМА - а., в Алакольском р-не Алм.обл. 

 

ЖАНАМА - а., БҚО, Ақжайық ауд.  

ЖАНАМА -  а., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

ЖАНБАЙ-а., Атырау обл., Исатай ауд.  

ЖАНБАИ - а., в Исатайском р-не Атыр. обл. 



 

 

ЖАНБӨБЕК - а., Қарағанды обл., Нұра  ауд. 

ЖАНБОБЕК т- а., в Нуринском р-не Кар. обл. 

 

ЖАНДОСОВ- а., Алматы обл., Қарасай ауд. 

ЖАНДОСОВ - а., в Карасайском р-не Алм., обл. 

 

ЖАНКЕЛ - а., ОҚО, Отырар ауд. 

ЖАНКЕЛ - а., в Отырарском р-не ЮК обл. 

 

ЖАНКЕЛДІ - а., БҚО, Жаңақала ауд.  

ЖАНКЕЛДИ - а., в Жанакалинском р-не ЗК обл. 

 

ЖАНҚОЖА - а., Қызылорда обл., Қазалы обл.  

ЖАНКОЖА - а., в Казалынском р-не Кызылорд. обл. 

 

ЖАНҚОЖА - а., Қызылорда обл., Шиелі ауд. 

ЖАНКОЖА -а., в Шиелинском р-не Кызылорд. обл. 

 

ЖАНСАРЫ - а., ШҚО, Көкпекті ауд.  

ЖАНСАРЫ - а., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

ЖАНТАЙ - а., Ақтөбе обл., Әйтеке би ауд. 

ЖАНТАЙ - а., в р-не Айтеке би Акт. обл. 

 

ЖАНТАҚСАЙ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

ЖАНТАКСАЙ - а, в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ЖАНТАС - а., ШҚО, Ұлан ауд. 

ЖАНТАС - а., в Уланском р-не ВК обл. 

 

ЖАНТЕКЕ - а., Ақмола обл., Қорғалжын ауд. 

ЖАНТЕКЕ - а., в Коргалжынском р-не Акм. обл. 

 

ЖАНТЕКЕЙ - а., ШҚО, Тарбағатай ауд.  

ЖАНТЕКЕЙ - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

ЖАНТЕМІР - а., БҚО, Ақжайық ауд.  

ЖАНТЕМИР - а., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

ЖАНТЕРЕК - а., Атырау обл., Қызылқоға ауд. 

ЖАНТЕРЕК - а., в Кызылкогинском р-не Атыр. обл. 

 

ЖАНТЕРЕК - раз., Атырау обл., Қызылқоға ауд. 

ЖАНТЕРЕК - раз., в Кызылкогинском р-не Атыр. обл. 

 

ЖАНҰЗАҚ - а., ШҚО, Ұлан ауд. 

ЖАНУЗАК - а., в Уланском р-не ВК обл. 

 

ЖАНҰЗАҚОВ - а., ОҚО, Түлкібас ауд.  



 

ЖАНУЗАКОВ - а., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

ЖАНЫСБАЙ - а., Ақмола обл., Есіл ауд.  

ЖАНЫСБАЙ - а., в Есильском р-не Акм. обл. 

 

ЖАНЫСБАЙ - а., Қостанай обл., Қарасу ауд.  

ЖАНЫСБАЙ - а., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

ЖАНЫСБАЙ - ст., Қостанай обл., Қарасу ауд.  

ЖАНЫСБАЙ - ст., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

ЖАНЫС БИ - а., Ақтөбе обл., Ырғыз ауд. 

ЖАНЫС БИ - а., в Ыргызском р-не Акт. обл. 

 

ЖАҢА АҚШИМАН - а., Павлодар обл., Ақтоғай ауд. 

ЖАНА АКШИМАН - а., в Актогайском р-не Павл. обл. 

 

ЖАҢААРҚА - ст., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд. 

ЖАНААРКА - ст., в Жанааркинском р-не Кар. обл. 

 

ЖАҢААРЫҚ - а., Қызылорда обл., Жаңақорған ауд. 

ЖАНААРЫК - а., в Жанакорганском р-не Кызылорд. 

обл. 

 

ЖАҢААРЫҚ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

ЖАНААРЫК - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ЖАҢААРЫҚ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

ЖАНААРЫК - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ЖАҢААУЫЛ - а., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

ЖАНААУЫЛ - а, в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ЖАҢААУЫЛ - а., Атырау обл., Құрманғазы ауд. 

ЖАНААУЫЛ - а., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 

ЖАҢААУЫЛ - а., Қарағанды обл., Теміртау кал/әк. 

ЖАНААУЫЛ - а., в Темиртауской гор/а. Кар. обл. 

 

ЖАҢААУЫЛ - а., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

ЖАНААУЫЛ а., в Карабалыкском р-не Кост, обл. 

 

ЖАҢААУЫЛ - а., Қызылорда обл., Жаңақорған ауд. 

ЖАНААУЫЛ - а., в Жанакорганском р-не Кызылорд.  

обл. 

 

ЖАҢААУЫЛ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

ЖАНААУЫЛ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ЖАҢААУЫЛ - а., Павлодар обл., Ақсу қал/әк. 



 

ЖАНААУЫЛ - а., в Аксуской гор/а. Павл. обл. 

 

ЖАҢААУЫЛ - а., Павлодар обл., Ақтоғай ауд. 

ЖАНААУЫЛ - а., в Актогайском р-не Павл. обл. 

 

ЖАҢААУЫЛ - а., Павлодар обл., Шарбақты ауд. 

ЖАНААУЫЛ - а., в Шарбактынском р-не Павл, обл. 

 

ЖАҢААУЫЛ - а., ШҚО, Бородулиха ауд.  

ЖАНААУЫЛ - а., в Бородулихинском ВК обл. 

 

ЖАҢААУЫЛ - а., ШҚО, Жарма ауд.  

ЖАНААУЫЛ - а., в Жарминском ВК обл. 

 

ЖАҢААУЫЛ - а., ШҚО, Күршім ауд.  

ЖАНААУЫЛ - а., в Куршимском ВК обл. 

 

ЖАҢААУЫЛ - а., ШҚО, Тарбағатай ауд. 

ЖАНААУЫЛ - а., в Тарбагатайском ВК обл. 

 

ЖАҢАБАЗ - а., ШҚО, Зайсан ауд. 

ЖАНАБАЗ - а., в Зайсанском р-не ВК обл. 

 

ЖАҢАБАЗАР - а., ОҚО, Қазығұрт ауд. 

ЖАНАБАЗАР - а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

ЖАҢАБАЙ - раз., Қостанай обл., Наурызым ауд. 

ЖАНАБАЙ - раз., в Наурызымском р-не Кост. обл. 

 

ЖАҢАБЕТ - а., Павлодар обл., Ақтоғай ауд.  

ЖАНАБЕТ - а., в Актогайском р-не Павл. обл. 

 

ЖАҢАБЕТ - а., Павлодар обл., Железин ауд.  

ЖАНАБЕТ - а., в Железинском р-не Павл. обл. 

 

ЖАҢАБЕТ - а., Павлодар обл., Қашыр ауд.  

ЖАНАБЕТ - а., в Кашырском р-не Павл. обл. 

 

ЖАҢАБҰЛАҚ - а., БҚО, Ақжайық ауд.  

ЖАНАБУЛАК - а., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

ЖАҢАБІРЛІК - а., Павлодар обл., Железин ауд. 

ЖАНАБИРЛИК - а., в Железинском р-не Павл, обл. 

 

ЖАҢАДАЛА-а., Ақмола обл., Жарқайың ауд. 

ЖАНАДАЛА - а., в Жаркайынском р-не Акм. обл. 

 

ЖАҢАДАЛА - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ЖАНАДАЛА - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 



 

ЖАҢАДАРИЯ - а., Қызылорда обл., Жалағаш ауд. 

ЖАНАДАРЬЯ - а., в Жалагашском р-не Кызылорд. обл. 

 

ЖАҢАДӘУІР - а., Ақтөбе обл., Әйтеке би 

ЖАНАДАУИР - а., в р-не Айтеке би Акт. обл. 

 

ЖАҢАДӘУІР - а., Алматы обл., Іле ауд.  

ЖАНАДАУИР - а., в Илийском р-не Алм.обл. 

 

ЖАҢАДӘУІР - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ЖАНАДАУИР - а., в Мақтааралском р-не ЮК обл. 

 

ЖАҢАДӘУІР - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

ЖАНАДАУИР – а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ЖАҢАДӘУІР - а., СҚО, Тайынша ауд.  

ЖАНАДАУИР - а., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ЖАҢА ЖАЙМА - а., Павлодар обл., Баянауыл ауд. 

ЖАНА ЖАИМА - а., в Баянауылском р-не  Павл. обл. 

 

ЖАҢА ЖАНБАЙ - а., Атырау обл., Исатай  

ЖАНА ЖАНБАЙ - а., в Исатайском р-не Атыр. обл. 

 

ЖАҢАЖОЛ - а., Акмола обл., Бурабай ауд.  

ЖАНАЖОЛ - а., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

ЖАҢАЖОЛ - а., Ақмола обл., Ерейментау ауд. 

ЖАНАЖОЛ - а., в Ерейментауском р-не АккЛ 

 

ЖАҢАЖОЛ - а., Ақмола обл., Целиноград ауд. 

ЖАНАЖОЛ - а., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

ЖАҢАЖОЛ - а., БҚО, Ақжайық ауд.  

ЖАНАЖОЛ - а., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

ЖАҢАЖОЛ - а., БҚО, Жаңақала ауд.  

ЖАНАЖОЛ - а., в Жанакалинском р-не ЗК обл. 

 

ЖАҢАЖОЛ - а., БҚО, Казталов ауд.  

ЖАНАЖОЛ - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

ЖАҢАЖОЛ - а., Жамбыл обл., Шу ауд.   

ЖАНАЖОЛ - а., в Шуском р-не Жамб. обл. 

 

ЖАҢАЖОЛ - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд. 

ЖАНАЖОЛ - а., в Каркаралынском р-не Кар.а 

 

ЖАҢАЖОЛ - Қызылорда обл., Қармақшы ауд. 

ЖАНАЖОЛ – а., в Кармакшынском p-не Кызылорд. оба. 



 

 

ЖАҢАЖОЛ – а., ОҚО, Қазығұрт ауд. 

ЖАНАЖОЛ - а.,  в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

ЖАҢАЖОЛ -а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ЖАНАЖОЛ - а.,в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ЖАҢАЖОЛ - а., ОҚО, Төле би ауд. 

ЖАНАЖОЛ - а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

ЖАҢАЖОЛ - а.,  Павлодар обл., Баянауыл ауд.  

ЖАНАЖОЛ - а., в Баянауылском р-не Павл. обл. 

 

ЖАҢАЖОЛ - а.,  ШҚО, Көкпекті ауд. 

ЖАНАЖОЛ -а., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

ЖАҢА ҚАНАЙ - а., ШҚО, Ұлан ауд.  

ЖАНА КАНАЙ - а., в Уланском р-не ВК обл. 

 

ЖАҢА ҚАРАБАУЫР - а., Акмола обл., Бурабай ауд. 

ЖАНА КАРАБАУЫР- а.,  в Бурабайском р-не , Акм. обл. 

 

ЖАҢА ҚАРАҒАНДЫ - ст., Қарағанды обл., Қарағанды 

қал/әк. 

ЖАНА КАРАГАНДЫ - ст., в Карагандинской  гор/а. Кар. 

обл. 

 

ЖАҢА ҚИМА - а., Ақмола обл., Жақсы ауд.  

ЖАНА КИМА - а., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 

ЖАҢАҚОҒАМ - а., ОҚО, Түлкібас ауд.  

ЖАНАКОГАМ - а., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

ЖАҢАҚОЙ - а., Қостанай обл., Федоров ауд. 

ЖАНАКОЙ - а., в Федоровском р-не Кост. обл. 

 

ЖАҢАҚОНЫС - а., БҚО, Бөрілі ауд.  

ЖАНАКОНЫС - а., в Борилинском р-не ЗК обл. 

 

ЖАҢАҚОНЫС - а., БҚО, Сырым ауд.  

ЖАНАКОНЫС - а., в Сырымском р-не ЗК обл. 

 

ЖАҢАҚОНЫС - а., Қызылорда обл., Арал ауд. 

ЖАНАКОНЫС - а., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

ЖАҢАҚОНЫС - а., Қызылорда обл., Жалағаш ауд. 

ЖАНАКОНЫС - а., в Жалагашском р-не Кызылорд. обл. 

 

ЖАҢАҚОНЫС - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.. 



 

ЖАНАКОНЫС - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ЖАҢАҚОРҒАН - ст., Қызылорда обл., Жаңақорған ауд. 

ЖАНАКОРГАН - ст., в Жанакорганском р-не Кызылорд.  

обл. 

 

ЖАҢАҚҰРЫЛЫС - а., Алматы обл., Жамбыл ауд. 

ЖАНАКУРЫЛЫС - а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

ЖАҢАҚҰРЫЛЫС - а., Қарағанды обл., Нұра ауд. 

ЖАНАКУРЫЛЫС - а., в Нуринском р-не Кар. обл. 

 

ЖАҢАҚҰРЫЛЫС - а., Қызылорда обл., Арал ауд. 

ЖАНАКУРЫЛЫС - а., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

ЖАҢАҚҰРЫЛЫС - а, ОҚО, Сарыағаш ауд. 

ЖАНАКУРЫЛЫС - а, в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ЖАҢАҚҰРЫЛЫС - а., Павлодар обл., Қашыр ауд. 

ЖАНАКУРЫЛЫС - а., в Кашырском р-не Павл. обл. 

 

ЖАҢАЛЫҚ - а., Ақмола обл., Біржан сал ауд. 

ЖАНАЛЫК - а., в р-не Биржан сала Акм. обл. 

 

ЖАҢАЛЫҚ - а., Алматы обл., Кербұлақ ауд. 

ЖАНАЛЫК - а., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

ЖАҢАЛЫҚ - а., Алматы обл., Ескелді ауд.  

ЖАНАЛЫК - а., в Ескелдинском р-не Алм. обл. 

 

ЖАҢАЛЫҚ - а., Алматы обл., Ақсу ауд.  

ЖАНАЛЫК - а., в Аксуском р-не Алм. обл. 

 

ЖАҢАЛЫҚ - а., Алматы обл., Талғар ауд.  

ЖАНАЛЫК - а., в Талгарском р-не Алм. обл. 

 

ЖАҢАЛЫҚ - а,, СҚО, Есіл ауд. 

ЖАНАЛЫК - а., в Есильском р-не СК обл. 

 

ЖАҢАЛЫҚ - а., ШҚО, Тарбағатай ауд.  

ЖАНАЛЫК - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

ЖАҢА МАЙҚҰДЫҚ - ст., Қарағанды обл., Қарағанды 

қал/әк  

ЖАНА МАЙКУДЫК- ст., в Карагандинской гор/а. Кар. 

обл. 

 

ЖАҢАНЕГІЗ - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд. 

ЖАНАНЕГИЗ - а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 



 

 

ЖАҢА ОБА - а., ШҚО, Шемонаиха ауд. 

ЖАНА ОБА - а., в Шемонаихинском р-не ВК обл. 

 

ЖАҢАӨЗЕН - а., Қарағанды обл., Қарағанды қал/әк. 

ЖАНАОЗЕН - а., в Карагандинской гор/а. Кар. обл. 

 

ЖАҢАӨҢІР – а., БҚО, Сырым ауд.  

ЖАНАОНИР - а., в Сырымском р-не ЗК обл. 

 

ЖАҢА ӨТКЕЛ - а., Жамбыл обл., Жуалы обл. 

ЖАНА ОТКЕЛ - а., в Жуалынском р-не Жамб. обл. 

 

ЖАҢАСАЗ - а., Жамбыл обл., Байзақ ауд.  

ЖАНАСАЗ - а., в Байзакском р-не Жамб. обл. 

 

ЖАҢАСАЙ - а., Алматы обл., Ұйғыр ауд.  

ЖАНАСАИ - а., в Уйгырском р-не Алм. обл. 

 

ЖАҢАСУ - а., Қостанай обл., Алтынсарин ауд. 

ЖАНАСУ - а., в Алтынсаринском р-не Кост. обл. 

 

ЖАҢАСУ - а., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд.  

ЖАНАСУ - с., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

ЖАҢАСУ - а., СҚО, Шал ақын ауд.  

ЖАНАСУ - а., в р-не Шал акына СК обл. 

 

ЖАҢА СҮМБЕ - а., Алматы обл., Ұйғыр ауд.  

ЖАНА СУМБЕ - а., в Уйгырском р-не Алм. обл. 

 

ЖАҢАТАЙ - а., Қостанай обл., Аманкелді ауд. 

ЖАНАТАИ - а, в Аманкелдинском р-не 

 

ЖАҢАТАЛАП - а., Ақмола обл., Бурабай ауд. 

ЖАНАТАЛАП - а., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

ЖАҢАТАЛАП - а., Ақмола обл., Бұланды ауд. 

ЖАНАТАЛАП - а., в Буландынском р-не Акм. обл 

 

ЖАҢАТАЛАП - а., Ақтөбе обл., Қобда ауд. 

ЖАНАТАЛАП - а., в Кобдинском р-не Акт. обл 

 

ЖАҢАТ АЛ АП - а., Алматы обл., Қаратал ауд. 

ЖАНАТАЛАП - а., в Караталском р-не Алм. обл. 

 

ЖАҢАТАЛАП - а., Алматы обл., Райымбек ауд. 

ЖАНАТАЛАП - а, в Райымбекском р-не, Алм. обл. 

 

ЖАҢАӨЗЕН - а., СҚО, Есіл ауд. 



 

ЖАНАОЗЕН - а., в Есильском р-не СК обл. 

 

ЖАҢАӨЗЕН - а,, ШҚО, Жарма ауд.  

ЖАНАОЗЕН - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

ЖАҢА ӨМІР - а„ БҚО, Тасқала ауд. 

ЖАНА ОМИР - а:, в Таскалинском р-не ЗК обл. 

 

ЖАҢАТАЛАП - а., Алматы обл.,Іле ауд.  

ЖАНАТАЛАП - а., в Илийском р-не Алм. 

 

ЖАҢАТАЛАП - а., Атырау обл., Атырау қал/әк. 

ЖАНАТАЛАП - а., в Атырауской гор/а. Атыр.обл. 

 

ЖАҢАТАЛАП -а., БҚО, Бөрілі ауд.  

ЖАНАТАЛАП - а., в Борилинском р-не ЗК обл. 

 

ЖАҢАТҰРМЫС - а., ОҚО, Ордабасы ауд. 

ЖАНАТУРМЫС - а., в Ордабасынском р-не ЮКобл. 

 

ЖАҢАТҰРМЫС - а., ОҚО, Сайрам ауд. 

ЖАНАТУРМЫС - а., в Сайрамском р-не ЮКобл. 

 

ЖАҢАТҰРМЫС - а., ОҚО, Сайрам ауд. 

ЖАНАТУРМЫС - а, в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

ЖАҢАТҰРМЫС - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

ЖАНАТУРМЫС - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл.  

 

ЖАҢАТҰРМЫС - а., ОҚО, Төле би ауд. 

ЖАНАТУРМЫС -а, в р-не Толе би ЮК обл. 

 

ЖАҢАТҰРМЫС - а., СҚО, Ақжар ауд. 

ЖАНАТУРМЫС - а, в Акжарском р-не СК обл. 

 

ЖАҢАТҰРМЫС - а.,ШҚО, Зайсан ауд. 

ЖАНАТУРМЬІС -а, в Зайсанском р-не ВК обл. 

 

ЖАҢАТҰРМЫС - раз., СҚО, Қызылжар ауд. 

ЖАНАТУРМЫС -раз., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

ЖАҢАТІЛЕК - а., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

ЖАҢАТИЛЕК - а., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ЖАҢАТІЛЕК - а., Павлодар обл., Баянауыл ауд. 

ЖАНАТИЛЕК - а., в Баянауылском р-не Павл. . обл. 

 

ЖАҢАТІЛЕК - а., Павлодар обл., Май ауд. 

ЖАНАТИЛЕК- а., в Майском р-не Павл. обл. 

 



 

ЖАҢАТІЛЕУ - а., ШҚО, Тарбағатай ауд.  

ЖАНАТИЛЕУ - а, в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

ЖАҢАТІРШІЛІК – а., ОҚО обл., Сарыағаш ауд.  

ЖАНАТИРШИЛИК - а, в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ЖАҢАҰЙЫМ - а., ОҚО, Төле би ауд.  

ЖАНАУЙЫМ -а, в р-не Толе би ЮК обл.  

 

ЖАҢА ҮЛБІ - а, ШҚО, Глубокое ауд. 

ЖАНА УЛЬБИ - а., в Глубоковском р-не ВК  обл.  

 

ЖАҢАҮЛГІ - а., ШҚО, Қатонқарағай ауд. 

ЖАНАУЛЬГИ - а, в Катонкарагайском р-не  ВК обл. 

 

ЖАҢАШ - а., Алматы обл., Ақсу ауд. 

ЖАНАШ - а., в Аксуском р-не Алм. обл. 

 

ЖАҢАШАР - а, Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 

ЖАНАШАР - а., в Енбекшиказахском р-не  Алм. обл. 

 

ЖАҢАШАРУА - а, Павлодар обл., Ақсу ауд. 

ЖАНАШАРУА-а., в Аксуской гор/а. Павл. обл. 

 

ЖАРАСБАЙ - а., Қарағанды обл., Нұра ауд. 

ЖАРАСБАЙ - а., в Нуринском р-не Кар. обл. 

 

ЖАРБҰЛАҚ - а., Павлодар обл., Ертіс ауд.  

ЖАРБУЛАК - а., в Ертисском р-не Павл. обл. 

 

ЖАРБҰТАҚ -а., Ақтөбе обл., Хромтау ауд.  

ЖАРБУТАК - а., в Хромтауском р-не Акт. обл. 

 

ЖАРКЕМЕР -а., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд. 

ЖАРКЕМЕР - а., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

ЖАРКЕНТ-АРАСАН - а, Алматы обл. Панфилов ауд. 

ЖАРКЕНТ-АРАСАН - а., в Панфиловском р-не  Алм.  

обл. 

 

ЖАРКИЙ – раз., БҚО, Бөрілі ауд. 

ЖАРКИЙ- раз., в Борилинском р-не ЗК обл. 

 

ЖАРКӨЛ-а., Қостанай обл., Федоровой ауд.  

ЖАРКОЛЬ - а., в Федоровском р-не Кост.обл. 

 

ЖАРКӨЛ - а., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд.  

ЖАРКОЛЬ - а., в р-не Габита Мусирепова, СК обл. 

 

ЖАРКӨЛ - а., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 



 

ЖАРКОЛЬ - а., в р-не Габита Мусирепова, СК обл. 

 

ЖАРКӨЛ - ст., Қостанай обл., Федоров ауд.  

ЖАРКОЛЬ - ст., в Федоровском р-не Кост.обл. 

 

ЖАРҚАЙЫҢ - а., Ақмола обл., Бурабай ауд. 

ЖАРКАЙЫН - а, в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

ЖАРҚАЙЫҢ - а., Қостанай обл., Меңдіқара ауд. 

ЖАРКАЙЫН - а., в Мендикаринском р-не 5rcz.oon. 

 

ЖАРҚАЙЫҢ - а., СҚО, Есіл ауд. 

ЖАРКАЙЫН - а., в Есильском р-не СК обл. 

 

ЖАРҚАЙЫҢ - а., СҚО, Тайынша ауд.  

ЖАРКАЙЫН-  а., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ЖАРҚАМЫС - а., БҚО, Сырым ауд. 

ЖАРКАМЫС - а., в Сырымском р-не ЗК обл. 

 

ЖАРҚҰДЫҚ - а., Жамбыл обл., Сарысу ауд.  

ЖАРКУДЫК - а., в Сарысуском р-не Жамб. обл. 

 

ЖАРҚЫН - а., СҚО, Ақжар ауд. 

ЖАРКЫН- а., в Акжарском р-не СК обл. 

 

ЖАРҚЫН - а., ШҚО, Семей қал/әк. 

ЖАРКЫН – а., в Семейской гор/а. ВК обл. 

 

ЖАРЛЫ- а., Ақтөбе обл., Байғанин ауд.  

ЖАРЛЫ – а., в Байганинском р-не Акт. обл. 

 

ЖАРЛЫ- а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд. 

ЖАРЛЫ – а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

ЖАРЛЫ- а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд.  

ЖАРЛЫ – а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

ЖАРЛЫ- а.,  Ақтөбе обл., Байғанин ауд.  

ЖАРЛЫ – а., в Байганинском р-не Акт. обл. 

 

ЖАРЛЫ- а.,  Жамбыл обл., Тұрар Рысқұлов ауд. 

ЖАРЛЫ – а., в р-не Турара Рыскулова Жамб.обл. 

 

ЖАРМҰХАМБЕТ - а., Алматы обл., Қарасай ауд. 

ЖАРМУХАМБЕТ - а., Карасайском р-не Алм. обл. 

 

ЖАРМЫШ - а., Маңғыстау обл., Маңғыстау ауд. 

ЖАРМЫШ - а., в Мангыстауском р-не Манг. обл. 

 



 

ЖАРӨТКЕЛ - а., Ақтөбе обл., Әйтеке би ауд.  

ЖАРОТКЕЛЬ - а., в р-не Айтеке би Акт. обл. 

 

ЖАРСАЙ - а., Ақтөбе обл., Қобда ауд.  

ЖАРСАЙ - а., в Кобдинском р-не Акт. обл. 

 

ЖАРСАЙ - а., Ақтөбе обл., Қобда ауд.  

ЖАРСАЙ - а., в Кобдинском р-не Акт. обл. 

 

ЖАРСОР - а., Павлодар обл., Ертіс ауд.  

ЖАРСОР - а., в Ертисском р-не Павл. обл. 

 

ЖАРСУ - а., ШҚО, Зайсан ауд. 

ЖАРСУ - а., в Зайсанском р-не ВК обл. 

 

ЖАРСУАТ - а., Атырау обл., Индер ауд.  

ЖАРСУАТ - а., в Индерском р-не Атыр. обл. 

 

ЖАРСУАТ – а., БҚО, Бөрілі ауд. 

ЖАРСУАТ - а., в Борилинском р-не ЗК обл. 

 

ЖАРТАС - а., Алматы обл., Жамбыл ауд.  

ЖАРТАС - а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

ЖАРТАС - а., Қарағанды обл., Абай ауд.  

ЖАРТАС - а., в Абайском р-не Кар. обл. 

 

ЖАРТАС - а., Қарағанды обл., Абай ауд.  

ЖАРТАС - а., в Абайском р-не Кар. обл. 

 

ЖАРТАС - а., Қарағанды обл., Шет ауд.  

ЖАРТАС - а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

ЖАРТОҒАЙ - а., Қостанай обл., Жанкелдин ауд. 

ЖАРТОГАИ - а., в Жанкелдинском р-не Кост, обл. 

 

ЖАРТЫТӨБЕ - а., ОҚО, Созақ ауд.  

ЖАРТЫТОБЕ - а., в Созакском р-не ЮК обл. 

 

ЖАРШАПҚАН - а., Алматы обл., Көксу ауд. 

ЖАРШАПКАН - а., в Коксуском р-не Алм. обл. 

 

ЖАРЫҚ - а., Ақмола обл., Ерейментау ауд.  

ЖАРЫК - а., в Ерейментауском р-не Акм. обл. 

 

ЖАРЫҚ - а., Ақтөбе обл., Қобда ауд. 

ЖАРЫК - а., в Кобдинском р-не Акт. обл. 

 

ЖАРЫҚ - а., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд.  

ЖАРЫК - а., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 



 

 

ЖАРЫҚ - а., ШҚО, Жарма ауд. 

ЖАРЫК - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

ЖАРЫҚ - ст., Қарағанды обл., Шет ауд.  

ЖАРЫК - ст., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

ЖАРЫҚАТЫЗ - а., Қостанай обл., Әулиекөл ауд. 

ЖАРЫКАТЫЗ - а., в Аулиекольском р-не Кост. обл. 

 

ЖАРЫҚБАС - а., ОҚО, Бәйдібек ауд. 

ЖАРЫКБАС - а., в р-не Байдибека ЮК обл. 

 

ЖАРЫҚҚОПА - а., СҚО, Уәлиханов ауд. 

ЖАРЫККОПА - а., в Уалихановском р-не СК обл. 

 

ЖАРЫҚТАС - а., ШҚО, Жарма ауд. 

ЖАРЫКТАС - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

ЖАРЫЛҒАП БАТЫР - 
:
а., Қарағанды обл., Шет ауд. 

ЖАРЫЛГАП БАТЫР- а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

ЖАС - а., БҚО, Казталов ауд. 

ЖАС - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

ЖАСАЛЫ - а., ОҚО, Арыс ауд. 

ЖАСАЛЫ - а., в Арысском р-не ЮК обл. 

 

ЖАСАРАЛ - а., Атырау обл., Құрманғазы ауд. 

ЖАСАРАЛ - а., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 

ЖАСДАУРЕН - а., ШҚО, Тарбағатай ауд. 

ЖАСДАУРЕН - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

ЖАСКЕШУ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

ЖАСКЕШУ -  а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ЖАСКЕШУ - а., ОҚО, Түлкібас ауд.  

ЖАСКЕШУ - а., в Тулкибасском р-не ЮК оби 

 

ЖАСҚАЙРАТ - а., Атырау обл., Исатай ауд.  

ЖАСКАЙРАТ - а., в Исатайском р-не Атыр. обл. 

 

ЖАСҚАЙРАТ - а., Атырау обл., Қызылқоға ауд.. 

ЖАСКАЙРАТ  а., в Кызылкогинском р-не Атыр. обл. 

 

ЖАСҚАЙРАТ - а., БҚО, Жәнібек ауд.  

ЖАСКАЙРАТ - а., в Жанибекском р-не ЗК обл. 

 



 

ЖАСҚАЙРАТ - а., Павлодар обл., Қашыр ауд. 

ЖАСКАЙРАТ - а., в Кашырском р-не Павл. обл. 

 

ЖАСҚАЙРАТ - а., СҚО обл., Уәлиханов ауд . 

ЖАСКАЙРАТ - а., в Уалихановском р-не СК обл. 

 

ЖАСӨРКЕН - а., Жамбыл обл., Жамбыл ауд. 

ЖАСОРКЕН - а., в Жамбылском р-не Жамб. обл. 

 

ЖАСТАЛАП - а., Алматы обл., Қаратал ауд. 

ЖАСТАЛАП - а., в Караталском р-не Алм. обл. 

 

ЖАСТАЛАП - а., Атырау обл., Құрманғазы ауд. 

ЖАСТАЛАП - а., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 

ЖАСТАР - а., Алматы обл., Ескелді ауд. 

ЖАСТАР - а., в Ескелдинском р-не Алм. обл. 

 

ЖАСТАР - ст., Жамбыл обл., Мойынқұм ауд.  

ЖАСТАР - ст., в Мойынкумском р-не Жамб.обл. 

 

ЖАСТІЛЕК - а., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

ЖАСТИЛЕК - а., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

ЖАСЫЛ - а., Ақмола обл., Бурабай ауд. 

ЖАСЫЛ - а., в Бурабайском р-не Акм. обл.  

 

ЖАСЫЛ - ст., Ақмола обл., Бурабай ауд. 

ЖАСЫЛ - ст., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

ЖАУҚАШ - а., Жамбыл обл., Меркі ауд.  

ЖАУКАШ - а., в Меркинском р-не Жамб. обл. 

 

ЖАУШЫҚҰМ - а., ОҚО, Шардара ауд.   

ЖАУШЫКУМ - а, в Шардаринском р-не ЮК аш 

 

ЖАУШЫҚҰМ - а., ОҚО, Шардара ауд.  

ЖАУШЫКУМ - а., в Шардаринском р-не ЮК обл. 

 

ЖӘЙРЕМ - ст., Қарағанды обл. Жаңаарқа ауд.  

ЖАЙРЕМ - ст., в Жанааркинском р-не Кар. обл. 

 

ЖӘЛМЕНДІ БИ –а., Алматы обл., Қаратал ауд. 

ЖАЛМЕНДИ БИ - а., в Караталском p-не Алм. обл. 

 

ЖӘНІБЕК - а., БҚО, Жәнібек ауд.  

ЖАНИБЕК- а., р.ц. Жанибекского р-на ЗК обл. 

 

ЖӘНІБЕК - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд. 

ЖАНИБЕК - а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 



 

 

ЖӘНІБЕК - ст., БҚО, Жәнібек ауд. 

ЖАНИБЕК - ст., в Жанибекском р-не ЗК обл. 

 

ЖӘПЕК БАТЫР - а., Алматы обл.,Іле ауд.  

ЖАПЕК БАТЫР - а., в Илийском р-не Алм. обл. 

 

ЖӘРКЕН - а.,СҚО обл., Тимирязев ауд. 

ЖАРКЕН - а., в Тимирязевском р-не СК обл. 

 

ЖӘРМЕҢКЕ - а., БҚО, Бөкей ордасы ауд.  

ЖАРМЕНКЕ - а., в Бокей ординском р-не ЗК обл. 

 

ЖДАНОВКА - с., Ақмола обл., Атбасар ауд. 

ЖДАНОВКА - с., в Атбасарском р-не Акм. обл. 

 

ЖДАНОВКА - с., Қостанай обл., Қостанай ауд. 

ЖДАНОВКА - с., в Костанайском р-не Кост. обл. 

 

ЖДАНОВО - с., Алматы обл., Сарқант ауд.  

ЖДАНОВО - с., в Саркантском р-не Алм. обл. 

 

ЖДАНОВО - с., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ЖДАНОВО - с., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ЖЕЗҚАЗҒАН - ст., Қарағанды обл., Жезқазған қал/әк. 

ЖЕЗКАЗГАН - ст., в Жезказганской гор/а. Кар. обл. 

 

ЖЕКЕКӨЛ - а., Қостанай обл., Қарасу ауд. 

ЖЕКЕКОЛЬ - а., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

ЖЕЛДІҚАРА - а., Алматы обл., Кербұлақ ауд. 

ЖЕЛЬДИКАРА -а., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

ЖЕЛЕЗИНКА - а., Павлодар обл., Железин ауд. орт. 

ЖЕЛЕЗИНКА - а., р.ц. Железинского р-на Павл, обл. 

 

ЖЕЛЕЗНОВО - с., БҚО, Зеленов ауд.  

ЖЕЛЕЗНОВО - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ - с., Қостанай обл., Қарасу ауд. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ- с., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

ЖЕЛЕЗНОЕ - с., СҚО, Жамбыл ауд.  

ЖЕЛЕЗНОЕ - с., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

ЖЕЛЕЗОРУДНАЯ - ст., Қостанай обл., Жітіқара ауд. 

ЖЕЛЕЗОРУДНАЯ - ст., в Житикаринском р-не Кост обл. 

 

ЖЕЛТАУ - а., Павлодар обл., Баянауыл ауд.  



 

ЖЕЛТАУ- а., в Баянауылском р-не Павл. обл. 

 

ЖЕМ - ст., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд. 

ЖЕМ - ст., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

ЖЕМШІН - а., БҚО, Тасқала ауд. 

ЖЕМШИН - а., в Таскалинском р-не ЗК обл. 

 

ЖЕМІСТІ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ЖЕМИСТИ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ЖЕМІСТІ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

ЖЕМИСТИ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ЖЕҢДІК - а., Алматы обл., Ескелді ауд.  

ЖЕНДИК - а., в Ескелдинском р-не Алм. обл. 

 

ЖЕҢІС - а., Алматы обл., Көксу ауд.  

ЖЕНИС - а., в Коксуском р-не Алм. обл. 

 

ЖЕҢІС - а., Жамбыл обл., Байзақ ауд.  

ЖЕНИС - а., в Байзакском р-не Жамб. обл. 

 

ЖЕҢІС-а., ОҚО, Қазығұрт ауд. 

ЖЕНИС - а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

ЖЕҢІС - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

ЖЕНИС - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ЖЕҢІС - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

ЖЕНИС - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ЖЕҢІС - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ЖЕНИС - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ЖЕҢІС- а., ОҚО, Ордабасы ауд. 

ЖЕНИС - а., Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

ЖЕҢІС - ст., Жамбыл обл., Жаңаарқа ауд.  

ЖЕНИС - ст., в Жанааркинском р-не Жамб. обл. 

 

ЖЕҢІС - ст., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд.  

ЖЕНИС - ст., в Жанааркинском р-не Кар обл. 

 

ЖЕҢІСТІҢ 40 ЖЫЛДЫҒЫ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

40 ЛЕТ ПОБЕДЫ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ЖЕРНОВКА - с., ШҚО, Бородулиха ауд.  

ЖЕРНОВКА - с., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 



 

ЖЕРТҰМСЫҚ- а., Павлодар обл., Павлодар ауд. 

ЖЕРТУМСЫК - а., в Павлодарском р-не Павл. обл. 

 

ЖЕРҰЙЫҚ - а., Ақтөбе обл., Алға ауд.  

ЖЕРУЙЫК - а., в Алгинском р-не Акт. обл. 

 

ЖЕТЕКШІ - а., Павлодар обл., Павлодар ауд. 

ЖЕТЕКШИ - а., Павлодарском р-не Павл. обл. 

 

ЖЕТКІНШЕК - а., ОҚО, Созақ ауд.  

ЖЕТКИНШЕК - а., в Созакском р-не ЮК обл. 

 

ЖЕТІАРАЛ - а., ШҚО, Тарбағатай ауд.  

ЖЕТЫАРАЛ - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

ЖЕТІБАЙ - а., Жамбыл обл., Байзақ ауд.  

ЖЕТИБАЙ - а., в Байзакском р-не Жамб. обл. 

 

ЖЕТІБАЙ - ст., Маңғыстау обл., Қарақия ауд. 

ЖЕТИБАЙ - ст., в р-не Каракия Манг. обл.  

 

ЖЕТІГЕН - а., Алматы обл., Іле ауд.  

ЖЕТИГЕН - а., в Илийском р-не Алм. обл. 

 

ЖЕТІКӨЛ - а., БҚО, Сырым ауд. 

ЖЕТИКОЛЬ - а., в Сырымском р-не ЗК обл.  

 

ЖЕТІКӨЛ - а., Қызылорда обл., Сырдария ауд. 

ЖЕТИКОЛЬ - а., в Сырдаринском р-не Кызылорд. обл. 

 

ЖЕТІМШОҚЫ - а., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд. 

ЖЕТИМШОКЫ - а., в Актогайском р-не Кар.обл. 

 

ЖЕТІСАЙ - ст., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ЖЕТИСАЙ - ст., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ЖЕТІСУ - а., Алматы обл., Ескелді ауд.  

ЖЕТИСУ -.а., в Ескелдинском р-не Алм. обл. 

 

ЖЕТІТӨБЕ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

ЖЕТИТОБЕ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ЖИДЕБАЙ - а., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд. 

ЖИДЕБАЙ - а., в Актогайском р-не Кар. обл 

 

ЖИДЕЛІ - а., Алматы обл., Балқаш ауд.  

ЖИДЕЛИ - а., в Балкашском р-не Алм. обл.  

 

ЖИДЕЛІ - а., Алматы обл., Панфилов ауд.   

ЖИДЕЛИ - а., в Панфиловском р-не Алм. обл. 



 

 

ЖИДЕЛІ - а., Жамбыл обл., Жамбыл ауд.  

ЖИДЕЛИ - а., в Жамбылском р-не Жамб. обл. 

 

ЖИДЕЛІ - а., Жамбыл обл., Мойынқұм ауд.   

ЖИДЕЛИ - а., в Мойынкумском р-не Жамб. обл. 

 

ЖИДЕЛІ - а., ОҚО, Арыс ауд. 

ЖИДЕЛИ - а., в Арысском р-не ЮК обл. 

 

ЖИДЕЛІ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

ЖИДЕЛИ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл.  

 

ЖИДЕЛІ - а., ОҚО, Шымкент қал/әк.  

ЖИДЕЛИ - а., в Шымкентской гор/а. ЮК обл. 

 

ЖИДЕЛІ - а., ШҚО, Күршім ауд. 

ЖИДЕЛИ - а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

ЖИДЕЛІ - ст., Жамбыл обл., Шу ауд. 

ЖИДЕЛИ - ст., в Шуском р-не Жамб. обл. 

 

ЖИДЕЛІАРЫҚ - а., Қызылорда обл., Шиелі ауд. 

ЖИДЕЛИАРЫК - а., в Шиелинском р-не Кызылорд. обл. 

 

ЖИЕКҚҰМ - а., БҚО, Бөкей ордасы ауд.  

ЖИЕККУМ  - а., в Бокей ординском р-не ЗК обл. 

 

ЖИЕНБЕТ- а., Жамбыл обл., Шу ауд. 

ЖИЕНБЕТ - а., в Шуском р-не Жамб. обл. 

 

ЖИЕКҚҰМ - а., ОҚО, Бәйдібек ауд.  

ЖИЕККУМ - а., в р-не Байдибека ЮК обл. 

 

ЖИЛГОРОД ОК - с., Қостанай обл., Әулиекөл ауд. 

ЖИЛГОРОДОК - с., в Аулиекольском р-не Кост. обл. 

 

ЖИЛЯКОВО - с., СҚО, Қызылжар ауд.  

ЖИЛЯКОВО - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

ЖИРЕН - а., Ақмола обл., Жақсы ауд. 

ЖИРЕН - а., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 

ЖИРЕНАЙҒЫР - а., Алматы обл., Жамбыл ауд. 

ЖИРЕНАЙГЫР - а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

ЖИРЕНҚОПА - а., Ақтөбе обл., Қобда ауд.  

ЖИРЕНКОПА - а., в Кобдинском р-не Акт. обл. 

 

ЖИЫНБАЙ - а., ОҚО, Түлкібас ауд.  



 

ЖИЫНБАЙ - а., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

ХХІІ  ПАРТСЪЕЗД - а., ОҚО, Сайрам ауд.  

ВТОРОЙ ПАРТСЪЕЗД - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

28 ГВАРДИЯШЫЛАР - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.   

28 ГВАРДЕЙЦЕВ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ЖОҒАРҒЫ БОРАЛДАЙ - а., ОҚО, Бәйдібек ауд. 

ВЕРХНИЙ  БОРАЛДАЙ - а., в р-не Байдибека ЮК обл. 

 

ЖОҒАРҒЫ ЖЫЛЫБҰЛАҚ - а., ОҚО, Қазығұрт ауд. 

ЖОГАРГЫ ЖЫЛЫБУЛАК - а., в Казыгуртском р-не ЮК 

обл. 

 

ЖОҒАРҒЫ ҚАСҚАСУ - а., ОҚО, Төле би ауд. 

ЖОГАРГЫ КАСКАСУ - а, в р-не Толе би ЮК обл. 

 

ЖОҒАРҒЫ ОБА - а., ШҚО, Шемонаиха ауд. 

ЖОГАРГЫ ОБА - а., в Шемонаихинском р-не ВК обл. 

 

ЖОЛАМАН - а., Алматы обл., Кербұлақ ауд. 

ЖОЛАМАН - а., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

ЖОЛАМАН - а., Алматы обл., Кербұлақ ауд. 

ЖОЛАМАН - а., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

ЖОЛАМАН - а., Павлодар обл., Ақтоғай ауд. 

ЖОЛАМАН а., в Актогайском р-не Павл. обл. 

 

ЖОЛАН - а., Ақмола обл., Егіндікөл ауд.  

ЖОЛАН - а., в Егиндикольском р-не Акм. обл. 

 

ЖОЛАП - а., БҚО, Ақжайық ауд. 

ЖОЛАП - а., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

ЖОЛАСАР - а., ОҚО, Шардара ауд. 

ЖОЛАСАР - а., в Шардаринском р-не ЮК обл. 

 

ЖОЛАСАР - а., ОҚО, Шардара ауд.  

ЖОЛАСАР - а., в Шардаринском р-не ЮК обл. 

 

ЖОЛБАСШЫ - а., Ақмола обл., Ерейментау ауд. 

ЖОЛБАСШЫ - а., в Ерейментауском р-не Акм. обл. 

 

ЖОЛБАСШЫ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

ЖОЛБАСШЫ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ЖОЛБАРЫС ҚАЛШОРАЕВ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 



 

ЖОЛБАРЫС КАЛШОРАЕВ-  а., в Мактааралском р-не 

ЮК обл. 

 

ЖОЛҒАБАС-  а., ОҚО, Бәйдібек ауд.  

ЖОЛГАБАС - а., в р-не Байдибека ЮК обл. 

 

ЖОЛДЫБАЙ - а., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

ЖОЛДЫБАЙ - а., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ЖОЛҚҰДЫҚ - а., Павлодар обл., Ақсу қал/әк. 

ЖОЛКУДЫК - а., в Аксуской гор/а: Павл. обл. 

 

ЖОЛҚҰДЫҚ - ст., Павлодар обл., Ақсу қал/әк. 

ЖОЛКУДЫК - ст., в Аксуской гор/а. Павл. обл. 

 

ЖОЛҚҰРЫЛЫС - а., ШҚО, Тарбағатай ауд. 

ЖОЛКУРЫЛЫС - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

ЖОЛНҰСҚАУ - а„ ШҚО, Күршім ауд.  

ЖОЛНУСКАУ - а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

ЖОЛТАПТЫҚ - а., Павлодар обл., Железин ауд. 

ЖОЛТАПТЫК - а., в Железинском р-не Павл. обл. 

 

ЖОМАРТ - а., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд.  

ЖОМАРТ - а., в Жанааркинском р-не Кар. обл. 

 

ЖОМАРТ -ст., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд. 

ЖОМАРТ - ст., в Жанааркинском р-не Кар. обл. 

 

ЖОН - а., Қарағанды обл., Абай ауд. 

ЖОН - а., в Абайском р-не Кар. обл. 

 

ЖОРАБЕК - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ЖОРАБЕК - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ЖОСА - а., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд. 

ЖОСА- а., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

ЖОСА - раз., Ақтөбе обл., Хромтау ауд. 

ЖОСА - раз., в Хромтауском р-не Акт. обл. 

 

ЖОСАЛЫ - а., Ақтөбе обл., Қарғалы ауд.  

ЖОСАЛЫ - а., в Каргалынском р-не Акт. обл. 

 

ЖОСАЛЫ - а., Қостанай обл., Меңдіқара ауд. 

ЖОСАЛЫ - а., в Мендикаринском р-не Кост. обл. 

 

ЖОСАЛЫ - ст., Қызылорда обл., Қармақшы  ауд. 

ЖОСАЛЫ - ст., в Кармакшынском р-не Кызылорд. обл. 



 

 

ЖӨЛЕК - ст., Қызылорда обл., Шиелі ауд.  

ЖОЛЕК - ст., в Шиелинском р-не Кызылорд. обл. 

 

ЖУАЛЫОЙ - а., БҚО, Жаңақала ауд.  

ЖУАЛЫОИ -  а., в Жанакалинском р-не ЗК обл. 

 

ЖУАНТӨБЕ - а., Қарағанды обл., Осакаров ауд. 

ЖУАНТОБЕ - а., в Осакаровском р-не Кар. обл. 

 

ЖУАНТӨБЕ - а., Қызылорда обл., Шиелі ауд. 

ЖУАНТОБЕ - а., в Шиелинском р-не Кызылорд. обл. 

 

ЖУАНТӨБЕ – а., ОҚО, Созақ ауд. 

ЖУАНТОБЕ - а., в Созакском р-не ЮК обл.  

 

ЖУАНТӨБЕ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.   

ЖУАНТОБЕ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ЖУАНТӨБЕ - ст., Жамбыл обл., Жамбыл ауд. 

ЖУАНТОБЕ - ст., в Жамбылском р-не Жамб. обл. 

 

ЖУКОВКА - с., Қостанай обл., Қостанай ауд.  

ЖУКОВКА - с, в Костанайском р-не Кост, обл. 

 

ЖУРАВЛ Е В КА - с., Ақмола обл., Бұланды обл. 

ЖУРАВЛЕВКА- с., в Буландынском р-не Акм.обл. 

 

ЖУРАВЛЕВКА -с., Қостанай обл., Таран ауд. 

ЖУРАВЛЕВКА - с., в Тарановском р-не Кост. обл. 

 

ЖУСАНДЫОЙ - а., БҚО, Қаратөбе ауд.  

ЖУСАНДЫОЙ - а., в Каратобинском р-не ЗК обл. 

 

ЖУСАНСАЙ - а., ОҚО, Ордабасы ауд. 

ЖУСАНСАЙ - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

ЖҰБАН МОЛДАҒАЛИЕВ -  а., БҚО, Ақжайық ауд. 

ЖУБАН МОЛДАГАЛИЕВ а., в Акжайыкском р-не ЗК 

обл. 

 

ЖҰЛДЫЗ- а., Ақмола обл., Егіндікөл ауд.  

ЖУЛДЫЗ - а., в Егиндикольском р-не Акм. обл. 

 

ЖҰЛДЫЗ - а., БҚО, Казталов ауд. 

ЖУЛДЫЗ - а., в Казталовском р-не ЗК обл.  

 

ЖҰЛДЫЗ - а., ОҚО, Бәйдібек ауд.. 

ЖУЛДЫЗ -а., в р-не Байдибека ЮК обл.  

 



 

ЖҰЛДЫЗ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ЖУЛДЫЗ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ЖҰЛДЫЗ - а., ОҚО, Ордабасы ауд. 

ЖУЛДЫЗ - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

ЖҰЛДЫЗ - а., ОҚО, Сайрам ауд. 

ЖУЛДЫЗ - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

ЖҰЛДЫЗ - а., ШҚО, Қатонқарағай ауд.  

ЖУЛДЫЗ - а., в Катонкарагайском р-не ВК обл. 

 

ЖҰМА - а., Жамбыл обл., Жамбыл ауд. 

ЖУМА - а., в Жамбылском р-не Жамб. обл. 

 

ЖҰМА - ст., Жамбыл обл., Жамбыл ауд. 

ЖУМА - ст., в Жамбылском р-не Жамб. обл. 

 

ЖҰМАБЕК - а., Қарағанды обл., Абай ауд.  

ЖУМАБЕК - а., в Абайском р-не Кар. обл. 

 

ЖҰМАҒҰЛ - а., Қостанай обл., Қарасу ауд.  

ЖУМАГУЛ - а., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

ЖҰМАЕВ - а., БҚО, Жәнібек ауд. 

ЖУМАЕВ - а., в Жанибекском р-не ЗК обл. 

 

ЖҰМАЙ - а., Ақмола обл., Қорғалжын ауд.  

ЖУМАЙ - а., в Коргалжынском р-не Акм. обл. 

 

ЖҰМАЛЫ - а., БҚО, Тасқала ауд. 

ЖУМАЛЫ - а., в Таскалинском р-не ЗК обл. 

 

ЖҰМАНБҰЛАҚ - а., Қарағанды обл., Шет ауд. 

ЖУМАНБУЛАК - а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

ЖҰМЕКЕН НӘЖІМЕДЕНОВ - а., Атырау обл., 

Құрманғазы ауд. 

ЖУМЕКЕН НАЖИМЕДЕНОВ - а., в Курмангазынском 

р-не Атыр. обл. 

 

ЖҰМЫСКЕР - а., Қарағанды обл., Шет ауд. 

ЖУМЫСКЕР - а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

ЖҰМЫСКЕР - а., Павлодар обл., Май ауд.  

ЖУМЫСКЕР - а., в Майском р-не Павл. обл. 

 

ЖҰМЫСКЕР - а., ШҚО, Қатонқарағай ауд. 

ЖУМЫСКЕР - а., в Катонкарагайском р-не ВК oбл. 



 

ЖҰМЫСКЕР - раз., Павлодар обл., Май ауд. 

ЖУМЫСКЕР - раз., в Майском р-не Павл. обл. 

 

ЖҰМЫСКЕР - а., ОҚО, Қазығұрт ауд.  

ЖУМЫСКЕР - а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

ЖҰМЫСШЫ - а., СҚО, Айыртау ауд. 

ЖУМЫСШЫ - а., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

ЖҰМЫСШЫ - а., СҚО, Уәлиханов ауд. 

ЖУМЫСШЫ - а., в Уәлихановском р-не СК обл. 

 

ЖҰРЫН - а., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд. 

ЖУРЫН - а., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

ЖҰРЫН - ст., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд. 

ЖУРЫН - ст., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

ЖҮЗАҒАШ – а., ШҚО, Аягөз ауд. 

ЖУЗАГАШ - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

105 КМ РАЗЪЕЗД - с., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд. 

РАЗЪЕЗД 105 КМ - с., в Жанааркинском р-не Кар. обл. 

 

128 КМ РАЗЪЕЗД - с., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд. 

РАЗЪЕЗД 128 КМ - с., в Жанааркинском р-не Кар. обл. 

 

117 КМ РАЗЪЕЗД - с., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд. 

РАЗЪЕЗД 117 КМ- с., в Жанааркинском р-не Кар. обл. 

 

189 КМ РАЗЪЕЗД - с., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд. 

РАЗЪЕЗД 189 КМ - с., в Жанааркинском р-не Кар. обл. 

 

ЖҮЗІМДІК - а., ОҚО, Бәйдібек ауд. 

ЖУЗИМДИК - а., в р-не Байдибека ЮК обл. 

 

ЖҮЗІМДІК - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

ЖУЗИМДИК -  а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ЖҮЙНЕК - а., ОҚО, Түркістан қал/әк. 

ЖУЙНЕК.-а., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

ЖҮКЕЙ - а., Ақмола обл., Біржан сал ауд. 

ЖУКЕЙ - а., в р-не Биржан сала Акм. обл. 

 

ЖҮКЕЙ - а., Қарағанды обл., Нұра ауд. 

ЖУКЕЙ - а., в Нуринском р-не Кар. обл. 

 

ЖҮНЖҮРЕК - а., Алматы обл., Алакөл ауд. 

ЖУНЖУРЕК - а., в Алакольском р-не Алм. обл. 



 

ЖҮНІСБАЙ ҚАЙЫПОВ - а., Алматы обл., 

Еңбекшіқазақ ауд. 

ЖУНИСБАЙ КАЙЫПОВ - а., в Енбекшиказахском р-не 

Алм. обл. 

 

ЖҮРЕКАДЫР - а., ШҚО, Абай ауд.  

ЖУРЕКАДЫР - а., в Абайском р-не ВК обл. 

 

ЖЫЛАН - а., Ақтөбе обл., Шалқар ауд.  

ЖЫЛАН - а., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

ЖЫЛАН - ст., Ақтөбе обл., Шалқар ауд.  

ЖЫЛАН - ст., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

ЖЫЛАНБҰЗҒАН - а., ОҚО, Төле би ауд. 

ЖЫЛАНБУЗГАН - а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

ЖЫЛАНДЫ - а., Алматы обл., Алакөл ауд.  

ЖЫЛАНДЫ - с., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 

ЖЫЛАНДЫ - а., Атырау обл., Құрманғазы ауд. 

ЖЫЛАНДЫ - а., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 

ЖЫЛАНДЫ - а., Қарағанды обл., Ұлытау ауд. 

ЖЫЛАНДЫ - а., в Улытауском р-не Кар. обл. 

ЖЫЛАНДЫ - а., Қарағанды обл., Шет ауд.  

ЖЫЛАНДЫ - а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

ЖЫЛАНДЫ - а., Қостанай обл., Федоров ауд. 

ЖЫЛАНДЫ - а., в Федоровском р-не Кост. обл. 

 

ЖЫЛАНДЫ - а., ОҚО, Бәйдібек ауд.  

ЖЫЛАНДЫ - а., в р-не Байдибека ЮК обл. 

 

ЖЫЛАНДЫ - а., ОҚО, Түлкібас ауд.  

ЖЫЛАНДЫ - а., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

ЖЫЛАНДЫ - а., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

ЖЫЛАНДЫ - а., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

ЖЫЛАНДЫ - а., ШҚО, Бесқарағай ауд.  

ЖЫЛАНДЫ - а., в Бескарагайском р-не ВК обл. 

 

ЖЫЛАНДЫ - а., ШҚО, Үржар ауд.  

ЖЫЛАНДЫ - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

ЖЫЛҒА - ст., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

ЖЫЛГА - ст., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 



 

ЖЫЛҚЫАУЫЛЫ - а., ОҚО, Отырар ауд.  

ЖЫЛКЫАУЫЛЫ - а., в Отырарском р-не ЮК обл. 

 

ЖЫЛТЫР - а., Ақтөбе обл., Шалқар ауд.  

ЖЫЛТЫР - а., в Шалкарском р-не Акт. обл.  

 

ЖЫЛЫБҰЛАҚ - а., Жамбыл обл., Жуалы ауд. 

ЖЫЛЫБУЛАК - а., в Жуалынском р-не ЖлЯ обл. 

 

ЖЫЛЫБҰЛАҚ - а., Қарағанды обл., Шет ауд. 

ЖЫЛЫБУПАК - а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

ЖЫЛЫМДЫ - а., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

ЖЫЛЫМДЫ - а., в Зерендинском р-не Акм. аЯ 

 

ЖЫЛЫСАЙ - а., Алматы обл., Райымбек ауд. 

ЖЫЛЫСАИ - а., в Райымбекском р-не Алм. обл. 

 

ЖЫЛЫСУ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ЖЫЛЫСУ - а., в Мактааралском р-не ЮК оам 

 

ЖЫЛЫСУ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

ЖЫЛЫСУ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ЖЫЛЫТАУ - а., ШҚО, Күршім ауд.  

ЖЫЛЫТАУ - а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

ЖЫМПИТЫ - а., БҚО, Сырым ауд.  

ЖЫМПИТЫ - а., р.ц. Сырымского р-на ЗК oбл. 

 

ЖЫҢҒЫЛДЫ - а., Алматы обл., Қарасай ауд. 

ЖЫНГЫЛДЫ -а., в Карасайскомр-не Алм.oбл. 

 

ЖЫҢҒЫЛДЫ - а., Маңғыстау обл., Маңғыстау ауд. 

ЖЫНГЫЛДЫ - а., в Мангыстауском р-не Манг. обл. 

 

ЖЫҢҒЫЛДЫТОҒАЙ - а., Ақтөбе oбл. Байғанин ауд. 

ЖЫНГЫЛДЫТОГАЙ - а., в Байганинском p-не Акт. обл. 

 

ЖЫРАҚҰДЫҚ - а., БҚО, Сырым ауд.  

ЖЫРАКУДЫК - а., в Сырымском р-не ЗК обл. 

 

ЖЫРҒАЛЫ - а., ШҚО, Үржар ауд. 

ЖЫРГАЛЫ - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

ЖІБЕК ЖОЛЫ - а., Жамбыл обл., Байзақ ауд.  

ЖИБЕК ЖОЛЫ - а., в Байзакском р-не Жамб. обл. 

 

ЖІБЕК ЖОЛЫ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ЖИБЕК ЖОЛЫ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 



 

ЖІБЕК ЖОЛЫ - а., ОҚО, Сайрам ауд.. 

ЖИБЕК ЖОЛЫ -а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

ЖІБЕК ЖОЛЫ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

ЖИБЕК ЖОЛЫ -а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ЖІБЕКШІ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ЖИБЕКШИ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ЖІГЕР - а., БҚО, Жәнібек ауд.. 

ЖИГЕР - а., в Жанибекском р-не ЗК обл. 

 

ЖІГЕРЕН - а., ОҚО, Қазығұрт ауд. 

ЖИГЕРЕН - а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

ЖІГЕРЛЕН - а., БҚО, Қаратөбе ауд. 

ЖИГИРЛЕН - а., в Каратобинском р-не ЗК обл. 

 

ЖІҢІШКЕ - а., Алматы обл., Райымбек ауд. 

ЖИНИШКЕ - а., в Райымбекском р-не Алм. обл. 

 

ЖІҢІШКЕ - а., БҚО, Шыңғырлау ауд.  

ЖИНИШКЕ - а., в Шынгырлауском р-не ЗК обл. 

 

ЖІҢІШКЕ - а., ОҚО, Қазығұрт ауд. 

ЖИНИШКЕ - а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

ЖІҢІШКЕ - с., ОҚО, Төле би ауд. 

ЖИНИШКЕ - с., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

ЖІҢІШКЕ - а., ШҚО, Жарма ауд. 

ЖИНИШКЕ -  а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

ЖІҢІШКЕҚҰМ - а., Қызылорда обл., Арал ауд. 

ЖИНИШКЕКУМ - а., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

ЖІҢІШКЕСУ - а., ШҚО, Зайсан ауд.  

ЖИНИШКЕСУ - а., Зайсанском р-не ВК обл. 

 

ЖІТІҚАРА - ст., Қостанай обл., Жітіқара ауд. 

ЖИТИКАРА - ст., в Житикаринском р-не Кост, обл. 
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ЗААЯТСКАЯ - С., Қостанай обл., Денисов ауд.  

ЗААЯТСКАЯ - с., в Денисовском р-не Кост. обл. 

 

ЗААЯТСКАЯ - ст., Қостанай обл., Денисов ауд. 

ЗААЯТСКАЯ - ст., в Денисовском р-не Кост. обл. 

 



 

ЗАБЕЛОВКА - с., Қостанай обл., Жітіқара ауд. 

ЗАБЕЛОВКА - с., в Житикаринском р-не Кост, обл. 

 

ЗАБОРОВКА - с., Павлодар обл., Шарбақты ауд. 

ЗАБОРОВКА - с., в Шарбактынском р-не Павл, обл. 

 

ЗАБРОДИНО - с., БҚО, Зеленое ауд.  

ЗАБРОДИНО - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

ЗАБУРУНЬЕ - с., Атырау обл., Исатай ауд. 

ЗАБУРУНЬЕ - с., в Исатайском р-не Атыр. обл. 

 

ЗАВИДНОЕ - с., ШҚО, Ұлан ауд. 

ЗАВИДНОЕ - с., в Уланском р-не ВК обл. 

 

ЗАВОДИНКА - с., ШҚО, Зырянов ауд.  

ЗАВОДИНКА - с., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

ЗАГАРИНКА - с., Қостанай обл., Меңдіқара ауд. 

ЗАГАРИНКА - с., в Мендикаринском р-не Кост. обл. 

 

ЗАГРАДОВКА - с., СҚО, Есіл ауд.  

ЗАГРАДОВКА - с., в Есильском р-не СК обл. 

 

ЗАДАРИЯ - а., ОҚО, Арыс ауд. 

ЗАДАРИЯ - а., в Арысском р-не ЮК обл. 

 

ЗАҢҒАР - а., Павлодар обл., Павлодар ауд. 

ЗАНГАР - а., в Павлодарском р-не Павл. обл. 

 

ЗАОЗЕРНОЕ - с., Қостанай обл., Федоров ауд. 

ЗАОЗЕРНОЕ - с., в Федоровском р-не Кост. обл. 

 

ЗАОЗЕРНОЕ - с., Ақмола обл., Біржан сал ауд. 

ЗАОЗЕРНОЕ - с., в р-не Биржан сала Акм. обл. 

 

ЗАПАДНАЯ - с., Павлодар обл., Екібастұз қал/әк. 

ЗАПАДНАЯ - с., в Екибастузской гор/а. Павл, обл. 

 

ЗАПАДНОЕ-с., Ақмола обл., Жарқайың ауд. 

ЗАПАДНОЕ - с., в Жаркайынском р-не Дкм. обл. 

 

ЗАПАДНОЕ - с., Қостанай обл., Қарасу ауд. 

ЗАПАДНОЕ - с., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

ЗАПАДНОЕ - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд.  

ЗАПАДНОЕ с., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

ЗАПАДНОЕ - с., СҚО, Жамбыл ауд. 

ЗАПАДНОЕ - с., в Жамбылском р-не СК обл. 



 

ЗАПАСНОЕ - с., Қостанай обл., Федоров ауд. 

ЗАПАСНОЕ - с., в Федоровском р-не Кост. обл. 

 

ЗАПОРОЖЬЕ - с., Ақмола 66л., Жақсы ауд. 

ЗАПОРОЖЬЕ - с., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 

ЗАРЕЧЕНКА - с., Ақмола обл., Астрахан ауд. 

ЗАРЕЧЕНКА - с., в Астраханском р-не Акм. обл. 

 

ЗАРЕЧЕНКА - с., Қостанай обл., Қарасу ауд. 

ЗАРЕЧЕНКА - с., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

ЗАРЕЧНОЕ - с., Ақмола обл., Есіл ауд.  

ЗАРЕЧНОЕ - с., в Есильском р-не Акм. обл. 

 

ЗАРЕЧНОЕ - с., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

ЗАРЕЧНОЕ - с., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ЗАРЕЧНОЕ - с., Ақтөбе обл., Ақтөбе қал/әк.  

ЗАРЕЧНОЕ - с., в Актобинской гор/а. Акт. обл. 

 

ЗАРЕЧНОЕ - с., Алматы обл., Қапшағай қал/әк. 

ЗАРЕЧНОЕ - с., в Капшагайской гор/а. Алм. обл. 

 

ЗАРЕЧНОЕ - с., Алматы обл., Талдықорған қал/әк. 

ЗАРЕЧНОЕ - с., в Талдыкорганской гор/а. Алм. обл. 

 

ЗАРЕЧНОЕ - с., Қарағанды обл., Бұқар жырау  ауд.. 

ЗАРЕЧНОЕ - с., Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

ЗАРЕЧНОЕ - с., Қарағанды обл., Нұра ауд.   

ЗАРЕЧНОЕ - с., Нуринском р-не Кар. обл.  

 

ЗАРЕЧНОЕ - с., Қостанай обл., Қостанай ауд. 

ЗАРЕЧНОЕ - с., в Костанайском р-не Кост, обл. 

 

ЗАРЕЧНОЕ - с., Павлодар обл., Ертіс ауд.  

ЗАРЕЧНОЕ - с., в Ертисском р-не ЮК обл.  

 

ЗАРЕЧНОЕ - с., СҚО, Тайынша ауд.  

ЗАРЕЧНОЕ - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ЗАРЕЧНОЕ - с., ШҚО, Глубокое ауд. 

ЗАРЕЧНОЕ - с., в Глубоковском р-не ВК обл. 

 

ЗАРЕЧНОЕ - с., ШҚО, Шемонаиха ауд. 

ЗАРЕЧНОЕ - с., в Шемонаихинском р-не ВК обл. 

 

ЗАРОСЛОЕ - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев  



 

ЗАРОСЛОЕ - с., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

ЗАРОСЛОЕ - ст., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

ЗАРОСЛОЕ - ст., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

ЗАРОСЛЫЙ - с., Атырау обл., Атырау қал/әк. 

ЗАРОСЛЫЙ - с., в Атырауской гор/а. Атыр. обл. 

 

ЗАРЯ - с., Қостанай обл., Қарасу ауд. 

ЗАРЯ - с., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

ЗАРЯ - с., Павлодар обл., Павлодар ауд. 

ЗАРЯ - с., в Павлодарском р-не Павл. обл.  

 

ЗАРЯ - с., СҚО, Айыртау ауд. 

ЗАРЯ - с., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

ЗАРЯ - ст., СҚО, Айыртау ауд. 

ЗАРЯ - ст., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

ЗАРЯ КОММУНИЗМА - с., Алматы обл.,Талдықорган 

қал/әк. 

ЗАРЯ КОММУНИЗМА - с., в Талдыкорганская гор/а. 

Алм. обл. 

 

ЗАТОН - с., СҚО, Қызылжар ауд. 

ЗАТОН - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

ЗАТОН - ст., СҚО, Қызылжар ауд. 

ЗАТОН - ст., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

ЗАТЫШЕНКА - с., Қостанай обл., Федоров ауд. 

ЗАТЫШЕНКА - с., в Федоровском р-не Кост. обл. 

 

ЗАУБА - с., ШҚО, Шемонаиха ауд. 

ЗАУБА - с., в Шемонаихинском р-не ВК обл. 

 

ЗАУРАЛОВКА - с., Ақмола обл., Біржан сал ауд. 

ЗАУРАЛОВКА - с., в р-не Биржан сала СК обл. 

 

ЗАХ - с., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

ЗАХ-с., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ЗАХАРОВКА - с., Павлодар обл., Железин ауд. 

ЗАХАРОВКА - с., в Железинском р-не Павл. обл. 

 

ЗВЕДHOE - с., Қарағанды обл., Осакаров ауд.  

ЗВЕЗДНОЕ - с., в Осакаровском р-не Кар. обл. 

 

ЗВЕНИГОРОДКА - с., Ақмола обл., Ерейментау ауд. 



 

ЗВЕНИГОРОДКА - с., в Ерейментауском р-не Акм. обл. 

 

ЗВЕРОХОЗЯЙСТВО - с., Жамбыл обл., Шу ауд. 

ЗВЕРОХОЗЯЙСТВО - с., в Шуском р-не Жамб. обл. 

 

ЗЕВАКИНО - с., ШҚО, Шемонаиха ауд. 

ЗЕВАКИНО - с., в Шемонаихинском р-не ВК обл. 

 

ЗЕЛЕНАЯ РОЩА - с., Павлодар обл., Екібастұз қал/әк. 

ЗЕЛЕНАЯ РОЩА - с., в Екибастузской гор/а.  Павл. обл. 

 

ЗЕЛЕНАЯ РОЩА - с., Павлодар обл., Қашыр ауд. 

ЗЕЛЕНАЯ РОЩА - с., в Кашырском р-не Павл.обл. 

 

ЗЕЛЕНОВКА - с., Қостанай обл., Қарасу ауд.  

ЗЕЛЕНОВКА - с., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

ЗЕЛЕНОЕ- с., Ақмола обл., Астрахан ауд. 

ЗЕЛЕНОЕ-с., в Астраханском р-не Акм. обл. 

 

ЗЕЛЕНОЕ - с., БҚО, Зеленов ауд. 

ЗЕЛЕНОЕ - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

ЗЕЛЕНЫЕ КЛЮЧИ - с., Қарағанды обл., Абай ауд. 

ЗЕЛЕНЫЕ КЛЮЧИ - с., в Абайском р-не Кар. обл. 

ЗЕЛЕНЫЙ БОР - с., Ақмола обл., Бурабай ауд.. 

ЗЕЛЕНЫЙ БОР - с., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

ЗЕЛЕНЫЙ ГАЙ - с., Ақмола обл., Целиноград ауд. 

ЗЕЛЕНЫЙ ГАЙ - с., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

ЗЕЛЕНЫЙ ГАЙ - с., СҚО, Тайынша ауд. 

ЗЕЛЕНЫЙ ГАЙ - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЕ - с., СҚО, Аққайың ауд.. 

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЕ - с., в Аккайынском р-не СК обл. 

 

ЗЕНКОВКА - с., ШҚО, Бородулиха ауд. 

ЗЕНКОВКА - с., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

ЗЕРДЕЛІ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

ЗЕРДЕЛИ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ЗЕРЕНДІ - а., Ақмола обл., Зеренді ауд.  

ЗЕРЕНДИ - а., р.ц. Зерендинского р-на Акм. обл. 

 

ЗЕРНОВОЕ - с., Ақмола обл., Шортанды ауд. 

ЗЕРНОВОЕ - с., в Шортандынском р-не Акм. обл. 

 

ЗЕРНОГРАДСКОЕ - с., Ақмола обл., Жарқайың ауд. 



 

ЗЕРНОГРАДСКОЕ - с., в Жаркайынском р-не Акм. обл. 

 

ЗЕРТАС - а., ОҚО, Төле би ауд. 

ЗЕРТАС - а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

ЗИМОВЬЕ - с., ШҚО, Глубокое ауд. 

ЗИМОВЬЕ - с., в Глубоковском р-не ВК обл. 

 

ЗЛАТОПОЛЬЕ - с., Ақмола обл., Бурабай ауд. 

ЗЛАТОПОЛЬЕ - с., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

ЗЛАТОУСТ - с., Қостанай обл., Сарыкөл ауд. 

ЗЛАТОУСТ - с., в Сарыкольском р-не Кост. обл. 

 

ЗНАМЕНКА - с., Ақмола обл., Есіл ауд. 

ЗНАМЕНКА - с., в Есильском р-не Акм. обл. 

 

ЗНАМЕНКА - с., ШҚО, Бородулиха ауд. 

ЗНАМЕНКА - с., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

ЗНАМЕНКА - с., ШҚО, Семей қал/әк. 

ЗНАМЕНКА - с., в Семейской гор/а. ВК обл. 

 

ЗНАМЕНСКОЕ - с., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд. 

ЗНАМЕНСКОЕ - с.,  Мугалжарском р-не Акт. обл. 

ЗНАМЕНСКОЕ - с., СҚО, Қызылжар ауд. 

ЗНАМЕНСКОЕ - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

ЗОЛОТАЯ НИВА - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

ЗОЛОТАЯ НИВА - с., в р-не Магжана Жумабаева СК 

обл. 

 

ЗОЛОТАЯ НИВА - с., СҚО, Уәлиханов ayд.  

ЗОЛОТАЯ НИВА - с., в Уалихановском р-не СК обл. 

 

ЗОЛОТОНОША-с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

ЗОЛОТОНОША - с., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

ЗОЛОТОРУННОЕ - с., СҚО, Тайынша ауд. 

ЗОЛОТОРУННОЕ - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ЗОЛОТОРУННОЕ - ст., СҚО, Тайынша ауд. 

ЗОЛОТОРУННОЕ - ст., в Тайыншинском р-не СКобл. 

 

ЗОРТӨБЕ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

ЗОРТОБЕ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ЗУЕВКА - с., Қостанай обл., Алтынсарин aуд.  

ЗУЕВКА - с., в Алтынсаринском р-не Кост.обл. 

 



 

ЗҮБӘЙІР - а., ШҚО, Бородулиха ауд.  

ЗУБАЙИР - а., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

ЗЫКОВКА - с., Жамбыл обл., Жуалы ауд.   

ЗЫКОВКА - с., в Жуалынском р-не Жамб. обл. 

 

-И- 
 

ИАСЫ - а., ОҚО, Түркістан қал/әк. 

ИАСЫ - а., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

ИБААТА - а., ОҚО, Түркістан қал/әк. 

ИБААТА - а., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

ИВАНГОРОД - с., СҚО, Тайынша ауд.  

ИВАНГОРОД - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ИВАНГОРОДСКОЕ - с., Қостанай обл., Федоров ауд. 

ИВАНГОРОДСКОЕ - с., в Федоровском р-не Кост. обл. 

 

ИВАНОВКА - с., Ақмола обл., Бұланды ауд. 

ИВАНОВКА - с., в Буландынском р-не Акм. обл. 

 

ИВАНОВКА - с., Ақмола обл., Зеренді ауд.  

ИВАНОВКА - с., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ИВАНОВКА - с., Ақтөбе обл., Алға ауд.   

ИВАНОВКА - с., в Алгинском р-не Акт. обл. 

 

ИВАНОВКА - с., Қостанай обл., Меңдіқара ауд. 

ИВАНОВКА - с., в Мендикаринском р-не ВК обл. 

 

ИВАНОВКА - с., Павлодар обл., Ақтоғай ауд. 

ИВАНОВКА - с., в Актогайском р-не Павл.обл. 

 

ИВАНОВКА - с., Павлодар обл., Қашыр ауд. 

ИВАНОВКА - с., в Кашырском р-не Павл. обл. 

 

ИВАНОВКА - с., СҚО, Аққайың ауд.  

ИВАНОВКА - с., в Аккайынском р-не СК обл. 

 

ИВАНОВКА - с., ШҚО, Бородулиха ауд. 

 ИВАНОВКА - с., в Бородулихинском p-не обл. 

 

ИВАНОВСКОЕ - с., Ақмола обл., Аққөл ауд.  

ИВАНОВСКОЕ -с., в Аккольском р-не Акм. обл. 

 

ИВАНО-ПЕТРОВКА - с., СҚО, Есіл ауд.  

ИВАНО-ПЕТРОВКА - с., в Есильском р-не СК обл. 



 

ИВАНОРОВНОЕ - с., Қостанай обл., Ұзынкөл  ауд. 

ИВАНОРОВНОЕ - с., в Узынкольском р-не Кост. обл. 

 

ИВЕРСК - с., СҚО, Есіл ауд. 

ИВЕРСК - с., в Есильском р-не СК обл.  

 

ИГІЛІК – а., Ақмола обл., Есіл ауд. 

ИГИЛИК – а., в Есильском р-не Акм. обл. 

 

ИГІЛІК  - а., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

ИГИЛИК - а., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ИГІЛІК - а., Жамбыл обл., Сарысу ауд.  

ИГИЛИК - а., в Сарысуском р-не Жамб. обл. 

 

ИГІЛІК - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

ИГИЛИК - а., в Мактааралском р-не ЮК обл, 

 

ИГІЛІК - а., ОҚО, Сайрам ауд. , 

ИГИЛИК - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

ИГІЛІК - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

ИГИЛИК  -а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ИЖЕВСКОЕ - с., Ақмола обл., Аршалы ауд.  

ИЖЕВСКОЕ - с., в Аршалынском р-не Акм. обл. 

 

ИЗАТУЛЛА - а., ШҚО, Бородулиха ауд.  

ИЗАТУЛЛА - а., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

ИЗВЕСТКОВОЕ - с., Алматы обл., Қарасай ауд. 

ИЗВЕСТКОВОЕ - с., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

ИЗВЕСТКОВОЕ -с., СҚО, Шал ақын ауд. 

ИЗВЕСТКОВОЕ - с., в р-не Шал акына СК обл. 

 

ИЗЕНДІ - а., Қарағанды обл., Нұра ауд.  

ИЗЕНДІ - а., в Нуринском р-не Кар. обл. 

 

ИЗМАЙЛОВКА - с., СҚО, Қызылжар ауд.  

ИЗМАЙЛОВКА - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

ИЗОБИЛЬНОЕ - с., Ақмола обл., Ерейментау ауд. 

ИЗОБИЛЬНОЕ - с., в Ерейментауском р-не Акм. обл. 

 

ИЗОБИЛЬНОЕ - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

ИЗОБИЛЬНОЕ - с., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

ИЗОБИЛЬНОЕ - с., СҚО, Қызылжар ауд. 

ИЗОБИЛЬНОЕ - с., в Кызылжарском р-не Акм. обл. 



 

ИЛЬИНКА - с., Ақмола обл., Ерейментау ауд.. 

ИЛЬИНКА - с., в Ерейментауском р-не Акм. обл. 

 

ИЛЬИНКА - с., Ақмола обл., Целиноград ауд. 

ИЛЬИНКА - с., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

ИЛЬИНКА - с., Ақтөбе обл., Алға ауд. 

ИЛЬИНКА - с., в Алгинском р-не Акт. обл. 

 

ИЛЬИНКА - с., СҚО, Есіл ауд. 

ИЛЬИНКА - с., в Есильском р-не СК обл. 

 

ИЛЬИЧ - с., СҚО, Тайынша ауд. 

ИЛЬИЧ - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ИЛЬИЧЕВКА - с., СҚО, Тайынша ауд. 

ИЛЬИЧЕВКА - с., Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ИМАНҒАЛИ БІЛТАБАНОВ - а., Ақтөбе обл., Қобда 

ауд. 

ИМАНГАЛИ БИЛТАБАНОВ - а., в Кобдинском р-не 

Акт. обл. 

 

ИМАНОВ - а., Атырау обл., Құрманғазы ауд. 

ИМАНОВ - с., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

ИМАНТАУ - а., СҚО, Айыртау ауд.. 

ИМАНТАУ - а., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

ИНДЕРБОР - ст., Атырау обл., Индер ауд.. 

ИНДЕРБОР - ст., в Индерском р-не Атыр. обл. 

 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ - с., Ақмола обл., Астана 

қал/әк. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ - с., в Астананинской гор/а. 

Акм. обл. 

 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ - с., Ақмола обл., Есіл ауд. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ - с., в Есильском р- не Акм. 

обл. 

 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ - с., Жамбыл обл., Меркі 

ауд. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ -,с., в Меркинском р-не ЮК 

обл. 

 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ - с.,СҚО, Мамлют ауд.  

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ - с., в Мамлютском р-не СК 

обл. 

 

ИРАН KEHTI-с., СҚО, Сарыағаш ауд. 



 

ИРАНСКИЙ ПОСЕЛОК - с., в Сарыагашском р-не ЮК 

обл. 

 

ИРЧЕНКО - ст., Ақмола обл., Атбасар ауд. 

ИРЧЕНКО - ст., в Атбасарском р-не Акм. обл. 

 

ИСА - а., Ақмола обл., Ерейментау ауд. 

ИСА - а., в Ерейментауском р-не Акм. обл. 

 

ИСА - а., Алматы обл., Қарасай ауд. 

ИСА - а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

ИСАЕВ - а., Алматы обл., Қарасай ауд. 

ИСАЕВ - а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

ИСАКОВКА - с., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

ИСАКОВКА - с., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ИСАКОВКА - с., СҚО, Қызылжар аул.  

ИСАКОВКА - с,, в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

ИСАКОВКА - с., СҚО, Қызылжар ауд.   

ИСАКОВКА – с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

ИСАТАЙ - а., Атырау обл., Исатай ауд.   

ИСАТАЙ - а., в Исатайском р-не Атыр. oбл. 

 

ИСАТАЙ - ст., Атырау обл., Исатай ауд. 

ИСАТАЙ - ст., в Исатайском р-не Атыр. обл. 

 

ИСИН - раз., Қостанай обл., Қарабалық  обл. 

ИСИН - раз., в Карабалыкском р-не Кост.обл. 

 

ИСКРА - с., Акмола обл., Ақкөл ауд.  

ИСКРА с., в Аккольском р-не Акм. обл. 

 

ИСКРА - с., СҚО, Мамлют ауд. 

ИСКРА - с., в Мамлютском р-не СК обл.  

 

ИСФИДЖАБ - а., ОҚО, Сайрам ауд. .  

ИСФИДЖАБ - а., в Сайрамском р-не ЮК м 

 

ИІРЖАР - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

ИИРЖАР - а., в Мактааралском р-не ЮК он 

 

ИІРКӨЛ - а., Қызылорда обл., Қармақшы ауд. 

ИИРКОЛЬ- а., в Кармакшынском р-не Кызылорд. обл. 

 

ИІРКӨЛ - а., Қызылорда обл., Кызылорда  ауд. 

ИИРКОЛЬ - а., в Кызылординской гор/а. Кызылорд. обл. 



 

ИТЕМГЕН -а., Ақмола обл., Біржан сал ауд.  

ИТЕМГЕН - а., в р-не Биржан сала СК обл. 

 

ИШИМСКОЕ - с., Ақмола обл., Жақсы ауд. 

ИШИМСКОЕ - с., в Жаксынском р-не Акм.обл. 

 

-К- 
 

КАЗАНКА - с., Жамбыл обл., Жуалы ауд.  

КАЗАНКА - с., в Жуалынском р-не Жамб. обл. 

 

КАЗАНКА - с., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд.  

КАЗАНКА - с., в Узынкольском р-не Кост. обл. 

 

КАЗАНКА - с., СҚО, Айыртау ауд. 

КАЗАНКА - с., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

КАЗАНКА - с., СҚО, Жамбыл ауд.  

КАЗАНКА -с., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

КАЗАНСКОЕ - с., Қостанай обл., Наурызым ауд. 

КАЗАНСКОЕ - с., в Наурызымском р-не Кост и 

 

КАЗАНСКОЕ - с., СҚО, Ақжар ауд.  

КАЗАНСКОЕ - с., в Акжарском р-не СК обл. 

КАЛИНИНО - с., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

КАЛИНИНО - с., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

КАЛИНИНО - с., ШҚО, Глубокое ауд.  

КАЛИНИНО - с., в Глубоковском р-не ВК обл. 

 

КАЛИНИНСКОЕ - с., Ақмола обл., Жақсы ауд. 

КАЛИНИНСКОЕ - с., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 

КАЛИНИНСКОЕ - с., БҚО, Зеленое ауд. 

КАЛИНИНСКОЕ - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

КАЛИНОВКА - с., Ақмола обл., Атбасар ауд. 

КАЛИНОВКА - с., в Атбасарском р-не Акм. обл. 

 

КАЛИНОВКА - с., Ақтөбе обл., Қобда ауд. 

КАЛИНОВКА - с., в Кобдинском р-не Акт. обл. 

 

КАЛИНОВКА - с., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд. 

КАЛИНОВКА - с., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

КАЛИНОВКА - с., Алматы обл., Ескелді ауд. 

КАЛИНОВКА - с., в Ескелдинском р-не Алм. обл. 

 



 

КАЛИНОВКА - с., Алматы обл., Кербұлақ ауд. 

КАЛИНОВКА - с., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

КАЛИНОВКА - с., Қостанай обл., Денисов ауд. 

КАЛИНОВКА -с., в Денисовском р-не Кост. обл. 

 

КАЛИНОВКА - с., Қостанай обл., Федоров ауд. 

КАЛИНОВКА -с., в Федоровском р-не Кост, обл. 

 

КАЛИНОВКА - с., Павлодар обл., Қашыр ауд. 

КАЛИНОВКА - с., в Кашырском р-не Павл. обл. 

 

КАЛИНОВКА - с., СҚО, Есіл ауд.  

КАЛИНОВКА - с., в Есильском р-не СК обл. 

 

КАЛИНОВКА - с., СҚО, Жамбыл ауд.  

КАЛИНОВКА - с., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

КАЛИНОВКА - с., СҚО, Тайынша ауд.  

КАЛИНОВКА - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

КАЛУГИНО - с., СҚО, Мамлют ауд.  

КАЛУГИНО - с., в Мамлютском р-не СК обл. 

 

КАМЕНКА-с., ШҚО, Ұлан ауд. 

КАМЕНКА - с., в Уланском р-не ВК обл. 

 

КАМЕНКА-с., ШҚО, Көкпекті ауд. 

КАМЕНКА - с., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

КАМЕНКА - с., Ақмола обл., Астрахан ауд.. 

КАМЕНКА - с., в Астраханском р-не Акм. обл. 

 

КАМЕНКА - с., Ақмола обл., Сандықтау ауд. 

КАМЕНКА - с., в Сандыктауском р-не Акм. обл. 

 

КАМЕНКА - с., Алматы обл., Қарасай ауд. 

КАМЕНКА - с., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

КАМЕНКА - с., Жамбыл обл., Тұрар Рысқұлов ауд. 

КАМЕНКА - с., в р-не Турара Рыскулова Жамб. обл. 

 

КАМЕНКА - с., Қостанай обл., Меңдіқара ауд. 

КАМЕНКА - с., в Мендикаринском р-не Кост, обл. 

 

КАМЕННЫЙ БРОД - с., СҚО, Айыртау ауд.. 

КАМЕННЫЙ БРОД - с., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

КАМЕННЫЙ КАРЬЕР - с., ШҚО, Глубокое ауд.. 

КАМЕННЫЙ КАРЬЕР - с., в Глубоковском р-не ВК обл. 



 

КАМЕНСКОЕ ПЛАТО - с., Алматы обл., Талғap ауд. 

КАМЕНСКОЕ ПЛАТО - с., в Талгарском р-не Алм. обл. 

 

КАМЕНСКУРАЛЬСКОЕ - с., Қостанай обл., Меңдіқара 

ауд. 

КАМЕНСКУРАЛЬСКОЕ - с., в Мендикаринском р-не 

Кост. обл. 

 

КАМЫШЕНКА - с., Ақмола обл., Астрахан ауд. 

КАМЫШЕНКА - с., в Астраханском р-не Акм. обл. 

 

КАМЫШЕНКА - с., Ақмола обл., Шортанды ауд. 

КАМЫШЕНКА - с., в Шортандынском р-не Акм. обл. 

 

КАМЫШЕНКА - с., ШҚО, Бородулиха ауд. 

КАМЫШЕНКА - с., в Бородулихинскомщ ВК обл. 

 

КАМЫШИНКА - с., ШҚО, Шемонаиха ауд. 

КАМЫШИНКА - с., в Шемонаихинскои с ВК обл. 

 

КAMЫШЛОВКА - с., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд. 

КАМЫШЛОВКА - с., в Узынкольском р-не Кост. обл. 

 

КАМЫШЛОВО - с., СҚО, Аққайың ауд. 

КАМЫШЛОВО - с., в Аккайынском р-не CK обл. 

КАМЫШЛОВО - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

КАМЫШЛОВО – с., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

КАНАЛ - с., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

КАНАЛ - с., в Сарыагашском р-не ЮК oбл. 

 

КАНДЫКОВКА - с., ШҚО, Шемонаиха ауд. 

КАНДЫКОВКА - с., в Шемонаихинской ВК обл. 

 

КАНОНЕРКА - с., ШҚО, Бесқарағай ауд.  

КАНОНЕРКА - с., в Бескарагайском р-не ВК обл. 

 

КАНТЕМИРОВСКОЕ - с., СҚО, Тайынша ауд. 

КАНТЕМИРОВСКОЕ - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

КАПИТОНОВКА - с., Ақмола обл., Бұланды ауд. 

КАПИТОНОВКА - с., в Буландынском р-не Акм. обл. 

 

КАРАСЕВКА - с., СҚО, Айыртау ауд.  

КАРАСЕВКА - с., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

КАРЕНИНКА - с., Қостанай обл., Меңдіқара ауд. 

КАРЕНИНКА - с., в Мендикаринском р-не  Кост. обл. 

 

КАРЛ МАРКС - с., Ақмола обл., Біржан сал ауд. 



 

КАРЛ МАРКС - с., в р-не Биржан сала  Акм. обл. 

 

КАРЛ МАРКС - с., Алматы обл., Алакөл ауд.  

КАРЛ МАРКС - с., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 

КАРЛ МАРКС - с., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд.  

КАРЛ МАРКС - с., в Узынкольском р-не Кост. обл. 

 

КАРЛ МАРКС - с., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

КАРЛ МАРКС - с., в Мактааралском р-не ЮК. обл.  

 

КАРЛ МАРКС - с., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

КАРЛ МАРКС - с., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

КАРЛ МАРКС - с., ОҚО, Шымкент қал/әк.  

КАРЛ МАРКС -с., в Шымкентской гор/а. ЮК обл. 

 

КАРНАК - а., ОҚО, Кентау қал/әк. 

КАРНАК - а., в Кентауской гор/а. ЮК обл. 

 

КАРЛОВКА - с., Ақмола обл., Біржан сал ауд. 

КАРЛОВКА - с., в р-не Биржан сала Акм. обл. 

 

КАРЛОВКА - с., СҚО, Айыртау ауд.  

КАРЛОВКА  - с., в Айыртауском р-не СК обл. 

КАРПОВО - с., БҚО, Зеленов ауд. 

КАРПОВО - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

КАРТАШОВО - с., БҚО, Жаңақала ауд.  

КАРТАШОВО - с., в Жанакалинском р-не ЗК обл. 

 

КАРТАШОВО - с., БҚО, Тасқала ауд.  

КАРТАШОВО - с., в Таскалинском р-не ЗК обл. 

 

КАРЬЕРНАЯ - с., Қарағанды обл., Теміртау кал/әк. 

КАРЬЕРНАЯ - с., в Темиртауской гор/а. Кар. обл. 

 

КАРЬЕРНАЯ - ст., Қарағанды обл., Сәтбаев қал/әк. 

КАРЬЕРНАЯ - ст., в Сатбаевской гор/а. Кар. обл. 

 

КАРЬЕРНАЯ - ст., Қарағанды обл., Теміртау қал/әк. 

КАРЬЕРНАЯ - ст., в Темиртауской гор/а. Кар. обл. 

 

КАСПИЙ - а., Атырау обл., Құрманғазы ауд.  

КАСПИЙ - а., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 

КАХОВКА - с., Ақмола обл., Сандықтау ауд.  

КАХОВКА - с., в Сандыктауском р-не Акм. обл. 

 



 

КАХОВКА - с., Павлодар обл., Шарбақты ауд. 

КАХОВКА - с., в Шарбактынском р-не Павл. обл. 

 

КАЧИЛОВКА - с., СҚО, Айыртау ауд.  

КАЧИЛОВКА - с., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

КӘКЕНТАЛДЫ - а., ШҚО, Тарбағатай ауд. 

КАКЕНТАЛДЫ - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

КӘКІМЖАН - а., Алматы обл., Сарқант ауд. 

КАКИМЖАН - а., в Саркантском р-не Алм. обл. 

 

КЕГЕН - а., Алматы обл., Райымбек ауд.  

КЕГЕН - а., Райымбекском р-не Алм. обл. 

 

КЕЖЕК - а., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд.  

КЕЖЕК - а., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

КЕЗЕҢБҰЛАҚ - а., ОҚО, Қазығұрт ауд.  

КЕЗЕНБУЛАК - а, в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

КЕЗЕҢСУ - а., ШҚО, Шар кал/әк. 

КЕЗЕНСУ - а., в Шарской гор/а. ВК обл. 

 

КЕЙДЕН - а., Қызылорда обл., Жаңақорған ауд. 

КЕЙДЕН - а., в Жанакорганском р-не Кызылорд. обл. 

 

КЕКІРЕЛІ - а., Қызылорда обл., Қармақшы ауд. 

КЕКИРЕЛИ - а., в Кармакшынском р-не Кызыл орд. обл. 

 

КЕЛЕС - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

КЕЛЕС - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

КЕЛДЕМҰРАТ - а., ШҚО, Үржар ауд.  

КЕЛЬДЕМУРАТ - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

КЕЛЛЕРОВКА - с., СҚО, Тайынша ауд.  

КЕЛЛЕРОВКА - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

КЕЛТЕМАШАТ - с., ОҚО, Түлкібас ауд. 

КЕЛЬТЕМАШАТ - с., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

КЕЛІНТӨБЕ - а., Қызылорда обл., Жаңақорған ауд. 

КЕЛИНТОБЕ - а., в Жанакорганском р-не Кызылорд. 

обл. 

 

КЕМЕР - а., Ақтөбе обл., Ойыл ауд. 

КЕМЕР - а., в Ойылском р-не Акт. обл. 

 



 

КЕМЕР - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

КЕМЕР - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

КЕМЕР - а., ОҚО, Ордабасы ауд. 

КЕМЕР - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

КЕМЕР - ст., Жамбыл обл., Шу ауд. 

КЕМЕР- ст., в Шуском р-не Жамб. обл. 

 

КЕМЕР - а., Қостанай обл., Аманкелді ауд.  

КЕМЕР - а., в Аманкелдинском р-не Кост. обл. 

 

КЕМЕРБАСТАУ - а., ОКО, Түлкібас ауд. 

КЕМЕРБАСТАУ - а., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

КЕМЕРТОҒАН – а., Алматы обл., Қарасай ауд. 

КЕМЕРТОГАН - а., в Қарасайском р-не Алм. обл. 

 

КЕМЕРШИ - а., Ақтөбе обл., Байғанин ауд.  

КЕМЕРШИ – а., в Байганинском р-не Акт. обл. 

 

КЕМЕСАЛҒАН - а., Қызылорда обл., Қармақшы ауд. 

КЕМЕСАЛГАН - а., в Кармакшынском р-не Кызылорд. 

обл. 

 

КЕМПІРБҰЛАҚ- а., ШҚО, Зайсан ауд. 

КЕМПИРБУЛАК – а., в Зайсанском р-не ВК обл. 

 

КЕМПІРСАЙ - а., Ақтөбе обл., Қарғалы ауд. 

КЕМПИРСАЙ - а., в Каргалынском р-не Акт. обл. 

 

КЕМПІРСАЙ - ст., Ақтөбе обл., Қарғалы ауд. 

КЕМПИРСАЙ - ст., в Каргалынском р-не Акт. обл. 

 

КЕНБАЙ - а., Атырау обл., Қызылқоға ауд.  

КЕНБАЙ - а., в Кызыкогинском р-не Атыр. обл. 

 

КЕНБАЙ - а., Атырау обл., Қызылқоға ауд.  

КЕНБАЙ - а., в Кызылкогинском р-не Атыр. обл. 

 

КЕНБАЙ- раз., Атырау обл., Қызылқоға ауд.  

КЕНБАЙ - раз., в Кызылкогинском р-не Атыр. обл. 

 

КЕНЕЛІ - а., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд.  

КЕНЕЛИ - а., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

КЕНЕН - а., Жамбыл обл., Қордай ауд.  

КЕНЕН - а., в Кордайском р-не Жамб. обл. 

 



 

КЕНЕСАРЫ - а., Ақмола обл., Бурабай ауд. 

КЕНЕСАРЫ - а., в Бурабайском р-не Акм.обл. 

 

КЕНЖАЛЫ - а., Ақтөбе обл., Темір ауд. 

КЕНЖАЛЫ - а., в Темирском р-не Акт.обл. 

 

КЕНЖАЛЫ - ст., Ақтөбе обл., Темір ауд.   

КЕНЖАЛЫ - ст., в Темирском р-не Акт.обл. 

 

КЕІІЖЕБАЙ САМАЙ -  а., Қарағанды  Жаңаарқа ауд. 

КЕНЖЕБАЙ САМАЙ - а., в Жанааркинском р- не Кар. 

обл. 

 

КЕНЖЕҒАЛЫ – а., СҚО, Аққайың ауд.  

КЕНЖЕГАЛЫ- а., в Аккайынском р-не СК обл. 

 

КЕНЖЕКӨЛ - а., Павлодар обл., Павлодар ауд. 

КЕНЖЕКОЛЬ - а., в Павлодарском р-не Павл. обл. 

 

КЕНТ- а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд.  

КЕНТ - а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

КЕНТАЙ - а., Жамбыл обл., Меркі ауд.  

КЕНТАЙ - а., в Меркинском р-не Жамб. обл. 

 

КЕНТАУ - ст.,  ОҚО, Кентау қал/әк..  

КЕНТАУ - ст., в Кентауской гор/а. ЮК обл. 

 

КЕНЮХОВО - с., ШҚО, Шемонаиха ауд.  

КЕНЮХОВО – с., в Шемонаихинском р-не ВК обл. 

 

КЕҢ - а., Ақмола обл., Жарқайың ауд.  

КЕН  - а., в Жаркайынском р-не Акм. oбл. 

 

КЕҢ -ст., Акмола обл., Жарқайың ауд. 

КЕН - ст., в Жаркайынском р-не Акм. обл.  

 

КЕҢАРАЛ - а., Алматы обл., Көксу ауд.  

КЕНАРАЛ - а., в Коксуском р-не Алм. обл. 

 

КЕҢАРАЛ - а., ШҚО, Зайсан ауд.  

КЕНАРАЛ - а., в Зайсанском р-не ВК обл. 

 

КЕҢАЩЫ - а., Ақмола обл., Біржан сал ауд.  

КЕНАШЫ - а., в р-не Биржан сала Акм. обл. 

 

КЕҢАЩЫ - а., БҚО, Сырым ауд. 

КЕНАЩЫ - а., в Сырымском р-не ЗК обл. 

 

КЕҢАЩЫ - а., СҚО, Айыртау ауд. 



 

КЕНАЩЫ - а., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

КЕҢБИДАЙЫҚ - а., Ақмола обл., Қорғалжын ауд. 

КЕНБИДАЙЫК - а., в Коргалжынском р-не Акм. обл. 

 

КЕҢГІР - а., Қарағанды обл., Жезқазған қал/әк.  

КЕНГИР - а., в Жезказганской гор/а. Кар. обл. 

 

КЕҢГІР - а., Ақтөбе обл., Шалқар ауд.  

КЕНГИР - а., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

КЕҢГІР -ст., Ақтөбе обл., Шалқар ауд. 

КЕНГИР - ст., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

КЕҢГІРБАЙ  –  а.,  ШҚО, Абайауд.  

КЕНГИРБАЙ - а., в Абайском р-не ВК обл. 

 

КЕҢДАЛА - а., Алматы обл., Талғар ауд.  

КЕНДАЛА - а., в Талгарском р-не Алм. обл. 

 

КЕҢЕС - а., Қызылорда обд,, Жаңақорған ауд.  

КЕНЕС - а., в Жанакорганском р-не Кызылорд. обл. 

 

КЕҢЕС - а., Ақмола обл., Ақкөл ауд. 

КЕНЕС - а., в Аккольском р-не Акм. обл. 

КЕҢЕС - а., Алматы обл., Алакөл ауд. 

КЕНЕС - а., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 

КЕҢЕС - а., Жамбыл обл., Байзақ ауд. 

КЕНЕС - а., в Байзакском р-не Жамб. обл. 

 

КЕҢЕС - а., Жамбыл обл., Меркі ауд. 

КЕНЕС - а., в Меркинском р-не Жамб. обл. 

 

КЕҢЕС - а., Жамбыл обл., Мойынқұм ауд.  

КЕНЕС - а., в Мойынкумском р-не Жамб. обл. 

 

КЕҢЕС - а., ОҚО, Бәйдібек ауд. 

КЕНЕС - а., в Байдибекском р-не ЮК обл. 

 

КЕҢЕС - а., Павлодар обл., Ертіс ауд. 

КЕНЕС - а., в Ертисском р-не Павл. обл. 

 

КЕҢЕС - а., Павлодар обл., Павлодар ауд.  

КЕНЕС - а., в Павлодарском р-не Павл. обл. 

 

КЕҢЕС - а., СҚО, Тайынша ауд. 

КЕНЕС а., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

КЕҢЕС - а., СҚО, Шал ақын ауд.. 



 

КЕНЕС - а., в р-не Шал акына СК обл. 

 

КЕҢЕСАРЫҚ - а., ОҚО, Төле би ауд.  

КЕНЕСАРЫК - а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

КЕҢЕС НОКИН - а., Ақтөбе обл., Шалқар ауд.  

КЕНЕС НОКИН - а., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

КЕҢЕСТӨБЕ - а., ОҚО, Бәйдібек ауд.  

КЕНЕСТОБЕ - а., в Байдибекском р-не ЮК обл. 

 

КЕҢЕСШІЛ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

КЕНЕСШИЛЬ - а., в Мактааралском р-не ЮК обп. 

 

КЕҢЖАРЫҚ - а., Қарағанды обл., Нэдэа ауд. 

КЕНЖАРЫК - а., в Нуринском р-не Кар. обл. 

 

КЕҢЖЫРА - а., Алматы обл., Ақсу ауд.  

КЕНЖЫРА - а., в Аксуском р-не Алм. обл. 

 

КЕҢҚАРЫН - а., Алматы обл., Ақсу ауд.  

КЕНКАРЫН - а., в Аксуском р-не Алм. обл. 

 

КЕҢҚИЯҚ - а., Ақтөбе обл., Темір ауд.  

КЕНКИЯК - а., в Темирском р-не Акт. обл. 

КЕҢҚОЛАТ - а., ШҚО, Аягөз ауд.  

KEHKOJIAT  а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

КЕҢОЙ - а., БҚО, Бөкей ордасы ауд. 

КЕНОЙ - а., в Бокей ординском р-не ЗК обл. 

 

КЕҢОЙ - а., Ақтөбе обл., Қобда ауд. 

КЕНОЙ - а., в Кобдинском р-не Акт. обл. 

 

КЕҢӨРІС - а., Атырау обл., Махамбет ауд.  

КЕНОРИС - а., в Махамбетском р-не Атыр. обл. 

 

КЕҢӨТКЕЛ - а., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

КЕНОТКЕЛЬ - а., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

КЕҢСАЙ - а., ОҚО, Бәйдібек ауд. 

КЕНСАЙ - а., в Байдибекском р-не ЮК обл. 

 

КЕҢСАЙ - а., ШҚО, Зайсан ауд. 

КЕНСАЙ - а., в Зайсанском р-не ВК обл. 

 

КЕҢСАХАРА - а., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд. 

КЕНСАХАРА - а., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

КЕҢСУ - а., Алматы обл., Райымбек ауд.  



 

КЕНСУ - а., в Райымбекском р-не Алм. обл. 

 

КЕҢСУАТ - а., БҚО, Ақжайық ауд. 

КЕНСУАТ - а., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

КЕҢТАРЛАУ - а., ШҚО, Жарма ауд.  

КЕНТАРЛАУ - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

КЕҢТҮБЕК - а., БҚО, Бөрілі ауд. 

КЕНТУБЕК - а., в Борилинском р-не ЗК обл. 

 

КЕҢТҮБЕК - а., Павлодар обл., Май ауд.  

КЕНТУБЕК - а., в Майском р-не Павл. обл. 

 

КЕРБҰЛАҚ - а., Алматы обл., Қапшағай қал/әк. 

КЕРБУЛАК - а., в Капчагайской гор/а. Алматы обл. 

 

КЕРБҰЛАҚ - а., Алматы обл., Талғар ауд.  

КЕРБУЛАК - а., в Талгарском р-не Алм. обл. 

 

КЕРЕГЕТАС - а., Алматы обл., Сарқант ауд. 

КЕРЕГЕТАС - а., в Саркантском р-не Алм. обл. 

 

КЕРЕГЕТАС - а., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд. 

КЕРЕГЕТАС - а., в Актогайском р-не Кар. обл. 

КЕРЕГЕТАС - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

КЕРЕГЕТАС - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

КЕРЕГЕТАС - а., ОҚО, Төле би ауд.  

КЕРЕГЕТАС - а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

КЕРЕЙ - а., Қарағанды обл., Нұра ауд. 

КЕРЕЙ - а., в Нуринском р-не Кар. обл. 

 

КЕРЕЙІТ - а., ОҚО, Түлкібас ауд. 

КЕРЕЙИТ - а., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

КЕРУ - а., Жамбыл обл., Қордай ауд. 

КЕРУ - а., в Кордайском р-не Жамб. обл. 

 

КЕРШЕТАС - а., ОҚО, Түлкібас ауд.  

КЕРШЕТАС - а., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

КЕРІКЕЛМЕС - ст., Қызылорда обл., Шиелі ауд. 

КЕРІКЕЛМЕС - ст., в Шиелинском р-не Кызылорд. обл. 

 

КЕТЕБАЙ - а., Атырау обл., Индер ауд. 

КЕТЕБАЙ - а., в Индерском р-не Атыр. обл.  

 

КЕТЕБАЙ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  



 

КЕТЕБАЙ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

КЕТПЕН - а., Алматы обл., Ұйғыр ауд.  

КЕТПЕН - а., в Уйгырском р-не Алм. обл.  

 

КИЕВКА - с., Қостанай обл., Наурызым ауд.   

КИЕВКА - с., в Наурызымском р-не Кост, обл. 

 

КИЕВСКОЕ - с., Ақмола обл., Жақсы ауд.  

КИЕВСКОЕ - с., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 

КИЕВСКОЕ - с., СҚО, Ақжар ауд.  

КИЕВСКОЕ - с., в Акжарском р-не СК обл.  

 

КИЕЛІТАС - а., ОҚО, Төле би ауд.  

КИЕЛІТАС - а., в р-не Толе би ЮК обл.  

 

КИРИЛЛОВКА - с., СҚО, Айыртау ауд.  

КИРИЛЛОВКА - с., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

КИРОВ - с., Қостанай обл., Әулиекөл ауд.  

КИРОВ - с., в Аулиекольском р-не Кост. обл. 

 

КИРОВКА - с., Қостанай обл., Қостанай ауд.  

КИРОВКА - с., в Костанайском р-не Кост.обл. 

КИРОВО - с., Ақмола обл., Ақкөл ауд.  

КИРОВО - с., в Аккольском р-не Акм. обл.  

 

КИРОВО - с., Алматы обл., Қаратал ауд.   

КИРОВО - с., в Караталском р-не Алм. обл.  

 

КИРОВО - с., Алматы обл., Талғар ауд.  

КИРОВО  - с., Талгарском р-не Алм. обл.  

 

КИРОВО - с., БҚО, Бөрілі ауд. 

КИРОВО- с., в Борилинском р-не ЗК обл.  

 

КИРОВО - с., БҚО, Тасқала ауд. 

КИРОВО - с., в Таскалинском р-не ЗК обл.  

 

КИРОВО - с., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд.  

КИРОВО - с., в Жанааркинском р-не Кар. oбл. 

 

КИРОВО - с., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

КИРОВО - с., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

КИРОВО - с., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

КИРОВО - с., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

КИРОВО - с., Павлодар обл., Май ауд. 



 

КИРОВО - с., в Майском р-не Павл. обл. 

 

КИРОВО - с., СҚО, Тайынша ауд. 

КИРОВО - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

КИРОВО -с.,СҚО, Уәлиханов ауд. 

КИРОВО - с., в Уалихановском р-не СК обл. 

 

КИРОВСКОЕ - с., Ақмола обл., Жақсы ауд. 

КИРОВСКОЕ - с., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 

КИРОВСКОЕ - с., ШҚО, Зырянов ауд.  

КИРОВСКОЕ - с., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

КИРОВСКОЕ - с., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд. 

КИРОВСКОЕ - с., в Узынкольском р-не Кост. обл. 

 

КИРСАНОВО - с., БҚО, Зеленов ауд.  

КИРСАНОВО - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

КИІК- а., Қарағанды обл., Шет ауд. 

КИИК - а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

КИІК - ст., Қарағанды обл., Шет ауд. 

КИИК - ст., в Шетском р-не Кар. обл. 

КИІКҚАШҚАН - а., ШҚО, Семей қал/әк. 

КИИККАШКАН - а., в Семейской гор/а. ВК обл. 

 

КЛАДБИНКА - с., СҚО, Жамбыл ауд.  

КЛАДБИНКА - с., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

КЛИМЕНТЬЕВКА - с., ШҚО, Семей қал/әк. 

КЛИМЕНТЬЕВКА - с., в Семейской гор/а. ВК обл. 

 

КЛИМОВКА - с., Ақмола обл., Бурабай ауд. 

КЛИМОВКА - с., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

КЛИНЦЫ - с., Ақмола обл., Бурабай ауд.  

КЛИНЦЫ  - с., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

КЛОЧКОВО - с., Қостанай обл., Қамысты ауд. 

КЛОЧКОВО - с., в Камыстынском р-не Кар. обл. 

 

КЛЮЧЕВКА - с., Ақмола обл., Сандықтау ауд. 

КЛЮЧЕВКА - с., в Сандыктауском р-не Акм. обл. 

 

КЛЮЧЕВОЕ - с., Ақмола обл., Бурабай ауд. 

КЛЮЧЕВОЕ - с., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

КЛЮЧИ - с., Ақмола обл., Шортанды ауд.  



 

КЛЮЧИ - с., в Шортандынском р-не Акм. обл. 

 

КЛЮЧИКИ - с., ШҚО, Бородулиха ауд.  

КЛЮЧИКИ - с., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

КНЯЗЕВКА - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

КНЯЗЕВКА- с., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

КОВАЛЕВКА - с., Ақмола обл., Бурабай ауд. 

KOBAJIEBKA - с., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

КОВАЛЕВКА - с., Қостанай обл., Сарыкөл ауд. 

КОВАЛЕВКА - с., в Сарыкольском р-не Кост. обл. 

 

КОВАЛЕВКА - с., Павлодар обл., Успен ауд. 

КОВАЛЕВКА - с., в Успенском р-не Павл. обл. 

 

КОВАЛЬ - с., СҚО, Мамлют ауд. 

КОВАЛЬ - с., в Мамлютском р-не СК обл. 

 

КОВЫЛЕНКА - с., Ақмола обл., Астрахан ауд. 

КОВЫЛЕНКА - с., в Астраханском р-не Акм. обл. 

 

КОВЫЛЬНАЯ - ст., Ақмола обл., Есіл ауд. 

КОВЫЛЬНАЯ - ст., в Есильском р-не Акм. обл. 

КОВЫЛЬНАЯ - ст., Павлодар обл., Екібастұз қал/әк. 

КОВЫЛЬНАЯ - ст., в Екибастузской гор/а. Павлодар 

обл. 

 

КОВЫЛЬНОЕ - с., Ақмола обл., Есіл ауд. 

КОВЫЛЬНОЕ - с., в Есильском р-не Акм. обл. 

 

КОЖЕВНИКОВО - с., БҚО, Зеленов ауд. 

КОЖЕВНИКОВО - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

КОЖОХОВО - с., ШҚО, Глубокое ауд.  

КОЖОХОВО - с., в Глубоковском р-не ВК обл. 

 

КОЗЫРЕВКА - с., Қостанай обл., Таран ауд. 

КОЗЫРЕВКА - с., в Тарановском р-не Кост. обл. 

 

КОЛЕСНИКОВКА - с., СҚО, Айыртау ауд. 

КОЛЕСНИКОВКА - с., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

КОЛЕСОВО- с., БҚО, Зеленов ауд.  

КОЛЕСОВО - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

КОЛЛЕКТИВНОЕ – с., Қарағанды обл., Осакаров ауд. 

КОЛЛЕКТИВНОЕ с., в Осакаровском р-не Кар. обл. 



 

КОЛОВЕРТНОЕ - с., БҚО, Ақжайық ауд. 

КОЛОВЕРТНОЕ - с., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

КОЛОКОЛОВКА - с., Ақмола обл., Бұланды ауд. 

КОЛОКОЛОВКА - с., в Буландынском р-не Акм. обл.  

 

КОЛОМЕНКА - с., Қостанай обл., Жітіқара ауд.  

КОЛОМЕНКА - с., в Житикаринском р-не Кост, обл. 

 

КОЛУЗАНОВО - с., БҚО, Бөрілі ауд.  

КОЛУЗАНОВО - с., в Борилинском р-не ЗК обл. 

 

КОЛХОЗНОЕ - с., Қарағанды обл., Осакаров ауд. 

КОЛХОЗНОЕ - с., в Осакаровскомр-не Кар. обл. 

 

КОЛХОЗШЫ- а., Алматы обл., Талғар ауд. 

КОЛХОЗШЫ - а., в Талгарском р-не Алм. обл. 

 

КОЛЬЦОВКА - с.,  СҚО, Аққайың ауд.  

КОЛЬЦОВКА - с., в Аккайынском р-не СК обл. 

 

КОМАРИЦИНО - с., Павлодар обл., Павлодар ауд. 

КОМАРИЦИНО - с., в Павлодарском р-не Павлодар обл. 

 

КОМАРОВКА - с., Қостанай обл., Денисов ауд. 

КОМАРОВКА - с., в Денисовском р-не Кост. обл. 

 

КОМАРОВКА - с., Павлодар обл., Железин ауд. 

КОМАРОВКА - с., в Железинском р-не Павл, обл. 

 

КОМАРОВКА - с., СҚО, Айыртау ауд.  

КОМАРОВКА - с., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

КОМБИНАТСКАЯ -ст.,Қарағанды обл.,Жезқазған 

қал/әк. 

КОМБИНАТСКАЯ - ст., в Жезказганской гор/а. Кост. 

обл. 

 

КОМБИНАТСКАЯ - с., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд.  

КОМБИНАТСКАЯ - с., в Узынкольском р-не  Кост. обл. 

 

КОМЕНДАНТСКОЕ - с., Қостанай обл., Рудный қал/әк. 

КОМЕНДАНТСКОЕ- с., в Рудненской гор/а  Кост., обл. 

 

КОМИНТЕРН - с., БҚО, Жәнібек ауд. 

КОМИНТЕРН-  с., в Жанибекском р-не ЗК обл. 

 

КОМИНТЕРН - с., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд. 

КОМИНТЕРН - с., в Мартокском р-не Акт.обл. 



 

КОМИНТЕРН - с., БҚО, Сырым ауд. 

КОМИНТЕРН - с., в Сырымском р-не ЗК oбл. 

 

КОМИНТЕРН - с., СҚО, Акжар ауд. 

КОМИНТЕРН - с., в Акжарском р-не СК oбл. 

 

КОММУНИЗМ - с., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

КОММУНИЗМ - с., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

КОММУНИЗМ - с., СҚО, Ақжар ауд. 

КОММУНИЗМ - с., в Акжарском р-не СК обл. 

 

КОМПОНЕЙСКАЯ - ст., Қарағанды обл.,Қарағанды 

қал/әк. 

KOMПОНЕЙСКАЯ - ст., в Карагандинском гор/а. Кар.  

обл. 

 

КОМСОМОЛ - с., Алматы обл., Іле ауд. 

КОМСОМОЛ - с., в Илийском р-не Алм. обл. 

 

КОМСОМОЛ - с., ОҚО, Жәнібек ауд. 

КОМСОМОЛ - с., в Жанибекском р-не ЮК обл. 

 

КОМСОМОЛ - с., Жамбыл обл., Сарысу ауд. 

КОМСОМОЛ - с., в Сарысуском р-не Жамб. обл. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ - ст., Қостанай обл, Рудный 

қал/әк. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ - ст., в Рудненской гор/а  Кост. обл. 

 

КОМСОМОЛЬСКОЕ - с., Ақмола обл., Астана ауд.  

КОМСОМОЛЬСКОЕ – с., в Астанинской гор-а. Акм.  

обл. 

 

КОМСОМОЛЬСКОЕ- с., Ақмола обл., Шортанды ауд. 

КОМСОМОЛЬСКОЕ- с., в Шортандынском р-не Акм.  

обл. 

 

КОМСОМОЛЬСКОЕ- с., Ақтөбе обл., Әйтеке ауд. 

КОМСОМОЛЬСКОЕ - с., р.ц. р-на Айтеке би Акт.обл. 

 

КОМСОМОЛЬСКОЕ - с., Атырау обл., Мақат ауд. 

КОМСОМОЛЬСКОЕ - с., в Макатском р-не Атыр.обл. 

 

КОМСОМОЛЬСКОЕ - с., БҚО, Тасқала ауд. 

КОМСОМОЛЬСКОЕ - с., в Таскалинском р-не ЗК обл. 

 

КОМСОМОЛЬСКОЕ- с., Қарағанды обл., Осакаров 

ауд. 

КОМСОМОЛЬСКОЕ- с., в Осакаровском р-не Кар. обл. 

 



 

КОМСОМОЛЬСКОЕ – с., Қостанай обл., Қарасу ауд. 

КОМСОМОЛЬСКОЕ- с., в Карасуском р-не Кост.обл. 

 

КОМСОМОЛЬСКОЕ – с., Қостанай обл., Сарыкөл ауд. 

КОМСОМОЛЬСКОЕ- с., в Сарыкольском р-не Кост. обл. 

 

КОМСОМОЛЬСКОЕ – с., СҚО, Тайынша ауд. 

КОМСОМОЛЬСКОЕ- с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

КОМСОМОЛЬСКОЕ – с., СҚО, Тимирязев ауд. 

КОМСОМОЛЬСКОЕ- с., в Тимирязевском р-не СК обл. 

 

КОМСОМОЛЬСКОЕ – с., СҚО, Қызылжар ауд. 

КОМСОМОЛЬСКОЕ- с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

КОНЕВКА - с., ШҚО, Шемонаиха ауд. 

КОНЕВКА -с., в Шемонаихинском р-не ВК обл. 

 

КОНКРЫНКА - с., Ақмола обл., Шортанды ауд. 

КОНКРЫНКА- с., в Шортандынском р-не Акм. обл. 

 

КОНОВАЛОВКА - с., Алматы обл., Кербұлақ ауд.  

КОНОВАЛОВКА - с., в Кербулакском р-не Алм.обл. 

 

КОНОВАЛОВКА - с., СҚО, Шал ақын ауд. 

КОНОВАЛОВКА - с., в р-не Шал акына СК обл. 

 

КОНОВАЛОВКА - с., ШҚО, Риддер қал/әк. 

КОНОВАЛОВКА  - с., в Риддерской гор/а. ВК обл. 

 

КОНСТАНТИНОВКА- с., БҚО, Шыңғырлау ауд. 

КОНСТАНТИНОВКА - с., в Шынгырлауском ЗК обл.  

 

КОНСТАНТИНОВКА – с., Ақмола обл., Аршалы ауд. 

КОНСТАНТИНОВКА – с., в Аршалынском р-не 

Акм.обл. 

 

КОНСТАНТИНОВКА – с., Қостанай обл., Қостанай 

ауд. 

КОНСТАНТИНОВКА – с., в Костанайском р-не 

Кост.обл.  

 

КОНСТАНТИНОВКА – с., Павлодар обл., Успен ауд. 

КОНСТАНТИНОВКА -  с., в Успенском р-не  Павл. обл. 

 

КОНСТАНТИНОВКА - с., СҚО, Айыртау ауд. 

КОНСТАНТИНОВКА – с., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

КОНСТАНТИНОВКА - с., СҚО, Тайынша ауд. 



 

КОНСТАНТИНОВКА - с., в Тайыншинском р- не СК 

обл.  

 

КОНТОРКА - с., Павлодар обл., Қашыр ауд. 

КОНТОРКА - с., в Кашырском р-не Павл. обл.  

 

КОНЮХОВО - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

КОНЮХОВО - с., в Магжана Жумабаева р-не СК обл. 

 

КОПЫЧЕНКА - с., Қостанай обл., Федоров ауд. 

КОПЬМЕНКА - с., в Федоровском р-не Кост, обл. 

 

КОРДОН - раз., БҚО, Зеленое ауд.. 

КОРДОН - раз., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

КОРДОН - с., БҚО, Орал қал/әк. 

КОРДОН - с., в Уральской гор/а. ЗК обл. 

 

КОРНЕЕВКА - с., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

КОРНЕЕВКА - с., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

КОРНЕЕВКА - с., СҚО, Есіл ауд.  

КОРНЕЕВКА - с., в Есильском р-не СК обл. 

 

КОРНИЛОВКА - с., Қостанай обл., Қарасу ауд. 

КОРНИЛОВКА - с., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

КОРНИЛОВКА - с., Павлодар обл., Ертіс ауд. 

КОРНИЛОВКА - с., в Ертисском р-не Павл. обл. 

 

КОРОБИХА - с., ШҚО, Қатонқарағай ауд.  

КОРОБИХА - с., в Катонкарагайском р-не ВК обл. 

 

КОРОЛЕВКА - с., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд. 

КОРОЛЕВКА - с., в Узынкольском р-не Кост. обл. 

 

КОРОСТЕЛИ - с., ШҚО, Бородулиха ауд.  

КОРОСТЕЛИ - с., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

КОРЯКОВКА - с., Павлодар обл., Павлодар ауд. 

КОРЯКОВКА - с., в Павлодарском р-не Павл. обл. 

 

КОСМОС - с., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 

КОСМОС - с., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

КОСТОМАРОВКА - с., СҚО, Зеренді ауд. 

КОСТОМАРОВКА - с., в Зерендинском р-не СКобл. 

 

КОСТРЯКОВКА - с., Қостанай обл., Федоров ауд. 



 

КОСТРЯКОВКА - с., в Федоровском р-не Кост, обл. 

 

КОСТЫЧЕВКА - с., Қостанай обл., Федоров ауд. 

КОСТЫЧЕВКА - с., в Федоровском р-не обл. 

 

КОСТЫЧЕВО - с., Ақмола обл., Жарқайың ауд. 

КОСТЫЧЕВО - с., в Жаркайынском р-не Акм.обл. 

 

КОСТЫЧЕВО - с., БҚО, Зеленов ауд.  

КОСТЫЧЕВО - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

КОТЛОВАННОЕ- с., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

КОТЛОВАННОЕ - с., в Карабалыкском р-а Кост. обл. 

 

КОТОВСКОЕ - с., СҚО, Тайынша ауд.  

КОТОВСКОЕ - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

КОТЯЕВКА - с., Атырау обл., Құрманғазы ауд. 

КОТЯЕВКА - с., в Курмангазынском р-не Атыр обл. 

 

КОЧЕРЖИНОВКА - с., Қостанай обл., Денисов ауд. 

КОЧЕРЖИНОВКА - с., в Денисовском р-не Кост. обл. 

 

КОШЕВОЕ - с., Қостанай обл., Қарасу ауд.   

КОШЕВОЕ - с., в Карасуском р-не Кост. обл. 

КӨБЕК - а., Қостанай обл., Алтынсарин ауд.  

КОБЕК - а., в Алтынсаринском р-не Кост обл. 

 

КӨБЕК - а., Қызылорда обл., Қазалы ауд. 

КОБЕК - а., в Казалынском р-не Кызылорд. обл. 

 

КӨБЕК - ст, Қызылорда обл., Қазалы ауд.  

КОБЕК - ст., в Казалынском р-не Кызылорд. обл. 

 

КӨБЕК -а., ОҚО, Мақтаарал ауд.. 

КОБЕК - а., в Мактааралском р-не ЮК обл.  

 

КӨБЕК - ст., Қызылорда обл., Қазалы ауд.  

КОБЕК - ст., в Казалынском р-не Кызылорд. обл. 

 

КӨБЕНСАЙ - а., Ақтөбе обл., Мұғалжар aуд. 

КОБЕНСАИ - а., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

КӨБЕНСАЙ - а., СҚО, Уәлиханов ауд.  

КОБЕНСАИ - а., в Уалихановском р-не СК обл. 

 

КӨБЕТЕЙ -а. Қарағанды обл., Нұра ауд. 

КОБЕТЕЙ - а., в Нуринском р-не Кар. обл. 

 

КӨГЕДАЙ - а., ШҚО, Зайсан ауд. 



 

КОГЕДАЙ - а., в Зайсанском р-не ВК обл. 

 

КӨГЕРТУ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

КОГЕРТУ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

КӨГЕРШІН - а., Жамбыл обл., Тұрар Рысқұлов ауд. 

КОГЕРШИН - а., в p-не Турара Рыскулова Жамб. обл. 

 

КӨГЕРІС - а., БҚО, Сырым ауд. 

КОГЕРИС – а., в Сырымской р-не ЗК обл. 

 

КӨЗАШАР – а., СҚО, Тайынша ауд. 

КОЗАШАР – а., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

КӨЗДІҚАРА – а., БҚО, Сырым ауд. 

КОЗДИКАРА - а., в Сырымской р-не ЗК обл. 

 

КӨЗДІҚОРА - а., Атырау обл., Махамбет ауд. 

КОЗДИКОРА - а., в Махамбетском р-не Атыр. обл. 

 

КӨКАДЫР - а., Жамбыл обл., Қордай ауд. 

КОКАДЫР - а., в Кордайском р-не Жамб. обл. 

 

КӨКАЛАAT - а., Қостанай обл., Жанкелдин ауд.. 

КОКАЛААТ - а, в Жанкелдинском р-не Кост. обл. 

КӨКАРАЛ- а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

КОКАРАЛ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

КӨКАРАЛ - а., ОҚО, Ордабасы ауд. 

КОКАРАЛ -а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

КӨКАРНА - а., Атырау обл., Атырау қал/әк.  

КОКАРHA - а., в Атырауской гор/а. Атыр. обл. 

 

КӨКАРЫҚ - а., Жамбыл обл., Тұрар Рысқұлов ауд. 

КОКАРЫК- а.,в р-не Турара Рыскулова Жамб. обл. 

 

КӨКАРЫҚ - а, Жамбыл обл., Тұрар Рысқұлов ауд. 

КОКАРЫК- а.,в р-не Турара Рыскулова Жамб. обл. 

 

КӨКАША - а., Қызылорда обл., Арал ауд.  

КОКАША - а., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

КӨКБАЙ - а., ШҚО, Абай ауд. 

КОКБАЙ - а., в Абайском р-не ВК обл. 

 

КӨКБАСТАУ - а., Алматы обл., Көксу ауд. 

КОКБАСТАУ - а., в Коксуском р-не Алм. обл. 

 



 

КӨКБАСТАУ - а., Жамбыл обл., Байзақ ауд. 

КОКБАСТАУ - а., в Байзакском р-не Жамб. обл. 

 

КӨКБАСТАУ - а., ШҚО, Тарбағатай ауд.  

КОКБАСТАУ - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

КӨКБЕЛ - а., Алматы обл., Райымбек ауд.  

КОКБЕЛ - а., в Райымбекском р-не Алм. обл. 

 

КӨКБЕЛ - а., ОҚО, Қазығұрт ауд. 

КОКБЕЛ - а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

КӨКБҰЛАҚ - а., Қарағанды обл., Ұлытау ауд. 

КОКБУЛАК - а., в Улытауском р-не Кар. обл. 

 

КӨКБҰЛАҚ - а., ОҚО, Ордабасы ауд.  

КОКБУЛАК - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

КӨКБҰЛАҚ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

КОКБУЛАК - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

КӨКБҰЛАҚ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

КОКБУЛАК - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

КӨКБҰЛАҚ - а., Ақтөбе обл., Байғанин ауд. 

КОКБУЛАК - а., в Байганинском р-не Акт. обл. 

 

КӨКДАЛА - а., Алматы обл., Жамбыл ауд.  

КОКДАЛА - а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

КӨКДОМБАҚ - а., Павлодар обл., Баянауыл ауд.  

КОКДОМБАК - а., в Баянауылском р-не Павл, обл. 

 

КӨКДӨНЕН - а., Жамбыл обл., Тұрар Рысқұлов ауд.. 

КОКДОНЕН - а., в р-не Турар Рыскулова Жамб. обл. 

 

КӨКЖАЗЫҚ- а., Алматы обл., Ескелді ауд. 

КОКЖАЗЫК - а., в Ескелдинском р-не Алм. обл. 

 

КӨКЖАЙДАҚ - а., Алматы обл., Ақсу ауд. 

КОКЖАЙДАК - а., в Аксуском р-не Алм. обл. 

 

КӨКЖАЙЫҚ - а., ШҚО, Көкпекті ауд.  

КОКЖАЙЫК - а., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

КӨКЖАР - а., Алматы обл., Алакөл ауд.  

КОКЖАР - а., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 

КӨКЖИДЕ - а., Алматы обл., Балқаш ауд.  

КОКЖИДЕ - а., в Балкашском р-не Алм. обл. 



 

КӨКЖИДЕ - а., Алматы обл., Сарқант ауд.  

КОКЖИДЕ - а., в Саркантском р-не Алм. обл. 

 

КӨКЖИДЕ - а., ОҚО, Арыс ауд. 

КОКЖИДЕ - а., в Арысском р-не ЮК обл. 

 

КӨКЖОТА - а., ШҚО, Көкпекті ауд.  

КОКЖОТА - а., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

КӨКЖОЛ - а., ШҚО, Тарбағатай ауд.  

КОКЖОЛ - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

КӨКЖЫРА - а., ШҚО, Зайсан ауд. 

КОКЖЫРА - а., в Зайсанском р-не ВК обл. 

 

КӨКЖЫРА - а., ШҚО, Тарбағатай ауд.  

КОКЖЫРА - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

КӨКЖЫРА - а., ШҚО, Көкпекті ауд.  

КОКЖЫРА - а., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

КӨКҚАЙНАР - а., Алматы обл., Жамбыл ауд. 

КОККАЙНАР - а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

КӨКҚАЙНАР - а., Алматы обл., Іле ауд.  

КОККАЙНАР - а., в Илийском р-не Алм. обл. 

 

КӨКҚАЙНАР - а., Жамбыл обл., Шу ауд.  

КОККАЙНАР - а., в Шуском р-не Жамб. обл. 

 

КӨКҚАМЫС - а., БҚО, Бөкей ордасы ауд.  

КОККАМЫС -а., в Бокей ординском р-не ЗК обл. 

 

КӨКМАРДАН - а., ОҚО, Отырар ауд.  

КОКМАРДАН - а., в Отырарском р-не ЮК обл. 

 

КӨКӨЗЕК - а., Алматы обл., Қарасай ауд.  

КОКОЗЕК - а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

КӨКӨЗЕК - а., Алматы обл., Сарқант ауд.   

КОКОЗЕК -а., в Саркантском р-не Алм. 

 

КӨКӨЗЕК - а., Жамбыл обл., Байзақ ауд.  

КОКОЗЕК - а., в Байзакском р-не Жамб.обл. 

 

КӨКӨЗЕК - а., ШҚО, Үржар ауд. 

КОКОЗЕК - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

КӨКПАРСАЙ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

 КОКПАРСАЙ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 



 

КӨКПЕК - а., Алматы обл., Енбекшіқазақ ауд.  

КОКПЕК - а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

КӨКПЕК - а., Ақтөбе обл., Хромтау ауд.  

КОКПЕК - а., Хромтауском р-не Акт. обл. 

 

КӨКПЕКТІ - а., ШҚО, Көкпекті ауд.  

КОКПЕКТИ - а., в Кокпектинской гор/а. ВК обл. 

 

КӨКПЕКТІ - а., Қарағанды обл., Бұхар ауд. 

КОКПЕКТИ - а, в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

КӨКПЕКТІ - ст., Қарағанды обл., Бұқар жыpay ауд. 

КОКПЕКТИ - ст., в Бухар жырауском р-не  Кар. обл. 

 

КӨКПЕКТІ - ст., Маңғыстау обл., Бейнеу ауд. 

КОКПЕКТИ - ст., в Бейнеуском р-не Манг.обл. 

 

КӨКПЕКТІКӨЛ - а., Қостанай обл., Аманкелді ауд. 

КОКПЕКТИКОЛЬ - а., в Аманкелдинском р-не  Кост. 

обл. 

 

КӨКПИЯЗ - а., Алматы обл., Райымбек ауд. 

КОКПИЯЗ - а., в Райымбекском р-не Aлм. обл. 

 

КӨКСАҒЫЗ - а., ОҚО, Түлкібас ауд.  

КОКСАГЫЗ - а., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

КӨКСАЙ - а., Ақмола обл., Жақсы ауд. 

КОКСАЙ - а., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 

КӨКСАЙ - а., Алматы обл., Кербұлақ ауд.  

КОКСАЙ - а., в Кербулакском р-не Алм.обл. 

 

КӨКСАЙ – а., Алматы обл., Қарасай ауд. 

КОКСАЙ  -а.,  в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

КӨКСАЙ - а., Қарағанды обл., Жаңаарка ауд. 

КОКСАЙ  -а., в Жанааркинском р-не Кар. обл. 

 

КӨКСАЛА - а., ШҚО, Аягөз ауд. 

КОКСАЛА  - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

КӨКСАРАЙ - а., ОҚО, Отырар ауд. 

КОКСАРАЙ  -а., в Отырар ском р-не ЮК обл. 

 

КӨКСАЯҚ -а., ОҚО, Төле би ауд. 

КОКСАЯК  -а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

КӨКСИЫР -а., Павлодар обл., Екібастұз қал/әк.  



 

КОКСИЫР – а., в Екибастузской гор/а. Павл. обл. 

 

КӨКСУ- а., Алматы обл., Кербұлақ ауд.  

КОКСУ- а., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

КӨКСУ – а., Алматы обл., Көксу ауд.  

КОКСУ- а., в Коксуском р-не Алм. обл. 

 

КӨКСУ- а., ОҚО, Шардара ауд. 

КОКСУ  - а., в Шардаринском р-не ЮК обл. 

 

КӨКСУ- а.,  Қарағанды обл., Абай ауд. 

КОКСУ  - а., в Абайском р-не Кар. обл. 

 

КӨКТАЛ - а., Ақмола обл., Целиноград ауд.  

КОКТАЛ – а., р.ц. Целиноградского р-на Акм. обл. 

 

КӨКТАЛ - а., Алматы обл., Балқаш ауд.  

КОКТАЛ - а., в Балкашском р-не Алм. обл. 

 

КӨКТАЛ - а., Алматы обл., Кербұлақ ауд. 

КОКТАЛ - а., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

КӨКТАЛ - а., Алматы обл., Панфилов ауд.  

КОКТАЛ -а., в Панфиловском р-не Алм. обл. 

КӨКТАЛ - а., Алматы обл., Талғар ауд.  

КОКТАЛ - а., в Талгарском р-не Алм. обл. 

 

КӨКТАЛ - а., Жамбыл обл., Байзақ ауд.  

КОКТАЛ - а., в Байзакском р-не Жамб. обл. 

 

КӨКТАЛ - а., Қостанай обл., Әулиекөл ауд.  

КОКТАЛ - а., в Аулиекольском р-не Кост. обл. 

 

КӨКТАЛ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

KOKTAJI - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

КӨКТАЛ - а., ШҚО, Аягөз ауд. 

KOKTAJI - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

КӨКТАЛ - а., ШҚО, Үржар ауд. 

КОКТАЛ - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

КӨКТАЛ-АРАСАН - а., Алматы обл., Панфилов ауд. 

КОКТАЛ-АРАСАН - а., в Панфиловском р-не Алм. обл. 

 

КӨКТАС - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд.  

КОКТАС - а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

КӨКТАС -ст., Павлодар обл., Ақсу қал/әк.  



 

КОКТАС - ст., в Аксуской гор/а. Павл. обл. 

 

КӨКТАС - ст., ШҚО, Үржар ауд. 

КОКТАС - ст., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

КӨКТАУ - а., Ақтөбе обл., Хромтау ауд.  

КОКТАУ - а., в Хромтауском р-не Акт. обл. 

 

КӨКТАУ - а., Қостанай обл., Арқалық қал/әк.  

КОКТАУ - а., в Аркалыкской гор/а. Кост. обл. 

 

КӨКТЕМ - а., Қызылорда обл., Арал ауд.  

КОКТЕМ - а., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

КӨКТЕРЕК - а., Ақмола обл., Зеренді ауд.  

КОКТЕРЕК - а., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

КӨКТЕРЕК - а., Ақтөбе обл., Хромтау ауд.  

КОКТЕРЕК - а., в Хромтауском р-не Акт. обл. 

 

КӨКТЕРЕК - а., Алматы обл., Сарқант ауд.  

КОКТЕРЕК - а., в Саркантском р-не Алм. обл. 

 

КӨКТЕРЕК - а., Алматы обл., Іле ауд.  

КОКТЕРЕК - а., в Илийском р-не Алм. обл. 

КӨКТЕРЕК - а., БҚО, Бөкей ордасы ауд.  

КОКТЕРЕК - а., в Бокей ординском р-не ЗК обл. 

 

КӨКТЕРЕК - а., БҚО, Казталов ауд.  

КОКТЕРЕК - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

КӨКТЕРЕК - а., Қостанай обл., Меңдіқара ауд. 

КОКТЕРЕК - а., в Мендикаринском р-не Кост, обл. 

 

КӨКТЕРЕК-  а., ОҚО,Түлкібас ауд. 

КОКТЕРЕК - а:, в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

КӨКТЕРЕК - а., Павлодар обл., Ақсу қал/әк. 

КОКТЕРЕК - а., в Аксуской гор/а. Павл. обл. 

 

КӨКТЕРЕК - а., СҚО, Аққайың ауд. 

КОКТЕРЕК - а., в Аккайынском р-не СК обл. 

 

КӨКТЕРЕК - а., СҚО, Уәлиханов ауд.  

КОКТЕРЕК - а., в Уалихановском р-не СК обл. 

 

КӨКТЕРЕК - а., СҚО, Шал ақын ауд.  

КОКТЕРЕК - а., в Шал акынском р-не СК обл. 

 

КӨКТЕРЕК - а., ШҚО, Қатонқарағай ауд.  



 

КОКТЕРЕК - а., в Катонкарагайском р-не ВК обл. 

 

КӨКТЕРЕК - а., ШҚО, Үржар ауд.  

КОКТЕРЕК - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

КӨКТЕРЕК- ст., ОҚО, Түлкібас ауд.  

КОКТЕРЕК - ст., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

КӨКТОҒАЙ - а., Атырау обл., Индер ауд.  

КОКТОГАЙ - а., в Индерском р-не Атыр. обл. 

 

КӨКТӨБЕ - а., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд.  

КОКТОБЕ - а., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

КӨКТӨБЕ - а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 

КОКТОБЕ - а., в Енбекшиказахсюм р-не Алм. обл. 

 

КӨКТӨБЕ - а., Жамбыл обл., Жуалы ауд.  

КОКТОБЕ - а., в Жуалынском р-не Жамб. обл. 

 

КӨКТӨБЕ - а., Жамбыл обл., Қордай ауд.  

КОКТОБЕ - а., в Кордайском р-не Жамб. обл. 

 

КӨКТӨБЕ - а., Жамбыл обл., Шу ауд.  

КОКТОБЕ - а., в Шуском р-не Жамб. обл. 

КӨКТӨБЕ - а., Қызылорда обл., Жаңақорған ауд. 

КОКТОБЕ - а., в Жанакорганском р-не Кызылорд. обл. 

 

КӨКТӨБЕ - а., ОҚО, Қазығұрт ауд.  

КОКТОБЕ - а.,  в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

КӨКТӨБЕ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.   

КОКТОБЕ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

КӨКТӨБЕ - а., ОҚО, Ордабасы ауд.  

КОКТОБЕ - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

КӨКТӨБЕ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

КОКТОБЕ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

КӨКТӨБЕ - а., ОҚО, Созақ ауд. 

КОКТОБЕ - а., в Созакском р-не ЮК обл. 

 

КӨКТӨБЕ - а., Павлодар обл., Екібастұз қал/әк. 

КОКТОБЕ - а., в Екибастузской гор/а. Павл. обл. 

 

КӨКТӨБЕ - а., Павлодар обл., Май ауд.  

КОКТОБЕ - а., в Майском р-не Павл. обл. 

 

КӨКТӨБЕ - ст., Жамбыл обл., Шу ауд.  



 

КОКТОБЕ - ст., в Шуском р-не Жамб.обл. 

 

КӨКТӨБЕ - ст., Павлодар обл., Май ауд.К 

КОКТОБЕ - ст., в Майском р-не Павл.обл. 

 

КӨКТҰМА-а., Алматы обл., Алакөл ауд.  

КОКТУМА - а., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 

КӨКТҰМА - а., Алматы обл., Алакөл aуд.  

КОКТУМА - а., в Алакольском р-не Алм.обл. 

 

КӨКТҮБЕК - а., ШҚО, Тарбағатай ауд.   

КОКТУБЕК - а., в Тарбагатайском р-не  ВК обл. 

 

КӨКТІҢКӨЛІ - а., Қарағанды обл., Шет ауд. 

КОКТИНКОЛИ - а., в Шетском р-не Кар.обл. 

 

КӨКТІҢКӨЛІ - а., Қарағанды обл., Шет ауд. 

КОКТИНКОЛИ - а., в Шетском р-не Кар.обл. 

 

КӨКТІҢКӨЛІ - ст., Қарағанды обл., Шет ауд. 

КОКТИНКОЛИ - ст., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

КӨКҮЙ - а., Ақтөбе обл., Қобда ауд.   

КОКУЙ - а., в Кобдинском р-не Акт. обл.  

КӨКШЕТАУ - ст., Ақмола обл., Көкшетау қал/әк. 

КОКШЕТАУ - ст., в Кокшетауской гор/а. Акм. обл. 

 

КӨКШЕТАУ ІІ - ст., Ақмола обл., Көкшетау қал/әк. 

КОКШЕТАУ ІІ - ст., в Кокшетауской гор/а. Акм. обл. 

 

КӨКШОҚЫ - а., Алматы обл., Қарасай ауд.  

КОКШОКЫ - а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

КӨЛАЩЫ - а., Алматы обл., Қарасай ауд.  

КОЛЬАЩЫ - а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

КӨЛБАЙ - а., Алматы обл., Алакөл ауд.  

КОЛЬБАЙ - а., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 

КӨЛБАСТАУ - а., Жамбыл обл., Жуалы ауд. 

КОЛБАСТАУ - а., в Жуалынском р-не Жамбыл обл. 

 

КӨЛБҰЛАҚ - а., Павлодар обл., Шарбақты ауд. 

КОЛЬБУЛАК - а., в Шарбактынском р-не Павл.обл. 

 

КӨЛДЕНЕҢ - а., ШҚО, Үржар ауд.  

КОЛЬДЕНЕН - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

КӨЛДЕНЕҢ ТЕМІР - а., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд. 



 

КОЛЬДЕНЕН ТЕМИР -a., в Мугалжарском р-не Акт. 

обл. 

 

КӨЛДІ - а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд.  

КОЛДИ- а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

КӨЛДІ - а., Алматы обл., Қарасай ауд.  

КОЛЬДИ- а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

КӨЛЖАҒА - а., Қызылорда обл., Арал ауд.  

КОЛЬЖАГА - а., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

КӨЛКЕНТ - а., ОҚО, Сайрам ауд. 

КОЛЬКЕНТ - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

КӨЛҚАЙНАР - а., Жамбыл обл., Жамбыл ауд. 

КОЛЬКАЙНАР - а., в Жамбылском р-не Жамб. обл. 

 

КӨЛҚАМЫС - а., Қостанай обл., Жанкелдин ауд. 

КОЛЬКАМЫС - а., в Жанкелдинском р-не Кост обл. 

 

КӨЛҚҰДЫҚ - а., ОҚО, Отырар ауд.  

КОЛЬКУДЫК - а., в Отырарском р-не ЮК обл. 

 

КӨЛСАЙ - а., Алматы обл., Талғар ауд.  

КОЛЬСАЙ - а., в Талгарском р-не Алм. обл. 

 

КӨЛТАБАН - а., Ақтөбе обл., Алға ауд.  

КОЛЬТАБАН - а., в Алтайском р-не Акт. обл. 

 

КӨЛТАБАН - а., Алматы обл., Ақсу ауд.  

КОЛЬТАБАН - а., в Аксуском р-не Алм. обл. 

 

КӨЛТАБАН - а., БҚО, Жәнібек ауд.  

КОЛЬТАБАН - а., в Жанибекском р-не ЗК обл. 

 

КӨЛТОҒАН - а., Жамбыл обл., Жамбыл ауд. 

КОЛЬТОГАН - а., в Жамбылском р-не Жамб. обл. 

 

КӨЛТОҒАН - а., Жамбыл обл., Жуалы ауд. 

КОЛЬТОГАН - а., в Жуалынском р-не Жамб. обл. 

 

КӨЛТОҒАН - а., ОҚО, Ордабасы ауд.  

КОЛЬТОГАН - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

КӨМЕКБАЕВ - а., Қызылорда обл., Қармақшы ауд. 

КОМЕКБАЕВ - а., в Кармакшынском р-не Кызылорд. 

обл. 

 

КӨМЕКШІ - а., БҚО, Казталов ауд.  



 

КОМЕКШИ - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

КӨМЕШБҰЛАҚ - а., ОҚО, Сайрам ауд. 

КОМЕШБУЛАК - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

КӨМІРШІ - а., Алматы обл., Райымбек ауд. 

КОМИРШИ - а., в Райымбекском р-не Алм. обл. 

 

КӨНЕ БӨГЕН - а., Қызылорда обл., Арал ауд.  

КОНЕ БОГЕН - а., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

КӨНЕККЕТКЕН - а., БҚО, Теректі ауд. 

КОНЕККЕТКЕН - а., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

КӨНЕ ТҰЗДЫ - а., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

КОНЕ ТУЗДЫ - а., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

КӨНТУ - а., Қызылорда обл., Арал ауд.  

КОНТУ - а., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

КӨНТУ - ст., Қызылорда обл., Арал ауд.  

КОНТУ - ст., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

КӨПБІРЛІК - а., Алматы обл., Қаратал ауд. 

КОПБИРЛИК- а.. в Караталском р-не Алм. обл. 

 

КӨПЖАСАР – а., ШҚО, Жаңақала ауд.  

КОПЖАСАР - а., в Жанакалинском р-не ЗК обл. 

 

КӨПКҮТІ - а., БҚО, Казталов ауд. 

КОПКУТИ - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

КӨПМОЛА - а., Ақтөбе обл., Шалқар ауд.  

КОПМОЛА - а., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

КӨПМОЛА – ст.,  Ақтөбе обл., Шалқар ауд.  

КОПМОЛА - ст., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

КӨПТОҒАЙ - а.Атырау обл., Құрманғазы ауд. 

КОПТОГАЙ - а., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 

КӨПТОҒАЙ - а., Ақтөбе обл., Байғанин ауд. 

КОПТОГАЙ - а., в Байганинском р-не Акт. обл. 

 

КӨПТОҒАЙ - а., Ақтөбе обл., Ойыл ауд.  

КОПТОГАИ - а., в Ойылском р-не Акт. обл. 

 

КӨПТОҒАЙ - а., Ақтөбе обл. Хромтay ауд.  

КОПТОГАИ - а., в Хромтауском р-не Акт. обл. 

 



 

КӨПІР - а., Алматы обл., Көксу ауд. 

КОПИР - а., в Коксуском р-не Алм. обл. 

 

КӨРКЕМ - а., Ақмола обл., Егіндікөл ауд.  

КОРКЕМ - а., в Егиндикольском р-не Акм. обл. 

 

КӨРНЕКТІ - а., Ақмола обл., Бурабай ауд.  

КОРНЕКТИ - а., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

КӨРПЕТАЙ - а., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд. 

КОРПЕТАЙ - а., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

КӨРІКТІ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

КОРИКТИ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

КӨСЕМБАЙ - а., Ақтөбе обл., Ойыл ауд.  

КОСЕМБАЙ - а., в Ойылском р-не Акт. обл. 

 

КӨТІБАР - а., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд.  

КОТИБАР -а., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

КӨШЕК – а., ШҚО, Шар қал/әк. 

КОШЕК - а., в Шарской гор/а. ВК обл.  

 

КӨШЕК БАТЫР - а., Жамбыл обл., Талас ауд.  

КОШЕК БАТЫР - а, в Таласском р-не Жамб. обл. 

 

КӨШЕЛЕК -а., Атырау обл., Құрманғазы ауд.  

КОШЕЛЕК - а., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 

КӨШЕНСАЙ - а., Ақтөбе обл., Хромтау ауд. 

КОШЕНСАИ - а., в Хромтауском р-не Акт.обл. 

 

КӨШКЕНТАЛ – а., Алматы обл., Ақсу aуд. 

КОШКЕНТАЛ - а., в Аксуском р-не Алм.обл. 

 

КӨШКЕНТАЛ - а., ШҚО, Аягөз ауд.   

КОШКЕНТАЛ - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

КӨШКІНБАЙ – а., Қостанай обл., Аманкелді ауд. 

КОШКИНБАЙ - а., в Аманкелдинском р-не  Кост. обл. 

 

КӨШҚОРҒАН -  а., ОҚО, Түркістан қал/әк. 

КОШКОРГАН - а., в Туркистанской гор/a ЮК обл. 

 

КӨШІМ - а., БҚО, Зеленой ауд. 

КОШИМ - а., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

КРАМАТОРОВКА - с., СҚО, Тайынша ауд. 

КРАМАТОРОВКА - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 



 

 

КРАСИВАЯ КАЗАХСКАЯ - ст., Ақмола обл., Есіл ауд. 

КРАСИВАЯ КАЗАХСКАЯ -ст., в Есильском Акм. обл. 

 

КРАСИВОЕ - с., Ақмола обл., Есіл ауд.  

КРАСИВОЕ - с., в Есильском р-не Акм. обл. 

 

КРАСИЛОВКА - с., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

КРАСИЛОВКА - с., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

КРАСИЛОВКА - с., Атырау обл., Құрманғазы  ауд. 

КРАСИЛОВКА- с., в Курмангазынском р-не  Атыр. обл. 

 

КРАСИЛОВКА - с., Павлодар обл., Шарбақты ауд. 

КРАСИЛОВКА  - с., в Шарбактынском р-не Павл. обл. 

 

КРАСНАЯ ГОРКА - с., СҚО, Қызылжар ауд. 

КРАСНАЯ  ГОРКА: - с., в Кызылжарском р-не СКобл. 

 

КРАСНАЯ ЗАРЯ - с., Жамбыл обл., Меркі ауд. 

КРАСНАЯ ЗАРЯ - с., в Меркинском р-не Жамб. 

обл. 

 

КРАСНАЯ ЗАРЯ - с., ШҚО, Глубокое ауд. 

КРАСНАЯ ЗАРЯ - с., в Глубоковском р-не ВК обл. 

 

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА - с., Жамбыл обл., Байзақ ауд. 

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА - с., в Байзакском р-не Жамб. обл. 

 

КРАСНАЯ НИВА - с., Қарағанды обл., Бұқар жырау 

ауд. 

КРАСНАЯ НИВА - с., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

КРАСНАЯ ПОЛЯНА - с., Ақмола обл., Сандықтау ауд. 

КРАСНАЯ ПОЛЯНА - с., в Сандыктауском р-не Акм. 

обл. 

 

КРАСНАЯ ПОЛЯНА - с., СҚО, Тайынша ауд. 

КРАСНАЯ  ПОЛЯНА - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

КРАСНАЯ ПОЛЯНА - с., ШҚО, Қатонқарағай ауд.. 

КРАСНАЯ ПОЛЯНА - с., в Катонкарагайском р-не ВК 

обл. 

 

КРАСНАЯ ШЕМОНАИХА - с., ШҚО, Шемонаиха ауд. 

КРАСНАЯ ШЕМОНАИХА - с., в Шемонаихинском р-не 

ВК обл. 

 

КРАСНАЯ ЮРТА - с., ШҚО, Семей қал/әк. 

КРАСНАЯ ЮРТА - с., в Семейской гор/а. ВК обл. 



 

 

КРАСНЕНЬКОЕ - с., БҚО, Тасқала ауд. 

КРАСНЕНЬКОЕ - с., в Таскалинском р-не СК обл. 

 

КРАСНОАРМЕЙКА - с., Павлодар обл., Павлодар ауд. 

КРАСНОАРМЕЙКА - с., в Павлодарском р-не Павл. обл. 

 

КРАСНОАРМЕЙКА СТАНЦИЯСЫ - с., Павлодар 

обл., Павлодар ауд. 

СТАНЦИЯ КРАСНОАРМЕЙКА -с., в Павлодарском р-не 

Павл. обл. 

 

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ - с., Қостанай обл., Денисов 

ауд. 

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ - с., в Денисовском р- не Кост. 

обл. 

 

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ - с., БҚО, Зеленов ауд. 

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

КРАСНОВКА - с., Павлодар обл., Железин ауд. 

КРАСНОВКА - с., в Железинском р-не Павл. обл. 

 

КРАСНОВО - с., СҚО, Ақжар ауд. 

КРАСНОВО - с., в Акжарском р-не СК обл. 

 

КРАСНОВОДСКОЕ - с., Ақмола обл., Бұланды ауд. 

КРАСНОВОДСКОЕ - с., в Буландынском р-не Акм. обл. 

 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ - с., Ақмола обл., Астрахан 

ауд. 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ - с., в Астраханском р-не Акм. 

обл. 

 

КРАСНОГОРКА - с., СҚО, Айыртау ауд. 

КРАСНОГОРКА - с., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

КРАСНОГОРОВКА - с., Алматы обл., Кербұлақ ауд. 

КРАСНОГОРОВКА - с., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

КРАСНОГОРСКОЕ - с., Қостанай обл., Лисаковск 

қал/эк. 

КРАСНОГОРСКОЕ - с., в Лисаковской гор/а. Кост. обл. 

 

КРАСНОДОЛЬСКОЕ - с., СҚО, Тайынша ауд. 

КРАСНОДОЛЬСКОЕ - с., в Тайыншинском р- не СК обл. 

 

КРАСНОЕ ОЗЕРО - с., Ақмола обл., Аршалы ауд. 

КРАСНОЕ ОЗЕРО - с., в Аршалынском р-не Акм. обл. 

 



 

КРАСНОЗНАМЕННОЕ- с., СҚО, Мамлют ауд. 

КРАСНОЗНАМЕННОЕ - с., в Мамлютском р- не СК обл. 

 

КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ - ст., Ақмола обл., Егіндікөл 

ауд. 

КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ - ст., в Егиндикольском р-не 

Акм. обл.  

 

КРАСНОКАМЕНКА - с., СҚО, Тайынша ауд. 

КРАСНОКАМЁНКА - с., в Тайыншинском р-не СК обл.  

 

КРАСНОКИЕВКА - с., СҚО, Тайынша ауд. 

КРАСНОКИЕВКА - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

КРАСНОПАРТИЗАНСКОЕ - с., ШҚО, Глубокое ауд.. 

КРАСНОПАРТЙЗАНСКОЕ - с., в Глубоковском р-не ВК 

обл. 

 

КРАСНОПЕРОВКА - с.,СҚО, Қызылжар ауд. 

КРАСНОПЕРОВКА - с., в Кызылжарском р-не СКобл. 

 

КРАСНОСЕЛЬСКОЕ - с., Қостанай обл., Меңдіқара 

ауд. 

КРАСНОСЕЛЬСКОЕ - с., в Мендикаринском р- не Кост. 

обл. 

 

КРАСНОСЕЛЬСКОЕ -с., Ақмола обл. Бұланды ауд. 

КРАСНОСЕЛЬСКОЕ - с., в Буландынском р-не Акм. обл. 

 

КРАСНОСЕЛЬСКОЕ - с., Ақтөбе обл., Ақтөбе қал/әк. 

КРАСНОСЕЛЬСКОЕ - с., в Актобинской гор/а. Акт. обл. 

 

КРАСНОСЕЛЬСКОЕ - с., Қостанай обл., Таран ауд. 

КРАСНОСЕЛЬСКОЕ - с., , в Тарановском р-не Кост. обл. 

 

КРАСНОФЛОТСКОЕ - с., Ақмола обл, Біржан сал ауд. 

КРАСНОФЛОТСКОЕ - с., в р-не Биржан сала Акм. обл. 

 

КРАСНОЯРКА - с., Ақмола обл., Целиноград ауд. 

КРАСНОЯРКА - с., в р-не Целиноградском  Акм. обл. 

 

КРАСНОЯРКА - с., СҚО, Қызылжар ayд. 

КРАСНОЯРКА - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

КРАСНЫЙ БОР - с., Ақмола обл., Ақкөл ауд. 

КРАСНЫЙ БОР -с., в Аккольском р-не обл. 

 

КРАСНЫЙ БОРОК - с., Қостанай обл.,  Ұзынкөл ауд. 

КРАСНЫЙ БОРОК - с., в Узынкольском р-не  Кост. обл. 

 



 

КРАСНЫЙ ВОСТОК - с., Алматы oбл., Еңбекшіқазақ 

ауд. 

КРАСНЫЙ ВОСТОК - с., в Енбекшиказахском р-не Алм. 

обл. 

КРАСНЫЙ ГОРНЯК - с., Ақмола обл., Ақкөл ауд. 

КРАСНЫЙ ГОРНЯК - с., в Аккольском р-не  Акм. обл. 

 

КРАСНЫЙ КОРДОН - с., Ақмола обл,Бурабай ауд. 

КРАСНЫЙ КОРДОН - с., в Бурабайском р-не  Акм. обл. 

 

КРАСНЫЙ КОРДОН – с., Ақмола обл. Бұланды ауд. 

КРАСНЫЙ КОРДОН - с., в Буландынском р-не Акм. обл. 

 

КРАСНЫЙ КОРДОН - с., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

КРАСНЫЙ КОРДОН - с., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

КРАСНЫЙ КОРДОН - с.,  Қостанай обл., Алтынсарин 

ауд. 

КРАСНЫЙ КОРДОН - с., в Алтынсаринском р- не Кост. 

обл. 

 

КРАСНЫЙ МАЯК - с., Ақмола обл., Атбасар ауд. 

КРАСНЫЙ МАЯК - с., в Атбасарском р-не Акм. обл. 

 

КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ - с., Алматы обл., Ескелді ауд. 

КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ - с., в Ескелдинском р-не Алм.обл. 

 

КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ - с., СҚО, Мамлют ауд. 

КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ - с., в Мамлютском р-не  СК обл.

  

КРАСНЫЙ РЫБАК - с., Алматы обл., Сарқант ауд. 

КРАСНЫЙ РЫБАК - с., в Саркантском р-не Алм. обл. 

 

КРАСНЫЙ  СВЕТ - с., БҚО, Зеленов ауд.  

КРАСНЫЙ СВЕТ - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

КРАСНЫЙ УРАЛ - с., БҚО, Зеленов ауд.  

КРАСНЫЙ УРАЛ - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

КРАСНЫЙ ЯР - с., Ақмола обл., Көкшетау қал/әк. 

КРАСНЫЙ ЯР - с., в Кокшетауской гор/а. Акм. обл. 

 

КРАСНЫЙ ЯР - с., ШҚО, Бородулиха ауд.  

КРАСНЫЙ ЯР -с., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

КРАСНЫЙ ЯР - с., СҚО, Қызылжар ауд.  

КРАСНЫЙ ЯР - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

КРЕДИКОВКА - с., Ақтөбе обл., Хромтау ауд. 

КРЕДИКОВКА - с., в Хромтауском р-не Акт. обл. 



 

 

КРЕМЕНЧУГ - с., СҚО, Тайынша ауд. 

КРЕМЕНЧУГ - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

КРЕМЕНЮХА - с., ШҚО, Зырянов ауд.  

КРЕМЕНЮХА - с., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

КРЕСТОВКА - с., Қарағанды обл., Осакаров ауд. 

КРЕСТОВКА - с., в Осакаровском р-не Кар. обл. 

 

КРЕСТОВКА - с., ШҚО, Зырянов ауд. 

КРЕСТОВКА - с., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

КРЕЩЕНКА - с., СҚО, Шал ақын ауд. 

КРЕЩЕНКА - с., в р-не Шал акына СК обл. 

 

КРЕЩЕНОВКА - с., Қарағанды обл., Осакаров ауд. 

КРЕЩЕНОВКА - с., в Осакаровском р-не Кар. обл. 

 

КРИВИНКА - с., ШҚО, Бесқарағай ауд.  

КРИВИНКА - с., в Бескарагайском р-не ВК обл. 

 

КРИВООЗЕРКА- с., СҚО, Қызылжар ауд. 

КРИВООЗЕРКА - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

КРИВОЩЕКОВО - с., СҚО, Шал ақын ауд. 

КРИВОЩЕКОВО - с., в р-не Шал акына СК обл. 

 

КРИСТАЛЛ - с., Алматы обл., Ескелді ауд.  

КРИСТАЛЛ - с., в Ескелдинском р-не Алм. обл. 

 

КРОЛЬЧАТНИК - с., ШҚО, Риддер қал/әк. 

КРОЛЬЧАТНИК - с., в Риддерской гор/а. ВК обл. 

 

КРУГЛОВКА - с., СҚО, Айыртау ауд.  

КРУГЛОВКА - с., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

КРУГЛОЕ - с., Алматы обл., Кербұлақ ауд.  

КРУГЛОЕ - с., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

КРУГЛОЕ - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд.  

КРУГЛОЕ - с., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

КРУПСКОЕ - с., Акмола обл., Бурабай ауд.  

КРУПСКОЕ - с., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

КРУПСКОЕ - с., Павлодар обл., Железин ауд. 

КРУПСКОЕ - с., в Железинском р-не Павл. обл. 

 

КРУТАЯ - с., БҚО, Тасқала ауд. 



 

КРУТАЯ - с., в Таскалинском р-не ЗК обл. 

 

КРУТОЯРКА - с., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд. 

КРУТОЯРКА - с., в Узынкольском р-не Кост. обл. 

 

КРЫЛОВКА - с., Қостанай обл., Сарыкөл ауд. 

КРЫЛОВКА - с., в Сарыкольском р-не Кост. обл. 

 

КРЫМСКОЕ - с., Қостанай обл., Денисов ауд. 

КРЫМСКОЕ г-, с., в Денисовском р-не Кост. обл. 

 

КРЮКОВКА - с., ШҚО, Шемонаиха ауд.  

КРЮКОВКА - с., в Шемонаихинском р-не ВК обл. 

 

КСЕНЬЕВКА - с., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд. 

КСЕНЬЕВКА - с., в Узынкольском р-не Кост. обл. 

 

КУДРЯШЕВО - с., Атырау обл., Құрманғазы ауд.. 

КУДРЯШЕВО - с., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 

КУЗНЕЦОВО - с., БҚО, Тасқала ауд. 

КУЗНЕЦОВО - с., в Таскалинском р-не ЗК обл. 

 

КУЗЬМИНО - с., Павлодар обл., Железин ауд. 

КУЗЬМИНО - с., в Железинском р-не Павл. обл. 

 

КУЙБЫШЕВО - с., ОҚО, Шымкент қал/әк. 

КУИБЫШЕВО - с., в Шымкентской гор/а. ЮК обл. 

 

КУЙБЫШЕВО - с., БҚО, Бөкей ордасы ауд. 

КУЙБЫШЕВО - с., в Бокей ординском р-не ЗК обл. 

 

КУЙБЫШЕВО - с., Павлодар обл., Ақсу қал/әк. 

КУЙБЫШЕВО - с., в Аксуской гор/а. Павл. обл. 

 

КУЙБЫШЕВСКОЕ - с., СҚО, Петропавл қал/ әк. 

КУЙБЫШЕВСКОЕ- с., в Петропавловской гор/а. СК обл. 

 

КУЛИК - с., Қостанай обл., Аманкелді ауд. 

КУЛИК - с., в Аманкелдинском р-не Кост. обл. 

 

КУЛОМЗИНО - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

КУЛОМЗИНО - с., в р-не Магжана Жумабаева СКобл. 

 

КУМЫСКА - с., БҚО, Орал қал/әк. 

КУМЫСКА - с., в Уральской гор/а. ЗК обл. 

 

КУПРИЯНОВКА - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

КУПРИЯНОВІСА - с., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 



 

КУПРИЯНОВКА - с., СҚО, Шал ақын ауд. 

КУПРИЯНОВКА- с., в р-не Шал акына СКобл. 

 

КУПЧАНОВКА - с., Ақмола обл., Бұланды ауд. 

КУПЧАНОВКА - с., в Буландынском р-не Акм. обл. 

 

КУРОПАТКИНО - с., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

КУРОПАТКИНО - с., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

КУРОПАТКИНО - с., СҚО, Көкшетау ауд. 

КУРОПАТКИНО - с., в Кокшетауской р-не  СК обл. 

 

КУРОРТ-БУРАБАЙ - ст., Ақмола обл. Бурабай ауд. 

КУРОРТ-БУРАБАЙ - ст., в Бурабайском р-не  Акм. обл. 

 

КУРСКОЕ - с., Ақмола обл., Есіл ауд. 

КУРСКОЕ - с., в Есильском р-не Акм. oбл. 

 

КУРСКОЕ - с., Қостанай обл., Федоров обл.  

КУРСКОЕ - с., в Федоровском р-не Кост. обл. 

 

КУСТОВОЕ - с., СҚО, Қызылжар ауд.  

КУСТОВОЕ - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

КУТИХА - с., ШҚО, Зырянов ауд.  

КУТИХА - с., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

КУТУЗОВКА - с, СҚО, Айыртау ауд.  

КУТУЗОВКА - с., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

КУТУЗОВО - с., Павлодар обл., Ертіс ауд.  

КУТУЗОВО - с., в Ертисском р-не Павл.обл. 

 

КУЧКОВКА - с., СҚО, Аққайың ауд. 

КУЧКОВКА - с., в Аккайынском р-не СК обл. 

 

КҮЙГЕНБАЗ - а., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд. 

КУЙГЕНБАЗ - а., в Жанааркинском p-не Кар. обл. 

 

КҮЙГЕНЖАР - а., Ақмола обл., Астана қал/әк. 

КУЙГЕНЖАР - а., в Астанинской гор/ а  Акм. обл. 

 

КҮЗЕКСАЙ – а., СҚО, Уәлиханов ауд.  

КУЗЕКСАЙ  -  а., в Уалихановском р-не СК обл. 

 

КҮЛЕНСАЙ - а., Қостанай обл., Қарасу ауд. 

КУЛЕНСАИ - а., в Карасуском р-не Кост.обл. 

 

КҮМІСБАСТАУ - а., ОҚО, Түлкібас ауд.  

КУМИСБАСТАУ - а, в Тулкибасском р-не ЮК обл. 



 

 

КҮМІСҚҰДЫҚ - а., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

КУМИСКУДЫК - а., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

КҮНГЕЙ БӨГЕНБАЙ - а., ШҚО, Күршім ауд.  

КУНГЕЙ БОГЕНБАЙ - а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

КҮНТИМЕС - а., Қостанай обл., Сарыкөл ауд.  

КУНТИМЕС - а., в Сарыкольском р-не Кост. обл. 

 

КҮНШАҒЫР - раз., ОҚО, Түркістан қал/әк. 

КУНШАГЫР - раз., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

КҮРЕҢБЕЛ - а., Жамбыл обл., Жуалы ауд.  

КУРЕНБЕЛЬ - а., в Жуалынском р-не Жамб. обл. 

 

КҮРКЕЛЕС - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

КУРКЕЛЕС - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

КҮРКІРЕУСУ - а., Жамбыл обл., Жуалы ауд. 

КУРКИРЕУСУ - а., в Жуалынском р-не Жамб. обл. 

 

КҮРКІРЕУСУ - ст., Жамбыл обл., Жуалы ауд. 

КУРКИРЕУСУ - ст., в Жуалынском р-не Жамб.обл. 

 

КҮРЛЕУІТ - а., СҚО, Уәлиханов ауд. 

КУРЛЕУИТ - а., в Уалихановском р-не СК обл. 

 

КҮРТІ – а., Алматы обл., Ілe ауд.  

КУРТИ - а., в Илийском р-не Алм. обл. 

 

КҮРШЕК - а., Қызылорда обл., Арал ауд.  

КУРШЕК - а., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

КҮРШІМ -а., ШҚО, Күршім ауд. орт. 

КУРШИМ - а., р.ц. Куршимского р-на ВК обл. 

 

КҮРІШТІ  - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

КУРИШТИ -а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

КҮШ – а.,  Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 

КУШ – а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

КҮШАМАН - а., Жамбыл обл., Мойынқұм ауд.  

КУШАМАН - а., в Мойынкумском р-не Жамб.обл. 

 

КҮШАТА - а., ОҚО, Кентау қал/әк. 

КУШАТА - а., в Кентауской гор/а. ЮК обл. 

 

КІНДІКТІ - а., ШҚО, Тарбағатай ауд.  



 

КИНДИКТИ - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

КІРПІШ ЗАУЫТЫ - с., Қызылорда обл., Шиелі ауд. 

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД - с., в Шиелинском р-не  

Кызылорд. обл. 

 

КІШКЕНЕШАЛ - а., БҚО, Казталов ауд. 

КИШКЕНЕШАЛ - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

КІШКЕНТАЙ - а., Ақмола обл., Біржан сал ауд. 

КИШКЕНТАЙ - а., в р-не Биржан сала Акм. обл. 

 

КІШІАЙДАРХАН - а., БҚО, Жаңақала ауд.  

КИШИ АИДАРХАН - а., в Жанакалинском р- не ЗК обл. 

 

КІШІАҚСУ - а., Алматы обл., Ұйғыр ауд.  

КИШИ АКСУ - а., в Уйгырском р-не Алм. обл. 

 

КІШІ БАЙСЕРКЕ -а., Алматы обл., Талғар ауд.  

КИШИ БАЙСЕРКЕ - а., в Талгарском р-не Алм. обл. 

 

КІШІ БАРАП - а., Ақмола обл., Ақкөл ауд.  

КИШИ БАРАП - а., в Аккольском р-не Акм. обл. 

 

КІШІ БӨКЕН- а., ШҚО, Көкпекті ауд. 

КИШИ БОКЕН - а., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

КІШІ ДИҚАН - а., Алматы обл., Ұйғыр ауд.  

КИШИ ДИКАН - а., в Уйгырском р-не Алм. обл. 

 

КІШІ ЖАЛАҢАШ - а., Алматы обл., Райымбек ауд. 

КИШИ ЖАЛАНАШ - а., в Райымбекском р-не Алм. обл. 

 

КІШІ КӨКДАЛА - а., Жамбыл обл., Сарысу ауд. 

КИШИ КОКДАЛА - а., в Сарысуском р-не Жамб. обл. 

 

КІШІ ҚАМҚАЛЫ -а., Жамбыл обл., Мойынқұм ауд. 

КИШИ КАМКАЛЫ- а., в Мойынкумском р-не Жамб.  

обл. 

 

КІШІ ҚАРАСАЙ – а., ШҚО., Зайсан ауд. 

КИШИ КАРАСАЙ - а., в Зайсанском р-не ВК обл.  

 

КІШІ ҚАРАСУ - а., ШҚО, Қатонқарағай ауд.  

КИШИ КАРАСУ - а., в Катонкарагайском р-не ВК обл. 

 

КІШІ НАРЫН - а., ШҚО, Жарма ауд. 

КИШИ НАРЫН - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

КІШІ ОБА - а., ШҚО, Глубокое ауд. 



 

КИШИ ОБА - а., в Глубоковском р-не ВК обл. 

 

КІШІ ТАЛДЫҚҰДЫҚ - а., БҚО, Казталов ауд. 

КИШИ ТАЛДЫКУДЫК - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

КІШІ ТҮКТІ – а., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

КИШИТУКТИ- а., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

КІШІ ШАҒАН - а., БҚО, Зеленое ауд. 

КИШИ ШАГАН - а., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

КІІШ ШЫҒАН - а., Алматы обл., Панфилов ауд. 

КИШИ ШЫГАН - а., в Панфиловском р-не  Алм. обл. 

 

КІШІ ШЫРҒАНАҚ- а., Алматы обл., Райымбек ауд. 

КИШИ ШЫРГАНАК - а., в Райымбекском Алм. обл. 

 

-Қ- 
 

ҚАБАН - а., Павлодар обл., Ертіс ауд. 

КАБАН - а., в Ертисском р-не Павл. обл. 

 

ҚАБАНБАЙ - а., ОҚО, Түлкібас ауд. 

КАБАНБАЙ - а., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

ҚАБАНБАЙ - а., ШҚО, Тарбағатай ауд. 

КАБАНБАЙ - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

ҚАБАНБАЙ - а., ШҚО, Үржар ауд. 

КАБАНБАЙ - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

ҚАБАНБАЙ - а., ШҚО, Үржар ауд. 

КАБАНБАИ - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

ҚАБАНБАЙ - Алматы обл., Алакөл ауд. 

КАБАНБАЙ - а., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 

ҚАБАНБАЙ БАТЫР - Ақмола обл., Целиноград ауд. 

КАБАНБАЙ БАТЫР - а., в Целиноградском р- не Акм. 

обл. 

 

ҚАБИДОЛЛА ТҰРҒЫМБАЕВ - а., Қостанай обл., 

Әулиекөл ауд. 

КАБИДОЛЛА ТУРГЫМБАЕВ - а., в Аулиекольском р-не 

Кост. обл  

 

ҚАБЫЛ- а., БҚО, Ақжайық ауд.  

КАБЫЛ - а., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 



 

ҚАБЫЛАНБЕК - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

КАБЫЛАНБЕК - а., в Сарыагашском р-не  ЮК обл. 

 

ҚАБЫЛСАЙ - а., ОҚО, Арыс ауд.  

КАБЫЛСАИ - а., в Арысском р-не ЮК обл. 

 

ҚАБЫЛТӨБЕ - а., БҚО, Теректі ауд.  

КАБЫЛТОБЕ - а., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

ҚАБЫРҒА - а., Қостанай обл., Аманкелді ауд. 

КАБЫРГА - а., в Аманкелдинском р-не Кост. обл. 

 

ҚАБЫРҒА - а., ШҚО, Қатонқарағай ауд.  

КАБЫРГА - а., в Катонкарагайском р-не ВК обл. 

 

ҚАБЫРҒАТАЛ - а., ШҚО, Зайсан ауд.  

КАБЫРГАТАЛ - а., в Зайсанском р-не ВК обл. 

 

ҚАДЫР- а., Атырау обл., Құрманғазы ауд.  

КАДЫР - а., в Курмангазынском р-не Атыр.обл. 

 

ҚАДЫРҚҰЛ - а., БҚО, Ақжайық ауд..  

КАДЫРКУЛ- а., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

ҚАЖЫМҰҚАН - a., Ақмола обл., Целиноград ауд. 

КАЖЫМУКАН - а., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

ҚАЖЫМҰҚАН - а., ОҚО, Ордабасы ауд. 

КАЖЫМУКАН - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

ҚАЗАҚ- а., Акмола обл., Жақсы ауд.  

КАЗАК - а., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 

ҚАЗАҚ - а., Жамбыл обл., Тұрар Рысқұлов ауд. 

КАЗАК  - а., в р-не Турара Рыскулова Жамб. 

обл. 

 

ҚАЗАҚ-  ст., Ақмола обл., Жақсы ауд. 

ҚАЗАҚ - ст., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 

ҚАЗАҚАЙ - а., Ақтөбе обл., Қобда ауд. 

КАЗАКАИ - а., в Кобдинском р-не Акт. обл. 

 

ҚАЗАҚДИҚАН - а., Жамбыл обл., Меркі ауд. 

КАЗАКДИКAH - а., в Меркинском р-не Жамб. обл. 

 

ҚАЗАҚ КСР-нің 20 ЖЫЛДЫҒЫ - а., ОҚО, Қазығұрт 

ауд. 

20 ЛЕТ  КАЗАХСКОЙ ССР - а., в Казыгуртском р-не ЮК 

обл. 



 

 

ҚАЗАҚ КСР-нің 30 ЖЫЛДЫҒЫ - а., ОҚО, Мақтаарал 

ауд. 

30 ЛЕТ  КАЗАХСКОЙ ССР - а., в Мактааралском р-не 

ЮК обл. 

ҚАЗАҚ КСР-нің 40 ЖЫЛДЫҒЫ - а., ОҚО, Қазығұрт 

ауд. 

 40 ЛЕТ КАЗАХСКОЙ ССР - а., в Мактааралском р-не 

ЮК обл. 

 

ҚАЗАҚ ССР-нің 10 ЖЫЛДЫҒЫ - а., Алматы обл., 

Көксу ауд. 

10 ЛЕТ КАЗАХСКОЙ ССР - а., в Коксуском р-не Алм. 

обл. 

 

ҚАЗАҚ ССР-нің 50 ЖЫЛДЫҒЫ - а., Алматы обл., 

Қарасай ауд. 

50 ЛЕТ  КАЗАХСКОЙ ССР - а., в Карасайском р-не Алм. 

обл. 

 

ҚАЗАҚ ҚЫЗЫЛ ӘСКЕРІ - ст., Павлодар обл., 

Павлодар ауд.  

КРАСНОАРМЕЙКА-КАЗАХСКАЯ - ст., в Павлодарском 

р-не Павл. обл. 

 

ҚАЗАҚСТАН - а., Ақмола обл., Жақсы ауд. 

КАЗАХСТАН - а., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 

ҚАЗАҚСТАН - а., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

КАЗАХСТАН - а., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ҚАЗАҚСТАН - а., Ақтөбе обл., Байғанин ауд. 

КАЗАХСТАН - а., в Байганинском р-не Акт. обл. 

 

ҚАЗАҚСТАН - а., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд. 

КАЗАХСТАН - а., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

ҚАЗАҚСТАН - а., Алматы обл., Ақсу ауд.  

КАЗАХСТАН - а., в Аксуском р-не Алм. обл. 

 

ҚАЗАҚСТАН- а., Алматы обл., Алакөл ауд. 

КАЗАХСТАН - а., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 

ҚАЗАҚСТАН - а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 

КАЗАХСТАН - а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

ҚАЗАҚСТАН - а., БҚО, Сырым ауд.  

КАЗАХСТАН - а., в Сырымском р-не ЮК обл. 

 

ҚАЗАҚСТАН - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  



 

КАЗАХСТАН - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ҚАЗАҚСТАН - а., ОҚО, Төле би ауд.  

КАЗАХСТАН - а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

ҚАЗАҚСТАН - а., ОҚО, Шардара ауд.  

КАЗАХСТАН - а., в Шардаринском р-не ЮК обл. 

 

ҚАЗАҚСТАН - а., ШҚО, Күршім ауд. 

КАЗАХСТАН - а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

ҚАЗАҚСТАН - а., ШҚО, Тарбағатай ауд.  

КАЗАХСТАН - а., в Тарбагатайском р-не ЮК обл. 

 

ҚАЗАҚСТАН - а., ШҚО, Шемонаиха ауд.  

КАЗАХСТАН - а., в Шемонаихинском р-не ЮК обл. 

 

ҚАЗАҚСТАН - раз., ІІІҚО, Шемонаиха ауд. 

КАЗАХСТАН- раз., в Шемонаихинском р-не ЮК обл. 

 

ҚАЗАҚСТАН - ст., БҚО, Бөрілі ауд. 

КАЗАХСТАН - ст., в Борилинском р-не ЮК обл. 

 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ 15 ЖЫЛДЫҒЫ - а., СҚО, Ғабит 

Мүсірепов ауд. 

15 ЛЕТ КАЗАХСТАНА - а., в р-не Габита Мусирепова 

СК обл. 

 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ 15 ЖЫЛДЫҒЫ - а., СҚО, 

Уәлиханов ауд.  

15 ЛЕТ КАЗАХСТАНА - а., в Уалихановском р-не СК 

обл. 

 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ 30 ЖЫЛДЫҒЫ - а., Ақмола обл., 

Егіндікөл ауд. 

30 ЛЕТ КАЗАХСТАНА - а., в Егиндикольском р-не Акм. 

обл. 

 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ 30 ЖЫЛДЫҒЫ - а., ОҚО, 

Түркістан қал/әк. 

30 ЛЕТ КАЗАХСТАНА - а., в Туркистанской гор/а. 

ЮКобл. 

 

ҚАЗАЛЫ - а., Павлодар обл., Ақсу қал/әк. 

КАЗАЛЫ - а., в Аксуском гор/а. Кызылорд. обл. 

 

ҚАЗАЛЫ -ст., Қызылорда обл., Қазалы ауд. 

КАЗАЛИ - ст., в Казалынском р-не Кызылорд. обл. 

 

ҚАЗАН - а., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд. 



 

КАЗАН - а., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

ҚАЗАНБАСЫ - а., Қостанай обл., Әулиекөл ауд.. 

КАЗАНБАСЫ - а., в Аулиекольском р-не Кост, обл. 

 

ҚАЗАНБАСЫ - ст., Қостанай обл., Әулиекөл ауд.. 

КАЗАНБАСЫ - ст., в Аулиекольском р-не Кост, обл. 

 

ҚАЗАНҚАП - а., СҚО, Уәлиханов ауд. 

КАЗАНКАП - а., в Уалихановском р-не СК обл. 

 

ҚАЗАНСУ - а., Алматы обл., Кербұлақ ауд. 

КАЗАНСУ – а., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

ҚАЗАНТАЙ - а., Павлодар обл., Лебяжье ауд. 

КАЗАНТАИ - а., в Лебяжинском р-не Павл. обл. 

 

ҚАЗАНШҰҢҚЫР - а., ШҚО, Жарма ауд. 

КАЗАНШУНКЫР - а., в Жарминском р-не обл. 

 

ҚАЗАРМА - а., Жамбыл обл., Жуалы ayд.  

КАЗАРМА - а., в Жуалынском р-не Жамб.обл. 

 

ҚАЗАСАЛҒАН - а., Қостанай обл., Жанкелді ауд. 

КАЗАСАЛГАН - а., в Жанкелдинском р-не Кост. обл. 

 

ҚАЗАТА - а., ОҚО, Бәйдібек ауд.. 

КАЗАТА - а., в р-не Байдибека ЮК обл.  

 

ҚАЗАТКОМ- а, Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 

КАЗАТКОМ - а., в Енбекшиказахском  Алм. обл. 

 

ҚАЗБАСТАУ - а., Жамбыл обл., Жуалы ауд. 

КАЗБАСТАУ - а., в Жуалынском р-не Жамб.обл. 

 

ҚАЗЫ - а., Павлодар обл., Лебяжье ауд.   

КАЗЫ - а., в Лебяжинском р-не Павл, обл. 

 

ҚАЗЫБЕК БЕК - а., Алматы обл., Жамбыл ауд.  

КАЗЫБЕК БЕК - а., в Жамбылском р-не Алм.обл. 

 

ҚАЗЫҒҰРТ - а., ОҚО, Қазығұрт ауд. обл.  

КАЗЫГУРТ - а., р.ц. Казыгуртского  р-на ЮК обл. 

 

ҚАЗЫМБЕТ - а., ШҚО, Үржар ауд.  

КАЗЫМБЕТ - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

ҚАЙДАУЫЛ - ст., Ақтөбе обл., Шалқар ауд. 

КАИДАУЫЛ - ст., в Шалкарском р-не Акт.обл. 

 



 

ҚАЙҒЫ - а., Қостанай обл., Наурызым ayд.  

КАЙГЫ - а., в Наурызымском р-не Кост, обл. 

 

ҚАЙНАЗАР - а., Алматы обл., Еңбекшіказақ ауд. 

КАЙНАЗАР - а., в Енбекшиказахском р-не  Алм. обл. 

 

ҚАЙНАЗАР - а., Алматы обл., Жамбыл ауд.  

КАЙНАЗАР - а., в Жамбылском р-не Алм.обл. 

 

ҚАЙНАР - а., Ақмола обл., Астрахан ауд.  

КАЙНАР - а., в Астраханском р-не Акм. обл. 

 

ҚАЙНАР - а., Ақмола обл., Біржан сал ауд.  

КАЙНАР - а., в р-не Биржан сала Акм. обл. 

 

ҚАЙНАР - а., Ақтөбе обл., Алға ауд. 

КАЙНАР - а., в Алгинском р-не Акт. обл. 

 

ҚАЙНАР - а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд.  

КАЙНАР - а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

ҚАЙНАР - а., Алматы обл., Қарасай ауд.  

КАЙНАР - а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

ҚАЙНАР - а., Алматы обл., Райымбек ауд.  

КАЙНАР - а., в Райымбекском р-не Алм. обл. 

 

ҚАЙНАР - а., Алматы обл., Талғар ауд. 

КАЙНАР - а., в Талгарском р-не Алм. обл. 

 

ҚАЙНАР - а., Жамбыл обл., Байзақ ауд. 

КАЙНАР - а., в Байзакском р-не Жамб. обл. 

 

ҚАЙНАР - а., Жамбыл обл., Қордай ауд.  

КАЙНАР - а., в Кордайском р-не Жамб. обл. 

 

ҚАЙНАР - а., ОҚО, Ордабасы ауд, 

КАЙНАР - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

ҚАЙНАР - а., ОҚО, Созақ ауд. 

КАЙНАР  - а., в Созакском р-не ЮК обл. 

 

ҚАЙНАР - а., ОҚО, Төле би ауд. 

КАЙНАР - а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

ҚАЙНАР - а., ШҚО, Көкпекті ауд. 

КАЙНАР - а., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

ҚАЙНАР - а., ШҚО, Күршім ауд. 

КАЙНАР - а., в Куршимском р-не ВК обл. 



 

 

ҚАЙНАР - а., ШҚО, Семей қал/әк. 

КАЙНАР - а., в Семейской гор/а. ВК обл. 

 

ҚАЙНАРБҰЛАҚ - а., ОҚО, Бәйдібек ауд. 

КАЙНАРБУЛАК - а., в Байдибекском р-не ЮК обл. 

 

ҚАЙНАРБҰЛАҚ - а., ОҚО, Сайрам ауд. 

КАЙНАРБУЛАК - а., в Сайрамском р-не ЮК обл, 

 

ҚАЙНАРЛЫ - а., Алматы обл., Ескелді ауд. 

КАЙНАРЛЫ - а., в Ескелдинском р-не Алм. обл. 

 

ҚАЙНАРЛЫ - а., ШҚО, Күршім ауд.  

КАЙНАРЛЫ - а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

ҚАЙРАҚ - а., Қостанай обл., Қарабалық ауд.  

КАЙРАК - а., в Карабалыкском р-не Кост.обл. 

 

ҚАЙРАҚ - ст., Қостанай обл., Қарабалық ауд.  

КАЙРАК - ст., в Карабалыкском р-не Кост.обл. 

 

ҚАЙРАҚТЫ- а., Ақмола обл., Атбасар ауд.  

КАЙРАКТЫ - а., в Атбасарском р-не Акм. обл. 

 

ҚАЙРАҚТЫ - а., Ақмола обл., Жақсы ауд.  

КАЙРАКТЫ - а., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 

ҚАЙРАҚТЫ - а., Ақтөбе обл., Әйтеке би ауд. 

КАЙРАКТЫ - а., в р-не Айтеке би Акт. обл. 

 

ҚАЙРАҚТЫ- а., Ақтөбе обл., Қарғалы ауд.  

КАЙРАКТЫ - а., в Каргалынском р-не Акт. обл. 

 

ҚАЙРАҚТЫ - а., Алматы обл., Ақсу ауд.  

КАЙРАКТЫ - а., в Аксуском р-не Алм. обл. 

 

ҚАЙРАҚТЫ - а., Қарағанды обл., Шет ауд.  

КАЙРАКТЫ - а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

ҚАЙРАҚТЫ -раз., Алматы обл., Ақсу ауд.  

КАЙРАКТЫ - раз., в Аксуском р-не Алм. обл. 

 

ҚАЙРАҚТЫСАЙ - а., Ақтөбе обл., Қарғалы ауд. 

КАЙРАКТЫСАЙ - а, в Каргалынском р-не Акт. обл. 

 

ҚАЙРАН -а., Павлодар обл., Ақтоғай ауд.  

КАЙРАН - а., в Актогайском р-не Павл. обл. 

 

ҚАЙРАҢКӨЛ - ст., СҚО, Жамбыл ауд.  



 

КАЙРАНКОЛЬ - ст., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

ҚАЙРАТ - а., Жамбыл обл., Жуалы ауд.  

КАЙРАТ - а., в Жуалынском р-не Жамб. обл. 

 

ҚАЙРАТ - а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд.  

КАЙРАТ - а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

ҚАЙРАТ - а., Алматы, обл., Еңбекшіқазақ ауд.  

КАЙРАТ - а,, в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

ҚАЙРАТ -а., Алматы обл., Қарасай ауд.  

КАЙРАТ - а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

ҚАЙРАТ - а., Алматы обл., Талғар ауд.  

КАЙРАТ - а., в Талгарском р-не Алм. обл. 

 

ҚАЙРАТ -а.,БҚО, Казталов ауд. 

КАЙРАТ - a., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

ҚАЙРАТ - а., СҚО, Уәлиханов ауд. 

КАЙРАТ - а., в Уалихановском р-не СК обл. 

 

ҚАЙТПАС І -а.,ОҚО, Шымкент қал/әк.  

КАЙТПАС І- а., в Шымкентской гор/а. ЮК обл. 

 

ҚАЙТПАС П - а., ОҚО, Шымкент қал/әк.  

КАЙТПАС ІІ - а., в Шымкентской гор/а. ЮК обл. 

 

ҚАЙШАҚҰДЫҚ – а., БҚО, Казталов ауд. 

КАЙШАКУДЫК - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

ҚАЙЫҢДЫ - а., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд. 

КАЙЫНДЫ - а., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

ҚАЙЫҢДЫ - а., БҚО, Казталов ауд.  

КАЙЫНДЫ - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

ҚАЙЫНДЫ - а., БҚО, Шыңғырлау ауд.  

КАЙЫНДЫ - а., в Шынгырлауском р-не ЗК обл. 

 

ҚАЙЫНДЫ - а., Жамбыл обл., Тұрар Рысқұлов ауд.  

КАЙЫНДЫ - а., в Турар Рыскуловском р-не Жамб. обл. 

 

ҚАЙЫҢДЫ - а., ШҚО, Көкпекті ауд.  

КАЙЫНДЫ - а., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

ҚАЙЫНДЫ - а., ШҚО, Қатонқарағай ауд.  

КАЙЫНДЫ -а., в Катонкарагайском р-не ВК обл. 

 



 

ҚАЙЫҢДЫ - а., ШҚО, Үржар ауд. 

КАЙЫНДЫ - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

ҚАЙЫНДЫКӨЛ - а., Қостанай обл., Таран ауд. 

КАЙЫНДЬІКОЛЬ - а., в Тарановском р-не Кост. обл. 

 

ҚАЙЫНДЫСАЙ - а., Ақтөбе обл., Алға ауд. 

КАЙЫНДЫСАИ - а., в Алтайском р-не Акт. обл. 

 

ҚАЙЫҢДЫСАЙ - а., Жамбыл обл., Меркі ауд. 

КАИЫНДЫСАЙ - а., в Меркинском р-м обл. 

 

ҚАЙЫР - а., Жамбыл обл., Талас ауд. 

КАЙЫР - а., в Таласском р-не Жамб. обл. 

 

ҚАЙЫР - pas., Ақтөбе обл., Шалқар aуд.  

КАЙЫР - раз., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

ҚАЙЫРШАҚТЫ - а., ОҚО, Түлкібас ауд. 

КАЙЫРШАКТЫ - а., в Тулкибасском p-не обл. 

 

ҚАҚПАҚ - а., Алматы обл., Райымбек ауд. 

КАКПАК - а., в Райымбекском р-не Алм.обл. 

 

ҚАҚПАҚ - а., ОҚО, Қазығұрт ауд.  

КАКПАК - а., в Казыгуртском р-не ЮКс 

 

ҚАҚПАҚТАС - а., Жамбыл обл., Қордай ауд. 

КАКПАКТАС - а., в Кордайском р-не Жамб.обл. 

 

ҚАҚПАНСОР - а., ОҚО, Созақ ауд. 

КАКПАНСОР - а., в Созакском р-не ЮК обл. 

 

ҚАҚСАЛ - а., Ақмола обл., Степногорск қал/әк. 

KAKCAJI - а., в Степногорской гор/а. Акм.обл. 

 

ҚАЛАМҚАРАСУ - а., Қостанай обл., Жанкелді ауд. 

КАЛАМКАРАСУ - а., в Жанкелдинском р-не Кост. обл. 

 

ҚАЛАМҚАС - а., Маңғыстау обл., Маңғыстау ауд. 

KAЛAMKAC - а, в Мангыстауском р-не Манг.обл. 

 

ҚАЛАШ - а., ОҚО, Ордабасы ауд.  

КАЛАШ - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

ҚАЛАШ - ст., ОҚО, Ордабасы ауд.  

КАЛАШ - ст., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

ҚАЛҒАНДАРИЯ - а., Қызылорда обл., Қызылорда 

қал/әк. 



 

КАЛГАНДАРИЯ - а., в Кызылординской гор/а., 

Кызылорд. обл. 

 

ҚАЛҒАНСЫР - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

КАЛГАНСЫР - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ҚАЛҒАНСЫР - а., ОҚО, Шардара ауд.  

КАЛГАНСЫР - а., в Шардаринском р-не ЮК обл. 

 

ҚАЛҒАНСЫР - а., Қызылорда обл., Жаңақорған ауд. 

КАЛГАНСЫР - а., в Жанакорганском p-не Кызылорд. 

обл. 

 

ҚАЛҒҰТЫ - а., ШҚО, Аягөз ауд. 

КАЛГУТЫ - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

ҚАЛҒҰТЫ - а., Жамбыл обл., Қордай ауд.  

КАЛГУТЫ - а.,  в Кордайском р-не Жамб. обл. 

 

ҚАЛЖАН АҚЫН - а., Қызылорда обл., Сырдария ауд. 

КАЛЖАН АКЫН - а., в Сырдариинском р-не Кызылорд. 

обл. 

 

ҚАЛЖАТ- а., Алматы обл., Ұйғыр ауд.  

КАЛЖАТ- а., в Уйгырском р-не Алм. обл. 

 

ҚАЛЖЫР - а., ШҚО, Күршім ауд. 

КАЛЖЫР - а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

ҚАЛИ - а.. Қарағанды обл., Нұра ауд. 

КАЛИ - а., в Нуринском р-не Кар. обл. 

 

ҚАЛҚАМАН - ст., Павлодар обл., Ақсу қал/әк. 

КАЛКАМАН -  ст., в Аксуской гор/а. Павл. обл. 

 

ҚАЛҚҰТАН - а., Ақмола обл., Астрахан ауд. 

КАЛКУТАН - а., в Астраханском р-не Акм. обл. 

 

ҚАЛҚҰТАН - ст., Ақмола обл., Астрахан ауд. 

КАЛКУТАН - ст., в Астраханском р-не Акм. обл. 

 

ҚАЛМАҚ - а., БҚО, Тасқала ауд. 

КАЛМАК - а., в Таскалинском р-не ЗК обл. 

 

ҚАЛМАҚКӨЛ - а., Ақмола обл., Жақсы ауд. 

КАЛМАККОЛЬ - а., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 

ҚАЛМАҚКӨЛ - а., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

КАЛМАККОЛЬ - а., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 



 

ҚАЛМАҚКӨЛ - ст., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

КАЛМАККОЛЬ - ст., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

ҚАЛМАҚҚЫРҒАН - а., Ақтөбе обл., Темір ауд. 

КАЛМАККЫРГАН - а., в Темирском р-не Акт. обл. 

 

ҚАЛМАҚҚЫРҒАН - ст., Ақтөбе обл., Темір ауд. 

КАЛМАККЫРГАН - ст., в Темирском р-не Акт. обл. 

 

ҚАЛМАҚШАБЫН - а., БҚО, Тасқала ауд. 

КАЛМАКШАБЫН - а., в Таскалинском р-не ЗК обл. 

 

ҚАЛПАҚСАЙ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

КАЛПАКСАЙ -а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ҚАЛПЕ - а., Алматы обл., Қаратал ауд. 

КАЛПЕ - а., в Караталском р-не Алм. обл. 

 

ҚАЛПЕ - ст., Алматы обл., Қаратал ауд.  

КАЛПЕ - ст., в Караталском р-не Алм. обл. 

 

ҚАЛЫБАЙ - а., Ақтөбе обл., Ырғыз ауд.  

КАЛЫБАЙ - а., в Ыргызском р-не Акт. обл. 

 

ҚАМБАР - а., Павлодар обл., Ақтоғай ауд.  

КАМБАР - а., в Актогайском р-не Павл. обл. 

 

ҚАМҚАЛЫ - а., Жамбыл обл., Сарысу ауд.  

КАМКАЛЫ - а., в Сарысуском р-не Жамб. обл. 

 

ҚАМҚОР - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд.  

КАМКОР - а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

ҚАМШАҚ - а., ОҚО, Төле би ауд. 

КАМШАК - а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

ҚАМЫССАЙ - а., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд. 

КАМЫССАЙ - а., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

ҚАМЫСТЫ - а., БҚО, Жәнібек ауд.  

КАМЫСТЫ - а., в Жанибекском р-не ЗК обл. 

 

ҚАМЫСТЫ - а., Қостанай обл., Қамысты ауд. 

КАМЫСТЫ - а., в Камыстынском р-не Кост. обл. 

 

ҚАМЫСТЫ - а., ШҚО, Тарбағатай ауд.  

КАМЫСТЫ-а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

ҚАМЫСТЫБАС - а., Қызылорда обл., Арал ауд. 

ҚАМЫСТЫБАС - а., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 



 

 

ҚАМЫСТЫБАС - ст., Қызылорда обл., Арал ауд. 

КАМЫСТЫБАС - ст., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

ҚАМЫСТЫКӨЛ - а., БҚО, Теректі ауд. 

КАМЫСТЫКОЛЬ - а., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

ҚАНАБЕК - а., Алматы обл., Қаратал ауд.  

КАНАБЕК - а., в Караталском р-не Алм. обл. 

 

ҚАНАҒАТ - а., ОҚО, Сарыағаш  ауд.  

КАНАГАТ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ҚАНАЙ - а., БҚО, Бөрілі ауд. 

КАНАЙ- а., в Борилинском р-не ЗК обл. 

 

ҚАНАЙ - а., Ақтөбе обл., Қобда ауд. 

КАНАИ - а., в Кобдинском р-не Акт. обл. 

 

ҚАНДӨЗ - а., Қызылорда обл., Жаңақорған ауд. 

КАНДОЗ - а., в Жанакорганском р-не Кызылорд. обл. 

 

ҚАНДЫҚ - а., БҚО, Теректі ауд. 

КАНДЫК - а., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

ҚАНДЫАҒАШ -ст., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд. 

КАНДЫАГАШ - ст., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

ҚАНТАЙ - а., Қарағанды обл., Нұра ауд.  

КАНТАЙ - а., в Нуринском р-не Кар. обл. 

 

ҚАНШЕҢГЕЛ - а., Алматы обл., Жамбыл ауд. 

КАНШЕНГЕЛЬ - а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

ҚАНЫШ СӘТБАЕВ - a., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

КАНЫШ САТБАЕВ а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ҚАҢБАҚТЫ - а., Ақтөбе обл., Шалқар ауд. 

КАНБАКТЫ - а., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

ҚАПАЛ-а., Алматы обл., Ақсу ауд. 

КАПАЛ - а., в Аксуском р-не Алм. обл. 

 

ҚАПАЛ - а., Алматы обл., Ескелді ауд. 

КАПАЛ - а., в Ескелдинском р-не Алм. обл. 

 

ҚАПАЛ - а., Жамбыл обл., Жамбыл ауд. 

КАПАЛ – а.,  в Жамбылском р-не Жамб. oбл. 

 

ҚАПАНБҰЛАҚ - а., ШҚО, Жарма ауд.  



 

КАПАНБУЛАК - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

ҚАПАНБҰЛАҚ - ст., ШҚО, Жарма ауд.  

КАПАНБУЛАК-ст., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

ҚАПСАЛАН - а., Алматы обл., Ақсу ауд.  

КАПСАЛАН - а., в Аксуском р-не Алм обл. 

 

ҚАРААҒАШ - а., Алматы обл., Кербұлақ ауд.  

КАРААГАШ - а., в Кербулакском р-не Алм.обл. 

 

ҚАРААҒАШ - а., БҚО, Шыңғырлау ауд.  

КАРААГАШ - а., в Шынгырлауском р-не ЗК обл. 

 

ҚАРААҒАШ - а., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд. 

КАРААГАШ - а., в Актогайском р-не Кар.обл. 

 

ҚАРААҒАШ - а., Павлодар обл., Ертіс ауд.  

КАРААГАШ - а., в Ертисском р-не Павл. обл. 

 

ҚАРААҒАШ - а., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

КАРААГАШ - а., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

ҚАРААҒАШ - а„ СҚО, Есіл ауд.  

КАРААГАШ - а., в Есильском р-не СК обл. 

 

ҚАРААҒАШ -а., СҚО, Жамбыл ауд.  

КАРААГАШ - а., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

ҚАРААҒАШ-а., СҚО, Тайынша ауд.  

КАРААГАШ -а., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

КАРААҒАШ - а., ШҚО, Аягөз ауд.  

КАРААГАШ - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

ҚАРААДЫР - а., Ақмола обл., Шортанды обл. 

КАРААДЫР - а., в Шортандынском р-не Акм.обл. 

 

ҚАРААДЫР - ст., Акмола обл., Шортанды ауд. 

КАРААДЫР- ст., в Шортандынском р-не Акм. обл. 

 

ҚАРААЙРЫҚ - а., ШҚО, Қатонқарағай ауд. 

КАРААЙРЫК - а., в Катонкарагайском р-не ВК обл. 

 

ҚАРААРША - а., Алматы обл., Жамбыл ауд. 

КАРААРША - а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

ҚАРААУЫЛ - а., ШҚО, Абай ауд. орт.  

КАРААУЫЛ - а., р.ц. Абайского р-на ВК обл. 

 



 

ҚАРААУЫЛ - а., ШҚО, Аягөз ауд.  

КАРААУЫЛ - а., р.ц. Аягозском р-не ВК обл. 

 

ҚАРААЩЫ - а., Павлодар обл., Баянауыл ауд. 

КАРААЩЫ- а., в Баянауылском р-не Павл. обл. 

 

ҚАРАБАЗ - а., Ақтөбе обл., Хромтау ауд. 

КАРАБАЗ - а., в Хромтауском р-не Акт. обл. 

 

ҚАРАБАЙ - а., Павлодар обл., Ақсу қал/әк.  

КАРАБАЙ - а., в Аксуской гор/а. Павл. обл. 

 

ҚАРАБАЛЫҚ - а., Қостанай обл., Федоров ауд. 

КАРАБАЛЫК - а., в Федоровском р-не Кост. обл. 

 

ҚАРАБАС - а., БҚО, Теректі ауд. 

КАРАБАС - а., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

ҚАРАБАСТАУ- ст., Қарағанды обл., Абай ауд. 

КАРАБАСТАУ - ст., в Абайском р-не Кар. обл. 

 

ҚАРАБАСТАУ - а., Алматы обл.,  Жамбыл ауд. 

КАРАБАСТАУ - а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

ҚАРАБАСТАУ - а., Жамбыл обл., Жуалы ауд. 

КАРАБАСТАУ - а., в Жуалынском р-не Жамб. обл. 

 

ҚАРАБАСТАУ - а., ОҚО, Қазығұрт ауд.  

КАРАБАСТАУ - а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

ҚАРАБАСТАУ - а., ОҚО, Ордабасы ауд.  

КАРАБАСТАУ - а., в Ордабасынском р-не ЮК  обл. 

 

ҚАРАБАСТАУ - а., ОҚО, Сайрам ауд. 

КАРАБАСТАУ - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

ҚАРАБАСТАУ - а., ОҚО, Түлкібас ауд.  

КАРАБАСТАУ - а., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

ҚАРАБАТАН - а., Атырау обл., Атырау қал/әк.  

КАРАБАТАН - а., в Атырауской гор/а. Атыр. 

 

ҚАРАБАТАН - раз., Атырау обл., Атырау қал/әк. 

КАРАБАТАН - раз., в Атырауской гор/а. Атыр. обл. 

 

ҚАРАБАТЫР - а., Қостанай обл., Қамысты ауд. 

КАРАБАТЫР - а, в Камыстынском р-не Кост. обл. 

 

ҚАРАБАУ - а., Атырау обл., Қызылқоға ауд. 



 

КАРАБАУ - а., в Кызылкогинском р-не Агыр.обл. 

 

ҚАРАБАУ - а., ОҚО, Қазығұрт ауд. 

КАРАБАУ - а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

ҚАРАБАУ - а., ОҚО, Қазығұрт ауд. 

КАРАБАУ - а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

ҚАРАБАУ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

КАРАБАУ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ҚАРАБАУ - ст., Атырау обл., Қызылқоға ауд. 

КАРАБАУ - ст., в Кызылкогинском р-не Агыр.обл. 

 

ҚАРАБЕЛ - а., СҚО, Есіл ауд. 

КАРАБЕЛЬ - а., в Есильском р-не СК обл. 

 

ҚАРАБОТА - а., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд. 

КАРАБОТА - а., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

ҚАРАБӨГЕТ - а., Алматы обл., Сарқант ауд. 

КАРАБОГЕТ - а., в Саркантском р-не Алм. обл. 

 

ҚАРАБӨГЕТ - а., Жамбыл обл., Мойынқұм ауд. 

КАРАБОГЕТ - а., в Мойынкумском р-не Жамб. обл. 

 

ҚАРАБУРАӘУЛИЕ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

КАРАБУРААУЛИЕ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ҚАРАБҰЗАУ - а., Павлодар обл., Ақтоғай ауд. 

КАРАБУЗАУ - а., в Актогайском р-не Павл. обл. 

 

ҚАРАБҰЙРАТ – а.,  ШҚО, Үржар ауд. 

КАРАБУЙРАТ - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

ҚАРАБҰЛАҚ - а., Ақмола обл., Бурабай ауд. 

КАРАБУЛАК- а., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

ҚАРАБҰЛАҚ - а, Ақмола обл., Степногорск қал/әк. 

КАРАБУЛАК-а., в Степногорской гор/а Акм. обл. 

 

ҚАРАБҰЛАҚ - а., Ақтөбе обл., Алға ауд.  

КАРАБУЛАК - а., в Алгинском р-не Акт. обл. 

 

ҚАРАБҰЛАҚ - а., Ақтөбе обл., Қобда ауд. 

КАРАБУЛАК - а., в Кобдинском р-не Акт. обл. 

 

ҚАРАБҰЛАҚ - а., Алматы обл., Алакөл ауд. 

КАРАБУЛАК - а., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 



 

ҚАРАБҰЛАҚ - а., Алматы обл., Райымбек ауд. 

КАРАБУЛАК - а., в Райымбекском р-не Алм. обл. 

 

ҚАРАБҰЛАҚ - а., Алматы обл., Талғар ауд. 

КАРАБУЛАК - а., в Талгарском р-не Алм. обл. 

 

ҚАРАБҰЛАҚ - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд.  

КАРАБУЛАК - а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

ҚАРАБҰЛАҚ - а., ОҚО, Сайрам ауд.  

КАРАБУЛАК - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

ҚАРАБҰЛАҚ - а., ОҚО, Созақ ауд.  

КАРАБУЛАК - а., в Созакском р-не ЮК обл. 

 

ҚАРАБҰЛАҚ - а., ШҚО, Аягөз ауд.  

КАРАБУЛАК - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

ҚАРАБҰЛАҚ - а., ШҚО, Аягөз ауд.  

КАРАБУЛАК - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

ҚАРАБҰЛАҚ - а., ШҚО, Аягөз ауд.  

КАРАБУЛАК - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

ҚАРАБҰЛАҚ - а., ШҚО, Зайсан ауд.  

КАРАБУЛАК - а., в Зайсанском р-не ВК обл. 

 

ҚАРАБҰЛАҚ - а., ШҚО, Күршім ауд.  

КАРАБУЛАК - а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

ҚАРАБҰЛАҚ - а., ШҚО, Үржар ауд.  

КАРАБУЛАК - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

ҚАРАБҰТА - а., ШҚО, Үржар ауд. 

КАРАБУТА - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

ҚАРАБҰТАҚ - а., Ақтөбе обл., Әйтеке би ауд. 

КАРАБУТАК - а., в р-не Айтеке би Акт. обл. 

 

ҚАРАБҰТАҚ - а., Ақтөбе обл., Қарғалы ауд. 

КАРАБУТАК - а., в Каргалынском р-не  Акт.обл. 

 

ҚАРАҒАЙ - а., Ақмола обл., Бурабай ауд.  

КАРАГАЙ - а., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

ҚАРАҒАЙ - а., Ақмола обл., Зеренді ауд.  

КАРАГАЙ - а., в Зерендинском р-не Акм.обл. 

 

ҚАРАҒАЙ - а., Атырау обл., Жылыой ауд.  

ҚАРАГАЙ - а., в Жылыойском р-не Атыр.обл. 



 

 

ҚАРАҒАЙ - а., БҚО, Ақжайық ауд. 

КАРАГАЙ - а., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

ҚАРАҒАЙ - а., СҚО, Есіл ауд. 

КАРАГАЙ - а., в Есильском р-не СК обл. 

 

ҚАРАҒАЙ - ст., Акмола обл., Зеренды ауд. 

КАРАГАЙ - ст., в Зерендинском р-не Акм.обл. 

 

ҚАРАҒАЙЛЫ - а., Алматы обл., Қарасай ауд. 

КАРАГАЙЛЫ - а., в Карасайском р-не Алм.обл. 

 

ҚАРАҒАЙЛЫ- а., Қарағанды обл., Осакаров ауд. 

КАРАГАЙЛЫ - а., в Осакаровском р-не. Кар.обл. 

 

ҚАРАҒАЙЛЫ - ст., Қарағанды обл. Осакаров ауд. 

КАРАГАЙЛЫ - ст., в Осакаровском обл. Кар.обл. 

 

ҚАРАҒАЙЛЫБҰЛАҚ - а, ШҚО, Күршім ауд. 

КАРАГАЙЛЫБУЛАК - а., в Куршимском р-не ВКобл. 

 

ҚАРАҒАНДЫ - а., Ақтөбе обл., Қобда ауд. 

КАРАГАНДЫ - а., в Кобдинском р-не Акт.обл. 

 

ҚАРАҒАНДЫ - а., БҚО, Сырым ауд.  

КАРАГАНДЫ - а., в Сырымском р-не ЗК обл. 

 

ҚАРАҒАНДЫ - ст., Қарағанды обл.,Қарағанды қал/әк. 

КАРАГАНДЫ - ст., в Карагандинском р-не  Кар. обл. 

 

ҚАРАҒАНДЫ -а., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

КАРАГАНДЫ - а., в р-не Магжана Жумабаев СКобл. 

 

ҚАPAFАНДЫКӨЛ - а., ШҚО, Көкпекті ауд. 

КАРАГАНДЫКОЛЬ - а., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

ҚАРАҒАНДЫСАЙ - а., Ақтөбе обл., Алға ауд. 

КАРАГАНДЫСАИ - а., в Алтайском р-не Акт. обл. 

 

ҚАРАҒАНДЫ СОРТИРОВОЧНАЯ - ст., Қарағанды 

обл., Қарағанды қал/әк. 

КАРАГАНДЫ СОРТИРОВОЧНАЯ - ст., в 

Карагандинской гор/а. Кар. обл. 

 

ҚАРАҒАНДЫ СОРТИРОВОЧНАЯ - ст., Қарағанды 

обл., Қарағанды кал/әк. 

КАРАГАНДЫ СОРТИРОВОЧНАЯ - ст., в 

Карагандинской гор/а. Кар. обл. 

 



 

ҚАРАҒАНДЫ УГОЛЬНАЯ - ст., Қарағанды обл., 

Сарань қал/әк. 

ҚАРАҒАНДЫ УГОЛЬНАЯ - ст., в Сараньской гор/а. 

Кар. обл. 

 

ҚАРАҒАНӨЗЕК -  ст., Қарағанды обл., Қарағанды 

қал/әк. 

КАРАГАНОЗЕК - ст., в Карагандинской гор/а. Кар. обл. 

 

ҚАРАЕГІН - а., Ақмола обл., Қорғалжын ауд. 

КАРАЕГИН -а., в Коргалжынском р-не Акм. обл. 

 

ҚАРАЖАЛ - а., ШҚО, Аягөз ауд. 

КАРАЖАЛ - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

ҚАРАЖАЛ - а., ШҚО, Жарма ауд. 

КАРАЖАЛ - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

ҚАРАЖАЛ - ст., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд. 

КАРАЖАЛ - ст., в Жанааркинском р-не Кар. обл. 

 

ҚАРАЖАМБАС - а., Маңғыстау обл., Түпқараған ауд. 

КАРАЖАМБАС - а., в Тупкараганском р-не Манг. обл. 

 

ҚАРАЖАН - а., ОҚО, Қазығұрт ауд. 

КАРАЖАН - а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

ҚАРАЖАР - а., Ақтөбе обл., Байғанин ауд.  

КАРАЖАР - а., в Байганинском р-не Акт. обл. 

 

ҚАРАЖАР - а., Ақмола обл., Атбасар ауд.  

КАРАЖАР - а., в Атбасарском р-не Акм. обл. 

 

ҚАРАЖАР - а., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

КАРАЖАР - а, в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

ҚАРАЖАР - а., Қостанай обл., Аманкелді ауд. 

КАРАЖАР - а., в Аманкелдинском р-не Кост. обл. 

 

ҚАРАЖАР - а., Қостанай обл., Меңдіқара ауд. 

КАРАЖАР - а, в Мендикаринском р-не Кост. обл. 

 

ҚАРАЖАР - а., Павлодар обл., Баянауыл ауд. 

КАРАЖАР - а., в Баянауылском р-не Павл. обл. 

 

ҚАРАЖАР - а., Павлодар обл., Екібастұз қал/әк. 

КАРАЖАР - а., в Екибастузской гор/а. Павл. обл. 

 

ҚАРАЖОЛ - а., ОҚО, Сайрам ауд. 

КАРАЖОЛ - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 



 

 

ҚАРАЖОЛ - а., ОҚО, Сайрам ауд. 

КАРАЖОЛ - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

ҚАРАЖОН - а., ОҚО, Түркістан қал/әк.  

КАРАЖОН - а., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

ҚАРАЖОТА - а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 

КАРАЖОТА - а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

ҚАРАИІРІМ - раз., Қызылорда обл., Жалағаш ауд. 

КАРАИИРИМ - раз., в Жалагашском р-не Кызылорд. 

обл. 

 

ҚАРАКЕМЕР - а., Алматы обл., Ақсу ауд.  

КАРАКЕМЕР - а., в Аксуском р-не Алм. обл. 

 

ҚАРАКЕМЕР - а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 

КАРАКЕМЕР - а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

ҚАРАКЕМЕР - а., БҚО, Бөрілі ауд.  

КАРАКЕМЕР - а., в Борилинском р-не ЗК обл. 

 

ҚАРАКЕМЕР - а., Жамбыл обл., Жамбыл ауд. 

КАРАКЕМЕР - а., в Жамбылском р-не Жамб. обл. 

 

ҚАРАКЕМЕР - а., Жамбыл обл., Қордай ауд. 

КАРАКЕМЕР - а., в Кордайском р-не Жамб. обл. 

 

ҚАРАКЕМЕР- а., Жамбыл обл., Тұрар Рысқұлов ауд. 

КАРАКЕМЕР - а., в р-не Турара Рыскулова Жамб. обл. 

 

ҚАРАКЕМЕР - а., Ақтөбе обл., Қобда ауд. 

КАРАКЕМЕР - а., в Кобдинском р-не Акт. обл. 

 

ҚАРАКЕМЕР - а., Ақтөбе обл., Ойыл ауд.  

КАРАКЕМЕР - а., в Ойылском р-не Акт. обл. 

 

ҚАРАКЕТКЕН - а., Қызылорда обл., Жалағаш ауд. 

КАРАКЕТКЕН - а., в Жалагашском р-не Кызылорд. обл. 

 

ҚАРАКЕТКЕН - ст., Қызылорда обл., Жалағаш ауд.. 

КАРАКЕТКЕН - ст., в Жалагашском р-не Кызылорд. обл. 

 

ҚАРАКӨЗ - а., Алматы обл., Ақсу ауд.  

КАРАКОЗ - а., в Аксуском р-не Алм. обл. 

 

ҚАРАКӨЛ - а., Атырау обл., Құрманғазы ауд. 

КАРАКОЛЬ - а., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 



 

ҚАРАКӨЛ - а., Атырау обл., Қызылқоға ауд. 

КАРАКОЛЬ - а., в Кызылкогинском р-не Атыр. обл. 

 

ҚАРАКӨЛ - а., Павлодар обл., Ақсу қал/әк.  

КАРАКОЛЬ - а., в Аксуской гор/а. Павл. обл. 

 

ҚАРАКӨЛ - а., Павлодар обл., Павлодар ауд. 

КАРАКОЛЬ - а., в Павлодарском р-не Павл. обл. 

 

ҚАРАКӨЛ - а., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд.  

КАРАКОЛЬ - а., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

ҚАРАКӨЛ - а., Ақтөбе обл., Ойыл ауд.  

КАРАКОЛЬ - а., в Ойылском р-не Акт. обл. 

 

ҚАРАКӨЛ - а., Ақтөбе обл., Ырғыз ауд.  

КАРАКОЛЬ - а., в Ыргызском р-не Акт обл. 

 

ҚАРАКӨЛ - а., БҚО, Казталов ауд.  

КАРАКОЛЬ - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

ҚАРАКӨЛ - а., ШҚО, Көкпекті ауд. 

КАРАКОЛЬ - а., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

ҚАРАКӨЛ - а., ШҚО, Семей қал/әк.  

КАРАКОЛЬ - а., в Семейской гор/а. ВК обл. 

 

ҚАРАКӨЛТАС - а., ШҚО, Жарма ауд.   

КАРАКОЛЬТАС - а., в Жарминском р-не  ВК обл. 

 

ҚАРАКҮҢГІР - ст., ОҚО, Отырар ауд.  

КАРАКУНГИР - ст., в Отырарском р-не ЮК обл. 

 

ҚАРАҚАЙ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

КАРАКАИ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ҚАРАҚАЛПАҚ- а., Қостанай обл., Әулиекөл ауд. 

КАРАКАЛПАК - а., в Аулиекольском р-не Кост. обл. 

 

ҚАРАҚАЛПАҚ -  а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

КАРАКАЛПАК - а, в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ҚАРАҚАМЫС - а., БҚО, Қаратөбе ауд.   

КАРАКАМЫС - а., в Каратобинском р-не ЗК обл. 

 

ҚАРАҚАМЫС - а., СҚО, Айыртау ауд.  

КАРАКАМЫС - а., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

ҚАРАҚАМЫС - а., СҚО, Жамбыл ауд.   

КАРАКАМЫС - а., в Жамбылском р-не СК обл. 



 

 

ҚАРАҚАСҚА - а., Қарағанды обл., Нұра ауд. 

КАРАКАСКА - а., в Нуринском р-не Kap.обл. 

 

ҚАРАҚАСТЕК - а., Алматы обл., Жамбыл ауд. 

КАРАКАСТЕК - а., в Жамбылском р-не Алм.обл. 

 

ҚАРАҚАТ - а., Жамбыл обл., Тұрар Рысқұлов ауд. 

КАРАКАТ - а., в Турар Рыскуловском р-не Жамб. обл. 

 

ҚАРАҚИЫР - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

КАРАКИЫР - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ҚАРАҚИЯ - а., ОҚО, Төле би ауд.  

КАРАКИЯ - а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

ҚАРА ҚОБДА -  а., Ақтөбе обл., Алға ауд.  

КАРА КОБДА - а., в Алгинском р-не Акт. обл. 

 

ҚАРА ҚОҒА - а., Қарағанды обл., Абай ауд.  

КАРА КОГА - а., в Абайском р-не Кар. обл. 

 

ҚАРАҚҰДЫҚ - а., Павлодар обл., Ертіс ауд. 

КАРАКУДЫК - а., в Ертисском р-не Павл. обл. 

 

КАРАҚҰДЫҚ - а., Қостанай обл., Аманкелді ауд. 

КАРАКУДЫК - а., в Аманкелдинском р-не Кост. обл. 

 

ҚАРАҚҰДЬІҚ - а., Қостанай обл., Наурызым ауд. 

КАРАКУДЫК - а, в Наурызымском р-не Кост. обл. 

 

ҚАРАҚҰДЬІҚ -  а., Қостанай обл., Наурызым ауд.. 

КАРАКУДЫК - а., в Наурызымском р-не Кост. обл. 

 

ҚАРАҚҰДЫҚ - а., Ақтөбе обл., Ырғыз ауд 

КАРАКУДЫК - а., в Ыргызском р-не Акт. обл. 

 

ҚАРАҚҰДЫҚ - а., БҚО, Сырым ауд.. 

КАРАКУДЫК - а., в Сырымском р-не ЗК обл. 

 

ҚАРАҚҰДЫҚ - а., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

КАРАКУДЫК - а., в Бухар жырауском р-не Кар.обл. 

 

ҚАРАҚҰМ -  а., Алматы обл., Қаратал ауд. 

КАРАКУМ - а., в Караталском р-не Алм. обл. 

 

ҚАРАҚҰМ - а., Қостанай обл., Жанкелдин ауд. 

КАРАКУМ - а., в Жанкелдинском р-не Кост. обл. 

 

ҚАРАҚҰМ - а., ОҚО, Ордабасы ауд.. 



 

КАРАКУМ - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

ҚАРАҚҰМ - а., ШҚО, Аягөз ауд.  

КАРАКУМ - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

ҚАРАҚҰР - а., ОҚО, Созақ ауд. 

КАРАКУР - а., в Созакском р-не ЮК обл. 

 

ҚАРАҚЫР - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

КАРАКЫР - а., в Мактааралском р-не ЮК обл.  

 

ҚАРАЛААТСАЙ-а., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд.. 

КАРАЛААТСАЙ - а., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

ҚАРАМАЙ - а., Қостанай обл., Меңдіқара ауд. 

КАРАМАЙ - а., в Мендикаринском р-не Кост, обл. 

 

ҚАРАМЕҢДІ - а., Қостанай обл., Наурызым ауд. 

КАРАМЕНДИ - а., в Наурызымском р-не Кост, обл. 

 

ҚАРАМОЙЫЛ -,а., ШҚО, Көкпекті ауд.  

КАРАМОЙЫЛ - а., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

ҚАРАМОЙЫЛ - а., ШҚО, Үржар ауд.  

КАРАМОЙЫЛ - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

ҚАРАМҰРТ - а., ОҚО, Сайрам ауд. 

КАРАМУРТ - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

ҚАРАМҰРЫН - а., Қарағанды обл., Шет ауд. 

КАРАМУРЫН - а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

ҚАРАМҰРЫН - ст., Қарағанды обл., Шет ауд. 

КАРАМУРЫН - ст., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

ҚАРАМЫРЗА - а., Қостанай обл., Алтынсарин ауд. 

КАРАМЫРЗА - а., в Алтынсаринском р-не Кост. обл. 

 

ҚАРАМЫРЗА - а., Қостанай обл., Қарасу ауд. 

КАРАМЫРЗА - а., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

ҚАРАМЫРЗА - а., СҚО, Уәлиханов ауд.  

КАРАМЫРЗА - а., в Уалихановском  р-не СК обл. 

 

ҚАРАМЫРЗА - а., ШҚО, Бесқарағай ауд.  

КАРАМЫРЗА  а., в Бескарагайском р-не ВК обл. 

 

ҚАРАМЫС - а., Қарағанды обл., Шет ауд.  

КАРАМЫС - а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 



 

ҚАРАОБА - а., БҚО, Казталов ауд. 

КАРАОБА - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

ҚАРАОБА - а., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд. 

КАРАОБА - а., в Жанааркинском р-не Кар. обл. 

 

ҚАРАОБА - а., Павлодар обл., Ақтоғай ауд.  

КАРАОБА - а., в Актогайском р-не Павл. обл. 

 

ҚАРАОБА - а., Қостанай обл., Денисов ауд. 

КАРАОБА - а., в Денисовском р-не Кост. обл. 

 

ҚАРАОБА - а., Қостанай обл., Сарыкөл ауд.  

КАРАОБА - а., в Сарыкольском р-не Кост. обл. 

 

ҚАРАОБА - ст., Қостанай обл., Денисов ауд. 

КАРАОБА - ст., в Денисовском р-не Кост. обл. 

 

ҚАРАОЙ - а., Ақтөбе обл., Ойыл ауд.  

КАРАОЙ - а., в Ойылском р-не Акт. обл. 

 

ҚАРАОЙ - а., Алматы обл., Ақсу ауд.  

КАРАОЙ - а., в Аксуском р-не Алм. обл. 

 

ҚАРАОЙ - а., Алматы обл., Балқаш ауд.  

КАРАОЙ - а., в Балкашском р-не Алм. обл. 

 

ҚАРАОЙ - а., Алматы обл., Іле ауд. 

 КАРАОЙ - а., в Илийском р-не Алм. обл. 

 

ҚАРАОЙ - а., Атырау обл., Индер ауд.  

КАРАОЙ - а., в Индерском р-не Атыр. обл. 

 

ҚАРАОЙ - а., Жамбыл обл., Талас ауд.  

КАРАОЙ - а., в Таласском р-не Жамб. обл. 

 

ҚАРАОЙ - а., Қарағанды обл., Нұра ауд.  

КАРАОЙ - а., в Нуринском р-не Кар. обл. 

 

ҚАРАОЙ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

КАРАОЙ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ҚАРАОЙ - а., Павлодар обл., Ақтоғай  ауд.  

КАРАОЙ - а., в Актогайском р-не Павл.обл. 

 

ҚАРАОЙ - а., ШҚО, Күршім ауд.  

КАРАОЙ - а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

ҚАРАОЙ - а., ШҚО, Тарбағатай ауд. 

КАРАОЙ - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 



 

 

ҚАРАӨЗЕК - а., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

КАРАОЗЕК - а., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ҚАРАӨЗЕК - а., Алматы обл., Балқаш ауд. 

КАРАОЗЕК - а., в Балкашском р-не Алм. обл. 

 

ҚАРАӨЗЕК - а., Алматы обл., Taлғар ауд.  

КАРАОЗЕК - а., в Талгарском р-не Алм. обл. 

 

ҚАРАӨЗЕК - а., Қызылорда обл., Қызылорда  қал/эк. 

КАРАОЗЕК - а., в Кызылординской гор/а Кызылорд. обл. 

 

КАРАӨЗЕК - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

КАРАОЗЕК - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

КАРАӨЗЕК - ст., Қызылорда обл., Қызылорда . қал/әк. 

КАРАОЗЕК - ст., в Кызылординской гор/а. Кызылорд. 

обл. 

 

КАРАӨЗЕК СТАНЦИЯСЫ - а., Қызылорда обл., 

Қызылорда қал/әк. 

СТАНЦИЯ КАРАОЗЕК - а., в Кызылординской гор/а. 

Кызылорд. обл. 

 

КАРАӨЗЕН - а., БҚО, Казталов ауд. 

КАРАОЗЕН - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

ҚАРАӨТКЕЛ - а., ШҚО, Көкпекті ауд.  

КАРАОТКЕЛЬ - а., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

ҚАРАCA3 - а., Алматы обл., Райымбек ауд.  

КАРАСАЗ - а., в Райымбекском р-не Алм. обл. 

 

КАРАСАЗ - а., Жамбыл обл., Жуалы ауд.  

КАРАСАЗ - а., в Жуалынском р-не Жамб. обл. 

 

ҚАРАСАЗ - а., Павлодар обл., Екібастұз қал/әк. 

КАРАСАЗ - а., в Екнбастузской гор/а. Павл. обл. 

 

ҚАРАСАЙ - а., Ақтөбе обл., Ырғыз ауд.  

КАРАСАЙ - а., в Ыргызском р-не Акт. обл. 

 

ҚАРАСАЙ - а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 

КАРАСАЙ - а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

ҚАРАСАЙ - а., Алматы обл., Жамбыл ауд.  

КАРАСАЙ - а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

ҚАРАСАЙ - а., БҚО, Бөкей ордасы ауд.  



 

КАРАСАЙ - а., в Бокей ординском р-не ЗК обл. 

 

ҚАРАСАЙ - а., ШҚО, Зайсан ауд. 

КАРАСАЙ - а., в Зайсанском р-не ВК обл. 

 

ҚАРАСАЙ - ст., Жамбыл обл., Мойынқұм ауд. 

КАРАСАЙ - ст., в Мойынкумском р-не Жамб. обл. 

 

ҚАРАСАЙ БАТЫР - а., СҚО, Айыртау ауд.  

КАРАСАЙ БАТЫР - а., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

ҚАРАСАЙ БАТЫР - а., Жамбыл обл., Қордай ауд. 

КАРАСАЙ БАТЫР - а., в Кордайском р-не Жамб. обл. 

 

ҚАРАСАҚАЛ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

КАРАСАКАЛ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ҚАРАСАН - а., Қызылорда обл., Жаңақорған ауд. 

КАРАСАН - а., в Жанакорганском р-не Кызылорд. обл. 

 

ҚАРАСОР - а., Ақмола обл., Біржан сал ауд.  

КАРАСОР - а., в р-не Биржан сала Акм. обл. 

 

ҚАРАСОР - ст., Павлодар обл., Екібастұз қал/әк. 

КАРАСОР - ст., в Екибастузской гор/а. Павл. обл. 

 

ҚАРАСОР - а., СҚО, Уәлиханов ауд. 

КАРАСОР - а., в Уалихановском р-не СК обл. 

 

ҚАРАСПАН - а., ОҚО, Ордабасы ауд.  

КАРАСПАН - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

ҚАРАСПАН - а., ОҚО, Ордабасы ауд.  

КАРАСПАН - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

ҚАРАСУ - а., Ақмола обл., Біржан сал ауд.  

КАРАСУ - а., в р-не Биржан сала Акм. обл. 

 

ҚАРАСУ - а., Ақтөбе обл., Әйтеке би ауд.  

КАРАСУ - а., в р-не Айтеке би Акт. обл. 

 

ҚАРАСУ - а., Ақтөбе обл., Ойыл ауд. 

КАРАСУ - а., в Ойылском р-не Акт. обл. 

 

ҚАРАСУ - а., Ақтөбе обл., Ойыл ауд. 

КАРАСУ - а., в Ойылском р-не Акт. обл. 

 

ҚАРАСУ - а., Алматы обл., Алакөл ауд. 

КАРАСУ - а., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 



 

ҚАРАСУ - а., Алматы обл., Жамбыл ауд.  

КАРАСУ - а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

ҚАРАСУ - а., Алматы обл., Талғар ауд.  

КАРАСУ - а., в Талгарском р-не Алм. обл. 

 

ҚАРАСУ - а., БҚО, Бөкей ордасы ауд.  

КАРАСУ - а., в Бокей ординском р-не ЗК обл. 

 

ҚАРАСУ - а., БҚО, Казталов ауд. 

КАРАСУ - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

ҚАРАСУ - а., БҚО, Теректі ауд. 

КАРАСУ - а., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

ҚАРАСУ - а., Жамбыл обл., Байзақ ауд. 

КАРАСУ - а., в Байзакском р-не Жамб. обл. 

 

ҚАРАСУ - а., Жамбыл обл., Жуалы ауд.  

КАРАСУ - а., в Жуалынском р-не Жамб. обл. 

 

ҚАРАСУ - а., Жамбыл обл., Қордай ауд.  

КАРАСУ - а., в Кордайском р-не Жамб. обл. 

 

ҚАРАСУ - а., Жамбыл обл., Меркі ауд.  

КАРАСУ - а., в Меркинском р-не Жамб. обл. 

 

ҚАРАСУ - а., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд.  

КАРАСУ - а., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

ҚАРАСУ - а., Қарағанды обл., Осакаров ауд.  

КАРАСУ - а., в Осакаровском р-не Кар. обл. 

 

ҚАРАСУ - а., Қостанай обл., Аманкелді ауд. 

КАРАСУ - а., в Аманкелдинском р-не Кост. обл. 

 

ҚАРАСУ - а., Қостанай обл., Жанкелдин ауд.  

КАРАСУ - а., в Жанкелдинском р-не Кост. обл. 

 

ҚАРАСУ - а., ОҚО, Сайрам ауд.. 

КАРАСУ - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

ҚАРАСУ - а., Павлодар обл., Ақтоғай ауд.  

КАРАСУ - а., в Актогайском р-не Павл. обл. 

 

ҚАРАСУ - а., ШҚО, Аягөз ауд. 

КАРАСУ - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

ҚАРАСУ - а., ШҚО, Жарма ауд. 

КАРАСУ - а., в Жарминском р-не ВК обл. 



 

 

ҚАРАСУ - а., ШҚО, Тарбағатай ауд.. 

КАРАСУ - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

ҚАРАТАЙ - а., Павлодар обл., Успен ауд.  

КАРАТАИ - а., в Успенском р-не Павл. обл. 

 

ҚАРАТАЛ - а., Ақмола обл., Біржан сал ауд.  

KAPATAJI - а., в р-не Биржан сала Акм. обл. 

 

ҚАРАТАЛ - а., Ақмола обл., Ерейментау ауд. 

КАРАТАЛ - а., в Ерейментауском р-не Акм.обл. 

 

ҚАРАТАЛ - а., Ақтөбе обл., Қобда ауд. 

КАРАТАЛ – а., в Кобдинском р-не Акт. обл. 

 

ҚАРАТАЛ - а., Ақтөбе обл., Ойыл ауд.  

КАРАТАЛ - а., в Ойылском р-не Акт. обл. 

 

ҚАРАТАЛ - а., Ақтөбе обл., Шалқар ауд.  

КАРАТАЛ - а., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

ҚАРАТАЛ - а., Алматы обл., Ескелді ауд.   

КАРАТАЛ w а., в Ескелдинском р-не Алм. обл. 

 

ҚАРАТАЛ - а., Алматы обл., Көксу ауд. 

КАРАТАЛ - а., в Коксуском р-не Алм. обл. 

 

ҚАРАТАЛ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

КАРАТАЛ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ҚАРАТАЛ - а., Павлодар обл., Қашыр ауд.  

КАРАТАЛ - а., в Кашырском р-не Павл.обл. 

 

ҚАРАТАЛ - а., СҚО, Айыртау ауд.  

КАРАТАЛ - а., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

ҚАРАТАЛ - а., СҚО, Есіл ауд. 

КАРАТАЛ - а., в Есильском р-не СК обл. 

 

ҚАРАТАЛ - а., СҚО, Уәлиханов ауд. 

КАРАТАЛ - а., в Уалихановском р-не CК обл. 

 

ҚАРАТАЛ - а., СҚО, Шал ақын ауд.  

КАРАТАЛ - а., в р-не Шал акына СК обл.  

 

ҚАРАТАЛ - а., ШҚО, Зайсан ауд. 

КАРАТАЛ - а., в Зайсанском р-не ВК обл. 

 

ҚАРАТАЛ- а., ШҚО, Зайсан ауд. 



 

КАРАТАЛ - а., в Зайсанском р-не ВК обл. 

 

ҚАРАТАЛ - а., ШҚО, Үржар ауд. 

КАРАТАЛ - а., в Уржарском р-не ВК обл. а 

 

ҚАРАТАС - а., Жамбыл обл., Жуалы ауд. 

КАРАТАС - а., в Жуалынском р-не Жамб. обл. 

 

ҚАРАТАС – а., ОҚО, Бәйдібек ауд. 

КАРАТАС - а., в Байдибекском р-не ЮК обл. 

 

ҚАРАТАУ - а., Жамбыл обл., Жамбыл ауд. 

КАРАТАУ - а., в Жамбылском р-не Жамб. обл. 

 

ҚАРАТАУ - а., ОҚО, Созақ ауд. 

КАРАТАУ - а., в Созакском р-не ЮК обл. 

 

ҚАРАТАУ –а., Жамбыл обл., Талас ауд.  

КАРАТАУ - ст., в Таласском р-не Жамб. обл. 

 

ҚАРАТАУСАЙ - а., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд. 

КАРАТАУ САИ - а., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

ҚАРАТЕРЕК - а., Павлодар обл., Май ауд. 

КАРАТЕРЕК - а., в Майском р-не Павл. обл. 

 

ҚАРАТЕРЕК - а., СҚО, Уәлиханов ауд.  

КАРАТЕРЕК - а., в Уалихановском р-не СК обл. 

 

ҚАРАТЕРЕК - а., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд. 

КАРАТЕРЕК - a., в Узынкольском р-не Кост. обл. 

 

ҚАРАТЕРЕҢ - а., Қызылорда обл., Арал ауд. 

КАРАТЕРЕН - а., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

ҚАРАТОҒАЙ - а., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд. 

КАРАТОГАЙ - а., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

ҚАРАТОҒАЙ - а., Ақтөбе обл., Шалқар ауд. 

КАРАТОГАЙ - а., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

ҚАРАТОҒАЙ-  а., ШҚО, Күршім ауд.  

КАРАТОГАЙ - а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

ҚАРАТОҒАЙ - а., Қостанай обл., Жанкелдин ауд. 

КАРАТОГАЙ - а., Жанкелдинском р-не Кост. обл. 

 

ҚАРАТОҒАЙ -ст., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд. 

КАРАТОГАЙ - ст., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 



 

ҚАРАТОҒАН - а., Алматы обл., Райымбек ауд. 

КАРАТОГАН - а., в Райымбекском р-не Алм. обл. 

 

ҚАРАТОҒАН - а., Алматы обл., Талғар ауд. 

КАРАТОГАН - а., в Талгарском р-не Алм. обл. 

 

ҚАРАТОҒАН-  а., ШҚО, Жарма ауд.  

КАРАТОГАН - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

ҚАРАТОМАР - а., Ақмола обл., Целиноград ауд. 

КАРАТОМАР - а., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

ҚАРАТОМАР - а., СҚО, Аққайың ауд.  

КАРАТОМАР - а., в Аккайынском р-не СК обл. 

 

ҚАРАТОН - ст., Атырау обл., Жылыой ауд.  

КАРАТОН - ст., в Жылыойском р-не Атыр. обл. 

 

ҚАРАТӨБЕ - а., Ақмола обл., Шортанды ауд. 

КАРАТОБЕ - а., в Шортандынском р-не Акм. обл. 

 

ҚАРАТӨБЕ - а., ОҚО, Сайрам ауд. 

КАРАТОБЕ - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

ҚАРАТӨБЕ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

КАРАТОБЕ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ҚАРАТӨБЕ - а., ОҚО, Төле би ауд. 

КАРАТОБЕ - а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

ҚАРАТӨБЕ - а., ОҚО, Төле би ауд. 

КАРАТОБЕ - а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

ҚАРАТӨБЕ - а., ОҚО, Түркістан қал/әк.  

КАРАТОБЕ - а., в Туркистанской шр/а. ЮК обл. 

 

ҚАРАТӨБЕ - а., ШҚО, Жарма ауд. 

КАРАТОБЕ - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

ҚАРАТӨБЕ - а., БҚО, Қаратөбе ауд.  

КАРАТОБЕ - а., р.ц. Каратобинского р-на ЗК обл. 

 

ҚАРАТҰМА - а., Алматы обл., Алакөл ауд.  

КАРАТУМА - а., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 

ҚАРАТҰМА - а., ШҚО, Үржар ауд.  

КАРАТУМА - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

ҚАРАТҰРЫҚ - а, Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 

КАРАТУРЫК - а, в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 



 

 

ҚАРАТҮБЕК - а., Ақмола обл., Астрахан ауд. 

КАРАТУБЕК- а., в Астраханском р-не Акм. обл. 

 

ҚАРАУЫЛКЕЛДІ - а., Ақтөбе обл., Байғанин ауд. орт. 

КАРАУЫЛКЕЛДИ - а., р.ц. Байганинского р-на Акт. 

обл. 

 

ҚАРАУЫЛКЕЛД1 -ст., Ақтөбе обл., Байғанин ауд. 

КАРАУЫЛКЕЛДИ - ст., в. Байганинском р-не Акт. обл. 

 

ҚАРАУЫЛ ҚАНАЙ БИ - а., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

КАРАУЫЛ КАНАИ БИ - а., в Зерендинском р-не Акм.  

обл. 

 

ҚАРАУЫЛТӨБЕ - а., Алматы обл., Сарқант ауд.. 

КАРАУЫЛТОБЕ - а., в Саркантском р-не Алм. обл. 

 

ҚАРАУЫЛТӨБЕ - а., Қызылорда обл., Қызылорда 

қал/әк. 

КАРАУЫЛТОБЕ - а., в Кызылординской гор/а. 

Кызылорд. обл.  

 

ҚАРАУЫЛТӨБЕ - а., БҚО, Ақжайық ауд. 

КАРАУЫЛТОБЕ - а., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

ҚАРАШ - а., ШҚО, Шар қал/әк. 

КАРАШ - а., в Шарской гор/а. ВК обл. 

 

ҚАРАША - а., Атырау обл., Жылыой ауд. 

КАРАША - а., в Жылыойском р-не Атыр. обл. 

 

ҚАРАШАКӨЛ- а., Қостанай обл., Қарабалық ауд.. 

КАРАШАКОЛЬ - а., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 

ҚАРАШАЛАН - а., Қызылорда обл., Арал ауд. 

КАРАШАЛАН - а., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

ҚАРАШАТӨБЕ - а., Қостанай обл., Аманкелді ауд. 

КАРАШАТОБЕ - а., в Аманкелдинском р-не Кост. обл. 

 

ҚАРАШАШ - а., Ақмола обл., Жақсы ауд. 

КАРАШАШ - а., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 

ҚАРАШОҚАТ - а., Ақтөбе обл., Шалқар ауд. 

КАРАШОКАТ - а., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

ҚАРАШОҚАТ - ст., Ақтөбе обл., Шалқар ауд.. 

КАРАШОКАТ - ст., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 



 

ҚАРАШОҚЫ - а., Алматы обл., Кербұлақ ауд. 

КАРАШОКЫ - а., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

ҚАРАШОҚЫ - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд.. 

КАРАШОКЫ -а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

ҚАРАШОҚЫ - а., ШҚО, Жарма ауд. 

КАРАШОКЫ - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

ҚАРАШЫҒАНАҚ - а., БҚО, Бөрілі ауд. 

КАРАШЫГАНАК - а., в Борилинском р-не ЗК обл. 

 

ҚАРАШЫҚ - а., ОҚО, Түркістан қал/әк.  

КАРАШЫК - а., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

ҚАРАШІЛІК - а., Алматы обл., Ақсу ауд. 

КАРАШИЛИК - а., в Аксуском р-не Алм. обл. 

 

ҚАРАШІЛІК - а., Қостанай обл., Сарыкөл ауд. 

КАРАШИЛИК - а, в Сарыкольском р-не Кост.обл. 

 

ҚАРАШІЛІК - а., СҚО, Акжар ауд. 

КАРАШИЛИК - а., в Акжарском р-не СКобл. 

 

ҚАРАШІЛІК - а., СҚО, Уәлиханов ауд.  

КАРАШИЛИК - а, в Уалихановском р-не СК обл. 

 

ҚАРАШІЛІК - а., ШҚО, Күршім ауд. 

КАРАШИЛИК - а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

ҚАРҒАЛЫ - а., Ақтөбе обл., Ақтөбе ауд.  

КАРГАЛЫ - а., в Актобинской гор/а. Акт.обл. 

 

ҚАРҒАЛЫ - а., Ақмола обл., Қорғалжың ауд. 

КАРГАЛЫ - а, в Коргалжынском р-не Акм.обл. 

 

ҚАРҒАЛЫ - а., Алматы обл., Қарасай ауд.  

КАРГАЛЫ - а,, в Карасайском р-не Алм.обл. 

 

ҚАРҒАЛЫ-а., Алматы обл., Сарқант ауд.  

КАРГАЛЫ - а., в Саркантском р-не Алм. обл. 

 

ҚАРҒАЛЫ - а., Қарағанды обл., Шет ауд.  

КАРГАЛЫ - а., в Шетском р-не Кар. обл.  

 

ҚАРҒАЛЫ - а., ОҚО, Отырар ауд. 

КАРГАЛЫ - а., в Отырарском р-не ЮК обл. 

 

ҚАРҒАЛЫ - а., ШҚО, Көкпекті ауд.  

КАРГАЛЫ - а., в Кокпектинском р-не ВКобл. 



 

 

ҚАРҒАЛЫ - а., БҚО, Шыңғырлау ауд.  

КАРГАЛЫ - а., Шынгырлауском р-не ЗК обл. 

 

КАРҒАЛЫ - а., Қостанай обл., Жанкелді ауд. 

КАРГАЛЫ - а, в Жанкелдинском р-не Кост.обл. 

 

ҚАРҒЫБА - а., ШҚО, Тарбағатай ауд.  

КАРГЫБА - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

ҚАРЖАН - а., ОҚО, Қазығұрт ауд. 

КАРЖАН - а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

ҚАРҚАРА - а., Алматы обл., Райымбек ауд. 

КАРКАРА - а., в Райымбекском р-не Алм. обл. 

 

ҚАРҚАРА - а., Алматы обл., Райымбек ауд. 

КАРКАРА -а., в Райымбекском р-не Алм. обл. 

 

ҚАРЛАУ- а., Ақтөбе обл., Хромтау ауд.  

КАРЛАУ- а., в Хромтауском р-не Акт. обл. 

 

ҚАРЛЫҒА - а., СҚО, Қызылжар ауд.. 

КАРЛЫГА - а., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

ҚАРЛЫАҒАШ - а., Алматы обл., Алакөл ауд. 

КАРЛЫАГАШ - а., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 

ҚАРЛЫАҒАШ - а., Алматы обл., Кербұлақ ауд. 

КАРЛЫАГАШ - а., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

ҚАРСАҚ - а., Ақмола обл., Зеренді ауд.  

КАРСАК - а., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ҚАРСАҚ - а., СҚО, Айыртау ауд.. 

КАРСАК -а., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

ҚАСҚААТ - а., Қостанай обл., Меңдіқара ауд. 

КАСКААТ- а., в Мендикаринском р-не Кост. обл. 

 

ҚАСҚАБҰЛАҚ - а., Жамбыл обл., Талас ауд. 

КАСКАБУЛАК - а., в Таласском р-не Жамб. обл. 

 

ҚАСҚАБҰЛАҚ - а., ОҚО, Созақ ауд.  

КАСКАБУЛАК - а., в Созакском р-не ЮК обл. 

 

ҚАСҚАБҰЛАҚ - а., ШҚО, Абай ауд.  

КАСКАБУЛАК - а., в Абайском р-не ВК обл. 

 

ҚАСҚАӨГІЗ - а., Алматы обл., Балқаш ауд.  



 

КАСКАОГИЗ - а., в Балкашском р-не Алм. обл. 

 

ҚАСҚАСУ - а., ОҚО, Төле би ауд. 

КАСКАСУ - а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

ҚАСҚАТАУ - а., Ақмола обл., Қорғалжын ауд.  

КАСКАТАУ- а., в Коргалжынском р-не Акм. обл. 

 

ҚАСПАҢ - а., Алматы обл., Кербұлақ ауд.  

КАСПАН - а., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

ҚАСТЕК - а., Алматы обл., Жамбыл ауд.  

КАСТЕК - а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

ҚАСЫҚ - а., Жамбыл обл., Қордай ауд. 

КАСЫК - а., в Кордайском р-не Жамб. обл. 

 

ҚАСЫМБЕК - а., Алматы обл., Жамбыл ауд. 

КАСЫМБЕК - а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

ҚАТАНАЙ-а., СҚО, Мамлют ауд. 

КАТАНАЙ - а., в Мамлютском р-не СК обл. 

 

ҚАТАРКӨЛ - а., Ақмола обл., Бурабай ауд. 

КАТАРКОЛЬ - а., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

ҚАТЫНАДЫР - а., Ақтөбе обл., Хромтау ауд. 

КАТЫНАДЫР - а., в Хромтауском р-не Акт. обл. 

 

ҚАТЫНКӨПІР - а., ОҚО, Шымкент қал/әк. 

КАТЫНКОПИР - а., в Шымкентской гop/а. ЮК обл. 

 

ҚАТОНҚАРАҒАЙ - а., ШҚО, Қатонқарағай ауд. 

КАТОНКАРАГАЙ - а., в Катонкарагайском р-не ВК обл. 

 

ҚАУДАНДЫ - а., СҚО, Аққайың ауд.  

КАУДАНДЫ - а., в Аккайынском р-не СК обл. 

 

ҚАУКЕЙ - а., Қызылорда обл., Қазалы ауд. 

КАУКЕЙ - а., в Казалынском р-не Кызылорд. обл. 

 

ҚАУЫҚ - а., Қызылорда обл., Жаңақорған ауд.  

КАУЫК - а, в Жанакорганском р-не Кызылорд. обл. 

 

ҚАУЫЛЖЫР - а., Ақтөбе обл., Шалқар ауд. 

КАУЫЛЖЫР - а., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

ҚАУЫЛЖЫР - ст., Ақтөбе обл., Шалқар ауд. 

КАУЫЛЖЫР - ст., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 



 

ҚАУЫНШЫ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

КАУЫНШЫ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ҚАШҚАНКӨЛ - а., Қызылорда обл., Жаңақорған ауд. 

КАШКАНКОЛЬ - а., в Жанакорганском р-не Кызылорд.  

обл. 

 

ҚАШҚАНТЕҢІЗ - а., Жамбыл обл., Мойынқұм ауд. 

КАШКАНТЕНИЗ - а., в Мойынкумском р-не Жамб. обл. 

 

ҚАШҚАНТЕҢІЗ - ст., Жамбыл обл., Мойынқұм ауд. 

КАШКАНТЕНИЗ - ст., в Мойынкумском р-не Жамб. обл. 

 

ҚАШЫР - а., Павлодар обл., Қашыр ауд. орт.  

КАШЫР - а., р.ц. Кашырского р-на Павл. обл. 

 

ҚИҒАІІІ - ст., Атырау обл. Құрманғазы ауд,  

КИГАШ - ст., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 

ҚИМА - а., Ақмола обл., Жақсы ауд. 

КИМА- а., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 

ҚИЯ - а., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд, 

КИЯ - а., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

ҚИЯЖОЛ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

КИЯЖОЛ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ҚИЯҚТЫ - а., Актөбе обл., Әйтеке би ауд.  

КИЯКТЫ - а., в р-не Айтеке би Акт. обл. 

 

ҚИЯҚТЫ - а., Жамбыл обл., Мойынқұм ауд.  

КИЯКТЫ - а., в Мойынкумском р-не Жамб. обл. 

 

ҚИЯҚТЫ - а., Маңғыстау обл., Маңғыстау ауд. 

КИЯКТЫ - а., в Мангыстауском р-не Мант. обл. 

 

ҚИЯҚТЫ - ст., Жамбыл обл., Мойынқұм ауд.  

КИЯКТЫ -  ст., в Мойынкумском р-не Жамб. обл. 

 

ҚИЯЛЫ - а., СҚО, Аққайың ауд. 

КИЯЛЫ - а., в Аккайынском р-не СК обл. 

 

ҚИЯЛЫ - ст., СҚО, Аққайың ауд. 

КИЯЛЫ ст.. в Аккайынском р-не СК обл. 

 

ҚОБДА - а., Ақтөбе обл., Қобда ауд. орт.  

КОБДА - а., р.ц. Кобдинского р-на Акт. обл. 

 

ҚОҒАЛЫ - а., Алматы обл., Кербұлақ ауд.  



 

КОГАЛЫ - а., Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

ҚОҒАЛЫ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

КОГАЛЫ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ҚОҒАЛЫ - а., ОҚО, Түлкібас ауд. 

КОГАЛЫ - а., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

ҚОҒАЛЫ-  а., Ақтөбе обл., Қобда ауд.  

КОГАЛЫ - а,, в Кобдинском р-не Акт. обл.  

 

ҚОҒАЛЫКӨЛ – а., Қызылорда обл., Сырдария ауд. 

КОГАЛЫКОЛЬ - а., в Сырдариинском р-не Кызылорд.  

обл. 

 

ҚОҒАЛЫТҮБЕК - а., БҚО, Теректі ауд.  

КОГАЛЫТУБЕК - а., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

ҚОҒАМ - а., Ақмола обл., Біржан сал ауд.  

КОГАМ -а., в р-не Биржан сала Акм. обл.  

 

ҚОҒАМ - а., Атырау обл., Қызылқоға ауд.  

КОГАМ-.а., в Кызылкогинском р-не Атыр. обл. 

 

ҚОҒАМ - а., ОҚО, Отырар ауд. 

КОГАМ - а,, в Отырарском р-не ЮК обл.  

 

ҚОҒАМШЫЛ- а., Алматы обл., Жамбыл ауд. 

КОГАМШЫЛ - а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

ҚОДАМАНОВ - а., Қызылорда обл., Шиелі ауд. 

КОДАМАНОВ - а., в Шиелинском р-не Кызылорд. обл. 

 

ҚОЖА- а., Қостанай обл., Наурызым ауд.  

КОЖА - а., в Наурызымском р-не Кост, обл. 

 

ҚОЖАБАҚЫ- а., Қызылорда обл., Қазалы ауд. 

КОЖАБАКЫ - а., в Казалынском р-не Кызылорд. обл. 

 

ҚОЖАҒАППАР - а., Жамбыл обл., Талас ауд. 

КОЖАГАППАР - а., в Таласском р-не Жамб. обл.  

 

ҚОЖАКЕЛДІ - а., ШҚО, Тарбағатай ауд.  

КОЖАКЕЛДИ - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

ҚОЖАКЕНТ - а,, Қызылорда обл., Жаңақорған ауд. 

КОЖАКЕНТ - а., в Жанакорганском р-не Кызылорд. обл. 

 

ҚОЖАҚОРҒАН – а.,  ОҚО, Сайрам ауд.  

КОЖАКОРГАН- а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 



 

 

ҚОЖАМБЕРДІ- а., ОҚО, Түлкібас ауд.  

КОЖАМБЕРДИ - а., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

ҚОЖАМБЕРДІ - а., Қызылорда обл., Жаңақорған ауд. 

КОЖАМБЕРДИ - а., в Жанакорганском р-не Кызылорд. 

обл. 

 

ҚОЖАМЖАР - а., Павлодар обл., Ақтоғай ауд. 

КОЖАМЖАР - а., в Актогайском р-не Павл. обл. 

 

ҚОЖАСАЙ - а., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд.  

КОЖАСАЙ - а., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

ҚОЖАТОҒАЙ - а., ОҚО, Арыс ауд.  

КОЖАТОГАЙ - а., в Арысском р-не ЮК обл. 

 

ҚОЖАТОҒАЙ - а., ОҚО, Отырар ауд.  

КОЖАТОГАЙ - а., в Отырарском р-не ЮК обл. 

 

ҚОЖБАН - а., Алматы обл., Қаратал ауд.  

КОЖБАН - а., в Караталском p-не Алм. обл. 

 

ҚОЗМОЛДАҚ - а., ОҚО, Созақ ауд.  

КОЗМОЛДАК - а., в Созакском р-не ЮК обл. 

 

ҚОЗЫБАЙ - а., Қостанай обл., Қарасу ауд.  

КОЗЫБАЙ - а., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

ҚОЗЫКЕТКЕН - а., Павлодар обл., Успен ауд. 

КОЗЫКЕТКЕН - а., в Успенском р-не Павл. обл. 

 

ҚОЙБАҒАР - а., Қостанай обл., Қарасу ауд.  

КОЙБАГАР - а., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

ҚОЙБАҒАР - ст., Қостанай обл., Қарасу ауд. 

КОЙБАГАР - ст., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

ҚОЙБАС - а., Қарағанды обл., Абай ауд.  

КОЙБАС - а., в Абайском р-не Кар. обл. 

 

ҚОЙКЕЛДІ - а., Ақмола обл., Аршалы ауд.  

КОЙКЕЛДИ - а., в Аршалынском р-не Акм. обл. 

 

ҚОЙҚЫРЫҚҚАН -а., Алматы обл., Кербұлақ ауд. 

КОЙКЫРЫККАН - а., в Кербулакском р-не . Алм. обл. 

 

ҚОЙЛЫҚ-а., Алматы обл., Сарқант ауд.  

КОЙЛЫК - а., в Саркантском р-не Алм. обл. 

 



 

ҚОЙСАЛҒАН - а., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

КОЙСАЛҒАН - а, в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ҚОЙСАРЫ - а., Атырау обл., Жылыой ауд. 

КОЙСАРЫ - а., в Жылыойском р-не Атыр. обл. 

 

ҚОЙТАС - а., Ақмола обл., Біржан сал ауд.  

КОИТАС - а., в р-не Биржан сала Акм. обл. 

 

ҚОЙТАС - а., Ақмола обл., Ерейментау ауд.  

КОЙТАС - а., в Ерейментауском р-не Акм. обл. 

 

ҚОЙТАС - а., Павлодар обл., Баянауыл ауд.  

КОЙТАС - а., в Баянауылском р-не Павл. обл. 

 

ҚОЙТАС - а., Қарағанды обл., Шет ауд.  

КОЙТАС - а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

ҚОЙТАС - а., ШҚО, Жарма ауд. 

КОЙТАС - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

ҚОЙТАС - а., ШҚО, Көкпекті ауд.. 

КОЙТАС - а., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

ҚОЙТАС - а., ШҚО, Күршім ауд. 

КОЙТАС - а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

ҚОЙШЫБЕК - а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 

КОЙШЫБЕК - а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл, 

 

ҚОЛАЛЫКӨЛ - а., Ақтөбе обл., Ырғыз ауд. 

КОЛАЛЫКОЛЬ - а., в Ыргызском р-не Акт. обл. 

 

ҚОНДЫБАЙ - а., Қостанай обл., Жітіқара ауд. 

КОНДЫБАЙ - а., в Житикаринском р-не Кост, обл. 

 

ҚОНЫС - а., БҚО, Казталов ауд. 

КОНЫС - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

ҚОНЫСБАЙ - а., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

КОНЫСБАЙ - а., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ҚОНЫСБАЙ - а., БҚО, Казталов ауд.  

КОНЫСБАЙ - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

ҚОНЫССАЙ - а., БҚО, Теректі ауд.  

КОНЫССАЙ - а., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

ҚОНЫСТАНУ - а., Атырау обл., Қызылқоға ауд. 

КОНЫСТАНУ - а., в Кызылкогинском р-не Атыр. обл. 



 

 

ҚОҢЫР - а., Алматы обл., Ескелді ауд.  

КОНЫР - а., в Ескелдинском р-не Алм. обл. 

 

ҚОҢЫР - а., БҚО, Сырым ауд. 

КОНЫР - а., в Сырымском р-не ЗК обл. 

 

ҚОҢЫРАТ - а., Ақтөбе обл., Ойыл ауд.  

КОНЫРАТ - а., в Ойылском р-не Акт. обл. 

 

ҚОҢЫРАТ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

КОНЫРАТ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ҚОҢЫРАТАРЫҚ - а., ОҚО, Созақ ауд. 

КОНЫРАТАРЫК - а., в Созакском р-не ЮК обл. 

 

ҚОҢЫРАУЛЫ - а., Атырау обл., Қызылқоға ауд. 

КОНЫРАУЛЫ - а., в Кызылкогинском р-не Атыр. обл. 

 

ҚОҢЫРБИІК - а., ШҚО, Жарма ауд.  

КОНЫРБИИК - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

ҚОҢЫРӨЛЕҢ- а., Алматы обл., Панфилов ауд. 

КОНЫРОЛЕН - а., в Панфиловском р-не Алм. обл. 

 

ҚОҢЫРСУ - а., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд.  

КОНЫРСУ - а., в р-не Габита Мусирепова, СК обл. 

 

ҚОҢЫРТАУ - а., ШҚО, Аягөз ауд.  

КОНЫРТАУ - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

ҚОҢЫРТЕРЕК - а., Атырау обл., Құрманғазы ауд 

КОНЫРТЕРЕК - а., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 

ҚОҢЫРТӨБЕ - а., Жамбыл обл., Жамбыл ауд. 

КОНЫРТОБЕ - а., в Жамбылском р-не Жамб. обл. 

 

ҚОҢЫРТӨБЕ - а., Жамбыл обл., Жуалы ауд. 

КОНЫРТОБЕ - а., в Жуалынском р-не Жамб. обл. 

 

ҚОҢЫРТӨБЕ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

КОНЫРТОБЕ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ҚОҢЫРТҮБЕК - а., Ақмола обл., Егіндікөл ауд. 

КОНЫРТУБЕК - а., в Егиндикольском р-не  Акм. обл. 

 

ҚОПА - а., ШҚО, Аягөз ауд. 

КОПА - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

ҚОПА - а., ШҚО, Аягөз ауд. 



 

КОПА - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

ҚОПА-а., Алматы обл., Ақсу ауд. 

КОПА - а., в Аксуском р-не Алм. обл. 

 

ҚОПА-а., Алматы обл., Жамбыл ауд. 

КОПА - а., в Жамбылском р-не Алм. обл.  

 

ҚОПА - а., Ақтөбе обл., Байғанин ауд. 

КОПА - а., в Байганинском р-не Акт. обл.  

 

ҚОПА - а., Ақтөбе обл., Темір ауд. 

КОПА - а., в Темирском р-не Акт. обл. 

 

ҚОПА-а., Ақтөбе обл., Темір ауд. 

КОПА - а., в Темирском р-не Акт. обл. 

 

ҚОПА - а., Ақтөбе обл., Хромтау ауд. 

КОПА - а., в Хромтауском р-не Акт. обл. 

 

ҚОПА - а., СҚО, Айыртау ауд. 

КОПА - а., в Айыртауском р-не СК обл.  

 

ҚОПАЛЫ- а., Алматы обл., Ақсу ауд. 

КОПАЛЫ - а., в Аксуском р-не Алм. обл.  

 

ҚОПАСОР- а., Ақтөбе обл., Шалқар ауд. 

КОПАСОР - а., в Шалкарском р-не Акт. обл.  

 

ҚОПАТАЙ - а., Ақтөбе обл., Шалқар ауд.  

КОПАТАИ - а., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

ҚОРАЛАС - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

КОРАЛАС - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ҚОРАМ- а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд.  

КОРАМ - а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

ҚОРАШИ - а., Ақтөбе обл., Байганин ayд. 

КОРАШИ - а., в Байганинском р-не Акт. обл. 

 

ҚОРҒАН - а., Алматы обл., Саркант ауд.  

КОРГАН - а., в Саркантском р-не Алм. обл. 

 

ҚОРҒАН - а., ОҚО, Төле би ауд. 

КОРГАН - а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

ҚОРҒАНБАЙ - а., ШҚО, Жарма ауд.  

КОРГАНБАЙ - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 



 

ҚОРҒАНЖАР - а., Ақтөбе обл., Шалқар ауд. 

КОРГАНЖАР- а., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

ҚОPFAC - а., Алматы обл., Панфилов ауд.  

КОРГAC - а., в Панфиловском р-не Алм. обл. 

 

ҚОPFАСЫН - а., Қарағанды обл., Ұлытау ауд. 

КОРГАСЫН - а., в Улытауском р-не Кар. обл. 

 

ҚОPFACЫH - ст., ОҚО, Отырар ауд.  

КОРГАСЫН - ст., в Отырарском р-не ЮК обл. 

 

ҚОРДАЙ - а., Жамбыл обл., Қордай ауд.  

КОРДАЙ - а., в Кордайском р-не Жамб. обл. 

 

ҚОРДАЙ - ст., Жамбыл обл., Қордай ауд.  

КОРДАЙ - ст., в Кордайском р-не Жамб. обл. 

 

ҚОРЖЫН - а., БҚО, Қаратөбе ауд. 

КОРЖЫН - а., в Каратобинском р-не ЗҚ обл. 

 

ҚОРЖЫНКӨЛ - а., Ақмола обл., Егіндікөл ауд. 

КОРЖЫНКОЛЬ - а., в Егиндикольском р-не Акм. обл. 

 

ҚОРЖЫНКӨЛ - а., Ақмола обл., Ерейментау ауд. 

КОРЖЫНКОЛЬ - а., в Ерейментауском р-не Акм. обл. 

 

ҚОРЖЫНКӨЛ - ст., Ақмола обл., Ерейментау ауд. 

КОРЖЫНКОЛЬ - ст., в Ерейментауском р-не Акм. обл. 

 

ҚОРКӨЛ - раз., Маңғыстау обл., Бейнеу ауд.  

КОРКОЛЬ - раз., в Бейнеуском р-не Манг. обл. 

 

ҚОРҚЫЛДАҚ - а., Акмола обл., Қорғалжын ауд. 

КОРКЫЛДАК - а., в Коргалжынском р-не Акм. обл. 

 

ҚОРҚЫТ - а., Қызылорда обл., Қармақшы ауд. 

КОРКЫТ - а., в Кармакшынском р-не Кызылорд. обл. 

 

ҚОРҚЫТ - ст., Қызылорда обл., Қармақшы ауд. 

КОРКЫТ - ст., в Кармакшынском р-не Кызылорд. обл. 

 

ҚОРТ - а., Павлодар обл., Лебяжье ауд. 

КОРТ - а., в Лебяжском р-не Павл. обл. 

 

ҚОРЫҚ - а., ШҚО, Аягөз ауд. 

КОРЫК - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

ҚОРЫҚШАР - а., ШҚО, Жарма ауд.  



 

КОРЫКШАР - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

ҚОСАҒАЛ - а., Қостанай обл., Әулиекөл ауд.  

КОСАГАЛ - а., в Аулиекольском р-не Кост. обл. 

 

ҚОСАҒАШ - а., Алматы обл., Кербұлақ ауд.  

КОСАГАШ - а., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

ҚОСАҒАШ - а., ОҚО, Қазығұрт ауд.  

КОСАГАШ - а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

ҚОСАҒАШ - а., ОҚО, Төле би ауд. 

КОСАГАШ - а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

ҚОСАҒАШ - а., Павлодар обл., Ертіс ауд.  

КОСАГАШ - а., в Ертисском р-не Павл. обл. 

 

ҚОСАҒАШ - а., ШҚО, Аягөз ауд. 

КОСАГАШ - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

ҚОСАМАН - а., Қызылорда обл., Арал ауд.  

КОСАМАН - а., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

ҚОСАПАН - а., Жамбыл обл., Тұрар Рысқұлов ауд. 

КОСАПАН - а., в Турар Рыскуловском р-не Жамб. обл. 

ҚОСАРАЛ - а., Ақтөбе обл., Байғанин ауд.  

КОСАРАЛ - а., в Байганинском р-не Акт. обл. 

 

ҚОСАРАЛ - а., БҚО, Сырым ауд. 

КОСАРАЛ - а., в Сырымском р-не ЗК обл. 

 

ҚОСАРАЛ - а., Қарағанды обл., Нұра ауд.  

КОСАРАЛ - а., в Нуринском р-не Кар. обл. 

 

ҚОСАРАЛ - раз., БҚО, РФ аум. 

КОСАРАЛ - раз., на терр. РФ, ЗК обл. 

 

ҚОСАУЫЛ - а., Ақмола обл., Біржан сал ауд. 

КОСАУЫЛ - а., в р-не Биржан сала Акм. обл. 

 

ҚОСБАЗ - а., БҚО, Қаратөбе ауд. 

КОСБАЗ - а., в Каратобинском р-не ЗК обл. 

 

ҚОСБАРМАҚ - а., Ақмола обл., Атбасар ауд. 

КОСБАРМАК - а., в Атбасарском р-не Акм. обл. 

 

ҚОСБӨЛТЕК - а., Жамбыл обл., Жуалы ауд. 

КОСБОЛТЕК - а., в Жуалынском р-не Жамб. обл. 

 

ҚОСБҰЛАҚ - а., ОҚО, Бәйдібек ауд.  



 

КОСБУЛАК - а., в р-не Байдибека ЮК обл. 

 

ҚОСЕСТЕК - а., Ақтөбе обл., Қарғалы ауд.  

КОСЕСТЕК - а., в Каргалынском р-не Акт. обл. 

 

ҚОСЖАН - а., Қостанай обл., Аманкелді ауд.   

КОСЖАН - а., в Аманкелдинском р-не Кост. обл. 

 

ҚОСЖАР - а., Қызылорда обл. Арал ауд.  

КОСЖАР - а., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

ҚОСКӨЛ - а., Ақмола обл., Астрахан ауд.  

КОСКОЛЬ - а., в Астраханском р-не Акм. обл. 

 

ҚОСКӨЛ - а., Павлодар обл., Ертіс ауд.  

КОСКОЛЬ - а., в Ертисском р-не Павл. обл. 

 

ҚОСКӨЛ - а., БҚО, Қаратөбе ауд. 

КОСКОЛЬ - а., в Каратобинском р-не ЗК обл. 

 

ҚОСКӨЛ - а., Қарағанды обл., Ұлытау ауд.  

КОСКОЛЬ - а., в Улытауском р-не Кар. обл. 

 

ҚОСКӨЛ - а., Қарағанды обл., Ұлытау ауд.  

КОСКОЛЬ - а., в Улытауском р-не Кар. обл. 

ҚОСКӨЛ- а., Қостанай обл., Әулиекөл ауд.  

КОСКОЛЬ - а., в Аулиекольском р-не Кост. обл. 

 

ҚОСКӨЛ - а., Қостанай обл., Сарыкөл ауд.  

КОСКОЛЬ - а., в Сарыкольском р-не Кост, обл 

 

ҚОСКӨЛ - а., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд.  

КОСКОЛЬ - а., в Узынкольском р-не Кост, обл 

 

ҚОСКӨЛ - а., СҚО, Айыртау ауд. 

КОСКОЛЬ - а., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

ҚОСКӨЛ - а., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд.  

КОСКОЛЬ - а, в р-не Магжана Жумабаева СК обл.  

 

ҚОСКӨЛ - а., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд.  

КОСКОЛЬ -  а., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

ҚОСКҮМБЕЗ - а., Алматы обл., Балқаш ауд. 

КОСКУМБЕЗ - а., в Балкашском р-не Алм.обл. 

 

ҚОСҚАРА – а., ШҚО, Зайсан ауд.  

КОСКАРА - а., в Зайсанском р-не ВК обл. 

 



 

ҚОСҚҰДЫҚ - а., Алматы обл., Қапшағай қал/әк. 

КОСКУДЫК - а., в Калшагайской гор/а Алм.обл. 

 

ҚОСҚҰДЫҚ - а., ОҚО, Мақтаарал aуд.   

КОСКУДЫК - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ҚОСҚҰДЫҚ - а., Павлодар обл., Шарбақты ауд. 

КОСКУДЫК - а., в Шарбактынском р-не Павл. обл. 

 

ҚОСҚҰДЫҚ  -  ст., Алматы обл., Талғар ауд. 

КОСКУДЫК - ст., в Талгарском р-не Алм.обл. 

 

ҚОСҚҰЛАҚ - а., Атырау обл., Қызылқоға ауд.  

КОСКУЛАК - а., в Кызылкогинском р-не Атыр. обл. 

 

ҚОСМЕЗГІЛ - а., ОҚО, Түркістан қал/әк.  

КОСМЕЗГИЛ - а., в Туркистанской гор/ а ЮК обл. 

 

ҚОСОБА - а., БҚО, Казталов ауд.  

КОСОБА - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

ҚОСОБА - а., БҚО, Сырым ауд. 

КОСОБА - а., в Сырымском р-не ЗК обл. 

 

ҚОСОБА - а., Қостанай обл., Қарабалық ауд.  

КОСОБА - а., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 

ҚОСӨЗЕН - а., Алматы обл.,Іле ауд.  

КОСОЗЕН - а., в Илийском р-не Алм. обл. 

 

ҚОСӨТКЕЛ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

KOCOTKEJI - а, в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ҚОСӨТКЕЛ - а., Ақтөбе обл., Қобда ауд.  

КОСОТКЕЛЬ - а., в Кобдинском р-не Акт. обл. 

 

ҚОССЕЙІТ - а., ОҚО, Шардара ауд.  

КОССЕЙИТ - а., в Шардаринском р-не ЮК обл. 

 

ҚОСТАҚЫР - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

КОСТАКЫР - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ҚОСТЕРЕК - а., ОҚО, Отырар ауд.  

КОСТЕРЕК - а., в Отырарском р-не ЮК обл. 

 

ҚОСТЕРЕК - а., ШҚО, Үржар ауд.  

КОСТЕРЕК - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

ҚОСШАҒЫЛ  - ст., Атырау обл., Жылыой ауд. 

КОСШАГЫЛ - ст., в Жылыойском р-не Атыр. обл. 



 

ҚОСШОҚЫ - а., Ақмола обл., Целиноград ауд. 

КОСШОКЫ - а., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

ҚОСШОҚЫ -ст., Ақмола обл., Целиноград ауд. 

КОСШОКЫ - ст., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

ҚОСТОҒАН - а., Жамбыл обл., Меркі ауд.  

КОСТОГАН- а., в Меркинском р-не Жамб. обл. 

 

ҚОСТОМАР -а., Ақмола обл., Аршалы ауд. 

КОСТОМАР - а., в Аршалынском р-не Акм. обл. 

 

ҚОСТОМАР - а., Ақмола обл., Зеренді ауд.  

КОСТОМАР  - а,, в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ҚОСТОМАР - а., Павлодар обл., Ертіс ауд.  

КОСТОМАР - а., в Ертисском р-не Павл. обл. 

 

ҚОСТӨБЕ - а., Алматы обл., Райымбек ауд.  

КОСТОБЕ - а., в Райымбекском р-не Алм. обл. 

 

ҚОСТӨБЕ - а., Жамбыл обл., Байзақ ауд.  

КОСТОБЕ - а., в Байзакском р-не Жамб. обл. 

 

ҚОСТӨБЕ - а., Жамбыл обл., Жамбыл ауд.  

КОСТОБЕ - а., в Жамбылском р-не Жамб. обл.  

 

ҚОСТӨБЕ - а., ШҚО, Жарма ауд. 

КОСТОБЕ - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

ҚОСТҮЙІН - а., ОҚО, Отырар ауд.  

КОСТУИЙН - а., в Отырарском р-не ЮК обл. 

 

ҚОСҮЙЕҢКІ - а., Қызылорда обл., Жаңақорған ауд. 

КОСУИЕНКИ - а., в Жанакорганском р-не Кызылорд. 

обл. 

 

ҚОСҮЙЕҢКІ - а., Қызылорда обл., Шиелі ауд. 

КОСУИЕНКИ - а., в Шиелинском р-не Кызылорд. обл. 

 

ҚОСШАҒЫЛ- а., Атырау обл., Жылыой ауд. 

КОСШАГЫЛ - а., в Жылыойском р-не Атыр. обл. 

 

ҚОСШАҒЫЛ- ст., Атырау обл., Жылыой ауд. 

КОСШАГЫЛ - ст., в Жылыойском р-не Атыр. обл. 

 

ҚОСШОҚЫ – а., Ақмола обл., Целиноград ауд. 

КОСШОКЫ – а., в Целиноградском р-не Акм.обл. 

 

ҚОСШОҚЫ – ст., Ақмола обл., Целиноград ауд. 



 

КОСШОКЫ – ст., в Целиноградском р-не Акм.обл. 

 

ҚОСШЫ - а., Ақмола обл., Целиноград ауд.  

КОСШЫ - а., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

ҚОСШЫ - ст., Ақмола обл., Целиноград ауд.  

КОСШЫ - ст., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

ҚОСШЫҒЫР - а., БҚО, Ақжайық ауд.  

КОСШЫГЫР - а., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

ҚОСШЫҢЫРАУ - а., Қызылорда обл., Қызылорда 

қал/әк. 

КОСШЫНЫРАУ - а., в Кызылординской гор/а. 

Кызылорд. обл. 

 

ҚОТАНТАЛ - а., БҚО, Шыңғырлау ауд.  

KOTAHTAЛ - а., в Шынгырлауском р-не ЗК обл. 

 

ҚОТЫРБҰЛАҚ - а., Алматы обл., Талғар ауд. 

КОТЫРБУЛАК - а., в Талгарском р-не Алм. обл. 

 

ҚОТЫРТАС - а., Ақтөбе обл., Шалқар ауд.  

КОТЫРТАС - а., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

ҚОТЫРТАС -ст., Ақтөбе обл., Шалқар ауд.  

КОТЫРТАС - ст., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

ҚОШАНКӨЛ - а., БҚО, Казталов ауд.  

КОШАНКОЛЬ - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

ҚОШҚАР - а., Атырау обл., Мақат ауд.  

ҚОШКАР - а., в Макатском р-не Атыр. обл. 

 

ҚОШҚАР - а., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд.  

КОШКАР - а., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

ҚОШҚАРАТА - а., Жамбыл обл., Жуалы ауд. 

КОШКАРАТА - а., в Жуалынском р-не Жамб. обл. 

 

ҚОШҚАРАТА - а., ОҚО, Бәйдібек ауд.  

КОШКАРАТА -а., в р-не Байдибека ЮК обл. 

 

ҚОШҚАРАТА - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

КОШКАРАТА –а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ҚОШҚАРБАЙ - а., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

КОШКАРБАЙ -а., в Зерендинском р-не Акм. обл.  

 



 

ҚОШҚАРБАЙ - а., Алматы обл., Балқаш ауд. 

КОШКАРБАЙ - а., в Балкашском р-не Алм. обл.  

 

ҚОШМӘМБЕТ – а., Алматы обл., Қарасай ауд.  

КОШМАМБЕТ - а, в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

ҚОЯНБАЙ - а., ШҚО, Бесқарағай ауд. 

КОЯНБАЙ - а., в Бескарагайском р-не ВК обл. 

 

ҚОЯНДЫ - а., Ақмола обл., Целиноград ауд. 

КОЯНДЫ - а, в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

ҚОЯНДЫ - а., Алматы обл., Ескелді ауд. 

КОЯНДЫ - а, в Ескелдинском р-не Алм. обл. 

 

ҚОЯНДЫ - а., Қарағанды обл., Абай ауд. 

КОЯНДЫ - а., в Абайском р-не Кар. обл.  

 

ҚОЯНДЫ - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд. 

КОЯНДЫ - а, в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

ҚОЯНДЫ - а., Қарағанды обл., Осакаров ауд.  

КОЯНДЫ - а., в Осакаровском р-не Кар. обл. 

 

ҚОЯНДЫ - а., Қостанай обл., Қамысты ауд. 

КОЯНДЫ - а, в Камыстынском р-не Кост. обл. 

 

ҚОЯНКӨЗ - а., Алматы обл., Кербұлақ ауд. 

КОЯНКОЗ - а., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

ҚОЯНКӨЗ - а, Алматы обл., Ілe ауд.  

КОЯНКОЗ - а, в Илийском р-не Алм. обл. 

 

ҚОЯНКӨЗ - а., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд. 

КОЯНКОЗ - а., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

ҚОЯНҚҰЛАҚ - а., Ақтөбе обл., Шалқар ауд. 

КОЯНКУЛАК - а, в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

ҚУАН - а., ШҚО, Тарбағатай ауд. 

КУАН-  а.,в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

ҚУАНДАРИЯ - а, Қызылорда обл., Қармақшы ауд. 

КУАНДАРИЯ - а, в Кармакшынском р-не Кызылорд.  

обл. 

 

ҚУАНДЫҚ – а., Павлодар обл., Екібастұз қал/әк. 

КУАНДЫК - а., в Екибастузской гор/а  Павл.обл. 

 

ҚУАНКҰДЫҚ -а, ОҚО, Шардара ауд. 



 

КУАНКУДЫК - а., в р -не Байдибека ЮК обл. 

 

ҚУАНЫШ - а., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд. 

КУАНЫШ - а., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

ҚУАНЫШ – а., ШҚО, Зайсан ауд.  

КУАНЫШ - а., в Зайсанском р-не ВК обл. 

 

ҚУБАС - а, Қызылорда обл.,  Қызылорда қал/әк. 

КУБАС - а., в Кызылординской гор/а  Кызылорд. обл. 

 

ҚУЛЫКӨЛ - а., СКО, Акжар ауд.  

КУЛЫКОЛЬ - а., в Акжарском р-не СК обл. 

 

ҚУСАҚ – а.,  Жамбыл обл., Байзақ ауд.  

КУСАК - а., в Байзакском р-не Жамб. обл. 

 

ҚУТҰМСЫҚ - а., Қарағанды обл., Ocaкаров ауд. 

КУТУМСЫК  -а., в Осакаровском р-не Кар. обл. 

 

ҚҰБА – а., СҚО, Тимирязев ауд. 

КУБА – а., в Тимирязевском р-не СК обл. 

 

ҚҰБАСАЙ - а., Ақтөбе обл., Ойыл ауд. 

КУБАСАЙ - а, в Ойылском р-не Акт. обл. 

 

ҚҰДАБАС - а., Ақмола обл., Біржан сал ауд. 

КУДАБАС - а, в р-не Биржан сала Акм. обл. 

 

ҚҰДАЙКӨЛ - а, Павлодар обл., Екібастұз қал/әк. 

КУДАЙКОЛЬ - а, в Екибастузской гор/а Павл.обл. 

 

ҚҰДЫҚ - ст., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд. 

КУДЫК - ст.,в Мугалжарском р-не Акт.обл. 

 

ҚҰДЫҚАҒАШ - а., Ақмола обл., Біржан сал ауд. 

КУДЫКАГАШ - а, в р-не Биржан сала Акм.обл. 

 

ҚҰДЫҚСАЙ - а., Ақтөбе обл., Хромтау ауд. 

КУДЫКСАЙ - а, в Хромтауском р-не Акт.обл. 

 

ҚҰДЫҚСАЙ - раз., Ақтөбе обл., Хромтау ауд. 

КУДЫКСАИ - раз., в Хромтауском р-не Акт. обл. 

 

ҚҰЙҒАН - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

КУЙГАН - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ҚҰЙҒАН - а., ОҚО, Шардара ауд. 

КУЙГАН - а., в Шардаринском р-не ЮК обл. 

 



 

ҚҰЙҒАН -а., Алматы обл., Іле ауд. 

КУЙГАН - а., в Илийском р-не Алм. обл. 

 

ҚҰЙҒАН - а., Алматы обл., Балқаш ауд. 

КУЙГАН - а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

ҚҰЙҒАН - а., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд.  

КУЙГАН-  а., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

ҚҰЙҒАН  - а., ШҚО, Күршім ауд. 

КУЙГАН - а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

ҚҰЙҒАН  - а., ШҚО, Тарбағатай ауд. 

КУЙГАН - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

ҚҰЙЫЛЫС - а., Ақтөбе обл., Ырғыз ауд.  

КУЙЫЛЫС - а., в Ыргызском р-не Акт. обл. 

 

ҚҰЛААЙҒЫР - а., Қарағанды обл., Абай ауд. 

КУЛААЙГЫР - а., в Абайском р-не Кар. обл. 

 

ҚҰЛААЙҒЫР - ст., Қарағанды обл., Абай ауд. 

КУЛААЙГЫР - ст., в Абайском р-не Кар. обл. 

 

ҚҰЛААТ - а., Павлодар обл., Шарбақты ауд.  

КУЛААТ - а., в Шарбактынском р-не Павл. обл. 

 

ҚҰЛАҚ - а.,БҚО, Казталов ауд. 

КУЛАК - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

ҚҰЛАҚ  -а.,БҚО, Казталов ауд. 

КУЛАК - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

ҚҰЛАҚКӨЛ - а., Павлодар обл., Екібастұз пп/әк. 

КУЛАККОЛЬ - а., в Екибастузской гор/а. Павл.  обл. 

 

ҚҰЛАҚШЫН - а., Жамбыл обл., Шу ауд.  

КУЛАКШЫН - а., в Шуском р-не Жамб. обл. 

 

ҚҰЛАҚШЫН - ст., Жамбыл обл., Шу ауд.  

КУЛАКШЫН - ст., в Шуском р-не Жамб. обл. 

 

ҚҰЛАН - а., Жамбыл обл., Тұрар Рысқұлов ауд.  

КУЛАН - а., в Турар Рыскуловском р-не Жамб. обл. 

 

ҚҰЛАН - а., ОҚО, Түлкібас ауд. 

КУЛАН - а., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

ҚҰЛАНБАСЫ - а., Алматы обл., Балқаш ауд. 

КУЛАНБАСЫ - а., в Балкашском р-не Алм. обл. 



 

 

ҚҰЛАНДЫ - а., Маңғыстау обл., Қарақия ауд. 

КУЛАНДЫ - а., в Каракиянском р-не Мант. обл. 

 

ҚҰЛАНДЫ ЖЫЛҚЫ ЗАУЫТЫ - а., Қызылорда обл., 

Арал ауд. 

КУЛАНДЫНСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД - а., в Аралском 

р-не Кызылорд. обл. 

 

ҚҰЛАНӨТПЕС - а., Қарағанды обл., Нұра ауд. 

КУЛАНОТПЕС - а., в Нуринском р-не Кар. обл. 

 

ҚҰЛАНӨТПЕС - а., Қарағанды обл., Нұра ауд. 

КУЛАНОТПЕС - а., в Нуринском р-не Кар. обл. 

 

ҚҰЛАНТӨБЕ - а., Алматы обл., Қапшағай қал/әк. 

КУЛАНТОБЕ - а., в Капшагайской гор/а. Алматы обл., 

 

ҚҰЛАРЫҚ - а., ОҚО, Қазығұрт ауд.  

КУЛАРЫК - а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

ҚҰЛЖА-а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд.  

КУЛЖА - а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

ҚҰЛЖАБАСЫ - ст., Жамбыл обл., Қордай ауд. 

КУЛЖАБАСЫ - ст., в Кордайском р-не Жамб. обл. 

 

ҚҰЛЖАНБАЙ - а., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд. 

КУЛЖАНБАЙ - а., в Жанааркинском р-не Кар. обл. 

 

ҚҰЛСАРЫ - ст., Атырау обл., Жылыой ауд.  

КУЛСАРЫ - ст.., в Жылыойском р-не Атыр. обл. 

 

ҚҰЛТАЙ - а., Ақмола обл., Қорғалжын ауд.  

КУЛТАЙ - а., в Коргалжынском р-не Акм. обл. 

 

ҚҰЛТҰМА - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

КУЛТУМА - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ҚҰЛШЫҚАЙ - а., Қостанай обл. Меңдіқара ауд. 

КУЛШЫКАЙ - а., в Мендикаринском р-не Кост. обл. 

 

ҚҰМАЙ - а.,  Акмола обл., Есіл ауд. 

КУМАИ - а., в Есильском р-не Акм. обл.  

 

ҚҰМАЙЛЫҚАС - а., ОКД Түркістан кал/әк. 

КУМАЙЛЫКАС-  а., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

ҚҰМАРАЛ - а., Алматы обл., Қарасай ауд.  



 

КУМАРАЛ — а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

ҚҰМАРАЛ - а., Алматы обл., Қаратал аул.  

КУМАРАЛ - а., в Караталском р-не Алм. обл  

 

ҚҰМАРҒАЛИ - а., Атырау обл., Құрманғазы ауд.  

КУМАРГАЛИ - а., в Курмангазынском р-не Атыр.обл. 

 

ҚҰМАРЫҚ - а., Жамбыл обл., Тұрар Рысқұлов ауд. 

КУМАРЫК - а., в Турар Рыскуловском р-не Жамб. обл. 

 

ҚҰМБАЗАР - а., Қызылорда обл., Арал ауд.  

КУМБАЗАР - а., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

ҚҰМДЫКӨЛ  - а., Ақмола оба., Сандықтау ауд. 

КУМДЫКОЛЬ  - а., в Сандыктауском р-не Акм. обл. 

 

КҰМЖАРҒАН - а., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд. 

КУМЖАРГАН - а., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

ҚҰМЖАРҒАН - а., Ақтөбе обл., Ойыл ауд. 

КУМЖАРГАН - а., в Ойылском р-не Акт. обл. 

 

ҚҰМЖИЕК - а., Қызылорда обл., Қазалы ауд. 

КУМЖИЕК - а., в Казалынском р-не Кызылорд, обл. 

 

ҚҰМЖОТА - а., Жамбыл обл., Байзақ ауд.  

КУМЖОТА - а., в Байзакском р-не Жамб. обл. 

 

ҚҰМКЕНТ - а., ОҚО, Созақ ауд. 

КУМКЕНТ - а., в Созакском р-не ЮК обл. 

 

ҚҰМКЕШУ - а., Қостанай обл., Аманкелді ауд. 

КУМКЕШУ - а., в Аманкелдинском р-не Кост.обл. 

 

ҚҰМКӨЛ - а., Ақмола обл., Қорғалжын ауд.  

КУМКОЛЬ - а., в Коргалжынском р-не Акм. обл. 

 

ҚҰМКӨЛ - а., Қостанай обл., Жанкелді ауд.  

КУМКОЛЬ-  а., в Жанкелдинском р-не Кост. обл. 

 

ҚҰМКӨЛ - а., ШҚО, Тарбағатай ауд.  

КУМКОЛЬ - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

ҚҰМҚҰДЫҚ- а, Ақтөбе обл., Әйтеке би ауд. 

КУМКУДЫК - а., в р-не Айтеке би Акт. обл. 

 

ҚҰМҚҰДЫҚ - а., Ақтөбе обл., Темір ауд. 

КУМКУДЫК - а., в Темирском р-не Акт. обл. 

 



 

ҚҰМӨЗЕК - a., Жамбыл обл., Мойынқұм ауд. 

КУМОЗЕК - а., в Мойынкумском р-не Жамб. обл. 

 

ҚҰМӨЗЕК - а., Жамбыл обл., Шу ауд.  

КУМОЗЕК - а., в Шуском р-не Жамб. обл. 

 

ҚҰМӨЗЕК - раз., Жамбыл обл., Мойынқұм ауд. 

КУМОЗЕК - раз., в Мойынкумском р-не Жамб. обл. 

 

ҚҰМСАҒЫЗ - а., Қызылорда обл., Apал ауд.  

КУМСАГЫЗ - а., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

ҚҰМСАЙ - а., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд.  

КУМСАЙ - а., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

ҚҰМСАЙ- а., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд.  

КУМСАЙ - а., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

ҚҰМСАЙ - а., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд.  

КУМСАЙ - а., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

ҚҰМСАЙ- а., Ақтөбе обл., Темір ауд. 

КУМСАЙ – а., в Темирском р-не Акт. обл. 

 

ҚҰМСУАТ - а., Павлодар обл., Лебяжье ауд. 

КУМСУАТ - а., в Лебяжинском р-не Павл.обл. 

 

ҚҰМСУАТ - а., Ақмола обл., Жарқайың ауд.  

КУМСУАТ - а., в Жаркайынском р-не Акм. обл. 

 

ҚҰМСУАТ - а., Жамбыл обл., Жуалы ауд.  

КУМСУАТ - а., в Жуалынском р-не Жамб. обл. 

 

ҚҰМТИІН - а., Жамбыл обл., Жамбыл ауд.  

КУМТИИН - а., в Жамбылском р-не Жамб. обл. 

 

ҚҰМТОҒАЙ - а., Ақтөбе обл., Ырғыз ауд.  

КУМТОГАЙ - а., в Ыргызском р-не Акт. обл. 

 

ҚҰМTOFАН - а., Алматы обл., Қарасай ауд. 

КУМТОГАН - а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

ҚҰМТӨБЕ - а., Алматы обл., Ақсу ауд.  

КУМТОБЕ - а., в Аксуском р-не Алм. обл. 

 

ҚҰМТӨБЕ - раз., Алматы обл., Ақсу ауд.  

КУМТОБЕ - раз., в Аксуском р-не Алм. обл. 

 

ҚҰМТЫЙЫМ - а., ОҚО, Түркістан қал/әк. 

КУМТЫЙЫМ - а., в Туркистанской гор/а. ЮК. обл. 



 

 

ҚҰМШАҒЫЛ - а., Жамбыл обл., Жамбыл ауд. 

КУМШАГЫЛ - а., в Жамбылском р-не Жамб. обл. 

 

ҚҰМШАҒЫЛ - ст., Жамбыл обл., Жамбыл ауд. 

КУМШАГЫЛ - ст., в Жамбылском р-не Жамб. обл. 

 

ҚҰМШЫҚ - а., Қостанай обл., Жанкелдин ауд. 

КУМШЫК - а., в Жанкелдинском р-не Кост. обл. 

 

ҚҰНДЫЗДЫ - а., Қостанай обл., Қарасу ауд. 

КУНДЫЗДЫ - а., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

ҚҰНДЫЗДЫ – а.,  ШҚО, Қатонқарағай ауд. 

КУНДЫЗДЫ - а., в Катонкарагайском р-не ВК обл. 

 

ҚҰРАҒАТЫ - а., Жамбыл обл., Тұрар Рысқұлов ауд. 

КУРАГАТЫ - а., в Турар Рыскуловском р-не Жамб. обл. 

 

ҚҰРАҒАТЫ - ст., Жамбыл обл., Тұрар Рысқұлов ауд. 

КУРАГАТЫ - ст., в Турар Рыскуловском р-не Жамб. обл. 

 

ҚҰРАЙЛЫ - а., Ақтөбе обл., Ақтөбе қал/әк.  

КУРАЙЛЫ - а., в Актобинской гор/а. Акт. обл. 

 

ҚҰРАЙЛЫ - а., Ақтөбе обл., Қобда ауд.  

КУРАЙЛЫ - а., в Кобдинском р-не Акт. обл. 

 

ҚҰРАЙЛЫ - ст., Ақтөбе обл., Ақтөбе кал/әк. 

КУРАЙЛЫ - ст., в Актобинской гор/а. Акт. обл. 

 

ҚҰРАҚСУ - а., Алматы обл., Ақсу ауд.  

КУРАКСУ - а., в Аксуском р-не Алм. обл. 

 

ҚҰРАЛАЙ - а., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд.  

КУРАЛАИ - а., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

ҚҰРАМА-  а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

КУРАМА - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ҚҰРАМА - а., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

КУРАМА - а., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

ҚҰРАМЫС - а., Алматы обл., Қарасай ауд.  

КУРАМЫС - а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

ҚҰРАШАСАЙ - а., Ақтөбе обл., Ақтөбе қал/әк. 

КУРАШАСАИ- а., в Актобинской гор/а. Акт. обл. 

 

ҚҰРКӨЛ - а., Павлодар обл., Ақсу қал/әк.  



 

КУРКОЛЬ - а., в Аксуской гор/а. Павл. обл. 

 

ҚҰРКӨЛ - раз., Павлодар обл., Ақсу қал/әк.  

КУРКОЛЬ - раз., в Аксуской гор/а. Павл. обл. 

 

ҚҰРҚАМЫС - а., Павлодар обл., Шарбақты ауд. 

КУРКАМЫС – а., в Шарбактынском р-не Павл. обл. 

 

ҚҰРҚОПА - а., Қарағанды обл., Осакаров ауд. 

КУРКОПА - а., в Осакаровском р-не Кар. обл. 

 

ҚҰРҚУЫС -  а., Қостанай обл., Әулиекөл ауд. 

КУРКУЫС - а., в Аулиекольском р-не Кост. обл. 

 

ҚҰРҚҰДЫҚ - а., Алматы обл., Қарасай ауд.  

КУРКУДЫК - а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

ҚҰРҚҰДЫҚ - раз., Алматы обл., Қарасай ауд. 

КУРКУДЫК - раз., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

ҚҰРЛЫҚ - а., Қызылорда обл., Арал ауд.  

КУРЛЫК - а., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

ҚҰРЛЫҚ -а., ОКО, Сайрам ауд. 

КУРЛЫК - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

ҚҰРЛЫҚ - раз., Қызылорда обл., Арал ауд.  

КУРЛЫК - раз., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

ҚҰРМАН - а., Қарағанды обл., Абай ауд.  

КУРМАН - а., в Абайском р-не Кар. обл. 

 

ҚҰРМАН - а., БҚО, Казталов ауд. 

КУРМАН - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

ҚҰРМАНАТА - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

КУРМАНАТА - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ҚҰРМАНҒАЗЫ - а., Атырау обл., Атырау қал/әк. 

КУРМАНГАЗЫ - а., в Атырауской гор/а Атыр. обл. 

 

ҚҰРМАНСАЙ - а., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд. 

КУРМАНСАЙ - а., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

ҚҰРМЕТІ - а., Алматы обл., Райымбек ауд.  

КУРМЕТИ - а., в Райымбекском р-не Алм. обл. 

 

ҚҰРӨЗЕК - a., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

КУРОЗЕК-а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 



 

ҚҰРСАЙ - а., БҚО, Жәнібек ауд. 

КУРСАЙ - а., в Жанибекском р-не ЗК обл. 

 

ҚҰРСАЙ - а., Ақтөбе обл., Қобда ауд.  

КУРСАЙ - а., в Кобдинском р-не Акт. обл 

 

ҚҰРСАЙ - а., Атырау обл., Атырау қал/әк.  

КУРСАЙ - а., в Атырауской гор/а. Атыр. обл. 

 

ҚҰРСАЙ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

КУРСАЙ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ҚҰРТАЙ - а., СҚО, Шал ақын ауд. 

КУРТАЙ - а., в р-не Шал акына СК обл. 

 

ҚҰРЫҚ - а., Маңғыстау обл., Қарақия ауд. орт.  

КУРЫК - а., р.ц. Каракиянского р-на Манг. обл. 

 

ҚҰРЫҚСАЙ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

КУРЫКСАЙ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ҚҰРЫЛЫС - а., Ақмола обл., Ақкөл ауд.  

КУРЫЛЫС - а., в Аккольском р-не Акм. обл. 

 

ҚҰРЫЛЫС - а., Ақтөбе обл., Ырғыз ауд.  

КУРЫЛЫС - а., в Ыргызском р-не Акт. обл. 

 

ҚҰРЫЛЫС - а., Атырау обл., Индер ауд.  

КУРЫЛЫС - а., в Индерском р-не Атыр. обл. 

 

ҚҰРЫЛЫС - а., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

КУРЫЛЫС - а., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

ҚҰРЫЛЫС - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

КУРЫЛЫС - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ҚҰСАҚҚАН - а., Қостанай обл., Жітіқара ауд. 

КУСАККАН - а., в Житикаринском р-не Кост. обл. 

 

ҚҰСБЕК - а., СҚО, Айыртау ауд. 

КУСБЕК - а., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

ҚҰСМҰРЫН - ст., Қостанай обл., Әулиекөл ауд. 

КУСМУРЫН - ст., в Аулиекольском р-не Кост. обл. 

 

ҚҰСПАНКӨЛ - а., БҚО, Сырым ауд.  

КУСПАНКОЛЬ - а., в Сырымском р-не ЗК обл. 

 

ҚҰСТӨБЕ - а., Қостанай обл., Аманкелді ауд. 

КУСТОБЕ - а., в Аманкелдинском р-не Кост. обл. 



 

 

ҚҰТАРЫС - а., ОҚО, Сайрам ауд. 

КУТАРЫС - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

ҚҰТТЫБАЙ - a., Қарағанды обл., Шет ауд.  

КУТТЫБАЙ - а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

ҚҰТТЫКӨЛ - а., Ақтөбе обл., Ырғыз  

КУТТЫКОЛЬ - а., в Ыргызском р-не Акт. обл. 

 

ҚҰТТЫҚОЖА - а., Қызылорда обл., Жаңақорған ауд. 

КУТТЫКОЖА - а., в Жанакорганском р-не Кызылорд. 

обл. 

 

ҚҰТСИЫҚ - а., БҚО, Теректі ауд.  

КУТСИЫК- а., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

ҚЫДЫР МӘМБЕТҰЛЫ – а.,  ОҚО, Қазығұрт ауд. 

КЫДЫР МАМБЕТУЛЫ - а., в Казыгуртском р-не ЮК 

обл. 

 

ҚЫЗАҢ - а., Маңғыстау обл., Маңғыстау ауд. 

КЫЗАН - а., в Мангыстауском р-не Манг. обл. 

 

ҚЫЗБАЙ - а., ШҚО, Тарбағатай ауд. 

КЫЗБАЙ - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

ҚЫЗҒАЛДАҚТЫ - раз., Ақтөбе обл., Ақтөбе кал/әк. 

КЫЗГАЛДАКТЫ - раз., в Актобинской гор/а. Акт. обл. 

 

ҚЫЗЕМШЕК - а., ОҚО, Созақ ауд.  

КЫЗЕМШЕК - а., в Созакском р-не ЮК обл. 

 

ҚЫЗЕМШЕК - а., ШҚО, Семей қал/әк.  

КЫЗЕМШЕК - а., в Семейской гор/а. ВК обл. 

 

ҚЫЗКЕТКЕН - а., Қостанай обл., Қарасу ауд. 

КЫЗКЕТКЕН - а., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

ҚЫЗТОҒАН - а., Жамбыл обл., Жуалы ауд.  

КЫЗТОГАН - а., в Жуалынском р-не Жамб. обл. 

 

ҚЫЗЬІЛ - ст., Қарағанды обл., Абай қал/әк.  

КЫЗЫЛ - ст., в Абайской гор/a. Кар. обл. 

 

ҚЫЗЫЛАБАД- а., Жамбыл обл., Жамбыл ауд. 

КЫЗЫЛАБАД - а., в Жамбылском р-не Жамб. обл. 

 

ҚЫЗЫЛАҒАШ - а., Ақмола обл., Бурабай ауд. 

КЫЗЫЛАГАШ- а., в Бурабайском р-не Акм. обл. 



 

 

ҚЫЗЫЛАҒАШ - а., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

КЫЗЫЛАГАШ - а., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ҚЫЗЫЛАҒАШ - а., Алматы обл., Ақсу ауд. 

КЫЗЫЛАГАШ - а., в Аксуском р-не Алм. обл. 

 

ҚЫЗЫЛАҒАШ - а., БҚО, Сырым ауд. 

КЫЗЫЛАГАШ - а., в Сырымском р-не ЗК обл. 

 

ҚЫЗЫЛАҒАШ - а., Қостанай обл., Алтынсарин ауд. 

КЫЗЫЛАГАШ - а., в Алтынсаринском р-не Кост. обл. 

 

ҚЫЗЫЛАҒАШ - а., Павлодар обл., Ертіс ауд. 

КЫЗЫЛАГАШ - а., в Ертисском р-не Павл. обл. 

 

ҚЫЗЫЛАҒАШ - а., СҚО, Ақжар ауд.  

КЫЗЫЛАГАШ - а., в Акжарском р-не СК обл. 

 

ҚЫЗЫЛАҒАШ - а., ШҚО, Жарма ауд.  

КЫЗЫЛАГАШ - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

ҚЫЗЫЛАРЫҚ - а., Алматы обл., Көксу ауд.  

КЫЗЫЛАРЫК - а., в Коксуском р-не Алм. обл. 

 

ҚЫЗЫЛАРЫҚ - а., Жамбыл обл., Жуалы ауд. 

КЫЗЫЛАРЫК - а., в Жуалынском р-не Жамб. обл. 

 

ҚЫЗЫЛАСУ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

КЫЗЫЛАСУ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ҚЫЗЫЛАТА - а., ОҚО, Казығұрт ауд.  

КЫЗЫЛАТА - а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

ҚЫЗЫЛАЩЫ - а., Алматы обл., Алакөл ауд. 

КЫЗЫЛАЩЫ - а., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 

ҚЫЗЫЛСАЙ - а., Жамбыл обл., Қордай ауд. 

КЫЗЫЛСАЙ - а., в Кордайском р-не Жамб. обл. 

 

ҚЫЗЫЛСАЙ - а., Ақтөбе обл., Қарғалы ауд. 

КЫЗЬШСАЙ - а., в Каргалынском р-не Акт. обл. 

 

ҚЫЗЫЛСАЙ - а., Жамбыл обл., Меркі ауд. 

КЫЗЫЛСАЙ - а., в Меркинском р-не Жамб. обл. 

 

ҚЫЗЫЛТУ - а., Жамбыл обл., Мойынқұм ауд. 

КЫЗЫЛТУ - а., в Мойынкумском р-не Жамб. обл. 

 



 

ҚЫЗЫЛТУ - а., Қостанай обл., Меңдіқара ауд. 

КЫЗЫЛТУ - а, в Мендикаринском р-не Кост. обл. 

 

ҚЫЗЫЛӘСКЕР - а., Алматы обл., Жамбыл ауд. 

КЫЗЫЛАСКЕР - а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

ҚЫЗЫЛӘСКЕР - а., Маңғыстау обл., Бейнеу ауд. 

КЫЗЫЛАСКЕР - а., в Бейнеуском р-не Манг. обл. 

 

ҚЫЗЫЛӘСКЕР - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

КЫЗЫЛАСКЕР - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ҚЫЗЫЛӘСКЕР - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

КЫЗЫЛАСКЕР - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ҚЫЗЫЛӘСКЕР - а., СҚО, Айыртау ауд. 

КЫЗЫЛАСКЕР - а., в Айыртауском р-не СК обл. ауд. 

 

ҚЫЗЫЛӘСКЕР - а., СҚО, Мамлют ауд.  

КЫЗЫЛАСКЕР - а., в Мамлютском р-не СК обл. 

 

ҚЫЗЫЛӘСКЕР – ст., Маңғыстау обл., Бейнеу ауд. 

КЫЗЫЛАСКЕР - ст., в Бейнеуском р-не Манг. обл. 

 

ҚЫЗЫЛӘУІТ - а., Жамбыл обл., Талас ауд. 

КЫЗЫЛАУИТ - а., в Таласском р-не Жамб. обл. 

 

ҚЫЗЫЛБАС – а., БҚО, Тасқала ауд. 

КЫЗЫЛБАС - а., в Таскалинском р-не ЗК обл.  

 

ҚЫЗЫЛБАСТАУ - а., ОҚО, Түлкібас ауд. 

КЫЗЫЛБАСТАУ - а., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

ҚЫЗЫЛБҰЛАҚ - а., ОҚО, Қазығұрт ауд.  

КЫЗЫЛБУЛАК – а., в Казыгуртском р-не ЮК обл.  

 

ҚЫЗЫЛБҰЛАҚ - а., ОҚО, Қазығұрт ауд. 

КЫЗЫЛБУЛАК - а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

ҚЫЗЫЛБҰЛАҚ - а., ШҚО, Үржар ауд. 

КЫЗЫЛБУЛАК - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

ҚЫЗЫЛДАЛА - а., ОҚО, Қазығұрт ауд. 

КЫЗЫЛДАЛА - а., в Казыгуртском р-не ЮК обл.  

 

ҚЫЗЫЛДӘУ - а., Павлодар обл., Қашыр ауд. 

КЫЗЫЛДАУ - а., в Кашырском р-не Павл. обл.  

 

ҚЫЗЫЛДИҚАН - а., Жамбыл обл., Жамбыл ауд. 

КЫЗЫЛДИКАН - а., в Жамбылском р-не Жамб.  



 

 

ҚЫЗЫЛДИҚАН - а., Жамбыл обл., Сарысу ауд. 

КЫЗЫЛДИКАН - а., в Сарысуском р-не Жамб.обл. 

 

ҚЫЗЫЛДИҚАН - а., ОҚО, Қазығұрт ауд. 

КЫЗЫЛДИКАН -а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

ҚЫЗЫЛДИҚАН - а., Қызылорда обл., Сырдария ауд. 

КЫЗЫЛДИКАН - а., в Сырдариинском р-не Кызылорд. 

обл. 

 

ҚЫЗЫЛДИҚАН - а., Қызылорда обл. Шиелі ауд. 

КЫЗЫЛДИКАН - а., в Шиелинском р-не Кызылорд.обл.  

 

ҚЫЗЫЛЕГІС - а., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

КЫЗЫЛЕГИС - а., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ҚЫЗЫЛЕҢБЕК - а., Павлодар обл., Май ауд. 

КЫЗЫЛЕНБЕК - а., в Майском р-не Павл.обл. 

 

ҚЫЗЫЛЖАЛ - а., ШҚО, Семей кал/әк. 

КЫЗЫЛЖАЛ - а., в Семейской гор/а. ВК обл. 

 

ҚЫЗЫЛ ЖАМБЫЛ - а., Алматы обл., Панфилов ауд. 

КЫЗЫЛ ЖАМБЫЛ - а., в Панфиловском р-не. Алм. обл. 

 

ҚЫЗЫЛЖАР- а., БҚО, Ақжайық ауд.  

КЫЗЫЛЖАР - а., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

ҚЫЗЫЛЖАР - а., БҚО, Теректі ауд. 

КЫЗЫЛЖАР - а., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

ҚЫЗЫЛЖАР - а., Алматы обл., Ақсу ауд. 

КЫЗЫЛЖАР - а., в Аксуском р-не Алм.обл. 

 

ҚЫЗЫЛЖАР - а., Алматы обл., Кербұлақ ауд. 

КЫЗЫЛЖАР - а., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

ҚЫЗЫЛЖАР - а., Алматы обл., Қаратал ауд. 

КЫЗЫЛЖАР - а., в Караталском р-не Алм. обл. 

 

ҚЫЗЫЛЖАР - а., Атырау обл., Индер ауд. 

КЫЗЫЛЖАР - а., в Индерском р-не Атыр. обл. 

 

ҚЫЗЫЛЖАР - а., Атырау обл., Махамбет ауд. 

КЫЗЫЛЖАР -а, в Махамбетском р-не Атыр.обл. 

 

ҚЫЗЫЛЖАР - а., Қарағанды обл., Бұқaр жыраy ауд. 

КЫЗЫЛЖАР - а., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 



 

ҚЫЗЫЛЖАР -  а., Қызылорда обл., Apaл ауд. 

КЫЗЫЛЖАР - а., в Аралском р-не Кызылорд.обл.  

 

ҚЫЗЫЛЖАР - а., ОҚО, Бәйдібек ауд.  

КЫЗЫЛЖАР - а., в р-не Байдибека ЮК обл. 

 

ҚЫЗЫЛЖАР - а., ОҚО, Ордабасы ауд.  

КЫЗЫЛЖАР - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

ҚЫЗЫЛЖАР - а., ОҚО, Сайрам ауд.  

КЫЗЫЛЖАР - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

ҚЫЗЫЛЖАР - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

КЫЗЫЛЖАР - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ҚЫЗЫЛЖАР - а., ОҚО, Шымкент қал/әк.  

КЫЗЫЛЖАР - а., в Шымкентской гор/а. ЮК обл. 

 

ҚЫЗЫЛЖАР - а., Павлодар обл., Ақсу қал/әк. 

КЫЗЫЛЖАР - а., в Аксуской гор/а. Павл. обл. 

 

ҚЫЗЫЛЖАР - а., Павлодар обл., Ертіс ауд. 

КЫЗЫЛЖАР - а., в Ертисском р-не Павл. обл. 

 

ҚЫЗЫЛЖАР - а., Акмола обл., Целиноград ауд. 

КЫЗЫЛЖАР - а., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

ҚЫЗЫЛЖАР  - а., Ақтөбе обл., Ақтөбе қал/әк. 

КЫЗЫЛЖАР - а., в Актобинской гор/а. Акт. обл. 

 

ҚЫЗЫЛЖАР  - а., Ақтөбе обл., Кобда ауд.  

КЫЗЫЛЖАР - а., в Кобдинском р-не Акт. обл. 

 

ҚЫЗЫЛЖАР  - а., Қостанай обл., Таран ауд. 

КЫЗЫЛЖАР - а., в Тарановском р-не Кост. обл. 

 

ҚЫЗЫЛЖАР  - ст., Қарағанды обл., Жаңаарқа  ауд. 

КЫЗЫЛЖАР - ст., в Жанааркинском р-не Кар. обл. 

 

ҚЫЗЫЛЖАРМА - а., Қызылорда обл., Қызылорда 

қал/әк. 

КЫЗЫЛЖАРМА-а., в Кызылординской гор/а. Кызылорд. 

обл. 

 

ҚЫЗЫЛЖИДЕ - а., Алматы обл., Панфилов ауд. 

КЫЗЫЛЖИДЕ -а., в Панфиловском р-не Алм. обл. 

 

ҚЫЗЫЛЖҰЛДЫЗ - а., СҚО, Аққайың ауд. 

КЫЗЫЛЖУЛДЫЗ - а., в Аккайынском р-не СК обл. 



 

 

ҚЫЗЫЛЖҰЛДЫЗ - а., ШҚО, Жарма ауд. 

КЫЗЫЛЖУЛДЫЗ - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

ҚЫЗЫЛЖҰЛДЫЗ - а., ШҚО, Көкпекті ауд. 

КЫЗЫЛЖУЛДЫЗ - а., в Кокпектинском р-не ВКобл. 

 

ҚЫЗЫЛЖҰЛДЫЗ - а., ШҚО, Қатонқарағай ауд. 

КЫЗЫЛЖУЛДЫЗ - а., в Катонкарагайском р-не ВК обл. 

 

ҚЫЗЫЛЖҰЛДЫЗ - а., ШҚО, Тарбағатай ауд. 

КЫЗЫЛЖУЛДЫЗ - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

ҚЫЗЫЛЖҰЛДЫЗ - а., ШҚО, Үржар ауд. 

КЫЗЫЛЖУЛДЫЗ - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

ҚЫЗЫЛЖҰЛДЫЗ - а., ШҚО, Үржар ауд. 

КЫЗЬШЖУЛДЫЗ – а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

ҚЫЗЫЛЖҰЛДЫЗ - а., Қарағанды обл., Нұра ауд. 

КЫЗЫЛЖУЛДЫЗ - а., в Нуринском р-не Кар. обл. 

 

ҚЫЗЫЛЖҰЛДЫЗ - а., Қостанай обл., Арқалық қал/әк. 

КЫЗЫЛЖУЛДЫЗ - а., в Аркалыкской гор/а. Кост. обл. 

 

ҚЫЗЫЛКЕМЕР - а., Қостанай обл., Жанкелдин ауд. 

КЫЗЫЛКЕМЕР - а., в Жанкелдинском р-не Кост. обл. 

 

ҚЫЗЫЛКӨЛ - а., БҚО, Шыңғырлау ауд. 

КЫЗЫЛКОЛЬ - а., в Шынгырлауском р-не ЗК обл. 

 

ҚЫЗЫЛКӨЛ - а., ОҚО, Созақ ауд. 

КЫЗЫЛКОЛЬ - а., в Созакском р-не ЮК обл. 

 

ҚЫЗЫЛҚАЗАҚСТАН - а., Ақмола обл., Сандықтау ауд. 

КЫЗЫЛКАЗАХСТАН - а., в Сандыктауском р-не Акм. 

обл. 

 

ҚЫЗЫЛҚАЙНАР- а., Жамбыл обл., Жамбыл ауд. 

КЫЗЫЛКАЙНАР - а., в Жамбылском р-не Жамб. обл. 

 

ҚЫЗЫЛҚАЙНАР - а., Ақмола обл., Зереңді ауд. 

КЫЗЫЛКАЙНАР - а., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ҚЫЗЫЛҚАЙРАТ - а., Алматы обл., Талғар ауд. 

КЫЗЫЛКАЙРАТ - а, в Талгарском р-не Алм. обл. 

 

ҚЫЗЫЛҚАЙЫҢ - а., Алматы обл., Алакөл ауд. 

КЫЗЫЖАЙЫН - а., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 



 

ҚЫЗЫЛҚАЙЫҢ - а., Алматы обл., Ақсу ауд. 

КЫЗЫЛКАЙЫН - а., в Аксуском р-не Алм. обл. 

 

ҚЬІЗЫЛҚАЙЫҢ - а., Қызылорда обл., Шиелі ауд. 

КЫЗЫЛКАЙЫН - а., в Шиелинском р-не Кызылорд. обл. 

 

ҚЫЗЫЛҚАЙЫҢ - а., ШҚО, Жарма ауд. 

КЫЗЫЛКАИЫН - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

ҚЫЗЫЛҚАҚ - а., Павлодар обл., Ертіс ауд. 

КЫЗЫЛКАК - а., в Ертисском р-не Павл. обл. 

 

ҚЫЗЫЛҚАНАТ - а., ОҚО, Созақ ауд.  

КЫЗЫЛКАНАТ - а., в Созакском р-не ЮК обл. 

 

ҚЫЗЫЛҚИЯ - а., ОҚО, Қазығұрт ауд.  

КЫЗЫЛКИЯ - а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

ҚЫЗЫЛҚИЯ - а., ШҚО, Зайсан ауд.  

КЫЗЫЛКИЯ - а., в Зайсанском р-не ВК обл. 

 

ҚЫЗЫЛҚОҒАМ - а., Павлодар обл., Ақсу кал/әк. 

КЫЗЫЛКОГАМ - а., в Аксуской гор/а Павл. обл. 

 

ҚЫЗЫЛҚОЙ - а., Қарағанды обл., Шет ауд. 

КЫЗЫЛКОЙ - а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

ҚЫЗЫЛҚҰМ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

КЫЗЫЛКУМ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ҚЫЗЫЛҚҰМ - а., ОҚО, Шардара ауд.  

КЫЗЫЛКУМ - а., в Шардаринском р-не ЮК обл. 

 

ҚЫЗЫЛҚҰРАМА - а., Павлодар обл., Май ауд. 

КЫЗЫЛКУРАМА - а., в Майском р-не Павл. обл. 

 

ҚЫЗЫЛҚЫСТАҚ- а., Жамбыл обл., Меркі ауд. 

КЫЗЫЛКИСТАК - а., в Меркинском р-не Жамб. обл. 

 

ҚЫЗЫЛМАҚТАШЫ - а., Қызылорда обл., Жаңақорған 

ауд. 

КЫЗЫЛМАКТАШЫ - а., в Жанакорганском р-не 

Кызылорд. обл. 

 

ҚЫЗЫЛОБА - а., Атырау обл., Құрманғазы ауд. 

КЫЗЫЛОБА - а., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 

ҚЫЗЫЛОБА - а., БҚО, Жаңақала ауд.  

КЫЗЫЛОБА - а., в Жанакалинском р-не ЗК обл. 



 

 

ҚЫЗЫЛ-ОКТЯБРЬ - а., ОҚО, Бәйдібек ауд. 

КЫЗЫЛ-ОКТЯБРБ - а., в р-не Байдибека ЮК обл. 

 

ҚЫЗЫЛОРДА - ст., Қызылорда обл., Қызылорда қал/әк. 

КЫЗЫЛОРДА - ст., в Кызылординском р-не Кызылорд. 

обл. 

 

ҚЫЗЫЛӨЗЕН - а., Маңғыстау обл., Түпқараған ауд. 

КЫЗЫЛОЗЕН - а., в Тупкараганском р-не Манг. обл. 

 

ҚЫЗЫЛСАЙ - а., Ақмола обл., Жақсы ауд. 

КЫЗЫЛСАЙ - а., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 

КЫЗЫЛСАЙ - а., Маңғыстау обл. Жаңаөзен қал/әк. 

КЫЗЫЛСАЙ - а., в Жанаозенской гор/а. Манг. обл. 

 

ҚЫЗЫЛСАЙ - а., ОҚО, Сайрам ауд.  

КЫЗЫЛСАЙ - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

КЫЗЫЛСАЙ - а., Ақтөбе обл., Қарғалы ауд. 

КЫЗЫЛСАЙ - а., в Каргалынском р-не Акт.обл. 

 

ҚЫЗЫЛСАЙ - ст., ОҚО, Сайрам ауд.  

КЫЗЫЛСАЙ - ст., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

ҚЫЗЫЛСАЯ - а., Ақмола обл., Зеренді aуд. 

КЫЗЫЛСАЯ - а., в Зерендинском р-не Акм.обл. 

 

КЫЗЫЛСЕҢГІР - а., ОҚО, Қазығұрт ауд. 

КЫЗЫЛСЕНГИР - а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

ҚЫЗЫЛСЕҢГІР - а., ОҚО, Ордабасы ауд. 

КЫЗБШСЕНГИР - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

ҚЫЗЫЛСОҚ - а., Алматы обл., Жамбыл обл. 

КЫЗЫЛСОК - а., в Жамбылском р-не Алм. обл 

 

ҚЫЗЫЛСУ - а., Ақтөбе обл., Хромтау ауд.  

КЫЗЫЛСУ - а., в Хромтауском р-не Акт. обл. 

 

ҚЫЗЫЛСУ - а., ОҚО, Сайрам ауд. 

КЫЗЫЛСУ  - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

ҚЫЗЫЛСУ - а., ШҚО, Ұлан ауд. 

КЫЗЫЛСУ  - а., в Уланском р-не ВК обл. 

 

ҚЫЗЫЛСУАТ - а., Акмола обл., Целиноград ауд. 

КЫЗЫЛСУАТ - а., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 



 

ҚЫЗЫЛТАЛ - а., БҚО, Бөрілі ауд.  

КЫЗЫЛТАЛ - а., в Борилинском р-не ЗК обл. 

 

ҚЫЗЫЛТАМ - а., Қызылорда обл., Қармақшы  ауд. 

КЫЗЫЛТАМ - а., в Кармакшынском р-не Кызылорд.  

обл. 

 

ҚЫЗЫЛТАМ - ст., Қызылорда обл., Қармақшы ауд. 

КЫЗЫЛТАМ  - ст., в Кармакшынском р-не Кызылорд. 

обл. 

ҚЫЗЫЛТАҢ- а., Жамбыл обл., Жамбыл ауд. 

КЫЗЫЛТАН - а., в Жамбылском р-не Жамб. обл. 

 

ҚЫЗЫЛТАҢ - а., Акмола обл., Жарқайың ауд. 

КЫЗЫЛТАН - а., в Жаркайынском р-не Акм. обл. 

 

ҚЫЗЫЛТАҢ -а., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

КЫЗЫЛТАН - а., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ҚЫЗЫЛТАҢ -а., Алматы обл., Ақсу ауд.  

КЫЗЫЛТАН - а., в Аксуском р-не Алм. обл. 

 

ҚЫЗЫЛТАҢ - а., Алматы обл., Жамбыл ауд. 

КЫЗЫЛТАН - а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

ҚЫЗЫЛТАҢ - а., БҚО, Сырым ауд.  

КЫЗЫЛТАН - а., в Сырымском р-не ЗК обл. 

 

ҚЫЗЫЛТАҢ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

КЫЗЫЛТАН - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ҚЫЗЫЛТАҢ - а., Павлодар обл., Қашыр ауд. 

КЫЗЫЛТАН - а., в Кашырском р-не Павл. обл. 

 

ҚЫЗЫЛТАҢ - раз., Алматы обл., Жамбыл ауд. 

КЫЗЫЛТАН - раз., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

ҚЫЗЫЛТАС - а., Қарағанды обл., Осакаров ауд. 

КЫЗЫЛТАС - а., в Осакаровском р-не Кар. обл. 

 

ҚЫЗЫЛТАУ -а., Қарағанды обл., Шет ауд.  

КЫЗЫЛТАУ - а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

ҚЫЗЫЛТАУ - а., Қарағанды обл., Шет ауд. 

КЫЗЫЛТАУ-  а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

ҚЫЗЫЛТОҒАН - а., Алматы обл., Көксу ауд. 

КЫЗЫЛТОГАН - а., в Коксуском р-не Алм. обл. 

 

ҚЫЗЫЛТӨБЕ - а., Маңғыстау обл., Мұнайлы ауд. 



 

КЫЗЫЛТОБЕ - а., в Мунайлынском р-не Манг. обл. 

 

ҚЫЗЫЛТУ - а., Ақмола обл., Ақкөл ауд.  

КЫЗЫЛТУ - а., в Аккольском р-не Акм. обл. 

 

ҚЫЗЫЛТУ - а., Ақмола обл., Ерейментау ауд. 

КЫЗЫЛТУ- а., в Ерейментауском р-не Акм. обл. 

 

ҚЫЗЫЛТУ - а., Алматы обл., Ақсу ауд.  

КЫЗЫЛТУ - а., в Аксуском р-не Алм. обл. 

 

ҚЫЗЫЛТУ - а., Алматы обл., Талғар ауд.  

КЫЗЫЛТУ - а., в Талгарском р-не Алм. обл. 

 

ҚЫЗЫЛТУ - а., ОҚО, Түлкібас ауд.  

КЫЗЫЛТУ - а., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

ҚЫЗЫЛТУ - а., Павлодар обл., Қашыр ауд.  

КЫЗЫЛТУ - а., в Кашырском р-не Павл. обл. 

 

ҚЫЗЫЛТУ - а., Ақтөбе обл., Алға ауд.  

КЫЗЫЛТУ - а., в Алгинском р-не Акт. обл. 

 

ҚЫЗЫЛТУ - а., БҚО, Казталов ауд.  

КЫЗЫЛТУ - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

ҚЫЗЫЛТУ - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд. 

КЫЗЬШТУ - а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

ҚЫЗЫЛТУ – а., Қарағанды обл., Шет ауд.  

КЫЗЫЛТУ - а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

ҚЫЗЫЛТУ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

КЫЗЫЛТУ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ҚЫЗЫЛТУ - а., СҚО, Ақжар ауд. 

КЫЗЫЛТУ - а., в Акжарском р-не СК обл. 

 

ҚЫЗЫЛТУ - а., ШҚО, Үржар ауд. 

КЫЗЫЛТУ - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

ҚЫЗЫЛТУ- ст., СҚО, Уәлиханов ауд. 

КЫЗЫЛТУ - ст., в Уалихановском р-не СК обл. 

 

ҚЫЗЫЛҰЙЫМ - а., Ақмола обл., Біржан сал ауд. 

КЫЗЫЛУЙЫМ - а., в р-не Биржан сала Акм. обл. 

 

ҚЫЗЫЛҮЙ - а., Қарағанды обл., Ұлытау ауд. 

КЫЗЫЛУИ - а., в Улытауском р-не Кар. обл. 

 



 

ҚЫЗЫЛҮЙ - а., Қарағанды обл., Ұлытау ауд. 

КЫЗЫЛУЙ - а., в Улытауском р-не Кар. обл. 

 

ҚЫЗЫЛҮЙ - а., Атырау обл., Исатай ауд. 

КЫЗЫЛУЙ - а., в Исатайском р-не Атыр.обл. 

 

ҚЫЗЫЛШАР - а., ШҚО, Шар қал/әк. 

КЫЗЫЛШАР - а., в Шарской гор/а. ВК обл. 

 

ҚЫЗЫЛШАРУА -  а., Жамбыл обл., Тұрар Рысқұлов 

ауд.  

КЫЗЫЛШАРУА - а., в Турар Рыскуловском р-не Жамб. 

обл. 

 

ҚЫЗЫЛШАРЫҚ - а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 

КЫЗЫЛШАРЫК- а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

ҚЫЗЫЛШЕКАРА - а., Алматы обл., Райымбек ауд. 

КЫЗЫЛШЕКАРА - а., в Райымбекском р-не Алм. обл. 

 

КЫЗЫЛШЕКАРА - а., Жамбыл обл.,Жамбыл ауд. 

КЫЗЫЛШЕКАРА - а., в Жамбылском р-не Жамб. обл. 

 

ҚЫЗЫЛШКОЛА- а, Алматы обл., Кербұлак ауд. 

КЫЗЫЛШКОЛА - а., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

ҚЫЗЫЛШЫҢ - а., Қостанай обл., Аманкелді ауд. 

КЫЗЫЛШЫН -  а., в Аманкелдинском  р-не Кост. обл. 

 

ҚЫЗЫЛШІЛІК - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд. 

КЫЗЫЛШИЛИК - а., в Каркаралынском р-не  Кар. обл. 

 

ҚЫЗЫЛШІЛІК - а., Қарағанды обл., Нұра ауд. 

КБІЗЫЛШИЛИК - а., в Нуринском р-не Кар.обл. 

 

ҚЫЗЫЛШІЛІК I - а., Павлодар обл., Баянауыл ауд. 

КЫЗЫЛШИЛИК I - а., в Баянауылском р-не  Павл. обл. 

 

ҚЫЛТЫ – а., ОҚО, Созақ ауд. 

КЫЛТЫ - а., в Созакском р-не ЮК обл. 

 

ҚЫЛЫШ -а., Қарағанды  обл., Нұра ауд.  

КЫЛЫШ - а., в Нуринском р-не Кар. обл. 

 

ҚЫЛЫШБАЙ ЕРЖАНҰЛЫ – Жамбыл обл., 

Мойынқұм ауд. 

КЫЛЫШБАЙ  ЕРЖАНУЛЫ - а., в Мойынкумском р-не 

Жамб. обл. 

 



 

ҚЫМЫЗЫНАЙ - а., Ақмола обл., Бурабай ауд. 

КЫМЫЗЫНАЙ - а., в Бурабайском р-не Акм.обл. 

 

ҚЫРБАЛТАБАЙ - а., Алматы обл., Eңбекшіқазақ ауд. 

КЫРБАЛТАБАЙ - а., в Енбекшиказахском р-не  Алм.  

обл. 

 

ҚЫРГЕЛДІ - ст., Ақтөбе обл., Карғалы ауд. 

КЫРГЕЛДИ - ст., в Каргалынском р-не Акт.обл. 

 

ҚЫРҒАУЫЛДЫ -  а., Алматы обл., Қарасай ауд. 

КЫРГАУЫЛДЫ - а., в Карасайском р-не Алм.обл. 

 

ҚЫРҒЫЗ - ст., Ақтөбе обл., Мұғалжар  ауд. 

КЫРГЫЗ - ст., в Мугалжарском р-не Акт. обл.  

 

ҚЫРҒЫЗСАЙ - а., Алматы обл., Ұйғыр ауд. 

КЫРГЫЗСАЙ - а., в Уйгырском р-не Алм.обл. 

 

ҚЫРҚОПА - а., БҚО, Жаңақала ауд.  

КЫРКОПА - а., в Жанакалинском р-не ЗК обл. 

 

ҚЫРЫҚҚҰДЫҚ - а., Ақтөбе обл., Әйтеке би ауд. 

КЫРЫККУДЬІК - а., в р-не Айтеке би Акт. обл. 

 

ҚЫРЫҚҚҰДЫҚ - а., БҚО, Ақжайық ауд. 

КЫРЫККУДЬІК - а., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

ҚЫРЫМБЕТ - а., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

КЫРЫМБЕТ - а., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

ҚЫСТАУ КҮРШІМ - а., ШҚО, Күршім ауд. КЫСТАУ 

КУРШИМ -а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

-Л- 
 

ЛАВАР - с., Алматы обл., Еңбекшіказақ ауд.  

ЛАВАР - с., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

ЛАВРЕНТЬЕВКА - с., Қостанай обл., Әулиекөл ауд. 

ЛАВРЕНТЬЕВКА - с., в Аулиекольском р-не Кост. обл. 

 

ЛАВРОВКА - с., Ақмола обл., Айыртау ауд. 

ЛАВРОВКА - с., в Айыртауском р-не Акм обл. 

 

ЛАЙБҰЛАҚ - а., ШҚО, Үржар ауд.  

ЛАЙБУЛАК - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

ЛАЙЛЫ - а., ШҚО, Көкпекті ауд. 



 

ЛАЙЛЫ- а., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

ЛАНДМАН - с., ШҚО, Зырянов ауд.  

ЛАНДМАН - с., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

ЛАПУШКИ - с., СҚО, Жамбыл ауд.  

ЛАПУШКИ - с., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

ЛБИЩЕНСКОЕ - с., БҚО, Ақжайық ауд. 

ЛБИЩЕНСКОЕ - с., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

ЛЕБЕДКИ - с., СҚО, Қызылжар ауд. 

ЛЕБЕДКИ - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

ЛЕБЯЖЬЕ - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд.  

ЛЕБЯЖЬЕ - с., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

ЛЕДЕНОВО - с., СҚО, Мамлют ауд.  

ЛЕДЕНОВО - с., в Мамлютском р-не СК обл. 

 

ЛЕКEP - а., Павлодар обл., Баянауыл ауд.  

ЛЕКЕР - а., в Баянауылском р-не Павл. обл. 

 

ЛЕНИНАБАД - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

ЛЕНИНАБАД - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ЛЕНИНГРАДСКОЕ - с., Қостанай обл., Сарыкөл ауд. 

ЛЕНИНГРАДСКОЕ -  с., в Сарыкольском р-не Кост. обл. 

 

ЛЕНИНГРАДСКОЕ - с., Павлодар обл., Ақтоғай ауд. 

ЛЕНИНГРАДСКОЕ - с., в Актогайском р-не Павл. обл. 

 

ЛЕНИНГРАДСКОЕ - с., СҚО, Акжар ауд. 

ЛЕНИНГРАДСКОЕ - с., в Акжарском р-не СК обл. 

 

ЛЕНИН ЖОЛЫ - а., Жамбыл обл., Меркі ауд. 

ЛЕНИН ЖОЛЫ - а., в Меркинском р-не Жамб. обл. 

 

ЛЕНИН ЖОЛЫ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

ЛЕНИН ЖОЛЫ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ЛЕНИН ЖОЛЫ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

ЛЕНИН ЖОЛЫ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ЛЕНИНКА - с., Алматы обл., Сарқант ауд. 

ЛЕНИНКА - с., в Саркантском р-не Алм. обл. 

 

ЛЕНИНКА - с., ШҚО, Ұлан ауд. 

ЛЕНИНКА - с., в Уланском р-не ВК обл. 

 



 

ЛЕНИНО - с., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 

ЛЕНИНО - с., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

ЛЕНИНО - с., Алматы обл., Көксу ауд.  

ЛЕНИНО - с., в Коксуском р-не Алм. обл. 

 

ЛЕНИНО - с., Алматы обл., Қарасай ауд.  

ЛЕНИНО - с., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

ЛЕНИНО - с., Жамбыл обл., Тұрар Рысқұлов ауд. 

ЛЕНИНО - с., в р-не Турара Рыскулова Жамб. обл. 

 

ЛЕНИНО - с., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд.  

ЛЕНИНО - с., в Жанааркинском р-не Кар. обл. 

 

ЛЕНИНО - с., Қостанай обл., Қарасу ауд.  

ЛЕНИНО - с., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

ЛЕНИНО - с., Достанай обл., Федоров ауд.  

ЛЕНИНО - с., в Федоровском р-не Кост. обл. 

 

ЛЕНИНО - с., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

ЛЕНИНО - с., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ЛЕНИНО - с., Павлодар обл., Баянауыл ауд.  

ЛЕНИНО - с., в Баянауылском р-не Павл. обл. 

 

ЛЕНИНО - с., Павлодар обл., Ертіс ауд.  

ЛЕНИНО - с., в Ертисском р-не Павл. обл. 

 

ЛЕНИНО - с., Павлодар обл., Лебяжье ауд.  

ЛЕНИНО - с., в Лебяжинском р-не Павл. обл. 

 

ЛЕНИНО - с., СҚО, Мамлют ауд. 

ЛЕНИНО - с., в Мамлютском р-не СК обл. 

 

ЛЕНИНОГОРСКИЙ ДЕМАЛЫС ҮЙІ - ст., ШҚО, 

Риддер қал/әк. 

ДОМ ОТДЫХА ЛЕНИНОГОРСКИЙ - ст., в Риддерской 

гор/а. ВК обл. 

 

ЛЕНИНСК - с., ШҚО, Зырянов ауд.  

ЛЕНИНСК - с., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

ЛЕНИНСК - ст., ШҚО, Риддер қал/әк.  

ЛЕНИНСК - ст., в Риддерской гор/а. ВК обл. 

 

ЛЕНИНСКИЙ  ПУТЬ - а., Жамбыл обл., Жуалы ауд. 

ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ - а., в Жуалынском р-не Жамб. обл. 

 



 

ЛЕНИНСКОЕ - с., Ақмола обл., Ерейментау ауд. 

ЛЕНИНСКОЕ - с., в Ерейментауском р-не Акм. обл. 

 

ЛЕНИНСКОЕ - с., Ақмола обл., Есіл ayд.  

ЛЕНИНСКОЕ - с., в Есильском р-не Акм. обл 

 

ЛЕНИНСКОЕ - с., Ақтөбе обл., Темір ауд. 

ЛЕНИНСКОЕ - с., в Темирском р-не Акт.обл. 

 

ЛЕНИНСКОЕ - с., Қостанай обл., Сарыкөл ауд. 

ЛЕНИНСКОЕ - с., в Сарыкольском р-не Кост.обл. 

 

ЛЕНИНСКОЕ - с., Қостанай обл., Таран ауд. 

ЛЕНИНСКОЕ - с., в Таранском р-не Кост.обл. 

 

ЛЕНИНСКОЕ - с., СҚО, Аққайың ауд.  

ЛЕНИНСКОЕ - с., в Аккайынском р-не СК обл. 

 

ЛЕНИНСКОЕ - с., СҚО, Тимирязев ayд.  

ЛЕНИНСКОЕ - с., в Тимирязевском р-не СК обл. 

 

ЛЕОНИДОВКА - с., СҚО, Есіл ауд.  

ЛЕОНИДОВКА - с., в Есильском р-не СК обл. 

 

ЛЕОНИДОВКА - с., СҚО, Тайынша ayд. 

ЛЕОНИДОВКА - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ЛЕПСІ - а., Алматы обл., Алакөл ауд.   

ЛЕПСИ - а., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 

ЛЕПСІ - ст., Алматы обл., Сарқант ауд.  

ЛЕПСИ - ст., в Саркантском р-не Алм. обл. 

 

ЛЕРМОНТОВО - с., Қостанай обл., Алтынсарин ауд. 

ЛЕРМОНТОВО - с., в Алтынсаринском р-не  Кост. обл. 

 

ЛЕСНОВКА - с., Алматы обл., Панфилов ауд. 

ЛЕСНОВКА - с., в Панфиловском р-не Aлм. обл. 

 

ЛЕСНОЕ - с., Ақмола обл., Сандықтау ауд.  

ЛЕСНОЕ - с., в Сандыктауском р-не Акм.обл. 

 

ЛЕСНОЕ - с., Ақтөбе обл., Ақтөбе қал/әк.  

ЛЕСНОЕ - с., в Актобинской гор/а. Акт. обл. 

 

ЛЕСНОЕ - с., Қостанай обл., Әулиекөл ауд.  

ЛЕСНОЕ - с., в Аулиекольском р-не Кост. обл. 

 

ЛЕСНОЕ - с., Қостанай обл., Қарабалық ауд.  



 

ЛЕСНОЕ - с., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 

ЛЕСНОЕ - с., Қостанай обл., Қарабалық ауд.  

ЛЕСНОЕ - с., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 

ЛЕСНОЕ - с., Қостанай обл., Меңдіқара ауд.  

ЛЕСНОЕ - с., в Мендикаринском р-не Кост. обл. 

 

ЛЕСНОЕ - с., Қостанай обл., Федоров ауд.  

ЛЕСНОЕ - с., в Федоровском р-не Кост. обл. 

 

ЛЕСНОЕ - с., Павлодар обл., Железин ауд.  

ЛЕСНОЕ - с., в Железинском р-не Павл. обл. 

 

ЛЕСНОЕ - с., Павлодар обл., Қашыр ауд.  

ЛЕСНОЕ - с., в Кашырском р-не Павл. обл. 

 

ЛЕСНОЕ - с., ШҚО, Бесқарағай ауд. 

ЛЕСНОЕ - с., в Бескарагайском р-не ВК обл. 

 

ЛЕСНОЙ ХУТОР - с., Акмола обл., Бурабай ауд. 

ЛЕСНОЙ ХУТОР - с., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ - с., СҚО, Аққайың  ауд.  

ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ - с., в Аккайынском р-не 

 

ЛЕСХОЗ - с., Ақмола обл., Сандықтау ауд.  

ЛЕСХОЗ - с., в Сандыктауском р-не Акм. обл. 

 

ЛЕСХОЗ - с., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд.  

ЛЕСХОЗ - с., в Жанааркинском р-не Кар. обл. 

 

ЛЕСХОЗ - с., Қостанай обл., Меңдіқара ауд.  

ЛЕСХОЗ - с., в Мендикаринском р-не Кост. обл. 

 

ЛЕСХОЗ - с., ОҚО, Арыс ауд. 

ЛЕСХОЗ - с., в Арысском р-не ЮК обл. 

 

ЛЕСХОЗ - с., ОҚО, Қазығұрт ауд. 

ЛЕСХОЗ - с., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

ЛЕСХОЗ - с., ОҚО, Сайрам ауд. 

ЛЕСХОЗ - с., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

ЛЕСХОЗ АЛЕКСЕЕВСКИЙ - с., Ақмола обл., Ақкөл 

ауд. 

ЛЕСХОЗ АЛЕКСЕЕВСКИЙ - с., в Аккольском р-не Акм. 

обл. 

 

ЛЕТОВКА - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 



 

ЛЕТОВКА - с., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

ЛЕТОВОЧНОЕ - с., СҚО, Тайынша ауд. 

ЛЕТОВОЧНОЕ - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ЛИВАНОВКА - с., Қостанай обл., Қамысты ауд. 

ЛИВАНОВКА - с., в Камыстынском р-не Кост. обл. 

 

ЛИВКИНО - с., БҚО, Орал қал/әк. 

ЛИВКИНО - с., в Уральской гор/а. ЗК обл. 

 

ЛИВКИНО - с., ШҚО, Риддер қал/әк. 

ЛИВКИНО - с., в Риддерской гор/а. ВК обл. 

 

ЛИДИЕВКА-с., Ақмола обл., Ақкөл ауд. 

ЛИДИЕВКА - с., в Аккольском р-не Акм. обл. 

 

ЛИМАННОЕ - с., Қарағаңды обл., Осакаров ауд. 

ЛИМАННОЕ - с., в Осакаровском р-не Кар. обл. 

 

ЛИМАННОЕ - с., Қостанай обл., Қостанай ауд. 

ЛИМАННОЕ - с., в Костанайском р-не Кост, обл. 

 

ЛИНЕЕВКА - с., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

ЛИНЕЕВКА -с., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ЛИНОВИЦКОЕ - с., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд. 

ЛИНОВИЦКОЕ - с., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

ЛИПОВКА - с., СҚО, Тайынша ауд. 

ЛИПОВКА - с., в Тайыншинском СК обл. 

 

ЛИСАКОВСК - ст., Қостанай обл., Лисаковск қал/әк. 

ЛИСАКОВСК - ст., в Лисаковской гор/а. Кост, обл. 

 

ЛИТВИНОВКА- с.,СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

ЛИТВИНОВКА - с., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

ЛОБА - с., Қостанай обл., Меңдіқара ауд.  

ЛОБА - с., в Мендикаринском р-не Кост, обл. 

 

ЛОБАНОВО - с., СҚО, Айыртау ауд.  

ЛОБАНОВО - с., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

ЛОЗОВОЕ - с., Ақмола обл., Астрахан ауд.  

ЛОЗОВОЕ - с., в Астраханском р-не Акм. обл. 

 

ЛОЗОВОЕ - с., Ақмола обл., Жақсы ауд.  

ЛОЗОВОЕ - с., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 



 

ЛОЗОВОЕ - с., Павлодар обл., Успен ауд.  

ЛОЗОВОЕ - с., в Успенском р-не Павл. обл. 

 

ЛОМОНОСОВКА - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

ЛОМОНОСОВКА - с., в р-не Габита Мусирепова СК 

обл. 

 

ЛОМОНОСОВСКОЕ - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

ЛОМОНОСОВСКОЕ - с., в р-не Габита Мусирепова СК 

обл. 

 

ЛОСЕВКА - с., Ақмола обл., Зеренді ауд.  

ЛОСЕВКА - с., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ЛОХВИЦКОЕ - с., Ақтөбе обл., Алға ауд. 

ЛОХВИЦКОЕ - с., в Алгинском р-не Акт. обл. 

 

ЛУБЕНКА - с., БҚО, Шыңғырлау ауд.  

ЛУБЕНКА - с., в Шынгырлауском р-не ЗК обл. 

 

ЛУГАНСКОЕ - с., Павлодар обл., Павлодар ауд. 

ЛУГАНСКОЕ - с., в Павлодарском р-не Павл. обл. 

 

ЛУГОВАЯ - ст., Жамбыл обл., Тұрар Рысқұлов ауд. 

ЛУГОВАЯ - ст., в р-не Турара Рыскулова Кост. обл. 

 

ЛУГОВОЕ - с., Ақмола обл., Астрахан ауд.  

ЛУГОВОЕ - с., в Астраханском р-не Акм. обл. 

 

ЛУГОВОЕ - с., Ақмола обл., Целиноград ауд. 

ЛУГОВОЕ - с., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

ЛУГОВОЕ - с., Алматы обл., Кербұлақ ауд.  

ЛУГОВОЕ - с., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

ЛУГОВОЕ - с., Павлодар обл., Ертіс ауд.   

ЛУГОВОЕ - с., в Ертисском р-не Павл. обл. 

 

ЛУГОВОЕ - с., Павлодар обл., Қашыр ауд.  

ЛУГОВОЕ - с., в Кашырском р-не Павл.обл. 

 

ЛУГОВОЕ - с., СҚО, Есіл ауд. 

ЛУГОВОЕ - с., в Есильском р-не СК обл.  

 

ЛУГОВОЕ - с., ШҚО, Шемонаиха ауд.  

ЛУГОВОЕ - с., в Шемонаихинском р-не ВК.обл. 

 

ЛУЗИНКА - с., СҚО, Есіл ауд. 

ЛУЗИНКА - с., в Есильском р-не СК обл. 

 



 

ЛУКАШОВКА - с., Ақмола обл., Шортанды ауд. 

ЛУКАШОВКА - с., в Шортандынском р-не Акм. обл. 

 

ЛЫСАНОВКА - с., Қостанай обл., Федоров ауд. 

ЛЫСАНОВКА - с., в Федоровском р-не Кост. обл. 

 

ЛЬВОВКА - с., Қостанай обл., Жітіқара ауд. 

ЛЬВОВКА - с., в Житикаринском р-не Кост. обл. 

 

ЛЬВОВКА - с., Павлодар обл., Қашыр ауд.  

ЛЬВОВКА - с., в Кашырском р-не Павл. обл. 

 

ЛЬВОВСКОЕ - с., Ақмола обл., Жарқайың ауд. 

ЛЬВОВСКОЕ - с., в Жаркайынском р-не Акм.обл. 

 

ЛЮБИМОВКА - с., Жамбыл обл., Жуалы ауд. 

ЛЮБИМОВКА - с., в Жуалынском р-не Жамб. обл. 

 

ЛЮБИМОВКА - с., СҚО, Тайынша ауд.  

ЛЮБИМОВКА - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ЛЮБЛИНКА - с., Қостанай обл., Қарасу ауд. 

ЛЮБЛИНКА - с., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

ЛЮДМИЛОВКА - с., Акмола обл., Атбасар ауд. 

ЛЮДМИЛОВКА - с., в Атбасарском р-не обл. 

 

ЛЮТИНКА - с., Қостанай обл., Меңдіқара ауд. 

ЛЮТИНКА - с., в Мендикаринском р-не Кост. обл. 

 

 

-М-  
 

МАГДАЛИНОВКА - с., Ақмола обл., Атбасар ауд. 

МАГДАЛИНОВКА - с., в Атбасарском р-не Акм. обл. 

 

МАГИСТРАЛЬНОЕ - с., БҚО, Теректі ауд. 

МАГИСТРАЛЬНОЕ - с., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

МАҒАДЖАН - а., Ақтөбе обл., Ақтөбе қал/ әк. 

МАГАДЖАН - а., в Актобинской гор/а. Акт. обл. 

 

МАҒЫНАЙ - а., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

МАГЫНАЙ - а., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 

МАҒЫНАЙ - а., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

МАГЫНАЙ - а., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 



 

МАҒЫНАЙ - ст., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

МАГЫНАЙ - сх, в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 

МАЙАЛАП - а., Қостанай обл., Қостанай ауд. 

МАЙАЛАП - а., в Костанайском р-не Кост. обл. 

 

МАЙБАЛЫҚ - а., Ақмола обл., Целиноград ауд. 

МАЙБАЛЫК - а., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

МАЙБАЛЫҚ - а., СҚО, Жамбыл ауд.  

МАЙБАЛЫК - а., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

МАЙБАЛЫҚ - а., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

МАЙБАЛЫК - а., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

МАЙБАСАР - а., Павлодар обл., Қашыр ауд. 

МАЙБАСАР - а., в Кашырском р-не Павл. обл. 

 

МАЙБҰЛАҚ - а., Қарағанды обл., Осакаров ауд. 

МАЙБУЛАК - а., в Осакаровском р-не Кар. обл. 

 

МАЙБҰЛАҚ - а., ОҚО, Қазығұрт ауд.  

МАЙБУЛАК - а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

МАЙБҰЛАҚ - а., ОҚО, Төле би ауд.  

МАЙБУЛАК- а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

МАЙДАБОЗАЙ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

МАЙДАБОЗАЙ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

МАЙЕМЕР - а., ШҚО, Қатонқарағай ауд.  

МАЙЕМЕР - а., в Катонкарагайском р-не ВК обл. 

 

МАЙКӨЛ - а., Қостанай обл., Қостанай ауд.  

МАЙКОЛЬ - а., в Костанайском р-не Кост. обл. 

 

МАЙКӨМГЕН - а., Атырау обл., Жылыой ауд. 

МАЙКОМГЕН - а., в Жылыойском р-не Атыр. обл. 

 

МАЙҚАЙЫҢ - ст., Павлодар обл., Баянауыл ауд. 

МАЙКАЙЫН - ст., в Баянауылском р-не Павл. обл. 

 

МАЙҚАН - а., Алматы обл., Алакөл ауд.  

МАЙКАН - а., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 

МАЙҚАРАҒАЙ - а., Павлодар обл., Лебяжье ауд. 

МАЙКАРАГАЙ - а., в Лебяжинском р-не Павл, обл. 

 

МАЙЛИН - а., Қостанай обл., Таран ауд.  

МАЙЛИН - а., в Тарановском р-не Кост. обл. 



 

 

МАЙЛИН - а., ШҚО, Аягөз ауд. 

МАЙЛИН - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

МАЙЛИН - ст., Қостанай обл., Таран ауд.  

МАЙЛИН - ст., в Тарановском р-не Кост. обл. 

 

МАЙЛЫАҒАШ - а., СҚО, Уәлиханов ауд. 

МАЙЛЫАГАШ - а., в Уалихановском р-не СК обл. 

 

МАЙЛЫБАЙ - а., Алматы обл., Қаратал ауд. 

МАЙЛЫБАЙ - а., в Караталском р-не Алм. обл. 

 

МАЙЛЫБАС - ст., Қызылорда обл., Қазалы ауд. 

МАЙЛЫБАС - ст., в Казалынском р-не Кызылорд. обл. 

 

МАЙЛЫКЕНТ - а., ОҚО, Түлкібас ауд.  

МАЙЛЫКЕНТ - а., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

МАЙЛЫКӨЛ - а., Жамбыл обл., Сарысу ауд. 

МАЙЛЫКОЛЬ - а., в Сарысуском р-не Жамб. обл. 

 

МАЙЛЫОШАҚ - а., ОҚО, Қазығұрт ауд. 

МАЙЛЫОШАК - а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

МАЙЛЫТОҒАЙ - а., Қызылорда обл., Шиелі ауд. 

МАЙЛЫТОГАЙ - а., в Шиелинском р-не Кызылорд. обл.  

 

МАЙЛЫТОҒАЙ - а., ОҚО, Түркістан қал/әк. 

МАЙЛЫТОГАЙ - а., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

МАЙЛЫТОҒАЙ - раз., Қызылорда обл., Шиелі ауд. 

МАЙЛЫТОГАЙ - раз., в Шиелинском р-не Кызылорд. 

обл. 

 

МАЙМАҚ - ст., Жамбыл обл., Жамбыл ауд.  

МАЙМАК - ст., в Жамбылском р-не Жамб. обл. 

 

МАЙОРОВКА - с., Қарағанды обл., Нұра ауд. 

МАЙОРОВКА - с., в Нуринском р-не Кар. обл. 

 

МАЙСКОЕ - с., Қостанай обл., Қарасу ауд.  

МАЙСКОЕ - с., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

МАЙСКОЕ - с., Қостанай обл., Таран ауд.  

МАЙСКОЕ - с., в Тарановском р-не Кост. обл. 

 

МАЙСКОЕ - с., Павлодар обл., Май ауд.  

МАЙСКОЕ - с., в Майском р-не Павл. обл. 

 



 

МАЙСКОЕ - с., СҚО, Ақжар ауд. 

МАЙСКОЕ - с., в Акжарском р-не СК обл. 

 

МАЙТЕРЕК - а., ШҚО, Күршім ауд.  

МАЙТЕРЕК - а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

МАЙТӨБЕ - а., Алматы обл., Кербұлақ ауд.  

МАЙТОБЕ - а., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

МАЙТӨБЕ - а., Жамбыл обл., Талас ауд.  

МАЙТОБЕ - а., в Таласском р-не Жамб. обл. 

 

МАЙТӨБЕ - а., ОҚО, Түлкібас ауд. 

МАЙТОБЕ - а., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

МАЙТӨБЕ - раз., Алматы обл., Кербұлақ ауд. 

МАЙТОБЕ - раз., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

МАЙТҮБЕК - а., БҚО, Жәнібек ауд.  

МАЙТУБЕК - а., в Жанибекском р-не ЗК обл. 

 

МАЙТҮБЕК - а., Павлодар обл., Май ауд.  

МАИТУБЕК - а., в Майском р-не Павл. обл. 

 

МАЙШҰҢҚЫР - а., Ақмола обл., Қорғалжын ауд. 

МАЙШУНКЫР - а., в Коргалжынском р-не  Акм. обл. 

 

МАКАРОВО - с., БҚО, Зеленое ауд.  

МАКАРОВО - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

МАКАРЬЕВКА - с., СҚО, Жамбыл ауд.  

МАКАРЬЕВКА - с., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

МАКЕЕВКА - с., Ақмола обл., Атбасар ауд.  

МАКЕЕВКА - с., в Атбасарском р-не Акм.обл. 

 

МАКЕЕВКА - с., ШҚО, Ұлан ауд. орт  

МАКЕЕВКА - с., р.ц. Уланского р-на ВК обл. 

 

МАКИНКА - с., Ақмола обл., Біржан сал ауд. 

МАКИНКА - с., в р-не Биржан сала  Акм. обл. 

 

МАКИНКА - ст., Ақмола обл., Бұланды ауд. 

МАКИНКА - ст., в Буландынском р-не Акм.обл. 

 

МАКОВКА - с., Қостанай обл., Меңдіқара ауд. 

МАКОВКА - с., в Мендикаринском р-не Кост. обл. 

 

МАКОВКА - с., ШҚО, Глубокое ауд.  

МАКОВКА - с., в Глубоковском р-не ВК обл. 



 

 

МАКСИМ ГОРЬКИЙ - с., ОҚО, Түлкібас ауд.  

МАКСИМ ГОРЬКИЙ - с., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

МАКСИМОВКА - с., Ақмола обл., Сандықтау  ауд. 

МАКСИМОВКА - с., в Сандыктауском р -не Акм. обл. 

 

МАКСИМОВКА - с., Ақмола обл., Целиноград ауд. 

МАКСИМОВКА - с., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

МАКСИМОВКА - с., Павлодар обл., Павлодар ауд. 

МАКСИМОВКА - с., в Павлодарском р-не Павл. обл. 

 

МАКСИМОВКА - с., Қостанай обл., Жітіқара ауд. 

МАКСИМОВКА - с., в Житикаринском р-не  Кост. обл. 

 

МАҚАНДЫ - а., Жамбыл обл., Меркі ауд.  

МАКАНДЫ - а., в Меркинском р-не Жамб. обл. 

 

МАҚАНШЫ - а., ШҚО, Үржар ауд.  

МАКАНШЫ - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

МАҚАТ - ст., Атырау обл., Мақат ауд. 

МАКАТ- ст., в Макатском р-не Атыр. обл. 

 

МАҚАШ - а., СҚО, Тайынша ауд. 

МАКАШ - а., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

МАҚПАЛКӨЛ - а., Қызылорда обл., Жалағаш ауд. 

МАКПАЛКОЛЬ - а., в Жалагашском р-не Кызылорд. обл. 

 

МАҚСҰТ- а., Қостанай обл., Таран ауд.  

МАКСУТ - а., в Тарановском р-не Кост. обл. 

 

МАҚТААРАЛ - ст., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

МАҚТААРАЛ- ст, в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

МАҚТАЖАН - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

МАКТАЖАН - а., в Мақтааралском р-не ЮК обл. 

 

МАҚТАЛЫ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

МАКТАЛЫ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

МАҚТАЛЫ - а., ОҚО, Түлкібас ауд.  

МАКТАЛЫ - а., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

МАҚТАЛЫ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

МАКТАЛЫ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

МАҚТАШЫ - а., ОҚО, Ордабасы ауд.  



 

МАКТАШЫ - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

МАҚТАШЫ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

МАКТАШЫ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

МАЛАЙ - а., ШҚО, Жарма ауд. 

МАЛАЙ - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

МАЛАЙҚҰДЫҚ - а., Қарағанды обл., Нұра ауд.  

МАЛАЙКУДЫК - а., в Нуринском р-не Кар. обл. 

 

МАЛАЙСАРЫ -а., Алматы обл., Кербұлақ ауд. 

МАЛАЙСАРЫ - а., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

МАЛАЙСАРЫ - а., Алматы обл., Кербұлақ ауд. 

МАЛАИСАРЫ : а., в Кербулакском р-не Алматы обл. 

 

МАЛАҚ - а., ШҚО, Үржар ауд. 

МАЛАК - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

МАЛАЯ ВОЗВЫШЕНКА - с, СҚО, Мағжан Жұмабаев 

ауд. 

МАЛАЯ ВОЗВЫШЕНКА - с., в р-не Магжана 

Жумабаева СК обл. 

 

МАЛАЯ ЧУРАКОВКА – с., Қостанай обл., Алтынсарин 

ауд. 

МАЛАЯ ЧУРАКОВКА - с., в Алтынсаринском р-не 

Кост. обл. 

 

МАЛДЫБАЙ - а., Жамбыл обл., Тұрар Рысқұлов ауд. 

МАЛДЫБАЙ - а., в р-не Турара Рыскулова Жамб. обл. 

 

МАЛДЫБАЙ - ст., Жамбыл обл., Тұрар Рысқұлов ауд. 

МАЛДЫБАЙ - ст., в р-не Турара Рыскулова Жамб. обл. 

 

МАЛЕЕВСК - с., ШҚО, Зырянов ауд. 

МАЛЕЕВСК - с., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

МАЛИНОВКА - с., Ақмола обл., Целиноград ауд. 

МАЛИНОВКА - с., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

МАЛИНОВКА - с., Павлодар обл., Шарбақты ауд. 

МАЛИНОВКА - с., в Шарбактынском р-не Павл. обл. 

 

МАЛИНОВКА - с., СҚО, Есіл ауд. 

МАЛИНОВКА - с., в Есильском р-не СК обл. 

 

МАЛИНОВОЕ - с., СҚО, Қызылжар ауд. 

МАЛИНОВОЕ - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 



 

 

МАЛҚАРА - а., СҚО, Уәлиханов ауд. 

МАЛКАРА - а., в Уалихановском р-не СК обл. 

 

МАЛОАЛЕКСАНДРОВКА - с., Ақмола обл., Ақкөл 

ауд. 

МАЛОАЛЕКСАНДРОВКА - с., в Аккольском р-не Акм. 

обл. 

 

МАЛОГОРОВКА - с., Алматы обл., Ескелді ауд. 

МАЛОГОРОВКА - с., в Ескелдинском р-не Алм. обл. 

 

МАЛОВОДНОЕ-с., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 

МАЛОВОДНОЕ - с., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

МАЛОЕ БЕЛОЕ  - с., СҚО, Қызылжар ауд. 

МАЛОЕ БЕЛОЕ - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

МАЛОРОССИЙКА - с., Қостанай обл., Федоров ауд. 

МАЛОРОССИЙКА - с., в Федоровском р-не Кост. обл. 

 

МАЛОРОССИЙКА - с., ШҚО, Көкпекті ауд. 

МАЛОРОССИЙКА - с., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

МАЛОСЕРГЕЕВКА - с., СҚО, Айыртау ауд. 

МАЛОСЕРГЕЕВКА - с., в Айыртауском р-не СКобл. 

 

МАЛОТИМОФЕЕВКА - с., Ақмола обл., Целиноград 

ауд. 

МАЛОТИМОФЕЕВКА с., в Целиноградском р-не Акм. 

обл. 

 

МАЛТАБАР - а., Ақмола обл., Ерейментау ауд. 

МАЛТАБАР - а., в Ерейментауском р-не Акм. обл. 

 

МАЛТҮГЕЛ - а., ШҚО, Аягөз ауд. 

МАЛТУГЕЛ - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

МАЛШЫБАЙ - а., Қарағанды обл., Жезқазған қал/әк. 

МАЛШЫБАЙ - а., в Жезказганской гор/а. Кар. обл. 

 

МАЛЫБАЙ - а., Алматы обл., Енбекшіқазақ ауд. 

МАЛЫБАЙ - а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

МАЛЫБАЙ - а., Павлодар обл., Лебяжье ауд.  

МАЛЫБАЙ - а., в Лебяжинском р-не Павл.обл. 

 

МАЛЫЕ БЕРЕЗНЯКИ - с., Павлодар Қашыр ауд. 

МАЛЫЕ БЕРЕЗНЯКИ - с., в Кашырском р-не  Павл. обл. 

 



 

МАЛЬЦЕВО - с., СҚО, Есіл ауд.  

МАЛЬЦЕВО - с., в Есильском р-не СК обл. 

 

МАМАЙ - а., Ақмола обл., Біржан сал ауд.  

МАМАИ - а., в р-не Биржан сала Акм. обл. 

 

МАМАЙ - а., ШҚО, Көкпекті ауд. 

МАМАИ - а., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

МАМАЙҚАЙЫНДЫ - а. , Жамбыл обл.,  Тұрар 

Рысқұлов ауд.  

МАМАЙКАЙЫНДЫ - а., в р-не Турара Рыскулова 

Жамб. обл. 

 

МАМЛЮТКА - ст., СҚО, Мамлют ауд.  

МАМЛЮТКА- ст., в Мамлютском р-не СК обл. 

 

МАМЫР - а., ОҚО, Ордабасы ауд. 

МАМЫР - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

МАМЫРТӨБЕ - а., Жамбыл обл., Тұрар  Рысқұлов ауд. 

МАМЫРТОБЕ - а., в р-не Турара Рыскулова  Жамб. обл. 

 

МАНАП - а., Қызылорда обл., Жаңақорған ауд. 

МАНАП - а., в Жанакорганском р-не Кызылорд. обл. 

 

МАНАТ- а., ШҚО, Ұлан ауд. 

МАНАТ - а., в Уланском р-не ВК обл. 

 

МАҢҒЫСТАУ - а., Маңғыстау обл., Мұнайлы ауд. орт. 

МАНГЫСТАУ - а., р.ц. Мунайлынского р-на Манг. обл. 

 

МАҢҒЫСТАУ - ст., Маңғыстау обл., Ақтау ауд. 

МАНГЫСТАУ - ст., в Актауской гор/а. Манг. обл. 

 

МАҢКЕНТ - а., ОҚО, Сайрам ауд. 

МАНКЕНТ - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

МАҢКЕНТ - а., ОҚО, Сайрам ауд. 

МАНКЕНТ - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

МАҢКЕНТ - ст., ОҚО, Сайрам ауд. 

МАНКЕНТ - ст., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

МАҢЫРАҚ - а., ШҚО, Тарбағатай ауд.  

МАНЫРАК - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

МАРАЛДЫ - а., Павлодар обл., Павлодар ауд. 

МАРАЛДЫ - а., в Павлодарском р-не Павл. обл. 

 



 

МАРАЛДЫ - а., Павлодар обл., Шарбақты ауд. 

МАРАЛДЫ - а., в Шарбактынском  р-не Павл. обл. 

 

МАРАЛДЫ - а., ШҚО, Күршім ауд. 

МАРАЛДЫ - а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

МАРАЛДЫ - а., ШҚО, Қатонқарағай ауд.  

МАРАЛДЫ - а., в Катонкарагайском р-не ВК обл. 

 

МАРАЛДЫ - а., ШҚО, Семей қал/әк.  

МАРАЛДЫ - а., в Семейской гор/а. ВК обл. 

 

МАРЖАНБҰЛАҚ - а., Ақтөбе обл., Алға ауд. 

МАРЖАНБУЛАК - а., в Алгинском р-не Акт. обл. 

 

МАРИНОВКА - с., Акмола обл., Атбасар ауд. 

МАРИНОВКА - с., в Атбасарском р-не Акм. обл. 

 

МАРИНОГОРКА - с., ШҚО, Көкпекті ауд. 

МАРИНОГОРКА - с., в Кокпектинском р-не ВКобл. 

 

МАРҚАТАЙ - а., Павлодар обл., Железин ауд. 

МАРКАТАИ - а., в Железинском р-не Павл. обл. 

 

МАРТӨБЕ - а., ОҚО, Сайрам ауд. 

МАРТОБЕ - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

МАРТЫНОВКА - с., Ақмола обл., Аршалы ауд. 

МАРТЫНОВКА - с., в Аршалынском р-не Акм. обл. 

 

МАРЧУК - с., Алматы обл., Қаратал ауд.  

МАРЧУК - с., в Караталском р-не Алматы обл. 

 

МАРШАНОВКА - с., Қостанай обл., Қарасу ауд. 

МАРШАНОВКА - с., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

МАРЬЯНОВКА - с., Жамбыл обл., Жуалы ауд. 

МАРЬЯНОВКА - с., в Жуалынском р-не Жамб. обл. 

 

МАРЬЯНОВКА - с., Павлодар обл., Шарбақты ауд. 

МАРЬЯНОВКА - с., в Шарбактынском р-не Павл. обл. 

 

МАСАҚ - а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд.  

МАСАК- а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

МАСАНЧИ - а., Жамбыл обл., Қордай ауд.  

МАСАНЧИ - а., в Кордайском р-не Жамб. обл. 

 

МАССАЙТӨБЕ-а., БҚО, Бөрілі ауд.  

МАССАЙТОБЕ - а., в Борилинском р-не ЗК обл. 



 

 

МАТАБАЙ - а., ШҚО, Күршім ауд. 

МАТАБАЙ - а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

МАТАҚ - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд.  

МАТАК - а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

МАТВЕЕВКА - с., СҚО, Айыртау ауд.  

МАТВЕЕВКА - с., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

МАТРОСОВО - с., Қостанай обл., Аркалық кал/әк. 

МАТРОСОВО - с., в Аркалыкской гор/а. Кост. обл. 

 

МАТРОСОВО - с., СҚО, Жамбыл ауд.  

МАТРОСОВО - с., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

МАХАМБЕТ - а., Атырау обл., Махамбет ауд. орт. 

МАХАМБЕТ - а., р.ц. Махамбетского р-на Атыр. обл. 

 

МАХАМБЕТ - а., БҚО, Зеленов ауд.  

МАХАМБЕТ - а., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

МАХАМБЕТ - раз., Атырау обл., Атырау кал/әк. 

МАХАМБЕТ - раз., в Атырауской гор/а. Атыр. обл. 

 

МАХАМБЕТОВ - а., Қызылорда обл., Қызылорда 

қал/әк. 

МАХАМБЕТОВ - а., в Кызылординской гор/а. 

Кызылорд. обл. 

 

МАХАМБЕТ ӨТЕМІСҰЛЫ - а., ОҚО, Қазығұрт ауд. 

МАХАМБЕТ ОТЕМИСУЛЫ - а., в Казыгуртском р-не 

ЮК обл. 

 

МАХОВКА - с., ШҚО, Глубокое ауд.  

МАХОВКА - с., в Глубоковском р-не ВК обл. 

 

МАШАТ - с., ОҚО, Сайрам ауд. 

МАШАТ тг С-, в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

МАШАТ - с., ОҚО, Түлкібас ауд. 

МАШАТ – с., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

МАШТАКОВО - с., БҚО, Орал қал/әк.  

МАШТАКОВО - с., в Уральской гор/а. ЗК обл. 

 

МАЯК - с., Ақмола обл., Жарқайың ауд. 

МАЯК -  с., в Жаркайынском р-не Акм. обл.  

 

МАЯК - с., Жамбыл обл., Жуалы ауд. 



 

МАЯК - с., в Жуалынском ргне Жамб. обл. 

 

МАЯК - с., Қостанай обл., Сарыкөл ауд. 

МАЯК - с., в Сарыкольском р-не Кост. обл. 

 

МАЯК - с., ШҚО, Зырян ауд. 

МАЯК - с., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

МАЯҚҰМ - а., ОҚО, Отырар ауд. 

МАЯКУМ - а., в Отырарском р-не ЮК обл.  

 

МАЯТАС - а., Жамбыл обл., Сарысу ауд.  

МАЯТАС - а., в Сарысуском р-не Жамб. обл. 

 

МАЯТАС - а., Қостанай обл., Арқалық қал/әк.  

МАЯТАС - а., в Аркалыкской гор/а.  Кост. обл. 

 

МАЯТАС - а., ОҚО, Төле би ауд, 

МАЯТАС -а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

МӘДЕНИ - а.,  ОҚО, Төле би ауд.   

МАДЕНИ- а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

МӘДЕНИЕТ - а,, Ақмола обл., Бурабай ауд. 

МАДЕНИЕТ - а., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

МӘДЕНИЕТ—а., Ақмола обл., Сандықтау ауд. 

МАДЕНИЕТ —а., в Сандыктауском р-не Акм. обл. 

 

МӘДЕНИЕТ -  а„, Алматы обл.,Қарасай ауд. 

МАДЕНИЕТ  - а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

МӘДЕНИЕТ - а., Атырау обл., Қызылқоға ауд.  

МАДЕНИЕТ - а., в Кызылкогинском р-не Атыр. обл . 

 

МӘДЕНИЕТ - а., Қызылорда обл., Жалағаш ауд. 

МАДЕНИЕТ - а., в Жалагашском р-не  Кызылорд. обл. 

 

МӘДЕНИЕТ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

МАДЕНИЕТ-a., в  Мактааралском р- не ЮК обл. 

 

МӘДЕНИЕТ - а„ ОҚО, Ордабасы ауд.  

МАДЕНИЕТ – а.,  в Ордабасынском р-не ЮК обл.  

 

МӘДЕНИЕТ – а.,  ОҚО, Сарыағаш ауд.  

МАДЕНИЕТ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

МӘДЕНИЕТ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

МАДЕНИЕТ -а., в Сарыагашском p-не ЮК обл. 

 



 

МӘДЕНИЕТ - а.,СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

МАДЕНИЕТ - а.,.в р-не Габита Mycирепова СК обл. 

 

МӘДЕНИЕТ - а., СҚО, Есіл ауд.  

МАДЕНИЕТ - а., в Есильском р-не СК обл. 

 

МӘДЕНИЕТ -  а., СҚО,Тайынша ауд.  

МАДЕНИЕТ-а., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

МӘДЕНИЕТ - а., ШҚО, Аягөз ауд.  

МАДЕНИЕТ -а.,в Аягозском р-не ВК обл. 

 

МӘДИМАР - а., Жамбыл обл., Жуалы ауд.  

МАДИМАР - а., в Жуалынском р-не Жамб. обл.  

 

МӘЛІБАЕВ О. - а., Қызылорда обл., Сырдария ауд. 

МАЛИБАЕВ О. - а., в Сырдариинском р-не Кызылорд. 

обл. 

 

МӘМБЕТ - а., БҚО, Бөкей ордасы ауд.  

МАМБЕТ - а., в Бокей ординском р-не ЗК обл. 

 

МӘМБЕТБАЙ - а., БҚО, Теректі ауд.  

МАМБЕТБАИ-а., Теректинском р-не ЗК обл. 

 

МӘНТАЙ ЖӘРІМБЕТОВ - а., ОҚО, Түлкібас ауд. 

МАНТАЙ ЖАРИМБЕТОВ - а., в Тулкибасском р-не ЮК 

обл. 

 

МӘНШҮК - а., Ақмола обл., Целиноград ауд.  

МАНШУК - а., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

МӘСТЕКСАЙ - а., БҚО, Жаңақала ауд.  

МАСТЕКСАЙ - а., Жанакалинском р-не ЗК обл. 

 

МӘТ - а., Ақмола обл., Бұланды ауд. 

МАТ - а., в Буландынском р-не Акм. обл. 

 

МӘТІБҰЛАҚ - а., Алматы обл., Жамбыл ауд. 

МАТИБУЛАК - а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

МӘТІҒҰЛ - а., Павлодар обл., Қашыр ауд.  

МАТИГУЛ - а., в Кашырском р-не Павл. обл. 

 

МЕДВЕДКА - с., ШҚО, Шемонаиха ауд.  

МЕДВЕДКА - с., в Шемонаихинском р-не ВК обл. 

 

МЕДЕТ - ст., Қостанай обл., Қарабалық ауд.  

МЕДЕТ - ст., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 



 

МЕДЕУ - а., ШҚО, Абай ауд. 

МЕДЕУ  - а., в Абайском р-не ВК обл. 

 

МЕЖДУОЗЕРНОЕ - с., СҚО, Айыртау ауд. 

МЕЖДУОЗЕРНОЕ - с., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОЕ - с., Алматы обл., Ілe ауд. 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОЕ - с., в Илийском р-не Алм. обл. 

 

МЕЖОВКА - с., ШҚО, Шемонаиха ауд.  

МЕЖОВКА - с., в Шемонаихинском р-не ВК обл. 

 

МЕЗГІЛСОР - а., Ақмола обл., Бурабай ауд. 

МЕЗГИЛСОР - а., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

МЕКТЕП - а., СҚО, Есіл ауд. 

МЕКТЕП-а., Есильском р-не СК обл. 

 

МЕЛИТОПОЛЬ - с., Қостанай обл., Сарыкөл ауд. 

МЕЛИТОПОЛЬ - с., в Сарыкольском р-не Кост, обл. 

 

МЕЛИТОПОЛЬ - с., ШҚО, Көкпекті ауд. 

МЕЛИТОПОЛЬ - с., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

МЕЛОВЫЕ ГОРКИ - с., БҚО, Орал қал/әк.  

МЕЛОВЫЕ ГОРКИ - с., в Уральской гор/а. ЗК обл. 

 

МЕНЕЙ - а., СҚО, Шал ақын ауд. 

МЕНЕЙ - а., в р-не Шал акына СК обл. 

 

МЕНЖИНСКОЕ - с., СҚО, Ақжар ауд.  

МЕНЖИНСКОЕ - с., в Акжарском р-не СК обл. 

 

МЕНОВНОЕ - с., ШҚО, Өскемен қал/әк.  

МЕНОВНОЕ - с., в Усть-Каменогорской гор/а. ВК обл. 

 

МЕНЬШИКОВКА - с., Ақмола обл., Сандықтау ауд. 

МЕНЬШИКОВКА - с., в Сандыктауском р-не Акм. обл. 

 

МЕҢКЕСЕР - а., СҚО, Мамлют ауд.  

МЕНКЕСЕР - а., в Мамлютском р-не СК обл. 

 

МЕРГЕН - а., БҚО, Ақжайық ауд. 

МЕРГЕН - а., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

МЕРЕЙ - а., БҚО, Тасқала ауд. 

МЕРЕЙ - а., в Таскалинском р-не ЗК обл. 

 

МЕРЕКЕ - а., БҚО, Казталов ауд. 

МЕРЕКЕ - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 



 

 

МЕРЕКЕ - а., БҚО, Тасқала ауд. 

МЕРЕКЕ - а., в Таскалинском р-не ЗК обл. 

 

МЕРЕКЕ - а., Қостанай обл., Наурызым ауд.  

МЕРЕКЕ - а., в Наурызымском р-не Кост. обл. 

 

МЕРКІ - а., Жамбыл обл., Меркі ауд. 

МЕРКИ - а., в Меркинском р-не Жамб. обл. 

 

МЕРКІ - ст., Жамбыл обл., Меркі ауд. 

МЕРКИ - ст., в Меркинского р-на Жамб. обл. 

 

МЕТЛИШИНО - с., СҚО, Қызылжар ауд. 

МЕТЛИШИНО - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

МЕШЕЛ - а., ШҚО, Тарбағатай ауд. 

МЕШЕЛ - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

МЕШІТТІ - а., Қостанай обл., Қамысты ауд.  

МЕШИТТИ - а., в Камыстынском р-не Кост. обл. 

 

МЕЩАНКА - с., ШҚО, Бородулиха ауд. 

МЕЩАНКА - с., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

МИБҰЛАҚ -.а., Қарағанды обл., Ұлытау ауд. 

МИБУЛАК - а., в Улытауском р-не Кар. обл. 

 

МИЛОРАДОВКА - с., Павлодар обл., Успен ауд. 

МИЛОРАДОВКА - с., в Успенском р-не Павл. обл. 

 

МИЛЫСАЙ - а., Қостанай обл., Жанкелдин ауд. 

МИЛЫСАЙ - а., в Жанкелдинском р-не Кост. обл. 

 

МИЛЮТИНКА - с., Қостанай обл., Жітікара ауд. 

МИЛЮТИНКА - с., в Житикаринском р-не Кост. обл. 

 

МИЛЮТИНКА - с., Қостанай обл., Меңдіқара ауд. 

МИЛЮТИНКА - с., в Мендикаринском р-не Кост. обл. 

 

МИНОВКА - с., Ақмола обл., Целиноград ауд. 

МИНОЙКА - с., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

МИНСКОЕ - с., Ақмола обл., Ақкөл ауд.  

МИНСКОЕ - с., в Аккольском р-не Акм. обл. 

 

МИР - с., Ақтөбе обл., Әйтеке би ауд. 

МИР - с., в р-не Айтеке би Акт. обл. 

 

МИРНОЕ - с., Ақмола обл., Біржан сал ауд.  



 

МИРНОЕ - с., в р-не Биржан сала Акм. обл. 

 

МИРНОЕ- с., БҚО, Зеленов ауд. 

МИРНОЕ - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

МИРНОЕ -с., Қостанай обл., Арқалық қал/әк.  

МИРНОЕ - с., в Аркалыкской гор/а. Кост. обл. 

 

МИРНОЕ - с., Қостанай обл., Таран ауд.  

МИРНОЕ - с., в Тарановском р-не Кост. обл. 

 

МИРНОЕ - с., Қостанай обл., Федоров ауд.  

МИРНОЕ - с., в Федоровском р-не Кост. обл. 

 

МИРНОЕ - с., СҚО, Жамбыл ауд. 

МИРНОЕ - с., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

МИРНОЕ - с., СҚО, Тайынша ауд.   

МИРНОЕ - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

МИРНОЕ - с., ШҚО, Ұлан ауд. 

МИРНОЕ - с., в Уланском р-не ВК обл. 

 

МИРНОЕ - с., ШҚО, Үржар ауд. 

МИРНОЕ - с., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

МИРОЛЮБОВКА - с., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд. 

МИРОЛЮБОВКА - с., в Узынкольском р-не  Кост. обл. 

 

МИРОЛЮБОВКА-  с.,ШҚО,Көкпекті ауд. 

МИРОЛЮБОВКА -с., в Кокпектинском р-не  ВК обл. 

 

МИРОЛЮБОВО - с., СҚО, Жамбыл ауд. 

МИРОЛЮБОВО - с., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

МИРОНОВКА- с., СҚО, Тайынша ауд.  

МИРОНОВКА - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

МИТРОФАНОВКА - с., ШҚО, Ұлан ауд. 

МИТРОФАНОВКА - с., в Уланском р-не ВК обл. 

 

МИХАЙЛИЧЕНКОВО - с., ШҚО, Бородулиха ауд. 

МИХАЙЛИЧЕНКОВО - с., в Бородулихинском р-не ВК  

обл. 

 

МИХАЙЛОВКА - с., Ақмола обл., Аршалы ауд. 

МИХАЙЛОВКА - с., в Аршалынском р-не  Акм. обл. 

 

МИХАЙЛОВКА - с., Ақмола обл., Сандықтау ауд. 

МИХАЙЛОВКА - с.. в Сандыктауском р-не Акм. обл. 



 

 

МИХАЙЛОВКА - с., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

МИХАЙЛОВКА - с., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 

МИХАЙЛОВКА - с., Қостанай обл., Меңдіқара ауд. 

МИХАЙЛОВКА - с., в Мендикаринском р-не  Кост. обл. 

 

МИХАЙЛОВКА - с., Павлодар обл., Железин ауд. 

МИХАЙЛОВКА - с., в Железинском р-не Павл.обл. 

 

МИХАЙЛОВКА - с., СҚО, Қызылжар ауд. 

МИХАЙЛОВКА - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

МИХАЙЛОВКА -с., СҚО, Мамлют ауд. 

МИХАЙЛОВКА - с., в Мамлютском р-не СК обл. 

 

МИХАЙЛОВКА - с., ШҚО, Бородулиха ауд. 

МИХАЙЛОВКА - с;, в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

МИХАЙЛОВКА - с., ШҚО, Шемонаиха ауд. 

МИХАЙЛОВКА - с., в Шемонаихинском р-не ВК обл. 

 

МИЧУРИНО - с., Ақмола обл., Аршалы ауд. 

МИЧУРИНО - с., в Аршалынском р-не Акм. обл. 

 

МИЧУРИНО - с., Ақмолаобл., Астана қал/әк. 

МИЧУРИНО - с., в Астанинской гор/а Акм. обл. 

 

МИЧУРИНО - с., Павлодар обл., Павлодар ауд. 

МИЧУРИНО - с., в Павлодарском р-не Павл. обл. 

 

МИЧУРИНО - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

МИЧУРИНО - с., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

МИЧУРИНО - с., СҚО, Тимирязев ауд.  

МИЧУРИНО - с., в Тимирязевском р-не СК обл. 

 

МИЧУРИНСКОЕ - с., БҚО, Зеленов ауд. 

МИЧУРИНСКОЕ - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

МИЧУРИНСКОЕ - с., Қостанай обл., Қостанай ауд. 

МИЧУРИНСКОЕ - с., в Костанайском р-не Кост. обл. 

 

МИЩЕНКА - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

МИЩЕНКА - с., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

МИЩЕНКО -раз., Ақмола обл., Атбасар ауд. 

МИЩЕНКО - раз., в Атбасарском р-не Акм. обл. 

 

МИЯЛЫ - а., Ақтөбе обл., Байғанин ауд.  



 

МИЯЛЫ - а., в Байганинском р-не Акт. обл. 

 

МИЯЛЫ - а., Алматы обл., Балкаш ауд.  

МИЯЛЫ - а., в Балкашском р-не Алм. обл. 

 

МИЯЛЫ - а., Атырау обл., Қызылқоға ауд. орт.  

МИЯЛЫ - а., р.ц. Кызылкогинском  р-на Атыр. обл. 

 

МИЯЛЫ - а., Қостанай обл., Әулиекөл ауд.  

МИЯЛЫ - а., в Аулиекольском р-не Кост. обл. 

 

МИЯЛЫ - а., Павлодар обл., Екібастұз қал/әк.  

МИЯЛЫ - а., в Екибастузской гор/а. Павл. обл. 

 

МИЯЛЫКӨЛ - а., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд. 

МИЯЛЫКОЛЬ - а., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

МНОГОЦВЕТНОЕ - с., СҚО, Тайынша ауд. 

МНОГОЦВЕТНОЕ - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

МОИСЕЕВКА - с., Павлодар обл., Железин ауд. 

МОИСЕЕВКА - с., в Железинском р-не Павл. обл. 

 

МОИСЕЕВКА - с., ШҚО, Шемонаиха ауд. 

МОИСЕЕВКА - с., в Шемонаихинском р-не ВК обл. 

 

МОЙНАҚ - а., Қызылорда обл., Арал ауд.  

МОЙНАК - а., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

МОЙЫЛДЫ - а., БҚО, Ақжайық ауд.  

МОЙЫЛДЫ - а., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

МОЙЫЛДЫ - а., Павлодар обл., Павлодар ауд. 

МОЙЫЛДЫ - а., в Павлодарском р-не Павл. обл. 

 

МОЙЫЛДЫ - а., ШҚО, Күршім ауд.  

МОЙЫЛДЫ - а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

МОЙЫЛДЫ - а., ШҚО, Қатонқарағай ауд.  

МОЙЫЛДЫ - а., в Катонкарагайском р-не ВК обл. 

 

МОЙЫНҚҰМ -а., Алматы обл., Көксу ауд. 

МОЙЫНКУМ - а, в Коксуском р-не Алматы обл. 

 

МОЙЫНҚҰМ-  а., Жамбыл обл., Мойынқұм ауд. орт. 

МОЙЫНКУМ - а., р.ц. Мойынкумского р-на Жамб. обл. 

 

МОЙЫНҚҰМ - а., Жамбыл обл., Шу ауд. 

МОЙЫНКУМ - а., в Шуском р-не Жамб. обл. 

 



 

МОЛБАЗА - с., Ақмола обл., Бурабай ауд. 

МОЛБАЗА - с., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

МОЛБҰЛАҚ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

МОЛБУЛАК - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

МОЛОДЕЖНОЕ - с., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

МОЛОДЕЖНОЕ - с., в Зерендинском р-не Акм. обл.  

 

МОЛОДЕЖНОЕ - с., Алматы обл., Панфилов ауд. 

МОЛОДЕЖНОЕ - с., в Панфиловском р-не Алм. обл. 

 

МОЛОДЕЖНОЕ - с., Қостанай обл., Арқалық қал/әк. 

МОЛОДЕЖНОЕ - с., в Аркалыкской гор/а. Кост. обл. 

 

МОЛОДЕЖНОЕ - с., Қостанай обл., Қарасу ауд. 

МОЛОДЕЖНОЕ - с., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

МОЛОДЕЖНОЕ - с., Қостанай обл., Меңдіқара ауд. 

МОЛОДЕЖНОЕ - е., в Мендикаринском р-не Кост. обл. 

 

МОЛОДЕЖНОЕ - с., Қостанай обл., Меңдіқара ауд. 

МОЛОДЕЖНОЕ - с., в Мендикаринском р-не Кост. обл. 

 

МОЛОДЕЖНОЕ - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

МОЛОДЕЖНОЕ - с., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ -ст., СҚО, Мағжан 

Жұмабаев ауд. 

МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ - ст., в р-не Магжана 

Жумабаева СК обл. 

 

МОЛОДОСТЬ - раз., БҚО, Бөкей ордасы ауд. 

МОЛОДОСТЬ - раз., в Бокей ординском р-не ЗК обл. 

 

МОЛОКАНОВКА - с., Қостанай обл., Қостанай қал/әк. 

МОЛОКАНОВКА - с., в Костанайской гор/а. Кост. обл. 

 

МОЛШАТ - а., Алматы обл., Алакөл ауд.  

МОЛШАТ - а., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 

МОЛШЫЛЫҚ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

МОЛШЫЛЫК - а., в Мактааралском р-не ЮК обл.  

 

МОЛЫБАЙ ОРАЗАЛИЕВ - а., ОҚО. Сайрам  ауд. 

МОЛЫБАЙ ОРАЗАЛИЕВ - а,, в Сайрам р-не ЮК обл. 

 

МОМПР - с., Алматы обл., Қаратал ауд.  

МОМПР - с., в Караталском р-не Алм. обл. 

 



 

МОМЫНАЙ - а., ОҚО, Төле би ауд.  

МОМЫНАЙ - а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

МОНАСТЫРКА - с., Ақмола обл., Жақсы ауд. 

МОНАСТЫРКА - с., в Жаксынском р-не Ал 

 

МОНТАЙТАС - а., ОҚО, Арыс ауд.  

МОНТАЙТАС - а., в Арысском р-не ЮК обл. 

 

МОНТАЙТАС - ст., ОҚО, Арыс ауд.  

МОНТАЙТАС - ст., в Арысском р-не ЮК обл. 

 

МОРОЗОВСКОЕ - с., Ақтөбе обл., Шалқар ауд. 

МОРОЗОВСКОЕ - с., в Шалкарском р-не Акт.обл. 

 

МОРТЫҚ - а., СҚО, Уәлиханов ауд.  

МОРТЫК - а., в Уалихановском р-не СК обл. 

 

МОСКАЛЕВКА - с., Қостанай обл., Әулиекөл ауд. 

МОСКАЛЕВКА - с., в Аулиекольском р-не  Кост. обл. 

 

МОСКВОРЕЦКОЕ - с., СҚО, Тимирязев ауд. 

МОСКВОРЕЦКОЕ - с., в Тимирязевском р-не  СК обл. 

 

МОСКОВКА - с., СҚО, Тайынша ауд.  

МОСКОВКА - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

МОСКОВКА - с., ШҚО, Көкпекті ауд.  

МОСКОВКА - с., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

МОСКОВКОЕ - с., Ақмола обл., Есіл ауд. 

МОСКОВСКОЕ - с., в Есильском р-не Акм. обл. 

 

МОСКОВСКОЕ - с., Қостанай обл., Қостанай ауд. 

МОСКОВСКОЕ - с., в Костанайском р-не Кост. обл. 

 

МОСТИК - с., ШҚО, Бесқарағай ауд. 

МОСТИК - с., в Бескарагайском р-не ВК обл. 

 

МОХОВОЕ - с., Ақмола обл., Жақсы ауд.  

МОХОВОЕ - с., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 

МОХОВОЕ - с., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд. 

МОХОВОЕ - с., в Узынкольском р-не Кост. обл. 

 

МОХОВОЕ - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

МОХОВОЕ - с., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

МӨҢКЕ - ст., Жамбыл обл., Тұрар Рысқұлов ауд. 

МОНКЕ - ст., в р-не Турара Рыскулова, Жамб. обл. 



 

 

МӨҢКЕ БИ - а., Ақтөбе обл., Шалқар ауд.  

МОHКE БИ - а., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

МӨРТАС - а., ШҚО, Жарма ауд. 

МОРТАС - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

МУЛЯНКА - с., СҚО, Мамлют ауд. 

МУЛЯНКА -’С., в Мамлютском р-не СК обл. 

 

МУРЗОВО - с., ШҚО, Бородулиха ауд.  

МУРЗОВО - с., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

МУРОМСКОЕ - с., СҚО, Жамбыл ауд.  

МУРОМСКОЕ - с., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

МҰҒАЛЖАР - а., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд. 

МУГАЛЖАР - а., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

МҰҒАЛЖАР - ст., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд. 

МУГАЛЖАР - ст., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

МҰЗБЕЛ - а., Жамбыл обл., Қордай ауд. 

МУЗБЕЛ - а., в Кордайском р-не Жамб. обл. 

 

МҰЗДЫБАЙ - а., ШҚО, Семей қал/әк.  

МУЗДЫБАЙ - а., в Семейской гор/а. ВК обл. 

 

МҰҚАНШЫ - а., Алматы обл., Көксу ауд.  

МУКАНШЫ - а., в Коксуском р-не Алм. обл. 

 

МҰҚАШ - а., ШҚО, Зайсан ауд. 

МУКАШ - а., в Зайсанском р-не ВК обл. 

 

МҰҚЫР - а., Алматы обл., Көксу ауд. 

МУКЫР –а., в Коксуском р-не Алм. обл. 

 

МҰҚЫР - а., Атырау обл., Қызылқоға ауд.  

МУКЫР - а., в Кызылкогинском р-не Атыр. обл. 

 

МҰҚЫР- а., БҚО, Жаңақала ауд. 

МУКЫР - а., в Жанакалинском р-не ЗК обл. 

 

МҰҚЫР - а., Қостанай обл., Аманкелді ауд.  

МУКЫР - а., в Аманкелдинском р-не Кост. обл. 

 

МҰҚЫР - а., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд.  

МУКЫР - а., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

МҰҚЫР - а., ШҚО, Семей кал/әк. 



 

МУКЫР - а,, в Семейской гор/а. ВК обл. 

 

МҰҚЫР - ст., Атырау обл., Қызылқоға ауд.  

МУКЫР - ст., в Кызылкогинском р-не Атыр. обл. 

 

МҰРАТ -а., ШҚО, Семей қал/әк. 

МУРАТ - а., в Семейской гор/а. ВК обл. 

 

МҰРАТБАЕВ - а., Қызылорда обл., Қазалы ауд. 

МУРАТБАЕВ- а., в Казалынском р-не ЮК обл. 

 

МҰРАТБАЕВ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

МУРАТБАЕВ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

МҰРАТБАЕВ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

МУРАТБАЕВ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

МҰРАТБАЕВ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

МУРАТБАЕВ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

МҰРАТСАЙ - а., БҚО, Бөкей ордасы ауд.  

МУРАТСАЙ - а., в Бокей ординском р-не ЗК обл. 

 

МҰХТАР - а., Қарағанды обл.,Шет ауд.  

МУХТАР - а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

МҮКТІКӨЛ - а., Қостанай обл., Жітіқара ауд. 

МУКТИКОЛЬ - а, в Житикаринском р-не Кост. обл. 

 

МҮРСӘЛІМ - а., ШҚО, Тарбағатай ауд.  

МУРСАЛИМ г- а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

МЫҢАДЫР - а., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд. 

МЫНАДЫР - а., в Жанааркинском р-не Кар. обл. 

 

МЫҢАРАЛ - а., Жамбыл обл., Мойынқұм ауд. 

МЫНАРАЛ - а., в Мойынкумском р-не Жамбыл обл. 

 

МЫҢАРАЛ - ст., Жамбыл обл., Мойынқұм ауд. 

МЫНАРАЛ - ст., в Мойынкумском р-не Жамб. обл. 

 

МЫҢБАЕВ - а., Алматы обл., Жамбыл ауд.  

МЫНБАЕВ - а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

МЫҢБАЕВ КӘРІМ - а., Қарағанды  обл., Нұра ауд.  

МЫНБАЕВ КАРИМ - а., в Нуринском р-не Кар. обл. 

 

МЫҢБҰЛАҚ - а., ОҚО, Бәйдібек ауд.  

МЫНБУЛАК - а., в р-не Байдибека ЮК обл. 



 

МЫҢЖЫЛҚЫ - а., Алматы обл., Райымбек ауд. 

МЫНЖЫЛКЫ - а., в Райымбекском р-не Алм. обл. 

 

МЫҢКӨЛ - а., Павлодар обл., Железин ауд.  

МЫНКОЛЬ - а., в Железинском р-не Павл. обл. 

 

МЫҢКӨЛ - ст., Павлодар обл., Железин ауд. 

МЫНКОЛЬ - ст., в Железинском р-не Павл. обл. 

 

МЫҢҚАЗАН- а., Жамбыл обл., Меркі ауд.  

МЫНКАЗАН - а., в Меркинском р-не Жамб. обл. 

 

МЫҢТОМАР - а., Павлодар обл., Екібастұз қал/әк. 

МЫНТОМАР - а., в Екибастузской гор/а. Павл. обл. 

 

МЫҢТӨБЕ - а., Атырау обл., Исатай ауд.  

МЫНТОБЕ - а., в Исатайском р-не Атыр. обл. 

 

МЫҢШҰҢҚЫР - а., ОҚО, Отырар ауд.  

МЫНШУНКЫР - а., в Отырарском р-не ЮК  обл. 

 

МЫРЖЫҚ - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд. 

МЫРЖЫК - а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

МЫРЗА - ст., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд.  

МЫРЗА - ст., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

МЫРЗАБАЙ АҚЫН - а., Қызылорда oбл., Жалағаш ауд. 

МЫРЗАБАЙ АКЫН - а., в Жалагашском р- не ЮК обл. 

 

МЫРЗАҚАРА - а., БҚО, Шыңғырлау ауд.  

МЫРЗАКАРА - а., в Шынгырлауском р-не ЗК обл. 

 

МЫРЗАТАЙ - а., Жамбыл обл., Байзақ ауд. 

МЫРЗАТАЙ - а., в Байзакском р-не Жамб.обл. 

 

МЫРЗАШОҚЫ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

МЫРЗАШОКЫ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

МЫРЗАШӨЛ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

МЫРЗАШОЛЬ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 
 

-Н- 
 

НАБЕРЕЖНОЕ - с., Ақмола обл., Жақсы ауд. 

НАБЕРЕЖНОЕ -  с., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 

НАБЕРЕЖНОЕ - с., БҚО, Зеленов ауд.  

НАБЕРЕЖНОЕ - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 



 

НАБЕРЕЖНОЕ - с., Қостанай обл., Денисов ауд. 

НАБЕРЕЖНОЕ - с., в Денисовском р-не Кост. обл. 

 

НАБЕРЕЖНОЕ - с., Қостанай обл., Таран ауд. 

НАБЕРЕЖНОЕ - с., в Тарановском р-не Кост. обл. 

 

НАБЕРЕЖНОЕ - с., Павлодар обл., Павлодар ауд. 

НАБЕРЕЖНОЕ - с., в Павлодарском р-не Павлодар обл. 

 

НАГОРНОЕ - с., Қостанай обл., Таран ауд.  

НАГОРНОЕ - с., в Тарановском р-не Кост. обл. 

 

НАГОРНОЕ - с., СҚО, Тайынша ауд.  

НАГОРНОЕ - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

НАҒАРАШЫ - а., Алматы обл., Панфилов ауд. 

НАГАРАШЫ - а., в Панфиловском р-не Алм. обл. 

 

НАДАРОВКА - с., Павлодар обл., Успен ауд. 

НАДАРОВКА - с., в Успенском р-не Павл. обл. 

 

НАДЕЖДИНКА - с., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

НАДЕЖДИНКА - с., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 

НАДЕЖДИНКА - с., Қостанай обл., Қостанай ауд. 

НАДЕЖДИНКА - с., в Костанайском р-не Кост, обл. 

 

НАДЕЖДИНКА - с., СҚО, Тайынша ауд. 

НАДЕЖДИНКА - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

НАДЕЖДОВКА - с., Алматы обл., Панфилов ауд. 

НАДЕЖДОВКА - с., в Панфиловском р-не Алм. обл. 

 

НАДЕЖКА - с., СҚО, Қызылжар ауд.  

НАДЕЖКА - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

НАДЕЖКА - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

НАДЕЖКА - с., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

НАДЕК - а., Алматы обл., Панфилов ауд.  

НАДЕК - а., в Панфиловском р-не Алм. обл. 

 

НАЗАРОВКА - с., Қостанай обл., Қарабалық  ауд. 

НАЗАРОВКА - с., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 

НАЗАРОВКА - с., Павлодар обл., Шарбақты ауд. 

НАЗАРОВКА - с., в Шарбактынском р-не Павл.  обл. 

 

НАЙДОРФ - а., СҚО, Ақжар ауд. 

НАЙДОРФ - а., в Акжарском р-не СК обл. 



 

НАЙМАН БҰХАРБАЙ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

НАЙМАН БУХАРБАЙ - а., в Мактааралском р-не ЮК 

обл. 

 

НАЙМАНСҮЙЕК - а., Алматы обл., Қаратал ауд. 

НАЙМАНСУЙЕК - а., в Караталском р-не Алм. обл. 

 

НАЛОБИНО - с., СҚО, Қызылжар ауд.  

НАЛОБИНО - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

НАРБОТА - а., ШҚО, Жарма ауд. 

НАРБОТА - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

НАРБОТА - а., ШҚО, Жарма ауд. 

НАРБОТА - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

НАРМАНБЕТ - а., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд. 

НАРМАНБЕТ - а., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

НАРӨЛГЕН - а., Қарағанды обл., Ұлытау ауд. 

НАРОЛЬГЕН - а., в Улытауском р-не  Кар. обл. 

 

НАРӨЛГЕН - а., Қостанай обл., Аманкелді ауд. 

НАРОЛЬГЕН - а., в Аманкелдинском р-не Кост, обл. 

 

НАРЫН - а., Атырау обл., Исатай ауд.  

HAРЫН - a., в Исатайском р-не Атыр. обл. 

 

НАРЫН - раз., Атырау обл., Исатай ауд.  

НАРЫН - раз., в Исатайском р-не Атыр. обл. 

 

НАРЫН - а., ШҚО, Тарбағатай ауд. 

НАРЫН - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

НАРЫНГҮЛ - а., СҚО, Тимирязев ауд.  

НАРЫНГУЛЬ - а., в Тимирязевском р-не СК обл. 

 

НАРЫНҚОЛ - а., Алматы обл., Райымбек ауд. 

НАРЫНКОЛ - а., в Райымбекском р-не Алм. обл. 

 

НАСЛЕДНИКОВКА - с., СҚО, Айыртау ауд. 

НАСЛЕДНИКОВКА - с., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

НАУАЛЫ - а., ШҚО, Үржар ауд. 

НАУАЛЫ - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

НАУАЛЫ - ст., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд.  

НАУАЛЫ - ст., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

НАУМ -с., ШҚО, Тарбағатай ауд. 



 

НАУМ - с., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

НАУМОВКА - с., Ақмола обл., Ақкөл ауд.  

НАУМОВКА - с., в Аккольском р-не Акм. обл. 

 

НАУРЫЗЫМ - а., Қостанай обл., Наурызым ауд. 

НАУРЫЗЫМ - а., в Наурызымском р-не Кост. обл. 

 

НАУЧНОЕ - с., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

НАУЧНОЕ - с., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 

НАУША - а., БҚО, Бөкей ордасы ауд. 

НАУША - а., в Бокей ординском р-не ЗК обл. 

 

НАХИМОВКА - с., Ақмола обл., Жарқайың ауд. 

НАХИМОВКА - с., в Жаркайынском р-не Акм. обл. 

 

НЕВСКОЕ - с., Ақмола обл., Біржан сал ауд.  

НЕВСКОЕ - с., в р-не Биржан сала Акм. обл. 

 

НЕЖДАНОВКА - с., СҚО, Шал ақын ауд. 

НЕЖДАНОВКА - с., в р-не Шал акына СК обл. 

 

НЕЖИНКА - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд.  

НЕЖИНКА - с., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

НЕКРАСОВКА- с., ШҚО, Үржар ауд.  

НЕКРАСОВКА - с., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

НЕКРАСОВКА - с., Қостанай обл., Денисов ауд. 

НЕКРАСОВКА - с., в Денисовском р-не Кост. обл. 

 

НЕЛЮБИНКА - с., Қостанай обл., Таран ауд. 

НЕЛЮБИНКА -с., в Тарановском р-не Кост. обл. 

 

НЕЧАЕВКА - с., Қостанай обл., Қостанай ауд. 

НЕЧАЕВКА - с., в Костанайском р-не Кост. обл. 

 

НИЗАМАБАД - а., ОҚО, Сайрам ауд.  

НИЗАМАБАД - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

НИКАНОРОВКА - с., Павлодар обл., Ертіс ауд. 

НИКАНОРОВКА- с., в Ертисском р-не Павл. обл. 

 

НИКЕЛЬТАУ - а., Ақтөбе обл., Хромтау ауд. 

НИКЕЛЬТАУ - а., в Хромтауском р-не Акт. обл. 

 

НИКЕЛЬТАУ - ст., Ақтөбе обл., Хромтау ауд. 

НИКЕЛЬТАУ - ст., в Хромтауском р-не Акт. обл. 

 



 

НИКИТИНКА - с., Қосганай обл., Меңдіқара ауд. 

НИКИТИНКА - с., в Мендикаринском р-не  Кост. обл. 

 

НИКОЛАЕВКА - с., Ақмола обл., Аршалы ауд. 

НИКОЛАЕВКА - с., в Аршалынском р-не Акм. обл. 

 

НИКОЛАЕВКА - с., Акмола обл., Атбасар ауд. 

НИКОЛАЕВКА - с., в Атбасарском р-не  Акм. обл. 

 

НИКОЛАЕВКА - с., Ақмола обл., Бурабай ауд. 

НИКОЛАЕВКА - с., в Бурабайском р-не Акм.обл. 

 

НИКОЛАЕВКА - с., Алматы обл., Алакөл ауд. 

НИКОЛАЕВКА - с., в Алакольском р-не Алм.обл. 

 

НИКОЛАЕВКА - а., Алматы обл., Іле ауд. 

НИКОЛАЕВКА - а., в Илийском р-не Алм.обл. 

 

НИКОЛАЕВКА - с., Қарағанды обл., Осакаров ауд. 

НИКОЛАЕВКА - с., в Осакаровском р-не Кар.обл. 

 

НИКОЛАЕВКА - с., Қостанай обл., Таран ауд. 

НИКОЛАЕВКА - с., в Тарановском р-не Кост. обл. 

 

НИКОЛАЕВКА - с., Павлодар обл., Шарбақты ауд.  

НИКОЛАЕВКА - с., в Шарбактынском  р-не Павл. обл. 

 

НИКОЛАЕВКА - с., СҚО, Есіл ауд.  

НИКОЛАЕВКА - с., в Есильском р-не СК обл.  

 

НИКОЛАЕВКА - с., СҚО, Қызылжар ауд. 

НИКОЛАЕВКА - с., в Кызылжарском р-не СК ж 

 

НИКОЛАЕВКА - с., СҚО, Қызылжар ауд. 

НИКОЛАЕВКА - с., в Кызылжарском р-не СК обл.  

 

НИКОЛЬСК-с., ШҚО, Зырянов ауд.  

НИКОЛЬСК - с., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

НИКОЛЬСКО-БУРЛЫКСКОЕ - с., СҚО Айыртау ауд.  

НИКОЛЬСКО-БУРЛЫКСКОЕ - с., в Айыртауском р-не 

СК обл. 

 

НИКОЛЬСКОЕ - с., Ақмола обл., Бұланды ауд. 

НИКОЛЬСКОЕ - с., в Буландынском p-не Акм. обл. 

 

НИКОЛЬСКОЕ - с., СҚО, Айыртау ауд. 

НИКОЛЬСКОЕ - с., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

НОВАЯ БАЗА - с., ШҚО, Көкпекті ауд. 



 

НОВАЯ БАЗА - с., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

НОВАЯ ЖИЗНЬ - с., Алматы обл., Қаратал ауд. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ - с., в Караталском р-не Алм. обл. 

 

НОВАЯ КОРОЛЕВКА - с, ШҚО, Риддер қал/әк. 

НОВАЯ КОРОЛЕВКА - с., в Риддерской гор/а. ВК обл. 

 

НОВАЯ ТОЧКА - с., БҚО, Теректі ауд. 

НОВАЯ ТОЧКА - с., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

НОВАЯ ШУЛЬБА - с., ШҚО, Бородулиха ауд. 

НОВАЯ ШУЛЬБА - с., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

НОВЕНЬКОЕ - с., БҚО, Зеленов ауд. 

НОВЕНЬКОЕ - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

НОВОАЗОВОЕ - с., ШҚО, Ұлан ауд. 

НОВОАЗОВОЕ - с., в Уланском р-не ВК обл. 

 

НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - с., Ақмола обл., Атбасар 

ауд. 

НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - с., в Атбасарском р-не Акм. 

обл. 

 

НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - с., СҚО, Қызылжар ауд. 

НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - с., в Кызылжарском р-не СК 

обл. 

 

НОВОАЛЕКСЕЕВКА - с., Қостанай обл., Алтынсарин 

ауд. 

НОВОАЛЕКСЕЕВКА - с., в Алтынсаринском р-не Кост. 

обл. 

 

НОВОАНДРЕЕВКА - с., Ақмола обл., Бурабай ауд. 

НОВОАНДРЕЕВКА - с., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

НОВОАНДРЕЕВКА - с., СҚО, Мамлют ауд. 

НОВОАНДРЕЕВКА - с., в Мамлютском р-не СКобл. 

 

НОВОАНДРЕЕВКА - с., ШҚО, Үржар ауд. 

НОВОАНДРЕЕВКА - с., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

НОВОАХМИРОВО - с., ШҚО, Ұлан ауд. 

НОВОАХМИРОВО - с., в Уланском р-не ВК обл. 

 

НОВОБАЖЕНОВО - с., ШҚО, Семей қал/әк. 

НОВОБАЖЕНОВО - с., в Семейской гор/а. ВК обл. 

 

НОВОБАРВИНОВКА - с., Қостанай обл., Сарыкөл ауд. 



 

НОВОБАРВИНОВКА - с., в Сарыкольском р-не Кост. 

обл. 

 

НОВОБЕРЕЗОВКА - с.; СҚО, Тайынша ауд. 

НОВОБЕРЕЗОВКА'* с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

НОВОБЕРЕЗОВКА - с., ШҚО, Қатонқарағай ауд. 

НОВОБЕРЕЗОВКА - с., в Катонкарагайском р-не ВК  

обл. 

 

НОВОБОРКОВСКОЕ - с., Қостанай обл., Меңдіқара 

ауд. 

НОВОБОРКОВСКОЕ - с., в Мендикаринском р-не Кост. 

обл. 

 

НОВОБРАТСКОЕ - с., Акмола обл., Бұланды ауд. 

НОВОБРАТСКОЕ - с., в Буландынском р-не Акм. обл. 

 

НОВОВАСИЛЬЕВКА - с., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд. 

НОВОВАСИЛЬЕВКА - с., в Узынкольском р-не Кост.  

обл. 

 

НОВОВАСИЛЬЕВКА - с., ШҚО, Бородулиха ауд. 

НОВОВАСИЛЬЕВКА - с., в Бородулихинском р-не ВК 

обл. 

НОВОВВЕДЕНКА - с., Ақтөбе обл., Қарғалы ауд. 

НОВОВВЕДЕНКА - с., в Каргалынском р-не Акт. обл. 

 

НОВОВЛАДИМИРОВК – с.,  Ақмола  обл., Аршалы 

ауд. 

НОВОВЛАДИМИРОВКА - с., в Аршалынском р-не Акм. 

обл. 

 

НОВОВОСКРЕСЕНОВКА - с., Жамбыл обл., Меркі 

ауд. 

НОВОВОСКРЕСЕНОВКА-с.,  в Меркинском р-не 

Жамб.обл. 

 

НОВОГЕОРГИЕВКА - с., СҚО, Қызылжар ауд. 

НОВОГЕОРГИЕВКА - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

НОВОГРАФСКОЕ - с., Акмола обл., Шортанды ауд. 

НОВОГРАФСКОЕ - с., в Шортандынском р-не Акм. обл. 

 

НОВОГРЕЧАНОВКА - с., СҚО, Тайынша ауд. 

НОВОГРЕЧАНОВКА - с., в Тайыншинском р- не СК 

обл. 

 

НОВОДВОРОВКА - с., СҚО, Тайынша ауд. 

НОВОДВОРОВКА - с., в Тайыншинском р- не СК обл. 



 

НОВОДОБРИНКА - с., Акмола обл., Сандықтау ауд. 

НОВОДОБРИНК А - с., в Сандыктауском р-не Акм. обл. 

 

НОВОДОЛИНКА - с., Ақмола обл., Ерейментау ауд. 

НОВОДОЛ ИНКА – с., в Ерейментауском р-не Акм. обл. 

 

НОВОДОНЕЦК - с., Ақмола обл., Бұланды ауд. 

НОВОДОНЕЦК - с., в Буландынском р-не Акм. оба. 

 

НОВОДОНЦЫ -с., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд. 

НОВОДОНЦЫ - с., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

НОВОДУБРОВНОЕ - с., СҚО, Мамлют ауд. 

НОВОДУБРОВНОЕ - с., в Мамлютском р-не СК обл. 

 

НОВОДУБРОВНОЕ - с., СҚО, Тайынша ауд. 

НОВОДУБРОВНОЕ - с., в Тайыншинском 

р-не СК обл. 

 

НОВОДУДАКОВКА - с., Қостанай обл., Сарыкөл ауд. 

НОВОДУДАКОВКА - с., в Сарыкольском р-не  Кост. 

обл.  

 

НОВОЕ –с., Ақмола обл., Астрахан ауд. 

НОВОЕ - с., в Астраханском р-не Акм.обл. 

НОВОЕ - с., Ақтөбе обл., Ақтөбе қал/әк. 

НОВОЕ - с., Актобинской гор/a. Акт. обл. 

 

НОВОЕ - с., Қостанай обл., Сарыкөл ауд.  

НОВОЕ - в Сарыкольском р-не Кост. обл. 

 

НОВОЕ - с., СҚО, Жамбыл ауд. 

НОВОЕ – с., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

НОВОЕ –С., СҚО  Мамлют ауд. 

НОВОЕ - с., в Мамлютском р-не СК обл. 

 

НОВОЕФРЕМОВКА - с., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

НОВОЕФРЕМОВКА - с., в Зерендинском р-не Акм. обл.  

 

НОВОИВАНОВКА -с., СҚО, Тайынша ауд. 

НОВОИВАНОВКА - с., в Тайыншинском р-не СК о  

 

НОВОИЛЬИНКА - с.. ШҚО, Шемонаиха ауд. 

НОВОЙЛЬИНКА - с., в Шемонаихинском р-не  ВК обл.

  

НОВОИЛЬИНОВКА - с., Қостанай oбл., Таран ауд.  

НОВОИЛЬИНОВКА –с. , в Тарановском р-не  Кост. обл. 

 

НОВОИШИМКА - с., Ақмола обл., Целиноград ауд. 



 

НОВОИШИМКА – с., в Целиноградском р-не Акм. обл.

  

НОВОИШИМСКАЯ – ст., СҚО, Ғабит Мүсірепов  ауд. 

НОВОИШИМСКАЯ -ст., в р-не Габита Мусирепова СК 

обл.  

 

НОВОКАВКАЗСКОЕ - с., Ақмола обл., Шортанды ауд. 

НОВОКАВКАЗСКОЕ - с., в Шортандынском р-не Акм. 

обл. 

 

НОВОКАЛИНОВСК - с., ШҚО, Зырянов ауд. 

НОВОКАЛИНОВСК - с., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

НОВОКАМЕНКА - с., Ақмола обл., Ерейментау ауд. 

НОВОКАМЕНКА - с., в. Ерейментауском р-не Акм. обл. 

 

НОВОКАМЕНКА - с., СҚО, Қызылжар ауд. 

НОВОКАМЕНКА - с., в Кызылжарском р-не СКобл. 

 

НОВОКИЕВКА - с., Ақмола обл., Бұланды ауд. 

НОВОКИЕВКА - с., в Буландынском р-не Акм. 

обл. 

 

НОВОКИЕВКА - с., Павлодар обл., Қашыр ауд. 

НОВОКИЕВКА - с., в Кашырском р-не Павл. обл. 

НОВОКИЕНКА - с., Ақмола обл., Жақсы ауд. 

НОВОКИЕНКА - с., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 

НОВОКИРПИЧНОЕ - с., Атырау обл., Атырау қал/әк. 

НОВОКИРПИЧНОЕ - с., в Атырауской гор/а. Атыр. обл. 

 

НОВОКРЕСТЬЯНКА - с., ШҚО, Зырянов ауд. 

НОВОКРЕСТЬЯНКА - с., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

НОВОКРОНШТАДТКА - с., Ақмола обл., Сандықтау 

ауд. 

НОВОКРОНШТАДТКА - с., в Сандыктауском р-не Акм. 

обл. 

 

НОВОКУБАНКА - с., Ақмола обл., Шортанды ауд. 

НОВОКУБАНКА - с., в Шортандынском р-не Акм. обл. 

 

НОВОКУЗЬМИНКА - с., Павлодар обл., Железин ауд. 

НОВОКУЗЬМИНКА - с., в Железинском р-не Павл. обл. 

 

НОВОМАРИНОВКА - с., Ақмола обл., Атбасар ауд. 

НОВОМАРИНОВКА - с., в Атбасарском р-не Акм. обл. 

 

НОВОМАРКОВКА - с., Акмола обл., Ерейментау ауд. 

НОВОМАРКОВКА- с., в Ерейментауском р-не Акм. обл. 



 

НОВОМИХАЙЛОВКА - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

НОВОМИХАЙЛОВКА - с., в р-не Габита Мусирепова 

СК обл. 

 

НОВОМИХАЙЛОВКА - с., СҚО, Мамлют ауд. 

НОВОМИХАЙЛОВКА - с., в Мамлютском р-не СК обл. 

 

НОВОМИХАЙЛОВКА - с., ІПҚО, Глубокое ауд. 

НОВОМИХАЙЛОВКА - с., в Глубоковском р-не ВК обл. 

 

НОВОНЕЖИНКА - с., Қостанай обл., Әулиекөл ауд. 

НОВОНЕЖИНКА - с., в Аулиекольском р-не Кост. обл. 

 

НОВОНИКОЛАЕВКА - с., Қостанай обл., Меңдіқара 

ауд. 

НОВОНИКОЛАЕВКА - с., в Мендикаринском р-не Кост. 

обл. 

 

НОВОНИКОЛАЕВКА - с., Қостанай обл., Алтынсарин 

ауд. 

НОВОНИКОЛАЕВКА - с., в Алтынсаринском р-не Кост. 

обл. 

 

НОВОНИКОЛАЕВКА - с., ШҚО, Бесқарағай ауд. 

НОВОНИКОЛАЕВКА - с., в Бескарагайском р-не ВК 

обл. 

 

НОВОНИКОЛЬСКОЕ - с., Акмола обл., Сандықтау 

ауд. 

НОВОНИКОЛЬСКОЕ - с., в Сандыктауском р-не Акм. 

обл. 

 

НОВОНИКОЛЬСКОЕ - с., СҚО, Қызылжар ауд. 

НОВОНИКОЛЬСКОЕ - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

НОВОНИКОЛЬСКОЕ - с., СҚО, Қызылжар ауд. 

НОВОНИКОЛЬСКОЕ - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

НОВООДЕССКОЕ - с., ШҚО, Ұлан ауд. 

НОВООДЕССКОЕ - с., в Уланском р-не ВК обл. 

 

НОВОПАВЛОВКА-с., БҚО, Теректі ауд. 

НОВОПАВЛОВКА - с., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

НОВОПАВЛОВКА - с., Қостанай обл., Қарасу ауд.  

НОВОПАВЛОВКА – с., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

НОВОПАВЛОВКА - с., СҚО, Петропавл қал/әк. 

НОВОПАВЛОВКА - с., в Петропавлской гор/а. СКобл. 



 

НОВОПЕРВОМАЙСКОЕ -с., Ақмола обл., Шортанды 

ауд. 

НОВОПЕРВОМАЙСКОЕ - с., в Шортандынском р-не 

Акм. обл.  

 

НОВОПЕТРОПАВЛОВКА- с., Ақмола обл., Атбасар 

ауд. 

НОВОПЕТРОПАВЛОВКА - с., в Атбасарском р-не Акм. 

обл.  

 

НОВОПОКРОВКА - с., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд. 

НОВОПОКРОВКА- с., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

НОВОПОКРОВКА - с., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд. 

НОВОПОКРОВКА - с., в Узынкольском р-не Кост. обл. 

 

НОВОПОКРОВКА - с., Павлодар обл., Успен ауд. 

НОВОПОКРОВКА - с., в Успенском р-не Павл, обл. 

 

НОВОПОКРОВКА - с., СҚО, Шал ақын ауд. 

НОВОПОКЮВКА - с., в р-не Шал акына СК обл. 

 

НОВОПОКРОВКА - с., ШҚО, Бородулиха ауд. 

НОВОПОКРОВКА – с., в  Бородулихинском р-не ВК 

обл. 

НОВОПОЛЯКОВКА - с., ШҚО, Қатонқарағай ауд. 

НОВОПОЛЯКОВКА -с., в Катонкарагайском  р-не ВК 

обл. 

 

НОВОПРИРЕЧНОЕ - с., СҚО, Тайынша ауд. 

НОВОПРИРЕЧНОЕ - с., в Тайыншинском р-не  СК обл. 

 

НОВОРОМАНОВКА - с., Ақмола Сандықтау ауд. 

НОВОРОМАНОВКА - с., в Сандыктауском  р-не Акм. 

обл. 

 

НОВОРОМЕНКА - с., Ақмола обл., Шортанды ауд. 

НОВОРОМЕНКА - С., в Шортандынском р-не  Акм. обл. 

 

НОВОРОССИЙКОЕ - с., СҚО, Аққайың ауд. 

НОВОРОССИЙСКОЕ - с., в Аккайынском р-не СКобл. 

 

НОВОРУДНАЯ -ст., Қарағанды обл.. Сәтбаев  қал/әк. 

НОВОРУЦНАЯ - ст., в Сатбаевской гор / а Кар. обл. 

 

НОВОРЫБИНКА - с., Акмола обл., Ақкөл ауд. 

НОВОРЫБИНКА - с., в Аккольском р-не Акм. обл. 

 

НОВОРЫБИНКА - с., СҚО, Жамбыл ауд. 

НОВОРЫБИНКА - с., в Жамбылской р-не СК обл. 



 

НОВОСВЕТЛОВКА - с., СҚО, Айыртау ауд. 

НОВОСВЕТЛОВКА - с., в Айыртауском р-не  СК обл. 

 

НОВОСЕЛОВКА - с., Ақмола обл., Сандықтау ауд. 

НОВОСЕЛОВКА - е., в Сандыктауском р-не  Акм. обл. 

 

НОВОСЕЛОВКА - с., Ақмола обл., Шортанды ауд. 

НОВОСЕЛОВКА -tic., в Шортандынском р-не Акм. обл. 

 

НОВОСЕЛОВКА - с., Қостанай обл., Әулиекөл ауд. 

НОВОСЕЛОВКА - с., в Аулиекольском р-не  Кост. обл. 

 

НОВОСЕЛОВКА - с., Қостанай обл., Қарасу ауд. 

НОВОСЕЛОВКА - с., в Карасуском p-не Кост. обл. 

 

НОВОСЕЛОВКА - с., Қостанай обл., Қостанай ауд. 

НOBOCEJIOBKA - с., в Костанайском р-не Кост. обл. 

 

НОВОСЕЛОВКА - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

НОВОСЕЛОВКА - с., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

НОВОСЕЛЬСКАЯ - ст., Ақмола обл., Атбасар ауд. 

НОВОСЕЛЬСКАЯ - ст., в Атбасарском р-не Акм. обл. 

 

НОВОСЕЛЬСКОЕ - с., Ақмола обл., Атбасар ауд. 

НОВОСЕЛЬСКОЕ - с., в Атбасарском р-не Акм. обл. 

 

НОВОСЕРГЕЕВКА - с., Ақтөбе обл., Алға ауд. 

НОВОСЕРГЕЕВКА - с., в Алгинском р-не Акт. обл. 

 

НОВОСПАСОВКА - с., Павлодар обл., Қашыр ауд. 

НОВОСПАСОВКА - с., в Кашырском р-не Павл. обл. 

 

НОВОСТРОЙКА - с., Ақмола обл., Целиноград ауд. 

НОВОСТРОЙКА - с., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

НОВОСТРОЙКА - с., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

НОВОСТРОЙКА - с., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

НОВОСТРОЙКА - с., Қостанай обл., Наурызым ауд. 

НОВОСТРОЙКА - с., в Наурызымском р-не Кост. обл. 

 

НОВОСТРОЙКА - с., ШҚО,Көкпекті ауд. 

НОВОСТРОЙКА - с., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

НОВОСТРОЙКА ВЕТЕЛКИ - с., БҚО, Орал қал/әк. 

НОВОСТРОЙКА ВЕТЕЛКИ - с., в Уральской гор/а. ЗК 

обл. 

 

НОВОСТРОЙКА КУМЫСКА - с., БҚО, Орал қал/әк. 



 

НОВОСТРОЙКА КУМЫСКА - с., в Уральской гор/а. ЗК 

обл. 

 

НОВОТИМОФЕЕВКА - с., ШҚО, Көкпекті ауд. 

НОВОТИМОФЕЕВКА - с., в Кокпектинском р-не ВК  

обл. 

 

НОВОТРОИЦК - с., ШҚО, Өскемен қал/әк. 

НОВОТРОИЦК - с., в Усть-Каменогорской гор/а. ВКобл. 

 

НОВОТРОИЦКОЕ - с., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

НОВОТРОИЦКОЕ - с., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 

НОВОТРОИЦКОЕ - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

НОВОТРОИЦКОЕ - с., в р-не Магжана Жумабаева СК 

обл. 

 

НОВОУКРАИНКА - с., Қостанай обл., Федоров ауд. 

НОВОУКРАИНКА - с., в Федоровском р-не Кост. обл. 

 

НОВОУКРАИНКА - с., СҚО, Айыртау ауд. 

НОВОУКРАИНКА - с., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

НОВОУКРАИНКА - с., СҚО, Мамлют ауд. 

НОВОУКРАИНКА - с., в Мамлютском р-не СК обл. 

НОВОУСПЕНКА - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

НОВОУСПЕНКА - с., в р-не Магжана Жумабаева СК 

обл. 

 

НОВО-УСТЬ-КАМЕНОГОРСК - ст., ШҚО, Өскемен 

кал/әк. 

НОВО-УСТЬ-КАМЕНОГОРСК- ст., Усть- 

Каменогорской гор/а. ВК обл. 

 

НОВОХАЙРУЗОВКА - с., ШҚО, Қатонқарағай ауд, 

НОВОХАЙРУЗОВКА - с., в Катонкарагайском р-не ВК 

обл. 

 

НОВОЧЕРКАССКОЕ - с., Ақмола обл., Астрахан а  

НОВОЧЕРКАССКОЕ - с., в Астраханском р-не Акм. обл. 

. 

НОВОЧЕРНОЯРКА -  с., Павлодар обл.,Павлодар ауд. 

НОВОЧЕРНОЯРКА - с., в Павлодарском р-не Павл. обл. 

 

НОВОЧУДНОЕ - с., Ақмола обл., Жақсы ауд. 

НОВОЧУДНОЕ - с., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 

НОВОШУМНОЕ - с., Қостанай обл., Федоров ауд. 

НОВОШУМНОЕ – с., в Федоровском р-не Кост. обл. 

 



 

НОВОЯВЛЕНКА - с., ШҚО/ Өскемен қал/әк. 

НОВОЯВЛЕНКА -с., в Усть-Каменогорской гор/а. ВК 

обл. 

 

НОВОЯМЫШЕВО - с., Павлодар обл., Павлодар ауд. 

НОВОЯМЫШЕВО - с., в Павлодарском р-не Павл. обл.

  

НОВЫЙ БЫТ - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

НОВЫЙ БЫТ - с., в р-не Магжана Жумабаева СК обл.  

 

НОВЫЙ ГОРОДОК - с., Ақмола обл., Сандыктау ауд. 

НОВЫЙ ГОРОДОК - с., в Сандыктауском р-не Акм. обл. 

 

НОВЫЙ МИР - с., Алматы обл., Қаратал ауд. 

НОВЫЙ МИР - с., в Караталском р-не Алм. обл. 

 

НОҒАЙБАЙ-а., Жамбыл обл., Қордай ауд. 

НОГАЙБАЙ-а,, в Кордайском р-не Жамб. обл. 

 

НОҒАЙБАЙ – а., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

НОГАЙБАЙ - а., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

НОҒАЙТЫ - а., Ақтөбе обл., Байғанин ауд.  

НОГАЙТЫ -  а,, в Байганинском р-не Акт. обл. 

 

НОҒАЙТЫ - а., Маңғыстау обл., Бейнеу ауд.  

НОГАЙТЫ - а., в Бейнеуской р-не Манг.обл. 

 

НОҒАЙТЫ -  ст.,  Ақтөбе обл, Байғанин ауд. 

НОГАЙТЫ - ст., в Байганинском  р-не Акт.обл. 

 

НОСОВКА - с., Қостанай обл., Қарасу ауд. 

НОСОВКА - с., в Карасуском р-не Кост.обл. 

 

№1 РАЗЪЕЗД - раз., Ақмола обл., Ecіл ауд.  

РАЗЪЕЗД №1 - раз., в Есильском р-не Aкм.обл. 

 

№1 РАЗЪЕЗД - раз., Маңғыстау обл. Мұнайлы ауд. 

РАЗЪЕЗД №1 - раз., в Мунайлыском р-не  Манг. обл. 

 

№1 РАЗЪЕЗД- раз., ШҚО, Семей кал/әк. 

 РАЗЪЕЗД №1 -раз., в Семейской гор/а. ВК обл. 

 

№1 РАЗЪЕЗД -с., СҚО, Аққайың ауд.  

РАЗЪЕЗД № 1 - c., в Аккайынском р-не СК обл. 

 

№2 НАХИМОВ АТЫНДАҒЫ СОВХОЗ БӨЛІМІ - с., 

Ақмола обл., Жарқайың ауд.  

ОТДЕЛЕНИЕ  №2 СОВХОЗА ИМЕНИ НАХИМОВА - с., 

в Жаркайынском р-не Акм.обл. 



 

№2 РАЗЪЕЗД - раз., Алматы обл, Алакөл ауд.  

РАЗЪЕЗД №2 - раз.„в Алакольском р-не Алм.обл 

 

№2 РАЗЪЕЗД - раз., Атырау обл., Құрманғазы ауд. 

РАЗЪЕЗД №2 - раз., в Курмангазынском р-не  Атыр.  

обл., 

 

№2 РАЗЪЕЗД - раз., Маңғыстау обл. Бейнеу ауд. 

РАЗЪЕЗД №2 - раз., в Бейнеуском p-не Манг. обл. 

 

№2 РАЗЪЕЗД - с., СҚО, Аққайың ауд. 

РАЗЪЕЗД №2- с.,  в Аккайынском р -не СК обл. 

 

№2 ФЕРМА - с., Қызылорда обл., Шиелі ауд.  

ФЕРМА №2 - с., в Шиелинском p-не Кызылорд. обл. 

 

№ 3 БӨЛІМ - с., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

ОТДЕЛЕНИЕ №3 - с., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

№ 3 МТФ - раз., Алматы обл., Үшарал қал/әк.  

МТФ №3 - раз., в Ушаралской гор/а. Алм. обл.  

 

№ 3 РАЗЪЕЗД - раз., Маңғыстау обл., Бейнеу ауд. 

РАЗЪЕЗД №3 - раз., в Бейнеуском р-не Манг. обл. 

 

№ 3 РАЗЪЕЗД - раз., ШҚО, Жарма ауд. 

РАЗЪЕЗД №3 - раз., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

№ 3 РАЗЪЕЗД - с., СҚО, Аққайың ауд. 

РАЗЪЕЗД №3 - с., в Аккайынском р-не СК обл. 

 

№ 4 РАЗЪЕЗД - раз., Атырау обл., Құрманғазы ауд. 

РАЗЪЕЗД № 4 - раз., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 

№ 4 РАЗЪЕЗД - с., СҚО, Аққайың ауд.  

РАЗЪЕЗД № 4  - с., в Аккайынском р-не СК обл. 

 

№ 4 РАЗЪЕЗД - раз., ШҚО, Жарма ауд.  

РАЗЪЕЗД № 4  - раз., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

№ 5 РАЗЪЕЗД - раз., Алматы обл., Алакөл ауд. 

РАЗЪЕЗД №5 - раз., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 

№ 5 РАЗЪЕЗД - раз., Атырау обл., Құрманғазы ауд. 

РАЗЪЕЗД №5 - раз., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 

№ 5 РАЗЪЕЗД - раз., Маңғыстау обл., Маңғыстау ауд. 

РАЗЪЕЗД №5 - раз., в Мангыстауском р-не Манг. обл. 

 

№ 5 РАЗЪЕЗД  -с., Алматы обл., Алакөл ауд.  



 

РАЗЪЕЗД №5 - с., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 

№ 5 РАЗЪЕЗД  - с., СҚО, Аққайың ауд.  

РАЗЪЕЗД №5 - с., в Аккайынском р-не СК обл. 

 

№ 6 РАЗЪЕЗД  - раз., Маңғыстау обл., Маңғыстау ауд. 

РАЗЪЕЗД №6 - раз., в Мангыстауском р-не Манг. обл. 

 

№6 РАЗЪЕЗД - раз., ОҚО, Түркістан қал/әк. 

РАЗЪЕЗД №6 - раз., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

№6 РАЗЪЕЗД - раз., ШҚО, Жарма ауд. 

РАЗЪЕЗД №6 - раз., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

№6 РАЗЪЕЗД - с., ШҚО, Жарма ауд. 

РАЗЪЕЗД №6 - с., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

№7 РАЗЪЕЗД - раз., Атырау обл., Құрманғазы ауд. 

РАЗЪЕЗД №7 - раз., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 

№7 РАЗЪЕЗД - раз., ШҚО, Шар қал/әк. 

РАЗЪЕЗД №7 - раз., в Шарской гор/а. ВК обл. 

 

№7 РАЗЪЕЗД - с., ШҚО, Шар қал/әк. 

РАЗЪЕЗД №7 - с., в Шарской гор/а. ВК обл. 

№7 СОВХОЗ - а., БҚО, Ақсай қал/әк. 

СОВХОЗ №7 - а., в Аксайской гор/а. ЗК обл. 

 

№8 РАЗЪЕЗД - раз., Маңғыстау обл., Маңғыстау ауд. 

РАЗЪЕЗД №8 - раз., в Мангыстауском р-не Манг. обл. 

 

№8 РАЗЪЕЗД - с., Қызылорда обл., Сырдария ауд. 

РАЗЪЕЗД №8 - с., в Сырдариинском р-не Кызылорд. обл. 

 

№8 РАЗЪЕЗД - с., СҚО, Тайынша ауд. 

РАЗЪЕЗД №8 - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

№9 РАЗЪЕЗД - раз., Атырау обл., Құрманғазы ауд. 

РАЗЪЕЗД №9 - раз., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 

№9 РАЗЪЕЗД - раз,, Маңғыстау обл., Маңғыстау ауд. 

РАЗЪЕЗД №9 - раз., в Мангыстауском р-не Манг. обл. 

 

№9 РАЗЪЕЗД - раз., ШҚО, Жарма ауд. 

РАЗЪЕЗД №9 - раз., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

№9 РАЗЪЕЗД - с., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд. 

РАЗЪЕЗД № 9 -с.; в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

№9 РАЗЪЕЗД - с., Қызылорда обл., Сырдария ауд. 



 

РАЗЪЕЗД №9 чв о., в Сырдариинском р-не Кызылорд. 

обл. 

 

№9 РАЗЪЕЗД – с., ШҚО, Жарма ауд. 

РАЗЪЕЗД №9 - с., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

№10 АҒАШ ОТЫРҒЫЗАТЫН УЧАСКЕ - с., Ақмола 

обл., Астана қал/әк. 

ЛЕСОПОСАДОЧНЫЙ УЧАСТОК №10 – с., в 

Астанинской гор/а., Акм. обл. 

 

№10 РАЗЪЕЗД - раз., Атырау обл., Құрманғазы ауд. 

РАЗЪЕЗД №10 - раз., в Курмангазынском р-не Атыр. 

обл. 

 

№10 РАЗЪЕЗД - раз., Маңғыстау обл., Манғыстау ауд. 

РАЗЪЕЗД №10 - раз., в Мангыстауском р-не Мант. обл. 

 

№11 РАЗЪЕЗД - раз., Атырау обл., Исатай ауд. 

РАЗЪЕЗД №11 - раз., в Исатайском р-не Атыр. обл. 

 

№11 РАЗЪЕЗД - раз., Маңғыстау обл., Маңғыстау ауд. 

РАЗЪЕЗД №11 - раз., в Мангыстауском р-не Мант. обл. 

 

№11 РАЗЪЕЗД - с., Қызылорда обл.,Қызылорда қал/әк. 

РАЗЪЕЗД №11 — с., в Кызылординской гор/а. Кызыл 

орд. обл. 

 

№12 РАЗЪЕЗД - раз., Маңғыстау обл., Маңғыстау ауд. 

РАЗЪЕЗД №12 - раз., в Мангыстауском р-не Манг. обл. 

 

№12 РАЗЪЕЗД - раз., ШҚО, Жарма ауд. 

РАЗЪЕЗД №12 - раз., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

№12 РАЗЪЕЗД - с., ШҚО, Жарма ауд.  

РАЗЪЕЗД №12- с., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

№13 РАЗЪЕЗД - раз., Атырау обл., Жылыой ауд. 

РАЗЪЕЗД №13 - раз., в Жылыойском р-не Атыр. обл. 

 

№13 РАЗЪЕЗД - раз., Маңғыстау обл, Маңғыстау ауд. 

РАЗЪЕЗД №13 - раз., в Мангыстауском р-не  Манг. обл. 

 

№14 РАЗЪЕЗД - раз., Атырау обл., Исатай  ауд. 

РАЗЪЕЗД №14 - раз., в Исатайском р-не Атыр. обл. 

 

№14 РАЗЪЕЗД - раз., Қызылорда обл., Қызылорда 

қал/әк. 

РАЗЪЕЗД №14 - раз., в Кызылординском р-не  

Кызылорд. обл. 



 

№15 РАЗЪЕЗД - раз., Атырау обл., Исатай ауд. 

РАЗЪЕЗД №15 - раз., в Исатайском р-не Атыр. обл. 

 

№15 РАЗЪЕЗД - раз., Маңғыстау обл. Маңғыстау ауд. 

РАЗЪЕЗД №15 - раз., в Мангыстауском р-не  Манг. обл. 

 

№15 РАЗЪЕЗД - раз., ШҚО, Жарма ауд.  

РАЗЪЕЗД №15 -раз., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

№15 РАЗЪЕЗД - с., Маңғыстау обл., Маңғыстау ауд. 

РАЗЪЕЗД №15 - с., в Мангыстауском р-не Манг. обл. 

 

№15 РАЗЪЕЗД - с., ШҚО, Жарма ауд.  

РАЗЪЕЗД №15-.с., в Жарминском р-не BK обл. 

 

№16 РАЗЪЕЗД - раз., Атырау обл., Махамбет ауд. 

РАЗЪЕЗД №16 - раз., в Махамбетском р-не Атыр. обл. 

 

№16 РАЗЪЕЗД - раз., Қызылорда обл., Шиелі ауд. 

РАЗЪЕЗД №16 - раз., в Шиелинском р-не Кызылорд. обл. 

 

№16 РАЗЪЕЗД - раз., ШҚО, Жарма ауд. 

РАЗЪЕЗД №16  - раз., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

№16 РАЗЪЕЗД - раз., ШҚО, Үржар ауд. 

РАЗЪЕЗД №16- раз., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

№16 РАЗЪЕЗД - с., Қызылорда обл., Шиелі ауд. 

РАЗЪЕЗД №16- с., в Шиелинском р-не Кызылорд. обл. 

 

№16 РАЗЪЕЗД - с., ШҚО, Жарма ауд. 

РАЗЪЕЗД №16 - с., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

№17 РАЗЪЕЗД - раз., Атырау обл., Исатай ауд. 

РАЗЪЕЗД №17 - раз., в Исатайском р-не Атыр. обл. 

 

№18 РАЗЪЕЗД -раз., Қызылорда обл., Шиелі ауд. 

РАЗЪЕЗД  №18 - раз., в Шиелинском р-не Кызылорд.  

обл. 

 

№ 18 РАЗЪЕЗД - с., Қызылорда обл., Шиелі ауд. 

РАЗЪЕЗД  №18 - с., в Шиелинском р-не Кызылорд. обл. 

 

№ 19 РАЗЪЕЗД - раз., Қызылорда обл., Шиелі ауд. 

РАЗЪЕЗД №19 - раз., в Шиелинском р-не Кызылорд. обл. 

 

№ 20 РАЗЪЕЗД - раз., Қызылорда обл., Шиелі ауд. 

РАЗЪЕЗД №20 - раз., в Шиелинском р-не Кызылорд. обл. 

 

№ 20 РАЗЪЕЗД - с., Қызылорда обл., Шиелі ауд. 



 

РАЗЪЕЗД №20 - с., в Шиелинском р-не Кызылорд. обл. 

 

№ 21 ГРЭ - с., Жамбыл обл., Мойынқұм ауд. 

ГРЭ №21 - с., в Мойынкумском р-не Жамб. обл. 

 

№21 РАЗЪЕЗД - с., Қызылорда обл., Шиелі ауд. 

РАЗЪЕЗД №21  - с., в Шиелинском р-не Кызылорд. обл. 

 

№21 РАЗЪЕЗД - раз., ШҚО, Аягөз ауд.  

РАЗЪЕЗД №21  - раз., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

№22 РАЗЪЕЗД - раз., ШҚО, Аягөз ауд.  

РАЗЪЕЗД №22 -раз., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

№22 РАЗЪЕЗД - с., Қызылорда обл., Шиелі ауд. 

РАЗЪЕЗД №22 - с., в Шиелинском р-не Кызылорд. обл. 

 

№26 РАЗЪЕЗД - раз., Қызылорда обл., Жаңақорған ауд. 

РАЗЪЕЗД №26 - раз., в Жанакорганском р-не Кызылорд. 

обл. 

 

№27 РАЗЪЕЗД - раз., ШҚО, Аягөз ауд. 

РАЗЪЕЗД №27 -раз., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

№29 РАЗЪЕЗД - с., Ақмола обл., Ақкөл ауд.  

РАЗЪЕЗД №29 - 1с., в Аккольском р-не Акм. обл. 

 

№30 РАЗЪЕЗД - раз., БҚО, РФ аум. 

РАЗЪЕЗД №30 - раз., на терр. РФ, ЗК обл. 

 

№30 РАЗЪЕЗД - раз., ОҚО, Түркістан қал/әк.  

РАЗЪЕЗД №30 - раз., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

№30 РАЗЪЕЗД - с., ОҚО, Түркістан қал/әк.  

РАЗЪЕЗД №30 - с., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

№30 РАЗЪЕЗД - раз., ШҚО, Аягөз ауд. 

РАЗЪЕЗД №30 - раз., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

№32 РАЗЪЕЗД - с., ОҚО, Түркістан қал/әк.  

РАЗЪЕЗД №32 - с., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

№33 РАЗЪЕЗД - раз., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд. 

РАЗЪЕЗД №33 - раз., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

№33 РАЗЪЕЗД - раз., ШҚО, Аягоз ауд. 

РАЗЪЕЗД №33 - раз., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

№34 РАЗЪЕЗД - с., Ақмола обл., Шортанды ауд. 

РАЗЪЕЗД №34 - с., в Шортандынском р-не Акм. обл. 



 

№36 РАЗЪЕЗД -раз., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд. 

РАЗЪЕЗД №36 - раз., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

№36 РАЗЪЕЗД -с., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд.  

РАЗЪЕЗД №36 - с., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

№37 РАЗЪЕЗД - раз., ОҚО, Отырар ауд.  

РАЗЪЕЗД №37 - раз., в Огырарском р-не ЮК обл. 

 

№37 РАЗЪЕЗД - с., ОКО, Отырар ауд. 

РАЗЪЕЗД №37 - с., в Отырарском р-не ЮК обл. 

 

№38 РАЗЪЕЗД - раз., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд. 

РАЗЪЕЗД №38 - раз., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

№38 РАЗЪЕЗД 
_ 
с.,  Акмола обл., Шортанды ауд. 

РАЗЪЕЗД №38 - с., в Шортандынском р-не Акм. обл.. 

 

№39 РАЗЪЕЗД - с.,-Ақтөбе обл., Мәртөк ауд.   

РАЗЪЕЗД №39 - с., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

№40 РАЗЪЕЗД - с.,-ОҚО, Отырар ауд.  

РАЗЪЕЗД №40 - с., в Отырарском р-не ЮК обл. 

 

№41 РАЗЪЕЗД - раз., ШҚО, Бородулиха ауд.  

РАЗЪЕЗД №41 - раз., в Бородулихинском р-не, ВК  обл. 

 

№41 РАЗЪЕЗД - с., Ақмола обл., Астана қал/әк. 

РАЗЪЕЗД №41 - с:, в Астанинской гор/а. Акм. обл. 

 

№41 РАЗЪЕЗД- с., ШҚО, Бородулиха ауд.  

РАЗЪЕЗД №41 - с., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

№42 РАЗЪЕЗД - с., ОҚО, Арыс ауд. 

РАЗЪЕЗД- №42 - с., в Арысском р-не  ЮК обл. 

 

№42 РАЗЪЕЗД - с., Акмола обл., Аршалы ауд.  

РАЗЪЕЗД №42 - с., в Аршалынском р-не Акм. обл. 

 

№47 РАЗЪЕЗД - раз-, Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд. 

РАЗЪЕЗД №47 - раз., в Мугалжарском р-не Акт. обл. ев 

 

№49 РАЗЪЕЗД - раз., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

РАЗЪЕЗД №49 - раз., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

№49 РАЗЪЕЗД - с., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

РАЗЪЕЗД №49 - с., в Сарыагашском р-не  ЮКобл. 

 

№50 РАЗЪЕЗД - с., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

РАЗЪЕЗД №50 - с., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 



 

№51 РАЗЪЕЗД - с., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

РАЗЪЕЗД №51-с., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

№53 РАЗЪЕЗД - с., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд.  

РАЗЪЕЗД №53 – с., В Мугалжарском р-не Акт.обл. 

 

№57 РАЗЪЕЗД - с., Ақтөбе обл., Mұғалжар ауд. 

РАЗЪЕЗД №57 – с.,  в Мугалжарском р-не Акт.обл. 

 

№60 РАЗЪЕЗД - раз., Ақтөбе обл., Шалқар ауд. 

РАЗЪЕЗД №60- раз., в Шалкарском р-не Акт.обл. 

 

№60 РАЗЪЕЗД - с., Қарағанды обл., Жезқазған  қал/әк. 

РАЗЪЕЗД №60 - с., в Жезказганской  гор/а. Кар. обл. 

 

№66 РАЗЪЕЗД - с., Ақтөбе обл.,Шалқар
 
ауд

.
  

РАЗЪЕЗД №66 - с., в Шалкарском р-не Акт.обл. 

 

№67 РАЗЪЕЗД - c., Ақтөбе обл.,Шалқар ауд.  

РАЗЪЕЗД №67 -с., в Шалкарском р-не Акт.обл. 

 

№80 РАЗЪЕЗД - раз., Жамбыл обл., Талас ауд. 

РАЗЪЕЗД №80 - раз., в Таласском р-не Жамб.обл. 

 

№87 РАЗЪЕЗД - с., Ақмола обл., Атбасар ауд.  

РАЗЪЕЗД №87 - с., в Атбасарском р-не  Акм.обл. 

 

№93 РАЗЪЕЗД - с., Ақмола обл., Целиноград ауд. 

РАЗЪЕЗД №93 - с., в Целиноградском р-не  Акм. обл. 

 

№96 РАЗЪЕЗД - с., Ақмола обл., Целиноград ауд. 

РАЗЪЕЗД №96 - с., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

№98 РАЗЪЕЗД - с., Жамбыл обл., Тұрар Рысқұлов  ауд. 

РАЗЪЕЗД №98 – с., в р-не Турара Рыскулова Жамб.обл. 

 

№99 РАЗЪЕЗД - с., Қызылорда обл., Қазалы ауд. 

РАЗЪЕЗД №99 – с.,  в Казалынском р-не Кызылорд. обл. 

 

№101 РАЗЪЕЗД - с., Қызылорда обл., Қазалы ауд. 

РАЗЪЕЗД №101 - с., в Казалынском p-не Кызылорд. обл. 

 

№102 РАЗЪЕЗД - с., Акмола обл., Целинагард ауд. 

РАЗЪЕЗД №102 - с., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

№ 102 РАЗЪЕЗД - с., Қызылорда обл., Қазалы ауд. 

РАЗЪЕЗД №102 - с., в Казалынском р-не Кызылорд. обл. 

 

№ 103 РАЗЪЕЗД - с., Қызылорда обл., Қазалы ауд. 

РАЗЪЕЗД №103 - с., в Казалынском р-не Кызылорд. обл. 



 

№ 114 РАЗЪЕЗД - с., ОҚО, Түлкібас ауд. 

РАЗЪЕЗД №114  - с., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

№ 115 РАЗЪЕЗД - с., ОҚО, Түлкібас ауд. 

РАЗЪЕЗД №115 - с., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

№ 117 РАЗЪЕЗД - с., ОҚО, Түлкібас ауд. 

РАЗЪЕЗД №117  - с., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

№ 125 РАЗЪЕЗД - раз., Павлодар обл., Павлодар ауд. 

РАЗЪЕЗД №125- раз., в Павлодарском р-не Павл. обл. 

 

№ 126 РАЗЪЕЗД - раз., Павлодар обл., Павлодар ауд. 

РАЗЪЕЗД №126 - раз., в Павлодарском р-не Павл. обл. 

 

№ 127 РАЗЪЕЗД - раз., Павлодар обл., Шарбақты ауд. 

РАЗЪЕЗД №127 - раз., в Шарбактынском р-не Павл. обл. 

 

№ 128 РАЗЪЕЗД - раз., Павлодар обл., Шарбақты ауд. 

РАЗЪЕЗД №128 - раз., в Шарбактынском р-не Павл. обл. 

 

№ 377 РАЗЪЕЗД - с., Атырау обл., Қызылқоға ауд. 

РАЗЪЕЗД №377 - с., в Кызылкогинском р-не Атыр. обл. 

 

№ 461 РАЗЪЕЗД - раз., Маңғыстау обл., Бейнеу ауд. 

РАЗЪЕЗД №461 - раз., в Бейнеуском р-не Мант, обл. 

 

№ 463 РАЗЪЕЗД-раз., Маңғыстау обл., Бейнеу ауд. 

РАЗЪЕЗД №463 - раз., в Бейнеуском р-не Манг. обл. 

 

№464 РАЗЪЕЗД - раз., Маңғыстау обл., Бейнеу ауд. 

РАЗЪЕЗД №464 - раз., в Бейнеуском р-не Манг. обл. 

 

№465 РАЗЪЕЗД - раз., Атырау обл., Жылыой ауд. 

РАЗЪЕЗД №465 -раз., в Жылыойском р-не Атыр. обл. 

 

№467 РАЗЪЕЗД - раз., Атырау обл., Жылыой ауд. 

РАЗЪЕЗД №467 - раз., в Жылыойском р-не Атыр. обл. 

 

№468 РАЗЪЕЗД - раз., Атырау обл., Жылыой ауд. 

РАЗЪЕЗД №468 - раз., в Жылыойском р-не Атыр. обл. 

 

№470 РАЗЪЕЗД - раз., Атырау обл., Мақат ауд. 

РАЗЪЕЗД №470 - раз., в Макатском р-не Атыр. обл. 

 

№472 РАЗЪЕЗД - раз., Атырау обл., Мақат ауд. 

РАЗЪЕЗД №472 - раз., в Макатском р-не Атыр. обл. 

 

НҰРА - а., Ақмола обл., Целиноград ауд. 

НУРА - а., в Целиноградском р-не Акм. обл. 



 

 

НҰРА - а., Ақтөбе обл., Ырғыз ауд. 

НУРА - а., в Ыргызском р-не Акт. обл. 

 

НҰРА - а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд.  

НУРА - а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

НҰРА - а., Алматы обл., Талғар ауд. 

НУРА - а., в Талгарском р-не Алм. обл. 

 

НҰРА - а., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд.  

НУРА - а., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

НҰРА - а., Қарағанды обл., Шет ауд. 

НУРА - а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

НҰРА - а., ОҚО, Бәйдібек ауд. 

НУРА - а., в Байдибекском р-не ЮК обл. 

 

НҰРА - а., ОҚО, Ордабасы ауд. 

НУРА - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

НҰРА - ст., Қараганды обл., Бұқар жырау ауд.  

НУРА - ст., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

НҰРАУЫЛ а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

НУРАУЫЛ - а., в Мактаралском р-не ЮК обл. 

 

НҰРАУЫЛ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

НУРАУЫЛ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

НҰРЖАНҚОРҒАН - а., ОҚО, Сайрам ауд. 

НУРЖАНКОРГАН - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

НҰРЖАУ - а., Атырау обл., Құрманғазы ауд.  

НУРЖАУ - а., в Курмангазынском р-не Атыр обл. 

 

НҰРКЕН - а., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд.  

НУРКЕН - а., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

НҰРЛЫ - а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд.  

НУРЛЫ - а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

НҰРЛЫЖОЛ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

НУРЛЫЖОЛ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

НҰРЛЫЖОЛ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

НУРЛЫЖОЛ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 



 

НҰРЛЫКЕНТ - а., Жамбыл обл., Жуалы ауд. 

НУЕЛЫКЕНТ- а, в Жуалынском р-не Жамб. обл. 

 

НҰРЛЫТАҢ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

НУРЛЫТАН - а, в Мактааралском р-не ЮК обл.  

 

НҰРМҰХАМЕД ЕСЕНТАЕВ - a., OҚО Мақтаарал ауд  

НУРМУХАМЕД ЕСЕНТАЕВ-а., в Mактааралском р-не 

ЮК обл. 

 

НҰРСАЙ - а., БҚО, Казталов ауд.  

НУРСАЙ - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

НҰРТАС - а., ОҚО, Түркістан қал/әк.  

НУРТАС - а., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

НҰРЫМ - а., Алматы обл., Кербұлақ ауд.  

НУРЫМ - а., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

НЫҒМАН - а, Қарағанды обл., Нұра ауд. 

НЫГМАН - а., в Нуринском р-не Кар. овн 

 

НІЛДІ - ст., Қарағанды обл., Шет ауд.  

НИЛЬДИ - ст., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

-О- 

 

ОАЗИС - ст., Маңғыстау обл., Бейнеу ауд.  

ОАЗИС - ст., в Бейнеуском р-не Манг. обл. 

 

ОБА - а., ШҚО, Шемонаиха ауд. 

ОБА - а., в Шемонаихинском р-не ВК обл. 

 

ОБАҒАН - а., Қостанай обл., Алтынсарин ауд. орт. 

ОБАҒАН - а., р.ц. Алтынсаринского р-на Кост. обл. 

 

ОБАҒАН - а., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд.  

ОБАҒАН - а., в Узынкольском р-не Кост. обл. 

 

ОБАРЕДМЕТ - а., ШҚО, Шемонаиха ауд.  

ОБАРЕДМЕТ - а, в Шемонаихинском р-не ВК обл. 

 

ОБА-ФОРПОСТ - а., ШҚО, Бородулиха ауд.  

ОБА-ФОРПОСТ - а, в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

ОБЛАВКА - с., БҚО, Бөрілі ауд. 

ОБЛАВКА - с., в Борилинском р-не ЗК обл. 

 

ОБОЗНОЕ - с., Павлодар обл., Железин ауд.  

ОБОЗНОЕ - с., в Железинском р-не Павл. обл. 



 

ОБРАЗЕЦ - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд.  

ОБРАЗЕЦ - с., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

ОБРАЗЦОВКА - с., Павлодар обл., Успен ауд. 

ОБРАЗЦОВКА - с., в Успенском р-не Павл.обл. 

 

ОБУХОВКА - с., СҚО, Тайынша ауд.  

ОБУХОВКА - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ОГНЕВО - с., ШҚО, Қатонқарағай ауд.  

ОГНЕВО - с., в Катонкарагайском р-не BК обл. 

 

ОГНЕУПОРНАЯ - ст., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

ОГНЕУПОРНАЯ - ст., в Карабалыкском р-не  Кост. обл. 

 

ОЗЕРКИ - с., ШҚО, Семей қал/әк. 

ОЗЕРКИ - с., в Семейской гор/а. ВК обл. 

 

ОЗЕРНАЯ - ст., Қостанай обл., Қостанай ауд.  

ОЗЕРНАЯ - ст., в Костанайском р-не Кост. обл. 

 

ОЗЕРНОЕ - с., Ақмола обл., Зеренді ауд.  

ОЗЕРНОЕ - с., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ОЗЕРНОЕ - с., Ақмола обл., Бурабай ауд.  

ОЗЕРНОЕ - с., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

ОЗЕРНОЕ - с., БҚО, Зеленов ауд. 

ОЗЕРНОЕ - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

ОЗЕРНОЕ - с., Қарағанды обл., Осакаров ауд.  

ОЗЕРНОЕ - с., в Осакаровском р-не Кар. обл. 

 

ОЗЕРНОЕ - с., Қостанай обл., Әулиекөл ауд.  

ОЗЕРНОЕ - с., в Аулиекольском р-не Кост. обл. 

 

ОЗЕРНОЕ - с., Қостанай обл.Денисов ауд.  

ОЗЕРНОЕ - с., в Денисовском р-не Кост. обл. 

 

ОЗEPHOE - с., Қостанай обл., Қостанай ауд.  

ОЗЕРНОЕ - с., в Костанайском р-не Кост. обл. 

 

ОЗЕРНОЕ - с., Қостанай обл., Қостанай ауд.  

ОЗЕРНОЕ - с., в Костанайском р-не Кост. обл. 

 

ОЗЕРНОЕ - с., Павлодар обл., Железин ауд.  

ОЗЕРНОЕ - с., в Железинском р-не Павлодар обл. 

 

ОЗЕРНОЕ - с., СҚО, Жамбыл ауд. 

ОЗЕРНОЕ - с., в Жамбылском р-не СК обл. 



 

ОЗЕРНОЕ - с., СҚО, Тайынша ауд. 

ОЗЕРНОЕ - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ОЗЕРНОЕ - с., СҚО, Тайынша ауд. 

ОЗЕРНОЕ - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ОЗЕРНОЕ - с., СҚО, Уәлиханов ауд. 

ОЗЕРНОЕ - с., в Уалихановском р-не СК обл. 

 

ОЙМАУЫТ - а., Ақтөбе обл., Байғанин ауд.  

ОЙМАУЫТ - а., в Байганинском р-не Акт. обл. 

 

ОЙМАУЫТ - а., ОҚО, Сайрам ауд.  

ОЙМАУЫТ - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

ОЙСЫЛҚАРА - а., Ақтөбе обл., Хромтау ауд. 

ОЙСЫЛКАРА - а., в Хромтауском р-не Акт. обл. 

 

ОЙТАЛ - а., Жамбыл обл., Меркі ауд. 

ОЙТАЛ - а., в Меркинском р-не Жамб. обл. 

 

ОЙШІЛІК - а., ШҚО, Тарбағатай ауд.  

ОЙШИЛИК - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

ОЙЫНДЫ - а., Қызылорда обл., Қазалы ауд.  

ОЙЫНДЫ - а., в Казалынском р-не Кызылорд. обл. 

 

ОЙЫҚ-а.,  Жамбыл обл., Талас ауд. 

ОЙЫК - а., в Таласском р-не Жамб. обл. 

 

ОЙЫҚ - а., ОҚО, Түркістан қал/әк. 

ОЙЫК - а., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

ОЙЫЛ - а., Ақтөбе обл., Ойыл ауд. 

ОЙЫЛ - а., в Ойылском р-не Акт. обл. 

 

ОКОЛЬНОЕ - с., Қарағанды обл., Осакаров ауд. 

ОКОЛЬНОЕ - с., в Осакаровском р-не Кар. обл. 

 

ОКРАИНКА - с., Қостанай обл., Денисов ауд. 

ОКРАИНКА - с., в Денисовском р-не Кост. обл. 

 

ОКСАНОВКА - с., Ақмола обл., Астрахан ауд. 

ОКСАНОВКА - с., в Астраханском р-не Акм. обл. 

 

ОКТЯБРЬ - с., Ақмола обл., Зеренді ауд.  

ОКТЯБРЬ - с., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ОКТЯБРЬ - с., Алматы обл., Көксу ауд.  

ОКТЯБРЬ - с., в Коксуском р-не Алм. обл. 



 

ОКТЯБРЬ - с., Алматы обл., Қаратал ауд.  

ОКТЯБРЬ - с., в Караталском р-не Алм. обл. 

 

ОКТЯБРЬ - с., Алматы обл., Райымбек ауд.  

ОКТЯБРЬ - с., в Райымбекском р-не Алм. обл. 

 

ОКТЯБРЬ - с., Қостанай обл., Әулиекөл ауд.  

ОКТЯБРЬ - с., в Аулиекольском р-не Кост. обл. 

 

ОКТЯБРЬ - с., Қостанай обл., Наурызым ауд.  

ОКТЯБРЬ - с., Наурызымском р-не Кост. обл. 

 

ОКТЯБРЬ - с., Павлодар обл., Баянауыл ауд.  

ОКТЯБРЬ - с., в Баянауылском р-не Павл. обл. 

 

ОКТЯБРЬ - с., Павлодар обл., Ертіс ауд. 

ОКТЯБРЬ - с., в Ертисском р-не Павл.обл.  

 

ОКТЯБРЬ – с., СҚО, Мамлют ауд. 

ОКТЯБРЬ – с., , в Мамлютском р-не СК обл. 

 

ОКТЯБРЬ - с., СҚО, Жамбыл ауд. 

ОКТЯБРЬ – с., в Жамбылском p-не  СК обл.  

 

ОКТЯБРЬ -ст., СҚО, Тайынша ауд.  

ОКТЯБРЬ – ст., Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ОКТЯБРЬСКОЕ - с., Ақмола обл., Атбасар ауд. 

ОКТЯБРЬСКОЕ - с., в Атбасарском р-не Акм. обл. 

 

ОКТЯБРЬСКОЕ - с., Ақмола оба., Шортанды аул. 

ОКТЯБРЬСКОЕ – с.,  в Шортандынском р-не Акм. обл. 

 

ОКТЯБРЬСКОЕ -с., Жамбыл обл., Жуалы ауд. 

ОКТЯБРЬСКОЕ - с., в Жуалынском р-не Жамб. обл. 

 

ОКТЯБРЬСКОЕ - с., Қостанай обл., Қарасу ауд. 

ОКТЯБРЬСКОЕ - с., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

ОКТЯБРЬСКОЕ - с., Қостанай обл., Қостанай ауд. 

ОКТЯБРЬСКОЕ - с.,в Костанайском р-не Кост. обл. 

 

ОКТЯБРЬСКОЕ - с., Қостанаи обл., Ұзынкөл ауд. 

ОКТЯБРЬСКОЕ - с., в Узынкольском р-не Кост. обл. 

 

ОКТЯБРЬСКОЕ - с., Павлодар обл., Ақтоғай ауд. 

ОКТЯБРЬСКОЕ - с., в Актогайском р-не Павл. обл. 

 

ОКТЯБРЬСКОЕ – с., Павлодар обл. Железин ауд. 

ОКТЯБРЬСКОЕ - с., в Железинском р-не Павл. обл. 



 

ОКТЯБРЬСКОЕ - с., Павлодар обл., Қашыр ауд. 

ОКТЯБРЬСКОЕ - с., в Кашырском р-не Павл. обл. 

 

ОКТЯБРЬСКОЕ – с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

ОКТЯБРЬСКОЕ - с., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

ОКТЯБРЬСКОЕ-с;, СҚО, Тайынша ауд. 

ОКТЯБРЬСКОЕ - с., в р-не Тайыншинском СК обл. 

 

ОКТЯБРЬСКОЕ – с., СҚО-Тайынша ayд. 

ОКТЯБРЬСКОЕ - с., в р-не Тайыншинском СК обл. 

 

ОКТЯБРЬСКОЕ - с., СҚО, Тайынша ауд. 

ОКТЯВРЬСКОЕ - р-не Тайыншинском СК обл. 

 

ОКТЯБРЬСКОЕ – с., СҚО Шал ақын ауд. 

ОКТЯБРЬСКОЕ - с., в р-не Шал акына СК обл. 

 

ОКТЯБРЬСКОЕ – с.,  ШҚО, Зайсан ауд. 

ОКТЯБРЬСКОЕ - с., в Зайсанском р-не ВК обл. 

 

ОКТЯБРЬСКОЕ – с., ШҚО, Шемонаиха ауд. 

ОКТЯБРЬСКОЕ - с., в Шемонаихинском р-не  ВК обл. 

 

ОҚЖЕТПЕС – а., Ақмола обл., Бурабай ауд. 

ОКЖЕТПЕС - а., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

ОЛЖАБАЙ БАТЫР – а., Ақмола обл. Ерейментау ауд. 

ОЛЖАБАЙ БАТЫР - в Ерейментауском р-не  

Акм.обл. 

 

ОЛЬГИНКА – с.,  Ақмола обл., Аршалы ауд. 

ОЛЬГИНКА -  с., в Аршалынском р-не Акм.обл. 

 

ОЛЬГИНКА - с., Павлодар обл., Павл.  ауд.  

ОЛЬГИНКА - с., в Павлодарском р-не Павл.обл. 

 

ОЛЬГИНКА – с., СҚО, Шал ақын ауд. 

ОЛЬГИНКА - с., в р-не Шал акына СК обл. 

 

ОЛЬХОВКА - с., Павлодар обл., Успен ауд. 

ОЛЬХОВКА- с.,Успенском р-не Павл. обл. 

 

ОЛЬШАНКА - с., СҚ0, Қызылжар ауд.  

ОЛЬШАНКА - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

ОНЖАС – а., Алматы обл., Кербұлақ ауд.  

ОНЖАС- а., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 



 

ОНТАМ -  а., ОҚО, Арыс ауд. 

ОНТАМ – а.,  в Арысском р-не ЮК обл. 

 

10-ШЫ КМ - с., ШҚО, Риддер қал/әк. 

10-Й КМ - с., в Риддерской гор/a. ВК обл. 

 

ОҢҒАР - а., Ақтөбе обл., Хромтау ауд. 

ОНГАР - а., в Хромтауском р-не Акт. обл. 

 

ОҢДЫ - а., Маңғыстау обл., Маңғыстау ауд.  

ОНДЫ - а., в Мангыстауском р-не Манг. обл. 

 

ОҢТҮСТІК - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

ОНТУСТИК - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ОҢТҮСТІК- а., ОҚО, Төле би ауд. 

ОНТУСТИК - а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

ОПОРНАЯ - ст., Маңғыстау обл., Бейнеу ауд. 

ОПОРНАЯ - ст., в Бейнеуском р-не Манг. обл. 

 

ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ - с., ОҚО, Сайрам ауд. 

ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ - с., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

ОПЫТНОЕ - с., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд.  

ОПЫТНОЕ - с., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

ОПЫТНОЕ - с., Алматы обл., Қаратал ауд.  

ОПЫТНОЕ - с., в Караталском р-не Алм. обл. 

 

ОПЫТНОЕ ПОЛЕ - с., ШҚО, Глубокое ауд. 

ОПЫТНОЕ ПОЛЕ - с., в Глубоковском р-не ВК обл.  

 

ОРАЗАҚ - а., Ақмола обл., Целиноград ауд.  

ОРАЗАК - а., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

ОРАЗАЛЫ - а., Қарағанды обл., Нұра ауд.  

ОРАЗАЛЫ - а., в Нуринском р-не Кар. обл. 

 

ОРАЗҒАЛИ - а., БҚО, Казталов ауд.  

ОРАЗГАЛИ - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

ОРАЗҚОПА - а., Қостанай обл., Қамысты ауд.  

ОРАЗКОПА - а., в Камыстынском р-не Кост. обл. 

 

ОРАҚБАЛҒА - а., Алматы обл., Балқаш ауд.  

ОРАКБАЛГА - а., в Балкашском р-не Алм. обл. 

 

ОРДАБАЙ - а., БҚО, Казталов ауд. 

ОРДАБАЙ - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 



 

ОРДАБАСЫ - а., ОҚО, Ордабасы ауд.  

ОРДАБАСЫ - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

ОРДАЗЫ - а., Қызылорда обл., Қармақшы ауд.  

ОРДАЗЫ - а., в Кармакшынском р-не Кызылорд. обл. 

 

ОРДАЗЫ - ст., Қызылорда обл., Қармақшы ауд. 

ОРДАЗЫ - ст., в Кармакшынском р-не Кызылорд. обл. 

 

ОРДЖОНИКИДЗЕ - с., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

ОРДЖОНИКИДЗЕ - с., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ОРДЖОНИКИДЗЕ - а., Павлодар обл., Май ауд. 

ОРДЖОНИКИДЗЕ - а., в Майском р-не Павл. обл. 

 

ОРЕЛ - с., СҚО, Мамлют ауд. 

ОРЕЛ - с., в Мамлютском р-не СК обл. 

 

ОРЕНБУРГСКОЕ - с., Қостанай обл., Таран ауд. 

ОРЕНБУРГСКОЕ - с., в Тарановском р-не Кост, обл. 

 

ОРҚАШ - а., Қостанай обл., Қамысты ауд.  

ОРКАШ - а., в Камыстынском р-не Кост. обл. 

 

ОРЛЕНОК - с., СҚО, Мамлют ауд. 

ОРЛЕНОК - с., в Мамлютском р-не СК обл. 

 

ОРЛИНОГОРСКОЕ - с., СҚО, Айыртау ауд. 

ОРЛИНОГОРСКОЕ - с., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

ОРЛОВКА - с., Ақмола обл., Есіл ауд.  

ОРЛОВКА - с., в Есильском р-не Акм. обл. 

 

ОРЛОВКА - с., Павлодар обл., Шарбақты ауд. 

ОРЛОВКА - с., в Шарбактынском р-не Павл. обл. 

 

ОРЛОВКА - с., СҚО, Айыртау ауд. 

ОРЛОВКА - с., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

ОРЛОВКА - с., ШҚО, Бородулиха ауд.  

ОРЛОВКА - с., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

ОРЛОВКА - с., ШҚО, Бородулиха ауд.  

ОРЛОВКА - с., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

ОРЛОВКА - с., ШҚО, Глубокое ауд.  

ОРЛОВКА - с., в Глубоковском р-не ВК обл. 

 

ОРЛЫ - а., Атырау обл., Құрманғазы ауд.  

ОРЛЫ - а., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 



 

ОРМАН - а., Алматы обл., Талғар ауд. 

ОРМАН -  а., в Талгарском р-не Алм. обл. 

 

ОРМАНОВ - а., Алматы обл., Ақсу ауд.  

ОРМАНОВ - а., в Аксуском р-не Алм. обл. 

 

ОРМАНШЫ - а., ОҚО, Сайрам ауд.  

ОРМАНШЫ - а., Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

ОРТААҒАШ - а., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

ОРТААҒАШ - а., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ОРТААРАЛ - а., ШҚО, Аягөз ауд. 

ОРТААРАЛ – а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

ОРТАБҰЛАҚ - а., ШҚО, Жарма ауд.  

ОРТАБУЛАК - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

ОРТА ДЕРЕСІН - а., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд. 

ОРТА ДЕРЕСИН - а., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

ОРТА ДЕРЕСІН - а., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд. 

ОРТА ДЕРЕСИН - а., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

ОРТА ДЕРЕСІН - ст., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд. 

ОРТА ДЕРЕСИН - ст., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

ОРТАКӨЛ - а., СҚО, Шал ақын ауд.  

ОРТАКОЛЬ - а., в р-не Шал акына СК обл. 

 

ОРТАҚ - а., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

ОРТАК - а., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ОРТАҚ - а., Ақтөбе обл., Қобда ауд. 

ОРТАК - а., в Кобдинском р-не Акт. обл. 

 

ОРТАҚОҒА - а, Павлодар обл., Екібастұз қал/әк. 

ОРТАКОГА - а., в Екибастузской гор/а. Павл. обл. 

 

ОРТАҚШЫЛ - а., Ақмола обл., Бұланды ауд. 

ОРТАКШЫЛ - а., в Буландынском р-не Акм. обл. 

 

ОРТАҚШЫЛ - а., Қызылорда обл., Шиелі ауд. 

ОРТАКШЫЛ - а., в Шиелинском р-не Кызылорд. обл. 

 

ОРТАҚШЫЛ - а., Атырау обл., Maxaмбет ауд. 

ОРТАКШЫЛ - а., в Махамбетском p-не Атыр. обл. 

 

ОРТАЛЫҚ - а., СҚО, Есіл ауд. 

ОРТАЛЫК - а., в Есильском р-не СК обл. 



 

ОРТАЛЫҚ - а., СҚО, Жамбыл ауд.  

ОРТАЛЫК - а., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

ОРТАТӨБЕ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

ОРТАТОБЕ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ОРТАУ - а., Қарағанды обл., Шет ауд.  

ОРТАУ - а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

ОРЫНБАЙ - а., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд.  

ОРЫНБАЙ - а., в Жанааркинском р-не Кар.обл. 

 

ОРЫНБАЙ ТАЙМАНОВ - а., ОҚО. Бәйдібек ауд. 

ОРЫНБАЙ ТАЙМАНОВ - а., в р-не Байдибека  ЮК обл. 

 

ОРЫСҚҰДЫҚ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

ОРЫСКУДЫК - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ОСАКАРОВКА - с., Қарағанды обл., Осакаров ауд. 

ОСАКАРОВКА - с., в Осакаровском р-не Кар. обл. 

 

ОСЕДЛОЕ - с., СҚО, Есіл ауд. 

ОСЕДЛОЕ - с., в Есильском р-не СК oбл. 

 

ОСИНОВКА - с., Алматы обл., Алакөл ауд. 

ОСИНОВКА - с., в Алакольском р-не Алм.обл. 

 

ОСИПОВКА - с., Қостанай обл., Алтынсарин  ауд. 

ОСИПОВКА - с., в Алтынсаринском р-не Кост. обл. 

 

ОСТРОВКА - с., СҚО, Жамбыл ауд.  

ОСТРОВКА - с., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

ОСТРОВНОЕ - с., Қостанай обл., Сарыкөл ауд. 

ОСТРОВНОЕ - с., в Сарыкольском р-не Кост. обл. 

 

ОСТРОГОРКА - с., Ақмола обл., Сандықтау ауд. 

ОСТРОГОРКА - с., в Сандыктауском р-не Акм. обл. 

 

ОСТРОГОРСКОЕ - с., Ақмола обл., Бұланды ауд. 

ОСТРОГОРСКОЕ - с., в Буландынском р-не Акм. обл. 

 

ОСЬМЕРЫЖСК - с., Павлодар обл., Қашыр ауд. 

ОСЬМЕРЫЖСК - с., в Кашырском р-не Павл. обл. 

 

ОТАН - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

ОТАН - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ОТАРБАЙ - а., Қарағанды обл., Нұра ауд.  



 

ОТАРБАЙ - а., в Нуринском р-не Кар. обл. 

 

ОТАУТҮСКЕН - а, Ақмола обл., Целиноград ауд. 

ОТАУТУСКЕН - а., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

ОТКОРМОЧНОЕ - с., Қарағанды обл., Осакаров ауд. 

ОТКОРМОЧНОЕ - с., в Осакаровском р-не Кар. обл. 

 

ОТРАДНОЕ - с., Ақмола обл., Бұланды ауд. 

ОТРАДНОЕ - с., в Буландынском р-не Акм. обл. 

 

ОТРАДНОЕ - с., Ақмола обл., Жарқайың ауд. 

ОТРАДНОЕ - с., в Жаркайынском р-не Акм. обл. 

 

ОТРАДНОЕ - с., БҚО, Шыңғырлау ауд.  

ОТРАДНОЕ - с., в Шынгырлауском р-не ЗК обл. 

 

ОТРАДНОЕ - ,с., ШҚО, Ұлан ауд. 

ОТРАДНОЕ - с., в Уланском р-не ВК обл. 

 

ОТЫНАҒАШ - а., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд. 

ОТЫНАТАШ - а., в Узынкольском р-не Кост. обл. 

 

ОТЫРАБАТ - а., ОҚО, Отырар ауд. 

ОТЫРАБАТ -а., в Отырарском р-не ЮК обл. 

ОТЫРАБАТ - ст, ОҚО, Отырар ауд.  

ОТЫРАБАТ - ст., в Отырарском р-не ЮК обл. 

 

ОТЫРАР – а., ОҚО, Отырар ауд. 

ОТРАР - а., в Отырарском р-не ЮК обл. 

 

ОШАҒАНДЫ - а., Қарағанды обл., Осакаров ауд.. 

ОШАГАНДЫ - а., в Осакаровском  р-не Кар. обл. 

 

ОШАҒАНДЫ - а., Қостанай обл., Жанкелдин ауд. 

ОШАГАНДЫ - а., в Жанкелдинском р-не Кост, обл. 

 

ОШАҚ - а., Ақмола обл., Шортанды ауд.  

ОШАК - а., в Шортандынском р-не Акм. обл. 

 

ОШАҚТЫ - а., ОҚО, Сайрам ауд. 

ОШАКТЫ - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

ОШАҚТЫ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

ОШАКТЫ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ОЯҢ- а., Алматы обл., Қаратал ауд. 

ОЯН - а., в Караталском р-не Алм. обл. 

 

ОЯҢ - а., БҚО, Тасқала ауд. 



 

ОЯН — а., в Таскалинском р-не ЗК обл. 

 

 

-Ө- 
 

ӨГЕМ - а., ОҚО, Қазығұрт ауд. 

ОГЕМ - а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

ӨГІЗБАЛЫҚ - а., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд. 

ОГИЗБАЛЫК - а., в Узынкольском р-не Кост. обл. 

 

ӨЗЕН - ст., Маңғыстау обл., Жаңаөзен қал/әк. 

ОЗЕН - ст., в Жанаозенской гор/а. Манг. обл. 

 

ӨЗКЕНТ - а., Қызылорда обл., Жанақорған ауд. 

ОЗКЕНТ - а., в Жанакорганском р-не Кызылорд. обл. 

 

ӨЛЕҢДІ - а., Қостанай обл., Наурызым ауд.  

ОЛЕНДИ - а., в Наурызымском р-не Кост. обл. 

 

ӨЛЕҢТІ - а., Ақмола обл., Ерейментау ауд.  

ОЛЕНТИ - а., в Ерейментауском р-не Акм. обл. 

 

ӨЛЕҢТІ - а., БҚО, Сырым ауд. 

ОЛЕНТИ - а., в Сырымском р-не ЗК обл. 

 

ӨЛЕҢТІ - а., Ақтөбе обл., Алға ауд. 

ОЛЕНТИ - а., в Алтайском р-не Акт. обл. 

 

ӨЛЕҢТІ - ст., Ақмола обл., Ерейментау ауд.  

ОЛЕНТИ- ст., в Ерейментауском р-не Акм. обл. 

 

ӨЛКЕ - а., Ақтөбе обл. Ақтөбе қал/әк. 

ОЛЬКЕ -а., в Актобинской гор/а. Акт. обл.  

 

ӨМІРЗАҚ - а., Маңғыстау обл., Ақтау қал/әк. 

ОМИРЗАК - а., в Актауской гор/а. Манг. обл. 

 

ӨМІРЗАҚ - а., ШҚО, Бородулиха ауд.  

ОМИРЗАК- а., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

ӨНДІРІС - а., Ақмола обл., Астрахан ауд.  

ОНДИРИС - а., в Астраханском р-не Акм. обл. 

 

ӨНДІРІС - а., Ақмола обл., Зеренді ауд.  

ОНДИРИС - а., Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ӨНДІРІС - а., Алматы обл.., Есіл ауд.  

ОНДИРИС - а., в Есильском р-не Алм. обл. 



 

ӨНДІРІС - а., Жамбыл обл., Сарысу ауд.  

ОНДИРИС - а., в Сарысуском р-не Жамб. обл. 

 

ӨНДІРІС -  а., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд.  

ОНДИРИС - а., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

ӨНДІРІС - а., Қарағанды обл., Нұра ауд.  

ОНДИРИС - а., в Нуринском р-не Кар. обл. 

 

ӨНДІРІС - а., ОҚО, Қазығұрт ауд. 

ОНДИРИС - а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

ӨНДІРІС - а., СҚО, Зеренді ауд. 

ОНДИРИС - а., в Зерендинском р-не СК обл. 

 

ӨҢДІРІС -а., СКО, Уәлиханов ауд. 

ОНДИРИС - a., в Уалихановском р-не СК обл. 

 

ӨНДІРІС - а., ШҚО, Бесқарағай ауд.  

ОНДИРИС - а., в Бескарагайском р-не ВК обл. 

 

ӨНЕГЕ - а., БҚӨ, Жәнібек ауд. 

ОНЕГЕ-а., в Жанибекском р-не ЗК обл. 

 

ӨНІМ – а., Алматы обл., Ақсу ауд. 

ОНИМ - а., в Аксуском р-не Алм. обл. 

 

ӨРБҰЛАҚ - а., ОҚО Түлкібас ауд. 

ОРБУЛАК - а., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

ӨРГЕБАС - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

ОРГЕБАС - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ӨРКЕН – а.,  ШҚО, Аягөз ауд.  

ОРКЕН - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

ӨРКЕНДЕУ - а., Ақмола обл., Қорғалжын ауд.  

ОРКЕНДЕУ - а., в Коргалжынском р-не Aкм.обл. 

 

ӨРКЕНДЕУ - а., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд. 

ОРКЕНДЕУ - а., в Жанааркинском р-не Кар. обл. 

 

ӨРКЕНДЕУ -а.,Қызылорда обл., Қазалы ауд. 

ОРКЕНДЕУ - а., в Казалынском р-не Кызылорд. обл. 

 

ӨРКЕНДІ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ОРКЕНДИ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ӨРЛІК - а., Атырау обл., Индер ауд.  

ОРЛИК - а., в Индерском р-не Aтыр.обл. 



 

ӨРНЕК - а., Ақмола обл., Ақкөл ауд.  

ОРНЕК- а., в Аккольском р-не Акм. обл. 

 

ӨРНЕК - а., Ақмола обл., Астрахан ауд.  

ОРНЕК- а., в Астраханском р-не Акм. 

 

ӨРНЕК - а., Ақмола обл., Ерейментау ауд.  

ОРНЕК- а., в Ерейментауском р-не Акм.обл. 

 

ӨРНЕК - а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд.  

ОРНЕК - а., в Енбекшиказахском р-не Алм.обл. 

 

ӨРНЕК - а., Алматы обл., Райымбек ауд.  

ОРНЕК - а., в Райымбекском р-не Алм. ауд. 

 

ӨРНЕК- а., Жамбыл обл., Жамбыл ауд.  

ОРНЕК - а., в Жамбылском р-не Жамб.обл. 

 

ӨРНЕК - а.,  Жамбыл обл., Тұрар.Рысқұлов ауд. 

ОРНЕК - а., в Турар Рыскуловском р-не Жамб. обл. 

 

ӨРНЕК - а., Қарағанды обл., Ұлытау ауд.  

ОРНЕК - а., в Улытауском р-не Кар. обл. 

 

ӨРНЕК - а., Қостанай обл., Қарабалық ауд.  

ОРНЕК - а., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 

ӨРНЕК - а., СҚО, Уәлиханов ауд. 

ОРНЕК - а., в Уалиханском р-не СК обл. 

 

ӨРНЕК - а., ШҚО, Көкпекті ауд. 

ОРНЕК - а., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

ӨРНЕК - а., ШҚО, Қатонқарағай ауд. 

ОРНЕК - а., в Катонкарагайском р-не ВК обл.  

 

ӨСЕМБАЙ - а., Ақмола обл., Ерейментау ауд. 

ОСЕМБАЙ - а., в Ерейментауском р-не Акм. обл. 

 

ӨСКЕМЕН - ст., ШҚО, Өскемен қал/әк.  

ОСКЕМЕН - ст., в Усть-Каменогорской гор/а. ВК обл. 

 

ӨСКЕН - а., СҚО, Айыртау ауд. 

ОСКЕН - а., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

ӨСКЕНАУЫЛ - а., БҚО, Орал қал/әк.  

ОСКЕНАУЫЛ - а., в Уральской гор/а. ЗК обл. 

 

ӨСТЕМІР - а., Алматы обл., Талғар ауд.  

ОСТЕМИР - а., в Талгарском р-не Алм. обл. 



 

ӨСІБАЙ - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд.  

ОСИБАЙ - а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

ӨТЕГЕН - а., ШҚО, Тарбағатай ауд. 

ОТЕГЕН - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

ӨТЕГЕН - а., Жамбыл обл., Қордай ауд.  

ОТЕГЕН - а., в Кордайском р-не Жамб. обл. 

 

ӨТЕК - а., Ақтөбе обл., Қобда ауд. 

ОТЕК - а., в Кобдинском р-не Акт. обл. 

 

ӨТЕМІС - а., ОҚО, Сайрам ауд. 

ОТЕМИС - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

ӨТЕМІСОВ - ст., Атырау обл., Индер ауд.  

ОТЕМИСОВ - ст., в Индерском р-не Атырау обл. 

 

ӨТЕМІСОВ - а., Атырау обл., Құрманғазы ауд. 

ОТЕМИСОВ - а., в Курмангазынском р-не Атырау обл. 

 

ӨТЕНАЙ - а., Алматы обл., Ескелді ауд.  

ОТЕНАЙ - а., в Ескелдинском р-не Алм. обл. 

 

ӨТЕС - а., Павлодар обл., Ақтоғай ауд. 

ОТЕС - а., в Актогайском р-не Павл. обл. 

 

ӨТКЕЛБАЙ - а., Қарағанды обл., Жезқазған қал/әк.. 

ОТКЕЛБАЙ - а., в Жезказганской гор/а. Кар. обл. 
 

-П- 

 

ПАВЛОВКА - с., Ақмола обл., Ерейментау ауд. 

ПАВЛОВКА - с., в Ерейментауском р-не Акм. обл. 

 

ПАВЛОВКА - с., Ақмола обл., Зеренді ауд.  

ПАВЛОВКА - с., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ПАВЛОВКА - с., Қостанай обл., Таран ауд.  

ПАВЛОВКА - с., в Тарановском р-не Кост, обл. 

 

ПАВЛОВКА - с., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд. 

ПАВЛОВКА - с., в Узынкольском р-не Кост. обл. 

 

ПАВЛОВКА - с., Павлодар обл., Успен ауд. 

ПАВЛОВКА - с., в Успенском р-не Павл. обл. 

 

ПАВЛОВО - с., БҚО, Зеленое ауд. 

ПАВЛОВО - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 



 

ПАВЛОВСКОЕ - с., Қостанай обл., Қарасу ауд. 

ПАВЛОВСКОЕ - с., в Карасуском р-не Кост, обл. 

 

ПАВЛОГРАДКА - с., Ақмола обл., Целиноград ауд. 

ПАВЛ ОГРАДКА - с., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

ПАВЛОДАРСКОЕ – с., Павлодар обл., Павлодар қал/әк. 

ПАВЛОДАРСКОЕ - с., в Павлодарской гор/а. Павл. обл. 

 

ПАВЛЫШ СПАССКОЕ - с., Қостанай обл., Сарыкөл 

ауд, 

ПАВЛЫШ СПАССКОЕ - с., в Сарыкольском р-не Кост. 

обл. 

 

ПАНТЕЛЕЙМОНОВКА - с., ШҚО, Көкпекті ауд. 

ПАНТЕЛЕЙМОНОВКА - с., в Кокпектинском р-не ВК 

обл. 

 

ПАНФИЛОВ - с., Алматы обл., Талғар ауд. 

ПАНФИЛОВ –с., в Талгарском р-не Алм. обл. 

 

ПАНФИЛОВО - с., Қостанай обл., Қарасу ауд. 

ПАНФИЛОВО - с., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

ПАНФИЛОВО - с., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

ПАНФИЛОВО - с., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ПАНФИЛОВО - с., Павлодар обл., Ертіс ауд. 

ПАНФИЛОВО - с., в Ертисском р-не Павл. обл. 

 

ПАРАМОНОВКА - с., Павлодар обл., Аксу қал/әк. 

ПАРАМОНОВКА - с., в Аксуской гор/а. Павл, обл. 

 

ПАРАМОНОВКА СТАРАЯ - с., Павлодар обл., Ақсу 

қал/әк. 

ПАРАМОНОВКА СТАРАЯ - с., в Аксуской гор/ а. Павл. 

обл. 

 

ПАРТИЗАНКА - с., Ақмола обл., Бұланды ауд. 

ПАРТИЗАНКА - с., в Буландынском р-не Акм. обл. 

 

ПАРЧЕВКА - с., Акмола обл., Жақсы ауд. 

ПАРЧЕВКА- с., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 

ПАХАРЬ - с., Акмола обл., Зеренді ауд. 

ПАХАРЬ - с., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ПАХОМОВКА - с., Павлодар обл., Қашыр ауд. 

ПАХОМОВКА - с., в Кашырсмом р-не Павл. обл. 

 



 

ПАХОТНОЕ - с., Қарағанды обл., Абай ауд.  

ПАХОТНОЕ - с., в Абайском р-не Кар. обл. 

 

ПАХТАЗАРИБДАР - а., ОҚО, Сайрам ауд. 

ПАХТАЗАРИБДАР - а., в Сайрамском р-не обл. 

 

ПӘКЕНТАЙ АРАПОВ - а., ОҚО, Арыс ауд. 

ПАКЕНТАЙ АРАПОВ - а., в Арысском р-не  ЮКобл. 

 

ПЕНЬКОВО - с., СҚО, Қызылжар ауд. 

ПЕНЬКОВО - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

ПЕПЕЛ - раз., БҚО, Бөрілі ауд. 

ПЕПЕЛ - раз., в Борилинском р-не ЗК обл. 

 

ПЕПЕЛ - раз., БҚО, Ақсай кал/әк.  

ПЕПЕЛ - раз., в Аксайской гор/а. ЗК обл. 

 

ПЕРВАЯ ЦЕЛИННАЯ - ст., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

ПЕРВАЯ ЦЕЛИННАЯ - ст., в р-не Габита Мусирепова 

СК обл. 

 

ПЕРВОЕ МАЯ - с., Алматы обл., Кербұлақ ауд.  

ПЕРВОЕ МАЯ - с.,-в Кербулакском р-не Алм.обл. 

 

ПЕРВОЕ МАЯ - с., Алматы обл., Қаратал ауд.  

ПЕРВОЕ МАЯ - с., в Караталском р-не Алм.обл. 

 

ПЕРВОЕ МАЯ - с., Қарағанды обл., Бұқар жыpay ауд. 

ПЕРВОЕ МАЯ - с., в Бухар жырауском р-не  Кар. обл. 

 

ПЕРВОЕ МАЯ - с., Қарағанды обл., Нұра ауд.  

ПЕРВОЕ МАЯ - с., в Нуринском р-не Кар.обл. 

 

ПЕРВОЕ МАЯ - с., ОҚО, Қазығұрт ауд.  

ПЕРВОЕ МАЯ - с., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

ПЕРВОЕ МАЯ- с., ОҚО, Мақтаарал aуд. 

ПЕРВОЕ МАЯ - с., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ПЕРВОЕ МАЯ - с., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

ПЕРВОЕ МАЯ - с., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ПЕРВОЕ МАЯ - с., Павлодар обл., Баянауыл ауд. 

ПЕРВОЕ МАЯ - с., в Баянауылском р-не Павл, обл. 

 

ПЕРВОМАЙ - с., БҚО, Ақжайық ауд. 

ПЕРВОМАЙ - с., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

ПЕРВОМАЙКА - с., Акмола обл., Астрахан ауд. 



 

ПЕРВОМАЙКА - с., в Астраханском р-не Акм. обл. 

 

ПЕРВОМАЙКА - с., Акмола обл., Степногорск қал/әк. 

ПЕРВОМАЙКА - с., в Степногорской гор/а. Акм. обл. 

 

ПЕРВОМАЙКА - с., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд. 

ПЕРВОМАЙКА - с., в Узынкольском р-не Кост, обл. 

 

ПЕРВОМАЙСК - с., Павлодар обл., Қашыр ауд. 

ПЕРВОМАЙСК - с., в Кашырском р-не Павл. обл. 

 

ПЕРВОМАЙСКОЕ - с., Ақмола обл., Бурабай ауд. 

ПЕРВОМАЙСКОЕ - с., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

ПЕРВОМАЙСКОЕ - с., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

ПЕРВОМАЙСКОЕ - с., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ПЕРВОМАЙСКОЕ - с., Ақмола обл., Шортанды ауд. 

ПЕРВОМАЙСКОЕ - с., в Шортандынском р-не Акм. обл. 

 

ПЕРВОМАЙСКОЕ - с., Ақтөбе обл., Қарғалы ауд. 

ПЕРВОМАЙСКОЕ - с., в Каргалынском р-не Акт. обл. 

 

ПЕРВОМАЙСКОЕ - с., Қостанай обл., Алтынсарин ауд. 

ПЕРВОМАЙСКОЕ - с., в Алтынсаринском р-не Кост. 

обл. 

 

ПЕРВОМАЙСКОЕ - с., Қостанай обл., Әулиекөл ауд. 

ПЕРВОМАЙСКОЕ - с., в Аулиекольском р-не Кост. обл. 

 

ПЕРВОМАЙСКОЕ - с., Қостанай обл., Денисов ауд. 

ПЕРВОМАЙСКОЕ - с., в Денисовском р-не Кост. обл. 

 

ПЕРВОМАЙСКОЕ - с., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

ПЕРВОМАЙСКОЕ - с., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 

ПЕРВОМАЙСКОЕ - с., Қостанай обл., Меңдіқара ауд. 

ПЕРВОМАЙСКОЕ - с., в Мендикаринском р-не Кост. 

обл. 

 

ПЕРВОМАЙСКОЕ - с., Қостанай обл., Федоров ауд. 

ПЕРВОМАЙСКОЕ - с., в Федоровском р-не Кост. обл. 

 

ПЕРВОМАЙСКОЕ - с., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

ПЕРВОМАЙСКОЕ - с., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ПЕРВОМАЙСКОЕ - с., СҚО, Тимирязев ауд. 

ПЕРВОМАЙСКОЕ - с., в Тимирязевском р-не СК обл. 

 



 

ПЕРВОРОССИЙСКОЕ - с., ШҚО, Зырянов ауд. 

ПЕРВОРОССИЙСКОЕ - с., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

ПЕРВОСОВЕТСКОЕ - с., БҚО, Зеленов ауд. 

ПЕРВОСОВЕТСКОЕ - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

ПЕРЕВАЛОЧНАЯ - ст., Қарағанды обл., Сәтбаев қал/әк. 

ПЕРЕВАЛОЧНАЯ - ст., в Сатбаевском гор/а. Кар. обл. 

 

ПЕРЕВАЛЬНОЕ - с., ШҚО, Глубокое ауд. 

ПЕРЕВАЛЬНОЕ - с., в Глубоковском р-не ВК обл. 

 

ПЕРЕКАТНОЕ - с., Ақмола обл., Жақсы ауд. 

ПЕРЕКАТНОЕ - с., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 

ПЕРЕКАТНОЕ - ст., Ақмола обл., Жақсы ауд. 

ПЕРЕКАТНОЕ - ст., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 

ПЕРЕЛЕСКИ - с., Қостанай обл., Денисов ауд. 

ПЕРЕЛЕСКИ - с., в Денисовском р-не Кост. обл. 

 

ПЕРЕЛЕСКИ - ст., Қостанай обл., Денисов ауд. 

ПЕРЕЛЕСКИ - ст., в Денисовском р-не Кост. обл. 

 

ПЕРЕЛЮБОВКА - с., Ақтөбе обл., Темір ауд. 

ПЕРЕЛЮБОВКА - с., в Темирском р-не Акт. обл. 

 

ПЕРЕМЕНОВКА - с., ШҚО, Бородулиха ауд. 

ПЕРЕМЕНОВКА - с., в Бородулихинском р-не ВКобл. 

 

ПЕРЕМЕТНАЯ - ст., БҚО, Зеленое ауд. орт. 

ПЕРЕМЕТНАЯ - ст., Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

ПЕРЕМЕТНОЕ - с., БҚО, Зеленов ауд. орт. 

ПЕРЕМЕТНОЕ - с., р.ц. Зеленовского р-на ЗК обл. 

 

ПЕРЕТАСКА - с., Атырау обл., Атырау қал/әк. 

ПЕРЕТАСКА - с., в Атырауской гар/а. Атыр. обл. 

 

ПЕРЦЕВКА - с., Қостанай обл., Рудный қал/әк.  

ПЕРЦЕВКА - с., в Рудненской гор/а. Кост. обл. 

 

ПЕСКИ - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд.  

ПЕСКИ - с., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

ПЕСЧАНКА - с., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд. 

ПЕСЧАНКА - с., в Узынкольском р-не Кост. обл. 

 

ПЕСЧАНКА - с., СҚО, Жамбыл ауд.  



 

ПЕСЧАНКА - с., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

ПЕСЧАНКА - с., ШҚО, Бородулиха ауд.  

ПЕСЧАНКА - с., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

ПЕСЧАНКА - с., ШҚО, Көкпекті ауд.  

ПЕСЧАНКА - с., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

ПЕСЧАНОЕ - с., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

ПЕСЧАНОЕ - с., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 

ПЕСЧАНОЕ - с., Павлодар обл., Қашыр ауд. 

ПЕСЧАНОЕ - с., в Кашырском р-не Павл. обл. 

 

ПЕТЕРФЕЛЬД - с., СҚО, Қызылжар ауд. 

ПЕТЕРФЕЛЬД - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

ПЕТРИКОВКА - с., Ақмола обл., Сандықтау ауд. 

ПЕТРИКОВКА - с., в Сандыктауском р-не Акм. обл. 

 

ПЕТРОВКА - с., Ақмола обл., Астрахан ауд. 

ПЕТРОВКА - с., в Астраханском р-не Акм.обл. 

 

ПЕТРОВКА - с., Ақмола обл., Сандықтау ауд. 

ПЕТРОВКА - с., в Сандыктауском р-не Акм.обл. 

ПЕТРОВКА - с., Ақмола обл., Шортанды ауд. 

ПЕТРОВКА - с., в Шортандынском р-не Акм.обл. 

 

ПЕТРОВКА - с., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

ПЕТРОВКА - с., в Бухар жырауском р-не Кар.обл.  

 

ПЕТРОВКА - с., СҚО, Есіл ауд. 

ПЕТРОВКА - с., в Есильском р-не СК обл. 

 

ПЕТРОВКА - с., СҚО, Жамбыл ауд. 

ПЕТРОВКА - с., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

ПЕТРОВКА - с., СҚО, Тайынша ауд. 

ПЕТРОВКА - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ПЕТРОВО - с., БҚО, Зеленов ауд. 

ПЕТРОВО - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

ПЕТРОГРАДСКОЕ - с., ШҚО, Бородулиха ауд. 

ПЕТРОГРАДСКОЕ - с., Бородулихинском р-не  ВК обл. 

 

ПЕТРОПАВЛ - ст., СҚО, Петропавл ауд. 

ПЕТРОПАВЛ - ст., в Петропавловской р-не СК обл. 

 

ПЕТРОПАВЛОВКА- с., Ақтөбе обл.,Қарғалы ауд. 



 

ПЕТРОПАВЛОВКА - с., в Каргалынском р-не  Акт. обл. 

 

ПЕТРОПАВЛОВКА - с., Алматы обл., Сарқант ауд. 

ПЕТРОПАВЛОВКА - с., в Саркантском р-не  Алм. обл. 

 

ПЕТРОПАВЛОВКА - с., Павлодар обл., Железин ауд. 

ПЕТРОПАВЛОВКА - с., в Железинском р-не  Павл. обл. 

 

ПЕТРОПАВЛОВКА - с., СҚО, Айыртау ауд. 

ПЕТРОПАВЛОВКА - с., в Айыртауском СК обл. 

 

ПЕТРОПАВЛОВКА - с., ШҚО, Бородулиха ауд. 

ПЕТРОПАВЛОВКА - с., в Бородулихинском р-не ВК 

обл. 

 

ПЕЧИ - с., ШҚО, Қатонқарағай ауд. 

ПЕЧИ - с., в Катонкарагайском р-не ВК обл. 

 

ПЕШКОВКА - с., Қостанай обл., Федоров ауд. 

ПЕШКОВКА - с., в Федоровском р-не Кост. обл. 

 

ПЕШКОВКА - ст., Қостанай обл., Федоров ауд. 

ПЕШКОВКА - ст., в Федоровском р-не Кост. обл. 

 

ПEIIIНОЙ - с., Атырау обл., Атырау қал/әк.  

ПЕШНОЙ - с., в Атырауской гор/а. Атыр. обл. 

 

ПИЛКИНО - с., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд. 

ПИЛКИНО - с., в Узынкольском р-не Кост.обл. 

 

ПИОНЕР - с., Қарағанды обл., Ұлытау ауд.  

ПИОНЕР - с., в Улытауском р-не Кар. обл. 

 

ПИОНЕР - с., Жамбыл обл., Жамбыл ауд.  

ПИОНЕР - с., в Жамбылском р-не Жамб. обл. 

 

ПИОНЕРСКОЕ - с., Қарағанды обл., Осакаров ауд. 

ПИОНЕРСКОЕ - с., в Осакаровском р-не Кар. обл 

 

ПИСАРЕВКА - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

ПИСАРЕВКА - с., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

ПИЯЗ - а., Алматы обл., Қаратал ауд. 

ПИЯЗ - а., в Караталском р-не Алм. обл. 

 

ПЛАНИДОВКА - с., ШҚО, Глубокое ауд. 

ПЛАНИДОВКА - с., в Глубоковском р-не ВК обл. 

 

ПЛАНТАЦИЯ - с., БҚО, Жаңақала ауд.  

ПЛАНТАЦИЯ - с., в Жанакалинском р-не ЗК обл. 



 

ПЛОДОВОЯГОДНОЕ,-с., Жамбыл обл., Меркі ауд. 

ПЛОДОВОЯГОДНОЕ - с., в Меркинском р-не Жамб. 

обл. 

 

ПЛОСКОЕ - с., СҚО, Қызылжар ауд.  

ПЛОСКОЕ - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

ПЛОТИНА - с., СҚО, Тайынша ауд. 

ПЛОТИНА - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ПЛОТИННОЕ - с., Қарағанды обл., Бұхар жырау ауд. 

ПЛОТИННОЕ - с., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

ПОБЕДА - с., Қостанай обл., Қарабалық ауд.  

ПОБЕДА - с., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 

ПОБЕДА - с., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

ПОБЕДА - с., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ПОБЕДА - с., Павлодар обл., Ертіс ауд.  

ПОБЕДА - с., в Ертисском р-не Павл. обл. 

 

ПОВОЗОЧНОЕ - с., СҚО, Шал ақын ауд. 

ПОВОЗОЧНОЕ - с., в р-не Шал акына СК обл. 

 

ПОГОДАЕВО - с., БҚО, Зеленое ауд.  

ПОГОДАЕВО - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

ПОГРАНИЧНИК - с., Алматы обл., Сарқант ауд. 

ПОГРАНИЧНИК - с., в Саркантском р-не Алм. обл. 

 

ПОГРАНИЧНОЕ - с., Павлодар обл., Ақсу кал/әк. 

ПОГРАНИЧНОЕ - с., в Аксуской гор/а. Павл. обл. 

 

ПОДГОРНОЕ - с., Ақмола обл., Жақсы ауд. 

ПОДГОРНОЕ - с., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 

ПОДГОРНОЕ - с., Қостанай обл., Денисов ауд. 

ПОДГОРНОЕ - с.„ в Денисовском р-не Кост. обл. 

 

ПОДГОРНОЕ - с., СҚО, Қызылжар ауд.  

ПОДГОРНОЕ - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

ПОДГОРНОЕ - с., ШҚО, Көкпекті ауд.  

ПОДГОРНОЕ - с., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

ПОДГОРНОЕ - с., ШҚО, Үржар ауд.  

ПОДГОРНОЕ - с., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

ПОДГОРОДКА - с., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 



 

ПОДГОРОДКА - с., в Карабалыкском р-не Каст обл. 

 

ПОДЗАВОДСК - с., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

ПОДЗАВОДСК - с., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ПОДЛЕСНОЕ-с., Ақмола обл., Ақкөл ауд. 

ПОДЛЕСНОЕ - с., в Аккольском р-не Акм. обл. 

 

ПОДЛЕСНОЕ - с., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

ПОДЛЕСНОЕ - с., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ПОДЛЕСНОЕ-c., СҚО, Тайынша ауд.  

ПОДЛЕСНОЕ - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ПОДНЕБЕСНОЕ - с., ШҚО, Бородулиха ауд. 

ПОДНЕБЕСНОЕс., Бородулихинском р-не. ВК обл. 

 

ПОДОЛЬСКОЕ - с., СҚО, Тайынша ауд. 

ПОДОЛЬСКОЕ - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ПОДОРЛЕНОК - с., ШҚО, Зырянов ауд.  

ПОДОРЛЕНОК - с., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

ПОДПУСК - с., Павлодар обл., Лебяжье ауд.  

ПОДПУСК - с., в Лебяжинском р-не Павл. обл. 

ПОДСТЕПКА - с., Павлодар обл., Павлодар ауд. 

ПОДСТЕПКА - с., в Павлодарском р-не Павл. обл. 

 

ПОДСТЕПНОЕ - с., БҚО, Теректі ауд.  

ПОДСТЕПНОЕ - с., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

ПОДХОЗ - с., Ақмола обл., Бурабай ауд.  

ПОДХОЗ - с., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

ПОДХОЗ - с., Қарағанды обл., Шет ауд. 

ПОДХОЗ - с., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

ПОДХОЗ - с., ОҚО, Теректі ауд. 

ПОДХОЗ - с., в Теректинском р-не ЮК обл. 

 

ПОДХОЗ - с., ШҚО, Шар қал/әк. 

ПОДХОЗ - с., в р-не Шарском р-не ВК обл. 

 

ПОДХОЗ ПЧ-45 - с., Алматы обл., Көксу ауд.  

ПОДХОЗ ПЧ-45 - с., в Коксуском р-не Алм. обл. 

 

ПОЙМА - с., БҚО, Теректі ауд. 

ПОЙМА - с., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

ПОЙМА - ст., БҚО, Теректі ауд. 



 

ПОЙМА - ст., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

ПОКАТИЛОВКА - с., БҚО, Теректі ауд. 

ПОКАТИЛОВКА - с., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

ПОКРОВКА - с., Ақмола обл., Атбасар ауд.  

ПОКРОВКА - с., в Атбасарском р-не Акм.обл. 

 

ПОКРОВКА - с., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд.  

ПОКРОВКА - с., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

ПОКРОВКА - с., Алматы обл., Жамбыл ауд. 

ПОКРОВКА - с., в Жамбылском р-не Алм.обл. 

 

ПОКРОВКА  -с., Қостанай обл., Денисов ауд. 

ПОКРОВКА - с., в Денисовском р-не Кост.обл. 

 

ПОКРОВКА - с., СҚО, Есіл ауд.  

ПОКРОВКА - с., в Есильском р-не СК обл. 

 

ПОКРОВКА - с., СҚО, Мамлют ауд.  

ПОКРОВКА - с., в Мамлютском р-не СК обл. 

 

ПОЛИВНОЕ - с., БҚО, Зеленов ауд.  

ПОЛИВНОЕ - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

ПОЛИВНОЕ - с., Қарағанды обл., Абай ауд. 

ПОЛИВНОЕ - с., в Абайском р-не Кар. oбл. 

 

ПОЛИТЕХНИК - с., Ақмола обл., Біржан сал ауд. 

ПОЛИТЕХНИК - с., в р-не Биржан сала Акм.обл. 

 

ПОДЛОГ - с., ШҚО, Бородулиха ауд.  

ПОДЛОГ - с., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

ПОЛОВИНКА - с., ШҚО, Семей кал/әк.  

ПОЛОВИНКА - с., в Семейской гор/а. ВК обл. 

 

ПОЛОВИНКА - с., ШҚО, Шемонаиха aуд.  

ПОЛОВИНКА -с., в Шемонаихинском р-не ЗК обл. 

 

ПОЛОВНИКОВКА - с:, Қостанай обл., Қостанай ауд. 

ПОЛОВНИКОВКА с., в Костанайском Кост. обл. 

 

ПОЛТАВКА - с., Ақмола обл., Атбасар ауд. 

ПОЛТАВКА - с., в Атбасарском р-не Акм. обл. 

 

ПОЛТАВКА - с., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд.  

ПОЛТАВКА - с., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

ПОЛТАВКА - с., БҚО, Шыңғырлау ауд.  



 

ПОЛТАВКА - с., в Шынгырлауском р-не ЗК обл. 

 

ПОЛТАВКА - с., Қостанай обл., Федоров ауд. 

ПОЛТАВКА - с., в Федоровском р-не Кост. обл. 

 

ПОЛТАВКА - с., СҚО, Аққайың ауд.  

ПОЛТАВКА - с., в Аккайынском р-не СК обл. 

 

ПОЛТАВКА - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

ПОЛТАВКА - с., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

ПОЛТАВСКОЕ - с., Ақмола обл., Егіндікөл ауд. 

ПОЛТАВСКОЕ - с., в Егиндикольском р-не Акм. обл. 

 

ПОЛУДИНО - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

ІИОЛУДИНО - с., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

ПОЛУКАЗАРМА - с., Қызылорда обл., Шиелі ауд. 

ПОЛУКАЗАРМА - с., в Шиелинском р-не Кызылорд.  

обл. 

 

ПОЛЯКОВКА - с., СҚО, Есіл ауд.  

ПОЛЯКОВКА - с., в Есильском р-не СК обл. 

 

ПОЛЯНКА - с., ШҚО, Бесқарағай ауд.  

ПОЛЯНКА - с., в Бескарагайском р-не ВК обл. 

 

ПОПЕРЕЧНОЕ - с., ШҚО, Риддер қал/әк. 

ПОПЕРЕЧНОЕ - с., в Риддерской гор/а. ВК обл. 

 

ПОПОВИЧ - с., Қостанай обл., Қамысты ауд. 

ПОПОВИЧ - с., в Камыстынском р-не Кост. обл. 

 

ПОПОВКА - с., Ақмола обл., Атбасар ауд.  

ПОПОВКА - с., в Атбасарском р-не Акм. обл. 

 

ПОРОДНАЯ I - ст., Павлодар обл., Екібастұз кал/әк. 

ПОРОДНАЯ I - ст., в Екибастузской гор/а. Павл. обл. 

 

ПОТАПЕНКОВО - с., ШҚО, Бородулиха ауд. 

ПОТАПЕНКОВО - с., в Бородулихинском р-не ВКобл. 

 

ПОТУЙ - раз., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд. 

ПОТУЙ - раз., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

ПОЧИНОВКА - с., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд. 

ПОЧИНОВКА - с., в Узынкольском р-не Кост, обл. 

 

ПРАВДА - с., БҚО, Шыңғырлау ауд. 

ПРАВДА - с., в Шынгырлауском р-не ЗК обл. 



 

ПРАВДИНО - с., СҚО, Мағжан Жумабаев ауд. 

ПРАВДИНО- с., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

ПРАВЫЙ УСТЬ-КАЛЖЫР - а., ШҚО, Күршім ауд. 

ПРАВЫЙ У СТЬ-КАЛЖЫР - а., в Куршимском р-не ВК 

обл. 

 

ПРАПОРЩИКОВО - с., ШҚО, Глубокое ауд. 

ПРАПОРЩИКОВО - с., в Глубоковском р-не ВК обл. 

 

ПРЕДГОРНОЕ - с., ШҚО, Глубокое ауд. 

ПРЕДГОРНОЕ - с., в Глубоковском р-не ВК обл. 

 

ПРЕДГОРНОЕ - ст., ШҚО, Глубокое ауд. 

ПРЕДГОРНОЕ - се, в Глубоковском р-не ВК обл. 

 

ПРЕДОТВАЛЬНАЯ - ст., Қостанай обл., Рудный қал/әк. 

ПРЕДОТВАЛЬНАЯ - ст., в Рудненской гор/а. Кост. обл. 

 

ПРЕКРАСНОЕ - с., СҚО, Айыртау ауд. 

ПРЕКРАСНОЕ - с., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

ПРЕОБРАЖЕНКА - с., Ақмола обл., Сандықтау ауд. 

ПРЕОБРАЖЕНКА - с., в Сандыктауском р-не Акм. обл. 

 

ПРЕОБРАЖЕНКА - с., Ақмола обл., Целиноград ауд. 

ПРЕОБРАЖЕНКА - с., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

ПРЕОБРАЖЕНКА - с., Ақтөбе обл., Қарғалы ауд. 

ПРЕОБРАЖЕНКА - с.,. в Каргалынском р-не Акт. обл. 

 

ПРЕОБРАЖЕНКА - с., ШҚО, Көкпекті ауд. 

ПРЕОБРАЖЕНКА - с., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

ПРЕСНОВКА - с., СҚО, Жамбыл ауд. орт. 

ПРЕСНОВКА - с., р.ц. Жамбылском р-на СК обл. 

 

ПРЕСНОВКА - с., СҚО, Қызылжар ауд. 

ПРЕСНОВКА - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

ПРЕСНОГОРЬКОВКА - с., Қостанай обл., Ұзынкөл 

ауд. 

ПРЕСНОГОРЬКОВКА - с., в Узынкольском р-не Кост. 

обл. 

 

ПРЕСНОЕ - с., Павлодар обл., Павлодар ауд. 

ПРЕСНОЕ - с., в Павлодарском р-не Павл. обл. 

 

ПРЕСНОРЕДУТЬ - с., СҚО, Жамбыл ауд. 

ПРЕСНОРЕДУТЬ - с., в Жамбылском р-не СК обл. 



 

ПРЖЕВАЛЬСКОЕ - с., Қарағанды обл., Нұра ауд. 

ПРЖЕВАЛЬСКОЕ - с., в Нуринском р-не Кар. обл. 

 

ПРИБРЕЖНОЕ г с., СҚО, Қызылжар ауд. 

ПРИБРЕЖНОЕ - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

ПРИГОРОДНОЕ - с., Ақмола обл., Атбасар ауд. 

ПРИГОРОДНОЕ - с., в Атбасарском р-не Акм. обл. 

 

ПРИВОЛЬНОЕ - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

ПРИВОЛЬНОЕ - с.,в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

ПРИВОЛЬНОЕ - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

ПРИВОЛЬНОЕ - с., в р-не Габита Мусирепова СКобл. 

 

ПРИВОЛЬНОЕ - с., ШҚО, Ұлан ауд. 

ПРИВОЛЬНОЕ - с.„ в Улановском р-не ВК обл. 

 

ПРИГОРОДНОЕ - с., Ақмола обл., Астана қал/әк. 

ПРИГОРОДНОЕ - с., в Астанинской гор/а. Акм. обл. 

 

ПРИГОРОДНОЕ - с., Ақмола обл., Астана қал/әк. 

ПРИГОРОДНОЕ - с., в Астанинской гор/а. Акм. обл. 

 

ПРИГОРОДНОЕ - с., Ақмола обл., Жарқайың ауд. 

ПРИГОРОДНОЕ - с., в Жаркайынском р-не  Акм. обл. 

 

ПРИГОРОДНОЕ - с., Ақмола обл., Ақкөл ауд. 

ПРИГОРОДНОЕ - с., в Аккольском р-не Акм. обл. 

 

ПРИГОРОДНОЕ - с., Ақмола обл., Шортанды  ауд. 

ПРИГОРОДНОЕ - с., в Шортандынском р-не  Акм. обл. 

 

ПРИГОРОДНОЕ - с., Ақтөбе обл., Ақтөбе ауд. 

ПРИГОРОДНОЕ - с., в Актобинском р-не Акт.обл. 

 

ПРИГОРОДНОЕ - с., Жамбыл обл., Жамбыл ауд. 

ПРИГОРОДНОЕ - с., в Жамбылском р-не  Жамб. обл. 

 

ПРИГОРОДНОЕ - с., Қостанай обд. Жітіқара ауд. 

ПРИГОРОДНОЕ - с., в Житикаринском р-не Кост. обл. 

 

ПРИГОРОДНОЕ - с., Қостанай обл., Қостанай ауд. 

ПРИГОРОДНОЕ - с., в Костанайском р-не  Кост. обл. 

 

ПРИГОРОДНОЕ - с., ШҚО, Лениногорск ауд. 

ПРИГОРОДНОЕ - с., в Лениногорском р-не  ВК обл. 

 

ПРИГОРХОЗ - с., Ақмола обл., Біржан сал ауд. 

ПРИГОРХОЗ - с., в р-не Биржан сала Акм.обл. 



 

ПРИДОЛИНСКАЯ - ст., Қарағанды обл., Шахтинск 

қал/әк. 

ПРИДОЛИНСКАЯ - ст., в Шахтинском гор/а  Кар. обл. 

 

ПРИДОРОЖНОЕ - с., БҚО, Теректі ауд. 

ПРИДОРОЖНОЕ - с., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

ПРИДОРОЖНОЕ - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

ПРИДОРОЖНОЕ – с., в  р-не Магжана Жумабаева СК  

обл. 

 

ПРИДОРОЖНЫЙ - с., Қостанай обл., Федоров ауд. 

ПРИДОРОЖНЫЙ - с., в Федоровском р-не Кост. обл. 

 

ПРИИРТЫШСКОЕ - с., ШҚО, Семей қал/әк. 

ПРИИРТЫШСКОЕ - с., в Семейской гор/а. ВК обл. 

 

ПРИИРТЫШСКОЕ - с., Павлодар обл., Железин ауд. 

ПРИИРТЫШСКОЕ - с., в Железинском р-не Павл. обл. 

 

ПРИИШИМКА - с., Ақмола обл., Астрахан ауд. 

ПРИИШИМКА - с., в Астраханском р-не Акм. обл. 

 

ПРИИШИМКА - с., Ақмола обл., Есіл ауд. 

ПРИИШИМКА - с., в Есильском р-не Акм. обл. 

ПРИИШИМКА - с., СҚО, Қызылжар ауд. 

ПРИИШИМКА - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

ПРИИШИМСКАЯ - ст., Акмола обл., Есіл ауд. 

ПРИИШИМСКАЯ - ст., в Есильском р-не Акм. обл. 

 

ПРИИШИМСКОЕ - с., Қарағанды обл., Осакаров ауд. 

ПРИИШИМСКОЕ - с., в Осакаровском р-не Кар. обл. 

 

ПРИИШИМСКОЕ - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

ПРИИШИМСКОЕ - с., в р-не Габита Мусирепова СК 

обл. 

 

ПРИМОРЕЦ - с., Алматы обл., Қаратал ауд. 

ПРИМОРЕЦ – с., в Караталском р-не Алм. обл. 

 

ПРИМОРСКОЕ - с., Атырау обл., Құрманғазы ауд. 

ПРИМОРСКОЕ - с., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 

ПРИМОРСКОЕ - с., ШҚО, Қатонқарағай ауд. 

ПРИМОРСКОЕ - с., в Катонкарагайском р-не ВКобл. 

 

ПРИОЗЕРНОЕ - с., Ақмола обл., Ақкөл ауд. 

ПРИОЗЕРНОЕ - с., в Аккольском р-не Акм. обл. 

 



 

ПРИОЗЕРНОЕ - с., Ақмола обл., Сандықтау ауд. 

ПРИОЗЕРНОЕ - с., в Сандыктауском р-не Акм. обл. 

 

ПРИОЗЕРНОЕ - с., Ақмола обл., Целиноград ауд. 

ПРИОЗЕРНОЕ - с., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

ПРИОЗЕРНОЕ - с., Ақтөбе обл., Қарғалы ауд. 

ПРИОЗЕРНОЕ - с., в Каргалынском р-не Акт. обл. 

 

ПРИОЗЕРНОЕ - с., Қостанай обл., Алтынсарин ауд. 

ПРИОЗЕРНОЕ - с., в Алтынсаринском р-не Кост. обл. 

 

ПРИОЗЕРНОЕ - с., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

ПРИОЗЕРНОЕ - с., в Карабалыкском р-не Кост, обл. 

 

ПРИОЗЕРНОЕ - с., Қостанай обл., Меңдіқара ауд. 

ПРИОЗЕРНОЕ - с., в Мендикаринском р-не Кост. обл. 

 

ПРИОЗЕРНОЕ - с., Қостанай обл., Таран ауд. 

ПРИОЗЕРНОЕ - с., в Тарановском р-не Кост. обл. 

 

ПРИОЗЕРНОЕ - с., Қостанай обл., Федоров ауд. 

ПРИОЗЕРНОЕ - с., в Федоровском р-не Кост. обл. 

 

ПРИОЗЕРНОЕ - с., СҚО, Тимирязев ауд. 

ПРИОЗЕРНОЕ - с., в Тимирязевском р-не СК обл. 

 

ПРИОЗЕРНОЕ - с., Павлодар обл., Аксу кал/әк. 

ПРИОЗЕРНОЕ - с., в Аксуской гор/а. Павл. обл. 

 

ПРИРЕЧЕНКА - с., Қостанай обл., Денисов ауд. 

ПРИРЕЧЕНКА - с., в Денисовском р-не Кост. обл. 

 

ПРИРЕЧЕНСКОЕ - с., Қостанай обл., Таран ауд. 

ПРИРЕЧЕНСКОЕ - с., в Тарановском р-не Кост. обл. 

 

ПРИРЕЧЕНСКОЕ - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

ПРИРЕЧЕНСКОЕ - с., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

ПРИРЕЧНОЕ - с., Ақмола обл., Есіл ауд. 

ПРИРЕЧНОЕ - с., в Есильском р-не Акм. обл. 

 

ПРИРЕЧНОЕ - с., Ақмола обл., Целиноград ауд. 

ПРИРЕЧНОЕ - с., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

ПРИРЕЧНОЕ – с., БҚО, Теректі ауд. 

ПРИРЕЧНОЕ - с., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

ПРИРЕЧНОЕ - с., Қостанай обл., Жітіқара ауд. 

ПРИРЕЧНОЕ - с., в Житикаринском р-не Кост. обл. 



 

 

ПРИРЕЧНОЕ - с., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

ПРИРЕЧНОЕ - с., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 

ПРИРЕЧНОЕ - с., СҚО, Тайынша ауд. 

ПРИРЕЧНОЕ - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ПРИТОБОЛЬСКАЯ - ст., Қостанай обл., Таран ауд. 

ПРИТОБОЛЬСКАЯ - ст., в Тарановском р-не Кост.обл. 

 

ПРИТОБОЛЬСКОЕ - с., Қостанай обл., Таран ауд. 

ПРИТОБОЛЬСКОЕ - с., в Тарановском р-не Кост. обл. 

 

ПРИУРАЛЬНОЕ –с.,  БҚО, Бөрілі ауд. 

ПРИУРАЛЬНОЕ - с., в Борилинском р-не ЗК обл. 

 

ПРИУРАЛЬСКОЕ - с., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

ПРИУРАЛЬСКОЕ - с., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 

ПРИШКОЛЬНОЕ - с., ОҚО, Қазығұрт ауд. 

ПРИШКОЛЬНОЕ - с., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

ПРОБУЖДЕНИЕ - с., СҚО, Мамлют ауд. 

ПРОБУЖДЕНИЕ - с., в Мамлютском р-не СК обл. 

 

ПРОГРЕСС - с., Қостанай обл., Қарасу ауд. 

ПРОГРЕСС - с., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

ПРОГРЕСС - с., СҚО, Мамлют ауд.  

ПРОГРЕСС - с., в Мамлютском р-не СК обл. 

 

ПРОГРЕСС - с., ШҚО, Глубокое ауд.  

ПРОГРЕСС - с., в Глубоковском р-не ВК обл. 

 

ПРОЖЕКТОР - с., Ақмола обл., Біржан сал ауд. 

ПРОЖЕКТОР - с., в р-не Биржан сала Акм.обл. 

 

ПРОЛЕТАРИЙ - с., Алматы обл., Сарқант ауд. 

ПРОЛЕТАРИЙ - с., в Саркантском р-не Алм.обл. 

 

ПРОЛЕТАРКА - с., Ақмола обл., Атбасар ауд. 

ПРОЛЕТАРКА- с., в Атбасарском р-не Аш.м 

 

ПРОЛЕТАРКА - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

ПРОЛЕТАРКА - с., в р-не Магжана Жумабаева  СК обл. 

 

ПРОЛЕТАРКА - с., ШҚО, Бородулихинск ауд. 

ПРОЛЕТАРКА - с., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

ПРОЛЕТАРКА-с., ШҚО, Зырянов ауд.  



 

ПРОЛЕТАРКА - с., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

ПРОЛЕТАРКА - с., ШҚО, Ұлан ауд.  

ПРОЛЕТАРКА - с., в Уланском р-не ВК обл. 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ - ст., Жамбыл обл. Талас ауд. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ - ст., в Таласском р-не Жамб. обл. 

 

ПРОМЫШЛЕННОЕ - с., Қар. обл., Жезқазған қал/әк. 

ПРОМЫШЛЕННОЕ - с., в Жезказганской гор/а. Кар. обл. 

 

ПРОНЬКИНО - с., СҚО, Айыртау ауд.  

ПРОНЬКИНО - с., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

ПРОРВА - с., Атырау обл., Жылыой ауд.  

ПРОРВА - с., в Жылыойском р-не Атыр. обл. 

 

ПРОФИЛАКТОРИЙ - с., Қостанай обл., Қостанай 

қал/әк. 

ПРОФИЛАКТОРИЙ - с., в Костанайской гор/а  Кост. 

обл. 

 

ПРОФИНТЕРН - с., Ақмола обл., Сандықтау ауд. 

ПРОФИНТЕРН - с., в Сандыктауском р-не Акм. обл. 

ПРОХОРОВКА - с., Ақмола обл., Бұланды ауд. 

ПРОХОРОВКА - с., в Буландынском р-не Акм.обл. 

 

ПРУГГЕРОВО - с., ШҚО, Шемонаиха ауд. 

ПРУГГЕРОВО - с., в Шемонаихинском р-не ВК обл. 

 

ПРУДХОЗ - с., ШҚО, Өскемен қал/әк.  

ПРУДХОЗ - с., в Усть-Каменогорской гор/а. ВК обл. 

 

ПРУДЫ - с., Қарағанды обл., Абай ауд. 

ПРУДЫ - с., в Абайском р-не Кар. обл. ‘ 

 

ПІРӘЛІ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

ПИРАЛИ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ПІРӘЛІ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

ПИРАЛИ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ПІСТЕЛІ - а., ОҚО, Түлкібас ауд. 

ПИСТЕЛИ - а., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

ПТИЦЕФАБРИКА - с., Павлодар обл., Екібастұз қал/әк. 

ПТИЦЕФАБРИКА - с., в Екибастузской гор/а. Павл. обл. 

 



 

ПТИЧНИК - с., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд. 

ПТИЧНИК - с., в Жанааркинском р-не Кар. обл. 

 

ПТШО - с., Атырау обл., Жылыой ауд.  

ПТШО -с., в Жылыойском р-не Атыр обл. 

 

ПУГАЧЕВО - с., БҚО, Бөрілі ауд. 

ПУГАЧЕВО - с., в Борилинском р-не ЗК обл. 

 

ПУЛЕМЕТОВКА - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

ПУЛЕМЕТОВКА - с., в р-не Магжана Жумабаева СК 

обл. 

 

ПУТЬ ИЛЬИЧА - с., Павлодар обл., Ақсу қал/әк. 

ПУТЬ ИЛЬИЧА - с., в Аксуской гор/а. Павл. обл. 

 

ПУХАЛЬСКОЕ - с., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

ПУХАЛЬСКОЕ - с., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ПУШКИНО - с., Ақмола обл., Бұланды ауд. 

ПУШКИНО - с., в Буландынском р-не Акм. обл. 

 

ПУШКИНО - с., Қостанай обл., Қамысты ауд. 

ПУШКИНО - с., в Камыстынском р-не Кост. обл. 

 

ПЧЕЛИНО - с., СҚО, Мамлют ауд. 

ПЧЕЛИНО - с., в Мамлютском р-не СК обл. 

 

ПІРІМОВ - а., Қызылорда обл., Қазалы ауд. 

ПИРИМОВ - а., в Казалынском р-не Кызылорд. обл. 

 

ПІШЕНТӨБЕ -а., ОҚО, Шардара ауд. 

ПИШЕНТОБЕ - а., в Шардаринсюм р-не ЮК обл. 

 

ПЯТИГОРСКОЕ - с., Акмола обл., Жарқайың ауд. 

ПЯТИГОРСКОЕ - с., в Жаркайынском р-не Акм. обл. 

 

ПЯТИМАРСКОЕ - с., БҚО, Жаңақала ауд. 

ПЯТИМАРСКОЕ - с., в Жанакалинском р-не ЗК обл. 

 

ПЯТИРЫЖСК - с., Павлодар обл., Железин ауд. 

ПЯТИРЫЖСК - с., в Железинском р-не Павл, обл. 

 

Р- 
 

РАБАТ - а., ОҚО, Қазығұрт ауд. 

РАБАТ - а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

РАВНИННЫЙ - раз., БҚО, Бөкей ордасы ауд. 

РАВНИННЫЙ - раз., в Бокей ординском р-не ЗК обл. 



 

РАВНОПОЛЬ - с., Павлодар обл., Успен ауд. 

РАВНОПОЛЬ - с., в Успенском р-не Павл. обл. 

 

РАЕВКА - с., Ақмола обл., Шортанды ауд.  

РАЕВКА - с., в Шортандынском р-не Акм. обл. 

 

РАЗГУЛЬНОЕ - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

РАЗГУЛЬНОЕ - с., в р-не Габита Мусирепова  СК обл. 

 

РАЗДЕЛЬНОЕ - с., Павлодар обл., Железин ауд. 

РАЗДЕЛЬНОЕ - с., в Железинском р-не Павл обл. 

 

РАЗДОЛЬНОЕ - с., Ақмола обл., Аршалы ауд. 

РАЗДОЛЬНОЕ - с., в Аршалынском р-не Акм. обл. 

 

РАЗДОЛЬНОЕ - с., Ақмола обл., Есіл ауд. 

РАЗДОЛЬНОЕ- с., в Есильском р-не Акм. обл. 

 

РАЗДОЛЬНОЕ - с., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

РАЗДОЛЬНОЕ - с., в Зерендинстм р-не Акм. обл. 

 

РАЗДОЛЬНОЕ - с., Ақмола обл., Сандықтау ауд. 

РАЗДОЛЬНОЕ - с., в Сандыктауском р-не Акм. обл. 

 

РАЗДОЛЬНОЕ - с., Ақмола обл., Целиноград ауд. 

РАЗДОЛЬНОЕ - с., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

РАЗДОЛЬНОЕ- с., БҚО, Зеленое ауд.  

РАЗДОЛЬНОЕ - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

РАЗДОЛЬНОЕ - с., Қостанай обл., Наурызым ауд. 

РАЗДОЛЬНОЕ - с., в Наурызымском р-не Кост. обл. 

 

РАЗДОЛЬНОЕ - с., СҚО, Мамлют ауд.  

РАЗДОЛЬНОЕ - с., в Мамлютском р-не СК обл. 

 

РАЗДОЛЬНОЕ - с., ШҚО, Көкпекті ауд.  

РАЗДОЛЬНОЕ - с., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

РАЗУМОВКА - с., Павлодар обл., Ақтоғай ауд. 

РАЗУМОВКА - с., в Актогайском р-не Павл. обл. 

 

РАЗЪЕЗД КҮРІШ ДАЛАСЫ - а., Aлматы обл., Қаратал 

ауд. 

РАЗЪЕЗД КУРИШ ДАЛАСЫ - а., в Караталском р-не 

Алм. обл. 

 

РАИСОВКА - с., СҚО, Ғабит Mүсірепов ауд. 

РАИСОВКА - с., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 



 

РАЙГОРОДОК - с., Ақмола обл., Бурабай ауд. 

РАЙГОРОДОК - с., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

РАЙЫМ - а., Қызылорда обл., Арал ауд.  

РАЙЫМ - а., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

РАЙЫМБЕК - а., Алматы обл., Қарасай ауд. 

РАЙЫМБЕК - а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

РАЙЫМБЕК  - а., Алматы обл., Қарасай ауд. 

РАЙЫМБЕК П - а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

РАКИТНОЕ - с., СҚО, Тимирязев ауд.  

РАКИТНОЕ - с., в Тимирязевском р-не СК обл. 

 

РАКУША - с., Атырау обл., Атырау кал/әк.  

РАКУША - с., в Атырауской гор/а. Атыр. обл. 

 

РАҢ - а., ОҚО, Созақ ауд. 

РАН - а., в Созакском р-не ЮК обл. 

 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ - ст., Қостанай обл. Таран 

ауд. 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ - ст., в Тарановском р-не Кост. 

обл. 

РАССВЕТ - с., СҚО, Қызылжар ауд. 

РАССВЕТ - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

РАССВЕТ - с., СҚО, Тимирязев ауд. 

РАССВЕТ - с., в Тимирязевском р-не СК обл. 

 

РАССЫПНОЕ - с., ШҚО, Шемонаиха ауд. 

РАССЫПНОЕ - с., в Шемонаихинском р-не ВК обл. 

 

РАХАТ - а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд.  

РАХАТ - а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

РАХАТ - а., Алматы обл., Қарасай ауд.  

РАХАТ -а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

РАХАТ - а., Алматы обл., Іле ауд. 

РАХАТ - а., в Илийском р-не Алм. обл. 

 

РАХАТ - а., Жамбыл обл., Жамб. ауд. 

РАХАТ - а., в Жамбылском р-не Жамб. обл. 

 

РАХИМОВ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

РАХИМОВ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 



 

РАХМАНОВ ҚАЙНАРЛАРЫ - с., ШҚО, Қатонқарағай 

ауд. 

РАХМАНОВСКИЕ КЛЮЧИ – с., в Катонкарагайском р-

не ВК обл. 

 

РЕБРОВКА - с,, Павлодар обл., Аксу кал/әк. 

РЕБРОВКА- с., в Аксуской гор/а. Павл. обл. 

 

РЕМБАЗА - с., Атырау обл., Атырау қал/ әк.  

РЕМБАЗА - с., в Атырауской гор/а. Атыр. обл. 

 

РЕМИЗОВКА - с., Алматы обл., Талғар ауд. 

РЕМИЗОВКА - с., в Талгарском р-не Алм. обл. 

 

РЕМКИ - с., ШҚО, Бородулиха ауд. 

РЕМКИ - с., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

РЕЧНОЕ - с., Ақмола обл., Есіл ауд. 

РЕЧНОЕ - с., в Есильском р-не Акм. обл. 

 

РЕЧНОЕ - с., Ақмола обл., Сандықтау ауд.  

РЕЧНОЕ - с., в Сандыктауском р-не Акм. обл. 

 

РЕЧНОЕ - е., Қостанай обл., Әулиекөл ауд.  

РЕЧНОЕ -с., в Аулиекольском р-не Кост. обл. 

РЕЧНОЕ - с., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд.  

РЕЧНОЕ - с., в Узынкольском р-не Кост. обл. 

 

РЕЧНОЕ - с., ШҚО, Бородулиха ауд.  

РЕЧНОЕ - с., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

РЖИЩЕВО - с., Ақмола обл., Ерейментау ауд. 

РЖИЩЕВО – с., в Ерейментауском р-не Акм. обл. 

 

РИСПОЛЕ - с., Жамбыл обл., Қордай ауд. 

РИСПОЛЕ - с., в Кордайском р-не Жамб. обл. 

 

РОВНОЕ - с., СҚО, Шал ақын ауд. 

РОВНОЕ - с., в р-не Шал акына СК обл. 

 

РОДИНА - с., Қостанай обл., Арқалық қал/әк.  

РОДИНА - с., в Аркалыкской гор/а. Кост. обл. 

 

РОДИОНОВКА -с., Ақмола обл., Атбасар ауд. 

РОДИОНОВКА - с., в Атбасарском р-не Акм. обл. 

 

РОДИОНОВКА - с., Ақмола обл., Целиноград ауд. 

РОДИОНОВКА - с., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

РОДНИКИ - раз., БҚО, Тасқала ауд.  



 

РОДНИКИ - раз., в Таскалинском р-не ЗК обл. 

 

РОДНИКИ - с., Ақмола обл., Аршалы ауд.  

РОДНИКИ в Аршалынском р-не Акм. обл. 

 

РОДНИКИ - с., БҚО, Тасқала ауд. 

РОДНИКИ  - с., в Таскалинском р-не ЗК обл. 

 

РОДНИКИ - с., Қарағанды обл., Абай ауд.  

РОДНИКИ - с., в Абайском р-не Кар. обл. 

 

РОДНИКИ - ст., БҚО,Тасқала ауд . 

РОДНИКИ - ст., в Таскалинском р-не ЗК обл. 

 

РОДНИКОВКА - с., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд. 

РОДНИКОВКА - с., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

РОДНИКОВСКОЕ - с., Қарағанды обл., Осакаров ауд. 

РОДНИКОВСКОЕ -с., в Осакаровском р-не Кар. обл. 

 

РОДНИЧКИ - с., Қарағанды обл., Осакаров ауд. 

РОДНИЧКИ - с., в Осакаровском р-не Кар. обл. 

 

РОДНИЧКИ - с., Қарағанды обл., Осакаров ауд. 

РОДНИЧКИ - с., в Осакаровском р-не Кар. обл. 

РОЖДЕСТВЕНКА- с., Павлодар обл., Павлодар ауд. 

РОЖДЕСТВЕНКА –с., в Павлодарском р-не Павл. обл. 

 

РОЖДЕСТВЕНКА - с., СҚО, Жамбыл ауд. 

РОЖДЕСТВЕНКА – с., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ - с., Ақтөбе обл., Темір ауд. 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ - с., в Темирском р-не Акт. обл. 

 

РОЖКОВО - с., БҚО, Зеленое ауд. 

РОЖКОВО - р., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ - с., Ақмола обл., Бұланды ауд. 

РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ - с., в Буландынском р-не Акм. 

обл. 

 

РОЗОВКА - с., Павлодар обл., Павлодар ауд.  

РОЗОВКА - с., в Павлодарском р-не Павл. обл. 

 

РОЗОВКА - с., СҚО, Тайынша ауд. 

РОЗОВКА - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

РОМАНОВКА - с., Ақмола обл., Целиноград ауд. 

РОМАНОВКА - с., в Целиноградском р-не Акм. обл. 



 

РОМАНОВКА - с., ШҚО, Бородулиха ауд. 

РОМАНОВКА - с., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

РОППОВКА - с., Ақтөбе обл., Қобда ауд.  

РОППОВКА - с., в Кобдинском р-не Акт. обл. 

 

РОССОВХОЗ - с., Ақтөбе обл., Ақтөбе қал/әк. 

РОССОВХОЗ - с., в Актобинской гор/а. Акт. обл. 

 

РОСТОВКА - с., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

РОСТОВКА - с., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

РОСТОВКА - с., СҚО, Тайынша ауд.  

РОСТОВКА – с.,  в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

РОСТОШСКИЙ - ст., БҚО, Зеленое ауд. 

РОСТОШСКИЙ - ст., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

РОЩИНО - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд.  

РОЩИНО - с., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

РОЩИНСКОЕ - с., СҚО, Тайынша aуд. 

РОЩИНСКОЕ - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

РУБЕЖИНСКОЕ - с., БҚО, Зеленой ауд. 

РУБЕЖИНСКОЕ- с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

РУБЛЕВКА - с., СҚО, Аққайың ауд.  

РУБЛЕВКА - с., в Аккайынском р-не СК обл. 

 

РУДНИЧНАЯ - ст., Қостанай обл., Рудный  кал/әк. 

РУДНИЧНАЯ - се, в Рудненской гор/а. Кост.обл. 

 

РУЗАЕВКА - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд.  

РУЗАЕВКА - с., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

РУЛИХА - с., ШҚО, Шемонаиха ауд.  

РУЛИХА - с., в Шемонаихинском р-не ВК обл. 

 

РУЛИХА - с., ШҚО, Шемонаиха ауд.  

РУЛИХА - с., в Шемонаихинском р-не ВК обл. 

 

РУССКАЯ ИВАНОВКА - с., Қарағанды обл., Осакаров 

ауд. 

РУССКАЯ ИВАНОВКА - с., в Осакаровском  р-не Кар. 

обл. 

 

РУССКОЕ - с., Қостанай обл., Меңдіқара ауд. 

РУССКОЕ - с., в Мендикаринском р-не Кост.обл. 



 

РУХЛОВКА - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

РУХЛОВКА-с., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

РЫБАКОВКА - с., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд. 

РЫБАКОВКА - с., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

РЫБАЧЬЕ - с., Алматы обл., Алакөл ауд.  

РЫБАЧЬЕ -  с., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 

РЫБИНКА - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд.  

РЫБИНКА - с., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

РЫБКИНО - с., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

РЫБКИНО - с., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 

РЫБНОЕ - с., Қостанай обл., Қостанай ауд.  

РЫБНОЕ - с., в Костанайском р-не Кост.обл. 

 

РЫБЦЕХ - с., БҚО, Теректі ауд. 

РЫБЦЕХ - с., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

РЫСҚҰЛ - а., ОҚО, Түлкібас ауд. 

РЫСКУЛ - а., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

РЫСҚҰЛОВ - а., Алматы обл., Талғар ауд.  

РЫСКУЛОВ - а., в Талгарском р-не Алм. обл. 

 

РЯВКИНО - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд.  

РЯВКИНО - с., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

РЯЖСКОЕ - с., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд.  

РЯЖСКОЕ - с., в Узынкольском р-не Кост. обл. 

 

РЯЗАНОВКА - с., Қостанай обл., Қостанай ауд. 

РЯЗАНОВКА - с., в Костанайском р-не Кост, обл. 

 

РЯСИНКА - с., СҚО, Шал ақын ауд.  

РЯСИНКА - с., в р-не Шал акына СК обл. 
 

 

-С- 
 

САБЫНДЫ - а., Ақмола обл., Қорғалжын ауд. 

САБЫНДЫ - а., в Коргалжынском р-не Акм. обл. 

 

САБЫНДЫКӨЛ - а., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд. 

САБЫНДЫКОЛЬ - а., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

САВИНКА - а., Ақмола обл., Бурабай ауд.  

САВИНКА - а., в Бурабайском р-не Акм. обл. 



 

САВИНКОВКА - с., Акмола обл., Жарқайың ауд. 

САВИНКОВКА - с., в Жаркайынском р-не Акм. обл. 

 

САГАРЧИН - ст., БҚО, РФ аум. 

САГАРЧИН - ст., на терр. РФ, ЗК обл. 

 

САҒА - а., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд. 

САГА - а., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

САҒА  -а., Қостанай обл., Жанкелдин ауд. 

САГA - а., в Жанкелдинском р-не Кост. обл. 

 

САҒА - а., СҚО, Уәлиханов ауд. 

САГА - а., в Уалихановском р-не СК обл. 

 

САҒАБҮЙЕН - а., Алматы обл., Ақсу ауд.  

САГАБУЙЕН - а., в Аксуском р-не Алм. обл. 

 

САҒАКҮРЕС - а., Алматы обл., Ақсу ауд.  

САГАКУРЕС - а., в Аксуском р-не Алм. обл. 

 

САҒАТ - а., ШҚО, Аягөз ауд. 

САГАТ - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

САҒАШИЛІ - а., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд. 

САГАШИЛИ - а., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

САҒЫЗ - а., Атырау обл., Қызылқоға ауд.  

САГЫЗ - а., в Кызылкогинском р-не Атыр. обл. 

 

САҒЫЗ - ст., Атырау обл., Қызылқоға ауд.  

САГЫЗ - ст., в Кызылкогинском р-не Атыр. обл. 

 

САҒЫНДЫҚ - а., ШҚО, Тарбағатай ауд.  

САГЫНДЫК - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

САДОВКА - с., СҚО, Шал ақын ауд.  

САДОВКА - с., в р-не Шал акына СК обл. 

 

САДОВОЕ - с., Ақмола обл., Атбасар ауд.  

САДОВОЕ - с., в Атбасарском р-не Акм. обл. 

 

САДОВОЕ - с., Ақмола обл., Зеренді ауд.  

САДОВОЕ - с., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

САДОВОЕ - с., Ақмола обл., Целиноград ауд. 

САДОВОЕ - с., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

САДОВОЕ - с., Ақтөбе обл., Ақтөбе қал/әк.  



 

САДОВОЕ - с., в Актобинской гор/а. Акт. обл. 

 

САДОВОЕ - с., Алматы обл., Ақсу ауд.  

САДОВОЕ - с., в Аксуском р-не Алм. обл. 

 

САДОВОЕ - с., Алматы обл., Сарқант ауд.  

САДОВОЕ - с., в Саркантском р-не Алм. обл. 

 

САДОВОЕ - с., БҚО, Зеленов ауд. 

САДОВОЕ - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

САДОВОЕ - с., Қарағанды обл., Абай ауд.  

САДОВОЕ - с., в Абайском р-не Кар., обл. 

 

САДОВОЕ - с.,Қарағанды обл., Осакаров ауд. 

САДОВОЕ - с., в Осакаровском р-не Кар. обл. 

 

САДОВОЕ - с., Қостанай обл., Қостанай ауд.  

САДОВОЕ - с., в Костанайском р-не Kocт обл. 

 

САДОВОЕ - с., ШҚО, Шемонаиха ауд.  

САДОВОЕ – с., в Шемонаихинском р-не ВК обл. 

 

СӘДУБЕК – а., Ақмола обл., Атбасар ауд.  

САДУБЕК- а., в Атбасарском р-не Акм. обл. 

САДЧИКОВКА - с., Қостанай обл., Қостанай ауд. 

САДЧИКОВКА  - с., в Костанайском р-не Кост. обл. 

 

САДЫҚАЩЫ - а., Павлодар обл., Шарбақты ауд. 

САДЫКАЩЫ - а., в Шарбактынском р-не Павл. обл. 

 

САДЫР- а., Алматы обл., Панфилов ауд.  

САДЫР - а., в Панфиловском р-не Алм. обл. 

 

САДЫРБАЙ - а., Ақмола обл., Қорғалжын ауд. 

САДЫРБАЙ - а., в Коргалжынском р-не Акм. обл. 

 

САЖАЕВКА – с., ШҚО, Зырянов ауд.  

САЖАЕВКА -с., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

САЗ - а., Алматы обл., Жамбыл ауд. 

САЗ -  а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

САЗ - ст., Алматы обл., Жамбыл ауд. 

САЗ - ст., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

САЗАНҚҰРАҚ - а., Атырау обл., Исатай ауд. 

САЗАНКУРАК - а., в Исатайском р-не Атыр. обл. 

 



 

САЗАНОВКА - с., Павлодар обл., Павлодар ауд. 

САЗАНОВКА - с., в Павлодарском р-не Павл. обл. 

 

САЗАНОВКА - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

САЗАНОВКА- с., в р-не Габита Мусирепова СКобл. 

 

САЗДЫ - а., Ақтөбе обл., Ақтөбе кал/әк.  

САЗДЫ - а., в Актобинской гор/а. Акт. обл. 

 

САЗДЫ - а., Қызылорда обл., Aрал ауд.  

САЗДЫ - а., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

САЗДЫ - а., Маңғыстау обл., Маңғыстау ауд.  

САЗДЫ - а., в Мангыстауском р-не Манг.обл. 

 

САЗТӨБЕ - ст., ОҚО, Түлкібас ауд.  

САЗТОБЕ - ст., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

САЙҚАН - а., Алматы обл., Алакөл ауд.  

САЙКАН - а., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 

САЙҚАН - ст., Алматы обл., Алакөл ауд. 

САЙКАН - ст., в Алакольском р-не Алм.обл. 

 

САЙҚЫН - а., БҚО, Бөкей ордасы ауд.  

САЙКЫН –а., в  Бокей ординском р-не ЗК обл. 

 

САЙҚЫН - ст., БҚО, Бөкей ордасы ауд.  

САЙКЫН -ст., в Бокей ординском р-не ЗК обл. 

 

САЙҚҰДЫҚ - а.,БҚО, Ақжайық ауд. 

САЙКУДЫК - а., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

САЙЛАУ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

САЙЛАУ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

САЙЛЫ - а., Алматы обл., Кербұлақ ауд. 

САЙЛЫ - а., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

САЙЛЫ - раз., Алматы обл., Кербұлақ ауд. 

САЙЛЫ - раз., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

САЙЛЫКӨЛ - а., Алматы обл., Кербұлақ ауд. 

САЙЛЫКОЛЬ - а, в Кербулакском р-не Алм.обл. 

 

САЙӨТЕС - ст., Маңғыстау обл., Маңғыстау ауд. 

САЙОТЕС –ст., в Мангыстауском р-не Манг.обл. 

 

САЙРАМ – ст., ОҚО Сайрам ауд. 

САЙРАМ – ст .,в Сайрамском р-не ЮКобл. 



 

САЙЫН ШАІІАҒАТОВ – а., Манғыстау обл.,  

Түпқараған ауд.  

САЙЫН ШАПАГАТОВ - а., в Тупкараганском р-не 

Манг. обл. 

 

САҚТАН - а., Алматы обл., Талғар ауд.  

САКТАН - а., в Талгарском р- не Алм. обл. 

 

САЛҚЫНТӨБЕ - а., ШҚО, Жарма ауд.  

САЛКЫНТОБЕ - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

CAЛTAHAT- а., БҚО, Жаңақала ауд.  

CAJITAHAT - а., в Жанакалинском р-не ЗК обл. 

 

САМАЙ - а., ШҚО, Семей қал/әк. 

САМАЙ - а., в Семейской гор/а. ВК обл. 

 

CAMAЛ - а., БҚО, Ақжайық ауд. 

САМАЛ – а.,  в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

САМАНЫ - а., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

САМАНЫ - а., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 

САМАРКА - с., Ақмола обл., Атбасар ауд. 

САМАРКА - с., в Атбасарском р-не Акм. обл. 

САМАРКА - с., Қарағанды обл., Абай ауд.  

САМАРКА - с.. в Абайском р-не Кар. обл. 

 

САМАРҚАН - а., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

САМ АРКАН - а., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

САМБАЙ - а., Ақтөбе обл., Алға ауд. 

САМБАЙ - а., в Алгинском р-не Акт. обл. 

 

САМИР - а., Қостанай обл., Қостанай ауд.  

САМИР - а., в Костанайском р-не Кост. обл. 

 

САМСОНОВКА - с., ШҚО, Өскемен қал/әк. 

САМСОНОВКА- с., в Усть-Каменогорской гор/а. ВК 

обл. 

 

САМСЫ - а., Алматы обл., Жамбыл ауд. 

САМСЫ - а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

САНАЛЫ - а., ОҚО, Арыс ауд. 

САНАЛЫ-  а., в Арысском р-не ЮК обл. 

 

САНАТОРИЙ МЕРКІ - с., Жамбыл обл., Меркі ауд. 

САНАТОРИЙ МЕРКИ - с., в Меркинском р-не Жамб. 

обл. 



 

САНГОРОДОК - с., Қарағанды обл., Долинка қал/әк. 

САНГОРОДОК - с., в Долинковсюй гор/а Кар. обл. 

 

САНДЫҚТАУ - а., Ақмола обл., Сандықтау ауд. 

САНДЫКТАУ - а., в Сандыктауском р-не Акм. обл. 

 

САНЖАР - а., СҚО, Жамбыл ауд., 

САНЖАР - а., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

САНИЯЗ - а., СК обл., Арал ауд. 

САНИЯЗ - а., в Аралском р-не СК обл. 

 

САҢЫРАУ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

САНЫРАУ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл.  

 

САПАҚ - а., Алматы обл., Алакөл ауд. 

САПАК - а., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 

САПАҚ -ст., Алматы обл., Алакөл ауд. 

САПАК - ст., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 

САПАҚ - а., Қызылорда обл., Арал ауд. 

САПАК - а., в Аралском р-не Кызыл орд. обл. 

 

САРАЙШЫҚ - а., Атырау обл., Махамбет ауд. 

САРАЙШЫК - а., в Махамбетском р-не Атыр.обл. 

 

САРАЛЖЫН - а., БҚО, Бөкей ордасы ауд.  

САРАЛЖЫН - а., в Бокей ординском р-не ЗК обл. 

 

САРАЛЖЫН - а., БҚО, Жаңақала ауд.  

САРАЛЖЬШ - а., в Жанакалинском р-не ЗК обл. 

 

САРАЛЖЫН  - а., БҚО, Казталов ауд.  

САРАЛЖЫН - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

САРАЛЖЫН - а., БҚО, Казталов ауд.  

САРАЛЖЫН - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

САРАЛЖЫН - а., БҚО, Қаратөбе ауд.  

САРАЛЖЫН - а., в Каратобинском р-не ЗК обл. 

 

САРАНЧЕВА - а., ШҚО, Шемонаиха ауд.  

САРАНЧЕВА - а., в Шемонаихинском р-не ВК обл. 

 

САРАПТА - а., Қарағанды обл., Абай ауд.  

САРАПТА - а., в Абайском р-не Кар. обл. 

 

САРАТОВКА - с., ШҚО, Глубокое ауд.  



 

САРАТОВКА - с., в Глубоковском р-не ВК обл. 

 

САРҒА - а., Маңғыстау обл., Бейнеу ауд.  

САРГА – а., Бейнеуском р-не Манг.обл. 

 

САРЫБИЕ - а., Ақтөбе обл., Ойыл ауд.  

САРБИЕ - а., в Ойылском р-не Акт. обл. 

 

САРЫЖАЛ -а.,ШҚО,Абай ауд. 

САРЫЖАЛ - а., в Абайском р-не Жамб. обл. 

 

САРЖАНСАЙ - а., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд. 

САРЖАНСАЙ - -а., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

САРҚЫРАМА - а., ОҚО, Бәйдібек ауд.  

САРКЫРАМА -  а., в Байдибекском р-не ЮК обл. 

 

САРҚЫРАМА - а., ОҚО, Мақтаарал ад.  

САРКЫРАМА -а.,в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

САРҚЫРАМА - а.,  ОҚО, Сарыағаш ауд.  

САРКЫРАМА - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

САРҚЫРАМА - а., ОҚО, Төле би ауд.  

САРКЫРАМА - а., в Толе би ЮК обл. 

САРЛЫҚ - а., Қарағанды обл., Ұлытау ауд.  

САРЛЫК - а., в Улытауском р-не Кар. обл. 

 

CAPМАН - а., БҚО, Ақжайық ауд. 

САРМ АН - а., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

САРМАН - а., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд.  

САРМАН - а., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

САРПЫЛДАҚ - а., Алматы обл., Панфилов ад. 

САРПЫЛДАК - а., в Панфиловском р-не Алм. обл. 

 

САРЫАҒАШ - ст., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

САРЫАГАШ -ст., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

САРЫАДЫР - а., Ақмола обл., Целиноград ауд. 

САРЫАДЫР - а., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

САРЫАДЫР - а., СҚО, Ғабит  Мүсірепов ад. 

САРЫАДЫР - а., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

САРЫАРҚА – а. ШҚО Аягөз ауд.  

САРЫАРКА - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

САРЫАРҚА -а., ШҚО, Жарма ауд.  



 

САРЫАРКА - а., Жарминском р-не ВК обл. 

 

САРЫАРЫҚ - а., ОҚО, Сайрам ауд. 

САРЫАРЫК - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

САРЫАТ - а., Ақтөбе обл., Әйтеке би ауд.  

САРЫАТ - а., в р-не Айтеке би Акт. обл. 

 

САРЫБАЙ - a.,  СҚО, Тайынша ауд.  

САРЫБАЙ- а., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

САРЫБАЙ - ст., Қостанай обл., Рудный қал/әк. 

САРЫБАЙ - ст., в Рудненской гор/а. Кост.обл. 

 

САРЫБАРАҚ - а., Жамбыл обл., Байзақ ауд. 

САРЫБАРАК - а., в Байзакском р-не Жамб.обл. 

 

САРЫБАСТАУ - а., Алматы обл., Жамбыл ауд. 

САРЫБАСТАУ -а., в Жамбылском р-не Алм.обл. 

 

САРЫБАСТАУ - а., Алматы обл., Кербұлақ ауд. 

САРЫБАСТАУ -а., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

САРЫБАСТАУ - а., Алматы обл., Райымбек ауд. 

САРЫБАСТАУ –а.,  в Райымбекском р-не Алм. обл. 

САРЫБАСТАУ -а., Жамбыл обл.,Қордай ауд.  

САРЫБАСТАУ - а., в Кордайском р-не Жамб.обл. 

 

САРЫБЕЛ - а., Алматы обл., Панфилов ауд.  

САРЫБЕЛ - а., в Панфиловском р-не Алм.обл. 

 

САРЫБЕТКЕЙ - а., Қызылорда обл., Арал ауд. 

САРЫБЕТКЕЙ - а., в Аралском р-не  Кызылорд. обл. 

 

САРЫБҰЛАҚ - с., Ақтөбе обл., Әйтеке би ауд. 

САРЫБУЛАК – с.,  в р-не Айтеке би Акт. обл. 

 

САРЫБҰЛАҚ -а., Ақтөбе обл., Кобда ауд. 

САРЫБУЛАК - а., в Кобдинском р-не Акт.обл. 

 

САРЫБҰЛАҚ - с., Ақтөбе обл., Қарғалы ауд. 

САРЫБУЛАК - с., в Каргалынском р-не Акт. обл. 

 

САРЫБҰЛАҚ - а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 

САРЫБУЛАК - а., в Енбекшиказахском р-не  Алм. обл. 

 

САРЫБҰЛАҚ  - с, Алматы обл., Кербұлақ ауд.  

САРЫБУЛАК - с., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 



 

САРЫБҰЛАҚ-а, Алматы обл., Қапшағай кал/әк. 

САРЫБУЛАК - а., в Капшагайской гор/а. Алм. обл. 

 

САРЫБҰЛАҚ - а., Алматы обл., Қаратал ауд. 

САРЫБУЛАК - а., в Караталском р-не Алм. обл. 

 

САРЫБҰЛАҚ - а., Жамбыл обл., Қордай ауд. 

САРЫБУЛАК - а., в Кордайском р-не Жамб. обл. 

 

САРЫБҰЛАҚ - а., Қарағанды обл., Шет ауд. 

САРЫБУЛАК - а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

САРЫБҰЛАҚ - а., Қызылорда обл., Қазалы ауд. 

САРЫБУЛАК - а., в Казалынском р-не Кызылорд. обл. 

 

САРЫБҰЛАҚ - а., ОҚО, Бәйдібек ауд.  

САРЫБУЛАК - а., в Байдибекском р-не ЮК обл. 

 

САРЫБҰЛАҚ - а., СҚО, Айыртау ауд. 

САРЫБУЛАК - а., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

САРЫБҰЛАҚ - а., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд.  

САРЫБУЛАК - а., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

САРЫБҰЛАҚ - а., ШҚО, Тарбағатай ауд. 

САРЫБУЛАК - а,, в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

САРЫДҮЛЕК - а., Ақтөбе обл., Шалқар ауд. 

САРЫДУЛЕК - а., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

САРЫЖАЗ - а., Алматы обл., Райымбек ауд.  

САРЫЖАЗ - а., в Райымбекском р-не Алм. обл. 

 

САРЫЖАЗ - а., ОҚО, Созақ ауд. 

САРЫЖАЗ - а., в Созакском р-не ЮК обл. 

 

САРЫЖАЛ - а., ШҚО, Абай ауд. 

САРЫЖАЛ - а., в Абайском р-не ВК обл. 

 

САРЫЖАЛҒА - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

САРЫЖАЛГА - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

САРЫЖЫРА - а., ШҚО, Зайсан ауд.  

САРЫЖЫРА - а., в Зайсанском р-не ВК обл. 

 

САРЫКЕМЕР - а., Жамбыл обл., Байзақ ауд. орт. 

САРЫКЕМЕР - а., р.ц. Байзакского р-на Жамб. обл. 

 

САРЫКӨЛ - а., Ақтөбе обл., Темір ауд.  

САРЫКОЛЬ - а., в Темирском р-не Акт. обл. 



 

САРЫКӨЛ  -а., Алматы обл., Райымбек ауд. 

САРЫКОЛЬ - а., в Райымбекском р-не Алм. обл. 

 

САРЫКӨЛ - а., БҚО, Жаңақала ауд.  

САРЫКОЛЬ-а., в Жанакалинском р-не ЗК обл. 

 

САРЫКӨЛ-а., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

САРЫКОЛЬ - а., в Карабалыкском р-не Кост обл. 

 

САРЫКӨЛ - а., Қостанай обл., Сарыкөл ауд. 

САРЫКОЛЬ - а., в Сарыкольском р-не Кост. обл. 

 

САРЫКӨЛ - а., ОҚО, Отырар ауд. 

САРЫКОЛЬ - а., в Отырарском р-не ЮК обл. 

 

САРЫКӨЛ - а., СҚО, Есіл ауд. 

САРЫКОЛЬ - а., в Есильском р-не СК обл. 

 

САРЫ ҚОБДА - а., Ақтөбе обл., Алға ауд.  

САРЫ КОБДА - а., в Алгинском р-не Акт. обл. 

 

САРЫҚАМЫС - а., Павлодар обл., Екібастұз қал/әк. 

САРЫКАМЫС - а., в Екибастузской гор/а. Павл. обл. 

 

САРЫҚҰДЫҚ - а., БҚО, Казталов ауд.  

САРЫКУДЫК - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

САРЫҚҰМ - раз., Алматы обл., Алакөл ауд.  

САРЫКУМ - раз., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 

САРЫҚҰМ - ст., Қарағанды  обл., Ақтоғай ауд. 

САРЫКУМ - ст., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

САРЫҚҰМАҚ - а., Атырау обл., Қызылқоға ауд. 

САРЫКУМАК- а., в Кызылкогинском р-не Атыр. обл. 

 

САРЫҚҰРАҚ - раз., Алматы обл., Сарқант ауд. 

САРЫКУРАК - раз., в Саркантском р-не Алм. обл. 

 

САРЫМАН - а., СҚО, Есіл ауд.  

САРЫМАН - а., в Есильском р-не СК обл. 

 

САРЫМОЛДАЕВ - а., Жамбыл обл., Меркі ауд. 

САРЫМОЛДАЕВ - а., в Меркинском р-не Жамб. обл. 

 

САРЫНОҒАЙ - а., ШҚО, Бородулиха ауд. 

САРЫНОГАИ - а., в Бородулихинском р-не ВК 

обл. 

 

САРЫОБА - а., Ақмола обл., Аршалы ауд.  



 

САРЫОБА - а., в Аршалынском р-не Акм. обл. 

 

САРЫОБА - ст., Ақмола обл., Аршалы ауд.  

САРЫОБА - ст., в Аршалынском р-не Акм. обл. 

 

САРЫОБАЛЫ - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд. 

САРЫОБАЛЫ - а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

САРЫОБА СТАНЦИЯСЫ - а., Ақмола обл., Аршалы 

ауд. 

САРЫОБА СТАНЦИЯСЫ - а., в Аршалынском р-не 

Акм. обл. 

 

САРЫӨЗЕК - а., Жамбыл обл., Мойынқұм ауд. 

САРЫОЗЕК - а., в Мойынкумском р-не Жамб. обл. 

 

САРЫӨЗЕК - а., Қарағанды обл., Осакаров ауд. 

САРЫОЗЕК - а., в Осакаровском р-не Кар. обл. 

 

САРЫӨЗЕК - а., СҚО, Айыртау ауд.  

САРЫОЗЕК - а., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

САРЫӨЗЕК  -ст., Алматы обл., Кербұлақ ауд. 

САРЫОЗЕК - ст., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

САРЫӨЛЕҢ - а., ШҚО, Күршім ауд.  

САРЫОЛЕН - а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

САРЫӨЛЕҢ - а., ШҚО, Тарбағатай ауд.  

САРЫОЛЕН - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

САРЫ ӨМІР - а., БҚО, Теректі ауд. 

САРЫ ОМИР - а., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

САРЫСАЙ - а., Ақтөбе обл., Хромтау ауд.  

САРЫСАЙ - а., в Хромтауском р-не Акт. обл. 

 

САРЫСАЙ - а., Ақтөбе обл., Шалқар ауд. 

САРЫСАЙ - а., в Шалкарском р-не .Акт. обл. 

 

САРЫСАЙ - а., СҚО, Айыртау ауд. 

САРЫСАЙ - а., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

САРЫСУ - а., Қостанай обл.,  Жанкелді аду. 

САРЫСУ - а., в Жанкелдинском р-не Кост.обл. 

 

САРЫСУ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

САРЫСУ  - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

САРЫТАУ - а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 



 

САРЫТАУ - а, в Енбекшиказахском р-не Алм.обл. 

 

САРЫТАУ - а., ШҚО, Күршім ауд.  

САРЫТАУ - а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

САРЫТЕРЕК - а., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд. 

САРЫТЕРЕК - а., в Актогайском р-не Кар.обл. 

 

САРЫТЕРЕК - а., ШҚО, Зайсан ауд.  

САРЫТЕРЕК - а., в Зайсанском р-не BК обл. 

 

САРЫТОҒАЙ - а., Ақтөбе обл., Темір ауд. 

САРЫТОГАЙ - а., в Темирском р-не Акт. обл. 

 

САРЫТОҒАЙ - а., Атырау обл., Махамбет ауд. 

САРЫТОГАЙ - а., в Махамбетском р-не Атыр. обл. 

 

САРЫТОҒАЙ - а., Қызылорда обл., Қармақшы ауд. 

САРЫТОГАЙ - а., в Кармакшынском р-не Кызылорд. 

обл. 

 

САРЫТОҒАЙ - а., ОҚО, Ордабасы ауд.  

САРЫТОГАЙ - а., в Ордабасынском p-не ЮК обл. 

 

САРЫТОМАР - а, СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

САРЫТОМАР - а., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

САРЫТӨБЕ - а., Алматы обл., Панфилов  ауд. 

САРЫТОБЕ - а., в Панфиловском р-не Алм. обл. 

 

САРЫТӨБЕ - а., Қарағанды обл., Бұхар жырау ауд. 

САРЫТОБЕ - а., в Бухар жырауском р-не Кар.обл. 

 

САРЫТҮБЕК - а., СҚО, Айыртау ауд. 

САРЫТУБЕК - а., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

САРЫТҮР - а., ОҚО, Түлкібас ауд. 

САРЫТУР - а., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

САРЫТҰМСЫҚ - а., ШҚО, Зайсан ауд. 

САРЫТУМСЫК - а., в Зайсанском р-не ВК обл. 

 

САРЫШАҒАН- ст., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд. 

САРЫШАГАН - ст., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

САРЫШИ - а., Қарағанды обл., Шет ауд. 

САРЫШИ - а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

САРЫШИ -а., ШҚО, Зайсан ауд. 



 

САРЫШИ - а., в Зайсанском р-не ВК обл. 

 

САРЫШЫҒАНАҚ - а., Қостанай обл., Наурызым ауд. 

САРЫШЫГАНАК - а., в Наурызымском р-не Кост. обл. 

 

САРЫШЫҒАНАҚ - а., Қызылорда обл., Арал ауд. 

САРЫШЫГАНАК - а., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

САРЫШЫҒАНАҚ - а., Павлодар обл., Ақсу қал/әк., 

САРЫШЫГАНАК - а., в Аксуской гор/а. Павл, обл. 

 

САРЫШЫҒАНАҚ - а., ШҚО, Көкпекті ауд. 

САРЫШЫГАНАК - а., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

САСЫҚ - а., Ақмола обл., Сандықтау ауд. 

САСЫК - а., в Сандыктауском р-не Акм. обл. 

 

САСЫҚКӨЛ - а., Ақмола обл., Шортанды ауд. 

САСЫККОЛЬ - а., в Шортандынском р-не Акм. обл. 

 

САСЫҚКӨЛ — а., БҚО, Сырым ауд. 

САСЫККОЛЬ - а., в Сырымском р-не ЗК обл. 

 

САТАЙ - а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 

САТАЙ - а., в Енбекшиказахском р-не Алматы обл. 

САТАЙ - а., Қостанай обл., Алтынсарин ауд.  

САТАЙ - а., в Аптынсаринском р-не Кост. обл. 

 

САТАЙ - а., ШҚО, Аягөз ауд. 

САТАЙ - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

САТАЙКӨЛ - а., БҚО, Бөрілі ауд. 

САТАЙКОЛЬ - а., в Борилинском р-не ЗК обл. 

 

САТЫ- а., Алматы обл., Райымбек ауд. 

САТЫ - а., в Райымбекском р-не Алм. обл. 

 

САТЫ - а., Павлодар обл., Май ауд. 

САТЫ - а., в Майском р-не Павл. обл. 

 

САТЫБАЛДЫ - а., БҚО, Казталов ауд.  

САТЫБАЛДЫ - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

САТЫМОЛА ТЕЛІМІ - а., БҚО, Ақжайық ауд. 

УЧАСТОК САТЫМОЛА -  а., в Акжайыкском р-не ЗК 

обл. 

 

САТЫМСАЙ - а., Қызылорда обл., Жаңақорған ауд. 

САТЫМСАЙ - а., в Жанакорганском р-не Кызылорд. 

обл. 



 

САТЫМШЕГЕН - а., БҚО, Теректі ауд. 

САТЫМШЕГЕН - а., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

САУДАКЕНТ - а., Жамбыл обл., Сарысу ауд. 

САУДАКЕНТ- а., в Сарысуском р-не Жамб. обл. 

 

САУМАЛКӨЛ - а., СҚО, Айыртау ауд. орт. 

САУМАЛКОЛЬ - а., р.ц. Айыртауского р-на СК обл. 

 

САУРАН - а., ОҚО, Түркістан қал/әк. 

САУРАН - а., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

САУРАН - ст., ОҚО, Түркістан қал/әк. 

САУРАН - ст., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

САУРЫҚ БАТЫР - а., Алматы обл., Жамбыл ауд. 

САУРЫК БАТЫР - а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

САУЫСҚАН - а., Маңғыстау обл., Маңғыстау ауд. 

САУЫСКАН - а., в Мангыстауском р-не Манг. обл. 

 

САУЫНШЫ - а., Алматы обл., Қарасай ауд. 

САУЫНШЫ - а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

САУЫТБЕК - а., Жамбыл обл., Шу ауд.  

САУЫТБЕК - а., в Шуском р-не Жамб. обл. 

 

САФОНОВКА - с., Атырау обл., Құрманғазы ауд. 

САФОНОВКА - с., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 

САХАРОВКА - е., Қостанай обл., Қамысты ауд. 

САХАРОВКА - с., в Камыстынском р-не Кост, обл. 

 

САХНОВКА - с., Павлодар обл., Шарбақты ауд. 

САХНОВКА - с., в Шарбактынском р-не Павл, обл. 

 

САХНОВКА - с., ШҚО, Бородулиха ауд.  

САХНОВКА - с., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

САЯҚ - ст., Қарағанды обл., Актоғай ауд.  

САЯК - ст., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

СӘБИТ – а.,  СҚО, Жамбыл ауд. 

САБИТ - а., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

СӘМЕН - а., Алматы обл., Кербұлақ ауд.  

САМЕН - а., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

СӘРСЕНОВ - а., БҚО, Теректі ауд.  

САРСЕНОВ - а., в Теректинском р-не ЗК обл. 



 

СӘДУ ШӘКІРОВ - а., Жамбыл обл., Талас ауд. 

 САДУ ШАКИРОВ - а., в Таласском р-не Жамб. обл. 

 

СӘЛІМБАЙ ПІРМАНОВ - а., Жамбыл обл., Тұрар 

Рысқұлов ауд. 

САЛИМБАЙ ПИРМАНОВ - а., в Турар Рыскуловском р-

не Жамб. обл. 

 

СӘТБАЕВ - а., Қарағанды обл., Сәтбаев қал/әк. 

САТБАЕВ - а., в Сатбаевской гор/а. Кар. обл. 

 

СӘТБАЙ - а., ШҚО, Зайсан ауд. 

САТБАИ - а., в Зайсанском р-не ВК обл. 

 

СӘУЛЕ - а., БҚО, Қаратөбе ауд. 

САУЛЕ - а., в Каратобинском р-не ЗК обл. 

 

СӘУЛЕ - а., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд.  

САУЛЕ - а., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

СӘУЛЕ - а., Ақмола обл., Біржан сал ауд.  

САУЛЕ - а., в р-не Биржан сала СК обл. 

 

СВЕРДЛОВКА - с., Қостанай обл., Aлтынсарин ауд. 

СВЕРДЛОВКА - с., в Алтынсаринском р-не  Кост. обл. 

СВЕРДЛОВКА - с., Қостанай обл., Денисов ауд. 

СВЕРДЛОВКА - с., в Денисовском р-не Кост.обл. 

 

СВЕТ - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

СВЕТ - с., в р-не Магжана Жумабаева СКобл. 

 

СВЕТЛИЧНОЕ - с., Павлодар обл., Қашыр ауд.| 

СВЕТЛИЧНОЕ - с., в Кашырском р-не Павл.обл. 

 

СВЕТЛОЕ - с., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

СВЕТЛОЕ - с., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 

СВЕТЛОЕ - с., СҚО, Айыртау ауд.  

СВЕТЛОЕ-с., в Айыртауском СК обл. 

 

СВЕТЛОЕ - с., СҚО, Жамбыл ауд. 

СВЕТЛОЕ - с., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

СВЕТЛЫЙ ЖАРКӨЛ - с., Қостанай обл.,  Қостанай 

ауд. 

СВЕТЛЫЙ ЖАРКОЛЬ - с., в Костанайском р-не Кост. 

обл. 

 

СВИНЧАТКА - с., ШҚО, Қатонқарағай ауд. 

СВИНЧАТКА - с., в Катонкарагайсюом р-не ВК обл.  



 

СВОБОДНОЕ - с., Акмола обл., Есіл ауд. 

 СВОБОДНОЕ  - с., в Есильском р-не Акм. обл. 

 

СВОБОДНОЕ - с., Қостанай обл., Қамысты ауд. 

СВОБОДНОЕ - с., в Камыстынском р-не Кост. обл. 

 

СВЯТОГОРОВКА - с., Қарағанды обл.,Осакаров ауд. 

СВЯТОГОРОВКА - с., в Осакаровском р-не Кар.обл. 

 

СВЯТОДУХОВКА - с., СҚО, Жамбыл ауд. 

СВЯТОДУХОВКА - с., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

СВЯТОСЛАВКА - с., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

СВЯТОСЛАВКА - с., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 

СЕВАСТОПОЛЬ - с., Қостанай обл., Сарыкөл ауд. 

СЕВАСТОПОЛЬ - с., в Сарыкольском р-не Кост. обл. 

 

СЕВЕРНОЕ - с., Қарағанды обл., Абай ауд.  

СЕВЕРНОЕ - с., в Абайском р-не Кар. обл. 

 

СЕВЕРНОЕ - с., Қарағанды обл., Шахан кен/әк. 

СЕВЕРНОЕ - с., в Шаханской пос/а. Кар. обл. 

 

СЕВЕРНОЕ - с., Қостанай обл., Федоров ауд. 

СЕВЕРНОЕ - с., в Федоровском р-не Кост. обл. 

 

СЕВЕРНОЕ - с., Павлодар обл., Ертіс ауд.  

СЕВЕРНОЕ - с., в Ертисском р-не Павл. обл. 

 

СЕВЕРНОЕ - с., Павлодар обл., Шарбақты ауд. 

СЕВЕРНОЕ - с., в Шарбактынском р-не Павл. обл. 

 

СЕВЕРНОЕ - с., СҚО, Тайынша ауд.  

СЕВЕРНОЕ - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

СЕВЕРНОЕ - с., СҚО, Тимирязев ауд.  

СЕВЕРНОЕ - с., в Тимирязевском р-не СК обл. 

 

СЕВЕРНОЕ - с., ШҚО, Зырянов ауд.  

СЕВЕРНОЕ - с., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

СЕГІЗБАЙ - а., ШҚО, Үржар ауд. 

СЕГИЗБАЙ - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

СЕГІЗСАЙ - а., БҚО, Шыңғырлау ауд.  

СЕГИЗСАЙ - а., в Шынгырлауском р-не ЗК обл. 

 

СЕГІЗҮЙ - а., БҚО, Сырым ауд. 



 

СЕГИЗУЙ - а., в Сырымском р-не ЗК обл. 

 

СЕГІЗІНШІ АУЫЛ - а., Қарағанды обл., Абай ауд. 

СЕГИЗИНШИ АУЫЛ - а., в Абайском р-не Кар. обл. 

 

СЕЙТЕН - а., БҚО, Бөкей ордасы ауд.  

СЕЙТЕН - а., в Бокей ординском р-не ЗК обл. 

 

СЕЙФУЛЛИН - а., Акмола обл., Зеренді ауд. 

СЕЙФУЛЛИН - а., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

СЕЙФУЛЛИН - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

СЕЙФУЛЛИН - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

СЕЙФУЛЛИН - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

СЕЙФУЛЛИН - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

СЕЙФУЛЛИН - а., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

СЕЙФУЛЛИН - а., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

СЕЙФУЛЛИН С. - а., Қызылорда обл., Сырдария ауд. 

СЕЙФУЛЛИН С. - а., в Сырдариинском р-не Кызылорд. 

обл. 

 

СЕЙІЛБЕК - а., Жамбыл обл., Талас ауд.  

СЕЙИЛБЕК - а., в Таласском р-не Жамб. обл. 

 

СЕЙІТҚАЛИ - а., БҚО, Бөкей ордасы ауд. 

СЕЙИТКАЛИ - а., в Бокей ординском р-не ЗК обл. 

 

СЕКИСОВКА - с., ШҚО, Глубокое ауд.  

СЕКИСОВКА -с., в Глубоковском р-не ВК обл. 

 

СЕКСЕНБАЙ - а., БҚО, Казталов ауд.  

СЕКСЕНБАЙ - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

82 КМ РАЗЪЕЗД - а., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд. 

РАЗЪЕЗД 82 КМ - а., в Жанааркинском р-не Кар. обл. 

 

СЕКСЕУІЛДІ - ст., Қызылорда обл., Арал ауд. 

САКСАУЛЬСКОЕ - ст., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

СЕЛЕЗНЕВКА - с., ШҚО, Зырянов ауд.  

СЕЛЕЗНЕВКА - с., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

СЕЛЕЗНЕВКА - ст., ШҚО, Зырянов ауд.  

СЕЛЕЗНЕВКА - ст., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

СЕЛЕКЦИОННАЯ - с., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

СЕЛЕКЦИОННАЯ - с., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 



 

СЕЛЬСТРОД- с., Қарағанды обл., Осакаров ауд. 

СЕЛЬСТРОИ -с., в Осакаровском р-не Кар. обл. 

 

СЕМЕЙ - ст., ШҚО, Семей қал/әк. 

СЕМЕЙ - ст., в Семейской гор/а. ВК обл. 

 

СЕМЕНОВКА - с., Ақмола обл., Целиноград ауд. 

СЕМЕНОВКА - с., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

СЕМЕНОВКА - с., Қостанай обл., Қостанай ауд. 

СЕМЕНОВКА - с., в Костанайском р-не Кост. обл. 

 

СЕМЕНОВКА - с., ШҚО, Бесқарағай ауд. 

СЕМЕНОВКА - с., в Бескарагайском р-не ВК обл. 

 

СЕМИГЛАВЫЙ МАР - ст., ОҚО, Тасқала ауд. 

СЕМИГЛАВЫЙ МАР - ст., в Таскалинском р-не ЮК 

обл. 

 

СЕМИЛЕТКА - с., Қостанай обл., Қостанай ауд. 

СЕМИЛЕТКА - с., в Костанайском р-не Кост. обл. 

 

СЕМИОЗЕРКА - с., СҚО, Жамбыл ауд.  

СЕМИОЗЕРКА - с., в Жамбылском р-не СК обл. 

СЕМИПАЛАТНОЕ - с., СҚО, Қызылжар ауд. 

СЕМИПАЛАТНОЕ - с., в Кызылжарском р-не СКобл. 

 

СЕМИПОЛКА - с., СҚО, Шал ақын ауд.  

СЕМИПОЛКА - с., в р-не Шал акына СК обл. 

 

СЕМИЯРКА - с., ШҚО, Бесқарағай ауд.  

СЕМИЯРКА - с., в Бескарагайском р-не ВК обл. 

 

СЕНЕК - а., Маңғыстау обл., Қарақия ауд.  

СЕНЕК - а., в Каракиянском р-не Манг. обл. 

 

СЕННОЕ - с., СҚО, Аққайың ауд. 

СЕННОЕ - с., в Аккайынском р-не СК обл. 

 

СЕННОЕ - с., ШҚО, Қатонқарағай ауд.  

СЕННОЕ - с., в Катонкарагайском р-не ВК обл. 

 

СЕНОКОСНОЕ - с., Қарағанды обл., Осакаров ауд. 

СЕНОКОСНОЕ - с., в Осакаровском р-не Кар. обл. 

 

СЕҢГІРБАЙ - а., Жамбыл обл., Жамбыл ауд. 

СЕНГИРБАЙ - а., в Жамбылском р-не Жамб. обл. 

 

СЕҢКІБАЙ - а., Жамбыл обл., Байзақ ауд.  



 

СЕНКИБАЙ - а., в Байзакском р-не Жамб. обл. 

 

СЕПЕ - а., Ақмола обл., Атбасар ауд. 

СЕПЕ - а., в Атбасарском р-не Акм. обл. 

 

СЕРАФИМОВКА - с., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

СЕРАФИМОВКА - с., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

СЕРГЕЕВКА - с., Ақмола обл., Атбасар ауд. 

 СЕРГЕЕВКА - с., в Атбасарском р-не Акм. обл. 

 

СЕРГЕЕВКА - с., Қостанай обл., Қостанай ауд. 

СЕРГЕЕВКА - с., в Костанайском р-не Кост. обл. 

 

СЕРГЕЕВКА - с., СҚО, Аққайың ауд.  

СЕРГЕЕВКА - с., в Аккайынском р-не СК обл. 

 

СЕРГИЕВКА - ст., ОҚО, Түлкібас ауд.  

СЕРГИЕВКА - ст., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

СЕРГИНО - с., СҚО, Қызылжар ауд.  

СЕРГИНО- с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

СЕРГИОПОЛЬ - с., ШҚО, Аягөз ауд.  

СЕРГИОПОЛЬ - с., в Аягозском р-не ВК обл. 

СЕРЕБРЯКОВО - с., БҚО, Орал қал/әк.  

СЕРЕБРЯКОВО - с., в Уральской гор/а. ЗК обл. 

 

СЕРЕБРЯНКА - ст., ШҚО, Зырянов ауд.  

СЕРЕБРЯНКА - ст., в Зыряновском р-не ВК oбл. 

 

СЕРІКБАЙ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

СЕРИКБАЙ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

СЕРІКТЕС - а., ШҚО, Тарбағатай ауд.  

СЕРИКТЕС - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

СЕСЛАВИНО - с., ОҚО, Түлкібас ауд.  

СЕСЛАВИНО - с., в Тулкибасском р-не ЮК 

 

СИБИРКА - с., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд.  

СИБИРКА - с., в Узынкольском р-не Кост. обл. 

 

СИВКОВКА - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

СИВКОВКА- с., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

СЛАВЯНКА - с., СҚО, Есіл ауд. 

СЛАВЯНКА -с., в Есильском р-не СК обл. 

 

СЛАВЯНКА - с., ШҚО, Күршім ауд.  



 

СЛАВЯНКА - с., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

СЛАВЯНОВКА - с., Павлодар обл., Железин ауд. 

СЛАВЯНОВКА - с., в Железинском р-не Павл. обл. 

 

СЛАДКОВОДСКОЕ - с., Павлодар обл., Ертіс ауд. 

СЛАДКОВОДСКОЕ- с.,  в Ертисском р-не Павл. обл. 

 

СЛИВНОЕ- с.,  СҚО, Мамлют ауд. 

СЛИВНОЕ - с., в Мамлютском р-не СК обл. 

 

СМЕТАНИНО -.с., ШҚО, Глубокое ауд.  

СМЕТАНИНО - с., в Глубоковском р-не ВК обл. 

 

СМИРНОВКА - с., Ақмола обл., Атбасар ауд. 

СМИРНОВКА - с., в Атбасарском р-не Акм. обл. 

 

СМИРНОВКА - ст., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

СМИРНОВКА - ст., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 

СМИРНОВОЙ - с., СҚО, Аққайың ауд.  

СМИРНОВО - с., в Аккайынском р-не СК обл. 

 

СМОЛЬНОЕ - с., Ақмола обл., Сандықтау ауд. 

СМОЛЬНОЕ-  с., в Сандыктауском р-не Акм. облг 

СМОЛЯНКА - с., ШҚО, Ұлан ауд.  

СМОЛЯНКА - с., в Уланском р-не ВК обл. 

 

СНЕГИРЕВО - с., ШҚО, Зырянов ауд.  

СНЕГИРЕВО - с., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

СОВЕТ - с., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд.  

СОВЕТ - с., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

СОВХОЗНОЕ - с., СҚО, Ақжар ауд.  

СОВХОЗНОЕ - с., в Акжарском р-не ЗК обл. 

 

СОГОРНОЕ - с., ШҚО, Қатонқарағай ауд.  

СОГОРНОЕ - с., в Катонкарагайском р-не ВК обл. 

 

СОЗАҚ - а., ОҚО, Созақ ауд. 

СОЗАК - а., в Созакском р-не ЮК обл. 

 

СОКОЛ  - с., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд.  

СОКОЛ - с., в Узынкольском р-не Кост. обл. 

 

СОКОЛОВКА - с., Алматы обл., Сарқант ауд. 

СОКОЛОВКА - с., в Саркантском р-не Алм. обл. 

 

СОКОЛОВКА - с., БҚО, Зеленое ауд.  



 

СОКОЛОВКА - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

СОКОЛОВКА - с., Қостанай обл., Рудный қал/әк. 

СОКОЛОВКА - с., в Рудненской гор/а. Кост. обл. 

 

СОКОЛОВКА - с., СҚО, Қызылжар ауд.  

СОКОЛОВКА - с., в Кызыгокарском р-не СК обл. 

 

СОКОЛОВКА - с., СҚО, Шал ақын ауд.  

СОКОЛОВКА - с., в р-не Шал акына СК обл. 

 

СОКОЛОГОРОВКА - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

СОКОЛОГОРОВКА - с., в р-не Габита Мусирепова СК 

обл. 

 

СОҚ-СОҚ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

СОК-СОК - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

СОҚЫР - а., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд.  

СОКЫР - а., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

СОҚЫР - ст., Қарағанды обл., Сараң қал/әк.  

СОКЫР - ст., в Сараньской гор/а. Кар. обл. 

 

СОЛДАТОВО - с., ШҚО, Қатонқарағай ауд. 

СОЛДАТОВ- с., в Катонкарагайском р-не ВК обл. 

 

СОЛЕНОЕ - с., Ақтөбе обл., Шалқар ауд.  

СОЛЕНОЕ - с., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

СОЛНЕЧНОЕ - с., ШҚО, Жарма ауд.  

СОЛНЕЧНОЕ - с., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

СОЛНЕЧНОЕ - с., ШҚО, Жарма ауд.  

СОЛНЕЧНОЕ - с., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

СОЛНЕЧНОЕ - с., ШҚО, Глубокое ауд.  

СОЛНЕЧНОЕ - с., в Глубоковском р-н ВК обл. 

 

СОЛОВЬЕВО - с., ШҚО, Зырянов ауд.  

СОЛОВЬЕВО - с., в Зыряновском р-не ВК оох 

 

СОЛОНОВКА - с., ШҚО, Бородулиха ауд. 

СОЛОНОВКА - с., в Бородулихинском р-не К обл. 

 

СОЛОНОВКА - с., ШҚО, Қатонқарағай ауд. 

СОЛОНОВКА - с., в Катонкарагайском р-не ВК обл. 

 



 

СОЛОНЧАКОВЫЙ - раз., Жамбыл обл., Мойынқұм 

ауд. 

СОЛОНЧАКОВЫЙ - раз., в Мойынкумской р-не Жамб. 

обл. 

 

СОЛТҮСТІК ҚАРАҒАН -  а., Қарағанды обл.,  Абай 

ауд. 

СОЛТУСТИК КАРАГАН - а., в Абайском р-не  Кар. обл. 

 

СОЛЬВЕТКА - с., Павлодар обл., Ақсу кал/әк. 

СОЛЬВЕТКА - с., в Аксуской гор/а. Павл. ом. 

 

СОНА - а., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд.  

СОНА - а., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

СОНАЛЫ - а., БҚО, Қаратөбе ауд. 

СОНАЛЫ - а., в Каратобинском р-не ЗК обл. 

 

СОНАЛЫ - а., Қостанай обл., Сарыкөл ауд.  

СОНАЛЫ - а., в Сарыкольском р-не Кост. обл. 

 

СОНАЛЫ - а., Қарағанды обл., Нұра ауд.  

СОНАЛЫ - а., в Нуринском р-не Кар. обл. 

 

СОРКӨЛ - а., Атырау обл., Қызылқоға ауд.  

СОРКОЛЬ - а., в Кызылкогинском р-не Атыр. обл. 

 

СОРОКОВАЯ - ст., Ақмола обл., Астана кал/әк. 

СОРОКОВАЯ -ст., в Астанинской гор/а. Акм. обл. 

 

СОРОЧИНКА - с., Қостанай обл., Сарыкөл ауд. 

СОРОЧИНКА - с., в Сарыкольском р-не Кост. обл. 

 

СОРТӨБЕ - а., Жамбыл обл., Қордай ауд.  

СОРТОБЕ - а., в Кордайском р-не Жамб.обл. 

 

СОСНА - с., Қостанай обл., Меңдіқара ауд.  

СОСНА - с., в Мендикаринском р-не Кост. обл. 

 

СОСНОВКА - с., Ақмола обл., Бурабай ауд.  

СОСНОВКА - с., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

СОСНОВКА - с., Ақмола обл., Біржан сал ауд. 

СОСНОВКА  -с., в р-не Биржан сала Акм.обл. 

 

СОСНОВКА - с., Қостанай обл., Әулиекөл ауд. 

СОСНОВКА  -с . ,  в Аулиекольском р-не Кост. обл. 

 

СОСНОВКА - с., Павлодар обл., Шарбақты ауд.  

СОСНОВКА - с., в Шарбактынском р-не Павл. обл. 



 

СОСНОВКА - с., СҚО, Қызылжар ауд. 

СОСНОВКА - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

СОСНОВКА - ст., ШҚО, Алтай өңірі (РФ) аум. 

СОСНОВКА - ст., на терр. Алтайского края ВК обл. 

 

СОСНОВКА - с., ШҚО, Бесқарағай ауд. 

СОСНОВКА - с., в Бескарагайском р-не ВК обл. 

 

СОСНОВКА - с., ШҚО, Бородулиха ауд. 

СОСНОВКА - с., в Бородулихинском р-не ВК 

 

СОТНИКОВКА - с., Ақмола обл., Бурабай ауд.  

СОТНИКОВКА - с., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

СОФИЕВКА-с., Ақмола обл., Целиноград ауд.  

СОФИЕВКА  - с., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

СОФИЕВКА - с., Павлодар обл., Шарбақты ауд. 

СОФИЕВКА - с., в Шарбактынском р-не Павл. 

 

СОЦЖОЛ- а., Алматы обл., Панфилов ауд.  

СОЦЖОЛ - а., в Панфиловском р-не Алм. обл. 

 

СОЦАЛИСТІК ҚАЗАҚСТАН - а., Алматы Алакөл ауд. 

СОЦИАЛИСТИК КАЗАХСТАН - а., в Алакольском  р-не 

Алм. обл. 

 

СОЦИАЛ - с., СҚО, Шал ақын ауд. 

СОЦИАЛ - с., в р-не Шал акына СК обл. 

 

СОЦҚАЗАҚСТАН - а., ШҚО, Семей қал/эк. 

СОЦКАЗАХСТАН - а, в Семейской гор/а ВК обл. 

 

СОЧИНСКОЕ - с., Ақмола обл., Атбасар ауд. 

СОЧИНСКОЕ - с., в Атбасарском р-не Акм. обл. 

 

СӨГӘЛІ - а., Ақтөбе обл., Қобда ауд. 

СОГАЛИ - а., в Кобдинском р-не Акт. обл. 

 

СПАРТАК - с., БҚО, Зеленое ауд. 

СПАРТАК - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

СПАРТАК - с., Павлодар обл., Ақтоғай ауд.  

СПАРТАК - с., в Актогайском р-не Павл. обл. 

 

СПАСОВКА - с., СҚО, Есіл ауд. 

СПАСОВКА - с., в Есильском р-не СК обл. 

 

СПАССК - с., Қарағанды обл., Абай ауд.  



 

СПАССК - с., в Абайском р-не Кар. обл. 

 

СПАССКОЕ - с., Ақмола обл., Сандықтау ауд. 

СПАССКОЕ - с., в Сандыктауском р-не Акм. обл. 

 

СПАТАЕВ - а., ОҚО, Ордабасы ауд. 

СПАТАЕВ - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

СПИРИДОНОВКА - с., Ақмола обл., Егіндікөл ауд. 

СПИРИДОНОВКА - с., в Егиндикольском р-не Акм. обл. 

 

СПУТНИК - с., Павлодар обл., Ақсу қал/әк.  

СПУТНИК - с., в Аксуской гор/а. Павл. обл. 

 

СРЕДИГОРНОЕ - с., ШҚО, Зырянов ауд. 

СРЕДИГОРНОЕ - с., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

СТАВРОПОДКА - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

СТАВРОПОЛКА - с., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

СТАН - а., Қарағанды обл., Қарағанды қал/әк.  

СТАН - а., в Карагандинской гор/а. Кар. обл. 

 

СТАНДАРТ - с., ОҚО, Түркістан қал/әк.  

СТАНДАРТ - с., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

СТАНОВОЕ - с., СҚО, Мамлют ауд.  

СТАНОВОЕ - с., в Мамлютском р-не СК обл. 

 

СТАНЦИОННОЕ - с., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

СТАНЦИОННОЕ - с., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 

СТАРАЯ КРЕПОСТЬ - с., ШҚО, Бесқарағай ауд. 

СТАРАЯ КРЕПОСТЬ - с., в Бескарагайском р-не ВК обл. 

 

СТАРОБЕЛКА - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

СТАРОБЕЛКА - с., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

СТАРОЕ БАРШИНО - с., Қарағанды обл., Нұра ауд. 

СТАРОЕ БАРШИНО - с., в Нуринском р-не Кар. обл. 

 

СТАРОЕ ПЕРЕКАТНОЕ - с., Ақмола обл., Жақсы ауд. 

СТАРОЕ ПЕРЕКАТНОЕ - с., в Жаксынском р-не Акм. 

обл. 

 

СТАРОСУХОТИНО - с., СҚО, Тайынша ауд. 

СТАРОСУХОТИНО - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

СТАХАНОВО - с., Ақмола обл., Ерейментау ауд. 

СТАХАНОВО - с., в Ерейментауском р-не Акм. обл. 

 



 

СТЕКЛЯНКА - с., ШҚО, Бородулиха ауд. 

СТЕКЛЯНКА - с., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

СТЕПАНОВКА - с., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд. 

СТЕПАНОВКА - с., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

СТЕПАНОВКА - с., Қостанай обл., Меңдіқара ауд. 

СТЕПАНОВКА –с., в Мендикаринском р-не Кост. обл. 

 

СТЕПНОГОРСКОЕ - с., Ақмола обл., Ақкөл ауд. 

СТЕПНОГОРСКОЕ - с., в Аккольском р-не Акм. обл. 

 

СТЕПНОЕ - с., Ақмола обл., Астрахан ауд. 

СТЕПНОЕ - с., в Астраханском р-не Акм. обл. 

 

СТЕПНОЕ - с., Ақмола обл., Шортанды ауд. 

СТЕПНОЕ - с., в Шортандынском р-не Акм. обл. 

 

СТЕПНОЕ - с., Ақтөбе обл., Қарғалы ауд.  

СТЕПНОЕ - с., в Каргалынском р-не Акт.обл. 

 

СТЕПНОЕ - с., БҚО, Зеленов ауд. 

СТЕПНОЕ-с., в Зеленовском р-не ЗК обл.  

 

СТЕПНОЕ - с., Жамбыл обл., Қордай ауд.  

СТЕПНОЕ - с., в Кордайском р-не Жамб. обл. 

 

СТЕПНОЕ - с., Қарағанды обл., Осакаров ауд.  

СТЕПНОЕ - с., в Осакаровском р-не Кар. обл. 

 

СТЕПНОЕ - с., Қостанай обл., Алтынсарин ауд. 

СТЕПНОЕ - с., в Алтынсаринском р-не Кост.обл. 

 

СТЕПНОЕ - с., Қостанай обл., Жітіқара ауд.  

СТЕПНОЕ - с., в Житикаринском р-не Кост. обл. 

 

СТЕПНОЕ - с., Қостанай обл., Қарасу ауд.   

СТЕПНОЕ - с., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

СТЕПНОЕ - с., Қостанай обл., Қостанай ауд. 

СТЕПНОЕ - с., в Костанайском р-не Кост. обл. 

 

СТЕПНОЕ - с., Павлодар обл., Ертіс ауд.  

СТЕПНОЕ - с., в Ертисском р-не Павл. обл. 

 

СТЕПНОЕ - с., Павлодар обл., Железин ауд.  

СТЕПНОЕ - с., в Железинском р-не Павл. обл. 

 

СТЕПНОЕ - с., Павлодар обл., Шарбақты ауд. 

СТЕПНОЕ - с., в Шарбактынском р-не Павл. обл. 



 

СТЕПНОЕ - с., СҚО, Аққайың ауд.  

СТЕПНОЕ - с., в Аккайынском р-не СК обл. 

 

СТЕПНОЕ - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд.  

СТЕПНОЕ - с., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

СТЕПНОЕ - с., СҚО, Мамлют ауд.  

СТЕПНОЕ - с., в Мамлютском р-не СК обл. 

 

СТЕПНОЕ - с., СҚО, Тайынша ауд.  

СТЕПНОЕ - с., в Тайыншинском р-не CК обл. 

 

СТЕПНОЕ - с., СҚО, Тимирязев ауд.  

СТЕПНОЕ - с., в Тимирязевском р-не CК обл. 

 

СТЕПНОЕ - с., ШҚО, Глубокое ауд.  

СТЕПНОЕ - с., в Глубоковском р-не ВК обл. 

 

СТЕПНЯК - с., Ақмола обл., Егіндікөл ауд.  

СТЕПНЯК -с, в Егиндикольском р-не Акм. обл. 

 

СТЕПНЯК - с.. Қостанай обл., Аманкелді ауд.  

СТЕПНЯК – с., в Аманкелдинском р-не Кост. обл. 

 

СТЕПНЯК - ст., Ақмола обл., Егіндікөл ауд.  

СТЕПНЯК - ст., в Егиндикольском p-не Акм. 

 

СТЕПОК - с., Ақмола обл., Ақкөл ауд. 

СТЕПОК – с.,  в Аккольском р-не Акм. обл. 

 

СТЕПЬ- Ақтөбе обл., Мәртөк ауд. 

СТЕПЬ- в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

СТЕРЛИТАМАК - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

СТЕРЛИТАМАК - с., в p-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

СТРЕЛА – с., Алматы обл., Қаратал ауд. 

СТРЕЛА - с.. в Караталском р-не Алм. обл. 

 

СТРЕЛЬНИКОВКА - с., СҚО, Есіл ауд.  

СТРЕЛЬНИКОВКА - с., в Есильском р-не СК обл. 

 

СТРЕТЕНКА-с., Павлодар обл., Шарбакты ауд. 

СТРЕТЕНКА - с., в Шарбактынском р-не Павл. обл. 

 

СТУДЕНОЕ-с.,СҚО, Мамлют ауд. 

СТУДЕНОЕ - с., в Мамлютском р-не СК обл. 

 

СТУДЕНЧЕСКОЕ – с., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд.  

СТУДЕНЧЕСКОЕ - с., в Мартокском р-не Акт. обл. 



 

СТУПИНКА - с., СҚО, Шал ақын ауд. 

СТУПИНКА -с., в р-не Шал акына СК обл. 

 

СУАТКӨЛ-а., Павлодар обл., Ақсу қал/әк. 

СУАТКОЛЬ- а., в Аксуской гор/а. Павл. обл. 

 

СУАТКӨЛ - а., СҚО, Жамбыл ауд. 

СУАТКОЛЬ - а., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

СУВОРОВКА - с., Ақмола обл., Бұланды ауд. 

СУВОРОВКА - с., в Буландынском р-не Акм. 

 

СУВОРОВКА- с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

СУВОРОВКА - с., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

СУГАТОВКА - с.,  ШҚО, Шемонаиха ауд. 

СУГАТОВКА - с., в Шемонаихинском р-не ВК обл. 

 

СУВОРОВО - с., Павлодар обл., Ертіс ауд.  

СУВОРОВО - с., в Ертисском р-не Павл. обл. 

 

СУВОРОВО - с., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд. 

СУВОРОВО - с., в Узынкольском р-не Кост. обл. 

 

СУЖАРҒАН - а., Қостанай обл., Жанкелдин ауд. 

СУЖАРГАН - а., в Жанкелдинском р-не Кост, обл. 

 

СУЛЫ- ст., СҚО, Тимирязев ауд. 

СУЛЫ - ст., в Тимирязевском р-не СК обл, 

 

СУЛЫБҰЛАҚ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд,  

СУЛЫБУЛАК - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

СУЛЫКӨЛ - а., Ақмола обл., Қорғалжын ауд. 

СУЛЫКОЛЬ - а., в Коргалжынском р-не Акм. обл. 

 

СУЛЫКӨЛ - а., БҚО, Қаратөбе ауд.  

СУЛЫКОЛЬ - а., в Каратобинском р-не ЗК обл. 

 

СУЛЫКӨЛ - а., БҚО, Шыңғырлау ауд.  

СУЛЫКОЛЬ - а., в Шынгырлауском р-не ЗК обл. 

 

СУЛЫЖЕР - раз., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд. 

СУЛЫЖЕР - раз., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

СУЛЫШОҚ - а., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

СУЛЫШОК - а., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

СУМНОЕ - с., СҚО, Қызылжар ауд. 



 

СУМНОЕ – с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

СУНАҚАТА - а., Қызылорда обл., Жаңақорған ауд. 

СУНАКАТА - а., в Жанакорганском р-не Кызылорд. обл. 

 

СУРИКОВКА - с., Қостанай обл., Қостанай ауд. 

СУРИКОВКА - с., в Костанайском р-не Кост, обл. 

 

СУЫҚБҰЛАҚ - а., ШҚО, Жарма ауд.  

СУЫКБУЛАК - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

СУЫҚБҰЛАҚ - ст., ШҚО, Жарма ауд.  

СУЫКБУЛАК - ст., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

СУЫҚСАЙ - а., Алматы обл., Ақсу ауд.  

СУЫКСАЙ - а., в Аксуском р-не Алм. обл. 

 

СУЫҚСУ - а., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

СУЫКСУ - а., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

СУЫРЛЫ - а., ШҚО, Шар қал/әк. 

СУЫРЛЫ - а., в Шарской гор/а. ВК обл. 

 

СУЫРЛЫ – ст., ШҚО, Шар қал/әк. 

СУЫРЛЫ - ст., в Шарской гор/а. ВК обл. 

СУХОРАБОВКА - с., СҚО, Шал ақын ауд. 

СУХОРАБОВКА - с., в р-не Шал акына СК обл. 

 

СҮГІР - а., Павлодар обл., Шарбақты ауд.  

СУГИР - а., в Шарбактынском р-не Павл. обл. 

 

СҮГІРБАЙ - а., СҚО, Тайынша ауд.  

СУГИРБАЙ - а., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

СҮЙГЕНСАЙ - а., Қостанай обл., Қарасу ауд. 

СУЙГЕНСАЙ - а., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

СҮЙІНДІК - а., Атырау обл., Құрманғазы ауд. 

СУЙИНДИК - а., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 

СҮЛЕЙМЕН - а., ШҚО, Көкпекті ауд.  

СУЛЕЙМЕН - а., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

СҮЛІКТІ - а., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд.  

СУЛИКТИ - а., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

СҮМБЕ - а., Алматы обл., Райымбек ауд.  

СУМБЕ - а., в Райымбекском р-не Алм. обл. 

 

СҮМБЕ - а., Алматы обл., Ұйғыр ауд. 



 

СУМБЕ - а., в Уйгырском р-не Алм. обл. 

 

СҮТТІГЕНДІ - а., БҚО, Теректі ауд.  

СУТТИГЕНДИ - а., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

CYTKEHT - а., ОҚО, Шардара ауд. 

СУТКЕНТ - а., в Шардаринском р-не ЮК 

 

СҰЛТАНБЕК ҚОЖАНОВ - а., ОҚО, Түркістан қал/әк. 

СУЛТАНБЕК КОЖАНОВ - а., в Туркистанской гор/a.  

ЮК обл. 

 

СҰЛТАНРАБАТ - а., ОҚО, Төле би ауд. 

СУЛТАНРАБАТ - а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

СҰЛУКӨЛ - а., Ақтөбе обл., Әйтеке би ауд. 

СУЛУКОЛЬ - а., в р-не Айтеке би Акт. обл. 

 

СҰЛУКӨЛ - а., СҚО, Айыртау ауд.  

СУЛУКОЛЬ - а., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

СҰЛУ МӘДИНЕ - а., Қарағанды обл., Шет ауд.  

СУЛУ МАДИНЕ - а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

СҰЛУСАЙ - а., Алматы обл., Талғар ауд.  

СУЛУСАЙ - а., в Талгарском р-не Алм. обл. 

 

СҰЛУСАЙ - а., БҚО, Бөрілі ауд. 

СУЛУСАЙ - а., в Борилинском р-не ЗК обл. 

 

СҰЛУСАЙ - раз., БКО, Бөрілі ауд. 

СУЛУСАЙ - раз., в Борилинском р-не ЗК обх 

 

СҰЛУСАРЫ - а., ШҚО, Жарма ауд. 

СУЛУСАРЫ - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

СҰЛУТАЛ - а., ШҚО, Тарбағатай ауд.  

СУЛУТАЛ - а., в Тарбагатайском р-не ВК обх 

 

СҰЛУТӨБЕ - а., Қызылорда обл., Шиелі ауд. 

СУЛУТОБЕ - а., в Шиелинском р-не Кызылорд. обл. 

 

СҰЛУТӨР - а., Жамбыл обл., Қордай ауд.  

СУЛУТОР - а., в Кордайском р-не Жамб. обл. 

 

СҰҢҚАЙТЫ - а., Жамбыл обл., Тұрар Рысқұлов ауд. 

СУНКАЙТЫ - а., в Турар Рыскуловском р-не Жамб. обл. 

 

СҰҢҚАР - а., Алматы обл., Ұйғыр ауд.  

СУНКАР - а., в Уйгырском р-не Алм. обл. 



 

СҰҢҚАР - а., Қарағанды обл., Осакаров ауд.  

СУНКАР - а., в Осакаровском р-не Кар. обл. 

 

СҰРАТ - а., Алматы обл., Панфилов ауд.  

СУРАТ - а., в Панфиловском р-не Алм. обл. 

 

СҰРҒАН - а., Жамбыл обл., Меркі ауд. 

СУРГАН - а., в Меркинском р-не Жамб. обл. 

 

СҰРҒАН - а., Ақмола обл., Есіл ауд. 

СУРГАН-  а., в Есильском р-не Акм. обл. 

 

СҰРҒАН - ст., Ақмола обл., Есіл ауд. 

СУРГАН - ст., в Есильском р-не Акм. обл. 

 

СЫҒЫНДЫ - а., Жамбыл обл., Қордай ауд.  

СЫГЫНДЫ - а., в Кордайском р-не Жамб. обл. 

 

СЫЗҒАН - а., ОҚО, Созақ ауд. 

СЫЗГАН - а., в Созакском р-не ЮК обл. 

 

СЫЙҚЫМ - а., ОҚО, Сайрам ауд.  

СЫЙКЫМ - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

СЫНТАС - а., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд.  

СЫНТАС  -а., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

СЫНТАС - а., ОҚО, Қазығұрт ауд. 

СЫНТАС  - а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

СЫНТАС  - а., Павлодар обл., Ақсу қал/әк. 

СЫНТАС   -а., в Аксуской гор/а., Павл. обл. 

 

СЫНТАС  - а., ПІҚО, Семей қал/эк. 

СЫНТАС  - а., в Семейской гор/а. ВК обл. 

 

СЫҢҒЫРЛАУ - а., Маңғыстау обл., Бейнеу ауд. 

СЫНГЫРЛАУ - а., в Бейнеуском р-не Манг. обл. 

 

СЫПАТАЙ - а., Жамбыл обл., Меркі ауд.  

СЫПАТАЙ - а., в Меркинском р-не Жамб. обл. 

 

СЫРАБАТ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

СЫРАБАТ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

СЫРДАРИЯ - а., ОҚО, Отырар ауд.  

СЫРДАРИЯ - а., в Отырарском р-не ЮК обл. 

 

СЫРЛЫҚАЛА - а., Павлодар обл., Ақсу қал/әк. 

СЫРЛЫКАЛА - а., в Аксуской гор/а. Павл, обл. 



 

СЫРЫМ - а., Жамбыл обл., Жуалы ауд.  

СЫРЫМ - а., в Жуалынском р-не Жамб. обл. 

 

СЫРЫМ - ст., Жамбыл обл., Жуалы ауд.  

СЫРЫМ - сх,, в Жуалынском р-не Жамб. обл. 

 

СЫРЫМБЕТ - а., Алм., обл., Ескелді ауд.  

СЫРЫМБЕТ - а., в Ескелдинском р-не Алм. обл. 

 

СЫРЫМБЕТ - а., СҚО, Айыртау ауд.  

СЫРЫМБЕТ - а., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

СІЛЕТІ - а., Акмола обл., Ерейментау ауд.  

СИЛЕТИ - а., в Ерейментауском р-не Акм. обл. 

 

СІЛЕТІ - ст., Ақмола обл., Ерейментау ауд.  

СИЛЕТИ - ст., в Ерейментауском р-не Акм. обл. 

 

-Т- 
 

ТАБАҚБҰЛАҚ- ст., Жамбыл обл., Талас ауд.  

ТАБАКБУЛАК - ст., в Таласском р-не Жамбыл  обл. 

 

ТАБАНТАЛ - а., Ақтөбе обл., Хромтау ауд.  

ТАБАНТАЛ - а., в Хромтауском р-не Акт. обл. 

ТАБЫСТЫ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ТАБЫСТЫ - а., в Мактааралском р-не ЮК  обл. 

 

ТАБЫСТЫ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ТАБЫСТЫ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ТАВОЛЖАНКА - с., Ақмола обл., Астрахан ауд. 

ТАВОЛЖАНКА - с., в Астраханском р-не Акм. обл. 

 

ТАВРИЧЕНКА - с., Қостанай обл., Денисов ауд. 

ТАВРИЧЕНКА - с., в Денисовском р-не Кост, обл. 

 

ТАВРИЧЕСКОЕ - с., ШҚО, Ұлан ауд.  

ТАВРИЧЕСКОЕ - с., в Уланском р-не ВК обл. 

 

ТАГИЛЬСКОЕ - с., Қостанай обл., Сарыкөл ауд. 

ТАГИЛЬСКОЕ - с., в Сарыкольском р-не Кост. обл. 

 

ТАҒАНҚАРА - ст., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд. 

ТАГАНКАРА - ст., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

ТАҒАЛЫ - ст., Қарағанды обл., Шет ауд.  

ТАГАЛЫ - ст., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

ТАЗА ШАҢДАҚ -а., Қостанай обл., Федоров ауд.  



 

ТАЗА ШАНДАК - а., в Федоровском р-не Кост, обл. 

 

ТАЙ - а., Павлодар обл., Екібастұз қал/әк. 

ТАИ - а., в Екибастузской гор/а. Павл. обл. 

 

ТАЙҒАНА - а., ОҚО, Төле би ауд. 

ТАЙГАНА - а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

ТАЙҚАРА - а,, БҚО, Бөкей орда ауд.  

ТАИКАРА - а., в Бокей ординском р-не ЗК обл. 

 

ТАЙҚОҢЫР - а., ОҚО, Созақ ауд.  

ТАЙКОНЫР - а., в Созакском р-не ЮК обл. 

 

ТАЙҚҰДЫҚ - а., Жамбыл обл., Тұрар Рысқұлов ауд. 

ТАЙКУДЫК - а., в р-не Турара Рыскулова Жамбыл обл. 

 

ТАЙПАҚ - Ақмола обл., Жақсы ауд.  

ТАЙПАК - а., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 

ТАЙПАҚ - а., БҚО, Ақжайық ауд. 

ТАЙПАК- а., в Акжайыкском р-не ЗК обл.  

 

ТАЙСОЙҒАН - а., Атырау обл., Қызылқоға ауд. 

ТАЙСОЙГАН - а., в Кызылкогинском р-не Атыр. обл. 

ТАЙСОЙҒАН - а., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд. 

ТАЙСОЙГАН - а., в Узынкольском р-не Кост. обл. 

 

ТАЙТӨБЕ - а., Ақмола обл., Целиноград ауд.  

ТАИТОБЕ - а., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

ТАЙЫНША - ст., СҚО, Тайынша ауд.  

ТАЙЫНША - ст., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ТАҚСАЙ - раз., БҚО, Теректі ауд. 

ТАКСАЙ - раз., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

ТАҚЫР - а., Павлодар обл., Лебяжье ауд.  

ТАКЫР - а., в Лебяжинском р-не Павл. обл. 

 

ТАҚЫР - а., ІІІҚО, Күршім ауд. 

ТАКЫР - а.; в Куршимском р-не ВК обл. 

 

ТАҚЫРҚОЛ - а., Қызылорда обл., Жаңақорған ауд. 

ТАКЫРКОЛЬ - а., в Жанакорганском р-не Кызылорд. 

обл. 

 

ТАЛАП - а., Алматы обл., Жамбыл ауд.  

ТАЛАП- а., в Жамбылском р-не Алматы обл. 

 



 

ТАЛАП  - а., Қарағанды обл., Жезқазған кал/әк.  

ТАЛАП - а., в Жезказганской гор/а. Кар. обл. 

 

ТАЛАП - а., Қызылорда обл., Жаңақорған обл. 

ТАЛАП - а., в Жанакорганском р-не Кызылорд. обл. 

 

ТАЛАП - а., ОҚО, Бәйдібек ауд. 

ТАЛАП - а., в р-не Байдибека ЮК обл. 

 

ТАЛАП - а., СҚО, Тайынша ауд. 

ТАЛАП - а., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ТАЛАП - ст., Қызылорда обл., Жанақорған ауд. 

ТАЛАП – ст., в Жанакорганском р-не Кызылорд. обл. 

 

ТАЛАПКЕР - а., Ақмола обл., Целиноград ауд. 

ТАЛАПКЕР - а., в Целиноградском р-не Aкм. Обл.  

 

ТАЛАПКЕР- а., Алматы обл., Үшарал ауд.  

ТАЛАПКЕР - а., в Ушаральской гор/а. Алм. обл. 

 

ТАЛАПКЕР - а., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

ТАЛАПКЕР - а., в Карабалыкском р-не Кост.обл. 

 

ТАЛАПКЕР - а., Қостанай обл., Қостанай ауд. 

ТАЛАПКЕР - а., в Костанайском р-не Кост. обл. 

 

ТАЛАПКЕР - а., Қостанай обл., Меңдіқара ауд. 

ТАЛАПКЕР - а., в Мендикаринском р-не Кост. обл. 

 

ТАЛАПКЕР - а., СҚО, Есіл ауд. 

ТАЛАПКЕР - а., в Есйльском р-не СК обл. 

 

ТАЛАПКЕР - а., ШҚО, Көкпекті ауд.  

ТАЛАПКЕР - а., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

ТАЛАПТЫ - а., Алматы обл., Көксу ауд.  

ТАЛАПТЫ - а., в Коксуском р-не Алматы обл. 

 

ТАЛАПТЫ - а., Жамбыл обл., Жуалы ауд. 

ТАЛАПТЫ - а., в Жуалынском р-не Жамбыл обл. 

 

ТАЛАПТЫ - а., Жамбыл обл., Талас ауд.  

ТАЛАПТЫ - а., в Таласском р-не Жамбыл обл. 

 

ТАЛАПТЫ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ТАЛАПТЫ  - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ТАЛАПТЫ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  



 

ТАЛАПТЫ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ТАЛАПТЫ - а., ОҚО, Отырар ауд. 

ТАЛАПТЫ - а., в Отырарском р-не ЮК обл. 

 

ТАЛAC - а., Алматы обл., Райымбек ауд. 

ТАЛAC - а., в Райымбекском р-не Алматы обл. 

 

ТАЛAC - а., Жамбыл обл., Байзақ ауд. 

ТАЛAC - а., в Байзакском р-не Жамбл. обл. 

 

ТАЛAC - а., Жамбыл обл., Жамбыл ауд. 

ТАЛAC - а., в Жамбылском р-не Жамбл. обл. 

 

ТАЛAC -ст., Жамбыл обл., Байзақ ауд. 

ТАЛAC - ст., в Байзакском р-не Жамбл. обл. 

 

ТАЛAC - ст., Жамбыл обл., Жамбыл ауд. 

ТАЛAC  - ст., в Жамбылском р-не Жамбл. обл. 

 

ТАЛДЫ - а., Алматы обл., Райымбек ауд.  

ТАЛДЫ - а., в Райымбекском р-не Алматы обл. 

 

ТАЛДЫ - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд.  

ТАЛДЫ - а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

ТАЛДЫ - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд.  

ТАЛДЫ - а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

ТАЛДЫ - а., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

ТАЛДЫ - а., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 

ТАЛДЫ - а., ШҚО, Зайсан ауд. 

ТАЛДЫ - а., в Зайсанском р-не ВК обл. 

 

ТАЛДЫ -  ст., ШҚО, Семей қал/әк. 

ТАЛДЫ - ст., в Семейской гор/а. ВК обл. 

 

ТАЛДЫАПАН - а., БҚО, Казталов ауд. 

ТАЛДЫАПАН - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

ТАЛДЫАРАЛ - а., Атырау обл., Құрманғазы ауд. 

ТАЛДЫ АРАЛ - а., в Курмангазынском р-не Атырау 

обл.. 

 

ТАЛДЫАРАЛ - а., Қызылорда обл., Қызылорда қал/әк. 

ТАЛДЫАРАЛ - а., в Кызылординской гор/а. Кызылорд. 

обл. 

 

ТАЛДЫБАЙ - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд. 



 

ТАЛДЫБАЙ - а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

ТАЛДЫБҰЛАҚ - а., Ақтөбе обл., Хромтау ауд. 

ТАЛДЫБУЛАК - а., в Хромтауском р-не Акт. обл. 

 

ТАЛДЫБҰЛАҚ-  а., Алматы обл., Алакөл ауд. 

ТАЛДЫБУЛАК -a., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 

ТАЛДЫБҰЛАҚ - а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 

ТАЛДЫБУЛАК - а., в Енбекшиказахском, р-не Алматы 

обл. 

 

ТАЛДЫБҰЛАҚ  - а., Алматы обл.,Талғар ауд. 

ТАЛДЫБУЛАК - а., в Талгарском р-не Алм. обл. 

 

ТАЛДЫБҰЛАҚ - а., БҚО, Сырым ауд. 

ТАЛДЫБУЛАК - а., в Сырымском р-не ЗК обл. 

 

ТАЛДЫБҰЛАҚ - а., БҚО, Тасқала ауд. 

ТАЛДЫБУЛАК - а., в Таскалинском р-не ЗК обл. 

 

ТАЛДЫБҰЛАҚ - а., Жамбыл обл., Меркі ауд. 

ТАЛДЫБУЛАК - а., в Меркинском р-не Жамбыл обл. 

 

ТАЛДЫБҰЛАҚ -  а., ОҚО, Қазығұрт ауд. 

ТАЛДЫБУЛАК - а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

ТАЛДЫКӨЛ - а., Атырау обл., Махамбет ауд. 

ТАЛДЫКОЛЬ - a., в Махамбетском р-не Атыр. обл. 

 

ТАЛДЫКӨЛ - а., Қостанай обл., Қамысты ауд. 

ТАЛДЫКОЛЬ -а., в Камыстынском р-не Кост. обл. 

 

ТАЛДЫКӨЛ - а., СҚО, Тайынша ауд.  

ТАЛДЫКОЛЬ - а., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ТАЛДЫҚ - а., Ақтөбе обл., Әйтеке би ауд.  

ТАЛДЫК - а., в р-не Айтеке би Акт. обл. 

 

ТАЛДЫҚАМЫС - а., Павлодар обл., Екібастұз қал/әк. 

ТАЛДЫКАМЫС - а., в Екибастузской гор/а. Павл. обл. 

 

ТАЛДЫҚАРА - а., Ақмола обл., Жақсы ауд.  

ТАЛДЫКАРА - а., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 

ТАЛДЫҚОРҒАН - а., ШҚО, Семей қал/әк. 

ТАЛДЫКОРГАН - а., в Семейской гор/а. ВК обл. 

 



 

ТАЛДЫҚҰДЫҚ - а., БҚО, Казталов ауд. 

ТАЛДЫКУДЫК - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

ТАЛДЫҚҰДЫҚ - а., Қарағанды обл., Ұлытау ауд. 

ТАЛДЫКУДЫК - а., в Улытауском р-не Кар. обл. 

 

ТАЛДЫҚҰДЫҚ - раз., ОҚО, Арыс ауд. 

ТАЛДЫКУДЫК - раз., в Арысском р-не ЮК обл. 

 

ТАЛДЫҚҰМ - а., Ақтөбе обл., Шалқар ауд. 

ТАЛДЫКУМ - а., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

ТАЛДЫСАЙ - а., Ақтөбе обл., Алға ауд.  

ТАЛДЫСАЙ - а., в Алгинском р-не Акт. обл. 

 

ТАЛДЫСАЙ - а., Ақтөбе обл., Әйтеке би ауд. 

ТАЛДЫСАЙ - а., в р-не Айтеке би Акт. обл. 

 

ТАЛДЫСАЙ - а., Ақтөбе обл., Қобда ауд.  

ТАЛДЫСАЙ - а., в Кобдинском р-не Акт. обл. 

 

ТАЛДЫСАЙ - а., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд. 

ТАЛДЫСАЙ- а., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

ТАЛДЫСАЙ - а., БҚО, Шыңғырлау ауд.  

ТАЛДЫСАЙ - а., в Шынгырлауском р-не ЗК обл. 

 

ТАЛДЫСАЙ - а., Қарағанды обл., Нұра ауд. 

ТАЛДЫСАЙ - а., в Нуринском р-не Кар. обл. 

 

ТАЛДЫСАЙ - а., Қарағанды обл., Ұлытау ауд. 

ТАЛДЫСАЙ - а., в Улытауском р-не Кар. обл. 

 

ТАЛДЫСАЙ - ст., БҚО, Шыңғырлау ауд.  

ТАЛДЫСАЙ - ст., в Шынгырлауском р-не ЗК обл. 

 

ТАЛИЦА - с., ШҚО, Семей қал/әк. 

ТАЛИЦА - с., в Семейской гор/а. ВК обл. ' 

 

ТАЛҚАЙРАҢ - а., Атырау обл., Атырау ауд. 

ТАЛКАИРАН - а., в Атырауской гор/а. Атыр. обл. 

 

ТАЛОВАЯ - с., БҚО, Зеленов ауд. 

ТАЛОВАЯ - с., в Зеленовском р-не ЗК обл.  

 

ТАЛОВКА - с., БҚО, Жәнібек ауд. 

ТАЛОВКА - с., в Жанибекском р-не ЗК обл. 

 

ТАЛОВКА - раз., БҚО, Тасқала ауд.  

ТАЛОВКА - раз., в Таскалинском р-не ЗК обл. 



 

 

ТАЛПЫН - а., БҚО, Теректі ауд. 

ТАЛПЫН - а., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

ТАЛПЫН - а., СҚО, Жамбыл ауд. 

ТАЛПЫН - а., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

ТАЛСУАТ - а., Қызылорда обл., Қызылорд қал/әк. 

ТАЛСУАТ - а., в Кызылординской гор/а. Кызылорд. обл. 

 

ТАЛШЫҚ - ст., СҚО, Ақжар ауд. 

ТАЛШЫК - ст., в Акжарском р-не СК обл. 

 

ТАМАМБАЙ - а., СҚО, Есіл ауд.  

ТАМАМБАЙ - а., в Есильском р-не СК обл. 

 

ТАМБАЛА - а., Алматы обл., Ескелді аул.  

ТАМБАЛА - а., в Ескелдинском р-не Алм. обл. 

 

ТАMAHCKOE - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

ТАMAHCKOE -  с., в p-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

ТАМДЫ - а., Ақтөбе обл., Алға ауд. 

ТАМДЫ - а., в Алгинском р-не Акт. обл. 

 

ТАМДЫ - а., Ақтөбе обл., Хромтау ауд. 

ТАМДЫ - а., в Хромтауском р-не Акт. обл. 

 

ТАМДЫ - ст., Ақтөбе обл., Алға ауд. 

ТАМДЫ - ст., в Алгинском р-не Акт. обл. 

 

ТАМДЫ - а., БҚО, Сырым ауд. 

ТАМДЫ - а., в Сырымском р-не ЗК обл. 

 

ТАМДЫ - а., Жамбыл обл., Талас ауд. 

ТАМДЫ - а., в Таласском р-не Жамбыл обл. 

 

ТАНАБАЙ - а., Қостанай обл., Алтынсарин ауд. 

ТАНАБАЙ - а., в Алтынсаринском р-не Кост. обл. 

 

ТАНТЫ - а., Жамбыл обл., Жамбыл ауд.  

ТАНТЫ - а., в Жамбылском р-не Жамбыл обл. 

 

ТАҢ - а., Қызылорда обл., Жалағаш ауд. 

ТАН - а., Жалагашском р-не Кызылорд. обл. 

 

ТАҢАМЫРЗА - а., ШҚО, Тарбағатай ауд.  

ТАНАМЫРЗА - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

ТАҢАТ -а., БҚО, Казталов ауд. 



 

ТАНAT - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

ТАҢАТ -а., ШҚО,  Семей қал/әк. 

ТАНAT  - а., в Семейской гор/а. ВК обл. 

 

ТАҢАТАР - а., ОҚО, Бәйдібек ауд.  

ТАНАТАP-a.,в р-не Байдибека ЮК обл. 

 

ТАҢДАЙ -а., Атырау обл., Махамбет ауд. 

ТАНДАЙ - а., в Махамбетском р-не Атыр. обл. 

 

ТАҢСЫҚ - а., ШҚО, Аягөз ауд. 

ТАНСЫК - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

ТАҢСЫҚ - ст., ШҚО, Аягөз ауд. 

ТАНСЫК - ст., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

ТАПА- а.. Қызылорда обл., Қазалы ауд. 

ТАПА -а., в Казалынском р-не Кызылорд. обл. 

 

ТАПШЫЛ - а., СҚО, Тайынша ауд. 

ТАПШЫЛ - а., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ТАРАН - а., Қостанай обл., Таран ауд. орт.  

ТАРАН - а., р. ц. Тарановского р-на Кост. обл. 

 

ТАРАН - ст., Қостанай обл., Таран ауд. 

ТАРАН - ст., в Тарановском р-не Кост. обл. 

 

ТАРАНКӨЛ - а., СҚО, Есіл ауд. 

ТАРАНКОЛЬ - а., в Есильском р-не СК обл. 

 

ТАРАС - с., Алматы обл., Ақсу ауд. 

ТАРАС - с., в Аксуском р-не Алматы обл. 

 

ТАРАСОВКА - с., Ақмола обл., Жақсы ауд. 

ТАРАСОВКА - с., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 

ТАРБАҒАТАЙ - а., ШҚО, Аягөз ауд.  

ТАРБАГАТАЙ - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

ТАРҒАП - а., Алматы обл., Жамбыл ауд.  

ТАРГАП - а., в Жамбылском р-не Алматы обл. 

 

ТАРҒЫН - а., ШҚО, Ұлан ауд. 

ТАРГЫН - а., в Уланском р-не ВК обл. 

 

ТАРЛАУЛЫ - а., ШҚО, Аягөз ауд. 

ТАРЛАУЛЫ - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 



 

ТАРСК - с., ШҚО, Бородулиха ауд. 

ТАРСК - с., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

ТАРТОҒАЙ - а., Қызылорда обл., Шиелі ауд. 

ТАРТОГАЙ - а., в Шиелинском р-не Кызылорд. обл. 

 

ТАРТОҒАЙ - ст., Қызылорда обл., Шиелі ауд. 

ТАРТОГАЙ - ст., в Шиелинском р-не Кызылорд. обл. 

 

ТАРТОҒАЙ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

ТАРТОГАЙ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ТАРХАНКА - с., ШҚО, Глубокое ауд.  

ТАРХАНКА - с., в Глубоковском р-не ВК обл. 

 

ТАРЫ - а., Алматы обл., Кербұлақ ауд. 

ТАРЫ - а., в Кербулакском р-не Алматы обл. 

 

ТАРЫ - раз., Алматы обл., Кербұлак ауд. 

ТАРЫ- раз., в Кербулакском р-не Алматы обл. 

 

ТАС - ст., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд.  

ТАС - ст., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

ТАС - раз., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд. 

ТАС -раз., в Мугалжарском р-не Акт, обл. 

 

ТАСАНШЕГЕН- а., БҚО, Теректі ауд.  

ТАСАНШЕГЕН - а., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

TACAPAЛ - а., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд.  

ТАСАРАЛ - а,, в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

ТАСАРЫҚ - а., Кызылорда обл., Қазалы ауд.  

ТАСАРЫК- а., в Казалынском р-не Кызылорд. обл. 

 

ТАСАРЫҚ - а,, ОҚО, Төле би ауд. 

ТАСАРЫК - а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

ТАСАРЫҚ  - a., ШҚО, Үржар ауд. 

ТАСАРЫК - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

ТАСАШЫ - а., Алматы обл., Райымбек ауд.  

ТАСАШЫ - а., в Райымбекском р-не Алматы обл. 

 

ТАСБАСТАУ - а., Жамбыл обл., Жуалы ауд. 

ТАСБАСТАУ - а., в Жуалынском р-не Жамбыл обл. 

 

ТАСБАСТАУ - а., ШҚО, Тарбағатай ауд.  

ТАСБАСТАУ - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 



 

 

ТАСБӨГЕТ - а., Қызылорда обл., Арал ауд.  

ТАСБОГЕТ - а„ в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

ТАСБОЛАТ - а., Маңғыстау обл., Карақия ауд. 

ТАСБОЛАТ - а., в Каракиянском р-не Манг. обл. 

 

ТАСБҰЛАҚ- а,, Ақтөбе обл., Шалқар ауд.  

ТАСБУЛАК - а., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

ТАСБҰЛАҚ - а., Алматы обл., Райымбек ауд. 

ТАСБУЛАК - а., в Райымбекском р-не Алматы обл. 

 

ТАСКЕН - а., ОҚО, Сайрам ауд. 

ТАСКЕН - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

ТАСКЕСКЕН- а., ШҚО,Үржар ауд.  

ТАСКЕСКЕН - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

ТАСКЕСКЕН - раз., Атырау обл., Мақат ауд. 

ТАСКЕСКЕН - раз., в Макатском р-не Атыр.обл. 

 

ТАСКЕІІІУ- а., ОҚО, Ленгер қал/әк,  

ТАСКЕШУ - а., в Ленгерской шр/а. ЮК обл. 

 

ТАСКӨМІРСАЙ  - а.,  ОҚО, Созақ ауд. 

ТАСКОМИРСАЙ - а., в Созакском р-не ЮК обл. 

 

TACKYTIP - а., БҚО, Казталов ауд.  

ТАСКУТОР - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

ТАСҚАЛА - а., Атырау обл., Атырау қал/әк.  

ТАСКАЛА - а., в Атырауской гор/а. Атыр. обл. 

 

ТАСҚАЛА - а., БҚО, Тасқала ауд. орт.  

ТАСКАЛА - а., р.ц. Таскалинского р-на ЗК обл. 

 

ТАСҚАРАСУ - а., Алматы обл., Ұйғыр ауд. 

ТАСКАРАСУ - а., в Уйгырском р-не Алм.обл. 

 

ТАСҚОПА - а., Ақтөбе обл., Темір ауд.  

ТАСКОПА - а., в Темирском р-не Акт. оба. , 

 

ТАСҚҰДЫҚ - а., Алматы обл., Сарқант  ауд. 

ТАСКУДЫК -г а., в Саркантском р-не Алм.обл. 

 

ТАСҚҰДЫҚ- а., Атырау обл., Қызылқоға ауд. 

ТАСКУДЫК - а,, в Кызылкогинском р-не Атыр.обл. 

 

ТАСҚҰДЫҚ - а., БҚО Сырым ауд.  



 

ТАСКУДЫК - а., в Сырымском р-не ЗК обл. 

 

ТАСҚҰДЫҚ  - а., ОҚО. Бәйдібек ауд.  

ТАСКУДЫК - а., в р-не Байдибека ЮК обл. 

 

ТАСҚҰДЫҚ,- а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

ТАСКУДЫК- а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ТАСҚҰДЫҚ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

ТАСКУДЫК - а,, в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ТАСҚҰДЫҚ  - а., Павлодар обл., Ертіс ауд. 

ТАСКУДЫК - а., в Ертисском р-не Павл, обл. 

 

ТАСҚҰДЫҚ - ст., Павлодар обл., Ақсу ауд. 

ТАСКУДЫК - ст., в Аксуской гор/а. Павл. обл. 

 

ТАСҚҰЛАҚ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

ТАСКУЛАК - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ТАСҚЫН - а., Алматы обл., Қарасай ауд.  

ТАСКЫН - а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

ТАСОБА - а., Акмола обл., Есіл ауд. 

ТАСОБА - а., в Есильском р-не Акм. обл. 

 

ТАСОБА - а.,. БҚО, Ақжайық ауд. 

ТАСОБА - а., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

ТАСОБА - а.,БҚО, Казталов ауд. 

ТАСОБА - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

ТАСӨТКЕЛ - а., Ақмола обл., Жарқайың ауд. 

ТАСОТКЕЛЬ - а., в Жаркайынском р-не Акм. обл. 

 

ТАСӨТКЕЛ - а., Ақтөбе обл., Хромтау ауд. 

ТАСОТКЕЛЬ - а., в Хромтауском р-не Акт. обл. 

 

ТАСӨТКЕЛ - а., Жамбыл обл., Меркі ауд.  

ТАСОТКЕЛЬ - а., в Меркинском р-не Жамбыл обл. 

 

ТАСӨТКЕЛ - а., Жамбыл обл., Шу ауд.  

ТАСОТКЕЛЬ - а., в Шуском р-не Жамбыл обл. 

 

ТАСӨТКЕЛ - а., Жамбыл обл., Шу ауд.  

ТАСОТКЕЛЬ - а., в Шуском р-не Жамбыл обл. 

 

ТАССАЙ - а„ Ақтөбе обл., Хромтау ауд.  

ТАССАЙ - а., в Хромтауском р-не Акт. обл. 

 



 

ТАССАЙ - а., Ақтөбе обл., Хромтау ауд.  

ТАССАЙ - а., в Хромтауском р-не Акт. обл. 

 

ТАССАЙ - а., ОҚО,.Сайрам ауд. 

ТАССАЙ - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

ТАССАЙ - а., ШҚО, Көкпекті ауд. 

ТАССАЙ - а., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

ТАССУ - а., Ақмола обл., Біржан сал ауд.  

ТАССУ - а., в р-не Биржан сала Акм. обл. 

 

ТАССУАТ - а., Ақмола обл., Жарқайың ауд.  

ТАССУАТ - а., в Жаркайынском р-не Акм. обл. 

 

ТАССУАТ - а., Қарағанды обл., Нұра ауд.  

ТАССУAT - а., в Нуринском р-не Кар. обл. 

 

ТАСТАҚ - а., Ақмола обл., Целиноград ауд. 

ТАСТАК - а., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

ТАСТАҚ - а., Қызылорда обл., Арал ауд. 

ТАСТАК -  а., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

ТАСТАҚ - ст., Ақмола обл., Целиноград ауд.  

ТАСТАК - ст., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

ТАСТӨБЕ- а., Жамбыл обл., Жамбыл ауд.  

ТАСТОБЕ- а., в Жамбылском р-не Жамб. обл. 

 

ТАСТӨБЕ - а., Алматы обл., Қаратал ауд.  

ТАСТОБЕ - а., в Караталском р-не Алм. обл. 

 

ТАСТҰМСЫҚ - а., ОҚО, Түлкібас ауд.   

ТАСТУМСЫК - а., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

ТАСТҮБЕК - а., Қызылорда обл., Арал ауд. 

ТАСТУБЕК - а., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

ТАСТЫ - а., Қостанай обл., Аманкелді ауд.  

ТАСТЫ- а., в Аманкелдинском р-не Кост. обл. 

 

ТАСТЫ - а., ОҚО, Созақ ауд. 

ТАСТЫ - а., в Созакском р-не ЮК обл. 

 

ТАСТЫ - а., Павлодар  обл., Железин ауд. 

ТАСТЫ - а., в Железинском р-не Павл. обл. 

 

ТАСТЫБАСТАУ - а., Алматы обл., Кербұлақ ауд. 

ТАСТЫБАСТАУ - а., в Кербулакском р-не Алм. обл. 



 

 

ТАСТЫБҰЛАҚ - а., Алматы обл., Қарасай ауд. 

ТАСТЫБУЛАК - а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

ТАСТЫБҰЛАҚ - а., ОҚО, Түлкібас ауд. 

ТАСТЫБУЛАК - а., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

ТАСТЫКӨЛ - а., Қостанай обл., Денисов ауд. 

ТАСТЫКОЛЬ - а., в Денисовском р-не Кост. обл. 

 

ТАСТЫҚАРА - а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 

ТАСТЫКАРА - а., в Енбекшиказахском р-не Алматы 

обл. 

 

ТАСТЫӨЗЕК - а., Алматы обл., Кербұлақ ауд. 

ТАСТЫОЗЕК - а., в Кербулакском р-не Алматы обл. 

 

ТАСТЫӨЗЕК - а., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

ТАСТЫОЗЕК - а., в Карабалыкском р-не Кост, обл. 

 

ТАСТЫ-ТАЛДЫ- а., Ақмола обл.,Жарқайың ауд. 

ТАСТЫ-ТАЛДЫ - а., в Жаркайынском р-не Акм. обл. 

 

ТАСТЫ-ТАЛДЫ -ст., Ақмола обл., Жарқайың ауд. 

ТАСТЫ-ТАЛДЫ - ст., в Жаркайынском р-не Акм. обл. 

 

ТАСШАҒЫЛ - а., Атырау обл., Қызылқоға ауд. 

ТАСШАГЫЛ - а., в Кызылкогинском р-не Атыр. обл. 

 

ТАСШОҚЫ - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд. 

ТАСШОКЫ - а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

ТАСШОҚЫ - а., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

ТАСШОКЫ - а., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

ТАСШОЛАҚ - а., Жамбыл обл., Тұрар Рысқұлов ауд. 

ТАСШОЛАК - а., в р-не Турара Рыскулова Жамбыл обл. 

 

ТАСЫБАЙ - а., Қостанай обл., Жітіқара ауд. 

ТАСЫБАЙ - а., в Житикаринском р-не Кост. обл. 

 

ТАТАН - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд. 

ТАТАН - а., в Карқаралынском р-не Кар. обл. 

 

ТАТЬЯНОВКА - с., Қостанай обл., Меңдіқара ауд. 

ТАТЬЯНОВКА – с., в Мендикаринском р-не Кост. обл. 

 

ТАТЬЯНОВКА - с., Павлодар обл., Шарбақты ауд. 

ТАТЬЯНОВКА - с., в Шарбактынском р-не Павл. обл. 

 



 

ТАУАҒАШ - а., СҚО, Есіл ауд. 

ТАУАГАШ - а., в Есильском р-не СК обл. 

 

ТАУАРАСЫ - раз., Алматы обл., Кербұлақ ауд. 

ТАУАРАСЫ - раз., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

ТАУЖОЛЫ - а., Алматы обл., Қарасай ауд.  

ТАУЖОЛЫ - а., в Карасайском р-не Алм. обм 

 

ТАУКЕНТ - а., ОҚО, Созақ ауд. 

ТАУКЕНТ - а., в Созакском р-не ЮК обл. 

 

ТАУҚАРАТҰРЫҚ - а., Алматы обл., Енбекшіқазақ ауд. 

ТАУКАРАТУРЫК - а., в Енбекшиказахском  р-не 

Алматы обл. 

 

ТАУСАҒЫЗ - а., ОҚО, Түлкібас ауд. 

ТАУСАГЫЗ - а., в Тулкибасском р-не ЮКобл. 

 

ТАУСҮГІР -а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 

ТАУСУГИР -а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

ТАУТҮРГЕН - а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 

ТАУТУРГЕН - а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

ТАУЛЫ ҮЛБІ - с., ШҚО, Глубокое ауд.  

ГОРНАЯ УЛЬБИНКА - с., в Глубоковском р-не ВК обл. 

 

ТАУШЫҚ – а.,  Маңғыстау обл., Түпқараған ауд. 

ТАУШЫК- а., в Тупкараганском р-не Манг.обл. 

 

ТАХИРКӨЛ - а., ОҚО, Арыс ауд.  

ТАХЙРКОЛЬ - а., в Арысском р-не ЮК обл. 

 

ТАШВОН - раз., БҚО, РФ аум. 

ТАШВОН - раз., на терр. РФ, ЗК обл. 

 

ТАШКЕНТКА - с., СҚО, Қызылжар ауд.  

ТАШКЕНТКА -с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

ТӘЖЕН - а., Маңғыстау обл., Бейнеу ауд.  

ТАЖЕН - а., в Бейнеуском р-не Манг. обл. 

 

ТӘТТІ - а., Жамбыл обл., Меркі ауд.  

ТАТТИ-а., в Меркинском р-не Жамбыл обл. 

 

ТӘТТІ - а., Жамбыл обл., Меркі ауд. 

ТАТТИ - а., в Меркинском р-не Жамбыл обл. 

 

ТӘТТІ - ст., Жамбыл обл., Меркі ауд. 



 

ТАТТИ - ст., в Меркинском р-не Жамбыл обл. 

 

ТӘТTIБАЙ ДҮЙСЕНБАЙҰЛЫ - а., Жамбыл обл., 

Жуалы ауд. 

ТАТТИБАЙ ДҮЙСЕНБАЙУЛЫ - а., в Жуалынском р-не  

Жамбыл обл. 

 

ТӘТТІ СТАНЦИЯСЫ - а., Жамбыл обл., Меркі ауд. 

СТАНЦИЯ ТАТТИ - а., в Меркинском р-не Жамбыл обл. 

 

ТӘҢІРБЕРГЕН ЖАЙЛЫБАЕВ - а., ОҚО, Мақтаарал 

ауд. 

ТАНИРБЕРГЕН ЖАЙЛЫБАЕВ - а., в Мактааралском р-

не ЮК обл. 

 

ТӘУКЕ - а., ШҚО, Тарбағатай ауд. 

ТАУКЕ - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

ТӘУІШ - а., Қостанай обл., Жанкелдин ауд.  

ТАУИШ - а., в Жанкелдинском р-не Кост. обл. 

 

ТЕГІСЖОЛ - а., БҚО, Ақжайық ауд.  

ТЕГИСЖОЛ - а., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

ТЕГІСЖОЛ - а., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

ТЕГИСЖОЛ - а., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

ТЕГІСЖОЛ - а., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

ТЕГИСЖОЛ - а., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

ТЕГІСЖОЛ - ст., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

ТЕГИСЖОЛ - ст., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

ТЕГІСТІК - а., Жамбыл обл., Байзақ ауд.  

ТЕГИСТИК - а., в Байзакском р-не Жамбыл обл. 

 

ТЕГІСТІК - а., Жамбыл обл., Байзақ ауд.  

ТЕГИСТИК - а, в Байзакском р-не Жамбыл обл. 

 

ТЕГІСТІК - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ТЕГИСТИК - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ТЕГІСТІК - а., Павлодар обл., Қашыр ауд.  

ТЕГИСТИК - а., в Кашырском р-не Павл. обл. 

 

ТЕГІСШІЛ - а., БҚО, Жәнібек ауд.  

ТЕГИСШИЛ - а., в Жанибекском р-не ЗК обл. 

 

ТЕГІСШІЛ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

ТЕГИСШИЛ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 



 

 

ТЕГІСШІЛДІК - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд. 

ТЕГИСШИЛДИК - а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

ТЕКЕ - а., ОҚО, Түркістан қал/әк. 

ТЕКЕ - а., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

ТЕКЕБҰЛАҚ - а., ШҚО, Үржар ауд.  

ТЕКЕБУЛАК - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

ТЕКЕС - а., Алматы обл., Райымбек ауд.  

ТЕКЕС - а., в Райымбекском р-не Алматы обл. 

 

ТЕКЕСУ - а., ОҚО Төле би ауд. 

ТЕКЕСУ - а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

ТЕЛЖАН - а., СҚО, Уәлиханов ауд. 

ТЕЛЬЖАН - а., в Уалихановском р-не СК’обл. 

 

ТЕЛЬМАН - с., Алматы обл., Қаратал ауд.  

ТЕЛЬМАН - с., в Караталском р-не Алматы обл. 

 

ТЕЛЬМАН - с., Алматы обл., Қаратал ауд.  

ТЕЛЬМАН - с., в Караталском р-не Алматы обл. 

 

ТЕЛЬМАН - с., Ақмола обл., Астана қал/әк.  

ТЕЛЬМАН - с., в Астанинской гор/а. Акм. обл. 

 

ТЕЛЬМАН - с., Ақмола обл., Атбасар ауд.  

ТЕЛЬМАН - с., в Атбасарском р-не Акм. обл. 

 

ТЕЛЬМАН - с., ОҚО, Шымкент кал/әк.  

ТЕЛЬМАН - с., в Шымкентской гор/а. ЮК обл. 

 

ТЕЛЬМАНОВО - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

ТЕЛЬМАНОВО - с., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

ТЕЛЬМАНОВО - с., СҚО, Шал ақын ауд. 

ТЕЛЬМАНОВО - с., в р-не Шал акына СК обл. 

 

ТЕЛЬМАНОВО - с., Павлодар обл., Железин ауд. 

ТЕЛЬМАНОВО - с., в Железинском р-не Павл, обл. 

 

ТЕЛЬМАНСКОЕ - с., Қарағанды обл., Осакаров ауд. 

ТЕЛЬМАНСКОЕ - с., в Осакаровсом р-не Кар. обл. 

 

ТЕМЕКІЛІ - ст., ШҚО, Үржар ауд.  

ТЕМЕКИЛИ - ст., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

ТЕМРЕЙ - а., Ақтөбе обл., Алға ауд. 



 

ТЕМРЕЙ - а., в Алгинском р-не Акт. обл. 

 

ТЕМІР - а., ОҚО, Отырар ауд. 

ТЕМИР - а., в Отырарском р-не ЮК обл. 

 

ТЕМІР - ст., ОҚО, Отырар ауд. 

ТЕМИР - ст., в Отырарском р-не ЮК обл. 

 

ТЕМІР - ст., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд.  

ТЕМИР - ст., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

ТЕМІРБЕК - а., БҚО, Қаратөбе ауд.  

ТЕМИРБЕК - а., в Каратобинском р-не ЗК обл. 

 

ТЕМІРБҰЛАҚ - ст., Қостанай обл., Қостанай ауд. 

ТЕМИРБУЛАК - ст., в Костанайском р-не Кост, обл. 

 

ТЕМІРЖОЛ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ТЕМИРЖОЛ - а., Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ТЕМІРЖОЛШЫ - а., ОҚО, Арыс ауд.  

ТЕМИРЖОЛШЫ - а., в Арысском р-не ЮК обл. 

 

ТЕМІРКӨПІР - а., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд. 

ТЕМИРКОПИР - а., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

ТЕМІРҚАЗЫҚ - а., Қостанай обл., Алтынсарин ауд. 

ТЕМИРКАЗЫК - а., в Алтынсаринском р-не Кост. обл. 

 

ТЕМІРЛАН - а., ОҚО, Ордабасы ауд. обл.  

ТЕМИРЛАН - а., р.ц. Ордабасынского р-на ЮК обл. 

 

ТЕМІРЛІК - а., Алматы обл., Райымбек ауд. 

ТЕМИРЛИК - а., Райымбекском р-не Алм.обл. 

 

ТЕМІРТАУ - ст., Қарағанды обл., Темір қал/әк. 

ТЕМИРТАУ - ст., в Темиртауской гор/а. Кар.обл. 

 

ТЕНТЕК - раз., Алматы обл., Көксу ауд.  

ТЕНТЕК - раз., в Коксуском р-не Алм.обл. 

 

ТЕНТЕК - а., ШҚО, Көкпекті ауд. 

ТЕНТЕК - а., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

ТЕНТЕК - а., ШҚО, Күршім ауд. 

ТЕНТЕК - а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

ТЕНТЕКҚАРА - а., Ақтөбе обл., Қобда aуд. 

ТЕНТЕККАРА - а., в Кобдинском р-не Акт. обл. 

 



 

ТЕНТЕКСАЙ - а., Қостанай обл., Жанкелді ауд. 

ТЕНТЕКСАЙ - а., в Жанкелдинском р-не  Кост.обл. 

 

ТЕНТЕКСАЙ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

ТЕНТЕКСАЙ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ТЕҢДІК - а., Атырау обл., Атырау кал/әк.  

ТЕНДИК - а., в Атырауской гор/а. Атыр. оба 

 

ТЕҢДІК - а., БҚО, Жаңақала ауд. 

ТЕНДИК - а., в Жанакалинском р-не ЗК обл. 

 

ТЕҢДІК - а., Павлодар обл., Баянауыл ауд.  

ТЕНДИК - а., в Баянауылском р-не Павл. обл. 

 

ТЕНДІК - а., СҚО, Тайынша ауд. 

ТЕНДИК - а., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ТЕНДІК - ст., Атырау обл., Атырау кал/әк.  

ТЕНДИК - ст., в Атырауской гор/а. Атыр. обл. 

 

ТЕҢЛІК - а., Алматы обл., Ескелді ауд.  

ТЕНЛИК - а., в Ескелдинском р-не Алм. обл. 

 

ТЕҢІЗ - а., Атырау обл., Жылыой ауд.  

ТЕНИЗ- а., в Жылыойском р-не Атыр. обл. 

 

ТЕҢІЗ - а., Қостанай обл., Меңдіқара ауд.  

ТЕНИЗ- а., в Мендикаринском р-не Кост. обл. 

 

ТЕҢІЗ - раз., СҚО, Тайынша ауд. 

ТЕНИЗ - раз., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ТЕПЛИЧНОЕ - а., Қостанай обл., Қостанай кал/әк. 

ТЕПЛИЧНОЕ - а., в Костанайской гор/а. Кост, обл. 

 

ТЕПЛИЧНОЕ - а., СҚО, Қызылжар ауд.  

ТЕПЛИЧНОЕ - а., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

ТЕПЛОВСКОЕ - с., СҚО, Петропавл қал/әк. 

ТЕПЛОВСКОЕ - с., в Петропавловской гор/а. СКобл. 

 

ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ - с., ШҚО, Зырянов ауд.  

ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ - с., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

ТЕПСЕҢ ҚАРАБҰЛАҚ - а., Ақтөбе обл., Мұғалжар 

ауд. 

ТЕПСЕН КАРАБУЛАК - а., в Мугалжарском р-не Акт. 

обл. 

 



 

ТЕРБЕНБЕС - а., Қызылорда обл., Арал ауд. 

ТЕРБЕНБЕС - а., в Аралском р-не Кызылорд.  обл. 

 

ТЕРЕК - а., Ақмола обл., Біржан сал ауд.  

ТЕРЕК -  а., в р-не Биржан сала Акм. обл. 

 

ТЕРЕКТІ - а., Ақтөбе обл., Әйтеке би ауд.  

ТЕРЕКТИ - а., в р-не Айтеке би Акт. обл. 

 

ТЕРЕКТІ - а., Ақтөбе обл., Темір ауд.  

ТЕРЕКТИ - а., в Темирском р-не Акт. обл. 

 

ТЕРЕКТІ - а., Алматы обл., Ескелді ауд.  

ТЕРЕКТИ - а., в Ескелдинском р-не Алм. обл. 

 

ТЕРЕКТІ - а., Алматы обл., Қарасай ауд.  

ТЕРЕКТИ - а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

ТЕРЕКТІ - а., Қарағанды обл., Жезказған кал/әк. 

ТЕРЕКТИ - а., в Жезказганской гор/а. Кар. обл. 

 

ТЕРЕКТІ - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд. 

ТЕРЕКТИ - а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

ТЕРЕКТІ -а., Қостанай обл., Қарасу ауд.  

ТЕРЕКТИ - а., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

ТЕРЕКТІ - а., ОҚО, Бәйдібек ауд. 

ТЕРЕКТИ - а., в р-не Байдибека ЮК обл. 

 

ТЕРЕКТІ - а., ШҚО, Көкпекті ауд. 

ТЕРЕКТИ - а., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

ТЕРЕКТІ - а., ШҚО, Күршім ауд. 

ТЕРЕКТИ - а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

ТЕРЕКТІ - ст., Қарағанды обл., Ұлытау ауд.  

ТЕРЕКТИ - ст., в Улытауском р-не Кар. обл. 

 

ТЕРЕКТІБҰЛАҚ - а., ШҚО, Күршім ауд.  

ТЕРЕКТИБУЛАК - а, в Куршимском р-не ВК обл. 

 

ТЕРЕНТЬЕВКА - с., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

ТЕРЕНТЬЕВКА - с., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 

ТЕРЕҢКӨЛ - а., Павлодар обл., Лебяжье ауд. 

ТЕРЕНКОЛЬ - а., в Лебяжинском р-не Павл. обл. 

 

ТЕРЕҢКӨЛ - а., СҚО, Айыртау ауд.  

ТЕРЕНКОЛЬ - а., в Айыртауском р-не СК обл. 



 

 

ТЕРЕҢҚАРА - а., Алматы обл., Талғар ауд. 

ТЕРЕНКАРА - а., в Талгарском р-не Алм. обл. 

 

ТЕРЕҢҚҰДЫҚ - а., БҚО, Бөкей ордасы ауд. 

ТЕРЕНКУДЫК - а., в Бокей ординском р-не ЗК обл. 

 

ТЕРЕҢҚҰДЫҚ- а., БҚО, Казталов ауд.  

ТЕРЕНКУДЫК - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

ТЕРЕҢҚҰДЫҚ - а., Павлодар обл., Ақтоғай ауд. 

ТЕРЕНКУДЫК - а., в Актогайском р-не Павл. обл. 

 

ТЕРЕҢӨЗЕК - а., Жамбыл обл., Тұрар Рысқұлов ауд. 

ТЕРЕНОЗЕК - а., в р-не Турара Рыскулова Жамбыл обл. 

 

ТЕРЕҢӨЗЕК - ст, Қызылорда обл., Сырдария ауд. 

ТЕРЕНОЗЕК - ст., в Сырдариинском р-не Кызылорд. обл. 

 

ТЕРЕҢСАЙ - а., Ақтөбе обл., Әйтеке би ауд. 

ТЕРЕНСАИ - а., в р-не Айтеке би Акт. обл. 

 

ТЕРЕҢСАЙ - а., Павлодар обл., Ертіс ауд.  

ТЕРЕНСАЙ - а., в Ертисском р-не Павл. обл. 

 

ТЕРНОВКА - а., СҚО, Тайынша ауд.  

ТЕРНОВКА – а.,  в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

TEPIC - а., Жамбыл обл., Жуалы ауд. 

ТЕРИС - а., в Жуалынском р-не Жамбыл обл. 

 

ТЕРІСАҚҚАН - а., Ақтөбе обл., Қобда ауд.   

ТЕРИСАККАН - а., в Кобдинском р-не Акт. обл. 

 

ТЕРІСАҚҚАН -а., Қарағанды обл., Ұлытау ауд. 

ТЕРИСАККАН - а., в Улытауском р-не Кар. обл. 

 

ТЕРІС АЩЫБҰЛАҚ - а., Жамбыл обл., .Жуалы ауд. 

ТЕРИС АЩЫБУЛАК - а., в Жуалынском р-не Жамбыл 

обл. 

 

ТЕРІСБҰТАҚ - а., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд. 

ТЕРИСБУТАК-а., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

ТЕРІСКЕЙ - а., ОҚО, Созақ ауд. 

ТЕРИСКЕЙ - а., в Созакском р-не ЮК обл. 

 

ТЕРІСКЕЙ БӨГЕНБАЙ - а., ШҚО, Күршім ауд. 

ТЕРИСКЕЙ БОГЕНБАЙ - а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 



 

ТЕРІСТАҢБАЛЫ - а., ШҚО, Жарма ауд. 

ТЕРИСТАНБАЛЫ - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

ТЕСКЕНСУ - а, Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 

ТЕСКЕНСУ - а., в Енбекшиказахском р-не Алматы обл. 

 

ТЕСКЕНТОҒАН - а., Жамбыл обл., Меркі ауд. 

TECКЕНТОГАН - а., в Меркинском р-не Жамбыл обл. 

 

ТЕСПЕ - а., ОҚО, Ордабасы ауд. 

ТЕСПЕ - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

ТЕСПЕ - а., ОҚО, Сайрам ауд, 

ТЕСПЕ - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

ТЕСІКТӨБЕ - а., ОҚО, Қазығұрт ауд. 

ТЕСИКТОБЕ - а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

ТЕХСНАБ - с., Қарағанды обл., Балқаш ауд. 

ТЕХСНАБ  -с., в Балкашском р-не Кар. обл. 

 

ТИГЕН-  а., Маңғыстау обл., Маңғыстау ауд.  

ТИГЕН - а., в Мангыстауском р-не Манг.обл. 

 

ТИМАШЕВКА - с., Ақмола обл., Атбасар ауд. 

ТИМАШЕВКА - с., в Атбасарском р-не Акм.обл. 

 

ТИМИРЯЗЕВКА - с., Қостанай обл., Capыкөл ауд. 

ТИМИРЯЗЕВКА – с.,  Сарыкольском р-не  Кост. обл. 

 

ТИМИРЯЗЕВО - с., Қостанай обл., Жітіқара ауд. 

ТИМИРЯЗЕВО – с., в Житикаринском Кост. обл.  

 

ТИМИРЯЗЕВО - с., Павлодар обл.,Успен ауд. 

ТИМИРЯЗЕВО - с., в Успенском р-не Павл. обл. 

 

ТИМИРЯЗЕВО - с., СҚО, Тимирязев ауд. 

ТИМИРЯЗЕВО - с., р.ц. Тимирязевского р-на  СК обл. 

 

ТИМОФЕЕВКА - с., Ақмола обл., Ерейментау ауд. 

ТИМОФЕЕВКА- с., в Ерейментауском р-не  Акм. обл. 

 

ТИМОФЕЕВКА - с., Қостанай обл., Әулиекөл  ауд . 

ТИМОФЕЕВКА - с., в Аулиекольском р-не Кост. обл. 

 

ТИМОФЕЕВКА - с., Павлодар обл., Қашыр ауд. 

ТИМОФЕЕВКА - с., в Кашырском р-не Павл. обл. 

 

ТИТОВКА - с., Ақмола обл., Атбасар ауд.  



 

ТИТОВКА - с., в Атбасарском р-не Акм. обл. 

 

ТИХОМИРОВКА - с., Павлодар обл., Қашыр ауд. 

ТИХОМИРОВКА - с., в Кашырском р-не Павл. обл. 

 

ТИХОНОВКА - с., БҚО, Бөрілі ауд.   

ТИХОНОВКА - с., в Борилинском р-не ЗК обл. 

 

ТИХОНОВКА - с., Қарағанды обл., Абай ауд. 

ТИХОНОВКА - с., в Абайском р-не Кар. обл. 

 

ТИХОНОВКА - с., Павлодар обл., Ертіс ауд. 

ТИХОНОВКА - с., в Ертисском р-не Павл. обл. 

 

ТИХОКЕАНСКОЕ - с., СҚО, Тайынша ауд. 

ТИХОКЕАНСКОЕ - с., в Тайыншинском р-не  СК обл. 

 

ТИШИНСКОЕ - с., ШҚО, Риддер қал/әк.  

ТИШИНСКОЕ - с., в Риддерской гор/а. ВК обл. 

 

ТИЩЕНКО - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

ТИЩЕНКО - с., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

ТИІРМЕН - а., Алматы обл., Ұйғыр ауд.  

ТИИРМЕН - а., в Уйгырском р-не Алматы обл. 

 

ТОБЫЛ -ст., Қостанай обл., Таран ауд.  

ТОБЫЛ - ст., в Тарановском р-не Кост. обл. 

 

ТОБЫЛЖАН - а., Павлодар обл., Успен ауд. 

ТОБЫЛЖАН - а., в Успенском р-не Павл. обл. 

 

ТОҒАЙЛЫ - а., ОҚО, Арыс ауд. 

ТОГАЙЛЫ - а., в Арысском р-не ЮК обл. 

 

ТОҒAH - а., ОҚО, Сайрам ауд. 

ТОГАН - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

ТОҒAH - а., БҚО, Ақжайық ауд. 

ТОГАН - а., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

ТОҒАНАС - а., БҚО, Сырым ауд. 

ТОГАНАС - а., в Сырымском р-не ЗК обл. 

 

ТОҒЫЗ - а., Ақтөбе обл., Шалқар ауд. 

ТОГЫЗ - а., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

ТОҒЫЗ - ст., Ақтөбе обл., Шалқар ауд. 

ТОГЫЗ - ст., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 



 

ТОҒЫЗАҚ - а., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

ТОГЫЗАК - а., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 

ТОҒЫЗАҚ - а., Қостанай обл., Федоров ауд.  

ТОГЫЗАК - а., в Федоровском р-не Кост. обл. 

 

ТОҒЫЗАҚ - а., Павлодар обл., Ертіс ауд.  

ТОГЫЗАК -а., в Ертисском р-не Павл. обл. 

 

ТОҒЫЗАҚ - ст., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

ТОГЫЗАК - ст., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 

ТОҒЫЗБҰЛАҚ - а., Алматы обл., Райымбек ауд. 

ТОГЫЗБУЛАК - а., в Райымбекском р-не Алм. обл. 

 

ТОҒЫЗКЕНТ- а., Жамбыл обл., Сарысу ауд. 

ТОГЫЗКЕНТ - а., в Сарысуском р-не Жамбыл обл. 

 

ТОҒЫЗҚҰДЫҚ - а., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

ТОГЫЗКУДЫК - а., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

ТОҒЫЗТАРАУ - а., Жамбыл обл., Жуалы ауд. 

ТОГЫЗТАРАУ - а., в Жуалынском р-не Жамбыл обл. 

 

ТОҒЫС - а., ОҚО, Төле би ауд. 

ТОГЫС - а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

ТОҒЫС - ст., ОҚО, Төле би ауд. 

ТОГЫС - ст., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

ТОҒЫСҚАН - а., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд. 

ТОГЫСКАН - а., в Жанааркинском р-не Кар. обл. 

 

ТОКАРЕВКА - с., СҚО, Мамлют ауд.  

ТОКАРЕВКА - с., в Мамлютском р-не СК обл. 

 

ТОҚАБАЙ - а., Қызылорда обл., Арал ауд.  

ТОКАБАИ - а., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

ТОҚАЙ - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд.  

ТОКАЙ - а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

ТОҚАНАЙ - а., Қостанай обл., Жанкелдин ауд. 

ТОКАНАЙ - а., в Жанкелдинском р-не Кост. обл. 

 

ТОҚАШАПҚАН - а, Павлодар обл., Ақсу кал/әк. 

ТОКАШАПКАН - а, в Аксуской гор/а. Павл. обл. 

 

ТОҚЖАЙЛАУ - а., Алматы обл., Алакөл ауд. 

ТОКЖАИЛАУ - а., в Алакольском р-не Алматы обл. 



 

 

ТОҚМАҒАНБЕТОВ А. - а., Қызылорда обл., Сырдария 

ауд. 

ТОКМАГАНБЕТОВ А. - а., в Сырдариинском р-не 

Кызылорд. обл. 

 

ТОҚМАНСАЙ - а., Ақтөбе обл., Алға ауд. 

ТОКМАНСАЙ - а., в Алгинском р-не Акт. обл. 

 

ТОҚМАНСАЙ - ст., Ақтөбе обл., Алға ауд. 

ТОКМАНСАЙ - ст., в Алгинском р-не Акт. обл. 

 

ТОМПАҚ - а., БҚО, Ақжайық ауд. 

ТОМПАК - а., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

ТОҚСАНСАЙ - а., ОҚО, Ордабасы ауд.  

ТОКСАНСАЙ - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

ТОҚТАМЫС - а., ШҚО, Абай ауд.  

ТОКТАМЫС - а., в Абайском р-не ВК обл. 

 

ТОҚТЫ - а., Павлодар обл., Ертіс ауд. 

ТОКТЫ - а., в Ертисском р-не Павл. обл. 

 

ТОҚТЫ - а., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд.  

ТОКТЫ - а., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

ТОҚТЫӨТКЕЛ - а., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

ТОКТЫОТКЕЛЬ - а., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

ТОҚТЫӨТКЕЛ - ст., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

ТОКТЫОТКЕЛЬ - ст., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

ТОҚУШЫ - а., СҚО, Аққайың ауд. 

ТОКУШЫ - а., в Аккайынском р-не СК обл. 

 

ТОҚУШЫ - ст., СҚО, Аққайың ауд.  

ТОКУШЫ - ст., в Аккайынском р-не СК обл. 

 

ТОҚЫЛДАҚ - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд. 

ТОКЫЛДАК - а., в Каракаралынском р-не Кар. обл. 

 

ТОЛАҒАЙ - а., ШҚО, Көкпекті ауд. 

ТОЛАГАЙ - а., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

ТОҚТАМЫС - а., Алматы обл., Ескелді ауд. 

ТОКТАМЫС - а., в Ескелдинском р-не Алматы обл. 

 

ТОҚТАРОВ - а., Қостанай обл., Жітіқара ауд. 

ТОКТАРОВ - а., в Житикаринском р-не Кост.обл. 



 

 

ТОҚЫРАУЫН - ст., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд. 

ТОКЫРАУЫН - ст., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

ТОНКОШУРОВКА - с., СҚО, Есіл ауд. 

ТОНКОШУРОВКА - с., в Есильском р-не СК обл. 

 

ТОЛБУХИНСКАЯ  -ст., СҚО, Уәлиханов ауд. 

ТОЛБУХИНСКАЯ - ст., в Уалихановском р-не  СК обл. 

 

ТОЛҚЫН- а., Алматы обл., Енбекшіқазақ ауд.  

ТОЛКЫН - а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

ТОЛМАЧЕВКА- с., СҚО, Қызылжар ауд. 

ТОЛМАЧЕВКА - с., в Кызылжарском р-не CК обл. 

 

ТОЛТЫР - раз., Атырау обл., Жылыой ауд.  

ТОЛТЫР - раз., в Жылыойском р-не Атыр.обл. 

 

ТОЛЫБАЙ - а., Ақтөбе обл., Әйтеке би ауд.  

ТОЛЫБАЙ - а,, в р-не Айтеке би Акт. обл. 

 

ТОМАН - а., Атырау обл., Махамбет aуд.  

ТОМАН - а., в Махамбетском р-не Атыр. обл. 

 

ТОМАР - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд.  

ТОМАР - а., в Каркаралынском р-не Кар.обл. 

 

ТОМАР - а., ШҚО, Тарбағатай ауд. 

ТОМАР - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

ТОМАРЛЫ - а., Атырау обл., Атырау қал/әк. 

ТОМАРЛЫ - а., в Атырауской гор/а. Атыр. обл. 

 

ТОПАЙ- а., Алматы обл., Талғар ауд.  

ТОПАЙ - а., в Талгарском р-не Алматы обл. 

 

ТОПАН - а., Қарағанды обл., Осакаров ауд.  

ТОПАН - а., в Осакаровском р-не Кар. обл. 

 

ТОПАР - а., Алматы обл., Балқаш ауд.  

ТОПАР - а., в Балкашском р-не Алматы обл. 

 

ТОПАР - а., ШҚО, Аягөз ауд. 

ТОПАР - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

ТОПАР - ст., Қарағанды обл., Абай ауд. 

ТОПАР - ст., в Абайском р-не Кар. обл. 

 



 

ТОПАРКӨЛ - а., Қарағанды обл., Нұра ауд. 

ТОПАРКОЛЬ - а., в Нуринском р-не Кар. обл. 

 

ТОПИХА - с., ШҚО, Глубокое ауд. 

ТОПИХА - с., в Глубоковском р-не ВК обл. 

 

ТОПҚАЙЫҢ - а., ШҚО, Қатонқарағай ауд.  

ТОПКАЙЫН - а., в Катонкарагайском р-не ВК  обл. 

 

ТОПОЛЕВКА - с., Алматы обл., Саркант ауд. 

ТОПОЛЕВКА - с., в Саркантском р-не Алм. обл. 

 

ТОПТЕРЕК - а., ШҚО, Күршім ауд.  

ТОПТЕРЕК - а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

ТОРАҢҒЫЛЫҚ - а., Қарағанды обл., Ақтоғай  ауд. 

ТОРАНГЫЛЫК - а., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

ТОРАҢҒЫЛ - а., СҚО, Есіл ауд. 

ТОРАНГЫЛ - а., в Есильском р-не СК обл. 

 

ТОРҒАЙ - а., Ақмола обл., Ерейментау ауд.  

ТОРГАЙ - а., в Ерейментауском р-не Акм. обл. 

 

ТОРҒАЙ - а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд.  

ТОРГАЙ - а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

ТОРҒАЙ - а., Қостанай обл., Жанкелдин ауд.орт. 

ТОРГАЙ - а., р.ц. Жанкельдынского р-на Кост. обл. 

 

ТОРҒАЙ - ст., Ақмола обл., Ерейментау ауд.  

ТОРГАЙ -ст., в Ерейментауском р-не Акм. обл. 

 

ТОРҒАЙ БҰҒАЗЫ - а., Қостанай обл., Әулиекөл ауд. 

ТОРГАЙСКИЙ ПРОЛИВ - а., в Аулиекольском р-не 

Кост. обл. 

 

ТОРЫАЙҒЫР - а., Павлодар обл., Баянауыл ауд. 

ТОРЫАИГЫР - а., в Баянауылском р-не Павл, обл. 

 

ТОРЫАТБАС - а., БҚО, Шыңғырлау ауд.  

ТОРЫАТБАС - а., в Шынгырлауском р-не ЗК обл. 

 

ТОРЫҰСТАҒАН - а., ОҚО, Созақ ауд. 

ТОРЫУСТАГАН - а., в Созакском р-не ЮК обл. 

 

ТОСПА - а., СҚО, Уәлиханов ауд. 

ТОСПА - а., в Валихановском р-не СК обл. 

 

ТӨБЕЛЕС - а., Павлодар обл., Ертіс ауд.  



 

ТОБЕЛЕС - а., в Ертисском р-не Павл. обл. 

 

ТӨГІСКЕН - а., Қызылорда обл., Жаңақорған ауд. 

ТОГИСКЕН - а., в Жанакорганском р-не Кызылорд. обл. 

 

ТӨКЕБАЙ - раз., Павлодар обл., Екібастұз қал/әк. 

ТОКЕБАИ-раз., в Екибастузской гор/а. Павл. обл. 

 

ТӨЛЕ БИ - а., Жамбыл обл., Шу ауд. орт.  

ТОЛЕ БИ - а., р.ц. Шуского р-на Жамбыл обл. 

 

ТӨЛЕБАЕВ - а., Алматы обл., Саркант ауд.  

ТОЛЕБАЕВ - а., в Саркантском р-не Алматы обл. 

 

ТӨЛЕН - а., БҚО, Қаратөбе ауд. 

ТОЛЕН - а., в Каратобинском р-не ЗК обл. 

 

ТӨЛЕНДІ - а., ШҚО, Аягөз ауд. 

ТОЛЕНДЙ -  а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

ТӨЛЕҢГІТ - а., Қостанай обл., Меңдіқара ауд. 

ТОЛЕНГИТ - а, в Мендикаринском р-не Кост. обл. 

 

ТӨЛЕП - а., Маңғыстау обл., Бейнеу ауд. 

ТОЛЕП - а., в Бейнеуском р-не Манг. обл. 

 

ТӨМЕНАРЫҚ - а., Қызылорда обл., Жаңақорған ауд. 

ТОМЕНАРЫК - а., в Жанакорганском р-не Кызылорд. 

обл. 

 

ТӨМЕНГІ БҰРЛЫҚ - а., СҚО, Айыртау ауд. 

ТОМЕНГИ БУРЛЫК - а., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

ТӨМЕНГІ ЖЫЛЫБҰЛАҚ - а., ОҚО, Қазығұрт ауд. 

ТОМЕНГИ ЖЫЛЫБУЛАК - а., в Казыгуртском р-не ЮК 

обл. 

 

ТӨМЕНГІ  КӨКТЕРЕК - а., ОҚО, Түлкібас ауд. 

ТОМЕНГИ КОКТЕРЕК - а., в Тулкибасском р-не ЮК  

обл. 

 

ТӨМЕНГІ ПИДЖІМ - с., Алматы обл., Панфилов ауд. 

ТОМЕНГИ ПИДЖИМ - с., в Панфиловском р-не Алм. 

обл. 

 

ТӨМЕНГІ ТАЙЫНТЫ - а., ШҚО, Ұлан ауд. 

ТОМЕНГИ ТАЙЫНТЫ - а., в Уланском р-не ВК обл. 

 

ТӨМЕНГІ ТОРҒАЙ - а., Ақмола обл., Ерейментау ауд. 



 

ТОМЕНГИ ТОРГАЙ - а.,, в Ерейментауском р-не Акм. 

обл. 

 

ТӨМЕНГІ ШАҒАН - а., ШҚО, Бесқарағай ауд. 

ТОМЕНГИ ШАГАН - а., в Бескарагайском р-не ВК обл. 

 

ТӨҢКЕРІС - а., Ақмола обл., Целиноград ауд. 

ТОНКЕРИС - а., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

ТӨҢКЕРІС - а., Ақмола обл., Шортанды ауд. 

ТОНКЕРИС - а., в Шортандынском р-не Акм. обл. 

 

ТӨҢКЕРІС - а., Алматы обл., Талғар ауд. 

ТОНКЕРИС - а., в Талгарском р-не Алм. обл. 

 

ТӨҢКЕРІС -  а., БҚО, Теректі ауд. 

ТОНКЕРИС - а., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

ТӨҢКЕРІС- а., Жамбыл обл., Жуалы ауд. 

ТОНКЕРИС - а., в Жуалынском р-не Жамбыл обл. 

 

ТӨҢКЕРІС - а.,ОҚО, Сарыағаш ауд. 

ТОНКЕРИС - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ТӨҢКЕРІС - а., ОҚО, Төле би ауд. 

ТОНКЕРИС - в р-не Толе би ЮК обл. 

 

ТӨҢКЕРІС - ст., Ақмола обл., Шортанды ауд. 

ТОНКЕРИС- ст., в Шортандынском р-не Акм. обл. 

 

ТӨРЕАРЫҚ - а., ОҚО, Ордабасы ауд. 

ТОРЕАРЫК - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

ТӨРЕБАЙ БИ - а., Қызылорда обл., Қармақшы ауд. 

ТОРЕБАИ БИ - а., в Кармакшынском р-не Кызылорд. 

обл. 

 

ТӨРЕҒАЛИ - а., БҚО, Казталов ауд. 

ТОРЕГАЛИ - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

ТӨРЕКЕЛДІ - а., Жамбыл обл., Байзақ ауд. 

ТОРЕКЕЛДИ - а., в Байзакском р-не Жамбыл обл. 

 

ТӨРЕТАМ - а., Қызылорда обл., Қармақшы ауд. 

ТОРЕТАМ - а., в Кармакшынском р-не Кызылорд. обл. 

 

ТӨРЕТАМ -ст., Қызылорда обл., Қармақшы ауд. 

ТОРЕТАМ - ст., в Кармакшынском р-не Кызылорд. обл. 

 

ТӨРТАЙ -а., Павлодар обл., Ақтоғай ауд. 



 

ТОРТАИ - а., в Актогайском р-не Павл. обл. 

 

402 КМ РАЗЪЕЗД -раз., Атырау обл., Мақат ауд. 

РАЗЪЕЗД 402 КМ - раз., Макатском р-не Aтыр. обл. 

 

402 КМ'РАЗЪЕЗД - с., Атырау обл., Мақат ауд. 

РАЗЪЕЗД 402 КМ - с., Макатском р-не Aтыр. обл. 

 

414 КМ РАЗЪЕЗД - раз., Атырау обл., Мақат ауд. 

РАЗЪЕЗД 414 КМ - раз., Макатском р-не Атыр.обл.  

 

441 КМ РАЗЪЕЗД - с., Атырау обл., Мақат ауд. 

РАЗЪЕЗД 441 КМ - с., в Макатском р-не Aтыр. обл. 

 

496 КМ РАЗЪЕЗД - раз., Атырау обл., Атырау қал/эк. 

РАЗЪЕЗД 496 КМ - раз., Атырауской  гор/а. Атыр. обл. 

 

ТӨРТКӨЛ - а., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

ТОРТКОЛЬ - а., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

ТӨРТҚҰДЫҚ -а., Қарағанды обл., Осакаров ауд. 

ТОРТКУДЫК - а., в Осакаровском р-не Кар. обл. 

 

ТӨРТҚҰДЫҚ - а., Павлодар обл., Ақсу қал/әк. 

ТОРТКУДЫК - а., в Аксуской гор/а. Павл. обл. 

 

ТӨРТКӨЛ-  а., Жамбыл обл., Байзақ ауд.  

ТОРТКОЛЬ - а., в Байзакском р-не Жамбыл обл. 

 

ТӨРТКӨЛ - а., ОҚО, Ордабасы ауд.  

ТОРТКОЛЬ - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

ТӨРТКҮЛ - а., ОҚО, Түркістан қал/әк.  

ТОРТКУЛЬ - а., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

ТӨРТКҮЛ - а., ОҚО, Мақат ауд. 

ТОРТКУЛЬ - а., в Макатском р-не ЮК обл. 

 

ТӨРТҮЙ - а., Павлодар обл., Екібастұз қал/әк.  

ТОРТУЙ-a., в Екибастузской гор/а. Павл. обл. 

 

ТӨСАҒАШ - а., Павлодар обл., Лебяжье ауд. 

ТОСАГАШ - а., в Лебяжинском р-не Павл. обл. 

 

ТӨСБҰЛАҚ -ст., Ақтөбе обл., Шалқар ауд.  

ТОСБУЛАК - ст., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

ТӨСҚАЙЫҢ - а., ШҚО, Күршім ауд.  

ТОСКАЙЫН - а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 



 

ТӨСҚАЙЫҢ - а., ШҚО, Күршім ауд.  

ТОСКАЙЫН - а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

ТРАВЯНКА - с., Павлодар обл., Успен ауд.  

ТРАВЯНКА - с., в Успенском р-не Павл. обл. 

 

ТРАКТОВОЕ - с., Қостанай обл., Федоров ауд. 

ТРАКТОВОЕ - с., в Федоровском р-не Кост. обл. 

 

ТРАМБОВКА - с., Ақмола обл., Біржан сал ауд. 

ТРАМБОВКА - с., в р-не Биржан сала Акм. обл. 

 

ТРЕКИНО- с., БҚО, Зеленов ауд. 

ТРЕКИНО - с., Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

ТРЕТЬЯКОВКА - с., Ақмола обл., Атбасар ауд.  

ТРЕТЬЯКОВКА - с., в Атбасарском р-не Акм.обл. 

 

ТРЕХГОРНОЕ-  с., ШҚО, Шемонаиха ауд.  

ТРЕХГОРНОЕ - с., в Шемонаихинском р-не ВК обл. 

 

ТРОЕБРАТСКОЕ - с., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд. 

ТРОЕБРАТСКОЕ - с., в Узынкольском р-не Кост. обл. 

 

ТРОИЦКОЕ - с., ШҚО, Бородулиха ауд.  

ТРОИЦКОЕ - с., в Бородулихинском р-не ВК обл. 

 

ТРОИЦКОЕ - с., Ақмола обл., Зеренді ауд.  

ТРОИЦКОЕ - с., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ТРОИЦКОЕ - с., СҚО, Жамбыл ауд.  

ТРОИЦКОЕ - с., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

ТРОЙНИЦКОЕ - с., ШҚО, Ұлан ауд.  

ТРОЙНИЦКОЕ – с., в Уланском р-не ВК обл. 

 

ТРОФИМОВКА - с., Павлодар обл., Қашыр ауд. 

ТРОФИМОВКА - с., в Кашырском р-не Павл. обл. 

 

ТРУДОВАЯ НИВА-  с., СҚО, Қызылжар ауд. 

ТРУДОВАЯ НИВА - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

ТРУДОВОЕ - с., Ақмола обл., Ақкөл ауд.  

ТРУДОВОЕ - с., в Аккольском р-не Акм. обл. 

 

ТРУДОВОЕ - с., Акмола обл., Біржан сал ауд. 

ТРУДОВОЕ - с., в р-не Биржан сала Акм. обл. 

 

ТРУДОВОЕ- с., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

ТРУДОВОЕ - с., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 



 

 

ТРУДОВОЕ-с., Қарағанды обл., Осакаров ауд. 

ТРУДОВОЕ - с., в Осакаровском р-не Кар. обл. 

 

ТРУДОВОЕ - с., СҚО, Аққайың ауд.  

ТРУДОВОЕ - с., в Аккайынском р-не СК обл. 

 

ТРУДОВОЕ - с., СҚО, Қызылжар ауд.  

ТРУДОВОЕ - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

ТРУДОВОЕ - с., СҚО, Тайынша ауд.  

ТРУДОВОЕ - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ТУБСАНАТОРИЙ - с., Қостанай обл., Меңдіқара ауд. 

ТУБСАНАТОРИЙ - с., в Мендикаринском р-не Кост. 

обл. 

 

ТУЗОВО - раз., БҚО, Шыңғырлау ауд.  

ТУЗОВО - раз., в Шынгырлауском р-не ЗК обл. 

 

ТУКӨЛ - а., ШҚО, Ұлан ауд. 

ТУКОЛЬ - а., в Уланском р-не ВК обл. 

 

ТУРААҒАШ - а., Қостанай обл., Федоров ауд. 

ТУРААГАШ - а., в Федоровском р-не Кост. обл. 

 

ТУРАЖОЛ - а., Ақмола обл., Зеренді ауд.  

ТУРАЖОЛ - а., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ТҮРГЕН - а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд.  

ТУРГЕНЬ - а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

ТУРГЕНЕВКА - с., Ақмола обл., Аршалы ауд. 

ТУРГЕНЕВКА - с., в Аршалынском р-не Акм. обл. 

 

ТУРГЕНОВКА - с., Қостанай обл., Жітіқара ауд. 

ТУРГЕНОВКА - с., в Житикаринском р-не Кост. обл. 

 

ТУФАНОВКА - с., Қостанай обл., Қамысты ауд. 

ТУФАНОВКА - с., в Камыстынском р-не Кост.обл. 

 

ТУЧКОВКА - с., Қостанай обл., Қарасу ауд. 

ТУЧКОВКА - с., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

ТУЧНОЕ - с., Ақмола обл., Сандықтау ауд.  

ТУЧНОЕ - с., в Сандыктауском р-не Акм. обл. 

 

ТҰҒЫРЖАН - а., СҚО, Ақжар ауд. 

ТУГЫРЖАН - а., в Акжарском р-не СК обл. 

 



 

ТҰҒЫРТАС - а., ОҚО, Қазығұрт ауд. 

ТУГЫРТАС - а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

ТҰЗДЫБАСТАУ - а., Алматы обл., Талғар ауд. 

ТУЗДЫБАСТАУ - а., в Талгарском р-не Алматы 

обл.  

 

ТҰЗКӨЛ - а., Алматы обл., Райымбек ауд. 

ТУЗКОЛЬ - а., в Райымбекском р-не Алматы обл. 

 

ТҰЗҚАЛА - ст., Павлодар обл., Успен ауд. 

ТУЗКАЛА - ст., в Успенском р-не Павл. обл. 

 

ТҰЛПАР - а,, ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ТУЛПАР - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ТҰМАБҰЛАҚ - а., Ақтөбе обл.,Әйтеке би ауд. 

ТУМАБУЛАК - а., в р-не Айтеке би Акт. обх 

 

ТҰМАЛЫКӨЛ -а., Ақтөбе обл., Шалқар ауд. 

ТУМАЛЫКОЛЬ - а., в Шалкарском р-не Акт обл. 

 

ТҰМСЫҚ - а., Қарағанды обл., Шет ауд. 

ТУМСЫК - а., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

ТҰРАҚТЫ - а., ОҚО, Бәйдібек ауд.  

ТУРАКТЫ - а., в р-не Байдибека ЮК обл. 

 

ТҰРАН - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

ТУРАН - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ТҰРАР - а., Алматы обл., Қарасай ауд.  

ТУРАР - а., в Карасайском р-не Алматы обл. 

 

ТҰРАР РЫСҚҰЛОВ - а., Жамбыл обл., Меркі ауд. 

ТУРАР РЫСКУЛОВ - а., в Меркинском р-не  Жамбыл  

обл. 

 

ТҰРАР РЫСҚУЛОВ - а., ОҚО, Түлкібас ауд.  

ТУРАР РЫСКУЛ0В - а., р.ц. Тулкибасском р-на ЮК обл. 

 

ТҰРҒАНТАМЫ - а., Қызылорда обл., Қармақшы ауд. 

ТУРГАНТАМЫ -а., в Кармакшынском р-не Кызылорд. 

обл. 

ТҰРБАТ - а., ОҚО, Қазығұрт ауд.  

ТУРБАТ - а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

ТҰРҒЫЗБА - а., Атырау обл., Жылыой ауд. 

ТУРГЫЗБА - а., в Жылыойском р-не Атыр. обл. 

 



 

ТҰРҒЫЗБА - а., Атырау обл., Жылыой ауд.  

ТУРГЫЗБА - а., в Жылыойском р-не Атыр. обл. 

 

ТҰРҒЫСЫН- а., ШҚО, Зырянов ауд. 

ТУРГЫСЫН - а., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

ТҰРДЫАБАД - а., ОҚО, Сайрам ауд. 

ТУРДЫАБАД - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

ТҰРМАҒАМБЕТ - а., Қызылорда обл.,Қармақшы ауд. 

ТУРМАГАМБЕТ - а., в Кармакшынском р-не Кызылорд.  

обл. 

 

ТҰРЛАН-а.,ОҚО, Шымкент қал/әк. 

ТУРЛАН - а., в Шымкентской гор/a. ЮК обл. 

 

ТҰРПАН - а., Алматы обл., Панфилов ауд.  

ТУРПАН - а., в Панфиловском р-не Алм. обл. 

 

ТҰРЫМҚҰЛ - а., Жамбыл обл., Талас ауд.  

ТУРЫМКУЛ - а., в Таласском р-не Жамбыл обл. 

 

ТҰЩЫБЕК - а., Маңғыстау обл., Маңғыстау ауд. 

ТУЩЫБЕК - а., в Мангыстауском р-не Манг. обл. 

 

ТҰЩЫҚҰДЫҚ - а., Маңғыстау обл., Маңғыстау ауд. 

ТУЩЫКУДЫК - а., в Мангыстауском р-не Манг. обл. 

 

ТҮЗУСАЙ - а., Алматы обл., Талғар ауд.  

ТУЗУСАЙ - а., в Талгарском р-не Алматы обл. 

 

ТҮЙЕМОЙНАҚ - а., Қарағанды обл., Жезқазған қал/әк. 

ТУЙЕМОЙНАК - а., в Жезказганской гор/а. Кар. обл. 

 

ТҮЙЕМОЙНАҚ - а., Қарағанды обл., Ұлытау ад. 

ТУЙЕМОЙНАК - а., в Улытауском р-не Кар. обл. 

 

ТҮЙЕМОЙНАҚ - а., Қостанай обл., Жанкелдин ауд. 

ТУЙЕМОЙНАК - а., в Жанкелдинском р-не Кост. обл. 

 

ТҮЙЕМОЙНАҚ - ст., Қарағанды обл., Ұлытау ауд. 

ТУЙЕМОЙНАК - ст., в Улытауском р-не Кар.обл. 

 

ТҮЙЕТАС - а., ОҚО, Бәйдібек ауд. 

ТҮЙЕТАС - а., в р-не Байдибека ЮК обл. 

 

ТҮЙМЕКЕНТ - а., Жамбыл обл., Байзақ ауд. 

ТУЙМЕКЕНТ - а., в Байзакском р-не Жамбыл  обл. 

 

ТҮКБАЙ- а., БҚО, Теректі ауд.  



 

ТУКБАЙ - а., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

ТҮКТІБАЙ - а., Жамбыл обл., Жуалы ауд. 

ТУКТИБАЙ - а., в Жуалынском р-не Жамбыл обл. 

 

ТҮКТІБАЕВ - а., Қызылорда обл., Қазалы ауд. 

ТУКТИБАЕВ - а., в Казалынском р-не Кызылорд. обл. 

 

ТҮЛКІЛІ - а., Ақмола обл., Бурабай ауд.  

ТУЛЬКИЛИ - а., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

ТҮЛКІБАС - а., ОҚО, Түлкібас ауд.  

ТУЛКИБАС - а., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

ТҮРКЕБАЙ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ТУРКЕБАЙ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ТҮРКСІБ - а., Жамбыл обл., Жамбыл ауд.  

ТУРКСИБ - а., в Жамбылском р-не Жамбыл обл. 

 

ТҮРКСІБ – а., ШҚО, Жарма ауд. 

ТУРКСИБ - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

ТҮРКІСТАН - а., Жамбыл обл., Сарысу ауд. 

ТУРКИСТАН - а., в Сарысуском р-не Жамбыл обл. 

 

ТҮРКІСТАН - ст., ОҚО, Түркістан қал/әк.  

ТУРКИСТАН - ст., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

ТЫҢ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

ТЫН - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ТЫҢ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

ТЫН - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ТЫҢҒЫЛЫҚТЫ - а., Ақмола обл., Қорғалжын ауд. 

ТЫНГЫЛЫКТЫ - а., в Коргалжынском р-не Акм. обл. 

 

ТЫНДАЛА - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ТЫНДАЛА - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ТЫҢТӨБЕ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

ТЫНТОБЕ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ТІКЕНЕК - а., Павлодар обл., Ақсу қал/әк.  

ТИКЕНЕК - а., Аксуской гор/а. Павл. обл. 

 

ТІКЕНЕКТІ - а., Қарағанды обл., Нұра ауд. 

ТИКЕНЕКТИ - а., в Нуринском р-не Кар. обл. 

 



 

ТІЛЕКТЕС - а., Павлодар обл., Лебяжье ауд. 

ТИЛЕКТЕС - а., в Лебяжинском р-не Павл. обл. 

 

ТІЛЕКТЕС - а., ОҚО, Қазығұрт ауд.  

ТИЛЕКТЕС - а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

ТІЛЕУБАЙ -а., Павлодар обл., Қашыр ауд. 

ТИЛЕУБАЙ - а., в Кашырском р-не Павл. обл. 

 

ТІМТҮЙІР - а., Қостанай обл., Қарасу ауд. 

ТИМТУЙИР – а., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

ТІМТҮЙІР - а., Қостанай обл., Қарасу ауд. 

ТИМТУЙИР - а., в Карасуском р-не Кост. обл.  

 

ТІНӘЛІ - а., БҚО, Ақжайық ауд. 

ТИНАЛИ - а., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

ТЮМЕНЬКА - с., СҚО, Аққайың ауд. 

ТЮМЕНЬКА -c., в Аккайынском р-не СК обл. 

 

-У- 

 
УАҚ - а., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

УАК - а., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

УАН - а., ШҚО, Тарбағатай ауд. 

УАН - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

УӘЛИХАНОВ - а., Ақмола обл., Біржан сал ауд. 

УАЛИХАНОВ - а., в р-не Биржан сала Акм. обл. 

 

УӘЛИХАНОВ - а., Ақмола обл., Жарқайың ауд. 

УАЛИХАНОВ - а., в Жаркайынском р-не Акм. обл. 

 

УӘЛИХАНОВ - а., Павлодар обл., Железин ауд. 

УАЛИХАНОВ – а.,  в Железинском р-не Павл. обл. 

 

УӘЛИХАНОВ - ст., Павлодар обл., Железин ад. 

УАЛИХАНОВ – ст., в Железинском р-не Павл. обл. 

 

УВАЛЬНОЕ  -с., Қостанай обл., Таран ауд.  

УВАЛЬНОЕ - с., в Тарановском р-не Кост. обл. 

 

УВАРОВА - с., ШҚО, Глубокое ауд. 

УВАРОВА - с., в Глубоковском р-не ВК обл. 

 

УГОЛКИ - с., Ақмола обл., Зеренді ауд.  

УГОЛКИ - с., в Зерендинском р-не Акм. обл. 



 

 

УГОЛКИ - с., СҚО, Айыртау ауд. 

УГОЛКИ - с., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

УДАРНИК - а, Қостанай обл., Қостанай қал/әк. 

УДАРНИК - с., в Костанайской гор/а. Кост. обл. 

 

УЗКАЯ КОЛЕЯ - с., Қостанай обл., Қостанай қал/әк. 

УЗКАЯ КОЛЕЯ - с., в Костанайской гор/а. Кост. обл. 

 

УЗКОКОЛЕЙНЫЙ - раз., Ақмола обл., Атбаcap ауд. 

УЗКОКОЛЕЙНЫЙ - раз., в Атбасарском р-не Акм. обл. 

 

УКРАИНКА - с., Ақтөбе обл., Ақтөбе қал/әк. 

УКРАИНКА - с., в Актобинской гор/а. Акт. обл. 

 

УКРАИНКА - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

УКРАИНКА -эдр., в р-не Магжана Жумабаева СК обл.  

 

УКРАИНКА - с., ШҚО, Ұлан ауд. 

УКРАИНКА - с., в Уланском р-не ВҚобл. 

 

УКРАИНСКОЕ - с., СҚО, Жамбыл ауд. 

УКРАИНСКОЕ - с., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

УЛЬЯНОВКА - с., Павлодар обл., Успен ауд. 

УЛЬЯНОВКА - с., в Успенском р-не Павл. обл. 

 

УЛЬЯНОВКА - с., СҚО, Тайынша ауд. 

УЛЬЯНОВКА - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

УЛЬЯНОВКА - с., ШҚО, Қатонқарағай ауд. 

УЛЬЯНОВКА - с., в Катонкарагайском р-не Ж обл. 

 

УЛЬЯНОВСКОЕ - с., Қостанай обл., Қостанай ауд. 

УЛЬЯНОВСКОЕ - с., в Костанайском р-не ВК обл. 

 

УРАЛЬСК-ТОВАРНАЯ - ст., БҚО, Орал  қал/әк. 

УРАЛЬСК-ТОВАРНАЯ- ст., в Уральской гор/а  ЗК обл. 

 

УРОЖАЙНОЕ- с., Қостанай обл., Наурызым ауд. 

УРОЖАЙНОЕ  - с., в Наурызымском р-не Кост. обл. 

 

УРОЖАЙНОЕ -  с., Қостанай обл., Сарыкөл ауд. 

УРОЖАЙНОЕ -  с., в Сарыкольском р-не Кост. обл. 

 

УРОЖАЙНОЕ - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

УРОЖАЙНОЕ -  с., в p-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

УРОЖАЙНОЕ - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 



 

УРОЖАЙНОЕ - с., в p-не Магжана Жумабаева  СКобл. 

 

УСАКОВКА - с., Қостанай обл., Федоров ауд. 

УСАКОВКА - с., в Федоровском р-не Кост. обл. 

 

УСИХИНО - с., БҚО, Зеленов ауд.  

УСИХИНО - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

УСПЕНКА - с., БҚО, Бөрілі ауд. 

УСПЕНКА - с., в Борилинском р-не ЗК обл. 

 

УСПЕНКА - с., Қостанай обл., Федоров ауд.  

УСПЕНКА - с., в Федоровском р-не Кост. обл. 

 

УСПЕНКА - с., Павлодар обл., Успен ауд. орт. 

УСПЕНКА - с., р.ц. Успенского р-на Павл. обл. 

 

УСПЕНКА - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд.  

УСПЕНКА -c., в р-не Магжана Жумабаева ЗК обл. 

 

УСПЕНКА - с., ШҚО, Бородулиха ауд. 

УСПЕНКА - с., в Бородулиха р-не ВК обл. 

 

УСПЕНКА - ст., Қостанай обл., Федоров ауд.  

УСПЕНКА - ст., в Федоровском р-не Кост. обл.  

 

УСПЕНКА - ст., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд.  

УСПЕНКА - ст., в р-не Магжана Жумабаева ЗК обл. 

 

УСПЕНСКОЕ - с., Қарағанды обл., Шет ауд. 

УСПЕНСКОЕ - с., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

УСПЕНОЮРЬЕВКА - с., Ақмола обл., Бурабай ауд. 

УСПЕНОЮРЬЕВКА -  с., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

УШАКОВО  - с., Ақмола обл., Қарасу ауд.,  

УШАКОВА - с., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

УШАКОВСКОЕ - с., Қостанай обл., Егіндікөл ауд. 

УШАКОВСКОЕ - с., в Егиндикольском р-не Кост. обл. 

 

УШАНОВА - с., ШҚО, Глубокое ауд.  

УШАНОВА - с., в Глубоковском р-не ВК обл. 

 

УРЮПИНКА - с., Ақмола обл., Ақкөл ауд. 

УРЮПИНКА - с., в Аккольском р-не Акм. обл. 

 

УСЕРДНОЕ - с., СҚО, Жамбыл ауд.  

УСЕРДНОЕ - с., в Жамбылском р-не СК обл. 

 



 

УСТЬ-ЯЗОВАЯ - с., ШҚО, Қатонқарағай ауд.  

УСТЬ-ЯЗОВАЯ - с., в Катонкарагайском р-не ВК обл. 

 

УТВИНКА - с., БҚО, Бөрілі ауд. 

УТВИНКА - с., в Борилинском р-не ЗК обл. 

 

УТКИНО - с., СҚО, Жамбыл ауд. 

УТКИНО - с., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

УЫЗБАЙ - а., Қарағанды обл., Осакаров ауд.  

УЫЗБАЙ - а., в Осакаровском р-не Кар. обл. 

 

УЮТНЫЙ - ст., БҚО, РФ аум. 

УЮТНЫЙ - ст., на терр. РФ, ЗК обл. 

 

-Ұ- 
 

ҰЗЫНАҒАШ - а., Алматы обл., Жамбыл ауд.орт.  

УЗЫНАГАШ - а., р.ц. Жамбылского р-на Алматы обл  

 

ҰЗЫНАҒАШ - а., Қостанай обл., Меңдіқара ауд. 

УЗУНАГАШ - а., в Мендикаринском р-не Кост. обл. 

 

ҰЗЫНАРЫҚ - а., ОҚО, Төле би ауд. 

УЗЫНАРЫК - а., в р-не Толе бн ЮК обл. 

 

ҰЗЫНАТА - а., ОҚО, Шардара ауд. 

УЗЫНАТА - а., в Шардаринском р-не ЮК обл.  

 

ҰЗЫНБҰЛАҚ - а., Алматы обл., Райымбек ауд. 

УЗЫНБУЛАК - а., в Райымбекском р-не Алм. обл. 

 

ҰЗЫНБҰЛАҚ - а., Павлодар обл., Баянауыл ауд. 

УЗЫНБУЛАК - а., в Баянауылском р-не Павл. обл. 

 

ҰЗЫНБҰЛАҚ - а., ШҚО, Көкпекті ауд. 

УЗЫНБУЛАК - а., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

ҰЗЫНЖАЛ - а., ШҚО, Жарма ауд. 

УЗЫНЖАЛ - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

ҰЗЫНКӨЛ - а., Ақмола обл., Астрахан ауд. 

УЗЫНКОЛЬ - а., в Астраханском р-не Акм. обл. 

 

ҰЗЫНКӨЛ - а., БҚО, Жәнібек ауд. 

УЗЫНКОЛЬ - а., в Жанибекском р-не ЗК обл 

 

ҰЗЫНКӨЛ - а., БҚО, Теректі ауд. 

УЗЫНКОЛЬ - а., в Теректинском р-не ЗК обл. 



 

 

ҰЗЫНКӨЛ- а., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд. орт.  

УЗЫНКОЛЬ - а., р-не Узынкольского р-на Кост. обл.  

 

ҰЗЫНКӨЛ - а., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

УЗЫНКОЛЬ - а., в р-не Габита Мусирепова СК обл.  

 

ҰЗЫНКӨЛ - а., СҚО, Жамбыл ауд. 

УЗЫНКОЛЬ - а., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

ҰЗЫНКӨЛ - а., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

УЗЫНКОЛЬ - а., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

ҰЗЫНКӨЛ - ст., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

УЗЫНКОЛЬ - ст., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

ҰЗЫНҚАМЫС - а., Павлодар обл., Железин ауд. 

УЗЫНКАМЫС - а., в Железинском р-не Павл.обл. 

 

ҰЗЫНҚАРАСУ - а., Қостанай обл., Жанкелдин ауд. 

УЗЫНКАРАСУ - а., в Жанкелдинском р-не  Кост. обл. 

 

ҰЗЫНҚҰДЫҚ - а., ОҚО, Отырар ауд. 

УЗЫНКУДЫК - а., в Отырарском р-не ЮК обл. 

 

ҰЗЫНТАМ - а., Алматы обл., Ұйғыр ауд. 

УЗЫНТАМ - а., в Уйгырском р-не Алм. обл. 

 

ҰЙЫМ - а., Жамбыл обл., Сарысу ауд. 

УЙЫМ - а., в Сарысуском р-не Жамб. оба 

 

ҰЙЫМШЫЛ - а., Ақмола обл., Біржан сал ауд. 

УЙЫМШЫЛ - а., в р-не Биржан сала Aкм.обл. 

 

ҰЙЫМШЫЛ - а., ОҚО, Төле би ауд.  

УЙЫМШЫЛ - а., в р-не Толе бн ЮК обл. 

 

ҰЛАН - а., ШҚО, Ұлан ауд. 

УЛАН - а., в Уланском р-не ВК обл. 

 

ҰЛАН - а., Алматы обл., Қарасай ауд. 

УЛАН - а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

ҰЛАНБЕЛ - а., Жамбыл обл., Мойынқұм ауд. 

УЛАНБЕЛЬ - а, в Мойынкумском р-не Жамб. 

обл. 

 

ҰЛҒАЙСЫН - а., Ақтөбе обл., Әйтеке би ауд. 

УЛГАЙСЫЙ - а., в р-не Айтеке би Акт.обл. 

 



 

ҰЛПАН - а., Ақтөбе обл., Шалқар ауд. 

УЛПАН - а., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

ҰЛПАН - ст., Ақтөбе обл., Шалқар ауд. 

УЛПАН - ст., в Шалкарском р-не Акт.обл. 

 

ҰЛЫТАУ - а., Қарағанды обл., Ұлытау ауд.орт. 

УЛЫТАУ - а., р.ц. Улытауского р-на Кар.обл. 

 

ҰЛЫТОҒАН - а., Ақмола обл., Бұланды ауд. 

УЛЫТОГАН - а., в Буландынском р-не Акм. обл. 

 

ҰМТЫЛ - а., Алматы обл., Қаратал ауд. 

УМТЫЛ - а., в Караталском р-не Алм. обл. 

 

ҰРАНҚАЙ - а., ОҚО, Түркістан қал/әк. 

УРАНКАЙ - а., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

ҰРАНҚАЙ - ст., ОҚО, Түркістан қал/әк.  

УРАНКАЙ - ст., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

ҰРЫМҚАЙ - а., Ақмола обл., Бурабай ауд.  

УРЫМКАЙ - а., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

ҰШҚЫН - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

УШКЫН - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ҰЯЛЫ - а., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

УЯЛЫ - а., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ҰЯЛЫ - а., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

УЯЛЫ - а., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ҰЯЛЫ - а., Ақмола обл., Қорғалжын ауд.  

УЯЛЫ - а., в Коргалжынском р-не Акм. обл. 

 

ҰЯЛЫ - а., Алматы обл., Алакөл ауд. 

УЯЛЫ - а., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 

ҰЯЛЫ - а., БҚО, Бөкей ордасы ауд. 

УЯЛЫ - а., в Бокей ординском р-не ЗК обл. 

 

ҰЯЛЫ - а., СҚО, Ақжар ауд. 

УЯЛЫ - а., в Акжарском р-не СК обл. 

 

ҰЯЛЫЖАР - а., ОҚО, Ордабасы ауд.  

УЯЛЫЖАР - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 
 

 

 



 

-Ү- 

 

 

ҮЙ - а., Қостанай обл., Федоров ауд.  

УЙ - а., в Федоровском р-не Кост. обл. 

 

ҮЙКЕСКЕН - а., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд.  

УЙКЕСКЕН - а., в Узынкольском р-не Кост. обл. 

 

ҮЙТАС - а., Ақтөбе обл., Хромтау ауд.  

УЙТАС - а., в Хромтауском р-не Акт. обл. 

 

ҮКІ - а., Ақмола обл., Жақсы ауд. 

УКИ - а., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 

ҮКІАТҚАН - а., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд. 

УКИАТКАН - а., в Узынкольском р-не Кост. обл.  

 

ҮКІЛІ - а., ШҚО, Жарма ауд. 

УКИЛИ - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

ҮКІЛІҚЫЗ - а., ШҚО, Көкпекті ауд. 

УКИЛИКЫЗ  - а., Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

ҮЛБІ ПЕРЕВАЛОЧНАЯ - а, ШҚО, Глубокое ауд. 

УЛБИ ПЕРЕВАЛОЧНАЯ - а., в Глубоковском р-не ВК 

обл.  

 

ҮЛБІСТРОЙ - а., ШҚО, Риддер қал/әк.  

УЛБИСТРОЙ - а., в Риддерской гор/а. ВК обл. 

 

ҮЛГІ - а., Алматы обл., Сарқант ауд. 

УЛГИ - а., в Саркантском р-не Алм. обл. 

 

ҮЛГІ - а., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд.  

УЛГИ - а., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

ҮЛГІ - а., СҚО, Аққайың ауд. 

УЛГИ - а., в Аккайынском р-не СК обл. 

 

ҮЛГІ - а., СҚО, Жамбыл ауд. 

УЛГИ - а., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

ҮЛГІАЛҒАН - а., Ақмола обл., Бурабай ауд.  

УЛГИАЛГАН - а., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

ҮЛГІЛІ - а., Алм. обл., Ақсу ауд. 

УЛГИЛИ - а., в Аксуском р-не Алм обл. 

 

ҮЛГІЛІ - а., Алматы обл., Жамбыл ауд.  



 

УЛГИЛИ - а., в Жамбылском р-не Алм обл. 

 

ҮЛГІЛІ - а., БҚО, Шыңғырлау ауд. 

УЛГИЛИ - а., в Шынгырлауском р-не ЗК обл. 

 

ҮЛГІЛІ - а., Жамбыл обл., Байзақ ауд. 

УЛГИЛИ - а., в Байзакском р-не Жамб. обл. 

 

ҮЛГІЛІ - а., ОҚО, Қазығұрт ауд. 

УЛГИЛИ - а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

ҮЛГІЛІ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

УЛГИЛИ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ҮЛГІЛІ - а., ОҚО, Түркістан қал/әк. 

ҮЛГИЛИ - а., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

ҮЛГІЛІ - а., Павлодар обл., Ертіс ауд. 

УЛГИЛИ - а., в Ертисском р-не Павл. обл. 

 

ҮЛГІЛІ - а., СҚО, Акжар ауд. 

УЛГИЛИ - а., в Акжарском р-не СК обл. 

 

ҮЛГІЛІ - а., СҚО, Зеренді ауд. 

УЛГИЛИ - а., в Зерендинском р-не СК обл. 

ҮЛГІЛІМАЛШЫ - а., ШҚО, Көкпекті ауд. 

УЛГИЛИМАЛШЫ - а., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

ҮЛКЕН - раз., Қостанай обл., Қарабалық ауд.  

УЛЬКЕН - раз., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 

ҮЛКЕН АҚСУ - а., Алматы обл., Ұйғыр ауд.  

УЛЬКЕН АКСУ - а., в Уйгырском р-не Алм. обл. 

 

ҮЛКЕН БӨКЕН - а., ШҚО, Көкпекті ауд.  

УЛЬКЕН БОКЕН - а., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

ҮЛКЕН ДИҚАН - а., Алматы обл., Ұйғыр ауд.  

УЛЬКЕН ДИКАН - а., Уйгырском р-не Алм. обл. 

 

ҮЛКЕН ЕҢБЕК - а., БҚО, Теректі ауд.  

УЛЬКЕН ЕНБЕК - а., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

ҮЛКЕН КӨКДАЛА - а., Жамбыл обл., Сарысу ауд. 

УЛЬКЕН КОКДАЛА - а., в Сарысуском р-не Жамб. обл. 

 

ҮЛКЕН КҮЙГЕН  - a., Атырау обл., Құрманғазы ауд. 

УЛЬКЕН КУЙГЕН  -а., в Курмангазынском р-не Атыр. 

обл. 

 



 

ҮЛКЕН ҚАРАТАЛ - а., ШҚО, Зайсан ауд. 

УЛЬКЕН КАРАТАЛ - а., в Зайсанском р-не ВК обл. 

 

ҮЛКЕН МОЙНАҚ - а., Акмола обл., ауд. 

УЛЬКЕН МОЙНАҚ - а., в Атбасарском р-не  Акм. обл. 

 

ҮЛКЕН НАРЫН - а., ШҚО, Қатонқарағай ауд. 

УЛЬКЕН НАРЫН - а., в Катонкарагайском р-не  ВК обл. 

 

ҮЛКЕН СҰЛУТӨР - а., Жамбыл обл., Қордай  ауд. 

УЛЬКЕН СУЛУТОР - а., в Кордайском р-не Жамб. обл. 

 

ҮЛКЕН ШАҒАН - а., БҚО, Зеленов ауд. 

УЛЬКЕН ШАГАН - а., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

ҮЛКЕН ШЫҒАН - а., Алматы обл., Панфилов ауд. 

УЛЬКЕН ШЫГАН - а., в Панфиловском р-не  Алм. обл. 

 

ҮЛКЕН ТАЛСАЙ - а., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд.  

УЛЬКЕН ТАЛСАЙ - а., в р-не Габита Мусирепова СК 

обл. 

 

ҮМБЕТ - а., ШҚО, Тарбағатай ауд. 

УМБЕТ - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

ҮМБЕТӘЛІ КӘРІБАЕВ - а., Алматы обл., Жамбыл ауд. 

УМБЕТАЛИ КАРИБАЕВ - а., в Жамбылском р-не Алм. 

обл. 

 

ҮМІТКЕР- а., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

УМИТКЕР - а., в Бухар жырауском р-не Кар.обл. 

 

ҮҢГІРЛІ - а., Қарағанды обл., Ұлытау ауд. 

УНГИРЛИ - а., в Улытауском р-не Кар.обл. 

 

ҮҢГІРТАС - а., Алматы обл., Жамбыл ауд. 

УНГИРТАС - а., в Жамбылском р-не Алм.обл. 

 

ҮРЖАР - а., ШҚО, Үржар ауд. орт. 

УРЖАР - а., р.ц. Уржарского р-на ВК обл. 

 

ҮРПЕК - а., Қостанай обл., Аманкелді ауд. 

УРПЕК - а., в Аманкелдинском р-не Кост. обл. 

 

ҮРІЛ - а., ШҚО, Қатонқарағай ауд. 

УРИЛ - а., в Катонкарагайском р-не ВК обл. 

 

ҮСІКТАС - а., ОҚО, Бәйдібек ауд. 

УСИКТАС - а., в р-не Байдибека ЮК обл. 

 



 

ҮТІРТӨБЕ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

УТИРТОБЕ- а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ҮШАҒАШ- а., БҚО, Қаратөбе ауд. 

УШАГАШ - а., в Каратобинском р-не ЗК обл. 

 

ҮШАҒАШ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

УШАГАШ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ҮШАНА - а., БҚО, Қаратөбе ауд. 

УШАНА - а., в Каратобинском р-не ЗК обл. 

 

ҮШАРАЛ - а., Алматы обл., Панфилов ауд.  

УШАРАЛ - а., в Панфиловском р-не Алм. обл. 

 

ҮШАРАЛ - а., Жамбыл обл., Сарысу ауд. 

УШАРАЛ - а., в Сарысуском р-не Жамб. обл. 

 

ҮШАРАЛ - а., Жамбыл обл., Талас ауд.  

УШАРАЛ - а., в Таласском р-не Жамб. обл. 

 

ҮШАРАЛ - а., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд.  

УШАРАЛ - а., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

ҮШБАС - а., Жамбыл обл., Сарысу ауд. 

УШБАС - а., в Сарысуском р-не Жамб. обл. 

 

ҮШБИІК - а., ШҚО, Жарма ауд. 

УШБИИК - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

ҮШБИІК - а., ШҚО, Жарма ауд. 

УШБИИК - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

ҮШБҰЛАҚ - а., Алматы обл., Алакөл ауд.  

УШБУЛАК - а., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 

ҮШБҰЛАҚ - а., Алматы обл., Жамбыл ауд.  

УШБУЛАК - а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

ҮШБҰЛАҚ - а., Жамбыл обл., Байзақ ауд.  

УШБУЛАК - а., в Байзакском р-не Жамб. обл. 

 

ҮШБҰЛАҚ - а., ОҚО, Қазығұрт ауд.  

УШБУЛАК - а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

ҮШБҰЛАҚ - а., ШҚО, Күршім ауд.  

УШБУЛАК – а., в Куршымском р-не ВК обл. 

 

ҮШБҰЛАҚ - а., ШҚО, Үржар ауд. 

УШБУЛАК - а., в Уржарском р-не ВК обл. 



 

ҮШБҰЛАҚ - ст., Жамбыл обл., Байзақ ауд.  

УШБУЛАК - ст., в Байзакском р-не Жамб. обл. 

 

366 КМ РАЗЪЕЗД - с., Қарағанды обл., Жезқазған 

қал/әк. 

РАЗЪЕЗД 366 КМ - с., в Жезказганской гор/а. Кар. обл. 

 

305 КМ РАЗЪЕЗД - раз., Ақтөбе обл., Қарғалы ауд. 

РАЗЪЕЗД 305 КМ - раз., в Каргалынском р-не Акт. обл.  

 

377 КМ РАЗЪЕЗД - с., Атырау обл., Қызылқоға ауд. 

РАЗЪЕЗД 377 КМ - с., в Кызылкогинском р-не Атыр. 

обл. 

 

ҮШЖАРМА - а., Алматы обл., Балқаш ауд.  

УШЖАРМА - а., в Балкашском р-не Алм. обл. 

 

ҮШКЕМПІР - а., БҚО, Жаңақала ауд. 

УШКЕМПИР - а., в Жанакалинском р-не ЗК обл. 

 

ҮШКӨМЕЙ - а., ШҚО, Көкпекті ауд.  

УШКОМЕИ - а., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

ҮШКӨПІР - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

УШКОПИР - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

ҮШҚАРАСУ - а., Ақмола обл., Жарқайың ауд. 

УШКАРАСУ - а., в Жаркайынском р-не Акм. обл. 

 

ҮШҚАРАСУ - а., Қостанай обл., Әулиекөл ауд. 

УШКАРАСУ - а., в Аулиекольском р-не Кост. обл. 

 

ҮШҚАТТЫ - а., Ақтөбе обл., Әйтеке би ауд. 

УШКАТТЫ - а., в р-не Айтеке би Акт. обл. 

 

ҮШҚОҢЫР - а., Алматы обл., Қарасай ауд.  

УШКОНЫР - а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

ҮШҚУРАЙ - а., Ақтөбе обл., Шалқар ауд.  

УШКУРАЙ - а., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

ҮШҚУРАЙ - ст., Ақтөбе обл., Шалқар ауд.  

УШКУРАЙ - ст., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

ҮШҚҰЛЫН – ст.,Павлодар обл., Баянауыл ауд. 

УШКУЛЫН - ст., в Баянауылском р-не Павл, обл. 

 

ҮШСАРТ - а., Ақмола обл., Қорғалжын ауд.  

УШСАРТ - а., в Коргалжынском р-не Акм. обл. 

 

ҮШСОР - а., Қостанай обл., Таран ауд.  



 

УШСОР - а., в Тарановском р-не Кост. обл. 

 

ҮШТАҒАН - а., Атырау обл., Құрманғазы ауд.  

УШТАГАН - а., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 

ҮШТАҒАН - а., Маңғыстау обл., Маңғыстау ауд. 

УШТАГАН - а., в Мангыстауском р-не Манг. обл. 

 

ҮШТАС - а., БҚО, Жаңақала ауд. 

УШТАС - а., в Жанакалинском р-не ЗК обл. 

 

ҮШТАУ - а., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд.  

УШТАУ - а., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

ҮШТЕРЕК - а., Алматы обл., Қарасай ауд.  

УШТЕРЕК - а., в Карасайском р-не Алм.обл. 

 

ҮШТЕРЕК - а., БҚО, Бөкей ордасы ауд.  

УШТЕРЕК - а., в Бокей ординском р-не ЗК обл. 

 

ҮШТЕРЕК - а., Павлодар обл., Аксу қал/әк. 

УШТЕРЕК - а., в Аксуской гор/а. Павл, обл. 

 

ҮШТОҒАЙ - а., Қостанай обл., Аманкелді ауд. 

УШТОГАЙ- а., в Аманкелдинском р-не Кост,обл. 

ҮШТӨБЕ – а.,  Алматы обл., Сарқант ауд.  

УШТОБЕ - а., в Саркантском р-не Алм. обл. 

 

ҮШТӨБЕ - а., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

УШТОБЕ а., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

ҮШТӨБЕ - а., Қостанай обл., Арқалық кал/әк. 

УШТОБЕ - а., в Аркалыкской гор/а. Кост, обл. 

 

ҮШТӨБЕ - а., ШҚО, Қатонқарағай ауд.  

УШТОБЕ - а., в Катонкарагайском р-не ВК обл. 

 

ҮШТӨБЕ - а., ШҚО, Тарбағатай ауд.  

УШТОБЕ - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

ҮШТӨБЕ - ст., Алматы обл., Қаратал ауд.  

УШТОБЕ - ст., в Караталском р-не Алм. обл. 
 

-Ф- 
 

ФАБРИЧНОЕ - с., Алматы обл., Жамбыл ауд. 

ФАБРИЧНОЕ - с., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

ФАДЕЕВКА - с., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

ФАДЕЕВКА -с., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 



 

ФАКЕЛ - с., БҚО, Зеленов ауд. 

ФАКЕЛ - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

ФАРФОРОВОЕ - в., Ақмола обл., Целиноград ауд. 

ФАРФОРОВОЕ - с., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

ФЕДОРОВКА - с., БҚО, Теректі ауд. орт. 

ФЕДОРОВКА- с., р.ц.Теректинского р-на ЗК обл. 

 

ФЕДОРОВКА - с., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд.  

ФЕДОРОВКА - с., в Узынкольском р-не Кост.обл. 

 

ФЕДОРОВКА- с., Қостанай обл., Ұзынкөл ауд. 

ФЕДОРОВКА - с., в Узынкольском р-не Кост. обл. 

 

ФЕДОРОВКА - с., Павлодар обл., Қашыр ауд. 

ФЕДОРОВКА - с., в Кашырском р-не Павл.обл. 

 

ФЕДОСЕЕВКА - с., Ақмола обл., Бурабай ауд. 

ФЕДОСЕЕВКА - с., в Бурабайском р-не Акм.обл. 

 

ФЕДОСЕЕВКА - с., Қостанай обл., Әулиекөл ауд. 

ФЕДОСЕЕВКА - с., в Аулиекольском р-не Кост. обл. 

ауд. 

 

ФЕКЛИСТОВКА - с., ШҚО, Зырянов ауд. 

ФЕКЛИСТОВКА - с., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

ФЕРМА 1 АБАЙ - а., ШҚО, Үржар ауд. 

ФЕРМА 1 АБАЙ - а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

ФЕСТИВАЛЬНОЕ - с., ШҚО, Шемонаиха ауд. 

ФЕСТИВАЛЬНОЕ - с., в Шемонаихинском р-не ВК обл. 

 

ФИЛИППОВКА - с., Ақмола обл., Ақкөл ауд. 

ФИЛИППОВКА - с., в Аккольском р-не Акм. обл. 

 

ФИЛИППОВКА - с., Қостанай обл., Қамысты ауд. 

ФИЛИППОВКА - с., в Камыстынском р-не Кост. обл. 

 

ФИРДОУСИ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

ФИРДОУСИ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ФРУМЕНТЬЕВКА - с., Павлодар обл., Қашыр ауд. 

ФРУМЕНТЬЕВКА - с., в Кашырском р-не Павл. обл. 

 

ФРУНЗЕ - с., Алматы обл., Қаратал ауд. 

ФРУНЗЕ - с., в Караталском р-не Алм. обл. 

 

ФРУНЗЕ - с., Алматы обл., Қаратал ауд. 



 

ФРУНЗЕ - с., в Караталском р-не Алм. обл. 

 

ФРУНЗЕ  - с., Алматы обл., Талғар ауд. 

ФРУНЗЕ - с., в Талгарском р-не Алм. обл. 

 

ФРУНЗЕ - с., Қостанай обл., Қамысты ауд. 

ФРУНЗЕ - с., в Камыстынском р-не Кост. обл. 

 

ФРУНЗЕНСКОЕ - с., Қостанай обл., Денисов ауд. 

ФРУНЗЕНСКОЕ - с., в Денисовском р-не Кост. обл. 

 

ФУРМАНОВКА - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

ФУРМАНОВКА - с., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

ФУРМАНОВО - с., Алматы обл., Алакөл ауд. 

ФУРМАНОВО - с., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 

ФУРМАНОВО - с., Алматы обл., Кербұлақ ауд. 

ФУРМАНОВО - с., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

ФУРМАНОВО - с., Қостанай обл., Арқалық қал/әк. 

ФУРМАНОВО - с., в Аркалыкской гор/а. Кост. обл. 

 

ФУРМАНОВО - ст., Қостанай обл., Аркалык қал/әк. 

ФУРМАНОВО - ст., в Аркалыкской гор/а. Кост. обл. 

ФЫКАЛКА - с., ШҚО, Қатонқарағай ауд. 

ФЫКАЛКА - с., в Катонкарагайском р-не ВК обл. 
 

-X- 
 

ХАЗІРЕТ - а., Қостанай обл., Жітіқара ауд.  

ХАЗИРЕТ - а., в Житикаринском р-не Кост. обл. 

 

ХАЙРОШ - а., БҚО, Казталов ауд. 

ХАЙРОШ - а., в Казталовском р-не ЗК обл. 

 

ХАЛВАЙ - а., Қостанай обл., Таран ауд.  

ХАЛВАЙ - а., в Тарановском р-не Кост. обл. 

 

ХАЛЫҚТАР ДОСТЫҒЫ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

ХАЛЫКТАР ДОСТЫГЫ - а., в Мактааралском р-не ЮК. 

 

ХАМИНО - с., БҚО, Зеленое ауд. 

ХАМИНО - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

ХАМИТ ЕРҒАЛИЕВ - а., Атырау обл., Исатай ауд. 

ХАМИТ ЕРГАЛИЕВ - а., в Исатайском р-не Атыр. обл. 

 

ХАН - а., Қызылорда обл., Арал ауд. 

ХАН - а., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 



 

ХАНАРЫҚ - а., ОҚО, Төле би ауд. 

ХАНАРЫК - а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

ХАНЗАДА - а., Қостанай обл., Жанкелдин ауд. 

ХАНЗАДА - а., в Жанкелдинском р-не Кост. обл. 

 

ХАНКӨЛ - а., БҚО, Қаратөбе ауд. 

ХАНКОЛЬ -  а., в Каратобинском р-не ЗК обл. 

 

ХАНҚОРҒАН - а, ОҚО, Төле би ауд.  

ХАНКОРГАН - а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

ХАН ОРДАСЫ - а., БҚО, Бөкей ордасы ауд.  

ХАН ОРДАСЫ - а., в р-не Бокей ордасы ЗК обл. 

 

ХАРЬКОВКА - с., Қостанай обл., Әулиекөл ауд.  

ХАРЬКОВКА - с., в Аулиекольском р-не Кост. обл. 

 

ХАРЬКОВКА - с., Павлодар обл., Ақтоғай ауд. 

ХАРЬКОВКА  -с.,  в Актогайском р-не Павлодар обл, 

 

ХАРЬКОВСКОЕ - с., Қостанай обл., Меңдіқара ауд. 

ХАРЬКОВСКОЕ - с., в Мендикаринском р-не Кост. обл. 

 

ХЕРСОН - с., Ақтөбе обл., Қарғалы ауд.  

ХЕРСОН - с., в Каргалынском р-не Акт. обл. 

 

ХЛЕБНОЕ - с., Ақмола обл., Сандықтау ауд.  

ХЛЕБНОЕ - с., в Сандыктауском р-не Акм. обл. 

 

ХЛЕБОДАРОВКА - с., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд. 

ХЛЕБОДАРОВКА - с., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

ХЛЕБОПРИЕМНОЕ - с., Ақмола обл., Ақкөл ауд. 

ХЛЕБОПРИЕМНОЕ - с., в Аккольском р-не  Акм. обл. 

 

ХЛЕБОРОБ - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

ХЛЕБОРОБ - с., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

ХЛЕБОРОБНОЕ - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

ХЛЕБОРОБНОЕ - с., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

ХМЕЛЬНИЦКОЕ - с., СҚО, Тимирязев ауд. 

ХМЕЛЬНИЦКОЕ - с., в Тимирязевском р-не СК обл. 

 

ХОЗАУЫЛ - а., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд. 

ХОЗАУЫЛ - а., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

ХРОМТАУ - ст., Ақтөбе обл., Хромтау ауд. 

ХРОМТАУ - ст., в Хромтауском р-не Акт. обл. 



 

ХРЯЩЕВКА - с., Ақмола обл., Атбасар ауд. 

ХРЯЩЕВКА - с., в Атбасарском р-не Акм. обл. 

 

ХУСАЙЫН ОЛЖАНОВ - а., Алматы обл., 

Еңбекшіқазақ ауд. 

ХУСАЙЫН  ОЛЖАНОВ - а., в Енбекшиказахском р-не 

Алм. обл. 
 

 

-Ц- 
 

ЦАБЕЛЕВКА - с., Қостанай обл., Федоров ауд. 

ЦАБЕЛЕВКА - с., в Федоровском р-не Кост. обл. 

 

ЦВИЛИНГА - ст., БҚО, РФ аум. 

ЦВИЛИНГА - ст., на терр. РФ, ЗК обл. 

 

ЦЕЛИНА 1 - с., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ЦЕЛИНА 1 - с., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ЦЕЛИННОЕ - с., Ақмола обл., Ерейментау ауд. 

ЦЕЛИННОЕ - с., в Ерейментауском р-не Акм. обл. 

 

ЦЕЛИННОЕ - с., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд.  

ЦЕЛИННОЕ - с., в Мартокском р-не Акт. обл.  

ЦЕЛИННОЕ - с., Қарағанды обл., Шет ауд.  

ЦЕЛИННОЕ - с., в Шетском р-не Кар. обл. 

 

ЦЕЛИННОЕ - с., Қостанай обл., Арқалық қал/әк. 

ЦЕЛИННОЕ - с., в Аркалыкской гор/а.  Кост.обл. 

 

ЦЕЛИННОЕ -,с., Қостанай обл., Федоров ауд. 

ЦЕЛИННОЕ - с., в Федоровском р-не Кост. обл. 

 

ЦЕЛИННОЕ - с., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

ЦЕЛИННОЕ - с., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ЦЕЛИННОЕ - с., ОҚО, Шардара ауд.  

ЦЕЛИННОЕ - с., в Шардаринском р-не ЮК обл. 

 

ЦЕЛИННОЕ - с., Павлодар обл., Ертіс ауд.  

ЦЕЛИННОЕ - с., в Ертисском р-не Павл. обл. 

 

ЦЕЛИННОЕ - с., СҚО, Айыртау ауд. 

ЦЕЛИННОЕ - с., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

ЦЕЛИННОЕ - с., СҚО, Аққайың ауд.  

ЦЕЛИННОЕ - с., в Аккайынском р-не СК обл. 

 



 

ЦЕЛИННОЕ - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

ЦЕЛИННОЕ - с., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

ЦЕЛИННОЕ - с., СҚО, Жамбыл ауд.  

ЦЕЛИННОЕ - с., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

ЦЕЛИННОЕ - с., СҚО, Тайынша ауд. 

ЦЕЛИННОЕ - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ЦЕЛИННОЕ - с., СҚО, Тимирязев ауд. 

ЦЕЛИННОЕ - с., в Тимирязевском р-не СК обл. 

 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ - с., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд. 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ - с., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ - с., Қарағанды обл., Осакаров ауд. 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ - с., в Осакаровском р-не Кар. обл. 

 

ЦЕРКОВНОЕ - с., Павлодар обл., Железин ауд. 

ЦЕРКОВНОЕ - с., в Железинском р-не Павл. обл. 

 

ЦУРИКОВКА - с., СҚО, Айыртау ауд. 

ЦУРИКОВКА - с., в Айыртауском р-не СК обл. 
 

 

 

 

-Ч- 

 

ЧАЙКОВСКИЙ - с., Қостанай обл., Жітіқара ауд. 

ЧАЙКОВСКИЙ - с., в Житикаринском р-не Кост. обл. 

 

ЧАЛОВКА - с., ШҚО, Қатонқарағай ауд. 

ЧАЛОВКА - с., в Катонкарагайском р-не ВК  обл. 

 

ЧАПАЕВ - с., БҚО, Ақжайық ауд. орт.  

ЧАПАЕВ - с., р.ц. Акжайыкского р-на ЗК обл. 

 

ЧАПАЕВКА - с., Қостанай обл., Сарыкөл ауд. 

ЧАПАЕВКА - с., в Сарыкольском р-не Кост. обл. 

 

ЧАПАЕВКА - с., СҚО, Жамбыл ауд.  

ЧАПАЕВКА - с., в Жамбылском р-не Кост. обл. 

 

ЧАПАЕВО - с., Алматы обл., Қарасай ауд.  

ЧАПАЕВО - с., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

ЧАПАЕВО - с., Алматы обл., Іле ауд. 

ЧАПАЕВО - с., в Илийском р-не Алматы обл. 

 



 

ЧАПАЕВО - с., Қарағанды обл., Осакаров ауд. 

ЧАПАЕВО - с., в Осакаровском р-не Кар. обл.. 

 

ЧАПАЕВО - с., ОҚО, Сайрам ауд. 

ЧАПАЕВО - с., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

ЧАПАЕВО - с., ОҚО, Түлкібас ауд. 

ЧАПАЕВО - с., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

ЧАПАЕВО - с., СҚО, Қызылжар ауд.  

ЧАПАЕВО - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

ЧАПАЕВО – с., ШҚО, Зырянов ауд. 

ЧАПАЕВО - с., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

ЧАПАЕВСКОЕ - с., Ақмола обл., Жақсы ауд. 

ЧАПАЕВСКОЕ - с., в Жаксынском р-не Акм. обл. 

 

ЧАПАЕВСКОЕ - с., Атырау обл., Исатай ауд. 

ЧАПАЕВСКОЕ - с., в Исатайском р-не Атырау обл. 

 

ЧАПАЕВСКОЕ - с., СҚО, Уәлиханов ауд. 

ЧАПАЕВСКОЕ - с., в Уалихановском р-не СК обл. 

 

ЧАПАЕВСКОЕ - с., СҚО, Шал ақын ауд. 

ЧАПАЕВСКОЕ - с., в р-не Шал акына СК обл. 

 

ЧАПУРИНО - с., БҚО, Зеленое ауд. 

ЧАПУРИНО - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

ЧЕБАКОВО - с., БҚО, Тасқала ауд. 

ЧЕБАКОВО - с., в Таскалинском р-не ЗК обл. 

 

ЧЕРВОННОЕ - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

ЧЕРВОННОЕ - с., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

ЧЕРЕМОШКА - с., ШҚО, Қатонқарағай ауд. 

ЧЕРЕМОШКА - с., в Катонкарагайском р-не ВК обл. 

 

ЧЕРЕМУШКИ - с., ШҚО, Бесқарағай ауд. 

ЧЕРЕМУШКИ - с., в Бескарагайском р-не ВК обл. 

 

ЧЕРЕМУШКИ - с., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд. 

ЧЕРЕМУШКИ - с., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

ЧЕРЕМШАНКА- с., ШҚО., Глубокое ауд. 

ЧЕРЕМШАНКА –с., в Глобоковском р-не ВК обл. 

 

ЧЕРКАССКОЕ – с., СҚО, Аққайың ауд. 

ЧЕРКАССКОЕ - с., в Аккайынском р-не СК обл. 



 

ЧЕРМОШНЯНКА - с., СҚО, Тайынша ауд. 

ЧЕРМОШНЯНКА - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ЧЕРНАЯ ПАДИНА-  с., БҚО, Тасқала ауд. 

ЧЕРНАЯ ПАДИНА - с., в Таскалинском р-не ЗК обл. 

 

ЧЕРНИГОВКА - с., Қостанай обл., Әулиекөл ауд. 

ЧЕРНИГОВКА - с., в Аулиекольском р-не Кост. обл. 

 

ЧЕРНИГОВКА - с., СҚО, Тайынша ауд. 

ЧЕРНИГОВКА - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ЧЕРНИГОВКА - с., ШҚО, Жарма ауд. 

ЧЕРНИГОВКА - с., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

ЧЕРНИГОВСКОЕ - с., СҚО, Уәлиханов ауд. 

ЧЕРНИГОВСКОЕ - с., в Уалихановском р-не  СК обл. 

 

ЧЕРНОБАЕВКА- с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

ЧЕРНОБАЕВКА - с., р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

ЧЕРНОВОДСК - с., Ақтөбе обл., Алға ауд. 

ЧЕРНОВОДСК - с., в Алтайском р-не Акт. oбл. 

 

ЧЕРНОВОДСК - с., ОҚО, Сайрам ауд.  

ЧЕРНОВОДСК - с., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

ЧЕРНОВОЕ - с., ШҚО, Қатонқарағай ауд.  

ЧЕРНОВОЕ - с., в Катонкарагайском р-не ВК обл. 

 

ЧЕРНОГОРКА - с., ШҚО, Глубокое ауд.  

ЧЕРНОГОРКА - с., в Глубоковском р-не ВК обл. 

 

ЧЕРНОЕ - с., Павлодар обл., Лебяжье ауд.  

ЧЕРНОЕ - с., в Лебяжинском р-не Павл.обл. 

 

ЧЕРНОЗУБОВКА - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

ЧЕРНОЗУБОВКА - с., р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

ЧЕРНОРЕЦКОЕ - с., Павлодар обл., Павлодар ауд. 

ЧЕРНОРЕЦКОЕ - с., в Павлодарском р-не Павл. обл. 

 

ЧЕРНОЯРКА - с., Павлодар обл., Павлодар ауд. 

ЧЕРНОЯРКА - с., в Павлодарском р-не Павл. обл. 

 

ЧЕРНОЯРКА - с., ШҚО, Көкпекті ауд.  

ЧЕРНОЯРКА - с., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

ЧЕРНОЯРКА - с., Ақмола обл., Бурабай ауд. 

ЧЕРНОЯРКА - с., в Бурабайском р-не Акм.обл. 



 

ЧЕРНОЯРОВО - с., БҚО, Зеленов ауд.  

ЧЕРНОЯРОВО - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

ЧЕРНЫШЕВКА - с., Қостанай обл., Меңдіқара ауд. 

ЧЕРНЫШЕВКА - с., в Мендикаринском р-не  Кост. обл. 

 

ЧЕРНЯЕВКА- с., Қостанай обл., Қарасу ауд. 

ЧЕРНЯЕВКА- с., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

ЧЕРНЯХОВСКОЕ - с., Ақмола обл., Ақкөл ауд. 

ЧЕРНЯХОВСКОЕ - с., в Аккольском р-не Акм. обл. 

 

ЧЕСНОКОВО - с., БҚО, Зеленов ауд.  

ЧЕСНОКОВО – с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

ЧЕСНОКОВО - с., БҚО, Зеленов ауд.  

ЧЕСНОКОВО –с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

ЧЕХОВКА – с., Қостанай обл., Федоров ауд. 

ЧЕХОВКА - с., в Федоровском р-не Кост. обл 

 

ЧЕХОВО - с., СҚО, Уәлиханов ауд. 

ЧЕХОВО - с., в Уалихановском р-не СК обл. 

 

ЧЕХОВО - с., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

ЧЕХОВО - с., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ЧИГИРИНОВКА - с., Павл, обл., Шарбақты ауд. 

ЧИГИРИНОВКА-с., в Шарбактынском р-не Павл. обл. 

 

ЧИНАРЕВА - с., БҚО, Зеленов ауд.  

ЧИНАРЕВА - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

ЧИРИКОВКА - с., СҚО, Есіл ауд.  

ЧИРИКОВКА - с., в Есильском р-не СК обл. 

 

ЧИРКИНО - с., ОҚО, Сайрам ауд. 

ЧИРКИНО - с., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

ЧИРКИНО - с., ОҚО, Зеленов ауд. 

ЧИРКИНО - с., в Зеленовском р-не ЮК обл. 

 

ЧИСТОВСКОЕ - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд. 

ЧИСТОВСКОЕ - с., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

ЧИСТОЕ - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд.  

ЧИСТОЕ - с., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

ЧИСТОЕ - с., СҚО, Мамлют ауд. 

ЧИСТОЕ - с., в Мамлютском р-не СК обл. 



 

ЧИСТОПОЛЬ  - с., Павлодар обл., Успен ауд. 

ЧИСТОПОЛЬ - с., в Успенском р-не Павлодар обл. 

 

ЧИСТОПОЛЬЕ - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

ЧИСТОПОЛЬЕ - с., в р-не Габита Мусирепова СКобл. 

 

ЧКАЛОВО - с., Алматы обл., Кербұлақ ауд.  

ЧКАЛОВО - с., в Кербулакском р-не Алматы обл. 

 

ЧКАЛОВО - с., Қостанай обл., Аманкелді ауд.  

ЧКАЛОВО - с., в Аманкелдинском р-не Кост. обл. 

 

ЧКАЛОВО - с., Караганды обл., Бұқар жырау ауд. 

ЧКАЛОВО - с., в р-не Бухар жырау Кар. обл. 

 

ЧКАЛОВО - с., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ЧКАЛОВО - с., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ЧКАЛОВО - а., СҚО, Тайынша ауд.  

ЧКАЛОВО - а., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ЧКАЛОВО - ст., СҚО, Тайынша ауд. 

ЧКАЛОВО - ст., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ЧУВАШИНСКОЕ - с., ОҚО, Зеленов ауд. 

ЧУВАШИНСКОЕ - с., в Зеленовком р-не ЗК обл. 

 

ЧУМЫЧКИНО - с., ШҚО, Бесқарағай ауд. 

ЧУМЫЧКИНО - с., в Бескарагайском р-не ВК обл. 

 

-Ш- 

 

ШАБАНБАЙ БИ - а., Қарағанды обл., Ақтоғай ауд.  

ШАБАНБАЙ БИ - а., в Актогайском р-не Кар. обл. 

 

ШАБАҚТЫ - ст., Жамбыл обл., Сарысу ауд. 

ШАБАКТЫ - ст., в Сарысуском р-не Жамб. обл. 

 

ШАБАР - а., Павлодар обл., Лебяжье ауд. 

ШАБАР - а., в Лебяжинском р-не Павл. обл. 

 

ШАБДАРЖАП - а., БҚО, Ақжайық ауд.  

ШАБДАРЖАП -  а., в Акжайыкском р-не ЗК обл. 

 

ШАБЫРЛЫ - а., ОҚО, Шардара ауд.  

ШАБЫРЛЫ - а., в Шардаринском р-не ЮК обл. 

 

ШАҒА - а., Қостанай обл., Әулиекөл ауд.  



 

ШАГА - а., в Аулиекольском р-не Кост. обл. 

 

ШАҒА - а., ОҚО, Созақ ауд. 

ШАГА - а., в Созакском р-не ЮК обл. 

 

ШАҒА - а., ОҚО, Түркістан қал/әк. 

ШАГА - а., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

ШАҒАЛАЛЫ - а., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

ШАГАЛАЛЫ - а., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ШАҒАЛАЛЫ - а., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

ШАГАЛАЛЫ - а., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ШАҒАЛАЛЫ - а., СҚО, Аққайың ауд.  

ШАГАЛАЛЫ - а., в Аккайынском р-не СК обл. 

 

ШАҒАЛАЛЫ - а., Жамбыл обл., Сарысу ауд. 

ШАГАЛАЛЫ - а., в Сарысуском р-не Жамб. обл. 

 

ШАҒАЛАЛЫ - ст., Ақмола обл., Зеренді ауд. 

ШАГАЛАЛЫ - ст., в Зерендинском р-не Акм. обл. 

 

ШАҒАЛАЛЫ - а., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

ШАГАЛАЛЫ - а., в р-не Габита Мусирепова СКобл. 

ШАҒАН - а., Алматы обл., Кербұлақ ауд.  

ШАГАН - а., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

ШАҒАН - а., Алматы обл., Кербұлақ ауд.  

ШАГАН - а., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

ШАҒАН - а., Қызылорда обл., Сырдария ауд.  

ШАГАН - а., в Сырдариинском р-не Кызылорд. обл. 

 

ШАҒАН - а., ШҚО, Бесқарағай ауд. 

ШАГАН - а., в Бескарагайском р-не ВК обл. 

 

ШАҒАН - а., ШҚО, Бесқарағай ауд. 

ШАГАН - а., в Бескарагайском р-не ВК обл. 

 

ШАҒАНАТТЫ - а., ШҚО, Күршім ауд.  

ШАГАНАТТЫ - а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

ШАҒАТАЙ - а., БҚО, Теректі ауд. 

ШАГАТАИ - а., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

ШАҒЫР - а., Ақтөбе обл., Шалқар ауд.  

ШАГЫР - а., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

ШАҒЫР - а., ОҚО, Арыс ауд. 



 

ШАГЫР - а., в Арысском р-не ЮК обл. 

 

ШАҒЫР - ст., ОҚО, Арыс ауд. 

ШАГЫР - ст., в Арысском р-не ЮК обл. 

 

ШАҒЫРАЙ - а., ШҚО, Аягөз ауд.  

ШАГЫРАЙ - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

ШАҒЫРЛЫ - а., Атырау обл., Құрманғазы ауд. 

ШАГЫРЛЫ - а., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 

ШАҒЫРЛЫОЙ - а., БҚО, Сырым ауд.  

ШАГЫРЛЫОЙ - а., в Сырымском р-не ЗК обл. 

 

ШАДЫҚСАЙ - а., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

ШАДЫКСАЙ - а., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 

ШАЙДА - а., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд.  

ШАЙДА - а., в Мартокском р-не Акт, обл. 

 

ШАЙДАНА-а, Жамбыл обл., Жамбыл ауд.  

ШАИДАНА - а., в Жамбылском р-не Жамб. обл. 

 

ШАЙҚОРЫҚ - а., Жамбыл обл., Жамбыл ауд. 

ШАИКОРЫК - а, в Жамбылском р-не Жамб. обл. 

ШАЙҚОРЫҚ - ст., Жамбыл обл., Жамбыл ауд. 

ШАЙКОРЫК - ст., в Жамбылском р-не Жамб.обл. 

 

ШАЙҚОРЫҚ СТАНЦИЯСЫ - ст., Жамбыл обл., 

Жамбыл ауд. 

СТАНЦИЯ ШАЙКОРЫК - ст., в Жамбылском  р-не 

Жамб. обл. 

 

ШАЙҚЫ - а., Атырау обл., Құрманғазы ауд. 

ШАЙКЫ - а., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 

ШАЙХАНА - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

ШАИХАНА - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ШАЙЫР - а., Маңғыстау обл., Маңғыстау ауд.  

ШАЙЫР - а., в Мангыстауском р-не Манг. обл. 

 

ШАҚА- а., Павлодар обл., Лебяжье ауд.  

ШАКА - а., в Лебяжинском р-не Павл. обл. 

 

ШАҚАМАН - а., ШҚО, Семей қал/әк.  

ШАКАМАН - а., в Семейской гор/а. ВК обл. 

 

ШАҚАТ - а., Павлодар обл., Павлодар ауд.  

ШАКАТ - а., в Павлодарском р-не Павл. обл. 



 

ШАҚАТ - ст., Павлодар обл., Павлодар ауд.  

ШАКАТ - ст., в Павлодарском р-не Павл. обл. 

 

ШАҚПАҚ - а., Жамбыл обл., Жуалы ауд.  

ШАКПАК - а., в Жуалынском р-не Жамб. обл. 

 

ШАҚПАҚ - а., Қостанай обл., Аманкелді ауд.  

ШАКПАК - а., в Аманкелдинском р-не Кост. обл. 

 

ШАҚПАҚ - а., ОҚО, Бәйдібек ауд. 

ШАКПАК - а., в р-не Байдибека ЮК обл. 

 

ШАҚПАҚ - а., ОҚО, Қазығұрт ауд. 

ШАКПАК - а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

ШАҚПАҚ - а., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

ШАКПАК-а., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

ШАҚПАҚ - ст., Жамбыл обл., Жуалы ауд.  

ШАКПАК - ст., в Жуалынском р-не Жамб. обл. 

 

ШАҚПАҚАТА - а., Жамбыл обл., Жуалы ауд. 

ШАКПАКАТА - а., в Жуалынском р-не Жамб. обл. 

 

ШАҚПАҚБАБА - а., ОҚО, Түлкібас ауд. 

ШАКПАКБАБА - а., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

ШАҚЫРЫҚ - а., ОҚО, Созақ ауд. 

ШАКЫРЫК - а., в Созакском р-не ЮК обл. 

 

ШАЛАБАЙ - а., ШҚО, Жарма ауд.  

ШАЛАБАЙ - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

ШАЛҒАЙ - а., Ақмола обл., Жарқайың ауд.  

ШАЛГАЙ - а., в Жаркайынском р-не Акм. обл. 

 

ШАЛҒЫН - а., БҚО, Қаратөбе ауд. 

ШАЛГЫН - а., Каратобинском р-не ЗК обл. 

 

ШАЛҒЫШЫ - а., Қостанай обл., Қарасу ауд. 

ШАЛГЫШЫ - а., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

ШАЛҒЫШЫ - ст., Қостанай обл., Қарасу ауд. 

ШАЛГЫШЫ - ст., в Карасуском р-не Кост. обл. 

 

ШАЛДАБАР - а., Жамбыл обл., Меркі ауд.  

ШАЛДАБАР - а., в Меркинском р-не Жамб. обл. 

 



 

ШАЛДАБАР - ст., Жамбыл обл., Меркі ауд. 

ШАЛДАБАР - ст., в Меркинском р-не Жамб. обл. 

 

ШАЛДАЙ - а., Павлодар обл., Шарбақты ауд. 

ШАЛДАЙ - а., в Шарбактынском р-не Павл. обл. 

 

ШАЛДАР - а., ОҚО, Бәйдібек ауд. 

ШАЛДАР - а., в р-не Байдибека ЮК обл. 

 

ШАЛКӨДЕ - а., Алматы обл., Райымбек ауд. 

ШАЛКОДЕ - а., в Райымбекском р-не Алм. обл. 

 

ШАЛҚАР - а., Ақмола обл., Қорғалжын ауд.  

ШАЛКАР - а., в Коргалжынском Акм. обл. 

 

ШАЛҚАР - а., Алматы обл., Қарасай ауд.  

ШАЛКАР - а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

ШАЛҚАР-а., Қызылорда обл., Қармақшы ауд. 

ШАЛКАР - а., в Кармакшынском р-не Кызылорд. обл. 

 

ШАЛҚАР - а., БҚО, Теректі ауд. 

ШАЛКАР - а., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

ШАЛҚАР - а., СҚО, Айыртау ауд. 

ШАЛКАР - а., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

ШАЛҚАР - а., ШҚО, Зайсан ауд. 

ШАЛКАР - а., в Зайсанском р-не ВК обл. 

 

ШАЛҚАР - ст., Ақтөбе обл., Шалқар ауд.  

ШАЛКАР - ст., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

ШАМАЛҒАН - а., Алматы обл., Қарасай ауд. 

ШАМАЛГАН - а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

ШАМАЛҒАН - ст., Алматы обл., Қарасай ауд. 

ШАМАЛГАН - ст., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

ШАНАҚ - а., ОҚО, Қазығұрт ауд. 

ШАНАК - а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

ШАНАҚ - ст., ОҚО, Қазығұрт ауд. 

ШАНАК - ст., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

ШАНАҚ СТАНЦИЯСЫ - а, ОҚО, Қазығұрт ауд. 

СТАНЦИЯ ШАНАК - а., в Казыгуртском р-не ЮКобл. 

 

ШАНХАНАЙ - а., Алматы обл., Кербұлақ ауд. 

ШАНХАНАЙ - а., в Кербулакском р-не Алм. обл. 



 

ШАҢ - а., ШҚО, Тарбағатай ауд. 

ШАН - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

ШАҢДАҚ - а., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд.  

ШАНДАК - а, в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

ШАҢДЫ-а., Павлодар обл., Павлодар ауд.  

ШАНДЫ - а., в Павлодарском р-не Павл. обл. 

 

ШАҢЫРАҚ - а., Ақмола обл., Жарқайың ауд. 

ШАНЫРАК - а., в Жаркайынском р-не Акм. обл.  

 

ШАПАҒАТ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ШАПАГАТ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ШАПЫРАШТЫ - а., ОҚО, Сайрам ауд. 

ШАПЫРАШТЫ - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

ШАПЫРАШТЫ - а., ОҚО, Сайрам ауд. 

ШАПЫРАШТЫ - а., в Сайрамском р-не ЮК обл. 

 

ШАР - ст., ШҚО, Жарма ауд. 

ШАР - ст., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

ШАРАПХАНА - а., ОҚО, Қазығұрт ауд.  

ШАРАПХАНА - а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

ШАРАФКЕНТ - а., ОҚО, Түлкібас ауд.  

ШАРАФКЕНТ - а., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

ШАРБАҚТЫ - а., Жамбыл обл., Қордай ауд. 

ШАРБАКТЫ - а., в Кордайском р-не Жамб. обл. 

 

ШАРБАҚТЫ - а., Павлодар обл., Лебяжье ауд. 

ШАРБАКТЫ - а., в Лебяжинском р-не Павл. обл. 

 

ШАРБАҚТЫ - а., Павлодар обл., Шарбақты ауд. орт. 

ШАРБАКТЫ - а., р.ц. Шарбактынского р-на Павл. обл. 

 

ШАРБАҚТЫ - ст., Павлодар обл., Шарбақты ауд.  

ШАРБАКТЫ - ст., в Шарбактынском р-не Павл. обл. 

 

ШАРБҰЛАҚ - а., ОҚО, Қазығұрт ауд.  

ШАРБУЛАК - а., в Казыгуртском р-не 

 

ШАРДАРА - а., ОҚО, Шардара ауд.  

ШАРДАРА - а., Шардаринского р-на ЮК обл. 

 

ШАРОВКА - с., Павлодар обл., Қашыр ауд.  

ШАРОВКА - с., в Кашырском р-не Павл.обл. 



 

ШАРУА - ст., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд.  

ШАРУА - ст., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

ШАРЫН - а., Алматы обл., Ұйғыр аул.  

ШАРЫН - а., в Уйгырском р-не Алм. обл. 

 

ШАТТЫҚ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

ШАТТЫК - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ШАТЫРБАЙ - а., Алматы обл., Сарқант ауд. 

ШАТЫРБАИ - а., в Саркантском р-не Алм.обл. 

 

ШАТЫРТӨБЕ - а., ОҚО, Төле би ауд.  

ШАТЫРТОБЕ - а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

ШАХАН - а., Жамбыл обл., Байзак ауд.  

ШАХАН - а., в Байзакском р-не Жамб.обл. 

 

ШАХОВСКОЕ - с., СҚО, Қызылжар ауд. 

ШАХОВСКОЕ - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

ШАХТЕРСКОЕ - с., Қарағанды обл., Нұра ауд. 

ШАХТЕРСКОЕ - с., в Нуринском р-не Кар.обл. 

 

ШАШКЕ - а., Ақмола обл., Сандықтау ауд.  

ШАШКЕ - а., в Сандыктауском р-не Акм. обл. 

 

ШАШТӨБЕ - а., ОҚО, Кентау қал/әк.  

ШАШТОБЕ - а., в Кентауской гор/а. ЮК обл. 

 

ШАЯН - а., ОҚО, Бәйдібек ауд. орт. 

ШАЯН - а., р.ц. р-на Байдибека ЮК обл. 

 

ШӘКЕЙ - а., Ақмола обл., Ерейментау ауд.  

ШАКЕИ - а., в Ерейментауском р-не Акм.обл. 

 

ШӘМЕНОВ - а., Қызылорда обл., Жалағаш ауд. 

ШАMEHOB - а., в Жалагашском р-не Кызылорд. обл. 

 

ШӘМШІ - а., Павлодар обл., Лебяжье ауд.  

ШАМШИ - а., в Лебяжинском р-не Павл. обл. 

 

ШӘМШІ ҚАЛДАЯҚОВ - а., Ақтөбе обл., Қарғалы ауд. 

ШАМШИ КАЛДАЯКОВ - а., в Каргалынском р-не Акт.  

обл. 

 

ШӘМШІ ҚАЛДАЯҚОВ - а., ОҚО, Отырар ауд. 

ШАМШИ КАЛДАЯКОВ - а., в Отырарском р- не ЮК 

обл. 



 

ШӘРІПТОҒАЙ - а., ШҚО, Көкпекті ауд. 

ШАРИПТОГАЙ - а., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

ШӘУКЕ - а., Павлодар обл., Павлодар қал/әк.  

ШАУКЕ - а., в Павлодарской гор/а. Павл.обл. 

 

ШӘУІЛДІР - а., ОҚО, Отырар ауд. орт.  

ШАУИЛДИР - а., р.ц. Отырарского р-на ЮК обл. 

 

ШЕБІР - а., Маңғыстау обл., Маңғыстау ауд.  

ШЕБИP - а., в Мангыстауском р-не Манг. обл. 

 

ШЕВЧЕНКО - с., Ақтөбе обл., Мәртөк ауд.  

ШЕВЧЕНКО - с., в Мартокском р-не Акт. обл. 

 

ШЕВЧЕНКОВКА - с., Қостанай обл., Жітіқара ауд. 

ШЕВЧЕНКОВКА - с., в Житикаринском р-не Кост. обл. 

 

ШЕГЕН - а., Қостанай обл., Жанкелдин ауд.  

ШЕГЕН - а., в Жанкелдинском р-не Кост. обл. 

 

ШЕКЕРБҰЛАҚ - а., ОҚО, Түркістан қал/әк. 

ШЕКЕРБУЛАК - а., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

ШЕЛЕК - а., Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 

ШЕЛЕК  -а., в Енбекшиказахском р-не Алм. обл. 

 

ШЕЛEXOBO - с., ШҚО, Бородулиха ауд.  

ШЕЛEXOBO - с., в Бородулихинском р-не ВК  обл. 

 

ШЕМЕН - а., Жамбыл обл., Меркі ауд.  

ШЕМЕН - а., в Меркинском р-не Жамб. обл. 

 

ШЕМИНОВСКОЕ - с., Қостанай обл., Қостанай ауд. 

ШЕМИНОВСКОЕ - с., в Костанайском р-не Кост. обл. 

 

ШЕНЕТ - а., Ақмола обл., Целиноград ауд.  

ШЕНЕТ - а., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

ШЕҢБЕРТАЛ - а., Ақтөбе обл., Ырғыз ауд.  

ШЕНБЕРТАЛ - а., в Ыргызском р-не Акт. обл. 

 

ШЕҢГЕЛ - а., Қостанай обл., Қарабалық ауд.  

ШЕНГЕЛ - а., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 

ШЕҢГЕЛДІ - а., Алматы обл., Қапшағай қал/әк. 

ШЕНГЕЛДИ - а., в Капшагайской гор/а. Алматы обл. 

 

ШЕҢГЕЛДІ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

ШЕНГЕЛДИ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 



 

ШЕҢГЕЛДІ - а., ШҚО, Күршім ауд.  

ШЕНГЕЛДИ - а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

ШЕҢГЕЛДІ - а., ШҚО, Тарбағатай ауд.  

ШЕНГЕЛДИ - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

ШЕҢГЕЛДІ - ст., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

ШЕНГЕЛДИ - ст., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ШЕҢГЕЛШИ - а., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд. 

ШЕНГЕЛШИ - а., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

ШЕРДІАЯҚ - а., ШҚО, Күршім ауд.  

ШЕРДИАК - а., в Куршимском р-не ВК обл. 

 

ШЕСТОЙ - а., Атырау обл., Құрманғазы ауд.  

ШЕСТОЙ - а., в Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 

ШЕТ БҰҒАЗ - а., ШҚО, Тарбағатай обл. 

ШЕТ БУГАЗ - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

ШЕТПЕ - а., Маңғыстау обл., Маңғыстау ауд. орт. 

ШЕТПЕ - а., р.ц. Мангыстауского р-на Манг. обл. 

 

ШЕТПЕ - ст., Маңғыстау обл., Маңғыстау ауд.  

ШЕТПЕ - ст., в Мангыстауском р-не Манг. обл. 

 

ШЕТ ЫРҒЫЗ -а., Ақтөбе обл., Шалқар ауд.  

ШЕТ ЫРГЫЗ - а., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

ШЕШЕНҚАРА - а., Қарағанды обл.,Бұқар жырау ауд. 

ШЕШЕНКАРА - а., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

ШЕШЕНҚАРА - ст., Қарағанды обл., Шет ауд. 

ШЕШЕНКАРА - ст;, в Шетском р-не Кар. обл. 

 

ШИБАЕВКА - а., Ақтөбе обл., Алға ауд.  

ШИБАЕВКА - а., в Алгинском р-не Акт. обл. 

 

ШИБҰЛАҚ - а., Ақтөбе обл., Темір ауд.  

ШИБУЛАК - а., в Темирском р-не Акт. обл. 

 

ШИЛІ - а., Ақмола обл., Ерейментау ауд.  

ШИЛИ - а., в Ерейментауском р-не Акм. обл. 

 

ШИЛІ - а., Қарағанды обл., Бұқар жырау ауд.  

ШИЛИ - а., в Бухар жырауском р-не Кар. обл. 

 

ШИЛІ - а., Қостанай обл., Әулиекөл ауд.  

ШИЛИ - а., в Аулиекольском р-не Кост. обл. 



 

ШИЛІ - а., Қостанай обл., Жанкелдин ауд.  

ШИЛИ - а., в Жанкелдинском р-не Кост. обл. 

 

ШИЛІ - а., Қостанай обл., Наурызым ауд.  

ШИЛИ - а., в Наурызымском р-не Кост. обл. 

 

ШИЛІ - а., Павлодар обл., Екібастұз қал/әк.  

ШИЛИ - а., в Екибастузской гор/а. Павл. обл. 

 

ШИЕЛI - а., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд.  

ШИЕЛИ - а., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

ШИЕЛІ - а., Ақмола обл., Бурабай ауд.  

ШИЕЛИ - а., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

ШИЕЛІ - а., Қостанай обл., Меңдіқара ауд.  

ШИЕЛИ - а., в Мендикаринском р-не Кост. обл. 

 

ШИЕЛІ - ст., Қызылорда обл., Шиелі ауд.  

ШИЕЛИ - ст., в Шиелинском р-не Кызылорд. обл. 

 

ШИЕН - а., Алматы обл., Жамбыл ауд. 

ШИЕН - а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

ШИЖАҒА - а., Қызылорда обл., Арал ауд.  

ШИЖАГА - а., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

ШИҚҰДЫҚ - а., Ақтөбе обл., Ойыл ауд.  

ШИКУДЫК - а., в Ойылском р-не Акт. обл. 

 

ШИҚЫЛДАҚ - а., Павлодар обл., Екібастұз қал/әк. 

ШИКЫЛДАК - а., в Екибастузской гор/а. Павл. обл. 

 

ШИЛІБАСТАУ - а., Алматы обл., Жамбыл ауд. 

ШИЛИБАСТАУ -а., в Жамбылском р-не Алм.обл. 

 

ШИЛІБАСТАУ - а., Алматы обл., Жамбыл ауд. 

ШИЛИБАСТАУ- а., в Жамбылском р-не .Алм. обл. 

 

ШИЛІБАСТАУ -ст., Алматы обл., Жамбыл ауд. 

ШИЛИБАСТАУ - ст., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

ШИЛІКЕМЕР - а., Алматы обл., Ілe ауд.  

ШИЛИКЕМЕР - а., в Илийском р-не Алм. обл. 

 

ШИЛІҚҰДЫҚ - а., Павлодар обл., Екібастұз қал/әк. 

ШИЛИКУДЫК - а., в Екибастузской гор/а. Павл. обл. 

 

IIIИЛІСАЙ - а., Ақтөбе обл., Ақтөбе ауд.  

ШИЛИСАЙ - а., в Актобинской гор/а. Акт.обл. 



 

 

ШИЛІСУ - а., Алматы обл., Кербұлак ауд. 

ШИЛИСУ - а., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

ШИЛІСУ - а., Алматы обл., Кербұлақ ауд.  

ШИЛИСУ – а., в Кербулакском р-не Алм. обл. 

 

ШИПАН - а., ОҚО, Түркістан қал/әк.  

ШИПАН - а., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

ШИПОВО - ст., БҚО, Тасқала ауд.  

ШИПОВО - ст., в Таскалинском р-не ЗК обл. 

 

ШИРИНА - с., Атырау обл., Атырау ауд. 

ШИРИНА - с., в Атырауской гор/а. Атыр.обл. 

 

ШИРОКОЕ - с., Павлодар обл., Лебяжье ауд. 

ШИРОКОЕ - С., в Лебяжинском р-не Павл.обл. 

 

ШИТҮБЕК - а., Ақтөбе обл., Темір ауд.  

ШИТУБЕК - а., в Темирском р-не Акт. обл. 

 

ШИШКА - ст., ШҚО, Шемонаиха ауд.  

ШИШКА - ст., в Шемонаихинском р-не ВК обл. 

 

ШИШКИНСКОЕ - с., Қостанай обл., Қостанай ауд. 

ШИШКИНСКОЕ - с., в Костанайском р-не Кост. обл. 

 

ШОБАН - а., Қостанай обл., Жанкелдин ауд.  

ШОБАН - а., в Жанкелдинском р-не Кост. обл. 

 

ШОЙТӨБЕ - а., ОҚО, Түркістан кал/әк.  

ШОЙТОБЕ - а., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

ШОЙТӨБЕ -раз., ОҚО, Түркістан қал/әк.  

ШОЙТОБЕ - раз., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

ШОЙЫНДЫКӨЛ - а., Ақмола обл., Жарқайың ауд. 

ШОЙЫНДЫКОЛЬ - а., в Жаркайынском р-не Акм. обл. 

 

ШОҚАЙ - а., Жамбыл обл., Жамбыл ауд.  

ШОКАЙ- а., в Жамбылском р-не Жамб. обл. 

 

ШОҚАЙ -а, Қарағанды обл., Осакаров ауд.  

ШОКАЙ - а., в Осакаровком р-не Кар. обл. 

 

ШОҚАЙ - а., Қостанай обл., Алтынсарин ауд.  

ШОКАЙ - а., в Алтынсаринском р-не Кост. обл. 

 

ШОҚАЙ - ст., Қарағанды обл., Осакаров ауд.  



 

ШОКАЙ -ст., в Осакаровком р-не Кар. обл. 

 

ШОҚАЙ СТАНЦИЯСЫ - а., Қарағанды обл., Осакаров 

ауд. 

ШОКАЙ СТАНЦИЯСЫ — а., в Осакаровком , Кар. обл. 

 

ШОҚҚАРАҒАЙ - а., Қостанай обл., Қостанай ауд. 

ШОККАРАГАЙ - а., в Костанайском р-не Кост. обл. 

 

ШОҚҚАРАҒАЙ - а., СҚО, Айыртау ауд.  

ШОККАРАГАЙ - а., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

ШОҚПАР - а., Жамбыл обл., Шу ауд. 

ШОКПАР - а., в Шуском р-не Жамб. обл. 

 

ШОҚПАР - а., Павлодар обл., Ақтоғай ауд. 

ШОКПАР - а., в Актогайском р-не Павл. обл. 

 

ШОҚПАР - а., Жамбыл обл., Шу ауд. 

ШОКПАР - а., в Шуском р-не Жамб. обл. 

 

ШОҚПАР СТАНЦИЯСЫ - а., Жамбыл обл., Шу ауд. 

СТАНЦИЯ ШОКПАР - а., в Шуском р-не Жамб. обл. 

 

ШОҚПАРТОҒАЙ - а., Атырау обл., Жылыой ауд. 

ШОКПАРТОГАЙ - а., в Жылыойском р-не Атыр. обл. 

 

ШОҚТАЛ - а., Павлодар обл., Лебяжье ауд. 

ШОКТАЛ - а., в Лебяжинском р-не Павл. обл. 

 

ШОҚТЫБАЙ - а., БҚО, Шыңғырлау ауд. 

ШОКТЫБАИ - а., в Шынгырлауском р-не ЗК обл. 

 

ШОҚЫБАЙ - а., Қостанай обл., Денисов ауд. 

ШОКЫБАЙ - а., в Денисовском р-не Кост. обл. 

 

ШОҚЫТАС - а., ОҚО, Түркістан қал/әк. 

ШОКЫТАС - а., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

ШОҚЫСУ - а., Ақтөбе обл., Шалқар ауд. 

ШОКЫСУ - а., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

ШОЛАҚАЙ - а., Алматы обл., Панфилов ауд. 

ШОЛАКАЙ - а., в Панфиловском р-не Алм. обл. 

 

ШОЛАҚҚАЙЫҢ - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд. 

ШОЛАККАЙЫН -а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

ШОЛАҚҚАЙЫҢДЫ - а., Жамбыл обл., Тұрар 

Рысқұлов ауд. 



 

ШОЛАККАИЫНДЫ - а., в Турар Рыскуловском р-не 

Жамб. обл. 

 

ШОЛАҚ ҚАРҒАЛЫ - а., Алматы обл., Жамбыл ауд. 

ШОЛАК КАРГАЛЫ - а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

ШОЛАҚ ҚАРҒАЛЫ - а., Алматы обл., Жамбыл ауд. 

ШОЛАК КАРГАЛЫ - а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

ШОЛАҚҚОРҒАН - а., ОҚО, Созақ ауд. орт. 

ШОЛАККОРГАН - а., р.ц. Созакского р-на ЮК обл. 

 

ШОЛАҚОРДА - а., ШҚО, Тарбағатай ауд. 

ШОЛАКОРДА - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

ШОЛАҚҚОПА - а., Қостанай обл., Наурызым ауд. 

ШОЛАККОПА - а., в Наурызымском р-не Кост, обл. 

 

ШОЛАҚӨЗЕК - а., Алматы обл., Ақсу ауд. 

ШОЛАКОЗЕК - а., в Аксуском р-не Алм. обл. 

 

ШОЛАҚӨЗЕК - а., СҚО, Айыртау ауд. 

ШОЛАКОЗЕК - а., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

ШОЛАҚСАЙ - а., Атырау обл., Қызылқоға ауд. 

ШОЛАКСАЙ - а., в Кызылкогинском р-не Атыр. обл. 

 

ШОЛАҚСАЙ - а., Қостанай обл., Наурызым ауд. 

ШОЛАКСАЙ - а., в Наурызымском р-не Кост, обл. 

 

ШОЛАҚСОР - а., Павлодар обл., Ақтоғай ауд. 

ШОЛАКСОР - а., в Актогайском р-не Павл. обл. 

 

ШОЛАҚСОР - раз., БҚО, РФ аум. 

ШОЛАКСОР - раз., на терр. РФ, ЗК обл. 

 

ШОЛАНТӨБЕ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

ШОЛАНТОБЕ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ШОНЖЫ - а., Алматы обл., Ұйғыр ауд. орт. 

ШОНЖЫ - а., р-не Уйгырского р-на Алм. обл. 

 

ШОҢАЙ - а., БҚО, Бөкей ордасы ауд. 

ШОНАЙ - а., в Бокей ординском р-не ЗК обл. 

 

ШОҢАЙ - а., Павлодар обл., Баянауыл ауд. 

ШОНАЙ - а., в Баянауылском р-не Павл. обл. 

 

ШОҢАЙ - ст., БҚО, Бөкей ордасы ауд.  

ШОНАЙ - ст., в Бокей ординском р-не ЗК обл. 



 

 

ШОЛПАН - а., БҚО, Зеленое ауд. 

ШОЛПАН - а., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

ШОЛПАН - а., ШҚО, Үржар ауд. 

ШОЛПАН -  а., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

ШОПАН - а., Қарағанды обл., Шет ауд.  

ШОПАН - а., в Шетском р-не Кар. обл.  

 

ШОРҒА - а., ШҚО, Тарбағатай ауд. 

ШОРГА - а., в Тарбагатайском р-не ВК обл. 

 

ШОРНАҚ - а., ОҚО, Түркістан қал/әк.  

ШОРНАК - а., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

ШОРТАНБАЙ - а., Атырау обл., Құрманғазы ауд. 

ШОРТАНБАИ - а., в Курмангазынском р-не  Атыр. обл. 

 

ШОРТАНДЫ - а., Ақмола обл., Аршалы ауд. 

ШОРТАНДЫ - а., Аршалынском р-не Акм.обл. 

 

ШОРТАНДЫ - а, Ақмола обл., Шортанды ауд. 

ШОРТАНДЫ - а., р.ц. Шортандынского р-на  Акм. обл. 

 

ШОШАНАЙ - а., Алматы обл., Ұйғыр ауд.  

ШОШАНАЙ - а., в Уйгырском р-не Алм. обл. 

 

ШОШҚАКӨЛ - а., Қызылорда обл., Қармақшы ауд.  

ШОШКАКОЛЬ - а., в Кармакшынском р-на Кызылорд. 

обл. 

 

ШОШҚАКӨЛ - а., ОҚО, Түркістан қал/әк. 

ШОШКАКОЛЬ - а., в Туркистанской гор/а ЮК обл. 

 

ШОШҚАЛЫ - а., Ақмола обл., Біржан сал ауд. 

ШОШКАЛЫ - а., в р-не Биржан сала Aкм.обл. 

 

ШОШҚАЛЫ - а., Павлодар обл., Шарбақты ауд. 

ШОШКАЛЫ - а., в Шарбактынском р-не Павл. обл. 

 

ШӨЛДАЛА - а., Жамбыл обл., Жамбыл ауд. 

ШОЛЬДАЛА -a., в Жамбылском р-не Жамб.обл. 

 

ШӨЛДАЛА - ст., Жамбыл обл., Жамбыл ауд. 

ШОЛЬДАЛА - ст., в Жамбылском р-не Жамб. обл. 

 

ШӨЛҚЫЗЫЛ - раз., Алматы обл., Алакөл ауд. 

ШОЛЬКЫЗЫЛ - раз., в Алакольском р-не Алм.  обл. 

 



 

ШӨМІШ - а., Қызылорда обл., Арал ауд.  

ШОМИШ - а., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

ШӨМІШ  - ст., Қызылорда обл., Арал ауд.  

ШОМИШ - ст., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

ШӨМІШКӨЛ - а., Қызылорда обл., Арал ауд. 

ШОМИШКОЛЬ - а., в Аралском р-не Кызылорд. обл. 

 

ШӨҢГЕР - а., Жамбыл обл., Тұрар Рысқұлов ауд. 

ШОНГЕР - а., в Турар Рыскуловском р-не Жамб. обл. 

 

ШӨПКӨЛ - а., Павлодар обл., Железин ауд.  

ШОПКОЛЬ - а., в Железинском р-не Павл. обл. 

 

ШӨПТІКӨЛ-  а., Ақмола обл., Аршалы ауд. 

ШОПТИКОЛЬ - а., в Аршалынском р-не Акм. обл. 

 

ШӨПТІКӨЛ - а., БҚО, Қаратөбе ауд. 

ШОПТИКОЛЬ - а., в Каратобинском р-не ЗК обл. 

 

ШӨПТІКӨЛ - а., БҚО, Теректі ауд.  

ШОПТИКОЛЬ - а., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

ШӨПТІКӨЛ - а, Қарағанды обл., Қарқаралы ауд. 

ШОПТИКОЛЬ - а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

ШӨПТІКӨЛ - а., Қостанай обл., Қамысты ауд. 

ШОПТИКОЛЬ - а., в Камыстынском р-не Кост. обл. 

 

ШӨПТІКӨЛ - а., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

ШОПТИКОЛЬ - а., в р-не Габита Мусирепова СКобл. 

 

ШӨПТІКӨЛ - ст., Ақмола обл., Аршалы ауд. 

ШОПТИКОЛЬ - ст., в Аршалынском р-не Акм. обл. 

 

ШӨПТІҚАҚ - а., ШҚО, Семей қал/әк.  

ШОПТИКАК - а., в Семейской гор/а. ВК обл. 

 

ШӨГІРЛІ - а., ОҚО, Арыс ауд. 

ШОГИРЛИ - а., в Арысском р-не ЮК обл. 

 

ШУ - а., Ақмола обл., Атбасар ауд. 

ШУ - а., в Атбасарском р-не Акм. обл. 

 

ШУ - а., ОҚО, Созақ ауд. 

ШУ - а., в Созакском р-не ЮК обл. 

 

ШУ - ст., Жамбыл обл., Шу ауд. 

ШУ - ст., в Шуском р-не Жамб. обл. 



 

 

ШУБАЛАҢ - а., Қостанай обл., Жанкелдин ауд.  

ШУБАЛАН - а., в Жанкелдинском р-не Кост. обл. 

 

ШҰБАР - а., Ақмола обл., Целиноград ауд.  

ШУБАР - а., в Целиноградском р-не Акм. обл. 

 

ШҰБАР - а., ОҚО, Ордабасы ауд. 

ШУБАР - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

ШҰБАРАҒАШ – а., ОҚО, Төле би ауд.  

ШУБАРАГАШ - а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

ШҰБАРАҒАШ – а., ШҚО, Қатонқарағай ауд. 

ШУБАРАГАШ - а., в Катонкарагайском р-не ВК обл. 

 

ШҰБАРҚҰДЫҚ - ст., Ақтөбе обл., Темір ауд. 

ШУБАРКУДЫК - ст., в Темирском р-не Акт. обл. 

 

ШҰБАРСУ  -а., ОҚО, Ордабасы ауд. 

ШУБАРСУ - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл.  

 

ШҰБАРТАС - а., ШҚО, Аягоз ауд. 

ШУБАРТАС - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

ШҰБАРШИ - а., Ақтөбе обл., Ойыл ауд.  

ШУБАРШИ -ға., в Ойылском р-не Акт. обл. 

 

ШҰҒА - а., Павлодар обл., Ақтоғай ауд. 

ШУГА - а., в Актогайском р-не Павл. обл. 

 

ШҰҒЫЛА - а., Алматы обл., Қарасай ауд.  

ШУГЫЛА - а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

ШҰҒЫЛА - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ШУГЫЛА - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ШҰҒЫЛБАЙ - а., ШҚО, Көкпекті ауд.  

ШУГЫЛБАЙ - а., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

ШҰҚЫРБҰЛАҚ - а., ОҚО, Түлкібас ауд. 

ШУКЫРБУЛАК - а, в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

ШҰҚЫРСАЙ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

ШУКЫРСАЙ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ШҰҚЫРШАҚ - а., ОҚО, Бәйдібек ауд.  

ШУКЫРШАК - а., в р-не Байдибека ЮК обл. 

 



 

ШҰҚЫРШИ - а., Ақтөбе обл., Байганин ауд. 

ШУКЫРШИ - а., в Байганинском р-не Акт. обл. 

 

ШҰҢҚЫРКӨЛ - а., Ақмола обл., Атбасар ауд. 

ШУНКЫРКОЛЬ - а, в Атбасарском р-не Акм. обл. 

 

ШҰҢҚЫРКӨЛ - а., Қарағанды обл., Осакаров ауд. 

ШУНКЫРКОЛЬ - а., в Осакаровском р-не Кар. обл. 

 

ШҰҢҚЫРКӨЛ - а, Қостанай обл., Денисов ауд. 

ШУНКЫРКОЛЬ - а., в Денисовском р-не Кост. обл. 

 

ШҰҢҚЫРКӨЛ - а., СҚО, Тайынша ауд. 

ШУНКЫРКОЛЬ - а., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ШҰҢҚЫРҚҰДЫҚ - а, Қарағанды обл., Қарқаралы ауд. 

ШУНКЫРКУДЫК - а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

ШҮКІРЛІК - а., СҚО, Айыртау ауд.  

ШУКИРЛИК - а., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

ШҮРШІТСУ - а., ШҚО, Зайсан ауд.  

ШУРШИТСУ - а, в Зайсанском р-не ВК обл. 

 

ШЫБЫНДЫ - а., Қостанай обл., Денисов ауд. 

ШЫБЫНДЫ - а., в Денисовском р-не Кост. обл. 

 

ШЫБЫТ - а., ОҚО, Бәйдібек ауд. 

ШЫБЫТ - а., в р-не Байдибека ЮК обл. 

 

ШЫБЫШ - а., Алматы обл., Райымбек ауд.  

ШЫБЫШ - а., в Райымбекском р-не Алм. обл. 

 

ШЫҒАНАҚ - а., Жамбыл обл., Сарысу ауд.  

ШЫГАНАК - а., в Сарысуском р-не Жамб. обл. 

 

ШЫҒАНАҚ - ст., Жамбыл обл., Сарысу ауд. 

ШЫГАНАК - ст., в Сарысуском р-не Жамб. обл. 

 

ШЫҒЫРЛЫ - а., Ақтөбе обл., Темір ауд.  

ШЫГЫРЛЫ-  а., в Темирском р-не Акт. обл. 

 

ШЫЖЫҢ - а., Алматы обл., Панфилов ауд.  

ШЫЖЫН - а., в Панфиловском р-не Алм. обл. 

 

ШЫМКЕНТ - ст., ОҚО, Шымкент кал/әк. 

ШЫМКЕНТ - ст., в Шымкентской гор/а ЮК обл. 

 

ШЫМЫЛДЫҚ - а., ШҚО, Жарма ауд. 



 

ШЫМЫЛДЫК - а., в Жарминском р-не ВК обл. 

 

ШЫМЫР - а., Алматы обл., Ескелді ауд.  

ШЫМЫР - а., в Ескелдинском р-не Алм. обл. 

 

ШЫМЫРБАЙ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

ШЫМЫРБАЙ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ШЫНЖЫЛЫ - а., Алматы обл., Алакөл ауд. 

ШЫНЖЫЛЫ - а., в Алакольском р-не Алм.обл. 

 

ШЫНҚОЖА - а., ШҚО, Аягөз ауд.  

ШЬШКОЖА - а., в Аягозском р-не ВК обл. 

 

ШЬІМБҰЛАҚ - а., Жамбыл обл., Жуалы ауд. 

ШЫМБУЛАК - а, в Жуалынском р-не Жамб. обл. 

 

ШЫҢҒЫРЛАУ - а., БҚО, Шыңғырлау ауд. орт. 

ШЫНГЫРЛАУ - а., р.ц. Шынгырлауского р-на ЗК обл. 

 

ШЫҢҒЫРЛАУ - ст., БҚО, Шыңғырлау ауд. 

ШЫНГЫРЛАУ - ст., в Шынгырлауском р-не ЗК обл. 

 

ШЫҢҒЫСТАЙ - а., ШҚО, Қатонқарағай ауд. 

ШЫНГЫСТАЙ - а., в Катонкарагайском р-не  ВК обл. 

 

ШЫҢБҰЛАҚ - а., Алматы обл., Алакөл ауд. 

ШЫНБУЛАК - а., в Алакольском р-не Алм.обл. 

 

ШЫҢБҰЛАҚ - а., Алматы обл., Талғар ауд. 

ШЫНБУЛАК - а., в Талгарском р-не Aлм.обл. 

 

ШЫҢЫР - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

ШЫНЫР - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ШЫҢЫРАУ - раз., Жамбыл обл., Қордай ауд. 

ШЫНЫРАУ - раз., в Кордайском р-не Жамб. обл. 

 

ШЫРҒАНАҚ - а., Алматы обл., Райымбек ауд. 

ШЫРГАНАК - а., в Райымбекском р-не Алм. обл. 

 

ШЫРЫЛДАҚ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

ШЫРЫЛДАК -а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ШЫРЫН - а., Алматы обл., Ұйғыр ауд.  

ШЫРЫН - а., в Уйгырском р-не Алм. обл. 

 

ШЫТТЫ - а., ОҚО, Отырар ауд. 

ШЫТТЫ - а., в Отырарском р-не ЮК обл. 

 



 

ШІГІЛЕК- а., ШҚО, Көкпекті ауд. 

ШИГИЛЕК - а., в Кокпектинском р-не ВК обл. 

 

ШІДЕРТІ - а., Қарағанды обл., Осакаров ауд. 

ШИДЕРТИ - а., в Осакаровском р-не Кар. обл. 

 

ШІДЕРТІ -  ст.,Павлодар обл., Екібастұз қал/әк. 

ШИДЕРТИ - ст., в Екибастузской гор/а. Павл. обл. 

 

ШІЛДЕБАЙ - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд. 

ШИЛДЕБАЙ - а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

ШІЛІК - а., ОҚО, Отырар ауд. 

ШИЛИК - а., в Отрарском р-не ЮК обл. 

 

ШІЛІКТІ - а., Ақмола обл., Астрахан ауд.  

ШИЛИКТИ - а., в Астраханском р-не Акм. обл. 

 

ШІЛІКТІ - а., Ақтөбе обл., Шалқар ауд.  

ШИЛИКТЫ -а., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

ШІЛІКТІ - а., Павлодар обл., Ақтоғай ауд.  

ШИЛИКТИ - а., в Актогайском р-не Павл. обл. 

 

ШІЛІКТІ - а., ШҚО, Зайсан ауд. 

ШИЛИКТИ - а., в Зайсанском р-не ВК обл. 

 

ШІЛІКТІ -ст., Ақтөбе обл., Шалқар ауд.  

ШИЛИКТИ - ст., в Шалкарском р-не Акт. обл. 

 

ШІЛІКТІСАЙ - а., Ақтөбе обл., Хромтау ауд. 

ШИЛИКТИСАЙ - а., в Хромтауском р-не Акт. обл. 

 

ШІРКЕЙЛІ - а., Қызылорда обл., Сырдария ауд. 

ШИРКЕИЛИ - а., в Сырдариинском р-не Кызылорд. обл. 

 

ШІРІКҚАЙЫҢ - а., ШҚО, Зырянов ауд. 

ШИРИККАЙЫН –а., в Зыряновском р-не ВК обл. 

 

-Щ- 

 

ЩАПОВО - с., БҚО, Зеленое ауд.  

ЩАПОВО - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

ЩЕРБАКОВО - с., Қостанай обл., Алтынсарин ауд. 

ЩЕРБАКОВО - с., в Алтынсаринском р-не Кост. обл. 

 

ЩЕБЁНОЧНЫЙ ЗАВОД - с., Ақмола обл., 

Астана қал/әк. 



 

ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД - с., в Астанинской гор/а. Акм. 

обл. 

 

ЩЕРБАКОВСКОЕ - .с., Қарағанды обл., Нұра 

ауд. 

ЩЕРБАКОВСКОЕ - с., в Нуринском р-не Кар. обл. 

 

ШЕБЗАВОД - ст., Қостанай обл., Қарабалық ауд. 

ЩЕБЗАВОД - ст., в Карабалыкском р-не Кост. обл. 

 

ЩЕРБИНОВКА с., Қостанай обл., Таран ауд. 

ЩЕРБИНОВКА - с., в Тарановском р-не Кост. обл. 

 

ЩЕДРИНКА - с., СҚО, Тайынша ауд. 

ЩЕДРИНКА - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ЩОРС-с., Ақмола обл., Бурабай ауд.  

ЩОРС - с., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

ЩУЧКИНО – с., БҚО, Зеленов ауд. 

ЩУЧКИНО – с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

ЩУЧЬЕ- с., СҚО, Мамлют ауд. 

ЩУЧЬЕ – с., в Мамлютском р-не СК обл. 

 

-Ы- 
 

ЫБЫРАЙ ЖӘУКЕБАЕВ- а., ОҚО, Созақ ауд. 

ЫБЫРАЙ ЖАУКЕБАЕВ - а., в Созакском р-не ЮК обл. 

 

ЫБЫРАЙ ЖАҚАЕВ - а., Қызылорда обл., Шиелі ауд. 

ЫБЫРАЙ ЖАКАЕВ - а., в Шиелинском р-не Кызылорд. 

обл. 

 

ЫЖДАХАН - а., ОҚО, Түркістан қал/әк.  

ЫЖДАХАН - а, в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

ЫЗАБҰЛАҚ - а., ОҚО, Қазығұрт ауд.  

ЫЗАБУЛАК- а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

ЫЗАКӨЛ-на., ОҚО, Отырар ауд. 

ЫЗАКОЛЬ - а., в Отырарском р-не ЮК обл. 

 

ЫЗБАН - а., Қостанай обл., Жанкелдин ауд.  

ЫЗБАН - а., в Жанкелдинском р-не Кост. обл. 

 

ЫҚЫЛАСТЕМІР - а., ОҚО, Ордабасы ауд. 

ЫКЫЛАСТЕМИР - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 



 

 

ЫНТАЛЫ - а., Ақмола обл., Бурабай ауд.  

ЫНТАЛЫ - а., в Бурабайском р-не Акм. обл. 

 

ЫНТАЛЫ - а., Алматы обл., Алакөл ауд.  

ЫНТАЛЫ - а., в Алакольском р-не Алм. обл. 

 

ЫНТАЛЫ - а., Алматы обл., Панфилов ауд.  

ЫНТАЛЫ - а., в Панфиловском р-не Алм. обЛ. 

 

ЫНТАЛЫ - а., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд. 

ЫНТАЛЫ - а., в Жанааркинском р-не Кар. обл. 

 

ЫНТАЛЫ - а., Қарағанды обл., Қарқаралы ауд. 

ЫНТАЛЫ - а., в Каркаралынском р-не Кар. обл. 

 

ЫНТАЛЫ - а., ОҚО, Қазығұрт ауд. 

ЫНТАЛЫ - а., в Казыгуртском р-не ЮК обл. 

 

ЫНТАЛЫ - а., ОҚО, Ордабасы ауд.  

ЫНТАЛЫ - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

ЫНТАЛЫ - а., ОҚО, Отырар ауд. 

ЫНТАЛЫ - а., в Отырарском р-не ЮК обл. 

 

ЫНТАЛЫ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ЫНТАЛЫ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ЫНТАЛЫ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

ЫНТАЛЫ - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ЫНТАЛЫ - а., ОҚО, Түркістан қал/әк.  

ЫНТАЛЫ - а., в Туркистанской гор/а. ЮК обл. 

 

ЫНТАЛЫ - а., Павлодар обл., Қашыр ауд.  

ЫНТАЛЫ - а., в Кашырском р-не Павл. обл. 

 

ЫНТАЛЫ - а., СҚО, Тайынша ауд. 

ЫНТАЛЫ - а., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ЫНТЫМАҚ - а., Алматы обл., Жамбыл ауд. 

ЬШТЫМАК - а., в Жамбылском р-не Алм. обл. 

 

ЫНТЫМАҚ - а., Алматы обл., Кербұлақ ауд. 

ЫНТЫМАК - а., в Кербулакском р-не Алм обл. 

 

ЫНТЫМАҚ - а., Алматы обл., Іле ауд.  

ЫНТЫМАК - а., в Илийском р-не Алм.обл. 

 

ЫНТЫМАҚ - а., Атырау обл., Индер ауд.  



 

ЬШТЫМАК - а., в Индерском р-не Атыр. обл. 

 

ЫНТЫМАҚ- а., Жамбыл обл., Байзак ауд.  

ЫНТЫМАК- а., в Байзакском р-не Жамб. обл. 

 

ЫНТЫМАҚ - а., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд. 

ЫНТЫМАК - а., в Жанааркинском р-не Кар. обл. 

 

ЫНТЫМАҚ - а., Маңғыстау обл., Mұнайлы ауд. 

ЫНТЫМАК - а., в Мунайлынском р-не Манг. обл. 

 

ЫНТЫМАҚ - а., ОҚО, Бәйдібек ауд.  

ЫНТЫМАК - а., в р-не Байдибека ЮК обл. 

 

ЫНТЫМАҚ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ЫНТЫМАК - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ЫНТЫМАҚ - а., ОҚО, Ордабасы ауд. 

ЫНТЫМАК - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

ЫНТЫМАҚ - а., ОҚО, Ордабасы ауд.  

ЫНТЫМАК - а., в Ордабасынском р-не ЮК обл. 

 

ЫНТЫМАҚ - а., ОҚО, Сайрам ауд.  

ЫНТЫМАК - а., в Сайрамском р-не ЮК обл.  

 

ЫНТЫМАҚ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд. 

ЫНТЫМАК - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ЫНТЫМАҚ - а., ОҚО, Сарыағаш ауд.  

ЫНТЫМАК - а., в Сарыагашском р-не ЮК обл. 

 

ЫНТЫМАҚ - а., ОҚО, Төле би ауд.  

ЫНТЫМАК - а., в р-не Толе би ЮК обл. 

 

ЫНТЫМАҚ - а., ОҚО, Түлкібас ауд.  

ЫНТЫМАК - а., в Тулкибасском р-не ЮК обл. 

 

ЫНТЫМАҚ - а., ОҚО, Шымкент қал/әк.  

ЫНТЫМАК - а., в Шымкентской гор/а. ЮК обл. 

 

ЫНТЫМАҚ - а., Павлодар обл., Ертіс ауд.  

ЫНТЫМАК - а., в Ертисском р-не Павл. обл. 

 

ЫНТЫМАҚ - а., СҚО, Тимирязев ауд. 

ЫНТЫМАК - а., в Тимирязевском р-не СК обл. 

 

ЫНТЫМАҚ - а., Қарағанды обл., Жаңаарқа ауд. 

ЫНТЫМАК - а, в Жанааркинском р-не Кар. обл. 

 



 

ЫРҒЫЗ - а., Ақтөбе обл., Ырғыз ауд.орт.  

ЫРГЫЗ - а., р.ц. Ыргызского р-на Акт.обл, 

 

ЫРСАЙ - а., Қостанай обл., Жітіқара ауд.  

ЫРСАИ - а., в Житикаринском р-не Кост. обл. 

 

ЫРЫСБАЙ - а., Қостанай обл., Қост. ауд. 

ЫРЫСБАЙ - а., в Костанайском р-не Кост. обл. 

 

ЫРЫСБЕК БАТЫР - а., Жамбыл обл., Жуалы ауд. 

ЫРЫСБЕК БАТЫР - а., в Жуалынском р-не Жамб. обл. 

 

ЫРЫСТЫ - а., ОҚО, Мақтаарал ауд.  

ЫРЫСТЫ - а., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ЫСҚАҚ ЫБЫРАЕВ - а., СҚО, Шал ақын ауд.  

ЫСКАК ЫБЫРАЕВ - а., в р-не Шал акына СКобл. 

 

ЫСМАЙЫЛ - а., Қостанай обл., Таран ауд.  

ЫСМАЙЫЛ - а., в Тарановском р-не Кост. обл. 

 

ЫСМАЙЫЛТАМЫ - а., Қызылорда обл., Қармақшы 

ауд. 

ЫСМАЙЫЛТАМЫ - а., в Кармакшынском р-не 

Кызылорд. обл. 

 

-I- 
 

ІЗҒҰТТЫ АЙТЫҚОВ - а., ШҚО, Ұлан ауд.  

ИЗГУТТЫ АЙТЫКОВ - а., в Уланском р-не ВК обл. 

 

ІЗІМБЕТ - а., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд.  

ИЗИМБЕТ - а., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

ІЗІМБЕТ - а., Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд.  

ИЗИМБЕТ - а., в Мугалжарском р-не Акт. обл. 

 

ІЛИЯСОВ Н.- а., Қызылорда обл., Сырдария ауд. 

ИЛЬЯСОВ Н. - а., в Сырдариинском р-не Кызылорд. обл. 

 

ІҢКӘРДАРИЯ - а., Қызылорда обл., Сырдария ауд. 

ИНКАРДАРИЯ - а., в Сырдариинском р-не Кызылорд. 

обл. 

 

ІРГЕЛІ -а., Алматы обл., Қарасай ауд. 

ИРГЕЛИ - а., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

 

 



 

-Э- 

 

ЭЛИТНОЕ - с., СҚО, Қызылжар ауд. 

ЭЛИТНОЕ - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

ЭНГЕЛЬС - с., Алматы обл., Көксу ауд.  

ЭНГЕЛЬС - с:, в Коксуском р-не Алматы обл. 

 

ЭНЕРГЕТИК -с., Алматы обл., Ақсу ауд.  

ЭНЕРГЕТИК - с., в Аксуском р-не Алматы обл., 

 

ЭНЕРГЕТИК - с., Алматы обл., Қарасай ауд. 

ЭНЕРГЕТИК - с., в Карасайском р-не Алм. обл. 

 

ЭНТУЗИАСТ - раз., Ақмола обл., Егіндікөл ауд. 

ЭНТУЗИАСТ - раз., в Егиндикольском р-не  Акм. обл. 

 

-Ю- 
 

ЮБИЛЕЙНОЕ - с., Акмола обл., Есіл ауд. 

ЮБИЛЕИНОЕ - с., в Есильском р-не Акм. обл. 

 

ЮБИЛЕЙНОЕ - с., Алматы обл., Көксу ауд. 

ЮБИЛЕЙНОЕ - с., в Коксуском р-не Алматы обл. 

 

ЮБИЛЕЙНОЕ - с., Жамбыл обл., Тұрар Рысқұлов ауд. 

ЮБИЛЕЙНОЕ - с., в Турар Рыскуловском р-не Жамбыл  

обл. 

 

ЮБИЛЕЙНОЕ- с., БҚО, Теректі ауд.  

ЮБИЛЕЙНОЕ - с., в Теректинском р-не ЗК обл. 

 

ЮБИЛЕЙНОЕ - с., БҚО, Шыңғырлау ауд. 

ЮБИЛЕЙНОЕ - с., в Шынгырлауском р-не ЗК обл. 

 

ЮБИЛЕИНОЕ - с., Қарағанды обл., Абай ауд. 

ЮБИЛЕИНОЕ - с., в Абайском р-не Кар. обл. 

 

ЮБИЛЕЙНОЕ - с., ОҚО, Мақтаарал ауд. 

ЮБИЛЕИНОЕ - с., в Мактааралском р-не ЮК обл. 

 

ЮБИЛЕЙНОЕ - с., Павлодар обл., Ақсу/қал/әк. 

ЮБИЛЕИНОЕ - с., в Аксуской гор/а. Павл. обл. 

 

ЮБИЛЕЙНОЕ - с., Павлодар обл., Қашыр ауд. 

ЮБИЛЕИНОЕ - с., в Кашырском р-не Павл. обл. 

 

ЮБИЛЕЙНОЕ - с., Қостанай обл., Таран ауд. 

ЮБИЛЕИНОЕ - с., в Тарановском р-не Кост. обл. 



 

 

ЮБИЛЕЙНОЕ - с., СҚО, Ғабит Мүсірепов ауд. 

ЮБИЛЕЙНОЕ - с., в р-не Габита Мусирепова СК обл. 

 

ЮБИЛЕЙНОЕ - с., ШҚО, Қатонқарағай ауд. 

ЮБИЛЕЙНОЕ - с., в Катонкарагайском р-не  ВКобл. 

 

ЮДИНКА - с., СҚО, Айыртау ауд. 

ЮДИНКА - с., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

ЮЖНОЕ - с., Қарағанды обл., Абай ауд.  

ЮЖНОЕ - с., в Абайском р-не Кар. обл. 

 

ЮЖНОЕ - с., Павлодар обл., Баянауыл ауд.  

ЮЖНОЕ - с., в Баянауылском р-не Павл. обл. 

 

ЮЖНОЕ - с., СҚО, Аққайың ауд. 

ЮЖНОЕ - с., в Аккайынском р-не СК обл. 

 

ЮЖНОЕ - с., СҚО, Тайынша ауд. 

ЮЖНОЕ - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ЮЖНОЕ - с., ШҚО, Үржар ауд. 

ЮЖНОЕ - с., в Уржарском р-не ВК обл. 

 

ЮЛЬЕВКА- с., Қостанай обл., Әулиекөл ауд. 

ЮЛЬЕВКА - с., в Аулиекольском р-не Кост.обл. 

 

ЮСУПОВКА - с., Жамбыл обл., Жуалы ауд. 

ЮСУПОВКА - с., в Жуалынском р-не Жамб. обл. 

 

-Я- 

 

ЯБЛОНОВКА - с., Ақмола обл., Біржан сал ауд. 

ЯБЛОНОВКА - с., в р-не Биржан сала Акм. обл. 

 

ЯВЛЕНКА - с., СҚО, Есіл ауд. орт.  

ЯВЛЕНКА - с., р.ц. Есильского р-на СК обл. 

 

ЯГОДНОЕ - с., Ақмола обл., Астрахан ауд.  

ЯГОДНОЕ - с., в Астраханском р-не Акм. обл. 

 

ЯГОДНОЕ - с., Қарағанды обл., Абай ауд.  

ЯГОДНОЕ - с., в Абайском р-не Кар. обл. 

 

ЯЗОВАЯ - с., ШҚО, Қатонқарағай ауд. 

ЯЗОВАЯ - с., в Катонкарагайском р-не ВК обл. 

 

ЯКОРЬ - с., СҚО, Қызылжар ауд. 

ЯКОРЬ - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 



 

 

ЯЛТА - с., Қарағанды обл., Абай ауд. 

ЯЛТА - с., в Абайском р-не Кар. обл. 

 

ЯЛТЫ - с., СҚО, Fабит Мүсірепов ауд.  

ЯЛТЫ -с., в р-не Габит Мусирепова СК обл. 

 

ЯМЫШЕВО - с., Павлодар обл., Лебяжье ауд. 

ЯМЫШЕВО - с., в Лебяжинском р-не Павл. обл. 

 

ЯНАЙКИНО - с., БҚО, Зеленов ауд. 

ЯНАЙКИНО - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

ЯНВАРЦЕВО - с., БҚО, Зеленов ауд.  

ЯНВАРЦЕВО - с., в Зеленовском р-не ЗК обл. 

 

ЯНКО - с., СҚО, Айыртау ауд., 

ЯНКО - с., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

ЯНКО - ст., СҚО, Айыртау ауд., 

ЯНКО - ст., в Айыртауском р-не СК обл. 

 

ЯНУШЕВКА - с., Қостанай обл., Қостанай ауд. 

ЯНУШЕВКА - с., в Костанайском р-не Кост, обл. 

 

ЯНЦЕНО - с., СҚО, Қызылжар ауд. 

ЯНЦЕНО - с., в Кызылжарском р-не СК обл. 

 

ЯРКИ - с., Атырау обл., Құрманғазы ауд.  

ЯРКИ - с., Курмангазынском р-не Атыр. обл. 

 

ЯРМЫ - с., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд.  

ЯРМЫ - с., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

ЯРМЫ - ст., СҚО, Мағжан Жұмабаев ауд.  

ЯРМЫ - ст., в р-не Магжана Жумабаева СК обл. 

 

ЯРОСЛАВКА - с., Ақмола обл., Бұланды ауд. 

ЯРОСЛАВКА - с., в Буландынском р-не Акм. обл. 

 

ЯРОСЛАВКА - с., Ақмола обл., Есіл ауд.  

ЯРОСЛАВКА - с., в Есильском р-не Акм. обл. 

 

ЯСНАЯ ПОЛЯНА - с., СҚО, Тайынша ауд.  

ЯСНАЯ ПОЛЯНА - с., в Тайыншинском р-не СК обл. 

 

ЯСНОВКА - с., СҚО, Есіл ауд. 

ЯСНОВКА - с., в Есильском р-не СК обл. 

 

ЯСНОЕ – с., Ақтөбе обл., Ақтөбе қал/әк.  



 

ЯСНОЕ - с., в Актобинской гор/а. Акт. обл. 

 

ЯСТРЕБИНКА - с., СҚО, Жамбыл ауд.  

ЯСТРЕБИНКА - с., в Жамбылском р-не СК обл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ 

 

ҚАЗАҚСТАН АУМАҒЫНДАҒЫ 

ТАУ, ӨЗЕН ЖӘНЕ КӨЛ 

АТАУЛАРЫ 

 

НАЗВАНИЯ 

ГОР, РЕК, И ОЗЕР 

НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Қолдарыңыздағы энциклопедиялық анықтамалықта Қазақстан 

Республикасының аумағындағы өзендердің екі тілдегі (қазақ, орыс) 

атаулары тұңғыш рет бір жерге жинақталып беріліп отыр. 

Анықтамалықты кұрастырушылар Қазақстан Республикасының 

географиялық атауларының Мемлекеттік каталогының 2004-2009 

жылдары казақ және орыс тілдерінде шыққан кітаптық нұсқасына 

сүйенді. 

Атаулардың тізімі Каталогтағыдай облыстар бойынша берілді. 

Өзендердің тізімі жасаларда кұрғақ арналар, жылғалар, каналдар, т.б. 

географиялық нысандар есепке алынбады. Тізімдегі өзендердің 

сипаттамасы берілген жоқ; олардың орналасқан аудандарының атаулары 

Каталог бойынша көрсетілді. 

Ескерту: Кейбір нысандардың атаулары жиі қайталанып отырады. 

Оны құрастырушылар тарапынан кеткен қателіктер деп ұғынып қалмау 

керек. Анықтамалықта көрсетілген әрбір атау, Каталогта беріліп 

отырғандай, жеке географиялық нысанның атауын білдіреді. 

***** 

В настоящем энциклопедическом справочнике названия рек на 

территории Республики Қазақстан впервые даются отдельно на двух 

языках (казахский, русский). Составители справочника взяли за основу 

книжную версию Государственного Каталога географических названий 

Республики Казахстан, вышедшую на казахском и русском языках в 2004-

2009 годах. 

Список названий дается по областям как в Каталоге. При 

составлении перечня рек такие географические объекты, как сухие русла, 

ручейки, каналы и др. не брались в счет. Не даны в списке и подробные 

описания рек; названия районов, где они расположены, представлены по 

Каталогу. 

Примечание: Некоторые названия объектов часто повторяются. Это не 

надо понимать как ошибки, допущенные со стороны составите0лей. 

Каждое название в справочнике указывает на название отдельного 

географичекого объекта как в Каталоге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ҚАЗАҚСТАН АУМАҒЫНДАҒЫ  

ӨЗЕН АТАУЛАРЫ  

 

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ 

 

АҒАШТЫ / АГАШТЫ (Ерейментау ауд.)  

АҚЖАР / АКЖАР (Аршалы, Целиноград, Ерейментау 

ауд.) 

АҚ ҚАЙРАҚТЫ / АК КАЙРАКТЫ (Жақсы ауд.)  

АҚҚАН / АККАН (Атбасар, Жақсы ауд.)  

АҚМЫРЗА / АКМЫРЗА (Ерейментау ауд.)  

АҚПАНСАЙ / АКПАНСАЙ (Целиноград ауд. 

және Қарағанды обл.) 

АҚСОРАҢ / АКСОРАН (Сандықтау ауд. және СҚО) 

АҚСУ / АКСУ (Біржан сал ауд., Степногорск қалалық 

әкімшілік аумағы) 

АҚСУАТ / АКСУАТ (Ақкөл ауд.) 

АҚТАСТЫ / АКТАСТЫ (Аршалы ауд.)  

АҚТАСТЫ / АКТАСТЫ (Ерейментау ауд.)  

АЛДАБИКЕ / АЛДАБИКЕ (Ерейментау ауд.) 

АЛТЫАЙҒЫР / АЛТЫАЙГЫР (Целиноград ауд.) 

АЛТЫНҚАРАСУ / АЛТЫНКАРАСУ (Жарқайың ауд.) 

АЛТЫНТАУ / АЛТЫНТАУ (Ерейментау ауд.)  

АРЫҚБАЙ / АРЫКБАЙ (Бурабай ауд.)  

АРЫСБАЙ / АРЫСБАЙ (Егіндікөл ауд.)  

АСҚАНӨЗЕК / АСКАНОЗЕК (Целиноград ауд.) 

АТЫЖОҚ / АТЫЖОҚ (Сандықтау ауд.)  

АХМЕТАЛИЕВ / АХМЕТАЛИЕВ (Ақкөл ауд.) 

АШЫҚСАЙ / АШЫКСАЙ (Бұланды ауд.)  

АЩЫЛЫ / АЩЫЛЫ (Сандықтау ауд.)  

АЩЫЛЫ / АЩЫЛЫ (Сандықтау, Атбасар ауд.)  

АЩЫЛЫАЙРЫҚ / АЩЫЛЫАЙРЫК (Шортанды, 

Ақкөл, Ерейментау ауд.)  

АЩЫЛЫӨЗЕК / АЩЫЛЫОЗЕК (Ақкөл ауд.)  

АЩЫЛЫӨЗЕК / АЩЫЛЫОЗЕК (Целиноград ауд., 

Астана қалалық әкімшілік аумағы)  

АЩЫЛЫСАЙ / АЩЫЛЫСАЙ (Атбасар ауд.)  

АЩЫЛЫСАЙ / АЩЫЛЫСАЙ (Жақсы ауд.)  

АЩЫЛЫСАЙ / АЩЫЛЫСАЙ (Жарқайың ауд.)  

АЩЫӨЗЕН / АЩЫОЗЕН (Зеренді ауд.)  

АЩЫСАЙ / АЩЫСАЙ (Атбасар ауд.)  

АЩЫСАЙ / АЩЫСАЙ (Есіл ауд.) 

АЩЫСАЙ / АЩЫСАЙ (Шортанды ауд.) 

БАДАМШАҚАРАСУ / БАДАМШАКАРАСУ 

(Жарқайың ауд.) 

БАЙБЕК / БАЙБЕК (Аршалы ауд.) 

БАЙДАЛЫСАЙ / БАЙДАЛЫСАЙ (Жарқайың, 

Аманкелді ауд.) 

БАЙЖІГІТ / БАЙЖИГИТ (Атбасар ауд.) 

БАЙМЫРЗА / БАЙМЫРЗА (Бұланды, Біржан сал 

ауд.) 

БАЛА КӨКПЕКТІ / БАЛА КОКПЕКТЫ (Атбасар 

ауд.) 



 

БАЛАНДЫСАЙ / БАЛАНДЫСАЙ (Жарқайың ауд.) 

БАЛАПАН / БАЛАПАН (Сандықтау ауд.) 

БАЛДЫРҒАН / БАЛДЫРГАН (Астрахан, Атбасар 

ауд.) 

БАРДАҒАН / БАРДАГАН (Атбасар ауд.) 

БАЯҚЫЗ / БАЯКЫЗ (Жақсы ауд.) 

БӘЙТЕН / БАЙТЕН (Зеренді ауд.) 

БЕКІТКЕНӨЗЕК / БЕКИТКЕНОЗЕК (Біржан сал 

ауд.) 

БЕСКЕМПІР / БЕСКЕМПИР (Ерейментау ауд.) 

БЕТТІБҰЛАҚ / БЕТТЫБУЛАК (Бурабай ауд.) 

БИКЕШ / БИКЕШ (Аршалы ауд., Қарағанды обл.) 

БОЗБАЙ / БОЗБАЙ (Ерейментау ауд.) 

БОЗШАСАЙ / БОЗШАСАЙ (Егіндікөл, Қорғалжын 

ауд.) 

БОҚСЫҚ / БОКСЫК (Бұланды, Астрахан ауд.) 

БОРЛЫАЙЫРЕСІК / БОРЛЫАЙЫРЕСИК (Аршалы 

ауд., Қарағанды обл.) 

БОРСАЙ / БОРСАЙ (Жарқайың ауд.) 

БӨРІКТАЛ / БОРИКТАЛ (Аршалы ауд.) 

БӨРІКТАЛ / БОРИКТАЛ (Есіл ауд.) 

БӨРІКТАЛ / БОРИКТАЛ (Жарқайың ауд.) 

БІРСУАТ / БИРСУАТ (Аршалы, Нұра ауд.) 

БІРСУАТ / БИРСУАТ (Атбасар ауд.) 

БІРТАЛ / БИРТАЛ (Есіл ауд.) 

1-ШІ ТАЛСАЙ / ТАЛСАЙ 1-Й (Жақсы ауд.) 

ВЯЗЕМКА / ВЯЗЕМКА (Сандықтау ауд.) 

ГАЙГАЙ / ГАЙГАЙ (Сандықтау ауд.) 

ДАМСА / ДАМСА (Шортанды ауд.) 

ЕГІНДІКӨЛ / ЕГИНДЫКОЛЬ (Егіндікөл ауд.) 

ЕГІНҚАРАСУ / ЕГИНКАРАСУ (Атбасар ауд.) 

ЕДІГЕ / ЕДИГЕ (Ерейментау ауд.) 

ЕСЕНАМАН / ЕСЕНАМАН (Астрахан ауд.) 

ЕСПЕСАЙ / ЕСПЕСАИ (Егіндікөл, Қорғалжын ауд.) 

ЕСІЛ/ ЕСИЛЬ (Аршалы, Целиноград, Астрахан, 

Атбасар, Жақсы, Жарқайың, Есіл, Ғабит Мүсірепов, 

Шал ақын, Есіл ауд., СҚО, Қарағанды обл., РФ) 

ЖАБАЙ / ЖАБАЙ (Зеренді, Сандықтау, Атбасар ауд.) 

ЖАҚАҒАШ / ЖАКАГАШ (Зеренді ауд.) 

ЖАҚСЫ ҚАЙРАҚТЫ /ЖАКСЫ КАЙРАКТЫ 

(Атбасар, Жақсы ауд.) 

ЖАҚСЫ ҚАЙРАҚТЫ/ЖАКСЫ КАЙРАКТЫ (Жақсы 

ауд.) 

ЖАЛҒЫЗАҒАШ /ЖАЛГЫЗАГАШ (Жарқайың ауд.) 

ЖАМАН ҚАЙРАҚТЫ / ЖАМАН КАЙРАКТЫ 

(Атбасар, Жақсы ауд.) 

ЖАМАН ҚАЙРАҚТЫ / ЖАМАН КАЙРАКТЫ 

(Атбасар, Жақсы ауд.) 

ЖАМАНСАЙ / ЖАМАНСАЙ (Егіндікөл, Атбасар 

ауд.) 

ЖАНЫСБАЙ / ЖАНЫСБАЙ (Есіл ауд.) 

ЖАҢАСУ / ЖАНАСУ (Бурабай, Тайынша ауд.) 

ЖАҢАСУ / ЖАНАСУ (Бурабай ауд., СҚО) 

ЖАРТАС / ЖАРТАС (Ерейментау ауд.) 

ЖАРЫҚ / ЖАРЫК (Ерейментау ауд.) 

ЖЕКЕБҰЛАҚ/ ЖЕКЕБУЛАК (Сандықтау, Атбасар 

ауд., СҚО) 

ЖЕКЕШАТ / ЖЕКЕШАТ (Жарқайың ауд.) 



 

ЖИЕНБАЙ / ЖИЕНБАЙ (Ерейментау ауд.) 

ЖИРЕНАЙҒЫР/ ЖИРЕНАЙГЫР (Жақсы ауд.) 

ЖОЛБОЛДЫ / ЖОЛБОЛДЫ (Бурабай, Бұланды ауд.) 

ЖОСАЛЫ / ЖОСАЛЫ (Етіндікөл ауд.) 

ЖОСАЛЫБҰЛАҚ / ЖОСАЛЫБУЛАК (Ерейментау 

ауд.) 

ЖЫЛАНДЫ / ЖЫЛАНДЫ (Ақкөл ауд.) 

ЖЫЛАНДЫ / ЖЫЛАНДЫ (Аршалы ауд.) 

ЖЫЛАНДЫ / ЖЫЛАНДЫ (Жарқайың ауд., Қостанай 

обл.) 

ЖЫЛАНДЫ / ЖЫЛАНДЫ (Сандықтау. Атбасар ауд.) 

ЗЫМБҰЛАҚ / ЗЫМБУЛАК (Ерейментау ауд.) 

ИМАН / ИМАН (Бурабай ауд.) 

КАБАНИЙ КЛЮЧ /КАБАНИЙ КЛЮЧ (Сандықтау 

ауд.) 

КЕДЕЙ / КЕДЕЙ (Ерейментау ауд.) 

КЕНЖЕБАЙ / КЕНЖЕБАЙ (Целиноград ауд 

КЕҢ / КЕН (Жарқайың ауд.) 

КЕҢАЩЫ / КЕНАЩЫ (Ерейментау ауд.) 

КЕҢАЩЫ / КЕНАЩЫ (Бурабай ауд.) 

КЕҢГЕШ / КЕНГЕШ (Шортанды, Целиноград ауд.) 

КИ1КБАЙ / КИИКБАЙ (Ерейментау ауд.) 

КЛЮЧЕВАЯ / КЛЮЧЕВАЯ (Бұланды ауд.) 

КӨКБАЙТАЛ / КОКБАЙТАЛ (Жарқайың ауд. 

КӨКЕ / КОКЕ (Жарқайың ауд.) 

КӨКПЕКТІ / КОКПЕКТЫ (Аршалы ауд., Қарағанды 

обл.) 

КӨКПЕКТІ / КОКПЕКТЫ (Атбасар ауд., Қарағанды 

обл.) 

КРАСНАЯ / КРАСНАЯ (Аршалы ауд.) 

КІШКЕНЕКӨЛ / КИШКЕНЕКОЛЬ (Егіндікөл ауд.) 

КІШКЕНЕ МҰҚЫР / КИШКЕНЕ МУКЫР 

(Целиноград ауд.) 

КІШІ АЩЫЛЫ / КИШИ АЩЫЛЫ (Сандықтау ауд.) 

КІШІ КУТЫҢКӨЗ / КИШИ КУТЫНКОЗ (Сандықтау 

ауд.) 

КІШІ ТОБЫЛҒЫСАЙ / КИШИ ТОБЫЛГЫСАЙ 

(Қорғалжын ауд., Қарағанды обл.) 

ҚАЙНАР / КАЙНАР (Егіндікөл ауд. ) 

ҚАЙРАҚТЫ / КАЙРАКТЫ (Атбасар, Жақсы ауд.) 

ҚАЙРАҚТЫ / КАЙРАКТЫ (Жақсы ауд.) 

ҚАЙРАҚТЫ / КАЙРАКТЫ (Бурабай, Бұланды ауд.) 

ҚАЛҚҰТАН / КАЛКУТАН (Астрахан, Атбасар, 

Ақкөл, Шортанды ауд.) 

ҚАРААҒАШ / КАРААГАШ (Ерейментау ауд.) 

ҚАРАБҰҚА / КАРАБУКА (Ерейментау ауд.) 

ҚАРАБҰЛАҚ / КАРАБУЛАК (Ерейментау ауд. ) 

ҚАРАБҰЛАҚ / КАРАБУЛАК (Ерейментау ауд.) 

ҚАРАБҰЛАҚ / КАРАБУЛАК (Жарқайың ауд.) 

ҚАРАБҰЛАҚ / КАРАБУЛАК (Сандықтау ауд. ) 

ҚАРАҒАНСАЙ / КАРАГАНСАЙ (Жарқайың ауд., 

Қостанай обл.) 

ҚАРАЖАР / КАРАЖАР (Шортанды ауд.) 

ҚАРАЖАРШЫК / КАРАЖАРШЫК (Атбасар ауд.) 

ҚАРАКӨЛ / КАРАКОЛЬ (Егіндікөл ауд.) 

ҚАРАҚОЛ І КАРАКОЛЬ (Есіл ауд.) 

КАРАҚҰДЫҚ / КАРАКУДЫК (Ақкөл, Ерейментау 

ауд.) 



 

ҚАРАМҰРА / КАРАМУРА (Есіл ауд.) 

ҚАРАӨЗЕК / КАРАОЗЕК (Зеренді ауд., СҚО) 

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Атбасар ауд.) 

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Зеренді ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Сандықтау ауд., СҚО)  

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Ақкөл ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Ақкөл ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Біржан сал ауд., СҚО)  

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Аршалы ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Аршалы ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Бұланды ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Егіндікөл ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Ерейментау ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Ерейментау ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Есіл ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Жақсы ауд., СҚО)  

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Зеренді ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Қорғалжын ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Целиноград ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Целиноград, Қорғалжын ауд.) 

ҚАРАТАЛ / KAPATAJI (Ерейментау ауд.)  

ҚАРАТОМАР / КАРАТОМАР (Егіндікөл ауд.) 

ҚАРАШАТ / КАРАШАТ (Біржан сал ауд., СҚО) 

ҚАРСАҚБАЙ / КАРСАКБАЙ (Ерейментау ауд.) 

ҚАРЫНСАЛДЫ / КАРЫНСАЛДЫ (Жарқайың ауд., 

Қостанай обл.) 

ҚАТПА / КАТПА (Ерейментау ауд.)  

ҚОЖАКӨЛ / КОЖАКОЛЬ (Егіндікөл ауд.)  

ҚОЗЫКӨШ / КОЗЫКОШ (Целиноград ауд.)  

ҚОЙСАЛҒАН / КОЙСАЛҒАН (Жарқайың ауд.)  

ҚОЙТАС / КОЙТАС (Біржан сал ауд.) 

ҚОҢЫР / КОНЫР (Сандықтау, Бұланды ауд.)  

ҚОҢЫРСУ / КОНЫРСУ (Жақсы, Есіл ауд., СҚО) 

ҚОСАҒЫЛ / КОСАГЫЛ (Жақсы ауд.)  

ҚОШҚАР / КОШКАР (Атбасар ауд.)  

ҚОШҚАРБАЙ / КОШКАРБАЙ (Зеренді ауд.)  

ҚОЯНДЫ / КОЯНДЫ (Целиноград ауд.)  

ҚУАНЫШ / КУАНЫШ (Ерейментау ауд.)  

ҚУАША / КУАША (Зеренді ауд.) 

ҚУМА / КУМА (Ерейментау ауд.) 

ҚУСАЙ / КУСАЙ (Атбасар ауд.) 

ҚУТЫҢКӨЗ / КУТЫНКОЗ (Сандықтау ауд.)  

ҚҰЙМА / КУЙМА (Аршалы ауд., Қарағанды обл.) 

ҚҰЛААЙҒЫР / КУЛААЙГЫР (Жақсы ауд., СҚО) 

ҚҰЛАНӨТПЕС / КУЛАНОТПЕС (Қорғалжын ауд., 

Қарағанды обл.) 

ҚҰМАЙ / КУМАЙ (Жақсы, Есіл ауд.) 

ҚЫЗДЫҢ ҚАРАСУЫ / КЫЗДЫН КАРАСУЫ 

(Біржан сал ауд., СҚО) 

ҚЫЗҚАРАСУ / КЫЗКАРАСУ (Ақкөл ауд.) 

ҚЫЗЫБАЙ / КЫЗЫБАЙ (Жақсы ауд.) 

ҚЫЗЫЛ МОЛА / КЫЗЫЛМОЛА (Аршалы ауд., 

Қарағанды обл.) 

ҚЫЗЫЛСАЙ / КЫЗЫЛСАЙ (Целиноград ауд.) 

ҚЫЗЫЛСАЙ / КЫЗЫЛСАЙ (Шортанды, Целиноград 

ауд.) 

ҚЫЗЫЛСУ / КЫЗЫЛСУ (Жақсы, Есіл ауд.) 

КЫЛШЫҚТЫ / КЫЛШЫКТЫ (Бурабай, Зеренді 



 

ауд.) 

ҚЫҢЫРАҒАН / КЫНЫРАГАН (Ерейментау ауд.) 

МАЙДАН / МАЙДАН (Аршалы ауд.) 

МАЙЛЫҚАРА / МАЙЛЫКАРА (Жақсы ауд.) 

МАЛИНОВАЯ / МАЛИНОВАЯ (Зеренді ауд.) 

МАЛЫЙ КЛЮЧ / МАЛЫЙ КЛЮЧ (Сандықтау ауд.) 

МӘТ / МАТ (Бұланды ауд.) 

МОЙНАҚ ҚАРАСУ / МОЙНАК КАРАСУ (Атбасар 

ауд.) 

МОЙЫЛДЫ / МОЙЫЛДЫ (Аршалы ауд.) 

МОЙЫЛДЫ / МОЙЫЛДЫ (Жарқайың ауд., Қостанай 

обл.) 

МҰҚЫР/ МУКЫР (Целиноград ауд.) 

МІГІР / МИГИР (Аршалы ауд.) 

НҰРМАҒАМБЕТСАЙ / НУРМАГАМБЕТСАЙ 

(Шортанды ауд.) 

ОЛЖАБАЙ / ОЛЖАБАЙ (Ерейментау ауд.) 

ОМАР / ОМАР (Атбасар ауд.) 

ӨЛЕҢТІ / ОЛЕНТИ (Аршалы, Ерейментау ауд., 

Қарағанды, Павлодар обл.) 

ӨРІКТІСАЙ / ОРИКТЫСАЙ (Целиноград, Қорғалжын 

ауд.) 

РАҚЫМЖАНСАЙ / РАКЫМЖАНСАЙ (Целиноград 

ауд.) 

САҒА / САГА (Біржан сал ауд., СҚО) 

САНДЫҚСУ / САНДЫКСУ (Жақеы, Есіл, Жарқайың 

ауд.) 

САПҚАЙ / САПКАЙ (Егіндікөл, Астрахан ауд.) 

САРҚЫРАМА / САРКЫРАМА (Сандықтау ауд.) 

САРҚЫРАМА / САРКЫРАМА (Целиноград ауд.) 

САРЫБҰЛАҚ! САРЫБУЛАК (Астана қаласының 

аумағы) 

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Жарқайың ауд.) 

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Бурабай ауд.) 

САРЫКЕМІІІР / САРЫКЕМПИР (Атбасар ауд.) 

САРЫҚАМЫС / САРЫКАМЫС (Шортанды ауд.) 

САРЫМСАҚТЫ / САРЫМСАКТЫ (Зеренді ауд.) 

САРЫМСАҚТЫ / САРЫМСАКТЫ (Бурабай ауд.) 

САРЫӨЗЕК / САРЫОЗЕК (Зеренді ауд., СҚО) 

САСЫРЛЫӨЗЕК / САСЫРЛЫОЗЕК (Целиноград 

ауд.) 

СЕМІЗБАЙ / СЕМИЗБАЙ (Біржан сал ауд., СҚО) 

СОЛЕНАЯ / СОЛЕНАЯ (Астрахан ауд.) 

СОЛЕНАЯ БАЛКА / СОЛЕНАЯ БАЛКА (Есіл ауд.) 

СУХАЯ РЕЧКА / СУХАЯ РЕЧКА (Ақкөл, Бұланды, 

Астрахан ауд.) 

СУХАЯ РЕЧКА / СУХАЯ РЕЧКА (Атбасар ауд.) 

СУХАЯ РЕЧКА / СУХАЯ РЕЧКА (Бұланды ауд.) 

СУХАЯ РЕЧКА / СУХАЯ РЕЧКА (Бұланды, Ақкөл 

ауд.) 

СУХАЯ РЕЧКА / СУХАЯ РЕЧКА (Зеренді ауд.) 

СУХАЯ РЕЧКА / СУХАЯ РЕЧКА (Зеренді ауд.) 

СУХАЯ РЕЧКА / СУХАЯ РЕЧКА (Сандықтау ауд.) 

СУХАЯ РЕЧКА / СУХАЯ РЕЧКА (Бурабай ауд.) 

СУХАЯ РЕЧКА / СУХАЯ РЕЧКА (Бурабай ауд.) 

СУХАЯ РЕЧКА / СУХАЯ РЕЧКА (Бурабай, Бұланды 

ауд.) 

СҮГІР / СУГИР (Целиноград, Аршалы ауд.) 



 

СЫЗА / СЫЗА (Біржан сал ауд.) 

СЫНТАС / СЫНТАС (Жарқайың ауд.) 

СІЛЕТІ / СИЛЕТЫ (Шортанды, Целиноград, 

Ерейментау ауд., СҚО, Павлодар обл.) 

ТАЙСАЙ / ТАЙСАЙ (Есіл ауд.) 

ТАЛДЫБИДАЙЫҚ / ТАЛДЫБИДАЙЫК (Жарқайың 

ауд.) 

ТАЛДЫӨЗЕК / ТАЛДЫОЗЕК (Аршалы ауд.) 

ТАЛДЫСАЙ / ТАЛДЫСАЙ (Егіндікөл, Атбасар ауд.) 

ТАЛДЫСАЙ / ТАЛДЫСАЙ (Жарқайың ауд., 

Қостанай обл.) 

ТАЛДЫСАЙ / ТАЛДЫСАЙ (Жарқайың ауд.) 

ТАЛДЫСАЙ / ТАЛДЫСАЙ (Шортанды ауд.) 

ТАЛДЫСАЙ / ТАЛДЫСАЙ (Шортанды ауд.) 

ТАМДЫӨЗЕК / ТАМДЫОЗЕК (Ерейментау ауд.) 

ТАСБЕКЕТСАЙ / ТАСБЕКЕТСАЙ (Атбасар ауд) 

ТАСБИКЕ / ТАСБИКЕ (Жарқайың ауд.) 

ТАСБҰЛАҚ / ТАСБУЛАК (Ерейментау ауд.) 

ТАСМОЛА / ТАСМОЛА (Ақкөл ауд.) 

ТАССУ / ТАССУ (Біржан сал ауд.) 

ТАСТЫ ҚАРАСУ / ТАСТЫ КАРАСУ (Аршалы ауд., 

Қарағанды обл.) 

ТАСТЫТАЛДЫ / ТАСТЫТАЛДЫ (Жарқайың ауд.) 

ТАУБАЙ / ТАУБАЙ (Бұланды, Астрахан ауд.) 

ТӘТТІМБЕТ / ТАТТИМБЕТ (Біржан сал ауд.) 

ТЕНТЕК ҚАРАСУ / ТЕНТЕК КАРАСУ (Аршалы 

ауд.) 

ТЕРЕКСАЙ / ТЕРЕКСАЙ (Қорғалжын ауд.) 

ТЕРЕҢСАЙ / ТЕРЕНСАЙ (Атбасар ауд.) 

ТЕРЕҢСАЙ / ТЕРЕНСАЙ (Жарқайың ауд.) 

ТЕРІСБҰТАҚ / ТЕРИСБУТАК (Зеренді ауд.) 

ТОҚПАН / ТОКПАН (Жарқайың ауд.) 

ТОРҒАЙ / ТОРГАЙ (Ерейментау ауд.) 

ТОРЫБИЕ / ТОРЫБИЕ (Ақкөл ауд.) 

ТӨРТҚҰЛАҚ / ТОРТКУЛАК (Аршалы ауд.) 

ТУСЫН / ТУСЫН (Зеренді ауд.) 

ТҰНКӨЗ / ТУНКОЗ (Сандықтау ауд.) 

ТҰРҒЫНБАЙ / ТУРГЫНБАЙ (Ерейментау ауд.) 

ТҮЙЕТАС / ТУЙЕТАС (Аршалы, Целиноград ауд.) 

ТҮКТІ / ТУКТЫ (Зеренді, Бурабай ауд.) 

ТҮКТІ / ТУКТЫ (Сандықтау ауд.) 

ТҮНДІКЖАППАЙ / ТУНДИКЖАППАЙ (Ерейментау 

ауд.) 

ТЫҒЫРЫШ / ТЫГЫРЫШ (Шортанды ауд.) 

ТІНЕКЕ / ТИНЕКЕ (Ерейментау ауд.) 

ҰЗЫНҚАШҚАН / УЗЫНКАШКАН (Ерейментау ауд.) 

ҰЗЫНСУ / УЗЫНСУ (Ерейментау ауд.) 

ҰЗЫНШІЛІК / УЗЫНШИЛИК (Ерейментау ауд.) 

ҮЛКЕН ҚАРАСАЙ / УЛЬКЕН ҚАРАСАЙ (Це-

линоград ауд.) 

ҮЛКЕН ТАЛДЫҚ / УЛЬКЕН ТАЛДЫК (Жарқайың 

ауд.) 

ҮЛКЕН ТОБЫЛҒЫСАЙ / УЛЬКЕН ТОБЫЛГЫСАЙ 

(Қорғалжын ауд., Қарағанды  обл.) 

ҮШАША / УШАША (Сандықтау ауд.) 

ҮШАШАСАЙБАС / УШАШАСАЙБАС (Есіл ауд.) 

ҮШҚАРАСУ / УШКАРАСУ (Жарқайың ауд.) 

ҮШҚАРАСУ / УШКАРАСУ (Жарқайың ауд.) 



 

ҮШҚАРАСУ / УШКАРАСУ (Жарқайың ауд.) 

3-ТАЛСАЙ / ТАЛСАЙ 3-Й (Жақсы ауд.) 

ЧЕРНИГА / ЧЕРНИГА (Зеренді ауд.) 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛЮЧ / ЧЕТВЕРТЫЙ КЛЮЧ (Зеренді 

ауд.) 

ШАБДАР / ШАБДАР (Жарқайың ауд.) 

ШАҒАЛАЛЫ / ШАГАЛАЛЫ (Зеренді ауд.)   

ШАЙТАНДЫ / ШАЙТАНДЫ (Ерейментау ауд.)  

ШАЙТАНҚАРАСУ / ШАЙТАНКАРАСУ 

(Ерейментау ауд.) 

ШАҚАЙ / ШАКАЙ (Біржан сал ауд., СҚО)  

ШАҢДАҚ / ШАНДАК (Есіл ауд.) 

ШАРЫҚТЫ / ШАРЫКТЫ (Аршалы ауд.)  

ШАТ / ШАТ (Біржан сал ауд., СҚО) 

ШАТ / ШАТ (Біржан сал ауд.) 

ШӘКЕЙ / ШАКЕЙ (Ерейментау ауд.) 

ШЕЙКА / ШЕЙКА (Шортанды ауд.) 

ШИЛІ / ШИЛИ (Ерейментау ауд.) 

ШИЛІСАЙ / ШИЛИСАЙ (Жарқайың ауд.) 

ШОЙЖАНСАЙ /ШОЙЖАНСАЙ (Жарқайың ауд., 

Қостанай обл.) 

ШОЛАҚАЩЫ / ШОЛАКАЩЫ (Жарқайың ауд.)  

ШОЛАҚ ҚАРАСУ / ШОЛАК КАРАСУ (Ақкөл ауд.) 

ШОЛАҚ ҚАРАСУ/ШОЛАК КАРАСУ(Аршалы, 

Ерейментау ауд.) 

ШОЛАҚ САНДЫҚ / ШОЛАК САНДЫК (Жарқайың 

ауд.) 

ШОЛАҚ ТАЛДЫҚ / ШОЛАК ТАЛДЫК (Жарқайың 

ауд.) 

ШОЛАҚ ТАМДЫТОРҒАЙ / ШОЛАК 

ТАМДЫТОРГАЙ (Жарқайың ауд., Қостанай обл.) 

ШОЛАҚ ҚАРАСУ / ШОЛАК КАРАСУ (Ақкөл ауд.) 

ШОПАНҚАРАСУ / ШОПАНКАРАСУ (Атбасар ауд.) 

ШОРТАНБАЙ / ШОРТАНБАЙ (Атбасар ауд.) 

ШОРТАНДЫ / ШОРТАНДЫ (Аршалы ауд., 

Қарағанды обл.) 

ШОШҚАСАЙ / ШОШКАСАЙ (Жақсы ауд.) 

ШҰБЫРУ / ШУБЫРУ (Егіндікөл ауд.) 

ШҰҒА / ШҰГА (Атбасар ауд.) 

ШҰРЫМСАЙ / ШУРЫМСАЙ (Жақсы ауд.) 

ШЫБЫНДЫ / ШЫБЫНДЫ (Егіндікөл ауд.) 

ШЫҢСАЙ / ШЫНСАЙ (Жақсы ауд.) 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                      АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ 

 

АДАМБАЙҚАРАСУ / АДАМБАЙКАРАСУ (Қамысты, 

Әйтеке би ауд.)  

АЙДАРЛЫАШАСАЙ / АЙДАРЛЫАШАСАЙ (Хромтау 

ауд., Ақтөбе қалалық әкімшілігінің аумағы) 

АЙДАРЛЫСАЙ / АЙДАРЛЫСАЙ (Мәртөк ауд.)  

АЙРЫҚ / АЙРЫК (Байғанин ауд.) 

АЙТБАЙ / АЙТБАЙ (Қарғалы ауд.) 

АҚАЙ / АКАЙ (Алға ауд.) 

АҚАЙ / АКАЙ (Қарғалы ауд.) 

АҚАТАНСАЙ / АКАТАНСАЙ (Шалқар ауд.)  

АҚБАЙ / АКБАЙ (Қобда ауд. және РФ шекарасында) 

АҚБҰЛАҚ / АКБУЛАК (Қобда ауд.)  

АҚБҰЛАҚ / АКБУЛАК (Қобда ауд., РФ аума ғында) 

АҚБУРА / АКБУРА (Әйтеке би ауд.) 

АҚЖАР / АКЖАР (Алға ауд.) 

АҚЖАР / АКЖАР (Алға ауд.) 

АҚЖАР / АКЖАР (Мұғалжар ауд.) 

АҚЖАР / АКЖАР (Хромтау ауд.)  

АҚЖАРСАЙ / АКЖАРСАЙ (Байғанин ауд.)  

АҚҚҰДЫҚ / АККУДЫК (Темір және Алға ауд. 

шекарасында) 

АҚҚҰДЫҚСАЙ / АККУДЫКСАЙ (Байғанин ауд.) 

АҚМОЛА / АҚМОЛА (Мәртөк ауд.)  

АҚӨТКЕЛ / АКОТКЕЛ (Әйтеке би ауд.)  

АҚПАНСАЙ / АКПАНСАЙ (Хромтау ауд.)  

АҚСАЙ / АКСАЙ (Ырғыз ауд.) 

 

 

 

АҚСАЙ / АКСАЙ (Мәртөк ауд.) 

АҚСАЙ /АКСАЙ (Ырғыз ауд.) 

АҚСУ / АКСУ (Мұғалжар ауд.) 

АҚСУ / АКСУ (Мәртөк ауд.) 

АҚТАНСАЙ / АКТАНСАЙ (Шалқар ауд.)  

АҚТАС / АКТАС (Мұғалжар ауд.) 

АҚТАСТЫ / АКТАСТЫ (Мұғалжар, Хромтау ауд.) 

АҚТАСТЫ / АКТАСТЫ (Хромтау ауд., Ақтөбе қалалық 

әкімшілік аумағы)  

АҚТӨБЕ / АКТОБЕ (Қарғалы ауд.) 

АҚШАТ / АКШАТ (Хромтау ауд., Ақтөбе қалалық 

әкімшілік аумағы) 

АҚШОЛАҚ / АКШОЛАК (Шалқар, Мұғалжар ауд.) 

АЛАБАЙТАЛ / АЛАБАЙТАЛ (Мәртөк, Карғалы ауд.) 

АЛАҚАЙ / АЛАКАЙ (Мәртөк ауд.) 

АЛАУ / АЛАУ (Мұғалжар ауд.)  

АЛДАБЕРГЕН / АЛДАБЕРГЕН (Алға ауд.)  

АРАЛША / АРАЛША (Хромтау ауд. және РФ) 

АРАНДЫСАЙ / АРАНДЫСАЙ (Шалқар ауд.) 

АРЫСТАНДЫ / АРЫСТАНДЫ (Байғанин ауд.)  

АРЫСТЫ / АРЫСТЫ (Байғанин, Шалқар ауд.)  

АТЖАҚСЬІ / АТЖАКСЫ (Мұғалжар ауд.)  

АША / АША (Әйтеке би ауд.) 

АШУДАСТЫ / АШУДАСТЫ (Шалқар ауд.)  

АІЦЫ / АЩЫ (Мұғалжар ауд.) 

АЩЫ / АЩЫ (Хромтау ауд.) 

АЩЫБҮЙІ / АЩЫБУЙИ (Ырғыз ауд.) 



 

АЩЫҚАРА / АЩЫКАРА (Ойыл ауд.)  

АЩЫҚҰМДЫ / АЩЫКУМДЫ (Темір ауд.)  

АЩЫЛЫСАЙ / АЩЫЛЫСАЙ (Әйтеке би ауд.)  

АЩЫӨЗЕК / АЩЫОЗЕК (Байғанин ауд.)  

АЩЫОЙЫЛ / АЩЫОЙЫЛ (Темір, Байғанин, Ойыл 

ауд.) 

АЩЫСАЙ / АЩЫСАЙ (Мұғалжар ауд.)  

АЩЫСАЙ / АЩЫСАЙ (Алға ауд.) 

АЩЫСАЙ / АЩЫСАЙ (Алға, Мәртөк ауд.)  

АЩЫСАЙ / АЩЫСАЙ (Бейнеу ауд.)  

АЩЫСАЙ / АЩЫСАЙ (Байғанин ауд.)  

АЩЫСАЙ / АЩЫСАЙ (Қобда ауд.)  

АЩЫСАЙ / АЩЫСАЙ (Қобда ауд.)  

АЩЫСАЙ / АЩЫСАЙ (Мәртөк ауд.)  

АЩЫСАЙ / АЩЫСАЙ (Мұғалжар ауд.)  

АЩЫСАЙ / АЩЫСАЙ (Мұғалжар ауд.)  

АЩЫСАЙ / АЩЫСАЙ (Мұғалжар, Шалқар, Әйтеке би, 

Ырғыз ауд.) 

АЩЫСАЙ / АЩЫСАЙ (Ойыл ауд., БҚО)  

АЩЫСАЙ / АЩЫСАЙ (Ойыл ауд., БҚО)  

АЩЫСАЙ / АЩЫСАЙ (Ойыл ауд.)  

АЩЫСАЙ / АЩЫСАЙ (Хромтау ауд.)  

АЩЫСАЙ / АЩЫСАЙ (Шалқар ауд.) 

АЩЫСАЙ / АЩЫСАЙ (Шалқар, Ырғыз ауд.)  

АЩЫСАЙ / АЩЫСАЙ (Байғанин ауд.) 

АЩЫСАЙ / АЩЫСАЙ (Әйтеке би ауд.)  

ӘБДЕН / АБДЕН (Мәртөк ауд.) 

ӘЛІМБЕТ / АЛИМБЕТ (Қарғалы ауд. және РФ)  

ӘУЛИЕ / АУЛИЕ (Мұғалжар ауд.) 

БАБАЛЫ / БАБАЛЫ (Ойыл ауд.) 

БАБАТАЙ / БАБАТАЙ (Қобда, Темір ауд.)  

БАДАМША / БАДАМША (Темір ауд.)  

БАЙБАҚТЫ / БАЙБАКТЫ (Алға ауд.)  

БАЙБАҚТЫ / БАЙБАКТЫ (Алға. Мұғалжар ауд.) 

БАЙДӘУЛЕТ / БАЙДАУЛЕТ (Ойыл ауд.)  

БАЙМҰРАТ / БАЙМУРАТ (БІрғыз ауд., Қостанай обл.) 

БАЙСАРЫСАЙ / БАЙСАРЫСАЙ (Байғанин ауд.) 

БАЙТӨБЕТСАЙ / БАЙТОБЕТСАИ (Хромтау ауд.) 

БАҚАЙ / БАКАЙ (Хромтау ауд.) 

БАҚАТАЙ / БАКАТАЙ (Шалқар ауд.)  

БАҚСАЙЫС / БАКСАЙЫС (Хромтау, Әйтеке би ауд.) 

БАҚТЫБАЙ / БАКТЫБАЙ (Әйтеке би ауд.)  

БАЛАСАЙ / БАЛАСАЙ (Ырғыз ауд., Қостанай обл.) 

БАЛА ТАЛДЫҚ / БАЛА ТАЛДЫК (Мұғалжар, Әйтеке 

би ауд.) 

БАРСАУЫЛ / БАРСАУЫЛ (Әйтеке би ауд.)  

БАТПАҚТЫ / БАТПАКТЫ (Қобда ауд.)  

БАТПАҚТЫ / БАТПАКТЫ (Қобда, Ойыл ауд.)  

БАЯНСАЙ / БАЯНСАЙ (Мәртөк ауд.)  

БЕКЖАНСАЙ / БЕКЖАНСАЙ (Әйтеке би ауд.) 

БЕЛҚҰДЫҚ / БЕЛКУДЫК (Байғанин ауд.)  

БЕСБҰЛАҚ / БЕСБУЛАК (Темір ауд.)  

БЕСБҰЛАҚСАЙ / БЕСБУЛАКСАЙ (Темір ауд.) 

БЕСТАУ / БЕСТАУ (Мұғалжар ауд.)  

БЕСТАУСАЙ / БЕСТАУСАЙ (Қобда ауд.) 

БӨКЕНБАЙСАЙ / БОКЕНБАЙСАЙ (Байғанин ауд.) 

БОҚТЫҚАРЫН / БОКТЫКАРЫН (Темір ауд.) 

БОЛҒАСЫН / БОЛГАСЫН (Шалқар ауд.)  



 

БОРЛЫ / БОРЛЫ (Мұғалжар ауд.) 

БОРЛЫ / БОРЛЫ (Хромтау, Алға ауд.) 

БӨРТЕ / БОРТЕ (Байғанин ауд.) 

БӨРТЕ / БОРТЕ (Мәртөк ауд.) 

БӨРТЕ / БОРТЕ (Шалқар ауд.) 

БҰРҒАШСАЙ / БУРГАШСАЙ (Мәртөк ауд.)  

БҰТАҚ / БУТАК (Қарғалы ауд.) 

БҰТАҚ/БУТАК (Мәртөк ауд., Ақтөбе қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

БЫЛҚЫЛДАҚ / БЫЛКЫЛДАК (Мұғалжар ауд.) 

БЫЛҚЫЛДАҚСАЙ / БЫЛКЫЛДАКСАЙ (Мәртөк ауд.) 

ГРЯЗНУШКА/ГРЯЗНУШКА (Ақтөбе қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ДАМБАР / ДАМБАР (Қарғалы ауд.) 

ДАУЫЛ / ДАУЫЛ (Шалқар, Байғанин және Мұғалжар 

ауд. шекарасында) 

ДАУЫЛДЫ / ДАУЫЛДЫ (Байғанин ауд.) 

ДҮБІР / ДУБИР (Хромтау ауд.) 

ДҮҢГІРЛЕК / ДУНГИРЛЕК (Қобда ауд.) 

ЕБЕЙТІ / ЕБЕЙТЫ (Байғанин ауд.) 

ЕБЕЙТІ / ЕБЕЙТЫ (Қарғалы ауд.) 

ЕГІНДІ / ЕГИНДЫ (Қарғалы ауд.) 

ЕГІНДІАША / ЕГИНДЫАША (Мұғалжар ауд.) 

ЕГІНДІБҰЛАҚ / ЕГИНДЫБУЛАК (Байғанин ауд.) 

ЕГІНДІКӨЛ / ЕГИНДЫКОЛЬ (Әйтеке би ауд.) 

ЕГІНДІСАЙ / ЕГИНДЫСАЙ (Темір, Қобда ауд.) 

ЕКІҚЫРАШАҢ / ЕКИКЫРАШАН (Қобда ауд., РФ) 

ЕКІНШІ ШІЛІКТІ / ЕКИНШИ ШИЛИКТЫ (Қарғалы, 

Хромтау ауд.) 

ЕЛЕК / ЕЛЕК (Қобда ауд. және БҚО, РФ шекарасында) 

ЕЛШІБЕК / ЕЛШИБЕК (Қарғалы ауд., Оренбург обл.) 

ЕРКӨБЕК / ЕРКОБЕК (Ырғыз ауд.) 

ЕСЕКЖАЛ / ЕСЕКЖАЛ (Мұғалжар, Әйтеке би ауд.) 

ЕСЕТ / ЕСЕТ (Хромтау, Алға ауд.) 

ЕСКІ ӘБДЕН / ЕСКИ АБДЕН (Мәртөк ауд.) 

ЖАБЫСАЙ / ЖАБЫСАЙ (Шалқар ауд.) 

ЖАЗДЫБАЙ / ЖАЗДЫБАЙ (Мәртөк, Қарғалы ауд.) 

ЖАЙЛАУСАЙ / ЖАЙЛАУСАЙ (Хромтау ауд.) 

ЖАЙЫНДЫ / ЖАЙЫНДЫ (Байғанин, Мұғалжар ауд.) 

ЖАҚСЫБАЙ / ЖАКСЫБАЙ (Ойыл ауд., БҚО) 

ЖАҚСЫ ҚАРҒАЛЫ / ЖАКСЫ КАРГАЛЫ (Хромтау, 

Қарғалы, Ақтөбе қаласының әкімшілігі) 

ЖАҚСЫ ТЕЛҚАРА / ЖАҚСЫ ТЕЛЬКАРА (Ырғыз ауд.) 

ЖАЛАҢАШ / ЖАЛАНАШ (Мұғалжар ауд.) 

ЖАЛҒАНШАҒАН / ЖАЛГАНШАГАН (Байғанин ауд.) 

ЖАЛҒЫЗАҒАШ / ЖАЛГЫЗАГАШ (Қарғалы ауд.) 

ЖАМАНАҒАШ / ЖАМАНАГАШ (Алға ауд.) 

ЖАМАНАҒАШСАЙ / ЖАМАНАГАШСАЙ (Мұғалжар, 

Темір ауд.) 

ЖАМАН ҚАРҒАЛЫ / ЖАМАН КАРГАЛЫ (Хромтау, 

Ақтөбе қаласының әкімшілігі)  

ЖАМАНСУ / ЖАМАНСУ (Мұғалжар ауд.)  

ЖАМАНСУ / ЖАМАНСУ (Мәртөк ауд.) 

ЖAMАН ТЕЛҚАРА / ЖАМАН ТЕЛЬКАРА (Ырғыз 

ауд.) 

ЖАМАНТҰЗ / ЖАМАНТУЗ (Шалқар ауд.)  

ЖАҢА ӘБДЕН / ЖАНА АБДЕН (Мәртөк ауд.)  

ЖАРЛЫ / ЖАРЛЫ (Қобда ауд., БҚО) 



 

ЖАРЛЫ / ЖАРЛЫ (Темір, Мұғалжар ауд.) 

ЖАРЛЫ / ЖАРЛЫ (Байғанин ауд.)  

ЖАРЛЫБҰТАҚ / ЖАРЛЫБУТАК (Хромтау ауд.)  

ЖАРСАЙ / ЖАРСАЙ (Байғанин ауд.) 

ЖАРЫҚ / ЖАРЫК (Алға және Мұғалжар ауд. 

шекарасында) 

ЖАРЫҚБАС / ЖАРЫКБАС (Қобда ауд.)  

ЖЕКЕНДІСАЙ / ЖЕКЕНДИСАЙ (Ойыл ауд.)  

ЖЕМ / ЖЕМ (Мұғалжар, Байғанин ауд., Атырау обл.) 

ЖИДЕЛІ / ЖИДЕЛИ (Байғанин ауд.)  

ЖІҢІШКЕ / ЖИНИШКЕ (Алға ауд., Ақтөбе қалалық 

әкімшілік аумағы) 

ЖІҢІШКЕ / ЖИНИШКЕ (Мұғалжар ауд.)  

ЖІҢІШКЕСАЙ / ЖИНИШКЕСАЙ (Алға ауд.)  

ЖОСА / ЖОСА (Хромтау ауд.) 

ЖОСАСАЙ / ЖОСАСАЙ (Мәртөк ауд.)  

ЖҮЗБАЙ / ЖУЗБАЙ (Хромтау ауд.) 

ЖҰРЫН / ЖУРЫН (Мұғалжар ауд.) 

ЖҮСІП / ЖУСИП (Мұғалжар ауд.)  

ЖЫЛАНДЫ / ЖЫЛАНДЫ (Байғанин ауд.) 

ЖЫЛАНДЫСАЙ / ЖЫЛАНДЫСАЙ (Шалқар ауд.) 

ЖЫҢҒЫЛДЫӨЗЕК / ЖЫНГЫЛДЫОЗЕК (Ырғыз ауд., 

Қарағанды обл.)  

ЖЫҢҒЫЛДЫӨЗЕК / ЖЫНГЫЛДЫОЗЕК (Ырғыз ауд.) 

ЖЫНДЫҚАЙЫҢ / ЖЫНДЫКАЙЫН (Алға ауд.)  

ЖЫРА / ЖЫРА (Ырғыз ауд., Қостанай обл.)  

ИТЕССАЙ / ИТЕССАЙ (Қобда ауд.)  

ҚАЗАНҚАП / КАЗАНКАП (Әйтеке би ауд.)  

ҚАЙНАР / КАЙНАР (Шалқар ауд.)  

ҚАЙРАҚТЫ / КАЙРАКТЫ (Хромтау, Мұғалжар, Әйтеке 

би ауд.) 

ҚАЛДЫБАЙ / КАЛДЫБАЙ (Әйтеке би ауд.)  

ҚАЛЫМБАЙ / КАЛЫМБАЙ (Қарғалы ауд.) 

ҚАЛЫМТАЙ / КАЛЫМТАЙ (Қарғалы ауд.)  

ҚАМЫСТЫ / КАМЫСТЫ (Байғанин ауд.) 

ҚАМЫСТЫАША / КАМЫСТЫАША (Шалқар ауд.) 

ҚАҢБАҚТЫСАЙ / КАНБАКТЫСАЙ (Ойыл ауд.) 

ҚАНДЫҚАРА / КАНДЫКАРА (Мұғалжар ауд.) 

ҚАРААҒАШ / КАРААГАШ (Алға ауд.)  

ҚАРААҒАШ / КАРААГАШ (Мәртөк ауд.) 

ҚАРААҒАШ / КАРААГАШ ( Мәртөк ауд., РФ)  

ҚАРААҒАШ / КАРААГАШ (Мәртөк ауд., РФ) 

ҚАРААҒАШ / КАРААГАШ (Хромтау ауд.)  

ҚАРААҒАШ / КАРААГАШ (Хромтау ауд.)  

ҚАРААҒАШ / КАРААГАШ (Мәртөк ауд.) 

1-ШІ ҚАРААҒАШ / КАРААГАШ 1-АЯ (Мәртөк ауд.) 

2-ШІ ҚАРААҒАШ / КАРААГАШ 2-АЯ (Мәртөк ауд.) 

ҚАРАБАС / КАРАБАС (Темір ауд.)  

ҚАРАБҰЛАҚ / КАРАБУЛАК (Қарғалы ауд.) 

ҚАРАБҰЛАҚ / КАРАБУЛАК (Қобда ауд.)  

ҚАРАБҰТАҚ / КАРАБУТАК (Қарғалы ауд.)  

ҚАРАБҰТАҚ / КАРАБУТАК (Мәртөк ауд.)  

ҚАРАБҰТАҚ / КАРАБУТАК (Хромтау және Әйтеке би 

ауд. шекарасында)  

ҚАРАБҰТАҚ / КАРАБУТАК (Әйтеке би ауд.)  

ҚАРАҒАЙ / КАРАГАЙ (Әйтеке би ауд.)  

ҚАРАҒАЙЛЫ / КАРАГАЙЛЫ (Қобда ауд.) 

ҚАРАҒАНДЫ / КАРАГАНДЫ (Қобда ауд.) 



 

ҚАРАҒАНДЫ / КАРАГАНДЫ (Темір ауд.) 

ҚАРАҒАНДЫСАЙ / КАРАГАНДЫСАЙ (Мәртөк ауд.) 

ҚАРАҒАНДЫСАЙ / КАРАГАНДЫСАЙ 

(Темір ауд.) 

ҚАРАҒАНДЫСАЙ / ҚАРАГАНДЫСАЙ 

(Темір, Ойыл ауд.) 

ҚАРАҒАНСАЙ / КАРАГАНСАЙ (Алға ауд.)  

ҚАРА ҚОБДА / КАРА ҚОБДА (Алға, Мәртөк, Қобда 

ауд.) 

ҚАРАҚОЙ / КАРАКОЙ (Әйтеке би ауд.)  

ҚАРАҚҰДЫҚ / КАРАКУДЫК (Алға ауд.) 

ҚАРАМӨҢКЕСАЙ / КАРАМОНКЕСАЙ (Алға ауд.) 

ҚАРАӨЗЕН / КАРАОЗЕН (Ырғыз ауд.)  

ҚАРАОЙ / КАРАОЙ (Ойыл ауд.) 

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Ойыл ауд.) 

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Әйтеке би ауд.)  

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Темір ауд.) 

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Мұғалжар ауд.)  

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Ырғыз ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Қобда ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Мәртөк ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Әйтеке би ауд.)  

ҚАРАСУСАЙ / КАРАСУСАЙ (Ойыл ауд.) 

ҚАРАТӨБЕСАЙ / КАРАТӨБЕСАЙ (Байғанин ауд.) 

КАРАҮҢГІР / КАРАУНГИР (Мәртөк ауд.)  

ҚАРНАҚ / КАРНАК (Мұғалжар ауд.)  

ҚАТЫНАДЫР / КАТЫНАДЫР (Хромтау ауд.) 

ҚАУҚАНСАЙ / КАУКАНСАЙ (Ойыл ауд.) 

ҚАУЫЛЖЫР / КАУЫЛЖЫР (Шалқар ауд.) 

КЕЛБАТЫР / КЕЛЬБАТЫР (Темір ауд.)  

КЕНЖАЛЫ / КЕНЖАЛЫ (Байғанин және Темір ауд. 

шекарасында) 

КЕҢКИЯҚ / КЕНКИЯК (Шалқар ауд.)  

КІНДІКҚҰДЫҚ / КИНДИККУДЫК (Мұғалжар ауд.) 

ҚИСЫҚСАЙ / КИСЫКСАЙ (Әйтеке би ауд.)  

КІШІ ҚОБДА / КИШИ КОБДА (Қобда ауд., РФ)  

ҚИЫЛ / КИЫЛ (Қобда, Ойыл ауд.) 

ҚИЯ / КИЯ (Қарғалы, Мәртөк ауд. және РФ 

шекарасында) 

ҚИЯҚТЫСАЙ / КИЯКТЫСАЙ (Байғанин ауд.) 

ҚИЯҚТЫСАЙ / КИЯКТЫСАЙ (Әйтеке би ауд.) 

ҚИЯЛЫ БӨРТЕ / КИЯЛЫ БОРТЕ (Мәртөк ауд., РФ) 

ҚОБДА / КОБДА (Қобда ауд., РФ)  

ҚОҒАЛЫЖАР / КОГАЛЫЖАР (Ырғыз ауд.)  

КОҒАТЫҚ / КОГАТЫК (Хромтау ауд., РФ)  

КОЖАЛАҚ / КОЖАЛАК (Қобда ауд.)  

ҚОЗЫҚБАЙСАЙ / КОЗЫКБАЙСАЙ (Қобда ауд.) 

КӨКПЕКТІ / КОКПЕКТЫ (Хромтау ауд.)  

КӨКПЕКТІ / КОКПЕКТЫ (Мұғалжар ауд.) 

КӨКПЕКТІ / КОКПЕКТЫ (Хромтау ауд.)  

КӨКСУ / КОКСУ (Мұғалжар, Шалқар ауд.)  

КӨКТӨБЕ / КОКТОБЕ (Мұғалжар ауд.)  

КӨКТОҒАЙ / КОКТОГАЙ (Қарғалы ауд.)  

КӨКТОҒАЙ / КОКТОГАЙ (Қарғалы ауд.)  

КӨЛДЕНЕҢ ТЕМІР / КОЛДЕНЕН ТЕМИР (Мұғалжар, 

Темір ауд.)  

КӨЛДІБАЙСАЙ / КОЛЬДЫБАЙСАЙ (Ырғыз ауд.) 

КӨЛШЫҒАЙ / КОЛЬШЫГАЙ (Ойыл ауд.) 



 

ҚОҢЫРСАЙ / КОНЫРСАЙ (Темір, Байғанин ауд.) 

ҚОПАСАЙ / КОПАСАЙ (Әйтеке би ауд.)  

КӨПБҰЛАҚ / КОПБУЛАК (Темір ауд.)  

КӨПТАМСАЙ / КОПТАМСАЙ (Темір ауд.) 

КӨПТЫҢСАЙ / КОПТЫНСАЙ (Әйтеке би ауд.) 

ҚОПЫССАЙ / КОПЫССАЙ (Әйтеке би ауд.) 

ҚОРҒАНЖАР / КОРГАНЖАР (Әйтеке би ауд.) 

ҚОРЖЫНСАЙ / КОРЖЫНСАЙ (Хромтау ауд.) 

ҚОСАҒАШ / КОСАГАШ (Қарғалы ауд.) 

ҚОСЕСТЕК / КОСЕСТЕК (Қарғалы ауд.)  

ҚОСШҰҚЫР / КОСШУКЫР (Әйтеке би ауд.) 

ҚУАҒАШ / КУАГАШ (Қарғалы ауд.) 

ҚУАҒАШ / КУАГАШ (Қобда ауд.) 

КҮБІЛЕЙ / КУБИЛЕЙ (Мұғалжар ауд.)  

ҚУБҰТАҚ / КУБУТАК (Әйтеке би ауд., Қостанай обл.) 

ҚҰЗДЫҚАРА / КУЗДЫКАРА (Байғанин ауд.) 

КҮКІРТТІСАЙ / КУКИРТТИСАЙ (Ойыл ауд.) 

ҚҰЛАҚШИ / КУЛАКШИ (Байғанин ауд.)  

ҚҰЛАСУ / КУЛАСУ (Мұғалжар ауд.)  

ҚҰЛШЫҚСАЙ / КУЛШЫКСАЙ (Қобда ауд.)  

ҚҰМДЫ / КУМДЫ (Темір ауд.) 

ҚҰМДЫ / КУМДЫ (Темір ауд.) 

ҚҰМЖАРҒАН / КУМЖАРГАН (Мұғалжар ауд.) 

ҚҰМЖАРҒАН / КУМЖАРГАН (Ойыл ауд.)  

ҚҰМСАЙ / КУМСАЙ (Байғанин ауд.)  

ҚҰНДЫЗДЫ / КУНДЫЗДЫ (Қарғалы ауд.) 

ҚҰНДЫЗДЫ / КУНДЫЗДЫ (Мұғалжар ауд.) 

ҚУРАЙЛЫ / КУРАЙЛЫ (Мәртөк ауд.)  

ҚҰРАША / КУРАША (Мәртөк ауд.) 

ҚҰРАША / КУРАША (Мәртөк ауд.)  

ҚҰРАШАСАЙ / КУРАШАСАЙ (Мәртөк ауд.)  

ҚҰРҒАҚ ҚУРАЙЛЫ / КУРГАК КУРАЙЛЫ (Мәртөк 

ауд.) 

ҚҰРҒАҚТЫ / КУРГАКТЫ (Ойыл ауд.)  

ҚҰРҚҰДЫҚ / КУРКУДЫК (Мұғалжар ауд.) 

ҚҰРЫМТАЙ / КУРЫМТАЙ (Хромтау ауд.) 

КҮШІКБАЙ / КУШИКБАЙ (Мәртөк ауд.) 

ҚУЫРДАҚТЫ / КУЫРДАКТЫ (Байтанин ауд.) 

ҚЫЗДЫҢ САЙЫ / КЫЗДЫН САЙЫ (Шалқар ауд.) 

ҚЫЗҚАЙЫҢ / КЫЗКАЙЫН (Алға ауд.)  

ҚЫЗЫЛАША / КЫЗЫЛАША (Әйтеке би ауд.) 

ҚЫЗЫЛЖАР / КЫЗЫЛЖАР (Байғанин ауд.) 

ҚЫЗЫЛЖАР / КЫЗЫЛЖАР (Ойыл ауд.)  

ҚЫЗЫЛЖАР / КЫЗЫЛЖАР (Ырғыз ауд.) 

ҚЫЗЫЛЖАРСАЙ / КЫЗЫЛЖАРСАЙ (Ойыл ауд.) 

КЫЗЫЛҚАЙЫҢ / КЫЗЫЛКАЙЫН (Хромтау ауд.) 

КЫЗЫЛСАЙ / КЫЗЫЛСАЙ (Мәртөк ауд., РФ) 

КЫЗЫЛСАЙ / КЫЗЫЛСАЙ (Мәртөк ауд.)  

ҚЫЗЫЛ СУ / КЫЗЫЛСУ (Хромтау ауд.) 

ҚЫЗЫЛҮЙСАЙ / КЫЗЫЛУЙСАЙ (Хромтау ауд.) 

ҚЫРГЕЛДІСАЙ / КЫРГЕЛЬДЫСАЙ (Қарғалы ауд., РФ) 

МАЙЛЫСАЙ / МАЙЛЫСАЙ (Шалқар ауд.) 

МАҚПАЛСАЙ / МАКПАЛСАЙ (Мәртөк ауд.) 

МАЛАЙ / МАЛАЙ (Байғанин ауд.) 

МАМЫТ / МАМЫТ (Қарғалы, Хромтау ауд.) 

МАҢЫСАЙ / МАНЫСАЙ (Байғанин ауд.) 

МӘРТӨК / МАРТОК (Мәртөк ауд.) 

МӘСТЕКСАЙ / МАСТЕКСАЙ (Байғанин ауд.) 



 

МЕДЕТ / МЕДЕТ (Қарғалы ауд.) 

МИЛЫАША / МИЛЫАША (Мұғалжар, Шалқар ауд.) 

МИЛЫСАЙ / МИЛЫСАЙ (Мұғалжар, Әйтеке би ауд.) 

МИЯЛЫСАЙ / МИЯЛЫСАЙ (Ырғыз ауд.) 

МЫҢЖАСАР / МЫНЖАСАР (Мұғалжар ауд.) 

НОҒАЙТЫ / НОГАЙТЫ (Байғанин ауд., Атырау обл.) 

ОЙСЫЛҚАРА / ОЙСЫЛКАРА (Хромтау ауд.) 

ОЙЫЛ / ОЙЫЛ (Мұғалжар, Темір, Ойыл ауд., БҚО, 

Атырау обл.) 

ӨЛЕНДІСАЙ / ОЛЕНДЫСАЙ (Әйтеке би ауд.) 

ӨЛЕҢТІ / ОЛЕНТЫ (Алға, Мұғалжар ауд.) 

ӨЛКЕЙЕК / ОЛЬКЕЙЕК (Әйтеке би, Ырғыз ауд., 

Қостанай обл.) 

ОР / ОР (Мұғалжар, Хромтау ауд., РФ) 

ОРТААША / ОРТААША (Хромтау ауд.) 

ОРТА АЩЫСАЙ / ОРТА АЩЫСАЙ (Хромтау ауд.) 

ОРТА БӨРТЕ / ОРТА БОРТЕ (Мәртөк ауд. және РФ 

шекарасында) 

ОРТА ҚАРАСАЙ / ОРТА ҚАРАСАЙ (Мұғалжар, 

Шалқар ауд.) 

ӨТЕКСАЙ / ОТЕКСАЙ (Қобда ауд.) 

ӨТЕМІС / ОТЕМИС (Мұғалжар ауд.) 

ПІШЕНДІСАЙ / ПИШЕНДИСАЙ (Хромтау, Әйтеке би 

ауд.) 

ПІШЕНСАЙ / ПИШЕНСАЙ (Алға ауд.) 

ПЫШЫҒАНСАЙ / ПЫШЫГАНСАЙ (Ырғыз ауд.) 

САҒЫЗ / САГЫЗ (Байғанин ауд., Атырау обл.) 

САҒЫЗҚИЯҚТЫ / САГЫЗКИЯКТЫ (Байғанин ауд.) 

САДЫҚСАЙ / САДЫКСАЙ (Шалқар ауд.) 

САЗДЫ / САЗДЫ (Алға ауд., Ақтөбе қаласының 

әкімшілігі) 

САНАСАПСАЙ / САНАСАПСАЙ (Қарғалы ауд., РФ) 

САРАЛЖЫНДЫ / САРАЛЖЫНДЫ (Байғанин ауд.) 

САРЫБАС / САРЫБАС (Әйтеке би ауд.) 

САРЫҚАМЫС / САРЫКАМЫС (Мәртөк ауд., РФ) 

САРЫ ҚОБДА / САРЫ ҚОБДА (Алға, Темір ауд.) 

САРЫМЫРЗА / САРЫМЫРЗА (Хромтау ауд.) 

САРЫМЫРЗА / САРЫМЫРЗА (Хромтау ауд.) 

САРЫӨЗЕК / САРЫОЗЕК (Ырғыз ауд.)  

САРЫСАЙ / САРЫСАЙ (Шалқар, Ырғыз ауд.) 

САУҚАЙЫҢ / САУКАЙЬШ (Қобда ауд.)  

СОҚЫРСАЙ / СОКЫРСАЙ (Алға, Хромтау ауд.)  

СОРҒАЛА / СОРГАЛА (Қарғалы ауд.)  

СУЫҚБҰЛАҚ / СУЫКБУЛАК (Қобда ауд.)  

СУЫҚСУ / СУЫКСУ (Алға ауд.) 

СЫНТАС / СЫНТАС (Мәртөк ауд.)  

СЫРЛЫБАЙ / СЫРЛЫБАЙ (Мұғалжар, Шалқар ауд.) 

ТАБАНТАЛ / ТАБАНТАЛ (Хромтау, Алға ауд.) 

ТАЙКЕТКЕН / ТАЙКЕТКЕН (Хромтау ауд.)  

ТАЛДЫ / ТАЛДЫ (Ырғыз ауд.) 

ТАЛДЫАША / ТАЛДЫАША (Хромтау, Әйтеке би ауд.) 

ТАЛДЫЕСПЕ / ТАЛДЫЕСПЕ (Шалқар ауд.)  

ТАЛДЫҚ / ТАЛДЫК (Әйтеке би, Ырғыз ауд.) 

ТАЛДЫСАЙ / ТАЛДЫСАЙ (Байғанин ауд.) 

ТАЛДЫСАЙ / ТАЛДЫСАЙ (Ойыл ауд., БҚО) 

ТАЛДЫСАЙ / ТАЛДЫСАЙ (Шалқар ауд.)  

ТАЛДЫСАЙ / ТАЛДЫСАЙ (Шалқар ауд.)  

ТАЛДЫСАЙ / ТАЛДЫСАЙ (Шалқар, Ырғыз ауд.) 



 

ТАЛДЫСАЙ / ТАЛДЫСАЙ (Ырғыз ауд.)  

ТАЛДЫСУ / ТАЛДЫСУ (Мұғалжар ауд.)  

ТАЛСАЙ / ТАЛСАЙ (Алға ауд.) 

ТАМДЫ / ТАМДЫ (Алға ауд., Ақтөбе қалалық әкімшілік 

аумағы) 

ТАМДЫ / ТАМДЫ (Алға ауд.) 

ТАМДЫ / ТАМДЫ (Алға, Темір, Қобда ауд.)  

ТАМДЫ / ТАМДЫ (Қобда ауд.) 

ТАМДЫ / ТАМДЫ (Мәртөк ауд., РФ) 

ТАМДЫ / ТАМДЫ (Мұғалжар, Хромтау ауд.)  

ТАМДЫ / ТАМДЫ (Хромтау ауд.)  

ТӘҢІРБЕРГЕН / ТАНИРБЕРГЕН (Алға, Мәртөк ауд.) 

ТАСАШАСАЙ / ТАСАШАСАЙ (Мәртөк ауд.) 

ТАСҚАРА / ТАСКАРА (Темір ауд.)  

ТАСҚҰДЫҚСАЙ /ТАСКУДЫКСАЙ (Шалқар ауд.) 

ТАСӨТЕР / ТАСОТЕР (Қобда ауд., РФ)  

ТАССАЙ / ТАССАЙ (Хромтау ауд.)  

ТАСТЫБҰТАҚ / ТАСТЫБУТАК (Хромтау ауд.) 

ТАСШОҚЫ / ТАСШОКЫ (Әйтеке би ауд.)  

ТЕБЕНСАЙ / ТЕБЕНСАЙ (Шалқар ауд.)  

ТЕГЕНЕ / ТЕГЕНЕ (Ырғыз ауд.) 

ТЕКЕЛІ / ТЕКЕЛИ (Шалқар ауд.) 

ТЕЛҚАРА / ТЕЛЬКАРА (Ырғыз ауд.) 

ТЕМІР / ТЕМИР (Мұғалжар, Темір ауд.)  

ТЕМРЕЙ / ТЕМРЕЙ (Алға ауд.) 

ТЕРЕКТІ / ТЕРЕКТЫ (Қарғалы ауд.) 

ТЕРЕКТІ / ТЕРЕКТЫ (Мұғалжар ауд.)  

ТЕРІСАҚҚАН / ТЕРИСАККАН (Байғанин ауд.) 

ТЕРІСАҚҚАН / ТЕРИСАККАН (Қобда ауд.) 

ТЕРІСБҰТАҚ / ТЕРИСБУТАК (Мәртөк ауд., Ақтөбе 

қалалық әкімшілік аумағы)  

ТЕРІСБҰТАҚ / ТЕРИСБУТАК (Мұғалжар ауд.) 

ТЕРІСБҰТАҚ / ТЕРИСБУТАК (Ақтөбе қалалық 

әкімшілік аумағы) 

ТЕРІСБҰТАҚ / ТЕРИСБУТАК (Мәртөк ауд, Ақтөбе 

қалалық әкімшілік аумағы)  

ТЕРІСБҰТАҚ / ТЕРИСБУТАК (Әйтеке би ауд.) 

ТИЕКБҰТАҚ / ТИЕКБУТАК (Мұғалжар ауд.) 

ТОҚБАЙАЩЫСАЙ / ТОКБАЙАЩЫСАЙ (Хромтау 

ауд.) 

ТОҚБҰРА / ТОКБУРА (Әйтеке би ауд.)  

ТОҚМАҢСАЙ / ТОКМАНСАЙ (Алға ауд.) 

ТОЛҒАНАЙ / ТОЛГАНАЙ (Темір ауд.)  

ТОЛЫБАЙ / ТОЛЫБАЙ (Әйтеке би ауд.) 

ТОПЫРАҚШАШТЫ / ТОПЫРАКШАШТЫ (Байғанин 

ауд., Атырау обл.)  

ТОРАҢҒЫЛ / ТОРАНГЫЛ (Қарғалы ауд.)  

ТОРАҢҒЫЛ / ТОРАНГЫЛ (Мәртөк ауд, РФ) 

ТОРАҢҒЫЛ / ТОРАНГЫЛ (Мәртөк ауд.) 

ТОРҒАЙ / ТОРГАЙ (Ырғыз ауд, Қостанай обл.) 

ТӨБЕТСАЙ / ТОБЕТСАЙ (Мәртөк ауд, Ақтөбе қалалық 

әкімшілік аумағы) 

ТӨЛЕПСАЙ / ТӨЛЕПСАЙ (Мұғалжар ауд.) 

ТӨРТІНШІТАССАЙ / ТОРТИНШИ ТАССАЙ (Хромтау 

ауд.) 

ТОРЫАЙҒЫР / ТОРЫАЙГЫР (Мәртөк ауд.) 

ТҰЗБҰЛАҚ / ТУЗБУЛAK (Tемір ауд.)  

ТҰЗДЫСАЙ / ТУЗДЫСАЙ (Байғанин ауд.) 



 

ТҰМАНСАЙ / ТУМАНСАЙ (Мәртөк ауд.)  

ТҰМАНША / ТУМАНША (Қобда ауд.)  

ТІКАША / ТИКАША (Хромтау ауд.)  

ТІКАШАСАЙ / ТИКАШАСАЙ (Хромтау ауд.) 

ТІКБҰТАҚ / ТИКБУТАК (Әйтеке би ауд.)  

ТІКҚАЙЫҢ / ТІККАЙЫН (Алға ауд.)  

ҰЗЫНАЩЫ / УЗЫНАЩЫ (Ырғыз ауд.)  

ҰЗЫН ҚАРАҒАНДЫСАЙ / УЗЫН КАРАГАНДЫСАЙ 

(Мұғалжар ауд.) 

ҮЙМОЛА / УЙМОЛА (Әйтеке би ауд.) 

ҰЛЫ ТАЛДЫҚ / УЛЫ ТАЛДЫК (Мұғалжар. 

Әйтеке би, Шалқар ауд.) 

ҮЛКЕН ҚОБДА / УЛЬКЕН КОБДА (Алға, Қобда ауд.) 

ҮҢГІР / УНГИР (Мәртөк ауд.) 

ҮШІНШІ ШІЛІКТІ / УШИНШИ ШИЛИКТИ (Қарғалы, 

Хромтау ауд.) 

ҮШҚАРАҒАН / УШКАРАГАН (Қобда ауд., РФ) 

ҮШҚАТТЫСАЙ / УШКАТТЫСАЙ (Мұғалжар ауд.) 

ШАҒАН / ШАГАН (Шалқар, Байғанин ауд.) 

ШАҒЫРЛЫ / ШАГЫРЛЫ (Темір ауд.) 

ШАҒЫРЛЫҚҰМДЫ / ШАГЫРЛЫКУМДЫ (Темір ауд.) 

ШАЙДА / ШАЙДА (Қобда және Мәртөк ауд. 

шекарасында) 

ШАҢДЫ / ШАНДЫ (Хромтау ауд, Ақтөбе қалалық 

әкімшілігі, Қарғалы ауд.)  

ШАҢДЫ АША / ШАНДЫАША (Қарғалы ауд.) 

ШАҢДЫАША / ШАНДЫАША (Хромтау ауд.) 

ШАҢДЫАШАСАЙ / ШАНДЫАШАСАЙ (Хромтау ауд.) 

ШЕТ ЫРҒЫЗ / ШЕТ ЫРҒЫЗ (Мұғалжар, Шалқар, 

Әйтеке би, Ырғыз ауд.) 

ШІДЕР / ШИДЕР (Әйтеке би, Хромтау ауд.)  

ШИЛІ / ШИЛИ (Алға ауд.) 

ШИЛІ / ШИЛИ (Мұғалжар ауд.) 

ШИЛІ / ШИЛИ (Мұғалжар ауд.) 

ШИЛІ / ШИЛИ (Ойыл ауд.) 

ШИЛІ / ШИЛИ (Темір ауд.) 

ШИЛІАШАСАЙ / ШИЛИАШАСАЙ (Байғанин ауд.) 

ШІЛІКТІ / ШИЛИКТЫ (Алға ауд.) 

ШІЛІКТІ / ШИЛИКТЫ (Темір ауд.) 

ШІЛІКТІ / ШИЛИКТЫ (Хромтау ауд.)  

ШИЛІСАЙ / ШИЛИСАЙ (Мәртөк ауд.) 

ШИЛІСАЙ / ШИЛИСАЙ (Мұғалжар ауд.)  

ШИЛІСАЙ / ШИЛИСАЙ (Ойыл ауд.)  

ШИЛІСАЙ / ШИЛИСАЙ (Темір ауд.) 

ШОЛАҚ / ШОЛАК (Алға ауд.) 

ШОЛАҚ ҚАЙРАҚТЫ / ШОЛАК КАЙРАКТЫ 

(Хромтау, Әйтеке би ауд.)  

ШОЛАҚҚАЙЫҢ / ШОЛАККАЙЫН (Қобда ауд.) 

ШОЛАҚМОЛА / ШОЛАҚМОЛА (Қобда ауд.) 

ШОЛАҚСАЙ / ШОЛАКСАЙ (Мәртөк ауд.)  

ШОЛАҚ САРЫСАЙ / ШОЛАК САРЫСАЙ (Шалқар, 

Ырғыз ауд.) 

ШОҢҚАЙ / ШОНКАЙ (Ырғыз ауд.) 

ШОТ / ШОТ (Хромтау ауд.) 

ШОШҚА / ШОШКА (Қарғалы ауд.)  

ШҰБАРЖЫЛАН / ШУБАРЖЫЛАН (Темір ауд.) 

ШҰБАРЖЫЛҒА / ШУБАРЖЫЛГА (Шалқар ауд.) 

ШЫҢҒЫССАЙ / ШЫНГЫССАЙ (Ойыл ауд, БҚО)  



 

ШЫНДЫСАЙ / ШЫНДЫСАЙ (Әйтеке би ауд.) 

ШЫҢЫРАУСАЙ / ШЫНЫРАУСАЙ (Ырғыз ауд.) 

ЫРҒЫЗ / ЫРГЫЗ (Әйтеке би, Ырғыз ауд.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                      АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ 

 

АВАТ / АВАТ (Ұйғыр ауд.) 

АВАТСАЙ / АВАТСАЙ (Ұйғыр ауд.) 

АҒАРТУ / АГАРТУ (Сарқант ауд.) 

АЙДАБАЙ / АЙДАБАЙ (Алакөл ауд.)  

АЙДАУСАЙ / АЙДАУСАЙ (Ақсу ауд.)  

АЙПАРА / АЙПАРА (Алакөл ауд.) 

АҚАЙЫР / АКАЙЫР (Кербұлақ ауд.)  

АҚАМБАЙ / АКАМБАЙ (Ақсу ауд.)  

АҚАМБАЙ / АКАМБАЙ (Райымбек ауд.)  

АҚБАҚАН / АКБАКАН (Райымбек ауд.)  

АҚБАСТАУ / АКБАСТАУ (Еңбекшіқазақ ауд.) 

АҚБАСТАУ / АКБАСТАУ (Еңбекшіқазақ ауд.) 

АҚБАСТАУ / АКБАСТАУ (Еңбекшіқазақ ауд.) 

АҚБЕЙІТ / АКБЕЙИТ (Райымбек ауд.)  

АҚБҰЛАҚ / АКБУЛАК (Райымбек ауд.)  

АҚЕШКІ / АКЕШКИ (Ақсу, Ескелді, Қаратал ауд.) 

АҚЖІГІТСАЙ / АКЖИГИТСАЙ (Жамбыл ауд. 

және Жамбыл обл. шекарасында)  

АҚҚАЙНАРСАЙ / АККАЙНАРСАЙ (Жамбыл ауд.) 

АҚҚАРАҒАЙ / АККАРАГАЙ (Ұйғыр ауд.) 

АҚҚАРАСАЙ / АКҚАРАСАЙ (Іле ауд.) 

АҚ ҚАРҚАРА / АК КАРКАРА (Райымбек ауд.) 

АҚҚИЯ / АККИЯ (Талғар ауд.) 

АҚҚОРА / АККОРА (Кербұлақ ауд.)  

АҚҚҰДЫҚ / АККУДЫК (Іле ауд.) 

АҚСАЙ / АКСАЙ (Қарасай ауд.) 

 

 

 

АҚСАЙ / АКСАЙ (Қарасай, Іле ауд.) 

АҚСАЙ / АКСАЙ (Панфилов ауд.) 

АҚСАЙ/ АКСАЙ (Кербұлақ, Панфилов ауд.)  

АҚСАЙ / АКСАЙ (Панфилов ауд.) 

АҚСЕҢГІР / АКСЕНГИР (Жамбыл ауд.)  

АҚСУ / АКСУ (Панфилов ауд.) 

АҚСУ / АКСУ (Ақсу, Сарқант ауд.) 

АҚСУСАЙ / АКСУСАЙ (Еңбекшіқазақ ауд.)  

АҚСУСАЙ / АКСУСАЙ (Ұйғыр ауд.) 

АҚТАН / АКТАН (Кербұлақ ауд.) 

АҚТАС / АКТАС (Райымбек ауд.) 

АҚТАССАЙ / АКТАССАЙ (Райымбек ауд.)  

АҚТАСТЫ / АКТАСТЫ (Кербұлақ ауд.) 

АҚТАСТЫ / АКТАСТЫ (Панфилов ауд.) 

АҚТАСТЫ / АКТАСТЫ (Панфилов ауд.)  

АҚТЕРЕК / АКТЕРЕК (Жамбыл ауд.)  

АҚТОҒАН / АКТОГАН (Еңбекшіқазақ ауд.)  

АҚТҰҚЫЛ / АКТУКЫЛ (Алакөл ауд.)  

АҚТҰМА / АКТУМА (Алакөл ауд.)  

АҚШАРАСАЙ / АКШАРАСАЙ (Жамбыл ауд.) 

АҚШЕШЕК / АКШЕШЕК (Еңбекшіқазақ ауд.)  

АҚШИ / АКШИ (Алакөл ауд.) 

АҚШЫҒАНАҚ / АКШЫГАНАК (Ақсу ауд.) 

АЛАЖИДЕ / АЛАЖИДЕ (Ескелді, Ақсу ауд.)  

АЛАМАН / АЛАМАН (Кербұлақ ауд.)  

АЛМАЛЫ / АЛМАЛЫ (Алакөл ауд.) 



 

АЛМАЛЫ / АЛМАЛЫ (Ескелді ауд.)  

АЛМАЛЫ / АЛМАЛЫ (Ескелді ауд.)  

АЛМАЛЫ / АЛМАЛЫ (Жамбыл ауд.)  

АЛМАЛЫ / АЛМАЛЫ (Жамбыл ауд.)  

АЛМАЛЫ / АЛМАЛЫ (Көксу ауд.) 

АЛТАЙ / АЛТАЙ (Сарқант ауд.) 

АЛТЫБАЙ / АЛТЫБАЙ (Алакөл ауд.)  

АЛТЫҚТЫҢ / АЛТЫКТЫН (Ұйғыр ауд.) 

АЛТЫНЕМЕЛ / АЛТЫНЕМЕЛЬ (Кербұлақ ауд.) 

АЛТЫНҚОНЫС / АЛТЫНКОНЫС (Панфилов ауд.) 

АЛШЫНБАЙ / АЛШЫНБАЙ (Ақсу ауд.) 

АМАНБӨКТЕР / АМАНБОКТЕР (Ақсу, Сарқант ауд.) 

АМАНБҰЛАҚ / АМАНБУЛАК (Сарқант ауд.) 

АМАНЖОЛ / АМАНЖОЛ (Талғар ауд.) 

АМАНКЕЛДІСАЙ / АМАНКЕЛЬДЫСАЙ (Ұйғыр ауд.) 

АҢДЫЗ / АНДЫЗ (Жамбыл ауд.) 

АРАЛ / АРАЛ (Ақсу ауд.) 

АРАЛ / АРАЛ (Кербұлақ ауд.) 

АРАСАН / АРАСАН (Кербұлақ ауд.)  

АРҒЫНБАЙ / АРТЫНБАЙ (Жамбыл ауд.) 

АРҚАНКЕРГЕН / АРКАНКЕРГЕН (Алакөл ауд.)  

АРНА / АРНА (Жамбыл ауд.) 

АРТЕЛЬСАЙ / АРТЕЛЬСАЙ (Көксу ауд.)  

АРШАЛЫ / АРШАЛЫ (Ақсу ауд.) 

АРШАЛЫ/ АРШАЛЫ (Алакөл ауд.)  

АРШАЛЫ/ АРШАЛЫ (Жамбыл ауд., Жамбыл обл.) 

АРШАЛЫ/ АРШАЛЫ (Жамбыл ауд.)  

АРШАЛЫ/ АРШАЛЫ (Кербұлақ ауд.)  

АРШАЛЫ/ АРШАЛЫ (Райымбек ауд.)  

АРШАЛЫ / АРШАЛЫ (Ұйғыр ауд.) 

АРЫҚ/АРЫК (Жамбыл ауд.) 

АСУСАЙ / АСУСАЙ (Жамбыл ауд.) 

АСУСАЙ / АСУСАЙ (Жамбыл ауд.) 

АСЫ / АСЫ (Еңбекшіқазақ ауд.) 

АСЫЛБЕК / АСЫЛБЕК (Райымбек ауд.) 

АТАБАЙБҰЛАҚ/ АТАБАЙБУЛАК (Жамбыл ауд.) 

АТТАПҚАН / АТТАПКАН (Алакөл ауд.)  

АУЫЗСУ / АУЫЗСУ (Жамбыл ауд.) 

АУЫЗТЕРЕК / АУЫЗТЕРЕК (Ақсу ауд.)  

АШУДАС / АШУДАС (Панфилов ауд.)  

АШЫҚСАЙ / АШЫКСАЙ (Еңбекшіқазақ ауд.) 

АЩЫӨЗЕК / АЩЫОЗЕК (Алакөл ауд.)  

АЩЫБАЙСАЗ / АЩЫБАЙСАЗ (Жамбыл ауд.) 

АЩЫБАСТАУ / АЩЫБАСТАУ (Еңбекшіқазақ ауд.) 

АЩЫБҰЛАҚ / АЩЫБУЛАК (Ақсу ауд.)  

АЩЫБҰЛАҚ / АЩЫБУЛАК (Еңбекшіқазақ ауд.) 

АЩЫБҰЛАҚ / АЩЫБУЛАК (Ескелді ауд.) 

АЩЫБҰЛАҚ / АЩЫБУЛАК (Жамбыл ауд.) 

АЩЫБҰЛАҚ / АЩЫБУЛАК (Кербұлақ ауд.) 

АЩЫБҰЛАҚ / АЩЫБУЛАК (Көксу ауд.) 

АЩЫБҰЛАҚ / АЩЫБУЛАК (Сарқант ауд.) 

АЩЫБҰЛАҚ / АЩЫБУЛАК (Сарқант ауд.) 

АЩЫБҰЛАҚ / АЩЫБУЛАК (Іле ауд.)  

АЩЫЛЫӨЗЕК / АЩЫЛЫОЗЕК (Ақсу ауд.) 

АЩЫЛЫСАЙ / АЩЫЛЫСАЙ (Райымбек ауд.) 

АЩЫЛЫСАЙ / АЩЫЛЫСАЙ (Іле ауд.)  

АЮЛЫ / АЮЛЫ (Ақсу ауд.) 

АЮЛЫ / АЮЛЫ (Кербұлақ ауд.) 



 

АЮСАЙ / АЮСАЙ (Ақсу ауд.) 

АЮСАЙ / АЮСАЙ (Ескелді ауд.) 

АЮСАЙ / АЮСАЙ (Райымбек ауд.) 

АЯГӨЗ / АЯГӨЗ (Аякөз. Алакөл ауд.) 

ӘБДІ / АБДИ (Сарқант ауд.) 

ӘБДІРАШ / АБДИРАШ (Жамбыл ауд.)  

ӘБДІРАШСАЙ / АБДИРАШСАЙ (Жамбыл ауд.) 

ӘЙЕЛСАЙ / АЙЕЛЬСАЙ (Ескелді ауд.)  

ӘМІРСАЙ / АМИРСАЙ (Райымбек ауд.) 

БАЙБОЛ / БАЙБОЛ (Алакөл ауд.)  

БАЙҒАБАЙ / БАЙГАБАЙ (Кербұлақ ауд.)  

БАЙҒАБАТ / БАЙГАБАТ (Кербұлақ ауд.) 

БАЙҒАБЫЛСАЙ / БАЙГАБЫЛСАЙ (Ақсу ауд.) 

БАЙҒАЗЫ / БАЙГАЗЫ (Кербұлақ ауд.) 

БАЙЖАН / БАЙЖАН (Ақсу ayд.) 

БАЙЗЕРЕК / БАЙЗЕРЕК (Алакөл ауд.)  

БАЙМЕНСАЙ / БАЙМЕНСАЙ (Райымбек ауд.) 

БАЙСАЙ / БАЙСАЙ (Панфилов ауд.)  

БАЙСЕРКЕ / БАЙСЕРКЕ (Талғар, Іле ауд.)  

БАЙТЕЛІ / БАЙТЕЛИ (Райымбек ауд.)  

БАЙТЕРЕК / БАЙТЕРЕК (Кербұлақ ауд.) 

БАЙТОРЫ / БАЙТОРЫ (Кербұлақ ауд.)  

БАЙЫНҚОЛ / БАЙЫНКОЛ (Райымбек ауд.)  

БАҚАЛЫ / БАКАЛЫ (Қаратал ауд.) 

БАҚАЛЫ / БАКАЛЫ (Сарқант ауд.)  

БАҚҚАРАҒАЙ / БАККАРАГАЙ (Ұйғыр ауд.) 

БАҚТИЯР / БАКТИЯР (Еңбекшіқазақ ауд.) 

БАҚТЫБҰЛАҚ / БАКТЫБУЛАК (Панфилов ауд.) 

БАЛАБАЙ / БАЛАБАЙ (Алакөл ауд.) 

БАЛА ЕРМЕН / БАЛА ЕРМЕН (Кербұлақ ауд.) 

БАЛАЖАН / БАЛАЖАН (Жамбыл ауд.) 

БАЛАҚАЗАҚСАЙ / БАЛАКАЗАХСАЙ (Ұйғыр ауд.) 

БАЛАҚОРА / БАЛАКОРА (Сарқант ауд.)  

БАЛА ҚОЯНДЫ / БАЛА КОЯНДЫ (Кербұлақ ауд.) 

БАЛАПАН / БАЛАПАН (Ақсу ауд.)  

БАЛТАБАЙ / БАЛТАБАЙ (Еңбекшіқазақ ауд.) 

БАЛЫҚТЫБҰЛАҚ / БАЛЫКТЫБУЛАК (Кербұлақ 

ауд.) 

БАЛЫҚТЫ / БАЛЫКТЫ (Ақсу, Ескелді ауд.) 

БАНДАҚЫРЫЛFАНСАЙ / БАНДАКЫРЫЛГАНСАЙ 

(Райымбек ауд.) 

БАРБОСЫНСУ / БАРБОСЫНСУ (Райымбек ауд.) 

БАСҚАН / БАСКАН (Ақсу, Сарқант ауд.) 

БАСТАУТАЛДЫ / БАСТАУТАЛДЫ (Панфилов ауд.) 

БАТАРЕЙКА / БАТАРЕЙКА (Талғар ауд.)  

БАТПАҚ / БАТПАК (Ескелді ауд.)  

БАТПАҚБҰЛАҚ / БАТПАКБУЛАК (Ақсу ауд.) 

БАТІІАКБҰЛАҚ / БАТПАКБУЛАК (Алакөл ауд.) 

БАТПАҚСАЙ / БАТПАКСАЙ (Райымбек ауд.)  

БАТЫС ДЕГЕРЕС / БАТЫС ДЕГЕРЕС (Жамбыл ауд.) 

БАТЫС ҚАРАБҰЛАҚ / БАТЫС КАРАБУЛАК 

(Райымбек ауд.) 

БАТЫС ЫРҒАЙТЫ / БАТЫС ЫРГАЙТЫ (Жамбыл 

ауд., Жамбыл обл.) 

БАУБЕК / БАУБЕК (Еңбекшіқазақ ауд.)  

БЕДЕЛБАЙ / БЕДЕЛЬБАЙ (Талғар ауд.) 

БЕЗЫМЯННЫЙ КЛЮЧ / БЕЗЫМЯННЫЙ КЛЮЧ 

(Алакөл ауд.) 



 

БЕЙСЕНБІ / БЕЙСЕНБИ (Ақсу ауд.) 

БЕЙІТТІБҰЛАҚ / БЕЙИТТЫБУЛАК (Райымбек ауд.) 

БЕКҚҰЛ / БЕККУЛ (Жамбыл ауд.) 

БЕЛ / БЕЛЬ (Панфилов ауд.) 

БЕЛАЯ РЕЧКА / БЕЛАЯ РЕЧКА (Еңбекшіқазақ ауд.) 

БЕЛБҰЛАҚ / БЕЛЬБУЛАК (Панфилов ауд.) 

БЕЛБҰЛАҚ / БЕЛЬБУЛАК (Райымбек ауд.) 

БЕЛБҰЛАҚ / БЕЛЬБУЛАК (Райымбек ауд.) 

БЕЛБҰЛАҚ / БЕЛЬБУЛАК (Райымбек ауд.) 

БЕЛШАБДАР / БЕЛЬШАБДАР (Еңбекшіқазақ ауд.) 

БЕЛЫЙ КЛЮЧ / БЕЛЫЙ КЛЮЧ (Кербұлақауд.) 

БЕРІКТАС / БЕРИКТАС (Алакөл ауд.) 

БЕРІКТАС / БЕРИКТАС (Жамбыл ауд.) 

БЕСАҒАШ / БЕСАГАШ (Талғар ауд.) 

БЕСКЕСПЕ / БЕСКЕСПЕ (Талдықорған қалалық 

әкімшілігі) 

БЕСҚАРАҒАЙ / БЕСКАРАГАЙ (Алакөл ауд.) 

БЕСҚАРАҒАЙ / БЕСКАРАГАЙ (Райымбек ауд.) 

БЕСТАМАҚ / БЕСТАМАК (Райымбек ауд.) 

БЕСТАМАҚ / БЕСТАМАК (Ақсу, Сарқант ауд.) 

БЕСТАНА / БЕСТАНА (Жамбыл ауд, Жамбыл обл.) 

БЕСТЕРЕК / БЕСТЕРЕК (Алакөл ауд.) 

БЕСІКАҚТАС / БЕСИКАКТАС (Ұйғыр, Райымбек ауд.) 

БИЕСЫЙМАС / БИЕСЫЙМАС (Сарқант ауд.) 

БИЕСЫЙМАС / БИЕСЫЙМАС (Талғар, Райымбек ауд.) 

БИЕСЫЙМАС / БИЕСЫЙМАС (Алакөл ауд.) 

БИЕСЫЙМАС / БИЕСЫЙМАС (Ақсу ауд.) 

БОДАБЕКСАЙ / БОДАБЕКСАЙ (Райымбек ауд.) 

БОЗМОЙНАҚ / БОЗМОЙНАК (Райымбек ауд.) 

БОЗЫНБАЙ / БОЗЫНБАЙ (Райымбек ауд.) 

БОҚАБАЙДЫҢ АШАСЫ / БОКАБАЙДЫН АШАСЫ 

(Панфилов ауд.) 

БОҚТЫӨЗЕН / БОКТЫОЗЕН (Жамбыл ауд.) 

БОЛЬШОЙ КЛЮЧ / БОЛЬШОЙ КЛЮЧ (Талдықорған 

қалалық әкімшілігі.) 

БОРАЛДАЙ / БОРАЛДАЙ (Іле ауд.) 

БОРЛЫ / БОРЛЫ (Алакөл ауд.) 

БОРЛЫСАЙ / БОРЛЫСАЙ (Еңбекшіқазақ ауд.) 

БОРОХУДЗИР / БОРОХУДЗИР (Панфилов ауд.) 

БОРШЫБҰЛАҚ / БОРШЫБУЛАК (Кербұлақ ауд.) 

БОСТАН / БОСТАН (Кербұлақ ауд.) 

БОТАБҰРЫМ / БОТАБУРЫМ (Жамбыл ауд, Жамбыл 

обл.) 

БӨДЕТІ / БОДЕТЫ (Ұйғыр ауд, ҚХР)  

БӨДЕТІСАЙ / БОДЕТЫСАЙ (Ұйғыр ауд, ҚХР)  

БӨДЕТІ ХАСАН / БОДЕТЫ ХАСАН (Райымбек ауд.) 

БӨЛЕК / БОЛЕК (Ақсу ауд.) 

БӨРТЕГҮЛ / БОРТЕГУЛЬ (Еңбекшіқазақ ауд.) 

БӨРІБАЙСАЙ / БОРИБАЙСАЙ (Жамбыл ауд.) 

БҰҒЫЛЫСАЙ / БУГЫЛЫСАЙ (Райымбек ауд.) 

БҰҒЫМҮЙІЗ / БУГЫМУЙИЗ (Жамбыл ауд. )  

БҰҚПАН / БУКПАН (Ақсу ауд.) 

БҰҚПАН / БУКПАН (Ақсу ауд.) 

БҰҚПАН / БУКПАН (Сарқант ауд.) 

БҰЛАҚ / БУЛАК (Жамбыл ауд.) 

БҰЛАҚ / БУЛАК (Жамбыл ауд.) 

БҰЛАҚ / БУЛАК (Кербұлақ ауд.)  

БҰЛДЫРЫҚСАЙ / БУЛДЫРЫКСАЙ (Татар ауд.) 



 

БҰЛЫҢ / БУЛЫН (Алакөл ауд.) 

БҰРҒАНСУ / БУРГАНСУ (Еңбекшіқазақ ауд. 

БҰРҚАНБҰЛАҚ / БУРКАНБУЛАК (Ескелді ауд.) 

БҰРХАН / БУРХАН (Ақсу ауд.) 

БҰРХАН / БУРХАН (Панфилов ауд.)  

БҰРЫМБАЙ / БУРЫМБАЙ (Кербұлақ ауд.)  

БҰТАҚ / БУТАК (Талғар ауд.) 

БҮГІЛ / БУГИЛЬ (Панфилов ауд.) 

БҮЙЕН / БУЙЕН (Ақсу ауд.) 

БҮРКІТТІ / БУРКИТТЫ (Қарасай ауд.)  

БҮРКІТТІ БҮЙЕН / БУРКИТТЫ БУЙЕН (Қарасай ауд.) 

БЫЖЫ / БЫЖЫ (Кербұлақ, Көксу ауд.)  

БІРСАЙСУ / БИРСАЙСУ (Алакөл ауд.) 

1-ШІ АҚБҰЛАҚ / АКБУЛАК 1-Й (Ақсу ауд.)  

БІРІНШІ ЖАМАНТЫ / БИРИНШИ ЖАМАНТЫ 

(Алакөл ауд.) 

БІРІНШІ ҚАРАСАЙ / БИРИНШИ ҚАРАСАЙ (Ескелді, 

Кербұлақ ауд.) 

1-ШІ МАМЫРБЕКТІҢ САЙЫ / МАМЫРБЕКОВ САЙ 

1-Й (Сарқант ауд.) 

1-ШІ МҰСЫЛМАНСАЙ / МУСЫЛМАНСАЙ 
1-Я (Ақсу ауд.) 

ВАСИЛЬЕВ КЛЮЧ / ВАСИЛЬЕВ КЛЮЧ (Сарқант ауд.) 

ГАШТАНСАЙ / ГАШТАНСАЙ (Ұйғыр ауд.) 

ГЛУХАЯ ЩЕЛЬ / ГЛУХАЯ ЩЕЛЬ (Алакөл ауд.) 

ГНИЛОЙ КЛЮЧ / ГНИЛОЙ КЛЮЧ (Ақсу ауд.) 

ГНИЛОЙ КЛЮЧ / ГНИЛОЙ КЛЮЧ (Ақсу ауд.) 

ГНИЛОЙ КЛЮЧ / ГНИЛОЙ КЛЮЧ (Алакөл ауд.) 

ГНИЛОЙ КЛЮЧ / ГНИЛОЙ КЛЮЧ (Сарқант ауд.) 

ГОНЧАРОВА ЩЕЛЬ / ГОНЧАРОВА ЩЕЛЬ 

(Талдықорған қалалық әкімшілігі) 

ГОРЕЛАЯ ЩЕЛЬ / ГОРЕЛАЯ ЩЕЛЬ (Алакөл ауд.) 

ГҮЛАЩЫ / ГУЛЬАЩЬІ (Қарасай ауд.) 

ГҮЛДЕГЕНҚОРА / ГУЛЬДЕГЕНКОРА (Панфилов ауд.) 

ДАВЫДКИНА / ДАВЫДКИНА (Еңбекшіқазақ ауд.) 

ДАРАТЫ / ДАРАТЫ (Райымбек ауд.) 

ДАРДАМТЫ / ДАРДАМТЫ (Райымбек ауд.) 

ДАРДАМТЫ / ДАРДАМТЫ (Ұйғыр ауд.) 

ДАРДАМТЫСАЙ / ДАРДАМТЫСАЙ (Ұйғыр ауд) 

ДӘНЕКЕР / ДАНЕКЕР (Кербұлақ ауд.) 

ДӘУТӨЛЕ / ДАУТОЛЕ (Сарқант ауд.) 

ДЕМІКПЕ / ДЕМИКПЕ (Ескелді ауд.) 

ДИҚАНБАЙДЫҢ КӨКТҰМАСЫ / ДИКАНБАЙДЫН 

КОКТУМАСЫ (Ақсу ауд.) 

ДИҚАНБАССАЙ / ДИКАНБАССАЙ (Кербұлақ ауд.) 

ДОКУМАК / ДОКУМАК (Алакөл ауд.) 

ДОЛАН / ДОЛАН (Қарасай ауд.) 

ДОЛАНАЛЫ/ ДОЛАНАЛЫ (Қаратал ауд.) 

ДОЛАНАЛЫ / ДОЛАНАЛЫ (Кербұлақ ауд.) 

ДОЛАТТЫСАЙ / ДОЛАТТЫСАЙ (Ұйғыр ауд.) 

ДОС / ДОС (Кербұлақ, Көксу ауд.) 

ДӨКЕНІШКІСАЙ / ДОКЕНИШКИСАЙ (ұйғыр ауд.) 

ДӨҢБҰЛАҚ / ДОНБУЛАК (Райымбек ауд.) 

ЕГАРЖАН / ЕГАРЖАН (Жамбыл ауд.) 

ЕГІНСУ / ЕГИНСУ (Ақсу ауд.) 

ЕКІАША / ЕКИАША (Ескелді ауд.) 

ЕКІАША / ЕКИАША (Қарасай ауд.) 



 

ЕКІАША / ЕКИАША (Сарқант ауд.) 

2-ШІ АРҚАНКЕРГЕН / АРКАНКЕРГЕН 2-Я (Алакөл 

ауд.) 

ЕКІНШІ ЖАМАНТЫ / ЕКИНШИ ЖАМАНТЫ (Алакөл 

ауд.) 

ЕКІНШІ ҚАЙЫҢДЫ / ЕКІНШІ КАЙЫНДЫ (Ескелді 

ауд.) 

2-МАМЫРБЕКТІҢ САЙЫ / МАМЫРБЕКОВ САЙ 2-Й 

(Сарқант ауд.) 

2-ШІ МҰСЫЛМАНСАЙ / МУСЫЛМАНСАЙ 2-Я (Ақсу 

ауд.) 

ЕКІНШІ ТЕНТЕК / ЕКИНШИ ТЕНТЕК (Алакөл ауд.) 

2-ТАСТАУ / ТАСТАУ 2-Я (Алакөл ауд.) 

ЕМЕГЕН / ЕМЕГЕН (Қарасай ауд.) 

ЕНКӨЛ / ЕНКОЛЬ (Кербұлақ ауд.) 

ЕРКЕБАЙ / ЕРКЕБАЙ (Ескелді ауд.)  

ЕРМЕКТАС / ЕРМЕКТАС (Еңбекшіқазақ ауд.) 

ЕРМЕНБҰЛАҚ / ЕРМЕНБУЛАК (Ақсу ауд.)  

ЕРМЕНДІ / ЕРМЕНДЫ (Қордай, Жамбыл ауд.) 

ЕРМЕНСАЙ / ЕРМЕНСАЙ (Кербұлақ ауд.)  

ЕСАЛЫ / ЕСАЛЫ (Алакөл ауд.) 

ЕСБОЛАЙ / ЕСБОЛАЙ (Алакөл ауд.)  

ЕСЕКАРТҚАН / ЕСЕКАРТКАН (Райымбек ауд.) 

ЕСЕКАРТҚАН / ЕСЕКАРТКАН (Райымбек ауд.) 

ЕСЕКАРТҚАН / ЕСЕКАРТКАН (Райымбек ауд.) 

ЕСЕНҒҰЛ / ЕСЕНГУЛ (Панфилов ауд.)  

ЕСЕНТАЙ / ЕСЕНТАЙ (Іле ауд.) 

ECKI ТЕНТЕК / ЕСКИ ТЕНТЕК (Қаратал ауд.)  

ЕСПЕ / ЕСПЕ (Ескелді ауд.) 

ЕСПЕ / ЕСПЕ (Көксу ауд.) 

ЕСПЕ / ЕСПЕ (Ескелді ауд.) 

ЕСПЕ / ЕСПЕ (Сарқант ауд.) 

ЕСПЕНБЕТ / ЕСПЕНБЕТ (Алакөл ауд.) 

ЕСІК / ЕСИК (Талғар, Еңбекшіқазақ ауд.) 

ЕШКІҚАРАСУ / ЕШКИ КАРАСУ (Райымбек ауд.)  

ЖАҒАТАЛ / ЖАГАТАЛ (Кербұлақ ауд.) 

ЖАЙДАҚ / ЖАЙДАК (Ұйғыр, Райымбек ауд.) 

ЖАЙДАҚБҰЛАҚ / ЖАЙДАКБУЛАК (Райымбек ауд.) 

ЖАЙЛАУ / ЖАЙЛАУ (Ұйғыр ауд.) 

ЖАЙПАҚ / ЖАЙПАК (Алакөл ауд.)  

ЖАҚСЫЛЫК / ЖАКСЫЛЫК (Балқаш ауд.) 

ЖАҚСЫСАЙ / ЖАҚКСЫСАЙ (Панфилов ауд.) 

ЖАЛАУБАЙЛАҒАН / ЖАЛАУБАЙЛАГАН  

(Райымбек ауд.) 

ЖАЛҒЫЗ / ЖАЛГЫЗ (Кербұлақ, Ескелді ауд.) 

ЖАЛҒЫЗАҒАШ/ ЖАЛГЫЗАГАШ (Ескелді ауд.) 

ЖАЛҒЫЗАҒ АШ / ЖАЛГЫЗАГАШ (Ескелді ауд.) 

ЖАЛҒЫЗАҒАШ / ЖАЛГЫЗАГАШ (Кербұлақ ауд.) 

ЖАЛҒЫЗАҒАШ / ЖАЛГЫЗАГАШ (Кербұлақ ауд.) 

ЖАЛҒЫЗҚАРАҒАЙ / ЖАЛГЫЗКАРАГАЙ  

(Талғар ауд.) 

ЖАЛҒЫЗТҰМА / ЖАЛГЫЗТУМА (Ақсу ауд.) 

ЖАЛҚАМЫС / ЖАЛКАМЫС (Талғар ауд.) 

ЖАЛМАНДЫ / ЖАЛМАНДЫ (Панфилов ауд.) 

ЖАЛМАНҚҰЛАҚТЫ / ЖАЛМАНКУЛАКТЫ 

(Райымбек ауд.) 

ЖАЛПАҚШИ / ЖАЛПАКШИ (Жамбыл ауд., Жамбыл 

обл.) 



 

ЖАМАНБАТПАҚ / ЖАМАНБАТПАК (Ескелді ауд.) 

ЖАМАНБҰЛАҚ / ЖАМАНБУЛАК (Жамбыл ауд.) 

ЖАМАНБҰЛАҚ / ЖАМАНБУЛАК (Панфилов ауд.) 

ЖАМАНБҰЛАҚ / ЖАМАНБУЛАК (Райымбек ауд.) 

ЖАМАНБҰЛАҚ / ЖАМАНБУЛАК (Райымбек ауд.) 

ЖАМАНБҰЛАҚ / ЖАМАНБУЛАК (Райымбек ауд.) 

ЖАМАНБҰЛАҚ / ЖАМАНБУЛАК (Панфилов ауд.) 

ЖАМАНБҰЛАҚ / ЖАМАНБУЛАК (Талғар ауд.) 

ЖАМАНҚАРА / ЖАМАНКАРА (Жамбыл ауд.) 

ЖАМАНӨТКЕЛ / ЖАМАНОТКЕЛЬ (Алакөл, Үржар 

ауд.) 

ЖАМАНСАЙ / ЖАМАНСАЙ (Кербұлақ ауд.) 

ЖАМАНСАЙ / ЖАМАНСАЙ (Райымбек ауд.)  

ЖАМАН САРЫБҰЛАҚ / ЖАМАН САРЫБУЛАК 

(Қаратал ауд.) 

ЖАМАНСУ / ЖАМАНСУ (Кербұлақ ауд.) 

ЖАМАНТАС / ЖАМАНТАС (Алакөл ауд.) 

ЖАМАНТАУ / ЖАМАНТАУ (Алакөл ауд.)  

ЖАМАН ТЕРЕКТІ / ЖАМАН ТЕРЕКТЫ (Алакөл ауд.) 

ЖАМАН ТЕРЕКТІ / ЖАМАН ТЕРЕКТЫ (Сарқант ауд.) 

ЖАМАНТЫ / ЖАМАНТЫ (Алакөл ауд.)  

ЖАМАНТЫ / ЖАМАНТЫ (Жамбыл ауд.)  

ЖАМБАС / ЖАМБАС (Райымбек ауд.)  

ЖАМБАСБАЙ / ЖАМБАСБАЙ (Кербұлақ ауд.) 

ЖАНАМАӨЛКЕСІ / ЖАНАМАОЛЬКЕСИ (Алакөл ауд.) 

ЖАНБӨБЕК / ЖАНБОБЕК (Сарқант, Ақсу ауд.) 

ЖАНЖІГІТ / ЖАНЖИГИТ (Жамбыл ауд.)  

ЖАНПЕЙІС / ЖАНПЕЙИС (Ақсу ауд.) 

ЖАНСАЙБҰЛАҚ / ЖАНСАЙБУЛАК (Райымбек ауд.) 

ЖАНТАЙСАЙ / ЖАНТАЙСАЙ (Кербұлақ ауд.) 

ЖАҢААРЫҚ / ЖАНААРЫК (Талғар ауд.)  

ЖАҢАБАЙ / ЖАНАБАЙ (Көксу ауд.) 

ЖАҢА ҚАРАСАЙ / ЖАНА КАРАСАЙ (Райымбек ауд.) 

ЖАҢАҚҰЛ / ЖАНАКУЛ (Жамбыл ауд.) 

ЖАҢАӨЗЕКСАЙ / ЖАНАОЗЕКСАЙ (Ұйғыр ауд.) 

ЖАҢАСУ / ЖАНАСУ (Балқаш ауд.) 

ЖАҢАТАЛАП / ЖАНАТАЛАП (Іле ауд.)  

ЖАРБҰЛАҚ / ЖАРБУЛАК (Райымбек ауд.) 

ЖАРБҰЛАҚ / ЖАРБУЛАК (Райымбек ауд.) 

ЖАРБҰЛАҚ / ЖАРБУЛАК (Талғар ауд.)  

ЖАРҚҰДЫҚ / ЖАРКУДЫК (Панфилов ауд.) 

ЖАРЛЫӨЗЕК / ЖАРЛЫОЗЕК (Көксу ауд.)  

ЖАРСАЙ / ЖАРСАЙ (Талғар ауд.) 

ЖАРСУ / ЖАРСУ (Еңбекшіқазақ ауд.)  

ЖАРТАС / ЖАРТАС (Алакөл ауд.) 

ЖАРТАС / ЖАРТАС (Жамбыл ауд.) 

ЖАРТАС / ЖАРТАС (Кербұлақ, Талғар ауд.) 

ЖАРЫЛҚАСЫН / ЖАРЫЛКАСЫН (Райымбек ауд.) 

ЖАУЛЫБАЙ / ЖАУЛЫБАЙ (Алакөл ауд.) 

ЖАУЛЫБАЙСУ / ЖАУЛЫБАЙСУ (Іле ауд.) 

ЖАУЫРЫНБАЙЛАҒАН /ЖАУЫРЫНБАЙЛАГАН 

(Панфилов ауд.) 

ЖЕКЕШБАСТАУ / ЖЕКЕШБАСТАУ (Жамбыл ауд.) 

ЖЕЛДІАЙРЫҚ / ЖЕЛЬДЫАЙРЫК (Панфилов ауд.) 

ЖЕЛДІҚАРАҒАЙ / ЖЕЛЬДЫКАРАГАЙ (Сарқант ауд.) 

ЖЕЛДІСАЗ / ЖЕЛЬДЫСАЗ (Жамбыл ауд.)  

ЖЕЛДІСАЙ / ЖЕЛЬДЫСАЙ (Кербұлақ ауд.) 

ЖЕЛДІСАЙ / ЖЕЛЬДЫСАЙ (Кербұлақ ауд.) 



 

ЖЕЛДІСАЙ / ЖЕЛЬДЫСАЙ (Панфилов ауд.) 

ЖЕЛҚАРАҒАЙ / ЖЕЛЬКАРАТАЙ (Талғар ауд.)  

ЖЕЛ ҚАРҚАРА / ЖЕЛЬ КАРКАРА (Райымбек ауд.) 

ЖЕЛІСАЙ / ЖЕЛИСАЙ (Сарқант ауд.)  

ЖЕТІМ / ЖЕТИМ (Талғар ауд.) 

ЖИДЕБАЙ / ЖИДЕБАЙ (Кербұлақ ауд.)  

ЖИДЕЛІ / ЖИДЕЛИ (Балқаш ауд.) 

ЖИДЕЛІ / ЖИДЕЛИ (Кербұлақ ауд.)  

ЖИРЕНАЙҒЫР / ЖИРЕНАЙГЫР (Жамбыл ауд.) 

ЖОҒАРҒЫ ТАЛДЫ / ЖОГАРГЫ ТАЛДЫ (Панфилов 

ауд.) 

ЖОЛАМАН / ЖОЛАМАН (Кербұлақ ауд.) 

ЖОЛБАСТАЙ / ЖОЛБАСТАЙ (Панфилов ауд.) 

ЖОЛДЫӨЗЕК / ЖОЛДЫОЗЕК (Алакөл ауд.) 

ЖОЛДЫСАЙ / ЖОЛДЫСАЙ (Райымбек ауд.) 

ЖОЛСАЙ / ЖОЛСАЙ (Алакөл ауд.) 

ЖОЛСАЙ / ЖОЛСАЙ (Алакөл ауд.) 

ЖОЛСАЙ / ЖОЛСАЙ (Жамбыл ауд.)  

ЖОЛТАЙБҰЛАҚ / ЖОЛТАЙБУЛАК (Жамбыл ауд.) 

ЖОСАЛЫ / ЖОСАЛЫ (Жамбыл ауд.)  

ЖҰМАКӨЛ / ЖУМАКОЛЬ (Алакөл ауд.)  

ЖҰМАСАЙ / ЖУМАСАЙ (Алакөл ауд.)  

ЖЫЛАНДЫ / ЖЫЛАНДЫ (Ақсу ауд.)  

ЖЫЛАНДЫ / ЖЫЛАНДЫ (Алакөл ауд.)  

ЖЫЛАНДЫ / ЖЫЛАНДЫ (Кербұлақ. Ескелді ауд.) 

ЖЫЛАНДЫ / ЖЫЛАНДЫ (Панфилов ауд.) 

ЖЫЛАНДЫ / ЖЫЛАНДЫ (Панфилов ауд. және ҚХР 

шекарасында) 

ЖЫЛҚЫҚҰДЫҚ / ЖЫЛКЫКУДЫК (Жамбыл ауд.) 

ЖЫЛЫКҮНГЕЙ / ЖЫЛЫКУНГЕЙ (Көксу ауд.) 

ЖЫЛЫҚОРА / ЖЫЛЫКОРА (Кербұлақ ауд.) 

ЖЫЛЫСАЙ / ЖЫЛЫСАЙ (Алакөл ауд.) 

ЖЫЛЫСУ / ЖЫЛЫСУ (Ұйғыр ауд.)  

ЖЫҢҒЫЛДЫ / ЖЫНГЫЛДЫ (Жамбыл ауд.) 

ЖЫҢҒЫЛДЫ / ЖЫНГЫЛДЫ (Жамбыл ауд., Жамбыл 

обл.) 

ЖЫҢҒЫЛСУ / ЖЫНГЫЛСУ (Еңбекшіқазақ ауд.) 

ЖІҢІШКЕ / ЖИНИШКЕ (Алакөл ауд.) 

ЖІҢІШКЕ / ЖИНИШКЕ (Панфилов ауд.) 

ЖІҢІШКЕ / ЖИНИШКЕ (Талғар, Райымбек ауд.) 

ЖІҢІШКЕ /ЖИНИШКЕ (Жамбыл ауд.) 

ЖІҢІШКЕБҰЛАҚ / ЖИНИШКЕБУЛАК (Жамбыл ауд.) 

ЖІҢІШКЕБҰЛАҚ / ЖИНИШКЕБУЛАК (Талғар ауд.) 

ЖІҢІШКЕҚАРАСАЙ / ЖИНИШКЕКАРАСАЙ (Ұйғыр 

және Райымбек ауд. шекарасы) 

ЖІҢІШКЕӨЗЕК / ЖИНИШКЕОЗЕК (Еңбекшіқазақ 

ауд.) 

ЖІҢІШКЕСАЙ / ЖИНИШКЕСАЙ (Жамбьш ауд.) 

ЖІҢІШКЕСАЙ / ЖИНИШКЕСАЙ (Панфилов ауд.) 

ЖІҢІШКЕСАЙ / ЖИНИШКЕСАЙ (Ұйғыр ауд.) 

ЖІҢІШКЕСАЙ / ЖИНИШКЕСАЙ (Ұйғыр, Райымбек 

ауд.) 

ЖІҢІШКЕСУ / ЖИНИШКЕСУ (Еңбекшіқазақ ауд.) 

ЗОЛОТОВА ЩЕЛЬ / ЗОЛОТОВА ЩЕЛЬ (Талғар ауд.) 

ИБАТ / ИБАТ (Жамбыл ауд.) 

ИБРАГИМБАСТАУ / ИБРАГИМБАСТАУ (Көксу ауд.) 

ИВАНОВ КЛЮЧ / ИВАНОВ КЛЮЧ (Сарқант ауд.) 

ИВАНОВ ЛОГ / ИВАНОВ ЛОГ (Талғар ауд.) 



 

ИГІЛІКСАЙ / ИГИЛИКСАЙ (Райымбек ауд.) 

ИЗБУШКА / ИЗБУШКА (Райымбек ауд.) 

ИМАНҚҰЛСАЙ / ИМАНКУЛСАЙ (Ақсу ауд.) 

ИТМҰРЫН / ИТМУРЫН (Кербұлақ ауд.) 

ИТМҰРЫН / ИТМУРЫН (Панфилов ауд.) 

ИТШОҚЫ / ИТШОКЫ (Кербұлақ ауд.) 

ИІНСАЗ КАРАСУ / ИИНСАЗ КАРАСУ (Райымбек ауд.) 

ИІРСУ / ИИРСУ (Райымбек ауд.) 

КАЗАНЦЕВ КЛЮЧ / КАЗАНЦЕВ КЛЮЧ (Алакөл ауд.) 

КАЗАЧКА 1-Я / КАЗАЧКА 1-Я (Қарасай ауд.) 

КАМЕНКА / КАМЕНКА (Панфилов ауд.)  

КАМЕНКА / КАМЕНКА (Талғар ауд.)  

КАМЕННАЯ / КАМЕННАЯ (Кербұлақ ауд.) 

КӘРІМЖАН / КАРИМЖАН (Сарқант ауд.)  

КЕБІН / КЕБИН (Талғар ауд.) 

КЕГЕН / КЕГЕН (Райымбек ауд.)  

КЕЙІНБҰЛАҚ / КЕЙИНБУЛАК (Райымбек ауд.) 

КЕЛЕПСАЙ / КЕЛЕПСАЙ (Көксу ауд.)  

КЕМПІРСАЙ / КЕМПИРСАЙ (Жамбыл ауд.) 

КЕНДІРСАҚАЛ / КЕНДИРСАКАЛ (Алакөл ауд.) 

КЕНЕЖАЙЛАУ / КЕНЕЖАЙЛАУ (Райымбек ауд.) 

КЕҢБҰЛАҚ / КЕНБУЛАК (Райымбек ауд.)  

КЕҢЖЫРА / КЕНЖЫРА (Сарқант, Ақсу ауд.) 

КЕҢНАРЫН / КЕННАРЫН (Балқаш ауд.)  

КЕҢӨЗЕН / КЕНОЗЕН (Сарқант ауд.)  

КЕҢСАЙ / КЕНСАЙ (Ұйғыр ауд.) 

КЕҢСАЙ / КЕНСАЙ (Еңбекшіқазақ ауд.)  

КЕҢСАЙ / КЕНСАЙ (Жамбыл ауд.) 

КЕҢСУ / КЕНСУ (Райымбек ауд.)  

КЕПЕБҰЛАҚСАЙ / КЕПЕБУЛАКСАЙ (ұйғыр ауд.) 

КЕПЕСАЙ / КЕПЕСАЙ (Еңбекшіқазақ ауд.) 

КЕРЕГЕТАС / КЕРЕГЕТАС (Панфилов ауд.) 

КЕРЕГЕТАС / КЕРЕГЕТАС (Іле ауд.)  

КЕРУЕН / КЕРУЕН (Алакөл ауд.)  

КЕСКЕНТАС / КЕСКЕНТАС (Райымбек ауд.)  

КЕТПЕН / КЕТПЕН (Ұйғыр, Райымбек ауд.)  

КИІКБАЙ / КИИКБАЙ (Ақсу, Сарқант ауд.)  

КИІКБАЙ / КИИКБАЙ (Еңбекшіқазақ ауд.) 

КОЖЕМЯЧКА / КОЖЕМЯЧКА (Еңбекшіқазақ ауд.) 

КОМИССИЯ / КОМИССИЯ (Көксу ауд.) 

КОНОВАЛОВСКАЯ / КОНОВАЛОВСКАЯ (Кербұлақ 

ауд.) 

КӨГЕРГЕНДІ / КОГЕРГЕНДЫ (Райымбек ауд.) 

КӨКБАСТАУ / КОКБАСТАУ (Еңбекшіқазақ ауд.) 

КӨКБАСТАУ / КОКБАСТАУ (Кербұлақ ауд.)  

КӨКБЕЛ / КОКБЕЛЬ (Райымбек ауд.)  

КӨКБЕЛСУ / КОКБЕЛЬСУ (Райымбек ауд.) 

КӨКБҰЛАҚ / КОКБУЛАК (Талтар ауд.)  

КӨКЖАР / КОКЖАР (Ақсу ауд.) 

КӨКЖАР / КОКЖАР (Райымбек ауд.)  

КӨКИІРІМ / КОКИИРИМ (Сарқант ауд.) 

КӨКИІРІМСАЙ / КОКИИРИМСАЙ (Алакөл ауд.) 

КӨККИЯ / КОККИЯ (Кербұлақ ауд.) 

КӨКҚЫРҚАБҰЛАҚ / КОККЫРКАБУЛАК (Райымбек 

ауд.) 

КӨКМОЙЫН / КОКМОЙЫН (Алакөл ауд.)  

КӨКӨЗЕК / КОКОЗЕК (Ақсу ауд.) 

КӨКӨЗЕК / КОКОЗЕК (Сарқант ауд.)  



 

КӨКӨЗЕН / КОКОЗЕН (Жамбыл, Қарасай ауд.) 

КӨКСАЙ / КОКСАЙ (Ақсу ауд.) 

КӨКСАЙ / КОКСАЙ (Жамбыл ауд.) 

КӨКСАЙ / КОКСАЙ (Кербұлақ ауд.) 

КӨКСАЙ / КОКСАЙ (Кербұлақ ауд.) 

КӨКСАЙ / КОКСАЙ (Кербұлақ ауд.) 

КӨКСАЙ / КОКСАЙ (Кербұлақ ауд.) 

КӨКСАЙ / КОКСАЙ (Панфилов ауд.)  

КӨКСАЙ / КОКСАЙ (Панфилов ауд.)  

КӨКСАЙ / КОКСАЙ (Панфилов ауд.)  

КӨКСАЙ / КОКСАЙ (Панфилов ауд.)  

КӨКСАЙ / КОКСАЙ (Райымбек ауд.)  

КӨКСАЙ / КОКСАЙ (Райымбек ауд.)  

КӨКСОҚА / КОКСОКА (Ескелді ауд.) 

КӨКСУ / КОКСУ (Ескелді, Көксу ауд.) 

КӨКСУАТ / КОКСУАТ (Алакөл ауд.) 

КӨКТАЛ / КОКТАЛ (Ескелді ауд.) 

КӨКТАЛ / КОКТАЛ (Ескелді ауд. және Талдықорған 

қалалық әкімшілік аумағы)  

КӨКТАЛ / КОКТАЛ (Кербұлақ ауд.) 

КӨКТАС / КОКТАС (Ескелді ауд.) 

КӨКТАС / КОКТАС (Райымбек ауд.) 

КӨКТАС / КОКТАС (Райымбек ауд.)  

КӨКТАСТЫ / КОКТАСТЫ (Панфилов ауд.) 

КӨКТАСТЫ / КОКТАСТЫ (Панфилов ауд.) 

КӨКТАСТЫ / КОКТАСТЫ (Панфилов ауд.) 

КӨКТЕРЕК / КОКТЕРЕК (Панфилов ауд.) 

КӨКТӨБЕБҰЛАҚ / КОКТОБЕБУЛАК (Райымбек ауд.) 

КӨКТҰМА / КОКТУМА (Ақсу ауд.)  

КӨКТҰМА / КОКТУМА (Еңбекшіқазақ ауд.) 

КӨКТҰМА / КОКТУМА (Ескелді ауд.)  

КӨКШАҒЫР / КОКШАГЫР (Райымбек ауд.) 

КӨКШҰҚЫР / КОКШУКЫР (Райымбек ауд.)  

КӨЛ / КОЛЬ (Ұйғыр ауд.) 

КӨЛБҰЛАҚСАЙ / КОЛЬБУЛАКСАЙ (Жамбыл ауд.) 

КӨЛДЕНЕҢ / КОЛЬДЕНЕН (Ақсу ауд.) 

КӨЛДЕНЕҢСАЙ / КОЛЬДЕНЕНСАЙ (Ұйғыр, 

Райымбек ауд.) 

КӨЛСАЙ / КОЛЬСАЙ (Райымбек ауд.)  

КӨЛСАЙ / КОЛЬСАЙ (Ұйғыр ауд.)  

КӨЛТАБАН / КОЛЬТАБАН (Ақсу ауд.)  

КӨМІРШІ / КОМИРШИ (Райымбек ауд.)  

КӨМІРШІ / КОМИРШИ (Райымбек ауд.) 

КӨПШИ / КОПШИ (Алакөл ауд.) 

КӨТҮЛДІРІК / КОТУЛЬДИРИК (Райымбек ауд.) 

КӨШӨТЕР / КОШОТЕР (Алакөл ауд.) 

КРАСИЛЬНИКОВ / КРАСИЛЬНИКОВ (Талғар ауд.) 

КРАСНАЯ / КРАСНАЯ (Алакөл ауд.) 

КРАСНЫЙ ЯР / КРАСНЫЙ ЯР (Ақсу ауд.) 

КРУТАЯ РЕЧКА / КРУТАЯ РЕЧКА (Алакөл ауд) 

КРУТОЙ ЛОГ / КРУТОЙ ЛОГ (Кербұлақ ауд.) 

КУВШИНОВ ЛОГ / КУВШИНОВ ЛОГ (Еңбекшіқазақ 

ауд.) 

КҮЙГЕНСАЙ / КУЙГЕНСАЙ (Қарасай, Талғар ауд.) 

КҮЙІК / КУЙИК (Қарасай ауд.) 

КҮНТИМЕС / КУНТИМЕС (Райымбек ауд.) 

КҮҢГІРТ / КУНГИРТ (Ақсу ауд.) 

КҮРКІЛДЕК / КУРКИЛЬДЕК (Ескелді ауд.) 



 

КҮРКІЛДЕК / КУРКИЛЬДЕК (Кербұлақ ауд.) 

КҮРКІЛДЕК / КУРКИЛЬДЕК (Райымбек ауд.) 

КҮРМЕНТІ / КУРМЕНТЫ (Райымбек ауд.) 

КҮРТІ / КУРТЫ (Жамбыл, Іле ауд.) 

КІМАСАР / КИМАСАР (Талғар ауд.) 

КІНДІКСАЙ / КИНДИКСАЙ (Райымбек, Еңбекшіқазақ 

ауд.) 

КІРӨЗЕК / КИРОЗЕК (Жамбыл ауд.) 

КІШКЕНЕ ҚАРАҒАЙЛЫ / КИШКЕНЕ КАРАГАЙЛЫ 

(Панфилов ауд.) 

КІШКЕНЕ ОРАЛМА / КИШКЕНЕ ОРАЛМА (Райымбек 

ауд.) 

КІШКЕНЕ ШИБҰТ/КИШКЕНЕ ШИБУТ (Райымбек 

ауд.) 

КІШКЕНЕ ШЫҢБҰЛАҚ / КИШКЕНЕ ШЫНБУЛАК 

(Ақсу ауд.) 

КІШКЕНЕ ТАСТЫСАЙ / КИШКЕНЕ ТАСТЫСАЙ 

(Еңбекшіқазақ ауд.) 

КІШКЕНЕ ТҰРҒЫНДЫ / КИШКЕНЕ ТУРГЫНДЫ 

(Жамбыл ауд.) 

КІШІ АЙДАУСАЙ / КИШИ АЙДАУСАЙ (Ақсу ауд.) 

КІШІ АҚСУ / КИШИ АҚСУ (Ұйғыр ауд.) 

КІШІ АЛМАТЫ / КИШИ АЛМАТЫ (Іле ауд.) 

КІШІ АРШАЛЫ / КИШИ АРШАЛЫ (Алакөл ауд.) 

КІШІ АЧИНАХОГОЛСАЙ / АЧИНАХОГОЛСАЙ 

(Ұйғыр ауд.) 

КІШІ БАСҚАН / КИШИ БАСКАН (Ақсу, Сарқант ауд.) 

КІШІ БҰРХАН / КИШИ БУРХАН (Панфилов аул.) 

КІШІ ДАРДАМТЫ / КИШИ ДАРДАМТЫ (Ұйғыр ауд.) 

КІШІ ДОЛАН / КИШИ ДОЛАН (Қарасай ауд.) 

КІШІ ЖАЛАҢАШ / КИШИ ЖАЛАНАШ (Сарқант ауд.) 

КІШІ КӨКСАЙ / КИШИ КОКСАЙ (Панфилов ауд.) 

КІШІ КӨЛСАЙ / КИШИ КОЛЬСАЙ (Ұйғыр 

ауд.) 

KIШI ҚАРАОЙ /КИШИ КАРАОЙ (Алакөл ауд.) 

КІІШ ҚОПАЛЫ / КИШИ КОПАЛЫ (Ұйғыр ауд.) 

КІШІ КОРА / КИШИ КОРА (Ескелді ауд.) 

КІШІ ҚЫЗЫЛЕСПЕ / КИШИ КЫЗЫЛЕСПЕ 

(Іле ауд.) 

КІШІ МАЙТӨБЕ / КИШИ МАЙТОБЕ (Кербұлақ ауд.) 

КІШІ ӨЗЕНСАЙ / КИШИ ОЗЕНСАЙ (Ұйғыр ауд.) 

КІШІ ӨРІКТІ / КИШИ ОРИКТЫ (Райымбек ауд.) 

КІШІ ӨСЕК / КИШИ ОСЕК (Панфилов ауд.) 

КІШІСАЙ / КИШИСАЙ (Жамбыл ауд.) 

КІШІ САТЫЛЫ / КИШИ САТЫЛЫ (Кербу лак ауд.) 

КІШІ СЕҢГІРЛІ / КИШИ СЕНГИРЛИ (Алакөл ауд.) 

КІШІ ТАЛДЫБҰЛАҚ / КИШИ ТАЛДЫБУЛАК 

(Панфилов ауд.) 

КІШІ ТЕРЕКТІ / КИШИ ТЕРЕКТЫ (Ескелді ауд.) 

КІШІ ТЕРЕКТІ / КИШИ ТЕРЕКТЫ (Ескелді ауд.) 

КІШІ ТҮРГЕН / КИШИ ТУРГЕН (Еңбекшіқазақ ауд.) 

КІШІ ҮЙЕҢКІ / КИШИ УЙЕНКИ (Еңбекшіқазақ ауд.) 

КІШІ ШАРЫН / КИШИ ШАРЫН (Еңбекшіқазақ ауд.) 

КІШІ ШОҚПАР / КИШИ ШОКПАР (Кербұлақ ауд.) 

КІШІ ШЫЖЫҢ / КИШИ ШЫЖЫН (Ескелді ауд.) 

КІШІ ШЫҢБҰЛАҚ / КИШИ ШЫНБУЛАК (Қарасай, 

Жамбыл ауд.) 

ҚАБАНБҰЛАҚ / КАБАНБУЛАК (Райымбек ауд.) 



 

ҚАБАНСАЙ / КАБАНСАЙ (Райымбек ауд.) 

ҚАБЫЛ / КАБЫЛ (Панфилов ауд.) 

ҚАЗАҚ / КАЗАХ (Панфилов ауд.) 

ҚАЗАҚҚЫЗЫ / ҚАЗАҚКЫЗЫ (Қарасай ауд.) 

ҚАЗАҚҚЫЗЫ / ҚАЗАҚКЫЗЫ (Талғар ауд.)  

ҚАЗАН / КАЗАН (Кербұлақ ауд.) 

ҚАЗАНСУ / КАЗАНСУ (Кербұлақ, Көксу ауд.) 

ҚАЗЫБАЙ / КАЗЫБАЙ (Райымбек ауд.) 

ҚАЗЫШБҰЛАҚСАЙ / КАЗЫШБУЛАКСАЙ (Ұйғыр 

ауд.) 

ҚАЙНАЗАР / КАЙНАЗАР (Еңбекшіқазақ ауд.) 

ҚАЙНАЗАР / КАЙНАЗАР (Жамбыл ауд.) 

ҚАЙНАТПАТҰЗ / КАЙНАТПАТУЗ (Райымбек ауд.) 

ҚАЙРАҚ / КАЙРАК (Еңбекшіқазақ ауд.) 

ҚАЙРАҚ / КАЙРАК (Кербұлақ ауд.)  

ҚАЙРАҚТЫ / КАЙРАКТЫ (Алакөл ауд.)  

ҚАЙРАҚТЫ / КАЙРАКТЫ (Панфилов ауд.) 

ҚАЙРАҚТЫ / КАЙРАКТЫ (Райымбек ауд.) 

ҚАЙРАҚТЫ / КАЙРАКТЫ (Талғар ауд.)  

ҚАЙШЫ / КАЙШЫ (Панфилов ауд.)  

ҚАЙЫҢБҰЛАҚ / КАЙЫНБУЛАК (Алакөл ауд.) 

ҚАЙЫҢДЫ / КАЙЫНДЫ (Ескелді ауд.)  

ҚАЙЫҢДЫ / КАЙЫНДЫ (Кербұлақ ауд.)  

ҚАЙЫҢДЫ / КАЙЫНДЫ (Кербұлақ, Ескел ді ауд.) 

ҚАЙЫҢДЫБҰЛАҚ / КАЙЫНДЫБУЛАК (Панфилов 

ауд.) 

ҚАЙЫҢДЫСАЙ / КАЙЫНДЫСАЙ (Ескелді ауд.) 

ҚАЛДЫРБАЙ / КАЛДЫРБАЙ (Алакөл ауд.)  

ҚАЛЖАТ / ҚАЛЖАТ (Ұйғыр ауд.)  

ҚАЛЖАТҚОЛ / ҚАЛЖАТКОЛ (Ұйғыр ауд.) 

ҚАМЫСМОЛА / КАМЫСМОЛА (Ақсу ауд.) 

ҚАМЫСМОЛА / КАМЫСМОЛА (Алакөл ауд.) 

ҚАНЫМ / КАНЫМ (Талғар ауд.) 

ҚАРААРША / КАРААРША (Райымбек, Талғар, 

Еңбекшіқазақ ауд.) 

ҚАРААРША / КАРААРША (Жамбыл ауд.) 

ҚАРААРША / КАРААРША (Кербұлақ ауд.) 

ҚАРААРША / КАРААРША (Райымбек ауд.) 

ҚАРААРША / КАРААРША (Райымбек ауд.) 

ҚАРААРША / КАРААРША (Райымбек ауд.) 

ҚАРААРШАСАЙ / КАРААРШАСАЙ (Еңбекшіқазақ 

ауд.) 

ҚАРААРЫҚ / КАРААРЫК (Кербұлақ ауд.)  

ҚАРАБАҚАНАС / КАРАБАКАНАС (Балқаш ауд.) 

ҚАРАБАСТАУ / КАРАБАСТАУ (Талғар ауд.) 

ҚАРАБӨГЕТ / КАРАБОГЕТ (Алакөл ауд.) 

ҚАРАБҰЛАҚ / КАРАБУЛАК (Ақсу ауд.)  

ҚАРАБҰЛАҚ / КАРАБУЛАК (Ақсу ауд.)  

ҚАРАБҰЛАҚ / КАРАБУЛАК (Ақсу ауд.)  

ҚАРАБҰЛАҚ / КАРАБУЛАК (Алакөл ауд.) 

ҚАРАБҰЛАҚ / КАРАБУЛАК (Алакөл ауд.) 

ҚАРАБҰЛАҚ / КАРАБУЛАК (Еңбекшіқазақ ауд.) 

ҚАРАБҰЛАҚ / КАРАБУЛАК (Ескелді ауд.) 

ҚАРАБҰЛАҚ/ КАРАБУЛАК (Кербұлақ ауд.) 

ҚАРАБҰЛАҚ / КАРАБУЛАК (Райымбек ауд.) 

ҚАРАБҰЛАҚ / КАРАБУЛАК (Райымбек ауд.) 

КАРАҒАЙБҰЛАҚ / КАРАГАЙБУЛАК (Райымбек ауд.) 

ҚАРАҒАЙ БҮЙЕН / КАРАГАЙ БУЙЕН (Ақсу ауд.) 



 

ҚАРАҒАЙЛЫ / КАРАГАЙЛЫ (Еңбекшіқазақ ауд.) 

ҚАРАҒАЙЛЫ / КАРАГАЙЛЫ (Кербұлақ ауд.) 

ҚАРАҒАЙЛЫ / КАРАГАЙЛЫ (Панфилов ауд.) 

ҚАРАҒАЙЛЫ / КАРАГАЙЛЫ (Панфилов ауд.) 

ҚАРАҒАЙЛЫ / КАРАГАЙЛЫ (Райымбек ауд.) 

ҚАРАҒАЙЛЫБҰЛАҚ / КАРАГАЙЛЫБУЛАК 

(Панфилов ауд.) 

ҚАРАҒАЙЛЫБҰЛАҚ / КАРАГАЙЛЫБУЛАК 

(Райымбек ауд.) 

ҚАРАҒАЙЛЫСАЙ / КАРАГАЙЛЫСАЙ (Райымбек 

ауд.) 

ҚАРАҒАЙЛЫСАЙ / КАРАГАЙЛЫСАЙ (Райымбек 

ауд.) 

ҚАРАЕРЕҢ / КАРАЕРЕН (Ұйғыр ауд.)  

ҚАРАЕСПЕ / КАРАЕСГІЕ (Жамбыл, Іле ауд.) 

ҚАРАЕСПЕ / КАРАЕСПЕ (Кербұлақ ауд.)  

ҚАРАЕСПЕ / КАРАЕСПЕ (Іле ауд.)  

ҚАРАЕШКІСАЙ / КАРАЕШКИСАЙ (Райымбек ауд.) 

ҚАРАЖАРЫҚ / КАРАЖАРЫК (Іле ауд.)  

ҚАРАЖИДЕ / КАРАЖИДЕ (Алакөл ауд.)  

ҚАРАЖҰРТ / КАРАЖУРТ (Панфилов ауд.) 

КАРАЖЫРЫҚ / КАРАЖЫРЫК (Жамбыл ауд.) 

ҚАРАКӨЗ / КАРАКОЗ (Ақсу ауд.) 

ҚАРАКӨЗ / КАРАКОЗ (Кербұлақ, Көксу ауд.) 

ҚАРАКӨЛДЕК / КАРАКОЛЬДЕК (Ұйғыр, Еңбекшіқазақ 

ауд.) 

КАРАҚИЯ / КАРАКИЯ (Райымбек ауд.)  

ҚАРАҚОЛ / КАРАКОЛ (Панфилов ауд.)  

ҚАРАҚОНЫС / КАРАКОНЫС (Жамбыл ауд., 

Жамбыл обл.) 

ҚАРАҚУЫС / КАРАКУЫС (Алакөл ауд.) 

ҚАРАМЕРГЕНСАЙ / КАРАМЕРГЕНСАЙ (Ұйғыр ауд.) 

ҚАРАМОЛА / КАРАМОЛА (Алакөл ауд.)  

ҚАРАМОЛА / КАРАМОЛА (Кербұлақ ауд.) 

ҚАРАМОЛА / КАРАМОЛА (Панфилов ауд.) 

ҚАРАМҰРЫН / КАРАМУРЫН (Панфилов ауд.) 

ҚАРАҢҒЫҰРТ / КАРАНГЫУРТ (Сарқант ауд.) 

ҚАРАОЙ / КАРАОЙ (Алакөл ауд.) 

ҚАРАӨЗЕК / КАРАОЗЕК (Панфилов ауд.)  

ҚАРАӨТКЕЛ / КАРАОТКЕЛЬ (Еңбекшіқазақ ауд.) 

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Ақсу ауд.) 

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Ақсу ауд.) 

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Алакөл ауд.)  

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Алакөл ауд.)  

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Алакөл ауд.)  

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Алакөл ауд.)  

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Алакөл ауд.)  

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Еңбекшіқазақ ауд.)  

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Еңбекшіқазақ ауд.)  

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Ескелді ауд.)  

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Панфилов ауд.)  

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Панфилов ауд.) 

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Райымбек ауд.)  

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Райымбек ауд.)  

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Райымбек ауд.)  

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Райымбек ауд.) 

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Райымбек ауд.) 

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Ұйғыр ауд.)  



 

ҚАРАСАРЫҚ / КАРАСАРЫК (Ақсу ауд.)  

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Ақсу ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Ақсу ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Ақсу ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Ақсу ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Ақсу ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Алакөл ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Еңбекшіқазақ ауд.)  

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Еңбекшіқазақ ауд.)  

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Еңбекшіқазақ ауд.)  

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Еңбекішқазақ ауд.)  

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Ескелді ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Жамбыл ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Жамбыл ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Жамбыл. Қарасай ауд.)  

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Көксу ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Қаратал ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Еңбекшіқазақ ауд.)  

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Қаратал ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Райымбек ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Райымбек ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Райымбек ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Талғар,  Іле ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Талдықорған қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Іле ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Іле ауд.)  

ҚАРАСУ-ТҮРКСІБ / КАРАСУ-ТУРКСИБ (Іле ауд.) 

ҚАРАТАЛ / КАРАТАЛ (Алакөл ауд.) 

ҚАРАТАЛ / КАРАТАЛ (Қаратал ауд.) 

ҚАРАТАЛ / КАРАТАЛ (Райымбек ауд.) 

ҚАРАТАСӨЗЕК / КАРАТАСОЗЕК (Жамбыл ауд.) 

ҚАРАТҰМА / КАРАТУМА (Ұйғыр ауд.)  

ҚАРАТУРЫҚ / КАРАТУРЫК (Еңбекшіқазақ ауд.) 

ҚАРАШОҚЫ / КАРАШОКЫ (Кербұлақ ауд.)  

ҚАРБҰЗ / КАРБУЗ (Сарқант ауд.) 

ҚАРҒАЛЫ / ҚАРГАЛЫ (Жамбыл ауд.)  

ҚАРҒАЛЫ / ҚАРГАЛЫ (Қарасай ауд.)  

ҚАРҒАЛЫ / ҚАРГАЛЫ (Жамбыл ауд.)  

ҚАРҒАЛЫҚ / ҚАРГАЛЫК (Балқаш ауд.)  

ҚАРҚАРА / КАРКАРА (Райымбек ауд.) 

ҚАРҚЫМБАЙ / КАРКЫМБАЙ (Талғар ауд.) 

ҚАРТАБАЙ / КАРТАБАЙ (Жамбыл ауд., Жамбыл обл.) 

ҚАРТАБҰЛАҚ / КАРТАБУЛАК (Талғар ауд.) 

ҚАРТАБҰЛАҚ / КАРТАБУЛАК (Еңбекшіқазақ ауд.) 

ҚАСКЕЛЕҢ / КАСКЕЛЕН (Жамбыл ауд.)  

ҚАСКЕЛЕҢ / КАСКЕЛЕН (Іле ауд.)  

ҚАСҚАБАС / КАСКАБАС (Қарасай ауд.) 

ҚАСҚАБҰЛАҚ / КАСКАБУЛАК (Ескелді ауд.) 

ҚАСҚАБҰЛАҚ/ КАСКАБУЛАК (Кербұлақ ауд.) 

ҚАСҚАБҰЛАҚ / КАСКАБУЛАК (Кербұлақ ауд.) 

ҚАСҚАБҰЛАҚ / КАСКАБУЛАК (Панфилов ауд.) 

ҚАСҚАБҰЛАҚ / КАСКАБУЛАК (Панфилов ауд.) 

ҚАСҚАБҰЛАҚ / КАСКАБУЛАК (Панфилов ауд.) 

ҚАСҚАБҰЛАҚ / КАСКАБУЛАК (Райымбек ауд.) 

ҚАСҚАЛДАҚ / КАСКАЛДАК (Ақсу ауд.)  

ҚАСҚАСУ / КАСКАСУ (Райымбек ауд.)  

ҚАСПАҢСАЙ / КАСПАНСАЙ (Қарасай ауд.)  



 

ҚАСТЕК / КАСТЕК (Жамбыл ауд.) 

ҚАСТЫҚСАЙ / КАСТЫКСАЙ (Кербұлақ ауд.) 

ҚАСЫМБАЙ / КАСЫМБАЙ (Кербұлақ ауд.) 

ҚАСЫМБЕК / КАСЫМБЕК (Қарасай ауд.) 

ҚАТАҢАЩЫ / КАТАНАЩЫ (Алакөл ауд.) 

ҚАТАҢҚАРАСАЙ / КАТАНКАРАСАЙ (Алакөл ауд.) 

ҚАУҚАН / КАУКАН (Жамбыл ауд.)  

ҚАШҚАНТАЛ / КАШКАНТАЛ (Ақсу ауд.) 

ҚАШЫҚСАЙ / КАШЫКСАЙ (Алакөл ауд.) 

ҚИСЫҚАҚТАС / КИСЫКАКТАС (Ұйғыр, Райымбек 

ауд.) 

ҚИСЫҚСАЙ / КИСЫКСАЙ (Панфилов ауд.) 

ҚИЯҚТЫ / КИЯКТЫ (Панфилов ауд.)  

ҚОҒАЛЫ / КОГАЛЫ (Алакөл ауд.) 

ҚОҒАЛЫ / КОГАЛЫ (Кербұлақ ауд.)  

ҚОЖАБЕК / КОЖАБЕК (Көксу ауд.) 

ҚОЖАЙ / КОЖАЙ (Қарасай ауд.)  

ҚОЖАМБЕРДІ / КОЖАМБЕРДІ (Ақсу ауд.) 

ҚОЖАМЖАР / КОЖАМЖАР (Жамбыл ауд.)  

ҚОЙБЫН / КОЙБЫН (Панфилов ауд.)  

ҚОЙТАС / КОЙТАС (Ескелді ауд.) 

ҚОЙШЫБУЛАК / КОЙШЫБУЛАК (Райымбек ауд.) 

ҚОЙЫНСАЙ / КОЙЫНСАЙ (Еңбекшіқазақ ауд.) 

ҚОЛБОЛДЫСАЙ / КОЛБОЛДЫСАЙ (Жамбыл ауд.) 

ҚОНАҚБАЙ / КОНАКБАЙ (Сарқант ауд.)  

ҚОНЫСБАЙ / КОНЫСБАЙ (Алакөл ауд.) 

ҚОҢЫРӨЛЕҢ / КОНЫРОЛЕН (Панфилов ауд.)  

ҚОПА / КОПА (Ақсу ауд.) 

ҚОПА / КОПА (Жамбыл ауд., Жамбыл обл.) 

ҚОПАБҰЛАҚ / КОПАБУЛАК (Кербұлақ ауд.) 

ҚОПАБҰЛАҚ / КОПАБУЛАК (Кербұлақ ауд.) 

ҚОПАЛЫ / КОПАЛЫ (Ақсу ауд.) 

ҚОПАЛЫ / КОПАЛЫ (Ақсу ауд.) 

ҚОПАЛЫ / КОПАЛЫ (Қордай ауд., Жамбыл обл.) 

ҚОРА / КОРА (Ескелді ауд. және Текелі қалалық 

әкімшілігі аумағы) 

ҚОРА / КОРА (Сарқант ауд.) 

ҚОРҒАС / КОРГАС (Панфилов ауд. және ҚХР 

шекарасында) 

ҚОРЖЫН / КОРЖЫН (Ескелді ауд.) 

ҚОРЖЫНБАЙ / КОРЖЫНБАЙ (Ескелді ауд.) 

ҚОРЫМДЫ / КОРЫМДЫ (Райымбек ауд.)  

ҚОРЫМДЫҚ / КОРЫМДЫК (Райымбек ауд.) 

ҚОСАҒАШ / КОСАГАШ (Ақсу ауд.)  

ҚОСАҒАШ / КОСАГАШ (Кербұлақ ауд.)  

ҚОСБАСТАУ / КОСБАСТАУ (Кербұлақ ауд.) 

ҚОСБҰЛАҚ / КОСБУЛАК (Талғар ауд.)  

ҚОСҚҰДЫҚ / КОСКУДЫК (Жамбыл ауд.)  

ҚОСТАЛ / КОСТАЛ (Панфилов ауд.)  

ҚОСТӨБЕ / КОСТОБЕ (Жамбыл ауд.)  

ҚОТАҢБҰЛАҚ / КОТАНБУЛАК (Жамбыл ауд.) 

ҚОТЫРБҰЛАҚ / КОТЫРБУЛАК (Ақсу ауд.) 

ҚОТЫРШЫҚ / КОТЫРШЫК (Ескелді ауд.)  

ҚОШҚАР / КОШКАР (Ақсу ауд.) 

ҚОШҚАР / КОШКАР (Райымбек ауд.)  

ҚОЯНДЫ / КОЯНДЫ (Кербұлақ ауд.)  

ҚОЯНДЫ / КОЯНДЫ (Райымбек ауд.)  

ҚОЯНДЫСАЙ / КОЯНДЫСАЙ (Жамбыл ауд.) 



 

ҚОЯНКӨЗ / КОЯНКОЗ (Ақсу ауд.) 

ҚОЯНКӨЗ / КОЯНКОЗ (Кербұлақ ауд.)  

ҚОЯНКӨЗ / КОЯНКОЗ (Қарасай, Жамбыл., Іле ауд.) 

ҚУАНЫШБАЙ / КУАНЫШБАЙ (Райымбек ауд.) 

ҚУҒАНТӨР / КУГАНТОР (Райымбек ауд.) 

ҚУРАЙРЕҢК / КУРАЙРЕНК (Ақсу ауд.) 

КҮШІЛІКСАЙ / КУШИЛИКСАЙ (Ұйғыр ауд.)  

ҚҰЙДЫ ҚАРАСАЙ / КУЙДЫ КАРАСАЙ (Панфилов 

ауд.) 

ҚҰЛБАЛА / КУЛБАЛА (Сарқант ауд.)  

ҚҰЛЖАН / КУЛЖАН (Сарқант ауд.)  

ҚҰМБЕЛ / КУМБЕЛЬ (Жамбыл ауд.)  

ҚҰМБЕЛ / КУМБЕЛЬ (Қарасай ауд.)  

ҚҰМБЕЛ / КУМБЕЛЬ (Райымбек, Ұйғыр ауд.) 

ҚҰНДЫЗДЫ / КУНДЫЗДЫ (Панфилов ауд.) 

ҚҰРАЛЫМАҢСАЙ / КУРАЛЫМАНСАЙ (Панфилов 

ауд.) 

ҚҰРАША / КУРАША (Панфилов ауд.)  

ҚҰРБҰЛАҚ / КУРБУЛАК (Талғар, Еңбекшіқазақ ауд.) 

ҚҰРҚАБА / КУРКАБА (Талғар, Райымбек ауд.)  

ҚҰР ҚАРҚАРА / КУР КАРКАРА (Райымбек ауд.) 

ҚҰРЛЫЖАР / КУРЛЫЖАР (Көксу ауд.)  

ҚҰРМАНТАЙ / КУРМАНТАЙ (Кербұлақ ауд.) 

ҚҰРӨЗЕК / КУРОЗЕК (Жамбыл ауд.)  

ҚҰРӨЗЕК / КУРОЗЕК (Жамбыл ауд.)  

ҚҰРСАЙ / КУРСАЙ (Райымбек ауд.) 

ҚҰРСАЙ / КУРСАЙ (Ұйғыр ауд.)  

ҚҰРТЫБАЙ / КУРТЫБАЙ (Райымбек ауд.)  

ҚҰР ШІЛІК / КУР ШИЛИК (Еңбекшіқазақ ауд.) 

ҚҰРЫҚ КӨКСАЙ / КУРЫК КОКСАЙ (Райымбек ауд.) 

ҚҰРЫ ҚАҚПАҚ / КУРЫ КАКПАК (Райымбек ауд.) 

ҚҰРЫСАЙ / КУРЫСАЙ (Еңбекшіқазақ ауд.) 

ҚҰРЫСАЙ / КУРЫСАЙ (Райымбек ауд.) 

ҚҰСАЙЫНСАЙ / КУСАЙЫНСАЙ (Кербұлақ ауд.) 

ҚҰСАҚ / КУСАК (Ескелді ауд.) 

ҚҰСАҚ / КУСАК (Қаратал ауд.) 

ҚҰСМҰРЫН / КУСМУРЫН (Панфилов ауд.) 

ҚҰТТЫБАЙ / КУТТЫБАЙ (Ақсу ауд.)  

ҚҰТЫРҒАН / КУТЫРГАН (Жамбыл ауд.)  

ҚҰТЫРҒАН / КУТЫРГАН (Райымбек ауд.) 

ҚҰТЫРҒАНБҰЛАҚ / КУТЫРГАНБУЛАК (Кербұлақ 

ауд.) 

ҚҰТЫРҒАНБҰЛАҚ / КУТЫРГАНБУЛАК (Кербұлақ 

ауд.) 

ҚЫЗБАСТАУ / КЫЗБАСТАУ (Кербұлақ ауд.) 

ҚЫЗҚОРҒАН / КЫЗКОРГАН (Кербұлақ ауд.) 

ҚЫЗТАУСУ / КЫЗТАУСУ (Алакөл ауд.) 

ҚЫЗЫҚСАЙ / КЫЗЫКСАЙ (Сарқант ауд.) 

ҚЫЗЫЛАҒАШ / КЫЗЫЛАГАШ (Ақсу ауд.) 

ҚЫЗЫЛАУЫЗ / КЫЗЫЛАУЫЗ (Сарқант ауд.) 

ҚЫЗЫЛАУЫЗ / КЫЗЫЛАУЫЗ (Жамбыл ауд.) 

ҚЫЗЫЛАУЫЗ / КЫЗЫЛАУЫЗ (Кербұлақ ауд.) 

ҚЫЗЫЛАУЫЗ / КЫЗЫЛАУЫЗ (Кербұлақ ауд.) 

ҚЫЗЫЛАУЫЗ / КЫЗЫЛАУЫЗ (Панфилов ауд. ) 

ҚЫЗЫЛАУЫЗ / КЫЗЫЛАУЫЗ (Райымбек ауд. ) 

ҚЫЗЫЛАЩЫ / КЫЗЫЛАЩЫ (Кербұлақ ауд.) 

ҚЫЗЫЛБАСТАУ / КЫЗЫЛБАСТАУ (Ескелді ауд.) 

ҚЫЗЫЛБҰЛАҚ / КЫЗЫЛБУЛАК (Еңбекшіқазақ ауд.) 



 

ҚЫЗЫЛБҰЛАҚ / КЫЗЫЛБУЛАК (Көксу ауд.) 

ҚЫЗЫЛБҰЛАҚ / КЫЗЫЛБУЛАК (Райымбек ауд.) 

ҚЫЗЫЛЖАР / КЫЗЫЛЖАР (Кербұлақ ауд.) 

ҚЫЗЫЛКЕЗЕҢ / КЫЗЫЛКЕЗЕН (Ұйғыр ауд.) 

ҚЫЗЫЛКЕРСАЙ / КЫЗЫЛКЕРСАЙ (Кербұлақ ауд.) 

ҚЫЗЫЛҚАЙНАР / КЫЗЫЛКАЙНАР (Жамбыл ауд.) 

ҚЫЗЫЛҚАЙНАР / КЫЗЫЛКАЙНАР (Панфилов ауд.) 

ҚЫЗЫЛҚАЙЫҢ / КЫЗЫЛКАЙЫН (Ақсу ауд.) 

ҚЫЗЫЛҚАРАСАЙ / КЫЗЫЛКАРАСАЙ (ұйғыр ауд.) 

ҚЫЗЫЛҚОРАШ / КЫЗЫЛКОРАШ (Панфилов ауд.) 

ҚЫЗЫЛҚҰДЫҚСАЙ / КЫЗЫЛКУДЫКСАЙ (Жамбыл 

ауд.) 

ҚЫЗЫЛМОЙЫН / КЫЗЫЛМОЙЫН (Кербұлақ ауд.) 

ҚЫЗЫЛСАЙ / КЫЗЫЛСАЙ (Жамбыл ауд.) 

ҚЫЗЫЛСАЙ / КЫЗЫЛСАЙ (Кербұлақ ауд.) 

ҚЫЗЫЛСАЙ / КЫЗЫЛСАЙ (Панфилов ауд.) 

ҚЫЗЫЛСАЙ / КЫЗЫЛСАЙ (Панфилов ауд.) 

ҚЫЗЫЛСАЙ / КЫЗЫЛСАЙ (Райымбек ауд.) 

ҚЫЗЫЛТАЛ / КЫЗЫЛТАЛ (Алакөл ауд.) 

ҚЫЗЫЛТАЛ / КЫЗЫЛТАЛ (Алакөл ауд.) 

ҚЫЗЫЛТЕНТЕК / КЫЗЫЛТЕНТЕК (Алакөл ауд.) 

ҚЫЗЫЛТӨР / КЫЗЫЛТОР (Райымбек ауд.) 

ҚЫЗЫЛШОҚЫСАЙ / КЫЗЫЛШОКЫСАЙ (Ұйғыр 

ауд.) 

ҚЫЛҚАМЫС / КЫЛКАМЫС (Кербұлақ ауд.) 

ҚЫЛШЫҚБАЙ / КЫЛШЫКБАЙ (Райымбек ауд., 

Қырғызстан) 

ҚЫРҒАУЫЛДЫ / КЫРГАУЫЛДЫ (Қарасай ауд.) 

ҚЫРҒЫЗСАЙ / КЫРҒЫЗСАЙ (Жамбыл ауд.) 

ҚЫРТАСТЫ / КЫРТАСТЫ (Панфилов ауд.) 

ҚЫРЫҚБҰЛАҚ / КЫРЫКБУЛАК (Райымбек ауд.) 

ҚЫРТАУСАЙ / КЫРТАУСАЙ (Жамбыл ауд.)  

ЛАВАР / ЛАВАР (Еңбекшіқазақ ауд.)  

ЛАВАРСАЗ / ЛАВАРСАЗ (Еңбекшіқазақ ауд.) 

ЛАЙБҰЛАҚ / ЛАЙБУЛАК (Алакөл ауд.)  

ЛАЙЛЫ / ЛАЙЛЫ (Райымбек ауд.) 

ЛАҢ / ЛАН (Ұйғыр ауд.) 

ЛЕБЕДЕВКА РЕЧКА / ЛЕБЕДЕВКА РЕЧКА (Талғар 

ауд.) 

ЛЕПСІ / ЛЕПСИ (Алакөл, Сарқант ауд.)  

ЛУКАШЕВА / ЛУКАШЕВА (Еңбекшіқазақ ауд.) 

МАЙБҰЛАҚ / МАЙБУЛАК (Жамбыл ауд.) 

МАЙБҰЛАҚ / МАЙБУЛАК (Жамбыл ауд.) 

МАЙБҰЛАҚ / МАЙБУЛАК (Талғар, Райымбек ауд.) 

МАЙЖҮРЕК / МАЙЖУРЕК (Кербұлақ ауд.) 

МАЙҚАН / МАЙКАН (Алакөл ауд.)  

МАЙЛЫСАЙ / МАЙЛЫСАЙ (Панфилов ауд.) 

МАЙСАЙ / МАЙСАЙ (Панфилов ауд.)  

МАЙТӨБЕ / МАЙТОБЕ (Кербұлақ ауд.)  

МАҚПАЛ / МАКПАЛ (Кербұлақ ауд.)  

МАҚПАЛ / МАКПАЛ (Кербұлақ, Көксу ауд.)  

МАЛБАЙ / МАЛБАЙ (Кербұлақ, Көксу ауд.)  

МАЛЫЙ КЛЮЧ / МАЛЫЙ КЛЮЧ (Талғар ауд.) 

МАМЫРҚАН / МАМЫРКАН (Кербұлақ ауд.) 

МАМЫРСАЙ / МАМЫРСАЙ (Көксу ауд.)  

МАНАП / МАНАП (Еңбекшіқазақ ауд.)  

МАНДЖУ / МАНДЖУ (Панфилов ауд.)  

МАРАЛДЫ / МАРАЛДЫ (Алакөл ауд.)  



 

МАСЛОВА / МАСЛОВА (Алакөл ауд.) 

МАТАЙ / МАТАЙ (Кербұлақ ауд.) 

МАШЫҚ / МАШЫК (Райымбек ауд.) 

МӘТІБҰЛАҚСАЙ / МАТИБУЛАКСАЙ (Жамбыл ауд.) 

МЕНДЖУ / МЕНДЖУ (Панфилов ауд.)  

МИКУШИНА / МИКУШИНА (Талғар ауд.) 

МИКУШИН САЙ / МИКУШИН САЙ (Еңбекшіқазақ 

ауд.) 

МОГИЛЬНАЯ / МОГИЛЬНАЯ (Еңбекшіқазақ ауд.) 

МОЙЫНСАЗ / МОЙЫНСАЗ (Талғар ауд.)  

МОЛАЛЫ / МОЛАЛЫ (Жамбыл ауд.) 

МОЛАЛЫАЙРЫҚ / МОЛАЛЫ АЙРЫК (Жамбыл ауд.) 

МОЛШАТ / МОЛШАТ (Алакөл ауд.) 

МОНША / МОНША (Алакөл ауд.)  

МОНШАСАЙ / МОНШАСАЙ (Кербұлақ ауд.) 

МУРАБ / МУРАБ (Ұйғыр ауд.) 

МУТНЫЙ КЛЮЧ / МУТНЫЙ КЛЮЧ (Алакөл ауд.) 

МҰЗДЫБҰЛАҚ/ МУЗДЫБУЛАК (Ақсу ауд.) 

МҰҚАНШЫ / МУКАНШЫ (Қаратал ауд.) 

МҰҚАШБҰЛАҚ / МУКАШБУЛАК (Райымбек ауд.) 

МҰҚЫР / МУКЫР (Көксу ауд.) 

МҰРАТӘЛІ / МУРАТАЛИ (Райымбек ауд.) 

МҰСА / МУСА (Жамбыл ауд.) 

МҰСАӘЛІ / МУСААЛИ (Алакөл ауд.) 

МҰСАСАЙ / МУСАСАЙ (Жамбыл ауд.)  

МЫҢБҰЛАҚ / МЫНБУЛАК (Кербұлақ ауд.) 

МЫҢЖЫЛҚЫ / МЫНЖЫЛКЫ (Панфилов ауд) 

МЫҢТЕКЕ / МЫНТЕКЕ (Алакөл ауд.)  

МЫСЫМБАЙ / МЫСЫМБАЙ (Ақсу ауд.)  

НАЗАР / НАЗАР (Сарқант ауд.)  

НАЗЫРБАЙАЩЫ / НАЗЫРБАЙАЩЫ (Жамбыл ауд.) 

НАЙДЕНКА / НАЙДЕНКА (Ақсу ауд.) 

НАЙЗАТАПҚАН / НАЙЗАТАПКАН (Панфилов ауд.) 

НАЙЗАШОҚЫ / НАЙЗАШОКЫ (Панфилов ауд.) 

НАРЫН / НАРЫН (Балқаш ауд.) 

НАРЫН / НАРЫН (Панфилов ауд.)  

НАРЫНҚОЛ / НАРЫНКОЛ (Райымбек ауд. және ҚХР) 

НАРЫНҚОЛСАЙ / НАРЫНКОЛСАЙ (Ұйғыр ауд.) 

НАУКЕСКЕН / НАУКЕСКЕН (Ұйғыр ауд.)  

НҰРА / НУРА (Ақсу ауд.) 

НҰРЛЫБАЙ / НУРЛЫБАЙ (Ақсу ауд.)  

НҰРЫБАЙ / НУРЫБАЙ (Көксу ауд.)  

ОЗЕРНАЯ / ОЗЕРНАЯ (Қарасай ауд.)  

ОЙЖАЙЛАУ / ОЙЖАЙЛАУ (Еңбекшіқазақ ауд.) 

ОЙЖАЙЛАУ / ОЙЖАЙЛАУ (Қарасай ауд.) 

ОЙЖАЙЛАУ / ОЙЖАЙЛАУ (Панфилов ауд.) 

ОЙЖАЙЛАУ / ОЙЖАЙЛАУ (Райымбек ауд.) 

ОЙҚАРАҒАЙ / ОЙКАРАГАЙ (Райымбек ауд.)  

ОЙСАЗ / ОЙСАЗ (Ескелді ауд.) 

ОЙТОЙҒАН / ОЙТОЙГАН (Ақсу ауд.)  

ОҚЫРАЛЫ / ОКЫРАЛЫ (Райымбек ауд.)  

ОНБҰЛАҚ / ОНБУЛАК (Ақсу ауд.) 

ОҢ ҚЫРҒАУЫЛДЫ / ОН КЫРГАУЫЛДЫ (Қарасай 

ауд.) 

ОҢТАЛҒАР/ ОНТАЛГАР (Талғар ауд.)  

ОҢТҮСТІК АЩЫБҰЛАҚ / ОНТУСТИК АЩЫБУЛАК 

(Ескелді ауд. және Талдықорған қалалық әкімшілік 

аумағы) 



 

ОҢТҮСТІК ЕСІК / ОНТУСТИК ЕСИК (Талғар ауд.) 

ОҢТҮСТІК ШЫҒЫС ТАЛҒАР/ ОНТУСТИК ШЫГЫС 

ТАЛГАР (Талғар ауд.)  

ОРАЗ / ОРАЗ (Талғар ауд.) 

ОРАҚСАЙ / ОРАКСАЙ (Ескелді ауд.) 

ОРАҚТЫ / ОРАКТЫ (Кербұлақ ауд.) 

ОРЛЫ /ОРЛЫ (Талғар ауд.) 

ОРМАНСАЙ / ОРМАНСАЙ (Ақсу ауд.)  

ОРТАБҰЛАҚ / ОРТАБУЛАК (Райымбек ауд.) 

ОРТАБҰЛАҚ / ОРТАБУЛАК (Райымбек ауд.) 

ОРТАБҮЙЕН / ОРТАБУЙЕН (Ақсу ауд.)  

ОРТА ЕСПЕ / ОРТА ЕСПЕ (Іле ауд.) 

ОРТА КАҚПАҚ / ОРТА КАКПАК (Райымбек ауд.) 

ОРТА ҚАРАСАЙ / ОРТА КАРАСАЙ (Ескелді, Кербұлақ 

ауд.) 

ОРТА ҚАРАСАЙ / ОРТА КАРАСАЙ (Райымбек ауд.) 

ОРТА ҚАРАСУ / ОРТА КАРАСУ (Райымбек ауд.)  

ОРТА МЕРКЕ / ОРТА МЕРКЕ (Райымбек ауд.) 

ОРТА ӨСЕК / ОРТА ОСЕК (Панфилов ауд.) 

ОРТАСУ / ОРТАСУ (Балқаш ауд.) 

ОРТА ТАЛҒАР / ОРТА ТАЛГАР (Талғар ауд.)  

ОРТА ТЕНТЕК / ОРТА ТЕНТЕК (Алакөл ауд.) 

ОРЫСБҰЛАҚ / ОРЫСБУЛАК (Жамбыл ауд.) 

ОТЫНДЫСАЙ / ОТЫНДЫСАЙ (Кербұлақ аул.) 

ӨЛЕҢТІI ОЛЕНТЫ (Алакөл ауд.) 

ӨМЕКЕ / ОМЕКЕ (Кербұлақ ауд.)  

ӨРТЕҢСАЙ / ОРТЕНСАЙ (Райымбек ауд.)  

ӨРІКТІ / ОРИКТЫ (Кербұлақ ауд.) 

ӨСЕК / ОСЕК (Панфилов ауд.) 

ӨТЕГЕН / ОТЕГЕН (Жамбыл ауд.) 

ӨТЕНСАЙ / ОТЕНСАЙ (Талғар ауд.)  

ӨТЕПСАЙ / ОТЕПСАЙ (Сарқант ауд.)  

ПЕСЧАНАЯ / ПЕСЧАНАЯ (Райымбек ауд.)  

ПЕТРОВ КЛЮЧ / ПЕТРОВ КЛЮЧ (Райымбек ауд.) 

ПИКЕТНАЯ / ПИКЕТНАЯ (Алакөл ауд.)  

ПИХТОВАЯ / ПИХТОВАЯ (Сарқант ауд.)  

ПИЯЗДЫҚ / ПИЯЗДЫК (Ұйғыр ауд.)  

ПОГАНКА / ПОГАНКА (Қарасай ауд.)  

ПОЗНАКОВКА / ПОЗНАКОВКА (Алакөл ауд.) 

ПОПЕРЕЧНАЯ / ПОПЕРЕЧНАЯ (Кербұлақ ауд.) 

ПРОХОДНАЯ / ПРОХОДНАЯ (Қарасай ауд.)  

ПРЯМАЯ ЩЕЛЬ / ПРЯМАЯ ЩЕЛЬ (Талғар ауд.) 

РАЗВИЛИНКА / РАЗВИЛИНКА (Кербұлақ ауд.) 

РАХАТ / РАХАТ (Еңбекшіқазақ ауд.) 

РЕМИЗОВКА / РЕМИЗОВКА (Талғар ауд.) 

РЫБНЫЙ КЛЮЧ /РЫБНЫЙ КЛЮЧ (Алакөл ауд.) 

САЗТАЛҒАР / САЗТАЛГАР (Еңбекшіқазақ ауд. 

САЙЖОЛ / САЙЖОЛ (Ақсу ауд.) 

САЛАМАТ / САЛАМАТ (Еңбекшіқазақ ауд.) 

САЛДЫРТАС / САЛДЫРТАС (Ескелді ауд.) 

САЛЬНИКОВ САЙ / САЛЬНИКОВ САЙ  

(Еңбекшіқазақ ауд.) 

САМАЛЛЫҚ / САМАЛЛЫК (Көксу ауд.) 

САМСЫ / САМСЫ (Жамбыл ауд.) 

САНДЫҚТАС / САНДЫКТАС (Ескелді, Кербұлақ ауд.) 

САНДЫҚТАС / САНДЫКТАС (Кербұлақ аул. 

САПОЖНИКОВ / САПОЖНИКОВ (Карасай ауд.) 

САРҚЫРАМА / САРКЫРАМА (Кербұлақ ауд) 



 

САРЫАЙҒЫР / САРЫАЙГЫР (Ұйғыр ауд.) 

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Райымбек ауд. ) 

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Жамбыл ауд., Жамбыл 

обл.) 

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Кербұлақ ауд. ) 

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Кербұлақ. Көксу ауд.) 

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Райымбек ауд.) 

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Сарқант ауд.) 

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Қаратал, Ескелді ауд.) 

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Ұйғыр ауд.) 

САРЫЖАЗ / САРЫЖАЗ (Райымбек ауд.) 

САРЫКӨЛСАЙ / САРЫКОЛЬСАЙ (Қаратал ауд.) 

САРЫҚАМЫС / САРЫКАМЫС (Алакөл ауд.) 

САРЫҚАН / САРЫКАН (Ақсу ауд.) 

САРЫҚОЙНАУ / САРЫКОЙНАУ (Райымбек ауд.) 

САРЫҚОРА / САРЫКОРА (Ескелді ауд.) 

САРЫҚЫР / САРЫКЫР (Алакөл ауд.) 

САРЫЛЫҚСАЙ / САРЫЛЫКСАЙ (Талғар ауд.) 

САРЫЛЫСАЙ / САРЫЛЫСАЙ (Талғар ауд.) 

САРЫМӘМБЕТ / САРЫМАМБЕТ (Ақсу ауд.) 

САРЫМСАҚТЫ / САРЫМСАКТЫ (Алакөл ауд.) 

САРЫМСАҚТЫ / САРЫМСАКТЫ (Алакөл. Сарқант 

ауд.) 

САРЫСАЙ / САРЫСАЙ (Жамбыл ауд.) 

САРЫСАЙ / САРЫСАЙ (Жамбыл ауд.) 

САРЫСАЙ / САРЫСАЙ (Талғар ауд.) 

САРЫШАҒАН / САРЫШАГАН (Еңбекшіқазақ ауд.) 

САРЫШІЛДІ / САРЫШИЛЬДЫ (Алакөл және ҚХР 

шекарасында) 

САСЫҚБАЙ / САСЫКБАЙ (Жамбыл ауд.) 

САСЫҚБҰЛАҚ / САСЫКБУЛАК (Талғар ауд.) 

САСЫҚБҰЛАҚ / САСЫКБУЛАК (Ұйғыр ауд.) 

САСЫҚСАЙ / САСЫКСАЙ (Ұйғыр ауд.) 

САСЫҚТҰМА / САСЫКТУМА (Сарқант ауд.) 

САТМА / САТМА (Ақсу ауд.) 

САТЫ / САТЫ (Райымбек ауд.) 

САУРЫҚСАЙ / САУРЫКСАЙ (Райымбек ауд.) 

САУЫСҚАН / САУЫСКАН (Панфилов ауд.) 

САХНОВКА / САХНОВКА (Қарасай ауд.) 

СЕКСЕНБАЙҚАРАСУ / СЕКСЕНБАЙКАРАСУ 

(Еңбекшіқарасу ауд.) 

СЕЛТІ / СЕЛЬТЫ (Алакөл ауд.) 

СЕРЕКТАС / СЕРЕКТАС (Жамбыл ауд.)  

СКОКОВА / СКОКОВА (Еңбекшіқазақ ауд.) 

СОҚЫРБҰЛАҚ / СОКЫРБУЛАК (Жамбыл ауд.) 

СОҚЫРСАЙ / СОКЫРСАЙ (Жамбыл ауд.) 

СОЛАҚСАЙ / СОЛАКСАЙ (Қарасай ауд.) 

СОЛДАТСАЙ / СОЛДАТСАЙ (Ақсу ауд.) 

СОЛДАТСКАЯ / СОЛДАТСКАЯ (Ақсу ауд.) 

СОЛДАТСКАЯ / СОЛДАТСКАЯ (Сарқант ауд.) 

СОЛДАТСКАЯ ЩЕЛЬ / СОЛДАТСКАЯ ЩЕЛЬ (Талғар 

ауд.) 

СОЛЕНЫЙ КЛЮЧ / СОЛЕНЫЙ КЛЮЧ (Алакөл ауд.) 

СОЛЕНЫЙ КЛЮЧ / СОЛЕНЫЙ КЛЮЧ (Сарқант ауд.) 

СОЛЕНЫЙ ЛОГ / СОЛЕНЫЙ ЛОГ (Талғар ауд.)  

СОЛ ҚЫРҒАУЫЛДЫ / СОЛ КЫРГАУЫЛДЫ (Қарасай 

ауд.) 

СОЛОНОВКА / СОЛОНОВКА (Алматы қаласының 



 

аумағы) 

СОЛ ТАЛҒАР / СОЛ ТАЛГАР (Талғар ауд.) 

СОЛТҮСТІК АЩЫБҰЛАҚ / СОЛТУСТИК 

АЩЫБУЛАК (Ескелді ауд. және Талдықорған қалалық 

әкімшілік аумағы)  

СОЛЯНКА / СОЛЯНКА (Талғар ауд.)  

СОНАРЛЫ/ СОНАРЛЫ (Кербұлақ ауд.)  

СӨГЕТІ / СОГЕТЫ (Еңбекшіқазақ ауд.)  

СУАЙРЫҚ / СУАЙРЫК (Панфилов ауд.) 

СУАТСАЙ / СУАТСАЙ (Панфилов ауд.)  

СУЛЫСАЙ / СУЛЫСАЙ (Райымбек ауд.)  

СУЛЫСАЙ / СУЛЫСАЙ (Райымбек ауд.)  

СУЛЫСАЙ / СУЛЫСАЙ (Іле ауд.)  

СУНАТСАЙ / СУНАТСАЙ (Ұйғыр ауд.)  

СУНАТСАЙ / СУНАТСАЙ (Ұйғыр ауд.)  

СУХАЯ РЕЧКА / СУХАЯ РЕЧКА (Алакөл ауд.) 

СУЫҚТҰМА / СУЫКТУМА (Ескелді ауд.) 

СУЫРЛЫ / СУЫРЛЫ (Алакөл ауд.)  

СУЫРСАЙ / СУЫРСАЙ (Сарқант ауд.)  

СҰЛАСУ / СУЛАСУ (Райымбек ауд.)  

СҰЛУБӨКЕН / СУЛУБОКЕН (Панфилов ауд.)  

СҰЛУ КӨКСАЙ / СУЛУ КОКСАЙ (Райымбек ауд.) 

СҰЛУҚОЯНДЫ / СУЛУ КОЯНДЫ (Жамбыл ауд.) 

СҰЛУМАТАЙ / СУЛУМАТАЙ (Кербұлақ ауд.) 

СҰЛУСАЙ / СУЛУСАЙ (Еңбекшіқазақ ауд.)  

СҰЛУСАЙ / СУЛУСАЙ (Панфилов ауд.)  

СҰЛУСАЙ / СУЛУСАЙ (Райымбек ауд.)  

СҰЛУТӨБЕ / СУЛУТОБЕ (Жамбыл ауд.)  

СҰҢҚАРСАЙ / СУНКАРСАЙ (Ұйғыр ауд.)  

СҮМБЕ / СУМБЕ (Райымбек ауд. және ҚХР 

шекарасында) 

СҮМБЕ / СУМБЕ (Ұйғыр ауд.) 

СҮТБҰЛАҚ / СУТБУЛАК (Райымбек ауд.)  

СҮТТІГЕН / СУТТИГЕН (Ақсу ауд.)  

СЫРЛЫТАМ / СЫРЛЫТАМ (Панфилов ауд.)  

СІЛЕМДІ / СИЛЕМДЫ (Алакөл ауд.) 

ТАЙБҰҒА / ТАЙБУГА (Кербұлақ ауд.) 

ТАЙТАҚ / ТАЙТАК (Кербұлақ ауд.)  

ТАЙҒЫЗУ / ТАЙГЫЗУ (Алакөл ауд.) 

ТАЙСОЙҒАНСАЙ / ТАЙСОЙГАНСАЙ (Жамбыл ауд.) 

ТАЙТОРЫ / ТАЙТОРЫ (Жамбыл ауд.)  

ТАЙТОРЫСАЙ / ТАЙТОРЫСАЙ (Жамбьш ауд.) 

ТАҚМОНШАҚ / ТАКМОНШАК (Алакөл ауд.)  

ТАЛАС / ТАЛАС (Райымбек ауд.) 

ТАЛҒАР / ТАЛГАР (Талғар ауд.) 

ТАЛҒАР / ТАЛГАР (Талғар, Еңбекшіқазақ ауд.)  

ТАЛДЫ / ТАЛДЫ (Ақсу ауд.) 

ТАЛДЫ / ТАЛДЫ (Ескелді ауд.) 

ТАЛЛЫ / ТАЛДЫ (Кербұлақ ауд.) 

ТАЛДЫ /ТАЛДЫ (Кербұлақ ауд.) 

ТАЛДЫ / ТАЛДЫ (Кербұлақ ауд.) 

ТАЛДЫ / ТАЛДЫ (Кербұлақ, Панфилов ауд.)  

ТАЛДЫ / ТАЛДЫ (Райымбек ауд.) 

ТАЛДЫ / ТАЛДЫ (Райымбек ауд.) 

ТАЛДЫ / ТАЛДЫ (Райымбек ауд.) 

ТАЛДЫ / ТАЛДЫ (Райымбек ауд.) 

ТАЛДЫ / ТАЛДЫ (Сарқант ауд.)  

ТАЛДЫБҰЛАҚ / ТАЛДЫБУЛАК (Ақсу, Сарқант ауд.) 



 

ТАЛДЫБҰЛАҚ / ТАЛДЫБУЛАК (Еңбекшіқазақ ауд.) 

ТАЛДЫБҰЛАҚ / ТАЛДЫБУЛАК (Жамбыл ауд., 

Жамбыл обл.) 

ТАЛДЫБҰЛАҚ / ТАЛДЫБУЛАК (Кербұлақ ауд.) 

ТАЛДЫБҰЛАҚ / ТАЛДЫБУЛАК (Кербұлақ ауд.) 

ТАЛДЫБҰЛАҚ / ТАЛДЫБУЛАК (Көксу ауд.) 

ТАЛДЫБҰЛАҚ / ТАЛДЫБУЛАК (Райымбек ауд.) 

ТАЛДЫБҰЛАҚ / ТАЛДЫБУЛАК (Райымбек ауд.) 

ТАЛДЫБҰЛАҚ / ТАЛДЫБУЛАК (Талғар ауд.) 

ТАЛДЫҚ / ТАЛДЫК (Ұйгыр ауд.)  

ТАЛДЫСАЙ / ТАЛДЫСАЙ (Жамбыл ауд.) 

ТАЛДЫСАЙ / ТАЛДЫСАЙ (Кербұлақ ауд.) 

ТАЛДЫСАЙ / ТАЛДЫСАЙ (Кербұлақ ауд.) 

ТАЛДЫСАЙ / ТАЛДЫСАЙ (Райымбек ауд.) 

ТАЛДЫСАЙ / ТАЛДЫСАЙ (Райымбек ауд.) 

ТАЛДЫСУ / ТАЛДЫСУ (Панфилов ауд.)  

ТАМҒАЛЫ / ТАМГАЛЫ (Жамбыл ауд.)  

ТАМШЫ / ТАМШЫ (Панфилов ауд.)  

ТАМШЫ / ТАМШЫ (Талғар ауд.)  

ТАМШЫЛЫ / ТАМШЫЛЫ (Алакөл ауд.)  

ТАРАНШЫ / ТАРАНШЫ (Еңбекшіқазақ ауд.)  

ТАРҒАП / ТАРГАП (Жамбыл ауд.) 

ТАРСАЙ / ТАРСАЙ (Еңбекшіқазақ ауд.)  

ТАСБАСТАУ / ТАСБАСТАУ (Кербұлақ ауд.) 

ТАСҚАШАҒАН / ТАСКАШАГАН (Алакөл ауд.) 

ТАСТАУ / ТАСТАУ (Алакөл ауд.) 

TACTҰMA / ТАСТУМА (Алакөл ауд.) 

ТАСТЫ / ТАСТЫ (Еңбекшіқазақ ауд.) 

ТАСТЫ / ТАСТЫ (Жамбыл ауд.)  

ТАСТЫБҰЛАҚ / ТАСТЫБУЛАК (Қарасай ауд.) 

ТАСТЫБҰЛАҚ / ТАСТЫБУЛАК (Райымбек ауд.) 

ТАСТЫБҮЙЕН / ТАСТЫБУЙЕН (Ақсу ауд.) 

ТАСТЫҚАРА / ТАСТЫКАРА (Еңбекшіқазақ ауд.) 

ТАСТЫӨЗЕК / ТАСТЫОЗЕК (Алакөл ауд.) 

ТАУТЕКЕЛІСАЙ / ТАУТЕКЕЛИСАЙ (Жамбыл ауд.) 

ТЕКЕБҰЛАҚ / ТЕКЕБУЛАК (Алакөл ауд.)  

ТЕКЕЛІ / ТЕКЕЛИ (Ескелді және Текелі қалалық 

әкімшілік аумағы) 

ТЕКЕС / ТЕКЕС (Райымбек ауд. және ҚХР) 

ТЕКЕШБҰЛАҚ / ТЕКЕШБУЛАК (Ескелді ауд.) 

ТЕЛІСАЙ / ТЕЛИСАЙ (Ақсу ауд.) 

ТЕМІРЛІК / ТЕМИРЛИК (Ұйғыр ауд.)  

ТЕМІРТАС / ТЕМИРТАС (Талғар, Еңбекшіқазақ ауд.) 

ТЕНТЕК / ТЕНТЕК (Алакөл ауд.) 

ТЕНТЕК / ТЕНТЕК (Көксу, Қаратал ауд.) 

ТЕНТЕКБҰЛАҚ / ТЕНТЕКБУЛАК (Ескелді ауд.) 

ТЕНТЕКБҰЛАҚ / ТЕНТЕКБУЛАК (Кербұлақ ауд.) 

ТЕНТЕК ҚАРАСУ / ТЕНТЕК КАРАСУ (Райымбек ауд.) 

ТЕНТЕКСАЙ / ТЕНТЕКСАЙ (Ескелді, Кербұлақ ауд.) 

ТЕРЕКБҰЛАҚСАЙ / ТЕРЕКБУЛАКСАЙ (Алакөл ауд.) 

ТЕРЕКТІ / ТЕРЕКТЫ (Алакөл ауд.) 

ТЕРЕКТІ / ТЕРЕКТЫ (Алакөл ауд.) 

ТЕРЕКТІ / ТЕРЕКТЫ (Еңбекшіқазақ ауд.)  

ТЕРЕКТІ / ТЕРЕКТЫ (Еңбекшіқазақ ауд.)  

ТЕРЕКТІ / ТЕРЕКТЫ (Ескелді ауд.) 

ТЕРЕКТІ / ТЕРЕКТЫ (Ескелді ауд.) 

ТЕРЕКТІ / ТЕРЕКТЫ (Ескелді ауд.) 

ТЕРЕКТІ / ТЕРЕКТЫ (Панфилов ауд.)  



 

ТЕРЕКТІ / ТЕРЕКТЫ (Сарқант ауд.) 

ТЕРЕКТІ / ТЕРЕКТЫ (Сарқант, Ақсу ауд.) 

ТЕРЕКТІСАЙ / ТЕРЕКТЫСАЙ (Ұйғыр ауд.) 

ТЕРЕҢҚАРА / ТЕРЕНКАРА (Еңбекшіқазақ ауд.) 

ТЕРЕҢҚАРА / ТЕРЕНКАРА (Еңбекшіқазақ, Талғар ауд.) 

ТЕРЕҢҚАРА / ТЕРЕНКАРА (Іле ауд.)  

ТЕРЕҢӨЗЕК / ТЕРЕНОЗЕК (Ақсу ауд.)  

ТЕРЕҢСАЙ / ТЕРЕНСАЙ (Сарқант ауд.) 

ТЕРІСАЙРЫҚ / ТЕРИСАЙРЫК (Сарқант ауд.) 

ТЕРІСАҚКАН / ТЕРИСАККАН (Ақсу ауд.) 

ТЕРІСАҚҚАН / ТЕРИСАККАН (Ескелді, Кербұлақ ауд.) 

ТЕРІСАҚҚАН / ТЕРИСАККАН (Кербұлақ ауд.) 

ТЕРІСБҰЛАҚ / ТЕРИСБУЛАК (Алматы 

қаласыныңаумағы) 

ТЕРІСБҰТАҚ / ТЕРИСБУТАК (Қарасай ауд.) 

ТЕРІСКЕНСУ / ТЕРИСКЕНСУ (Еңбекшіқазақ ауд.) 

ТЕСКЕНСУ/ ТЕСКЕНСУ (Талғар ауд.)  

ТЕСІК / ТЕСИК (Жамбыл ауд., Жамбыл обл.) 

ТЕСІКСАЙ / ТЕСИКСАЙ (Ескелді, Кербұлақ ауд.) 

ТЕСІПАҚҚАН / ТЕСИПАККАН (Сарқант, Ақсу ауд.) 

ТИЕК / ТИЕК (Райымбек ауд.) 

ТИІРМЕН / ТИИРМЕН (Ұйғыр ауд.) 

ТОБЫЛҒЫСАЙ / ТОБЫЛГЫСАЙ (Қаратал ауд.) 

ТОБЫЛҒЫТЫ / ТОБЫЛГЫТЫ (Райымбек ауд.) 

ТОБЫЛҒЫТЫ / ТОБЫЛГЫТЫ (Райымбек ауд.) 

ТОЙСАЙ / ТОЙСАЙ (Талғар ауд.)  

ТОҚПАҚШЫМШЫҚ / ТОКПАКШЫМШЫК 

(Райымбек ауд.) 

ТОҚТАРБАЙСАЙ / ТОКТАРБАЙСАЙ (Райымбек ауд.) 

ТОҚТЫ / ТОКТЫ (Алакөл ауд.) 

ТОМАРТАС / ТОМАРТАС (Қапшағай қалалық 

әкімшілік аумағы) 

ТОПАР / ТОПАР (Балқаш ауд.) 

ТОПКАЯ / ТОПКАЯ (Алакөл, Үржар ауд.) 

ТОРБАЙДЫҢ БАСТАУЫ / ТОРБАЙДЫН БАСТАУЫ 

(Панфилов ауд.) 

ТОРҒАЙ / ТОРҒАЙ (Еңбекшіқазақ ауд.)  

ТӨБЕТ / ТОБЕТ (Жамбыл ауд.) 

ТӨҢКЕРІС / ТОНКЕРИС (Таяғар ауд.)  

ТӨРЕКЕЛДІ / ТОРЕКЕЛЬДЫ (Алакөл ауд.)  

ТРЕТЬЯ РЕЧКА / ТРЕТЬЯ РЕЧКА (Ұйғыр ауд.) 

ТУРИСТЕР / ТУРИСТЕР (Талғар ауд.)  

ТҰҒЫРЫҚ-ҚҰРЫШЫҚ / ТУГЫРЫК-КУРЫШЫК 

(Жамбыл ауд.) 

ТҰЗ/ ТУЗ (Райымбек ауд.) 

ТҰЗСАЙ / ТУЗСАЙ (Кербұлақ ауд.)  

ТҰЙЫҚАША / ТУЙЫКАША (Райымбек ауд.)  

ТҰЙЫҚ ҚАҚПАҚ / ТУЙЫК КАКПАК (Райымбек ауд.) 

ТҰЙЫҚСАЙ / ТУЙЫКСАЙ (Жамбыл ауд.)  

ТҰЙЫҚСУ /ТУЙЫКСУ (Райымбек ауд.)  

ТҰРҒЫНДЫ / ТУРГЫНДЫ (Жамбыл ауд.) 

ТҰРСЫНСАЙ / ТУРСЫНСАЙ (Ұйғыр ауд.) 

ТҮГЕЛБАЙ / ТУГЕЛЬБАЙ (Ұйғыр, Райымбек ауд.) 

ТҮЗУАҚТАС / ТУЗУАКТАС (Ұйғыр, Райымбек ауд.) 

ТҮЙЕСУ / ТУЙЕСУ (Алакөл ауд.) 

ТҮЙМЕ / ТУЙМЕ (Талғар ауд.) 

ТҮКСІМБАЙ / ТУКСИМБАЙ (Ұйғыр ауд.)  

ТҮЛКІЛІ / ТУЛЬКИЛИ (Қаратал ауд.)  



 

ТҮЛКІЛІ / ТУЛЬКИЛИ (Кербұлақ ауд.)  

ТҮЛКІСАЙ / ТУЛЬКИСАЙ (Райымбек ауд.)  

ТҮРГЕН / ТУРГЕН (Еңбекшіқазақ ауд.)  

ТҮТІКСАЙ / ТУТИКСАЙ (Ұйғыр ауд.)  

ТЫРБЫҚ / ТЫРБЫК (Ақсу ауд.) 

ТЫШҚАН / ТЫШКАН (Панфилов ауд.)  

ТЫШҚАНСАЙ ҚАРАСУ / ТЫШКАНСАЙ КАРАСУ 

(Райымбек ауд.) 

ҰЗАҚӨЛГЕН / УЗАКОЛЬГЕН (Ұйғыр ауд.) 

ҰЗЫНАҒАШ / УЗЫНАГАШ (Жамбыл ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Алакөл ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Еңбекішқазақ ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Жамбыл ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Панфилов, Кербұлақ 

ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Кербұлақ ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Райымбек ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Райымбек ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Сарқант ауд.) 

ҰЗЫНЕСПЕ / УЗЫНЕСПЕ (Жамбыл ауд.)  

ҰЗЫН КҮНГЕЙ / УЗЫН КУНГЕЙ (Райымбек ауд.) 

ҰЗЫН ҚАРҒАЛЫ / УЗЫН КАРГАЛЫ (Жамбыл ауд.) 

ҰЗЫНСАЙ / УЗЫНСАЙ (Ұйғыр ауд.) 

ҰЗЫНСАЙБАС / УЗЫНСАЙБАС (Жамбыл ауд.) 

ҰЗЫНСУ / УЗЫНСУ (Панфилов ауд.) 

ҰРЛЫҚ /УРЛЫК (Ұйғыр ауд.) 

ҰРЫСАЙ / УРЫСАЙ (Райымбек ауд.) 

ҰРЫСАЙ / УРЫСАЙ (Райымбек. Ұйғыр ауд.) 

ҰЯЛЫ / УЯЛЫ (Үржар, Алакөл ауд.) 

ҮЙЕҢК1 / УЙЕНКИ (Еңбекшіқазақ ауд.) 

ҮЙТАС / УЙТАС (Панфилов ауд.) 

ҮЛКЕН / УЛЬКЕН (Ұйғыр ауд.) 

ҮЛКЕН АЙДАУСАЙ / УЛЬКЕН АЙДАУСАЙ (Ақсу 

ауд.) 

ҮЛКЕН АҚСУ / УЛЬКЕН АКСУ (Ұйғыр ауд.) 

ҮЛКЕН АҚТАСТЫ / УЛЬКЕН АКТАСТЫ (Панфилов 

ауд.) 

ҮЛКЕН АЛАМАН / УЛЬКЕН АЛАМАН (Панфилов 

ауд.) 

ҮЛКЕН АЛМАТЫ / УЛЬКЕН АЛМАТЫ (Іле ауд.) 

ҮЛКЕН БАСҚАН / УЛЬКЕН БАСКАН (Сарқант ауд.) 

ҮЛКЕН БҰРХАН / УЛЬКЕН БУРХАН (Панфилов ауд.) 

ҮЛКЕН ДАРДАМТЫ / УЛЬКЕН ДАРДАМТЫ (Ұйғыр 

ауд.) 

ҮЛКЕН ЕРМЕНСАЙ / УЛЬКЕН ЕРМЕНСАЙ (Кербұлақ 

ауд.) 

ҮЛКЕН ЖАЛАҢАШ / УЛЬКЕН ЖАЛАНАШ (Сарқант 

ауд.) 

ҮЛКЕН ЖАМБАС / УЛЬКЕН ЖАМБАС (Еңбекшіқазақ 

ауд.) 

ҮЛКЕН КӨКСАЙ / УЛЬКЕН КОКСАЙ (Панфилов ауд.) 

ҮЛКЕН КЕТПЕНСАЙ / УЛЬКЕН КЕТПЕНСАЙ (Ұйғыр 

ауд.) 

ҮЛКЕН ҚАБЫЛ / УЛЬКЕН КАБЫЛ (Панфилов ауд.) 

ҮЛКЕН ҚАЗАН / УЛЬКЕН КАЗАН (Панфилов ауд.) 

ҮЛКЕН ҚАЗАН / УЛЬКЕН КАЗАН (Панфилов ауд. және 

ҚХР шекарасында) 

ҮЛКЕН ҚАҚПАҚ / УЛЬКЕН КАКПАК (Райымбек ауд.) 



 

ҮЛКЕН ҚАРАҒАЙЛЫ / УЛЬКЕН КАРАГАЙЛЫ 

(Панфилов ауд.) 

ҮЛКЕН ҚАРАСУ / УЛЬКЕН КАРАСУ (Райымбек ауд.) 

ҮЛКЕН ҚОПАЛЫ / УЛЬКЕН КОПАЛЫ (Ақсу ауд.) 

ҮЛКЕНҚОРА / УЛЬКЕНКОРА (Ескелді ауд.) 

ҮЛКЕН ҚОЯНДЫ / УЛЬКЕН КОЯНДЫ (Кербұлақ, 

Панфилов ауд.) 

ҮЛКЕН ҚЫЗЫЛЕСПЕ / УЛЬКЕН КЫЗЫЛЕСПЕ (Іле 

ауд.) 

ҮЛКЕН МЫҢЖЫЛҚЫ / УЛЬКЕН МЫНЖЫЛКЫ 

(Талғар ауд.) 

ҮЛКЕНӨЗЕН / УЛЬКЕНОЗЕН (Ұйғыр ауд.) 

ҮЛКЕН ӨРІКТІ / УЛЬКЕН ОРИКТЫ (Райымбек ауд.) 

ҮЛКЕН ӨСЕК / УЛЬКЕН ОСЕК (Панфилов ауд.) 

ҮЛКЕНСАЙ / УЛЬКЕНСАЙ (Ұйғыр ауд.) 

ҮЛКЕН СЕҢГІРЛІ / УЛЬКЕН СЕНГИРЛИ (Алакөл 

ауд.) 

ҮЛКЕН ТАЛДЫБҰЛАҚ / УЛЬКЕН ТАЛДЫБУЛАК 

(Райымбек ауд.) 

ҮЛКЕН ТАСТЫСАЙ / УЛЬКЕН ТАСТЫСАЙ 

(Еңбекшіқазақ ауд.) 

ҮЛКЕН ТЕРЕКТІ / УЛЬКЕН ТЕРЕКТЫ (Ескелді ауд.) 

ҮЛКЕН ТЕРЕКТІ / УЛЬКЕН ТЕРЕКТЫ (Ескелді ауд.) 

ҮЛКЕН ТҰРҒЫНДЫ І УЛЬКЕН ТУРГЫНДЫ (Жамбыл 

ауд.) 

ҮЛКЕН ШАРЫН / УЛЬКЕН ШАРЫН (Еңбекшіқазақ 

ауд.) 

ҮЛКЕН ШАТЫРТАС / УЛЬКЕН ШАТЫРТАС 

(Кербұлақ ауд.) 

ҮЛКЕН ШИБҰТ / УЛЬКЕН ШИБУТ (Райымбек ауд.) 

УЛЬКЕН ШЫҢБҰЛАҚ /УЛЬКЕН ШЫНБУЛАК (Ақсу 

ауд.) 

УЛЬКЕН ШЫҢБҰЛАҚ / УЛЬКЕН ШЫНБУЛАК 

(Қарасай, Жамбыл ауд.) 

ҮЛКЕН ЫССЫ / УЛЬКЕН ЫССЫ (Панфилов ауд.) 

ҮРЖАР / УРЖАР (Үржар, Алакөл ауд.) 

ҮШБҰЛАҚ / УШБУЛАК (Еңбекшіқазақ ауд.) 

ҮШҚАРАҒАЙ / УШКАРАГАЙ (Алакөл ауд.) 

ҮШСАҚАУ / УШСАКАУ (Панфилов ауд.) 

ҮШШИЛІБАСТАУ / УШШИЛИБАСТАУ (Көксу ауд.) 

ҮШІНШІ ҚАЙЫҢДЫ / УШИНШИ КАЙЫНДЫ 

(Ескелді ауд.) 

ХАСАН / ХАСАН (Райымбек ауд. және ҚХР) 

ХАСАН / ХАСАН (Ұйғыр ауд.) 

ХАСАНСАЙ / ХАСАНСАЙ (Ұйғыр ауд.) 

ХОХЛАТСКАЯ / ХОХЛАТСКАЯ (Сарқант ауд.) 

ЦЫГАНКА / ЦЫГАНКА (Талғар ауд.)  

ЧЕРЕМХОВАЯ / ЧЕРЕМХОВАЯ (Алакөл ауд.) 

ЧЕРНАЯ РЕЧКА / ЧЕРНАЯ РЕЧКА (Панфилов ауд.) 

ЧЕРНАЯ РЕЧКА / ЧЕРНАЯ РЕЧКА (Сарқант. 

Алакөл ауд.) 

ЧИНДАЛЫ / ЧИНДАЛЫ (Алакөл ауд.)  

ЧИСТЫЙ КЛЮЧ / ЧИСТЫЙ КЛЮЧ (Алакөл ауд.) 

ЧУНГУТ / ЧУНГУТ (Ұйғыр ауд.) 

ШАДАЙ / ШАДАЙ (Еңбекшіқазақ ауд.)  

ШАҚПАҚТЫ / ШАКПАКТЫ (Көксу ауд.) 

ШАҚПАҚТЫ / ШАКПАКТЫ (Панфилов аул. 

ШАҚЫРМАСАЙ / ШАКЫРМАСАЙ (Ұйғыр ауд.) 



 

ШАЛАПАН / ШАЛАПАН (Ақсу ауд.)  

ШАЛКӨДЕСУ / ШАЛКОДЕСУ (Райымбек ауд.) 

ШАМАЛҒАН / ШАМАЛГАН (Жамбыл, Қарасай, Іле 

ауд.) 

ШАНХАНАЙI ШАНХАНАЙ (Кербұлақ ауд.) 

ШАПҚАНСАЙ / ШАПКАНСАЙ (Ұйғыр ауд. 

ШАПҚЫНЖОЛ / ШАПКЫНЖОЛ (Панфилов ауд.) 

ШАПШАҢЖОЛ / ШАПШАНЖОЛ (Панфилов ауд.) 

ШАРБАҚТЫ / ШАРБАКТЫ (Алакөл ауд.) 

ШАРБАҚТЫ / ШАРБАКТЫ (Алакөл ауд.)  

ШАРЖЕТІМ / ШАРЖЕТИМ (Сарқант ауд.)  

ШАРУА КӨКСАЙ / ШАРУА КОКСАЙ (Райымбек ауд.) 

ШАРЫҚТАС / ШАРЫКТАС (Ескелді ауд.)  

ШАРЫН / ШАРЫН (Райымбек, Ұйғыр ауд.) 

ШАРЫНБАЙ / ШАРЫНБАЙ (Райымбек ауд. 

ШАТЫЛЫҚ / ШАТЫЛЫК (Ұйғыр ауд.)  

ШАТЫРТАС / ШАТЫРТАС (Кербұлақ ауд.) 

ШАТЫРТАС / ШАТЫРТАС (Панфилов ауд.) 

ШӘКІРӘМБАЛ / ШАКИРАМБАЛ (Райымбек ауд.) 

ШЕТІРБҰЛАҚ / ШЕТИРБУЛАК (Ескелді ауд.) 

ШЕҢГЕЛДІ / ШЕНГЕЛЬДЫ (Талғар ауд.)  

ШЕҢГЕЛДІ ҚАРАСУ / ШЕНГЕЛЬДЫ КАРАСУ 

(Еңбекшіқарасу ауд.) 

ШЕРУ / ШЕРУ (Талғар ауд.) 

ШЕТ БАҚАНАС / ШЕТ БАКАНАС (Балқаш аул. 

ШЕТЕНДІ / ШЕТЕНДЫ (Жамбыл ауд.)  

ШЕТЕНДІ / ШЕТЕНДЫ (Жамбыл ауд.)  

ШЕТЕНДІСАЙ / ШЕТЕНДЫСАЙ (Жамбыл ауд. 

ШЕТЕНСАЙ / ШЕТЕНСАЙ (Райымбек, Талғар ауд.) 

ШЕТКІ / ШЕТКИ (Алакөл ауд.) 

ШЕТ МЕРКЕ / ШЕТ МЕРКЕ (Райымбек ауд.) 

ШЕТ ТЕНТЕК / ШЕТ ТЕНТЕК (Алакөл ауд.) 

ШЕТ ТҮРГЕН / ШЕТ ТУРГЕН (Талғар, Еңбекшіқазақ 

ауд.) 

ШИБЫЖЫ / ШИБЫЖЫ (Ксрбұлақ,  Көксу ауд.)  

ШИЕН / ШИЕН (Жамбыл ауд.) 

ШИЛІАЩЫ / ШИЛИАЩЫ (Жамбыл ауд.) 

ШИЛІБАСТАУ / ШИЛИБАСТАУ (Жамбыл ауд.) 

ШИЛІСУ / ШИЛИСУ (Кербұлақ ауд.)  

ШИМОЙНАҚ / ШИМОЙНАК (Талғар ауд.)  

ШИРОКАЯ ЩЕЛЬ / ШИРОКАЯ ЩЕЛЬ (Талғар ауд.) 

ШОҒАНСАЙ / ШОГАНСАЙ (Қарасай ауд.)  

ШОҚПАР / ШОКПАР (Алакөл ауд.) 

ШОҚПАР / ШОКПАР (Панфилов ауд.)  

ШОҚПАРТАС / ШОКПАРТАС (Кербұлақ ауд.) 

ШОҚЫБАСТАУ / ШОКЫБАСТАУ (Райымбек ауд.) 

ШОҚЫМАН / ШОКЫМАН (Алакөл ауд.)  

ШОЛАҚ / ШОЛАК (Еңбекшіқазақ ауд.)  

ШОЛАҚ / ШОЛАК (Райымбек ауд.) 

ШОЛАҚ / ШОЛАК (Жамбыл ауд., Жамбыл обл.) 

ШОЛАҚБҰЛАҚ / ШОЛАКБУЛАК (Алакөл ауд.) 

ШОЛАҚБҰЛАҚ / ШОЛАКБУЛАК (Райымбек ауд.) 

ШОЛАҚЖАРТАС / ШОЛАКЖАРТАС (Жамбыл ауд.) 

ШОЛАҚЖИДЕ / ШОЛАКЖИДЕ (Кербұлақ ауд.) 

ШОЛАҚЖИДЕ / ШОЛАКЖИДЕ (Кербұлақ ауд.) 

ШОЛАҚ ҚАРҒАЛЫ / ШОЛАК ҚАРГАЛЫ (Жамбыл 

ауд.) 

ШОЛАҚСУ / ШОЛАКСУ (Панфилов ауд.) 



 

ШОМЫЛДЫ / ШОМЫЛДЫ (Райымбек ауд.) 

ШОҢҒАЛСАЙ / ШОНГАЛСАЙ (Ұйғыр ауд.) 

ШОҢТАРТАССАЙ / ШОНТАРТАССАЙ (Ұйғыр ауд.) 

ШОҢТАС / ШОНТАС (Райымбек ауд.) 

ШОРА / ШОРА (Ескелді ауд.) 

ШОРТАНБАЙ / ШОРТАНБАЙ (Жамбыл ауд.) 

ШОШАНСАЙ / ШОШАНСАЙ (Ұйғыр ауд.) 

ШОШҚАЛЫ / ШОШКАЛЫ (Кербұлақ ауд.) 

ШОШҚАЛЫ / ШОШКАЛЫ (Райымбек ауд.) 

ШОШҚАЛЫСАЙ / ШОШКАЛЫСАЙ (Жамбыл ауд.) 

ШӨКЕТАЙ / ШОКЕТАЙ (Жамбыл ауд.)  

ШҰБАР / ШУБАР (Талғар ауд.) 

ШҰБАРОЙ / ШУБАРОЙ (Қарасай ауд.) 

ШҰБАРТАЛ / ШУБАРТАЛ (Еңбекшіқазақ ауд.) 

ШҰБЫРМА ХАСАН / ШУБЫРМА ХАСАН (Райымбек 

ауд.) 

ШҰҚЫР / ШУКЫР (Қарасай ауд.) 

ШҰҚЫРШАҚ / ШУКЫРШАК (Талғар ауд.) 

ШҰҢҚЫРБҰЛАҚ / ШУНКЫРБУЛАК (Панфилов ауд.) 

ШЫБЫҚТЫ / ШЫБЫКТЫ (Еңбекшіқазақ ауд.) 

ШЫБЫНДЫСАЙ / ШЫБЫНДЫСАЙ (Талғар ауд.) 

ШЫБЫШ / ШЫБЫШ (Райымбек ауд.) 

ШЫҒЫС АРШАЛЫ / ШЫГЫС АРШАЛЫ (Алакөл 

ауд.) 

ШЫҒЫС ДЕГЕРЕС / ШЫГЫС ДЕГЕРЕС (Жамбыл 

ауд.) 

ШЫҒЫС ҚАРАБҰЛАҚ / ШЫГЫС КАРАБУЛАК 

(Райымбек ауд.) 

ШЫҒЫС ЫРҒАЙТЫ / ШЫГЫС ЫРГАЙТЫ (Жамбыл 

ауд.) 

ШЫЖЫҢ / ШЫЖЫН (Ескелді ауд.) 

ШЫЖЫҢ / ШЫЖЫН (Панфилов ауд.) 

ШЫЛБЫР / ШЫЛБЫР (Кербұлақ ауд.) 

ШЫНЖЫЛЫ / ШЫНЖЫЛЫ (Алакөл ауд.) 

ШЫҢБҰЛАҚ / ШЫНБУЛАК (Ақсу ауд.) 

ШЫҢБҰЛАҚ / ШЫНБУЛАК (Алакөл ауд.) 

ШЫҢБҰЛАҚ / ШЫНБУЛАК (Алакөл ауд.) 

ШЫҢБҰЛАҚ / ШЫНБУЛАК (Ескелді ауд.) 

ШЫҢБҰЛАҚ / ШЫНБУЛАК (Жамбыл ауд.) 

ШЫҢБҰЛАҚ / ШЫНБУЛАК (Панфилов ауд.) 

ШЫҢБҰЛАҚ / ШЫНБУЛАК (Талғар ауд.) 

ШЫҢБҰЛАҚ / ШЫНБУЛАК (Талғар ауд.) 

ШЫРҒАНАҚ / ШЫРГАНАК (Райымбек ауд.) 

ШЫРЫН / ШЫРЫН (Кербұлақ ауд.) 

ШІЛІК / ШИЛИК (Еңбекшіқазақ ауд.) 

ШІЛІКТІ / ШИЛИКТЫ (Алакөл ауд.) 

ШІЛІКТІ / ШИЛИКТЫ (Талғар ауд.) 

ШІРКЕЙ / ШИРКЕЙ (Кербұлақ ауд.) 

ЩИПАЛКА / ЩИПАЛКА (Еңбекшіқазақ ауд.) 

ЫҚЫЛАС / ЫКЫЛАС (Кербұлақ ауд.) 

ЫҚЫЛАССАЙ / ЫКЫЛАС САЙ (Қарасай ауд.) 

ЫРҒАЙЛЫ / ЫРГАЙЛЫ (Панфилов ауд.) 

ЫРҒАЙТЫ / ЫРГАЙТЫ (Алакөл ауд.) 

ІЛЕ / ИЛЕ (ҚХР, Панфилов және Ұйғыр ауд. 

шекарасында, Еңбекшіқазақ және Кербұлақ ауд. 

шекарасында, Қапшағай қалалық әкімшілік аум., Балқаш, 

Іле, Талғар ауд. шекарасында) 

ІЛІНБАЙ / ИЛИНБАЙ (Райымбек ауд.) 



 

ІНІЛІ / ИНИЛИ (Алакөл ауд.) 

ІШКІ ҚАҚПАҚ / ИШКИ КАКПАК (Райымбек ауд.) 

ІШТЕНСАЙ / ИШТЕНСАЙ (Жамбыл ауд.) 

ЮЖНАЯ КАЗАЧКА / ЮЖНАЯ КАЗАЧКА (Қарасай 

ауд.) 

 

 

 

 

 

  



 

                                                   

                                                       АТЫРАУ ОБЛЫСЫ 

 

 

АҚСАЙ / АКСАЙ (Индер ауд.) 

АҚСАЙ / АКСАЙ (Индер ауд.) 

АҚСАЙ / АКСАЙ (Қызылқоға ауд.) 

АҚТӨБЕ / АКТОБЕ (Құрманғазы ауд.) 

АҚШИ / АКШИ (Қызылқоға ауд.) 

АЛҒАРА / АЛГАРА (Астрахан обл.) 

АЩЫСАЙ / АЩЫСАЙ (Жылыой ауд.) 

АЩЫСАЙ / АЩЫСАЙ (Махамбет ауд.) 

БҰРМАСАЙ / БУРМАСАЙ (Қызылқоға ауд.) 

БҮГІЛОЗЕК / БУГИЛЬОЗЕК (Махамбет, Исатай ауд.) 

БҮЛІКАЯҚ / БУЛИКАЯК (Индер ауд.) 

ГРЕЧКИНА / ГРЕЧКИНА (Құрманғазы ауд.) 

ДӘУІТ / ДАУИТ (Құрманғазы ауд.) 

ДВОЙНИКИ / ДВОЙНИКИ (Құрманғазы ауд.) 

ДОЛОНКА / ДОЛОНКА (Құрманғазы ауд. және РФ 

шекарасында) 

ДРУЖИНА / ДРУЖИНА (Кұрманғазы ауд.) 

ЕЛІБАЙСАЙ / ЕЛИБАЙСАЙ (Жылыой ауд.) 

ЕСКІ ҚАНЫШ / ЕСКИ КАНЫШ (Құрманғазы ауд.) 

ЖАЙЫҚ / ЖАЙЫК (Индер, Махамбет ауд, Атырау 

қаласы және қалалық әкімшілігінің аум, БҚО, РФ) 

ЖАҚСЫ ҚАРАСАЙ / ЖАКСЫ КАРАСАЙ (Жылыой 

ауд. және Маңғыстау обл. шекарасында) 

ЖАМАН АША / ЖАМАН АША (Қызылқоға ауд.) 

 

 

 

 

ЖАМБЫЛ / ЖАМБЫЛ (Құрманғазы ауд.) 

ЖАНТАҚТЫ / ЖАНТАКТЫ (Құрманғазы ауд.) 

ЖАРСАЙ / ЖАРСАЙ (Қызылқоға ауд.) 

ЖАРЫПШЫҚҚАН / ЖАРЫПШЫККАН (Қызылқоға 

ауд.) 

ЖАУТАЙ / ЖАУТАЙ (Құрманғазы ауд.) 

ЖЕМ / ЖЕМ (Жылыой ауд. және Ақтөбе обл. 

шекарасында) 

ЖЫЛҚЫБАЙ / ЖЫЛКЫБАЙ (Индер, Махамбет ауд.) 

ЗИМНИК / ЗИМНИК (Құрманғазы ауд.) 

ЗОЛОТАЯ / ЗОЛОТАЯ (Кұрманғазы ауд.) 

ИГОЛКИНА БАНКА / ИГОЛКИНА БАНКА 

(Құрманғазы ауд. және РФ шекарасында ) 

ИНОЗЕМЦЕВА / ИНОЗЕМЦЕВА (Құрманғазы ауд.) 

КОБЯКОВСКАЯ / КОБЯКОВСКАЯ (Кұрманғазы ауд.) 

КОНЕВСКАЯ БАНКА / КОНЕВСКАЯ БАНКА 

(Құрманғазы ауд.) 

КӨЗДІҚАРА / КОЗДЫКАРА (Қызылқоға ауд.) 

КӨКАРНА / КОКАРНА (Қызылқоға ауд.) 

КІШІЖАЙЫҚ / КИШИ ЖАЙЫК (Құрманғазы ауд..) 

ҚАЙНАР / КАЙНАР (Жылыой және Қызылқоға ауд. 

шекарасында) 

ҚАНДЫСАЙ / КАНДЫСАЙ (Жылыой ауд.) 

ҚАНЫШ / КАНЫШ (Құрманғазы ауд.) 

ҚАРАБАУ / КАРАБАУ (Қызылқоға ауд.) 

ҚАРАӨЗЕК / КАРАОЗЕК (Қызылқоға, Индер ауд.) 



 

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Қызылқоға ауд.) 

КАРАСУ / КАРАСУ (Қызылқоға ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Қызылқоға ауд.) 

ҚҰРАЙЛЫ / КУРАЙЛЫ (Индер, Махамбет ауд.) 

ҚҰРЖЕМ / КУРЖЕМ (Жылыой ауд.) 

ҚҰРОЙЫЛ / КУРОЙЫЛ (Қызылқоға ауд.) 

ҚЫЗЫЛЖАР / КЫЗЫЛЖАР (Қызылқоға ауд.) 

МАЛАЯ БЫСТРАЯ / МАЛАЯ БЫСТРАЯ (Құрманғазы 

ауд.) 

МАЛОГАНЮШКИНСКАЯ БАНКА/ 

МАЛОГАНЮШКИНСКАЯ БАНКА (Құрманғазы ауд.) 

МОКРИНСКАЯ / МОКРИНСКАЯ (Құрманғазы ауд.) 

МОРСКАЯ БУЛГАЧНАЯ / МОРСКАЯ БУЛГАЧНАЯ 

(Құрманғазы ауд.) 

МОРСКАЯ ДУНАЙКА / МОРСКАЯ ДУНАЙКА 

(Құрманғазы ауд.) 

МЫЛҚЫМБАЙ / МЫЛКЫМБАЙ (Жылыой ауд.) 

НАЙЗА / НАЙЗА (Индер ауд.)  

НОВАЯ ПРОТОКА / НОВАЯ ПРОТОКА (Құрманғазы 

ауд. және РФ шекарасында) 

НОҒАЙТЫ / НОГАЙТЫ (Қызылқоға ауд., Ақтөбе обл.) 

ОЙЫЛ / ОЙЫЛ (Қызылқоға ауд., БҚО, Ақтөбе обл.) 

ӨЗЕКТЕРЕҢ / ОЗЕКТЕРЕН (Махамбет ауд.) 

ӨЛЕҢТІ БАНКАСЫ / БАНКА ОЛЕНДЫ (Кұрманғазы 

ауд.) 

ӨТЕРІ БАНКАСЫ / БАНКА ОТЕРИ (Құрманғазы ауд.) 

ПОРОХОДСКАЯ / ПАРОХОДСКАЯ (Құрманғазы ауд.) 

ПЕТАШКИН ПЛАВ / ПЕТАШКИН ПЛАВ (Құрманғазы 

ауд.) 

ПРЯМАЯ КАНЫЧА / ПРЯМАЯ КАНЫЧА (Кұрманғазы 

ауд.) 

САРҚЫРАМА / САРКЫРАМА (Қызылқоға ауд.) 

САРЫАПАН / САРЫАПАН (Қызылқоға ауд.) 

СЕННАЯ / СЕННАЯ (Құрманғазы ауд.) 

СМИРНОВСКАЯ / СМИРНОВСКАЯ (Кұрманғазы ауд. 

РФ шекарасында) 

СОЛЕНАЯ / СОЛЕНАЯ (Құрманғазы ауд.) 

СРЕДНЯЯ ДУНАЙКА / СРЕДНЯЯ ДУНАЙКА 

(Құрманғазы ауд.) 

СТАРАЯ РЕЧКА / СТАРАЯ РЕЧКА (Индер ауд.) 

ТАТАРСКАЯ / ТАТАРСКАЯ (Құрманғазы ауд.) 

ТЕНТЕКҚАРА / ТЕНТЕККАРА (Қызылқоға ауд., 

Ақтөбе обл.) 

ТЕҢІЗДІК ҚАНЫШ / ТЕНИЗДИК КАНЫШ 

(Құрмангазы ауд.) 

ТУЛАҚ / ТУЛАК (Құрманғазы ауд.) 

ТІКСАЙ / ТИКСАЙ (Қызылқоға ауд.) 

ҮЛКЕН АША / УЛЬКЕН АША (Қызылқоға ауд.) 

ҮҢГІРСАЙ / УНГИРСАЙ (Қызылқоға ауд.) 

ЧАЙКА / ЧАЙКА (Құрманғазы ауд.) 

ЧЕРНЕВОЙ ДУНАЙ / ЧЕРНЕВОЙ ДУНАЙ 

(Құрманғазы ауд.) 

ШАРОНОВА / ШАРОНОВА (Құрманғазы ауд.) 

ШАРОНОВСКАЯ БАНКА / ШАРОНОВСКАЯ БАНКА 

(Құрманғазы ауд.) 

ШЕТКӨЛ / ШЕТКОЛЬ (Қызылқоға ауд.) 

ШИРОКАЯ / ШИРОКАЯ (Құрманғазы ауд. және РФ 

шекарасында) 



 

 

                                     БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ 

 

АЙБАССАЙ / АЙБАССАЙ (Бөкей ордасы, Жәнібек ауд.) 

АҚАТАН / АКАТАН (Шыңғырлау ауд.)  

АҚБҰЛАҚ / АКБУЛАК (Бөрілі ауд.)  

АҚБҰЛАҚ / АКБУЛАК (Шыңғырлау ауд.)  

АҚҚҰДЫҚ / АККУДЫК (Теректі ауд.)  

АҚҚҰДЫҚСАЙ / АККУДЫКСАЙ (Сырым ауд.) 

АҚСАЙ / АКСАЙ (Бөкей ордасы ауд.) 

АҚСУАТ / АКСУАТ (Қаратөбе ауд.) 

АҢҚАТЫ / АНКАТЫ (Сырым ауд.) 

АСЫ / АСЫ (Шыңғырлау ауд.) 

АШАПХАН / АШАПХАН (Теректі ауд.) 

АЩЫ / АЩЫ (Тасқала ауд.) 

АЩЫ / АЩЫ (Шыңғырлау ауд.) 

АЩЫҚАРА / АЩЫКАРА (Қаратөбе ауд.)  

АЩЫҚАРА / АЩЫКАРА (Қаратөбе ауд.)  

АЩЫӨЗЕК / АЩЫОЗЕК (Бөрілі ауд.)  

АЩЫӨЗЕК / АЩЫОЗЕК (Жәнібек, Казталовка және 

Бөкей ордасы ауд. шекарасында)  

АЩЫСАЙ / АЩЫСАЙ (Қаратөбе ауд.)  

АЩЫСАЙ / АЩЫСАЙ (Қаратөбе және Шыңғырлау ауд. 

шекарасында) 

АЩЫСАЙ / АЩЫСАЙ (Казталовка ауд.)  

АЩЫСАЙ / АЩЫСАЙ (Казталовка ауд.)  

АЩЫСАЙ / АЩЫСАЙ (Қаратөбе ауд. және Ойыл ауд. 

Ақтөбе обл. шекарасында)  

 

 

 

 

АЩЫСАЙ / АЩЫСАЙ (Қаратөбе ауд. және Ойыл ауд. 

(Ақтөбе обл.) шекарасында)  

АЩЫСАЙ / АЩЫСАЙ (Сырым ауд.)  

АЩЫСАЙ / АЩЫСАЙ (Сырым ауд.)  

АЩЫСАЙ / АЩЫСАЙ (Сырым ауд.)  

АЩЫСАЙ / АЩЫСАЙ (Сырым ауд.)  

АЩЫСАЙ / АЩЫСАЙ (Сырым ауд.) 

АЩЫСАЙ / АЩЫСАЙ (Сырым және Теректі ауд.) 

АЩЫСАЙ / АЩЫСАЙ (Теректі ауд.)  

АЩЫСАЙ / АЩЫСАЙ (Теректі ауд.) 

АЩЫСАЙӨЛЕҢТІ / АЩЫСАЙОЛЕНТЫ (Сырым және 

Ақжайық ауд.)  

АЩЫШАЙЫН / АЩЫШАЙЫН (Теректі ауд.) 

ӘБДІЛДАСАЙ / АБДИЛЬДАСАЙ (Жәнібек ауд.)  

БАҒЫРЛАЙ / БАГЫРЛАЙ (Ақжайық ayд. және Атырау 

обл. шекарасында) 

БАРБАСТАУ / БАРБАСТАУ (Теректі ауд.) 

БАРСАЙ / БАРСАЙ (Сырым ауд.) 

БАТПАҚТЫ / БАТПАКТЫ (Сырым ауд.) 

БАЯНАС / БАЯНАС (Қаратөбе ауд. және Шыңғырлау 

ауд. шекарасында) 

БЕЛАЯ / БЕЛАЯ (Зеленов ауд.) 

БЕЛЕНЬКАЯ / БЕЛЕНЬКАЯ (Зеленов ауд. және РФ 

шекарасында) 

БЕЛЕНЬКАЯ / БЕЛЕНЬКАЯ (Тасқала ауд.) 

БЕРДАЛЫ / БЕРДАЛЫ (Қаратөбе ауд.) 



 

БЕРЕЗОВКА / БЕРЕЗОВКА (Бөрілі ауд. және РФ 

шекарасында) 

БЕРІШАРАЛ / БЕРИШАРАЛ (Жәнібек ауд.) 

БЕСОБА / БЕСОБА (Шыңғырлау ауд.) 

БОБОВАЯ / БОБОВАЯ (Тасқала, Зеленов ауд.) 

БОЛЬШАЯ ВЕРБОВКА / БОЛЬШАЯ ВЕРБОВКА 

(Зеленов ауд. және РФ шекарасында) 

БӨГЕТСАЙ / БОГЕТСАЙ (Теректі ауд.) 

БҰЛАҚСАЙ / БУЛАКСАЙ (Қаратөбе, Сырым ауд.) 

БҰЛДЫРТЫ / БУЛДЫРТЫ (Шыңғырлау, Қаратөбе және 

Сырым ауд.) 

БЫКОВКА / БЫКОВКА (Зеленов ауд. және РФ 

шекарасында) 

БЫЛҚЫЛДАҚ / БЫЛКЫЛДАК (Шыңғырлау ауд.) 

1-ШІ ГОРЬКАЯ / ГОРЬКАЯ 1-Я (Тасқала ауд. және РФ 

шекарасында) 

1-ШІ ГРАЧИ / ГРАЧИ 1-Я (Ақжайық ауд.) 

1-ШІ ЖЫМПИТЫ / ЖЫМПИТЫ 1-Я (Сырым ауд.) 

1-ШІ ШЫЖЫҢ / ШЫЖЫН 1-Я (Тасқала ауд.) 

ВИЛЬНАЯ / ВИЛЬНАЯ (Орал қалалық әкімшілік аумағы 

және Зеленов ауд.) 

ГАВРИЛИНА / ГАВРИЛИНА (Зеленов ауд.) 

ГЛУБОКАЯ / ГЛУБОКАЯ (Теректі ауд.) 

ГОРЬКАЯ / ГОРЬКАЯ (Бөкей ордасы ауд.) 

ГОРЬКАЯ / ГОРЬКАЯ (Казталовка ауд. және РФ 

шекарасында) 

ГОРЬКАЯ / ГОРЬКАЯ (Тасқала ауд.) 

ГОРЬКАЯ / ГОРЬКАЯ (Тасқала ауд.) 

ДЕРКӨЛ / ДЕРКОЛЬ (Орал қалалық әкімшілік аумағы. 

Тасқала және Зеленов ауд. шекарасында) 

ДҮРЕ / ДУРЕ (Казталов ауд. және РФ шекарасында) 

ДҮРЕ / ДУРЕ (Тасқала ауд.) 

ДЫМДЫСАЙ / ДЫМДЫСАЙ (Қаратөбе ауд.) 

2-ШІ ГОРЬКАЯ / ГОРЬКАЯ 2-Я (Тасқала ауд. және РФ 

шекарасында) 

2-ШІ ГРАЧИ / ГРАЧИ 2-Я (Ақжайық ауд.) 

2-ШІ ЖЫМПИТЫ / ЖЫМПИТЫ 2-Я (Сырым ауд.) 

2-ШІ ШЫЖЫҢ / ШЫЖЫН 2-Я (Тасқала ауд.) 

ЕЛЕК / ЕЛЕК (Шыңғырлау, Бөрілі ауд. және РФ 

шекарасында) 

ЕЛТІС / ЕЛЬТИС (Зеленов ауд. және РФ шекарасында) 

ЕМБОЛАТ / ЕМБОЛАТ (Зеленов ауд. және РФ 

шекарасында) 

ЕРМИШКИН / ЕРМИШКИНА (Тасқала ауд.) 

ЕРСАРЫАҢҚАТЫ / ЕРСАРЫАНКАТЫ (Сырым және 

Теректі ауд. шекарасында) 

ЕРУБАЙ / ЕРУБАЙ (Теректі ауд.) 

ЕСЕНАҢҚАТЫ / ЕСЕНАНКАТЫ (Сырым және Теректі 

ауд.) 

ЕСКІЖАЙЫҚ / ЕСКИ ЖАЙЫК (Зеленов ауд.) 

ЖАЙЫҚ / ЖАЙЫК (Орал қалалық әкімшілік аумағы, 

Зеленов,  Бөрілі, Теректі, Ақжайық ауд. және Атырау 

обл., Атырау қаласы және қалалық әкімшілік аумақтары, 

Башқұрт Республикасы, РФ шекарасында) 

ЖАЙЫЛМАСАЙ / ЖАЙЫЛМАСАЙ (Жәнібек ауд.) 

ЖАҚСЫБАЙ / ЖАКСЫБАЙ (Қаратөбе ауд. және 

Ақтөбе обл.) 

ЖАҚЫБАЙ / ЖАКЫБАЙ (Жаңақала ауд.) 



 

ЖАЛПАҚЖЫРА / ЖАЛПАКЖЫРА (Жәнібек ауд.) 

ЖАМАНӨЗЕК / ЖАМАНОЗЕК (Қаратөбе ауд.) 

ЖЕЗБИКЕ / ЖЕЗБИКЕ (Теректі ауд.) 

ЖОСАЛЫ / ЖОСАЛЫ (Сырым және Шыңғырлау ауд.) 

ЖЫЛАНДЫ / ЖЫЛАНДЫ (Ақжайық ауд.) 

ЖЫЛАНДЫ / ЖЫЛАНДЫ (Жаңақала және Казталов 

ауд.) 

ЖЫМПИТЫ / ЖЫМПИТЫ (Сырым ауд.) 

ЖІҢІШКЕСАЙ / ЖИНИШКЕСАЙ (Шынғырлау ауд.) 

ИЗЕНДІБҰЛАҚ / ИЗЕНДИБУЛАК (Сырым ауд.) 

ИІРСАРЫ / ИИРСАРЫ (Сырым ауд.) 

КАЗАЧЬЯ / КАЗАЧЬЯ (Зеленов ауд. және Орал қалалық 

әкімшілік аумағы) 

КОЛОВЕРТИНСКАЯ / КОЛОВЕРТИНСКАЯ (Ақжайық 

ауд.) 

КОРДОНСАЛА / КОРДОНСАЛА (Бөкей ордасы ауд.) 

КӨКБАҚТЫ / КОКБАКТЫ (Сырым ауд.) 

КӨПІРАҢҚАТЫ / КОПИРАНКАТЫ (Сырым ауд.) 

КӨШІМ / КОШИМ (Зеленов, Ақжайық, Казталов, 

Жаңақала ауд.) 

КРУТАЯ / КРУТАЯ (Зеленов ауд.) 

КРУТАЯ / КРУТАЯ (Зеленов ауд.) 

КҮНШІБАЙ / КУНШИБАЙ (Бөрілі ауд.) 

КІШІ ЕМБОЛАТ / КИШИ ЕМБОЛАТ (Зеленов ауд. 

және РФ шекарасында) 

ҚАБЫРШАҚТЫ / КАБЫРШАКТЫ (Жаңақала ауд.) 

ҚАЛДЫҒАЙТЫ / КАЛДЫГАЙТЫ (Шынғырлау және 

Қаратөбе ауд.) 

ҚАЛИКЕ / КАЛИКЕ (Тасқала ауд.) 

ҚАМЫСӨЗЕН / КАМЫСОЗЕН (Тасқала ауд.) 

ҚАНДЫҚАРА / КАНДЫКАРА (Сырым ауд.) 

ҚАНИШАР / КАНИШАР (Тасқала ауд.) 

ҚАРАБАС / КАРАБАС (Теректі ауд.) 

ҚАРАБҰЛАҚ / КАРАБУЛАК (Шыңғырлау ауд.) 

ҚАРАҒАНДЫ / КАРАГАНДЫ (Бөрілі ауд.) 

ҚАРАОБА / КАРАОБА (Бөрілі ауд.) 

ҚАРАОБАСАЙ / КАРАОБАСАЙ (Шыңғырлау ауд.) 

ҚАРАӨЗЕН / КАРАОЗЕН (Казталов, Жаңақала ауд. және 

РФ шекарасында) 

ҚАРАСАЙ / ҚАРАСАЙ (Сырым ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Қаратөбе және Шыңғырлау ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Казталов ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Шыңғырлау ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Шыңғырлау ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Шыңғырлау ауд.) 

ҚАРҒАЛЫАЯҚ / КАРГАЛЫАЯК (Шыңғырлау ауд.) 

ҚОҒА / КОГА (Сырым ауд.) 

ҚОҢЫРСАЙ / КОНЫРСАЙ (Жаңақала ауд.) 

ҚОСАҒАШ / КОСАГАШ (Қаратөбе ауд.) 

ҚОСАРАЛ / КОСАРАЛ (Казталов ауд.) 

ҚОШАБАЙСАЙ / КОШАБАЙСАЙ (Сырым ауд.) 

ҚУАҒАШ / КУАГАШ (Шыңғырлау ауд.) 

ҚУАҒАШТЫ / КУАГАШТЫ (Қаратөбе ауд.) 

ҚУРАЙЛЫСАЙ / КУРАЙЛЫСАЙ (Теректі ауд.) 

ҚҰЙРЫҚСАЙ / КУЙРЫКСАЙ (Жаңақала ауд.) 

ҚҰРМАНБАЙ / КУРМАНБАЙ (Бөрілі және Сырым ауд.) 

ҚҰРСАЙ / КУРСАЙ (Жәнібек ауд.) 

ҚЫЗЫЛЖАР / КЫЗЫЛЖАР (Қаратөбе ауд.) 



 

ЛАРИНА / ЛАРИНА (Зеленов ауд.) 

МАҚҰБ / МАКУБ (Сырым ауд.) 

МАЛАЯ БЫКОВКА / МАЛАЯ БЫКОВКА (Зеленов ауд. 

және РФ шекарасында) 

МЕРЕКЕ / МЕРЕКЕ (Тасқала ауд. және РФ 

шекарасында) 

МОКРАЯ ГРЕМЯЧЬЯ / МОКРАЯ ГРЕМЯЧЬЯ 

(Зеленов ауд.) 

МҰҚЫР / МУКЫР (Жаңақала ауд.) 

МҰРАТСАЙ / МУРАТСАЙ (Жәнібек және Бөкей ордасы 

ауд. шекарасында) 

ӨЗЕК / ОЗЕК (Қаратөбе ауд.) 

ӨЗЕК / ОЗЕК (Қаратөбе ауд.) 

ӨЗЕК / ОЗЕК (Казталов ауд.) 

ӨЛЕҢТІ / ОЛЕНТЫ (Сырым ауд.) 

ПАНИКА / ПАНИКА (Тасқала ауд.) 

ПЕРЕМЕТНАЯ / ПЕРЕМЕТНАЯ (Зеленов ауд.) 

ПЕСЧАНАЯ / ПЕСЧАНАЯ (Шыңғырлау, Қаратөбе ауд.) 

ПЕСЧАНКА / ПЕСЧАНКА (Тасқала ауд.) 

РАЙЫМҚАРАСУ / РАЙЫМКАРАСУ (Сырым ауд.) 

РОДНИК / РОДНИК (Зеленов ауд.) 

РУБЕЖКА / РУБЕЖКА (Зеленов ауд. және РФ 

шекарасында) 

САРЫМСАҚСАЙ / САРЫМСАКСАЙ (Сырым ауд.) 

САРЫӨЗЕК / САРЫОЗЕК (Сырым ауд.) 

САРЫӨЗЕН / САРЫОЗЕН (Жәнібек, Казталов,  

Жаңақала ауд. және РФ шекарасында) 

СОЛДАТКА / СОЛДАТКА (Зеленов ауд. және РФ  

шекарасында) 

СОЛДАТКА / СОЛДАТКА (Зеленов ауд.) 

СОЛЯНКА / СОЛЯНКА (Теректі ауд.) 

СОЛЯНКА / СОЛЯНКА (Теректі ауд.) 

СОЛЯНКА / СОЛЯНКА (Теректі ауд.) 

СУХАЯ ГРЕМЯЧЬЯ / СУХАЯ ГРЕМЯЧЬЯ (Зеленов 

ауд.) 

СУЫҚБҰЛАҚ / СУЫКБУЛАК (Бөрілі ауд.)  

ТАЙЛАҚ /  ТАЙЛАК (Сырым ауд.)  

ТАЛДЫСАЙ / ТАЛДЫСАЙ (Қаратөбе ауд. және Ақтөбе 

обл.) 

ТАЛОВАЯ / ТАЛОВАЯ (Зеленов ауд. және РФ 

шекарасында) 

ТАЛОВАЯ / ТАЛОВАЯ (Зеленов ауд. және PФ 

шекарасында) 

ТАМДЫ / ТАМДЫ (Сырым ауд.) 

ТАНАС / ТАНАС (Теректі және Сырым ауд.)  

ТАРҒЫН / ТАРГЫН (Жәнібек ауд. және PФ 

шекарасында) 

ТАРЫЛҒАНСАЙ / ТАРЫЛГАНСАЙ (Жәнібек ауд.) 

ТЕРЕКТІСАЙ / ТЕРЕКТЫСАЙ (Теректі ауд. )  

ТИХАЯ СТАРИЦА / ТИХАЯ СТАРИЦА (Теректі ауд.) 

ТРУБИЦА / ТРУБИЦА (Зеленов ауд.)  

ТЫСАЙЫР / ТЫСАЙЫР (Тасқала ауд.)  

УДАМАН / УДАМАН (Бөрілі ауд. және РФ 

шекарасында) 

ҰЛЫСАЙ / УЛЫСАЙ (Бөрілі ауд.) 

ҰШҚАТТЫ / УШКАТТЫ (Сырым ауд.) 

ҮЗІК / УЗИК (Қаратөбе ауд.) 

ҮЛЕКТІ / УЛЕКТЫ (Теректі ауд.)  



 

ХОЛМАНКА / ХОЛМАНКА (Зеленов ауд және РФ 

шекарасында) 

ШАҒАН / ШАГАН (Зеленов ауд. және РФ шекарасында) 

ШАМОТСАЙ / ШАМОТСАЙ (Теректі ауд.)  

ШАҢДЫ / ШАНДЫ (Сырым және Шыңғырлау ауд.) 

ШИЛІ / ШИЛИ (Шыңғырлау ауд.) 

ШИЛІ / ШИЛИ (Шыңғырлау және Қаратөбе ауд. ) 

ШИЛІҚАРА / ШИЛИКАРА (Сырым ауд.) 

ШОЛАҚАҢҚАТЫ / ШОЛАКАНКАТЫ (Теректі және 

Сырым ауд.) 

ШӨТІК / ШОТИК (Ақжайық ауд.)  

ШҰБАРҚАҚ / ШУБАРКАК (Сырым ауд.)  

ШҰҢҒЫЛ / ШУНГЫЛ (Бөкей ордасы ауд.) 

ШЫБЫНДЫ / ШЫБЫНДЫ (Шыңғырлау ауд. 

және РФ шекарасында) 

ШЫҢҒЫРЛАУ / ШЫНГЫРЛАУ (Шыңғырлау және 

Бөрілі ауд.) 

ШЫҢҒЫССАЙ / ШЫНГЫССАЙ (Қаратөбе ауд. және 

Ақтөбе обл.) 

ШІДЕРТІ / ШИДЕРТЫ (Сырым ауд.)  

ШІЛДЕБАЙ / ШИЛЬДЕБАЙ (Қаратөбе ауд.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ 

 

АБАЙ / АБАЙ (Меркі ауд.)  

АБАЙСАЙ / АБАЙСАЙ (Меркі ауд.) 

АБЫЗ / АБЫЗ (Байзақ ауд.) 

АЙҚЫШ / АЙКЫШ (Мойынқұм ауд.)  

АЙРАНДЫ / АЙРАНДЫ (Меркі, Тұрар Рысқұлов ауд.) 

АЙРЫҚ / АЙРЫК (Меркі ауд.) 

АЙЫРСАЙ / АЙЫРСАЙ (Жуалы ауд.)  

АҚАЛАТАС / АКАЛАТАС (Қордай ауд.) 

АҚАТСАЙ / АКАТСАЙ (Шу ауд.) 

АҚБАСТАУ / АКБАСТАУ (Жуалы ауд.)  

АҚБАСТАУ / АКБАСТАУ (Сарысу ауд.)  

АҚБАСТАУ / АКБАСТАУ (Талас ауд.)  

АКБАСТАУ / АКБАСТАУ (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

АҚБЕРДІБҰЛАҚ / АКБЕРДЫБУЛАК (Жуалы ауд.) 

АҚБҰЛАҚ / АКБУЛАК (Қордай ауд.)  

АҚБҰЛАҚ / АКБУЛАК (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

АҚДАЛАСАЙ /АКДАЛАСАЙ (Қордай ауд.)  

АҚЖАР / АКЖАР (Жуалы ауд.) 

АҚЖАР / АКЖАР (Талас ауд.) 

АҚЖАР / АКЖАР (Шу ауд.) 

АҚЖАРСАЙ / АКЖАРСАЙ (Талас ауд.)  

АҚЖІГІТСАЙ / АКЖИГИТСАЙ (Қордай ауд.) 

және Алматы обл. шекарасында) 

АҚКӨЛ / АККОЛЬ (Шу және Қордай ауд.)  

АҚҚАЙНАР / АККАЙНАР (Шу ауд.)  

АҚМАҢДАЙ / АКМАНДАЙ (Мойынқұм ауд.)  

 

 

 

АҚМОЛА / АКМОЛА (Жуалы ауд.)  

АҚСАЙ / АКСАЙ (Жуалы ауд.) 

АҚСАЙ / АКСАЙ (Меркі ауд.) 

АҚСАЙ / АКСАЙ (Мойынқұм ауд.) 

АҚСАЙ / АКСАЙ (Тұрар Рысқұлов ауд.)  

АҚСАЙ / АКСАЙ (Шу ауд.)  

АҚСАҚАЛСАЙ / АКСАКАЛСАЙ (Жуалы және Талас 

ауд.) 

АҚСУ / АКСУ (Шу ауд. және Қырғызстан шекарасында) 

АҚСУБҰЛАҚ / АКСУБУЛАК (Сарысу ауд. 

және Оңтүстік Қазақстан обл.)  

АҚСҮЙЕК / АКСУЙЕК (Мойынқұм ауд.)  

АҚТАС / АКТАС (Меркі ауд.) 

АҚТАСТЫ / АКТАСТЫ (Жуалы ауд.)  

АҚТАСТЫ / АКТАСТЫ (Меркі ауд.)  

АҚТАСТЫ / АКТАСТЫ (Шу ауд.) 

АҚТАСТЫ / АКТАСТЫ (Шу ауд.) 

АҚТОҒАЙ / АКТОГАЙ (Сарысу ауд.) 

АҚТӨБЕ / АКТОБЕ (Шу ауд.) 

АҚТІКЕН / АКТИКЕН (Меркі ауд.)  

АҚШЕШЕК / АКШЕШЕК (Қордай ауд.)  

АҚШЕШЕК / АКШЕШЕК (Меркі ауд.) 

АЛМАЛЫ / АЛМАЛЫ (Жуалы ауд.)  

АЛМАЛЫ / АЛМАЛЫ (Мойынқұм ауд.) 

АЛМАЛЫСАЙ / АЛМАЛЫСАЙ (Жамбыл ауд. 

және Қырғызстан шекарасында)  



 

АЛМАЛЫСАЙ / АЛМАЛЫСАЙ (Қордай ауд.) 

АЛТЫАЙҒЫР / АЛТЫАЙГЫР (Қордай ауд.) 

АЛТЫТОҒАН / АЛТЫТОГАН (Меркі ауд.)  

АЛУАСАЙ / АЛУАСАЙ (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

АМАНСАЙ / АМАНСАЙ (Жуалы ауд.)  

АМАНСАЙ / АМАНСАЙ (Талас ауд. және Оңтүстік 

Қазақстан обл.) 

АНДАССАЙ / АНДАССАЙ (Мойынқұм ауд.) 

АҢҒАРСАЙ / АНГАРСАЙ (Сарысу ауд.)  

АҢҚАЛДЫ / АНКАЛДЫ (Шу және Қордай ауд. 

шекарасында) 

АРАЛТӨБЕ / АРАЛТОБЕ (Меркі ауд.)  

АРАЛТӨБЕ / АРАЛТОБЕ (Мойынқұм және Шу ауд.) 

АРБАТАС / АРБАТАС (Талас ауд.) 

АРБАТАС / АРБАТАС (Талас ауд.)  

АРҒЫБЕТСАЙ / АРГЫБЕТСАЙ (Жамбыл ауд.) 

АРҒЫБЕТСАЙ / АРГЫБЕТСАЙ (Жуалы ауд.)  

АРНА / АРНА (Мойынқұм ауд.) 

АРШАЛЫ / АРШАЛЫ (Меркі ауд.) 

АРЫС / АРЫС (Жуалы ауд. және Оңтүстік Қазақстан 

обл.) 

АРЫСТАНДЫ / АРЫСТАНДЫ (Сарысу ауд. 

және Оңтүстік Қазақстан обл.)  

АСАНСАЙ / АСАНСАЙ (Жуалы ауд.)  

АСПАРА / АСПАРА (Меркі ауд. және Қырғызстан 

шекарасында) 

АСПАРА / АСПАРА (Меркі ауд.) 

АСУТӨР АСУТОР (Меркі ауд. және Қырғызстан 

шекарасында) 

АСЫ / АСЫ (Талас және Сарысу ауд.) 

АТАБАЙБҰЛАҚ / АТАБАЙБУЛАК (Жуалы ауд.) 

АТАБАЙСАЙ / АТАБАЙСАЙ (Меркі ауд.) 

АТЖАЙЛАУ /АТЖАЙЛАУ (Меркі ауд.) 

АТКІМСАЙ /АТКИМСАЙ (Сарысу ауд.) 

АХМЕТСАЙ / АХМЕТСАЙ (Жуалы ауд.) 

АШАСАЙЛЫ / АШАМАЙЛЫ (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

АЩЫБҰЛАҚ / АЩЫБУЛАК (Жамбыл ауд.) 

АЩЫБҰЛАҚ / АЩЫБУЛАК (Меркі ауд.) 

АЩЫБҰЛАҚ / АЩЫБУЛАК (Меркі ауд.) 

АЩЫБУЛАК / АЩЫБУЛАК (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

АЩЫБҰЛАҚ / АЩЫБУЛАК (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

АЩЫБҰЛАҚ / АЩЫБУЛАК (Шу ауд.) 

АЩЫБҰЛАҚСАЙ / АЩЫБУЛАКСАЙ (Меркі ауд. және 

Қырғызстан шекарасында) 

АЩЫЛЫ / АЩЫЛЫ (Шу ауд.) 

АЩЫЛЫСАЙ / АЩЫЛЫСАЙ (Шу ауд.) 

АЩЫӨЗЕК / АЩЫОЗЕК (Сарысу ауд.) 

АЩЫСУ / АЩЫСУ (Мойынқұм және Шу ауд.) 

ӘБДІРАСІЛ / АБДИРАСИЛЬ (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

ӘБІЛҚАЙЫР / АБИЛЬКАЙЫР (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

ӘДЕНСАЙ / АДЕНСАЙ (Шу ауд.) 

ӘЛІБАЙСАЙ / АЛИБАЙСАЙ (Жамбыл және Байзақ 

ауд.) 

ӘЛІМБАЕВ ТАРШАТЫ / АЛИМБАЕВА 

ЩЕЛЬ (Жуалы ауд.) 

ӘЛІМБЕКӨЗЕК / АЛИМБЕКОЗЕК (Мойынқұм ауд.) 

ӘУЛИЕҚОРА / АУЛИЕКОРА (Шу ауд.) 

БАБАСАЙ / БАБАСАЙ (Шу ауд.) 



 

БАҒЫЛ / БАГЫЛ (Мойынқұм ауд.) 

БАЙҒАЗЫ / БАЙГАЗЫ (Қордай ауд.) 

БАЙЖИЕН / БАЙЖИЕН (Сарысу ауд.) 

БАЙҚАНСАЙ / БАЙКАНСАЙ (Қордай ауд.) 

БАЙҚОНДЫ / БАЙКОНДЫ (Жуалы ауд.) 

БАЙҚҰТТЫ / БАЙКУТТЫ (Шу ауд.) 

БАЙТҰМА / БАЙТУМА (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

БАЙЫМБЕТТІҢ САЙЫ / БАЙЫМБЕТТИН САЙЫ 

(Шу ауд.) 

БАЙЫССАЙ / БАЙЫССАЙ (Талас ауд.) 

БАҚАЛЫ / БАКАЛЫ (Жуалы ауд.) 

БАҚАСОРБҰЛАҚ / БАКАСОРБУЛАК (Жуалы ауд.) 

БАЛА ШАБАҚТЫ / БАЛА ШАБАКТЫ (Талас ауд.) 

БАССҮҢГІ / БАССУНГИ (Талас және Жуалы ауд.) 

БАТПАҚКӨЛ БАТПАККОЛЬ (Шу ауд.) 

БАТПАҚСУ / БАТПАҚСУ (Сарысу ауд.) 

БАТЫС БҰҒЫМҮЙІЗ / БАТЫС БУГЫМУЙИЗ (Қордай 

ауд.) 

БАТЫС ЖІҢІШКЕ / БАТЫС ЖИНИШКЕ (Қордай ауд.) 

БАТЫС КЫЗЫЛАУЫЗ / БАТЫС КЫЗЫЛАУЫЗ (Меркі 

ауд.) 

БАТЫС ЫРҒАЙТЫ / БАТЫС ЫРҒАЙТЫ (Қордай ауд. 

және Алматы обл.) 

БЕЙСЕБАЙТАЛ / БЕЙСЕБАЙТАЛ (Талас ауд.) 

БЕКБАЙ / БЕКБАЙ (Шу ауд.) 

БЕКЕТАЙШОҚЫ / БЕКЕТАЙШОКЫ (Мойынқұм және 

Шу ауд.) 

БЕКМҰРАТ / БЕКМУРАТ (Сарысу ауд.) 

БЕЛҚҰДЫҚ / БЕЛЬКУДЫК (Мойынқұм ауд.) 

БЕЛҚҰДЫҚ / БЕЛЬКУДЫК (Мойынқұм және Шу ауд.) 

БЕЛСАЗ / БЕЛЬСАЗ (Меркі ауд.) 

БЕРІКҚАРА / БЕРИККАРА (Жуалы ауд.) 

БЕРІКҚАРА / БЕРИККАРА (Қордай ауд.) 

БЕРІКТАС / БЕРИКТАС (Қордай ауд.) 

БЕСАҒАШ / БЕСАГАШ (Талас ауд.) 

БЕСТАНА / БЕСТАНА (Қордай ауд. және Алматы обл.) 

БЕСТЕРЕК / БЕСТЕРЕК (Қордай ауд.) 

БОҚТІКЕН / БОКТИКЕН (Меркі ауд.) 

БОЛАТБЕКСАЙ / БОЛАТБЕКСАЙ (Талас және Жуалы 

ауд.) 

БОЛДЫМСАЙ / БОЛДЫМСАЙ (Жуалы ауд.) 

БОМБАЙ / БОМБАЙ (Шу ауд.) 

БОРАЛДАЙ / БОРАЛДАЙ (Жуалы ауд. және Оңтүстік 

Қазақстан обл.) 

БОРҚЫЛДАҚ / БОРКЫЛДАК (Қордай ауд.) 

БОРСЫҚАРЫҚ / БОРСЫКАРЫК (Жуалы ауд.) 

БОТАБҰРЫМ / БОТАБУРЫМ (Шу, Мойынқұм ауд. 

және Алматы обл.) 

БОТАҚАРА / БОТАКАРА (Жуалы ауд.) 

БОТАМОЙНАҚ / БОТАМОЙНАК (Жамбыл ауд.) 

БӨРІБАЙ / БОРИБАЙ (Шу ауд.) 

БӨРІСАЙ / БОРИСАЙ (Жуалы ауд.) 

БҰЗАУШОҚЫ / БУЗАУШОКЫ (Сарысу ауд.) 

БҰЗЫҚТОҒАН / БУЗЫКТОГАН (Меркі ауд.) 

БҰЗЫЛҒАНКӨЛ / БУЗЫЛГАНКОЛЬ (Меркі ауд.) 

БҰҚАСАЙ / БУКАСАЙ (Шу ауд.) 

БҰҚҚАНСҮҢГІ / БУККАНСУНГИ (Жуалы және Талас 

ауд.) 



 

БҰҚПАН / БУКПАН (Шу ауд.) 

БҰЛАҚАЙРЫҚ / БУЛАКАЙРЫК (Шу ауд.) 

БҰЛАНБАЙ / БУЛАНБАЙ (Шу ауд.) 

БҰРҚАНОВСАЙ / БУРКАНОВСАЙ (Жуалы ауд.) 

БҰРХАНТҰРҒАН / БУРХАНТУРГАН (Меркі ауд.) 

БҮГІЛ / БУГИЛЬ (Жуалы және Сарысу ауд.) 

БҮРГЕНСАЙ / БУРГЕНСАЙ (Жуалы ауд.) 

БҮРГЕНСУ / БУРГЕНСУ (Жуалы ауд.) 

БҮРКІТТІ / БУРКИТТЫ (Сарысу ауд.) 

БЫЛҚЫЛДАҚ / БЫЛКЫЛДАК (Шу ауд.) 

БЫРҚЫЛДАҚ / БЫРКЫЛДАК (Шу ауд.) 

БІЛТЕБАЙСАЙ/ БИЛЬТЕБАЙСАЙ (Сарысу ауд.) 

1-ШІ АРБАТАС / АРБАТАС 1-Й (Талас ауд.) 

1-ШІ ҚАҚПАТАС / КАКПАТАС 1-Й (Қордай ауд.) 

ГРИШКИНА БАЛКА / ГРИШКИНА БАЛКА (Жуалы 

ауд.) 

ДАЙЫРДЫҢ САЙЫ / ДАЙЫРДЫН САЙЫ (Байзақ 

ауд.) 

ДАЛАҚАЙНАР / ДАЛАКАЙНАР (Шу ауд.) 

ДАРБАЗА / ДАРБАЗА (Талас ауд.) 

ДЕГЕРЕСТҮБЕКСАЙ / ДЕГЕРЕСТУБЕКСАЙ (Жуалы 

ауд.) 

ДЕРМЕНЕСАЙ / ДЕРМЕНЕСАЙ (Шу ауд.) 

ДИІРМЕНӨЗЕК / ДИИРМЕНОЗЕК (Мойынқұм ауд.) 

ДӨҢГЕЛЕКСАЗ / ДОНГЕЛЕКСАЗ (Меркі ауд.) 

ДӨҢГЕЛЕКСАЗ / ДОНГЕЛЕКСАЗ (Шу ауд.) 

ДУАНАСАЙ / ДУАНАСАЙ (Байзақ және Жамбыл ауд.) 

ДУБИНИН ЛОГ / ДУБИНИН ЛОГ (Жуалы ауд.) 

ДУНГАНКА/ДУНГАНКА (Қордай ауд.) 

ЕВСЕЕВА БАЛКА / ЕВСЕЕВА БАЛКА (Жуалы ауд.) 

ЕКІ БОТАБҰРЫМ / ЕКИ БОТАБУРЫМ (Шу ауд.) 

2-ШІ ҚАҚПАТАС/ КАКПАТАС 2-Я (Қордай ауд.) 

ЕЛІБАЙ /ЕЛИБАЙ (Қордай және Шу ауд.) 

ЕЛІКСАЙ / ЕЛИКСАЙ (Жуалы ауд.) 

ЕРГЕБЕКСАЙ / ЕРГЕБЕКСАЙ (Жуалы және Жамбыл 

ауд.) 

ЕРЕЖЕП / ЕРЕЖЕП (Шу ауд.) 

ЕРМЕНДІ / ЕРМЕНДЫ (Қордай ауд. және Алматы обл.) 

ЕСЕНАМАН / ЕСЕНАМАН (Меркі ауд.) 

ЕСЕНҚҰЛСАЙ / ЕСЕНКУЛСАЙ (Меркі ауд.) 

ЕСПЕ / ЕСПЕ (Қордай ауд.) 

ЕСПЕ / ЕСПЕ (Шу ауд.) 

ЕСПЕ / ЕСПЕ (Шу ауд.) 

ЕШКІЛІ / ЕШКИЛИ (Меркі ауд.) 

ЕШКІЛІСАЙ / ЕШКИЛИСАЙ (Қордай ауд.) 

ЖАБАЙ / ЖАБАЙ (Меркі ауд.) 

ЖАДЫРА / ЖАДЫРА (Шу ауд.) 

ЖАЙСАҢ / ЖАЙСАН (Шу ауд.) 

ЖАҚСЫ ТАЛДЫ / ЖАКСЫ ТАЛДЫ (Мойынқұм ауд.) 

ЖАЛАҢАШ / ЖАЛАНАШ (Қордай ауд.) 

ЖАЛАҢАШ / ЖАЛАНАШ (Меркі ауд.) 

ЖАЛҒЫЗТАЛ / ЖАЛГЫЗТАЛ (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

ЖАЛҚАМЫССАЙ / ЖАЛКАМЫССАЙ (Шу ауд.) 

ЖАЛПАҚҚАЙНАР / ЖАЛПАККАЙНАР (Тұрар 

Рысқұлов ауд.) 

ЖАЛПАҚСАЗ / ЖАЛПАКСАЗ (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

ЖАЛПАҚСАЗСАЙ/ ЖАЛПАКСАЗСАЙ (Талас ауд.) 

ЖАЛПАҚШИ / ЖАЛПАКШИ (Шу ауд. және Алматы 



 

обл.) 

ЖАМАНБҰЛАҚ / ЖАМАНБУЛАК (Тұрар Рысқұлов 

ауд.) 

ЖАМАН ЕШКІЛІ / ЖАМАН ЕШКИЛИ (Қордай ауд.) 

ЖАМАНКӨЛ / ЖАМАНКОЛЬ (Жамбыл ауд.) 

ЖАМАНҚАРАСУ/ ЖАМАНКАРАСУ (Меркі ауд.) 

ЖАМАНСАЙ / ЖАМАНСАЙ (Шу ауд.) 

ЖАМАНТАЛ / ЖАМАНТАЛ (Қордай ауд.) 

ЖАМАН ТАЛДЫ /ЖАМАН ТАЛДЫ (Мойынқұм ауд.) 

ЖАМАН ТАЛДЫ / ЖАМАН ТАЛДЫ (Мойынқұм ауд.) 

ЖАМАНТЫ / ЖАМАНТЫ (Шу ауд.) 

ЖАМБАЙДЫҢ ҚАРАСУЫ / ЖАМБАЙДЫН 

КАРАСУЫ (Жамбыл ауд.) 

ЖАМБЫЛ / ЖАМБЫЛ (Мойынқұм ауд.) 

ЖАНСАЛЫНЫҢ САЙЫ / ЖАНСАЛЫНЫН САЙЫ 

(Жуалы ауд.) 

ЖАНТАЙКӨЛ / ЖАНТАЙКОЛЬ (Меркі ауд.) 

ЖАНЫБАЙСАЙ / ЖАНЫБАЙСАЙ (Жуалы ауд.) 

ЖАҢЫЛСАЙ / ЖАНЫЛСАЙ (Қордай ауд.) 

ЖАРАРЫҚ / ЖАРАРЫК (Меркі ауд.) 

ЖАРБАСТАУ / ЖАРБАСТАУ (Қордай ауд.) 

ЖАРҚОРА / ЖАРКОРА (Талас ауд.) 

ЖАРӨЗЕК / ЖАРОЗЕК (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

ЖАРЫҚ / ЖАРЫК (Шу ауд.) 

ЖЕКЕҢДІ / ЖЕКЕНДЫ (Сарысу ауд.) 

ЖЕЛДІСАЙ / ЖЕЛЬДЫСАЙ (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

ЖЕЛУАН / ЖЕЛУАН (Талас ауд.) 

ЖЕЛШІ / ЖЕЛЬШИ (Шу ауд.) 

ЖЕҢДІӨЗЕК / ЖЕНДЫОЗЕК (Мойынқұм ауд.) 

ЖИДЕБАЙСАЙ / ЖИДЕБАЙСАЙ (Жуалы ауд.) 

ЖИДЕЛІ / ЖИДЕЛИ (Мойынқұм ауд.) 

ЖИДЕЛІ / ЖИДЕЛИ (Мойынқұм және Шу ауд.) 

ЖИДЕЛІСАЙ / ЖИДЕЛИСАЙ (Мойынқұм ауд.) 

ЖОҒАРҒЫ ТЕРЕКТІ / ЖОГАРГЫ ТЕРЕКТЫ (Шу ауд.) 

ЖОЛБАРЫСҚАМАЛ / ЖОЛБАРЫСКАМАЛ (Талас 

ауд.) 

ЖОЛБАРЫССАЙ / ЖОЛБАРЫССАЙ (Жамбыл ауд.) 

ЖОЛДЫСАЙ / ЖОЛДЫСАЙ (Жуалы ауд.) 

ЖОЛДЫСАЙ / ЖОЛДЫСАЙ (Меркі ауд.) 

ЖОЛЫМБЕТСАЙ / ЖОЛЫМБЕТСАЙ (Тұрар Рысқұлов 

ауд.) 

ЖҰРЫНСАЙ / ЖУРЫНСАЙ (Жуалы ауд.) 

ЖҮНДІБАЙ / ЖУНДЫБАЙ (Меркі ауд.) 

ЖЫЛАНДЫ / ЖЫЛАНДЫ (Жуалы ауд. және Оңтүстік 

Қазақстан обл.) 

ЖЫЛАНДЫСАЙ / ЖЫЛАНДЫСАЙ (Мойынқұм ауд.) 

ЖЫЛЫСАЙ / ЖЫЛЫСАЙ (Қордай ауд.) 

ЖЫЛЫСАЙ / ЖЫЛЫСАЙ (Шу ауд.) 

ЖЫҢҒЫЛДЫ / ЖЫНГЫЛДЫ (Шу, Қордай ауд. және 

Алматы обл.) 

ЖЫҢҒЫЛТОҒАЙ / ЖЫНГЫЛТОГАЙ (Талас ауд.) 

ЖІҢІШКЕ /ЖИНИШКЕ (Мойынқұм ауд.) 

ЖІҢІШКЕСАЙ / ЖИНИШКЕСАЙ (Талас ауд.) 

ЖІҢІШКЕ ТАМДЫ / ЖИНИШКЕ ТАМДЫ (Талас ауд.) 

ЖІҢІШКЕ ТАМДЫ / ЖИНИШКЕ ТАМДЫ (Талас ауд.) 

ИГЕРМЕН / ИГЕРМЕН (Меркі ауд.) 

ИГІЛІК / ИГИЛИК (Сарысу ауд.) 

ИМАНҚҰЛ / ИМАНКУЛ (Жамбыл ауд.) 



 

ИСАБЕКСАЙ / ИСАБЕКСАЙ (Қордай ауд.) 

ИТЕМГЕН / ИТЕМГЕН (Талас ауд. және Оңтүстік 

Қазақстан обл.) 

ИТҚОРА / ИТКОРА (Шу ауд.) 

ИІНҚАРА / ИИНКАРА (Қордай ауд.) 

ИІРСУ / ИИРСУ (Қордай ауд.) 

КАМЕННАЯ БАЛКА / КАМЕННАЯ БАЛКА (Жуалы 

ауд.) 

КАТРИНКА / КАТРИНКА (Меркі ауд.) 

КЕМЕЛБЕКСАЙ / КЕМЕЛЬБЕКСАЙ (Жуалы ауд.) 

КЕРБҰЛАҚ / КЕРБУЛАК (Шу ауд.) 

КЕРЕГЕТАС / КЕРЕГЕТАС (Қордай ауд.) 

КЕРЕГЕТАС / КЕРЕГЕТАС (Мойынқұм ауд.) 

КЕТПЕНҚАЛДЫ / КЕТПЕНКАЛДЫ (Қордай ауд.) 

КИЕЛІ / КИЕЛИ (Мойынқұм ауд.) 

КИЕЛІ / КИЕЛИ (Мойынқұм және Шу ауд.) 

КИЕЛІҚАРА / КИЕЛИКАРА (Мойынқұм және Шу ауд.) 

КӨБІКТІ / КОБИКТЫ (Қордай ауд.) 

КӨГЕРШІН / КОГЕРШИН (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

КӨДЕЛІ / КОДЕЛИ (Жамбыл ауд.) 

КӨКАДЫР / КОКАДЫР (Қордай ауд.) 

КӨКАДЫР / КОКАДЫР (Қордай ауд.) 

КӨКДӨНЕН / КОКДОНЕН (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

КӨКҚАЙНАР / КОККАЙНАР (Қордай ауд.) 

КӨКӨЗЕК / КОКОЗЕК (Байзақ ауд.) 

КӨКСАЙ / КОКСАЙ (Жуалы ауд. және Қырғызстан 

шекарасында) 

КӨКТАЛ / КОКТАЛ (Талас ауд.) 

КӨКТӨБЕСАЙ / КОКТОБЕСАЙ (Шу ауд.) 

КӨЛ / КОЛЬ (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

КӨЛДЕНЕҢСАЙ / КОЛЬДЕНЕНСАЙ (Шу ауд.) 

КӨЛҚАЙНАР / КОЛЬКАЙНАР (Жамбыл және Байзақ 

ауд.) 

КӨЛТОҒАН / КОЛЬТОГАН (Меркі ауд.) 

КӨПҚАҚТЫ / КОПКАКТЫ (Мойынқұм ауд.) 

КӨТЕНҮЗБЕ / КОТЕНУЗБЕ (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

КӨШЕНЕЙ / КОШЕНЕЙ (Байзақ ауд.) 

КҮЗЕУСАЙ / КУЗЕУСАЙ (Жуалы ауд.) 

КҮРКІРЕКСАЙ / КУРКИРЕКСАЙ (Қордай ауд.) 

КҮРКІРЕКСУ / КУРКИРЕКСУ (Жуалы ауд.) 

КІШКЕНЕ БАҚАЛЫ / КИШКЕНЕ БАКАЛЫ (Жуалы 

ауд.) 

КІШКЕНЕ ЖИДЕЛІ / КИШКЕНЕ ЖИДЕЛИ 

(Мойынқұм ауд.) 

КІШІ АЛМАЛЫ / КИШИ АЛМАЛЫ (Жамбыл ауд.) 

КІШІ АЛМАЛЫ / КИШИ АЛМАЛЫ (Жамбыл және 

Байзақ ауд.) 

КІШІ АРБАТАС / КИШИ АРБАТАС (Талас ауд.) 

КІШІ АРНА / КИШИ АРНА (Сарысу ауд.) 

КІШІ АСЫ I КИШИ АСЫ (Жамбыл және Жуалы ауд.) 

КІШІ АЩЫ / КИШИ АЩЫ (Талас және Жуалы ауд. 

шекарасында) 

КІШІ KEMIH / КИШИ КЕМИН (Қордай ауд.) 

КІШІ КӨГЕРШІН / КИШИ КОГЕРШИН  (Тұрар 

Рысқұлов ауд.) 

КІШІ ҚАРАБҰЛАҚ / КИШИ КАРАБУЛАК (Қордай 

ауд.) 

КІШІ МЕРКІ / КИШИ МЕРКИ (Меркі ауд.) 



 

КІШІ ШАЯН / КИШИ ШАЯН (Сарысу ауд. және 

Оңтүстік Қазақстан обл.) 

ҚАЙНАР / КАЙНАР (Меркі ауд.) 

ҚАЙЫҢДЫ / КАЙЫНДЫ (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

ҚАЙЫҢДЫСАЙ / КАЙЫНДЫСАЙ (Тұрар Рысқұлов 

ауд.) 

ҚАЙЫҢДЫСАЙ / КАЙЫНДЫСАЙ (Меркі ауд. және 

Қырғызстан шекарасында) 

ҚАЙЫП / КАЙЫП (Мойынқұм ауд.) 

ҚАҚПАҚТАС / КАКПАКТАС (Сарысу ауд. және 

Оңтүстік Қазақстан обл.) 

ҚАҚПАТАС / КАКПАТАС (Қордай ауд.) 

ҚАЛҒҰТЫ / КАЛГУТЫ (Қордай ауд.) 

ҚАЛМАӨЗЕК / КАЛМАОЗЕК (Талас ауд.) 

ҚАМШЫБЕК / КАМШЫБЕК (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

ҚАНАЙБҰЛАҚ / КАНАЙБУЛАК (Жуалы ауд.) 

ҚАНДЫМ / КАНДЫМ (Талас ауд.) 

ҚАНДЫМСАЙ / КАНДЫМСАЙ (Талас ауд.) 

ҚАНДЫӨЗЕК / КАНДЫОЗЕК (Мойынқұм ауд.) 

ҚАНЖЫҒАСАЙ / КАНЖЫГАСАЙ (Шу ауд.) 

ҚАНҚАРА / КАНКАРА (Мойынқұм және Шу ауд.) 

ҚАРААРШАСАЙ / КАРААРШАСАЙ (Тұрар Рысқұлов 

ауд.) 

ҚАРАБАЛТА / КАРАБАЛТА (Шу ауд.) 

ҚАРАБАСТАУ / КАРАБАСТАУ (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

ҚАРАБАТЫР / КАРАБАТЫР (Байзақ ауд.) 

ҚАРАБЕК / КАРАБЕК (Шу ауд.) 

ҚАРАБӨГЕТ / КАРАБОГЕТ (Жамбыл ауд.) 

ҚАРАБҰЛАҚ / КАРАБУЛАК (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

ҚАРАДОДАСАЙ / КАРАДОДАСАЙ (Меркі ауд.) 

ҚАРАКӨЗ / КАРАКОЗ (Жуалы ауд.)  

ҚАРАҚАЙНАР / КАРАКАЙНАР (Қордай және Шу ауд.) 

ҚАРАҚАЙНАР / КАРАКАЙНАР (Меркі ауд.) 

ҚАРАҚАУ / КАРАКАУ (Меркі ауд.)  

ҚАРАҚОНЫС / КАРАКОНЫС (Жамбыл ауд. 

және Алматы обл.) 

ҚАРАҚУШЫҚ / КАРАКУШЫК (Шу ауд.) 

ҚАРАҚУЫС / КАРАКУЫС (Мойынқұм ауд.) 

ҚАРАҚЫР / КАРАКЫР (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

ҚАРАҚЫСТАҚ / КАРАКЫСТАК (Меркі және Тұрар 

Рысқұлов ауд.) 

ҚАРАЛАС / КАРАЛАС (Меркі ауд.)  

ҚАРАҢСАЙ / КАРАНСАЙ (Меркі ауд.)  

ҚАРАӨЗЕК / КАРАОЗЕК (Мойынқұм ауд.)  

ҚАРАӨЗЕК / КАРАОЗЕК (Талас ауд.)  

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Жамбыл ауд.)  

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Жамбыл ауд.)  

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Жуалы ауд.)  

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Жуалы ауд.) 

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Жуалы ауд.) 

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Жуалы ауд.)  

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Жуалы және Жамбыл ауд.) 

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Қордай ауд.)  

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Меркі ауд.) 

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Мойынқұм ауд.)  

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Сарысу ауд.)  

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Сарысу ауд.) 

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Талас ауд. және Оңтүстік 



 

Қазақстан обл.) 

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Шу ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Байзақ ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Жамбыл ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Жамбыл ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Жамбыл және Жуалы ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Жуалы ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Жуалы ауд.) 

КАРАСУ / КАРАСУ (Меркі ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Меркі ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Мойынқұм және Шу ауд.) 

ҚАРАСУ ВАНЦЕТТИ / КАРАСУ ВАНЦЕТТИ (Байзақ 

ауд.) 

ҚАРАСУЛЫ / КАРАСУЛЫ (Қордай ауд.)  

ҚАРАТАС / КАРАТАС (Мойынқұм ауд.)  

ҚАРАТАС / КАРАТАС (Сарысу ауд.) 

ҚАРАТАСПА / КАРАТАСПА (Шу ауд.)  

ҚАРАТАСПА / КАРАТАСПА (Шу ауд.)  

ҚАРАТАССАЙ / КАРАТАССАЙ (Сарысу ауд.) 

ҚAPATҰMA / КАРАТУМА (Меркі және Шу ауд.) 

ҚАРАУЫЛТӨБЕ / КАРАУЫЛТОБЕ (Шу ауд.) 

ҚАРАШАСАЙ / КАРАШАСАЙ (Талас ауд. және 

Оңтүстік Қазақстан обл.) 

ҚАРАШАТ / КАРАШАТ (Сарысу ауд.) 

ҚАРАШАТ / КАРАШАТ (Талас ауд.) 

ҚАРАШОҚЫ / КАРАШОКЫ (Сарысу ауд.) 

ҚАРАШОКЫ / КАРАШОКЫ (Шу ауд.) 

ҚАРТАБАЙ / КАРТАБАЙ (Шу ауд. және Алматы обл.) 

ҚАРШЫҒАЛЫ / КАРШЫГАЛЫ (Мойынқұм ауд.) 

ҚАСҚАБҰЛАҚ / КАСКАБУЛАК (Талас ауд.) 

ҚАСҚАРАСАЙ / КАСКАРАСАЙ (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

ҚАСҚАСУ / КАСКАСУ (Меркі ауд.) 

ҚАСТЕК / КАСТЕК (Қордай ауд.) 

ҚАТУЖАН / КАТУЖАН (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

ҚАШҚАНСАЙ / КАШКАНСАЙ (Жуалы ауд.) 

ҚАШКАНСУ / КАШКАНСУ (Меркі ауд.) 

ҚАШҚЫНБАЙСАЙ / КАШКЫНБАЙСАЙ (Шу ауд.) 

ҚИСЫҚ / КИСЫК (Меркі ауд.) 

ҚИСЫҚСҰРАТ / КИСЫКСУРАТ (Меркі ауд.) 

ҚИЯҚТЫ / КИЯКТЫ (Мойынқұм ауд.) 

ҚОҒАСАЙ / КОГАСАЙ (Жуалы ауд.) 

ҚОЖАКЕТКЕН / КОЖАКЕТКЕН (Мойынқұм ауд.) 

ҚОЖАШАЯН / КОЖАШАЯН (Сарысу ауд. және 

Оңтүстік Қазақстан обл.) 

ҚОЙБАҒАР / КОЙБАГАР (Жуалы ауд.) 

КОЙБАС / КОЙБАС (Шу ауд.) 

ҚОЙТАНӨЗЕК / КОЙТАНОЗЕК (Мойынқұм ауд.) 

ҚОЙШЫБАЙ / КОЙШЬІБАЙ (Шу ауд.) 

ҚОЛҚАҒАР / КОЛКАГАР (Қордай ауд.) 

ҚОҢЫР / КОНЫР (Қордай ауд.) 

ҚОПА / КОПА (Қордай ауд. және Алматы обл.) 

КОПАЛЫ / КОПАЛЫ (Қордай ауд. және Алматы обл.) 

ҚОПАЛЫСАЙ / КОПАЛЫСАЙ (Шу және Қордай ауд.) 

ҚОРАЛАС / КОРАЛАС (Меркі ауд.) 

ҚОРҒАНСАЙ / КОРГАНСАЙ (Жуалы ауд.) 

ҚОРҒАНТАС / КОРГАНТАС (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

ҚОРДАЙСАЙ / КОРДАЙСАЙ (Қордай ауд.) 

ҚОСБАСТАУ / КОСБАСТАУ (Шу ауд.) 



 

ҚОСМҰРАТ / КОСМУРАТ (Жуалы ауд.) 

ҚОСТЕРЕК / КОСТЕРЕК (Шу ауд.) 

ҚОСТӨБЕТЕРІС / КОСТОБЕТЕРИС (Шу 

ауд.) 

ҚОТЫР / КОТЫР (Мойынқұм ауд.) 

ҚОТЫРБҰЛАҚСАЙ / КОТЫРБУЛАКСАЙ (Тұрар 

Рысқұлов ауд.) 

ҚОТЫРСАЙ / КОТЫРСАЙ (Мойынқұм ауд.) 

ҚОТЫР ТАЛДЫСАЙ / КОТЫР ТАЛДЫСАЙ 

(Мойынқұм ауд.) 

ҚОШҚАРАТА / КОШКАРАТА (Жуалы ауд. және 

Оңтүстік Қазақстан обл.) 

ҚОШҚАРСАЙ / КОШКАРСАЙ (Қордай ауд.) 

ҚУСАҚ / КУСАК (Байзақ ауд.) 

ҚҰДАБАЙ / КУДАБАЙ (Шу ауд.) 

ҚҰЙЫҚ / КУЙЫК (Жамбыл және Жуалы ауд.) 

ҚҰЛААТСАЙ / КУЛААТСАЙ (Шу ауд.) 

ҚҰЛАҚШЫНСАЙ / КУЛАКШЫНСАЙ (Шу ауд.) 

ҚҰЛАН / КУЛАН (Жуалы ауд.) 

ҚҰЛДЫҚСАЙ / КУЛДЫКСАЙ (Шу ауд.) 

ҚҰЛЫНШАҚ / КУЛЫНШАК (Қордай ауд.) 

КҰМБЕЛ / КУМБЕЛ (Меркі ауд.) 

ҚҰМӨЗЕК / КУМОЗЕК (Мойынқұм ауд.) 

ҚҰМШЫҚ / КУМШЫК (Шу ауд.) 

ҚҰРАҒАТЫ / КУРАГАТЫ (Тұрар Рысқұлов, Меркі,  Шу 

ауд.) 

ҚҰРҒАҚШОЛАҚ / КУРГАКШОЛАК (Шу ауд.) 

ҚҰРМАНСАЙ / КУРМАНСАЙ (Жуалы және Жамбыл 

ауд.) 

КҰРӨЗЕК / КУРОЗЕК (Меркі ауд.) 

ҚҰРСАЙ / КУРСАЙ (Талас ауд.) 

ҚҰТТЫБҰЛАҚ /КУТТЫБУЛАК (Сарысу ауд.) 

ҚҰРЫСАРЫҚАУ / КУРЫСАРЫКАУ (Меркі және Шу 

ауд.) 

ҚҰЯЗБАЙ / КУЯЗБАЙ (Шу ауд.) 

ҚЫЗТОҒАН / КЫЗТОГАН (Жуалы ауд.) 

ҚЫЗТОҒАН / КЫЗТОГАН (Меркі ауд.) 

ҚЫЗТОҒАНСАЙ / КЫЗТОГАНСАЙ (Меркі ауд.) 

ҚЫЗЫЛАРЫҚ / КЫЗЫЛАРЫК (Меркі және Тұрар 

Рысісүлов ауд.) 

ҚЫЗЫЛБҰЛАҚ / КЫЗЫЛБУЛАК (Жуалы ауд.) 

ҚЫЗЫЛҚАЙНАР / КЫЗЫЛКАЙНАР (Байзақ және 

Жамбыл ауд.) 

ҚЫЗЫЛҚАЙНАР / КЫЗЫЛКАЙНАР (Қордай ауд.) 

ҚЫЗЫЛҚАЙНАР / КЫЗЫЛКАЙНАР (Тұрар Рысқұлов 

ауд.) 

ҚЫЗЫЛҚАЙНАРСАЙ / КЫЗЫЛКАЙНАРСАЙ 

(Жамбыл және Тұрар Рысқұлов ауд.) 

ҚЫЗЫЛҚОРА / КЫЗЫЛКОРА (Шу ауд.) 

ҚЫЗЫЛҚҰР / КЫЗЫЛКУР (Қордай ауд.) 

ҚЫЗЫЛҚҰР / КЫЗЫЛКУР (Қордай ауд.) 

ҚЫЗЫЛСАЙ / КЫЗЫЛСАЙ (Жуалы ауд.) 

ҚЫЗЫЛСАЙ / КЫЗЫЛСАЙ (Қордай ауд.) 

ҚЫЗЫЛСАЙ / КЫЗЫЛСАЙ (Мойынқұм және Шу ауд.) 

ҚЫЗЫЛСАЙ / КЫЗЫЛСАЙ (Шу ауд.) 

ҚЫЗЫЛСАЙ / КЫЗЫЛСАЙ (Шу ауд.) 

ҚЫЗЫЛТАС / КЫЗЫЛТАС (Сарысу ауд. және Оңтүстік 

Қазақстан обл.) 



 

ҚЫРҒЫЗЖЫЛҒА /КЫРГЫЗЖЫЛГА (Тұрар Рысқұлов 

ауд.) 

ҚЫРҚАҚТЫ / КЫРКАКТЫ (Меркі ауд.) 

ҚЫРСАЗ / КЫРСАЗ (Байзақ ауд.) 

ҚЫРШАБАҚТЫ / КЫРШАБАКТЫ (Сарысу ауд.) 

МАЙБУЛАК / МАЙБУЛАК (Қордай ауд.) 

МАЙБҰЛАҚ / МАЙБУЛАК (Сарысу ауд.) 

МАЙЖАКЕН / МАЙЖАКЕН (Шу ауд.) 

МАЙЛЫ ҚАРАСУ / МАЙЛЫ КАРАСУ (Жуалы ауд.) 

МАЙТАС / МАЙТАС (Шу ауд.) 

МАҚАН / МАКАН (Меркі ауд.) 

МАҚАНДЫ / МАКАНДЫ (Меркі ауд.) 

МАҚЫ / МАКЫ (Қордай ауд.) 

МАЛБИКЕ / МАЛБИКЕ (Шу ауд.) 

МАМАЙҚАЙЫҢДЫ / МАМАЙКАЙЫНДЫ (Тұрар 

Рысқұлов ауд.) 

МАМЫРБАЙБҰЛАҚ / МАМЫРБАЙБУЛАК (Жуалы 

ауд.) 

МАҢБЕЛ / МАНБЕЛ (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

МАҢКЕЛСАЙ / МАНКЕЛСАЙ (Қордай ауд.) 

МАҢПАҚСАЙ / МАНПАКСАЙ (Сарысу ауд.) 

МӘДИЯРСУ / МАДИЯРСУ (Қордай ауд.) 

МӘЛІК / МАЛИК (Мойынқұм ауд.) 

МЕДВЕЖЬЯ ЩЕЛЬ / МЕДВЕЖЬЯ ЩЕЛЬ (Қордай ауд.) 

МЕРКІ / МЕРКИ (Меркі ауд.) 

МИЯЛЫ / МИЯЛЫ (Жамбыл ауд.) 

МОЙЫНТАС / МОЙЫНТАС (Қордай және Шу ауд.) 

МОЙЫНҮЗІЛГЕН/ МОЙЫНУЗИЛЬГЕН (Қордай ауд.) 

МОЛАЛЫ / МОЛАЛЫ (Меркі ауд.) 

МОЛАЛЫ / МОЛАЛЫ (Шу ауд.) 

МОЛАЛЫӨЗЕК / МОЛАЛЫОЗЕК (Мойынқұм ауд.) 

МОМЫНӨЗЕК / МОМЫНОЗЕК (Мойынқұм ауд.) 

МОНТАЙ / МОНТАЙ (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

МОРДУЛЫСАЙ / МОРДУЛЫСАЙ (Жуалы ауд.) 

МӨҢКЕ / МОНКЕ (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

МЫРЗАБАЙБҰЛАҚ / МЫРЗАБАЙБУЛАК (Жуалы 

ауд.) 

НАРҚЫЗЫЛ / НАРКЫЗЫЛ (Қордай және Шу ауд.) 

НОҒАЙСАЙ / НОГАЙСАЙ (Жамбыл ауд.) 

НҰРБҰЛАҚ / НУРБУЛАК (Жуалы ауд.) 

НҰРПЕЙІС / НУРПЕЙИС (Сарысу ауд.) 

ОЙРАНДЫ / ОЙРАНДЫ (Меркі, Шу ауд. және 

Қырғызстан шекарасында) 

ОЙТАЛ / ОЙТАЛ (Меркі ауд.) 

ОКУНЕК / ОКУНЕК (Шу ауд.) 

ОМАРСАЙ / ОМАРСАЙ (Жамбыл және Байзақ ауд.) 

ОМАРСЕЙІТСАЙ / ОМАРСЕЙИТСАЙ (Талас және 

Жуалы ауд.) 

ОПА / ОПА (Жамбыл ауд.) 

ОРАЗБАЙ / ОРАЗБАЙ (Шу ауд.) 

ОРМАНБЕКСАЙ / ОРМАНБЕКСАЙ (Қордай ауд.) 

ОРМАНСАЙ / ОРМАНСАЙ (Жуалы ауд.) 

ОРТАЖАЙЛАУ / ОРТАЖАЙЛАУ (Шу ауд.) 

ОРТАСҮҢГІ / ОРТАСУНГИ (Талас ауд. және Оңтүстік 

Қазақстан обл.) 

ОСПАНСУ / ОСПАНСУ (Қордай ауд.) 

ОТЫЗҮЙ / ОТЫЗУЙ (Шу ауд.) 

ӨЗЕК / ОЗЕК (Талас ауд.) 



 

ӨЗЕК / ОЗЕК (Талас ауд.) 

ӨЗЕНЕСЕНБАЙ / ОЗЕНЕСЕНБАЙ (Шу ауд.) 

ӨМІРБАЙ ОМИРБАЙ (Шу ауд.) 

ӨРІКТІ / ОРИКТЫ (Қордай ауд.) 

ӨТЕМІССАЙ / ОТЕМИССАЙ (Байзақ ауд.) 

ПАХМЕТ / ПАХМЕТ (Шу ауд.) 

РАХМАНҚҰМСАЙ / РАХМАНКУМСАЙ (Жуалы және 

Жамбыл ауд.) 

РОДАЕВ ӨЗЕГІ / РОДАЕВСКИЙ ОЗЕК (Мойынқұм 

ауд.) 

САЙАСУ /САЙАСУ (Жуалы ауд.) 

САЛЫҚСАЙ / САЛЫКСАЙ (Жамбыл ауд.) 

САПАР / САПАР (Сарысу ауд.) 

САРҚЫРАМА / САРКЫРАМА (Жуалы ауд.) 

САРҚЫРАМА / САРКЫРАМА (Мойынқұм ауд.) 

САРҚЫРАМАСАЙ /САРКЫРАМАСАЙ (Жамбыл ауд.) 

САРЫБАЙБҰЛАҚ / САРЫБАЙБУЛАК (Жуалы ауд.) 

САРЫБАСТАУ / САРЫБАСТАУ (Мойынқұм ауд.) 

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Қордай ауд. және 

Алматы обл.) 

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Жамбыл ауд.) 

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Жуалы ауд.) 

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Қордай ауд.) 

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Мойынқұм ауд.) 

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Мойынқұм ауд.) 

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Шу ауд.) 

САРЫБҰЛАҚСАЙ / САРЫБУЛАКСАЙ (Мойынқұм 

ауд.) 

САРЫҚАУ / САРЫКАУ (Шу ауд. және Қырғызстан 

шекарасында) 

САРЫМАНСАЙ / САРЫМАНСАЙ (Жуалы ауд.) 

САРЫОБА / САРЫОБА (Жуалы ауд.) 

САРЫӨЗЕК / САРЫОЗЕК (Байзақ ауд.) 

САРЫӨЗЕК / САРЫОЗЕК (Байзақ ауд.) 

САРЫӨЗЕК / САРЫОЗЕК (Мойынқұм ауд.) 

САСЫҚБҰЛАҚ / САСЫКБУЛАК (Жуалы ауд.) 

САСЫҚБҰЛАҚ / САСЫКБУЛАК (Қордай ауд.) 

САСЫҚБУЛАК / САСЫКБУЛАК (Меркі ауд.) 

САСЫҚБҰЛАҚ / САСЫКБУЛАК (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

САТЫБҰЛАҚ / САТЫБУЛАК (Талас ауд.) 

САТЫҚСАЙ / САТЫКСАЙ (Жуалы ауд.) 

СӘТИЯ / САТИЯ (Мойынқұм ауд.) 

СӘТПАН / САТПАН (Шу ауд.) 

СЕЙІЛХАНСАЙ / СЕЙИЛЬХАНСАЙ (Тұрар Рысқұлов 

ауд.) 

СОЛТҮСТІК КІШІКӨКҚИЯ / СОЛТУСТИК КИШИ 

КОККИЯ (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

СОЛТҮСТІК ТАЛДЫБҰЛАҚ / СОЛТУСТИК 

ТАЛДЫБУЛАК (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

СОРБҰЛАҚ / СОРБУЛАК (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

СОРҚҰДЫҚ / СОРКУДЫК (Қордай ауд.) 

СОРӨЗЕК / СОРОЗЕК (Сарысу және Талас ауд.) 

СӨГЕТІ / СОГЕТЫ (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

СУАЛМА / СУАЛМА (Қордай ауд.) 

СУКӨК / СУКОК (Тұрар Рысқұлов ауд.) 



 

СУКӨКТІ / СУКОКТЫ (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

СУЛЫСАЙ / СУЛЫСАЙ (Талас ауд.) 

СУХАЯ БАЛКА / СУХАЯ БАЛКА (Жуалы ауд.) 

СУЫҚСАЙ / СУЫКСАЙ (Мойынқұм ауд.) 

СҰЛТАНБЕК / СУЛТАНБЕК (Қордай ауд.) 

СҰЛУ / СУЛУ (Мойынқұм ауд.) 

СҰЛУДӨҢГЕЛЕК / СУЛУДОНГЕЛЕК (Мерю ауд.) 

СҰЛУСАЙ / СУЛУСАЙ (Жуалы ауд.) 

СҰЛУСАЙ / СУЛУСАЙ (Жуалы ауд.) 

СҰЛУСАЙ / СУЛУСАЙ (Қордай ауд.) 

СҰЛУСАЙ / СУЛУСАЙ (Меркі ауд.) 

СҰЛУСАЙ / СУЛУСАЙ (Меркі ауд.) 

СҰЛУСАЙ / СУЛУСАЙ (Шу ауд.) 

СҰЛУТӨР / СУЛУТОР (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

СҰЛУТҰРҒАНКӨЛ /СУЛУТУРГАНКОЛЬ (Мойынқұм 

ауд.) 

СҰҢҚАЙТЫ / СУНКАЙТЫ (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

СҰҢҚАР / СУНКАР (Мойынқұм ауд.) 

СҰРАТСАЙ / СУРАТСАЙ (Меркі ауд.) 

СҮЙІНДІК / СУЙИНДИК (Меркі ауд.) 

СҮЛЕНБАЙ / СУЛЕНБАЙ (Байзақ ауд.) 

СҮЛІКТІ / СУЛИКТЫ (Шу ауд.) 

СҮЛІМБАЙСАЙ / СУЛИМБАЙСАЙ (Талас ауд.) 

СЫҒЫНДЫ / СЫГЫНДЫ (Қордай ауд.) 

СЫРЛЫБАЙ / СЫРЛЫБАЙ (Мойынқұм ауд.) 

ТАБЫЛҚҰЛ / ТАБЫЛКУЛ (Мойынқұм ауд.) 

ТАЙЛАҚ / ТАЙЛАК (Жамбыл ауд.) 

ТАЙМАНКӨЛ / ТАЙМАНКОЛЬ (Шу ауд.) 

ТАҚЫРТҰМАСАЙ / ТАКЫРТУМАСАЙ (Мойынқұм 

ауд.) 

ТАЛАС / ТАЛАС (Тараз қаласының аумағы Жамбыл, 

Байзақ, Талас, Сарысу ауд. және Қырғызстан, Оңтүстік 

Қазақстан обл. шекарасында) 

ТАЛДЫ / ТАЛДЫ (Мойынқұм ауд.) 

ТАЛДЫБҰЛАҚ / ТАЛДЫБУЛАК (Қордай ауд. және 

Алматы обл.) 

ТАЛДЫБҰЛАҚ / ТАЛДЫБУЛАК (Жуалы ауд. және 

Оңтүстік Қазақстан обл.) 

ТАЛДЫБҰЛАҚ / ТАЛДЫБУЛАК (Қордай ауд. 

ТАЛДЫБҰЛАҚ / ТАЛДЫБУЛАК (Меркі ауд. 

ТАЛДЫБҰЛАҚ / ТАЛДЫБУЛАК (Меркі ауд. 

ТАЛДЫБҰЛАҚ / ТАЛДЫБУЛАК (Меркі және Тұрар 

Рысқұлов ауд.) 

ТАЛДЫБҰЛАҚ / ТАЛДЫБУЛАК (Сарысу ауд.) 

ТАЛДЫБҰЛАҚ / ТАЛДЫБУЛАК (Сарысу ауд.) 

ТАЛДЫБҰЛАҚ / ТАЛДЫБУЛАК (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

ТАЛДЫСУ / ТАЛДЫСУ (Тұрар Рысқұлов ауд.)  

ТАМДЫ / ТАМДЫ (Талас ауд.) 

ТАМДЫСАЙ / ТАМДЫСАЙ (Талас ауд.) 

ТАНА / ТАНА (Шу ауд.) 

ТАҢБАЛЫСАЙ / ТАНБАЛЫСАЙ (Талас ауд.) 

ТАРАҚБАЙ / ТАРАКБАЙ (Мойынқұм және Шу ауд.) 

ТАРЫЛҒАН / ТАРЫЛГАН (Қордай және Шу ауд.) 

ТАСАРЫҚ / ТАСАРЫК (Жамбыл ауд.)  

ТАСБАСТАУ / ТАСБАСТАУ (Жуалы ауд.) 

ТАСҚАЙНАР / ТАСКАЙНАР (Қордай ауд.) 

ТАСҚҰДЫҚ / ТАСКУДЫК (Шу ауд.) 

ТАСТАҚ / ТАСТАК (Тұрар Рысқұлов ауд.) 



 

ТАСТАҚБҰЛАҚ / ТАСТАКБУЛАК (Жуалы ауд.) 

ТАСТЫМБЕКСАЙ / ТАСТЫМБЕКСАЙ (Жамбыл ауд.) 

ТАСШОЛАҚ / ТАСШОЛАК (Меркі және Тұрар 

Рысқұлов ауд.) 

ТАСШОЛАҚ / ТАСШОЛАК (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

ТАЯҚСАЛДЫ / ТАЯКСАЛДЫ (Меркі ауд.) 

ТЕПЕНСАЙ / ТЕПЕНСАЙ (Жуалы ауд.)  

ТЕРЕКӨЗЕН / ТЕРЕКОЗЕН (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

ТЕРЕКТІ / ТЕРЕКТЫ (Тұрар Рысқұлов ауд.)  

ТЕРЕКТІ / ТЕРЕКТЫ (Шу ауд.)  

ТЕРЕҢБҰЛАҚ / ТЕРЕНБУЛАК (Сарысу ауд.) 

ТЕРЕҢСАЙ / ТЕРЕНСАЙ (Шу ауд.)  

ТЕРЛІКСАЙ / ТЕРЛИКСАЙ (Қордай ауд.)  

ТЕРІС / ТЕРИС (Жуалы ауд.) 

ТЕРІСБҰТАҚ / ТЕРИСБУТАК (Талас ауд.) 

ТЕРІСБҰТАҚ / ТЕРИСБУТАК (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

ТЕРІСБҰТАҚ / ТЕРИСБУТАК (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

ТЕСПЕ / ТЕСПЕ (Талас ауд.) 

ТЕСПЕСАЙ / ТЕСПЕСАЙ (Жуалы ауд.)  

ТЕСІК / ТЕСИК (Шу ауд. және Алматы обл.) 

ТЕСІКТАС / ТЕСИКТАС (Жуалы ауд.)  

ТОҒАЙТАЛ / ТОГАЙТАЛ (Меркі ауд.)  

ТОҒАНӨЗЕК / ТОГАНОЗЕК (Талас және Сарысу ауд.) 

ТОҚСАНБАЙ / ТОКСАНБАЙ (Меркі ауд.)  

ТОҚТАНАЙ / ТОКТАНАЙ (Қордай ауд.)  

ТОҚТАШ / ТОКТАШ (Меркі, Шу ауд. және Қырғызстан) 

ТОПШАҚ / ТОПШАК (Жуалы ауд. және Оңтүстік 

Қазақстан обл.) 

ТОРАҢҒЫ / ТОРАНГЫ (Мойынқұм ауд.) 

ТОТСАЙ / ТОТСАЙ (Жамбыл ауд.) 

ТӨЛЕГЕНСАЙ / ТӨЛЕГЕНСАЙ (Сарысу ауд.) 

ТӨЛЕНДІ / ТӨЛЕНДЫ (Шу ауд.) 

ТӨМЕНГІ ЕШКІЛІ / ТОМЕНГИ ЕШКИЛИ (Қордай 

ауд.) 

ТӨРТСАРЫ / ТОРТСАРЫ (Сарысу ауд.) 

ТУҒАНБАЙ / ТУГАНБАЙ (Шу ауд.) 

ТҰЗАСУ / ТУЗАСУ (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

ТҰЙЫҚТӨР / ТУЙЫКТОР (Меркі ауд.) 

ТҰЙЫҚТӨР / ТУЙЫКТОР (Тұрар Рысқұлов ауд.)  

ТҰЛЫНБАЙ / ТУЛЫНБАЙ (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

ТҰРЛЫ / ТУРЛЫ (Шу және Мойынқұм ауд.) 

ТҰРЛЫБАЙСАЙ / ТУРЛЫБАЙСАЙ (Меркі ауд.) 

ТҰТСАЙ / ТУТСАЙ (Жуалы ауд.) 

ТҮЗУСҰРАТ / ТУЗУСУРАТ (Меркі ауд.) 

ТҮЙЕҚАРЫН / ТУЙЕКАРЫН (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

ТҮЙМЕБАЙ / ТУЙМЕБАЙ (Мойынқұм ауд.) 

ТЫҒЫНСАЙ / ТЫГЫНСАЙ (Жуалы ауд.) 

ТЫМБАЙСАЙ / ТЫМБАЙСАЙ (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Жамбыл ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Жуалы ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Жуалы ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Меркі ауд.) 

ҰЗЫНСАЙ / УЗЫНСАЙ (Мойынқұм ауд.) 

ҰЗЫНСУ / УЗЫНСУ (Қордай ауд.) 

ҰЛУСАЙ / УЛУСАЙ (Меркі ауд.) 

ҮЛКЕН АЛМАЛЫ / УЛЬКЕН АЛМАЛЫ (Жамбыл ауд.) 

ҮЛКЕН АРБАТАС / УЛЬКЕН АРБАТАС (Талас ауд.) 

ҮЛКЕН АСЫ / УЛЬКЕН АСЫ (Жамбыл ауд.) 



 

ҮЛКЕН АЩЫ / УЛЬКЕН АЩЫ (Талас және Жуалы 

ауд.) 

ҮЛКЕН БАҚАЛЫ / УЛЬКЕН БАКАЛЫ (Жуалы ауд.) 

ҮЛКЕН ЕШКІЛІ / УЛЬКЕН ЕШКИЛИ (Қордай ауд.) 

ҮЛКЕН ЖАЛАҢАШ / УЛЬКЕН ЖАЛАНАШ (Қордай 

ауд.) 

ҮЛКЕН ЖИДЕЛІ / УЛЬКЕН ЖИДЕЛИ (Мойынқұмауд.) 

ҮЛКЕН КӨКҚИЯ / УЛЬКЕН КОККИЯ (Тұрар Рысқұлов 

ауд.) 

ҮЛКЕН ҚАЙНАР / УЛЬКЕН КАЙНАР (Меркі және 

Тұрар Рысқұлов ауд.) 

ҮЛКЕН ҚАШҚАНСУ / УЛЬКЕН КАШКАНСУ (Қордай 

ауд.) 

ҮЛКЕНСАЙ / УЛЬКЕНСАЙ (Жуалы және Жамбыл ауд.) 

ҮЛКЕНСАЙ / УЛЬКЕНСАЙ (Талас ауд.) 

ҮЛКЕН ТАЛДЫСАЙ / УЛЬКЕН ТАЛДЫСАЙ 

(Мойынқұм ауд.) 

ҮЛКЕН ТАМДЫ / УЛЬКЕН ТАМДЫ (Талас ауд.) 

ҮЛКЕН ТАСПАЛЫ / УЛЬКЕН ТАСПАЛЫ (Қордай 

ауд.) 

ҮЛКЕН ШАБАҚТЫ / УЛЬКЕН ШАБАКТЫ (Талас ауд.) 

ҮҢГІРЛІ / УНГИРЛИ (Меркі ауд.) 

ҮҢГІРЛІ / УНГИРЛИ (Меркі ауд.) 

ҮҢГІРЛІ / УНГИРЛИ (Шу ауд.) 

ҮШ БОТАБҰРЫМ / УШ БОТАБУРЫМ (Шу ауд.) 

ҮШБҰЛАҚ / УШБУЛАК (Жамбыл ауд.) 

ҮШБҰЛАҚ / УШБУЛАК (Меркі ауд.) 

ҮШҚЫЗЫЛ / УШКЫЗЫЛ (Шу ауд.) 

3-ШІ ҚАҚПАТАС / КАКПАТАС 3-Я (Қордай ауд.) 

ЧЕРНАЯ РЕЧКА / ЧЕРНАЯ РЕЧКА (Қордай ауд.) 

ШАБАҚТЫ / ШАБАКТЫ (Сарысу ауд.) 

ШАҒЫРЛЫСАЙ / ШАГЫРЛЫСАЙ (Мойынқұм ауд.) 

ШАЙСАНДЫҚ / ШАЙСАНДЫК (Меркі ауд.) 

ШАҚПАҚ / ШАКПАК (Жуалы ауд.) 

ШАЛАБАЙБҰЛАҚ / ШАЛАБАЙБУЛАК (Жуалы ауд.) 

ШАЛСУ / ШАЛСУ (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

ШАҢҚАЛАҚ МЕРГЕНСАЙ / ШАНКАЛАК  

МЕРГЕНСАЙ (Жуалы ауд.) 

ШАР / ШАР (Меркі ауд.) 

ШАТЫРКӨЛ / ШАТЫРКОЛЬ (Шу ауд.) 

ШАТЫРТӨБЕ / ШАТЫРТОБЕ (Қордай және Шу ауд.) 

ШАЯНТАС / ШАЯНТАС (Мойынқұм ауд.) 

ШӘБЕК / ШАБЕК (Шу ауд.) 

ШӘЛКЕ / ШАЛКЕ (Байзақ ауд.) 

ШЕҢГЕЛДІ / ШЕНГЕЛЬДЫ (Мойынқұм ауд.) 

ШЕҢГЕЛДІ / ШЕНГЕЛЬДЫ (Мойынқұм және Шу ауд.) 

ШЕТ БОТАБҰРЫМ / ШЕТ БОТАБУРЫМ (Мойынқұм 

және Шу ауд.) 

ШЕТЕНДІ / ШЕТЕНДЫ (Меркі ауд.) 

ШЕТ КАЙЫҢДЫСАЙ / ШЕТ КАЙЫНДЫСАЙ (Меркі, 

Шу ауд. және Қырғызстан) 

ШОҚАН / ШОКАН (Меркі ауд.) 

ШОҚПАР / ШОКПАР (Шу ауд.) 

ШОЛАҚ / ШОЛАК (Шу ауд. және Алматы обл.) 

ШОЛАҚ  ЖИДЕЛІСАЙ / ШОЛАК ЖИДЕЛИСАЙ 

(Мойынқұм ауд.) 

ШОЛАҚҚАЙЫҢДЫ / ШОЛАККАЙЫНДЫ (Тұрар 

Рысқұлов ауд.) 



 

ШОЛТАҒҰЛ / ШОЛТАГУЛ (Меркі ауд.) 

ШОР-КОО / ШОР-КОО (Шу ауд. және Қырғызстан) 

ШОШҚАБҰЛАҚ / ШОШКАБУЛАК (Сарысу ауд.) 

ШОШҚАБҰЛАҚ / ШОШКАБУЛАК (Тұрар  Рысқұлов 

ауд.) 

ШОШҚАЛЫ / ШОШКАЛЫ (Меркі ауд.) 

ШӨЛАДЫР / ШОЛЬАДЫР (Қордай және Шу ауд. 

шекарасында) 

ШӨЛДЕМЕК / ШОЛЬДЕМЕК (Қордай ауд. 

ШӨЛСАЙ / ШОЛЬСАЙ (Меркі ауд.) 

ШУ / ШУ (Қордай. Шу, Мойынқұм, Сарысу ауд. және 

Оңтүстік Қазақстан обл., Қырғызстан) 

ШҰБАРАҒАШ / ШУБАРАГАШ (Жуалы ауд.) 

ШҰБАРБАЙТАЛ / ШУБАРБАЙТАЛ (Кордай ауд.) 

ШҰҚЫРШАҚ / ШУКЫРШАК (Меркі ауд.) 

ШҰҢҚЫР / ШУНКЫР (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

ШҮМЕКБАЙСАЙ / ШУМЕКБАЙСАЙ (Шу ауд.) 

ШҮРЕГЕЙ / ШУРЕГЕЙ (Қордай ауд.) 

ШЫБЫНДЫ / ШЫБЫНДЫ (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

ШЫҒЫС ЖІҢІШКЕ /ШЫГЫС ЖИНИШКЕ  

(Қордай ауд.) 

ШЫҒЫС ҚҰМБЕЛ / ШЫГЫС КУМБЕЛЬ (Меркі ауд.) 

ШЫҒЫС ҚЫЗЫЛАУЫЗ/ ШЫГЫС КЫЗЫЛАУЫЗ 

(Меркі ауд.) 

ШЫМБҰЛАҚ / ШЫМБУЛАК (Жуалы ауд.) 

ШЫМБҰЛАҚ / ШЫМБУЛАК (Меркі ауд.) 

ШЫМШЫҚСАЙ / ШЫМШЫКСАЙ (Тұрар Рысқұлов 

ауд.) 

ШЫМЫРБАЙСАЙ / ШЫМЫРБАЙСАЙ (Жуалы және 

Талас ауд.) 

ШЫҢТАС / ШЫНТАС (Мойынқұм ауд.) 

ШЫРҒАНАҚ / ШЫРГАНАК (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

ШЫРҚАТПА / ШЫРКАТПА (Тұрар Рысқұлов ауд.) 

ШІЛІК / ШИЛИК (Қордай ауд.) 

ШІЛӨЗЕК / ШИЛЬОЗЕК (Қордай ауд.) 

ЫРҒАЙТЫ / ЫРГАЙТЫ (Қордай ауд.) 

ЫРҒАЙТЫ / ЫРГАЙТЫ (Қордай ауд.) 

ЫСҚАҚСАЙ / ЫСКАКСАЙ (Шу ауд.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ 

 

 

АБЫЗ / АБЫЗ (Қарқаралы ауд.) 

АЙБАС / АЙБАС (Ұлытау ауд.) 

АЙДАРЛЫСАЙ / АЙДАРЛЫСАЙ (Ұлытау ауд.) 

АЙЖАН / АЙЖАН (Қарқаралы ауд.) 

АЙМАШ / АЙМАШ (Шет ауд.) 

АЙНАБҰЛАҚ / АЙНАБУЛАК (Бұқар жырау ауд.) 

АЙНАБҰЛАҚ / АЙНАБУЛАК (Қарқаралы ауд.) 

АЙНАСУ / АЙНАСУ (Бұқар жырау, Шет, Қарқаралы 

ауд.) 

АЙТУАР / АЙТУАР (Ұлытау ауд.) 

АЙЫРТАС / АЙЫРТАС (Қарқаралы ауд.)  

АҚБАЙСАЙ / АКБАЙСАЙ (Ұлытау ауд. және Қостанай 

обл. шекарасында) 

АҚБАСТАУ / АКБАСТАУ (Қарқаралы ауд.)  

АҚБҰЛАҚ / АКБУЛАК (Ұлытау ауд.) 

АҚБҰЛАҚ / АКБУЛАК (Ұлытау ауд.)  

АҚБҰЛАҚ / АКБУЛАК (Шет ауд.) 

АҚЖАР / АКЖАР (Бұқар жырау ауд.)  

АҚЖАРЫҚ / АКЖАРЫК (Қарқаралы ауд.)  

АҚКЕЗЕҢ / АККЕЗЕН (Қарқаралы ауд.)  

АҚКИІК / АККИИК (Шет ауд.) 

АҚКИІКСАЙ / АККИИКСАЙ (Ұлытау ауд.)  

АҚКӨЛҚОРА / АККОЛЬКОРА (Шет ауд.)  

АҚҚИЯҚ / АККИЯК (Қарқаралы ауд.)  

 

 

 

 

 

АКҚОЛҚА / АККОЛКА (Нұра ауд.) 

АҚҚОРА / АККОРА (Бұқар жырау ауд.)  

АҚҚОШҚАР / АККОШКАР (Нұра ауд.)  

АҚҚҰДЫҚ / АККУДЫК  (Бұқар жырау ауд.) 

АҚҚЫРЛЫСАЙ / АККЫРЛЫСАЙ (Ұлытау ауд.) 

АҚМАЯ / АКМАЯ (Ұлытау ауд.) 

АҚОЙ / АКОЙ (Жаңаарқа ауд.) 

АҚӨЗЕК / АКОЗЕК (Бұқар жырау ауд.)  

АҚӨЗЕК / АКОЗЕК (Қарқаралы ауд.)  

АҚПАНСАЙ / АКПАНСАЙ (Нұра ауд. және Ақмола 

обл.) 

АҚСАЙ / АКСАЙ (Ақтоғай ауд.) 

АҚСАЙ / АКСАЙ (Ақтоғай ауд.) 

АҚСАЙ / АКСАЙ (Ақтоғай ауд.) 

АҚСАЙ / АКСАЙ (Нұра ауд.) 

АҚСАЙ / АКСАЙ (Нұра ауд.) 

АҚСАЙ / АКСАЙ (Жаңаарқа ауд.) 

АҚСАЙ / АКСАИ (Ұлытау ауд.) 

АҚСАЙ / АКСАЙ (Ұлытау ауд.) 

АҚСАЙ / АКСАЙ (Шет ауд.) 

АҚСАЙ / АКСАЙ (Жаңаарқа ауд.) 

АҚСАЙ / АКСАЙ (Нұра, Жаңаарқа ауд.)  

АҚСАЙ / АКСАЙ (Нұра ауд.) 

АҚСУ / АКСУ (Бұқар жырау ауд.) 

АҚСУ / АКСУ (Бұқар жырау ауд.) 

АҚСУ /АКСУ (Бұқар жырау ауд.) 



 

АҚСУ / АКСУ (Бұқар жырау ауд.) 

АҚСУ / АКСУ (Шет ауд.) 

АҚСУ / АКСУ (Шет ауд.) 

АҚСУ / АКСУ (Шет ауд.) 

АҚСУ / АКСУ (Шет ауд.) 

АҚТАЙЛАҚ / АКТАЙЛАК (Қарқаралы ауд.) 

АҚТАЙЛАҚСАЙ / АКТАЙЛАКСАЙ (Ұлытау ауд.) 

АҚТАС / АКТАС (Ақтоғай ауд.)  

АҚТАС / АКТАС (Ақтоғай ауд.) 

АҚТАС / АКТАС (Ұлытау ауд.) 

АҚТАССУ / АКТАССУ (Жаңаарқа ауд.)  

АҚТАСТЫ / АКТАСТЫ (Нұра ауд.)  

АҚТАСТЫ / АКТАСТЫ (Нұра ауд.)  

АҚТАСТЫ / АКТАСТЫ (Жаңаарқа ауд.)  

АҚТӨМЕН / АКТОМЕН (Қарқаралы ауд.)  

АҚТҰМА / АКТУМА (Ұлытау ауд.) 

АҚТҮЛКІ / АКТУЛЬКИ (Ақтоғай ауд.) 

АҚШИ / АКШИ (Абай ауд.) 

АҚШИЛІ /АКШИЛИ (Жаңаарқа ауд.)  

АҚШИСАЙ / АКШИСАЙ (Ұлытау ауд.)  

АҚЫНБАЙ / АКЫНБАЙ (Шет ауд.) 

АЛАБАС / АЛАБАС (Шет ауд.) 

АЛАБҰҒА / АЛАБУГА (Шет ауд.)  

АЛДАБЕРГЕНСАЙ / АЛДАБЕРГЕНСАЙ (Ұлытау ауд.) 

АЛМАЛЫӨЗЕК / АЛМАЛЫОЗЕК (Ақтоғай ауд.) 

АЛТУАЙТ / АЛТУАЙТ (Шет ауд.) 

АЛТЫБАЙ / АЛТЫБАЙ (Ақтоғай ауд.) 

АЛТЫНҚАРАСУ / АЛТЫНКАРАСУ (Нұра, 

Жаңаарқа ауд.) 

АЛТЫНСУ / АЛТЫНСУ (Бұқар жырау ауд.)  

АЛШЫНБАЙ / АЛШЫНБАЙ (Бұқар жырау ауд.) 

АПАҚАЙ / АПАКАЙ (Ақтоғай ауд.) 

АПАРСУ / АПАРСУ (Шет ауд.) 

АППАЗ / АППАЗ (Жаңаарқа ауд.) 

АППАЗ / АППАЗ (Жаңаарқа ауд.) 

АРАЛБАЙ / АРАЛБАЙ (Ұлытау ауд.) 

АРҒАЛЫ / АРГАЛЫ (Ұлытау ауд.) 

АРНАСАЙ / АРНАСАЙ (Ұлытау ауд.)  

АРПАБҰЛАҚ / АРПАБУЛАК (Ұлытау ауд.)  

АРШАЛЫ / АРШАЛЫ (Шет ауд.) 

АРЫҚТЫСАЙ / АРЫКТЫСАЙ (Осакаров ауд.) 

АСТАУҚҰРҒАН / АСТАУКУРГАН (Қарқаралы ауд.) 

АТАБҰЛАҚ / АТАБУЛАК (Ұлытау ауд.)  

АТАЙБҰЛАҚ / АТАЙБУЛАК (Ұлытау ауд.) 

АТАСАЙ / АТАСАЙ (Шет ауд.) 

АТАСУ / АТАСУ (Жаңаарқа ауд.)  

АУРУКЕТКЕН / АУРУКЕТКЕН (Нұра ауд.) 

АУРУКЕТКЕН / АУРУКЕТКЕН (Нұра ауд.)  

АУЫЗСАЙ / АУЫЗСАЙ (Нұра ауд.)  

АҢДЫЗДЫ / АНДЫЗДЫ (Ақтоғай ауд.)  

АҢҚАРА / АНКАРА (Ұлытау ауд.)  

АХМЕТЕСПЕ / АХМЕТЕСПЕ (Ақтоғай ауд.) 

АЩЫАЙРЫҚ / АЩЫАЙРЫК (Қарқаралы ауд.) 

АЩЫАЙРЫҚ / АЩЫАЙРЫК (Осакаров ауд.) 

АЩЫАЙРЫҚ / АЩЫАЙРЫК (Шет ауд.) 

АЩЫҚАРЫН / АЩЫКАРЫН (Ақтоғай ауд.) 

АЩЫҚҰДЫҚ / АЩЫКУДЫК (Ұлытау ауд.)  

АЩЫЛЫ / АЩЫЛЫ (Жаңаарқа ауд.)  



 

АЩЫЛЫ / АЩЫЛЫ (Нұра ауд.) 

АЩЫЛЫ / АЩЫЛЫ (Нұра ауд.) 

АЩЫЛЫ / АЩЫЛЫ (Ұлытау ауд.) 

АЩЫЛЫ / АЩЫЛЫ (Ұлытау ауд.) 

АЩЫЛЫ / АЩЫЛЫ (Нұра ауд.)  

АЩЫЛЫАЙРЫҚ / АЩЫЛЫАЙРЫК (Жаңаарқа ауд.) 

АЩЫЛЫАЙРЫҚ / АЩЫЛЫАЙРЫК (Қарағанды 

қалалық әкімшілігінің аумағы)  

АЩЫЛЫАЙРЫҚ / АЩЫЛЫАЙРЫК (Шет, Абай ауд.) 

АЩЫЛЫАЙРЫҚ / АЩЫЛЫАЙРЫК (Жаңаарқа ауд.) 

АЩЫЛЫӨЗЕК / АЩЫЛЫОЗЕК (Жаңаарқа ауд.) 

АЩЫЛЫСАЙ / АЩЫЛЫСАЙ (Ұлытау ауд.) 

АЩЫЛЫСАЙ / АЩЫЛЫСАЙ (Ұлытау ауд.) 

АЩЫМУИР / АЩЫМУИР (Ұлытау ауд.)  

АЩЫӨЗЕК / АЩЫОЗЕК (Ақтоғай ауд.)  

АЩЫӨЗЕК / АЩЫОЗЕК (Қарқаралы ауд.)  

АЩЫӨЗЕК / АЩЫОЗЕК (Ақтоғай ауд.)  

АЩЫӨЗЕК / АЩЫОЗЕК (Қарқаралы ауд.) 

АЩЫӨЗЕК / АЩЫОЗЕК (Ақтоғай, Аягөз ауд. ) 

АЩЫӨЗЕН / АЩЫОЗЕН (Шет ауд.)  

АЩЫСАЙ / АЩЫСАЙ (Ұлытау ауд.) 

АЩЫСУ / АЩЫСУ (Бұқар жырау ауд. және Павлодар 

обл.) 

АЩЫСУ / АЩЫСУ (Жаңаарқа ауд.) 

АЩЫСУ / АЩЫСУ (Қарқаралы ауд. және Павлодар 

обл.) 

АЩЫСУ / АЩЫСУ (Шет ауд.)  

АЩЫШИӨЗЕК /АЩЫШИОЗЕК (Қарқаралы ауд.) 

АЮЛЫ / АЮЛЫ (Бұқар жырау ауд.) 

АЯНАҒА / АЯНАГА (Қарқаралы ауд.)  

ӘБІЛДАСАЙ / АБИЛЬДАСАЙ (Нұра ауд.) 

ӘБІЛХАЙЫР / АБИЛЬХАЙЫР (Шет ауд.)  

ӘДІЛБАЙ / АДИЛЬБАЙ (Жаңаарқа ауд.)  

ӘДІЛСУ / АДИЛЬСУ (Бұқар жырау, Қарқаралы ауд.) 

ӘЛИКЕ ЖЫРАСАЙЫ / АЛИКЕ ЖЫРАСАЙЫ 

(Осакаров ауд.) 

ӘМІРБҰЛАҚ / АМИРБУЛАК (Қарқаралы ауд.)  

БАБАН / БАБАН (Шет ауд.) 

БАЙБУРА / БАЙБУРА (Бұқар жырау ауд.)  

БАЙҒАНИН / БАЙГАНИН (Қарқаралы ауд.) 

БАЙДІЛДА / БАЙДИЛЬДА (Ұлытау ауд.) 

БАЙЖАН / БАЙЖАН (Ұлытау ауд.)  

БАЙҚАЗАН / БАЙКАЗАН (Қарқаралы ауд.)  

БАЙҚАРА / БАЙКАРА (Шет ауд.)  

БАЙҚАРАСАЙ / БАЙКАРАСАЙ (Ұлытау ауд.) 

БАЙҚАСҚА / БАЙКАСКА (Қарқаралы ауд.) 

БАЙҚАСҚА / БАЙКАСКА (Шет ауд.)  

БАЙҚОЖА / БАЙКОЖА (Қарқаралы ауд.)  

БАЙҚОҢЫР / БАЙКОНЫР (Ұлытау ауд.)  

БАЙМЫРЗА / БАЙМЫРЗА (Бұқар жырау ауд.) 

БАЙМЫРЗА / БАЙМЫРЗА (Бұқар жырау ауд.) 

БАЙСАЙ / БАЙСАЙ (Ұлытау ауд.)  

БАЙШЕТІР / БАЙШЕТИР (Шет ауд.) 

БАЙЫР / БАЙЫР (Жаңаарқа ауд.) 

БАҚБАЙ / БАКБАЙ (Қарқаралы ауд.) 

БАЛА БАТПАҚ / БАЛА БАТПАК (Осакаров ауд.) 

БАЛА ЖЕЗДІ / БАЛА ЖЕЗДЫ (Ұлытау ауд.)  

БАЛА ЖЕЗДІ / БАЛА ЖЕЗДЫ (Ұлытау ауд.) 



 

БАЛА ҚҰНДЫЗДЫ / БАЛА КУНДЫЗДЫ (Осакаров, 

Нұра ауд.) 

БАЛА САРЫӨЗЕН / БАЛА САРЫОЗЕН (Нұра, 

Жаңаарқа ауд.) 

БАЛА ТЕРІСАҚҚАН / БАЛА ТЕРИСАККАН (Ұлытау 

ауд.) 

БАЛ ТҮНДІК / БАЛА ТУНДИК (Қарқаралы ауд.) 

БАЛҒА / БАЛҒА (Ұлытау ауд.) 

БАЛТА / БАЛТА (Жаңаарқа ауд.) 

БАЛТА / БАЛТА (Ұлытау ауд.) 

БАЛЫҚТЫБҰЛАҚ / БАЛЫКТЫБУЛАК (Ақтоғай ауд.) 

БАРАҚ / БАРАК (Қарқаралы ауд.) 

БАРАҚБАЙ / БАРАКБАЙ (Нұра ауд.) 

БАС АҚТҰМА / БАС АКТУМА (Нұра ауд.) 

БАСБҰЛАҚ / БАСБУЛАК (Ұлытау ауд.)  

БАССАЙ / БАССАЙ (Ұлытау, Нұра ауд.)  

БАСТАЛ / БАСТАЛ (Қарқаралы ауд.) 

БАСЫҚҰРЫМБАЙ / БАСЫКУРЫМБАЙ (Ұлытау. 

Нұра ауд.) 

БАТАСОЙҒАН / БАТАСОЙГАН (Нұра ауд.)  

БАТПАҚ / БАТПАК (Осакаров ауд.)  

БАТПАҚҚАРА / БАТПАККАРА (Ұлытау ауд.)  

БАТЫҚ / БАТЫК (Шет ауд.) 

БАУЫРӨЗЕН / БАУЫРОЗЕН (Абай ауд.) 

БӘЙМЕНДІСАЙ / БАЙМЕНДЫСАЙ (Ұлытау ауд.) 

БЕКБАЙ / БЕКБАЙ (Ұлыхау ауд.) 

БЕКЕТ / БЕКЕТ (Ұлытау ауд.) 

БЕКТОРҒАЙ / БЕКТОРГАЙ (Ұлытау ауд.  және 

Қостанай обл.) 

БЕЛДЕУШІ / БЕЛЬДЕУШИ (Ұлытау ауд.)  

БЕЛДІӨЗЕК / БЕЛЬДЫОЗЕК (Бұқар жырау, Павлодар 

обл.) 

БЕЛЕУІТТІ / БЕЛЕУИТТЫ (Ұлытау ауд.) 

БЕЛҚОЙТАС / БЕЛЬКОЙТАС (Шет ауд.)  

БЕРЕКЕ / БЕРЕКЕ (Ұлытау ауд.) 

БЕРЕКЕТТІ / БЕРЕКЕТТЫ (Шет ауд.)  

БЕСБАЙ / БЕСБАЙ (Жаңаарқа ауд.)  

БЕСБАЛДАҚ / БЕСБАЛДАК (Шет ауд.)  

БЕСБАЛДАҚ / БЕСБАЛДАК (Шет ауд.)  

БЕСБҰЛАҚ / БЕСБУЛАК (Ақтоғай ауд.)  

БИДАЙШЫ / БИДАЙШЫ (Ақтоғай ауд.)  

БИДАЙЫҚ / БИДАЙЫК (Қарқаралы ауд.)  

БИДАЙЫҚ / БИДАЙЫК (Шет ауд.)  

БИДАЙЫҚ / БИДАЙЫК (Шет ауд.) 

БИКЕШ / БИКЕШ (Нұра ауд., Ақмола обл.)  

БИТҚҰРТ / БИТКУРТ (Бұқар жырау ауд.)  

БОЗАЙ / БОЗАЙ (Ұлытау ауд.) 

БОЗДАҚСАЙ / БОЗДАКСАЙ (Ұлытау ауд.) 

БОЗҚАК / БОЗКАК (Жаңаарқа ауд.)  

БОЗІҢГЕН / БОЗИНГЕН (Ұлытау ауд.)  

БОЛЖАМСАЙ / БОЛЖАМСАЙ (Ұлытау ауд.) 

БОРАНБАЙ / БОРАНБАЙ (Жаңаарқа ауд.)  

БОРҚЫ / БОРКЫ (Қарқаралы ауд.) 

БОРЛЫАЙЫРЕСІК /БОРЛЫАЙЫРЕСИК (Нұра ауд., 

Ақмола обл.) 

БОРЛЫБҰЛАҚ / БОРЛЫБУЛАК (Ұлытау ауд.) 

БОРЛЫӨЗЕК / БОРЛЫОЗЕК (Ақтоғай ауд.) 

БОРЛЫРЕК / БОРЛЫРЕК (Нұра ауд.)  



 

БОРЛЫСАЙ / БОРЛЫСАЙ (Бұқар жырау ауд.) 

БОСАҒА / БОСАГА (Ақтоғай ауд.) 

БОСАҒА / БОСАГА (Нұра ауд.) 

БОСАҒА / БОСАГА (Ұлытау ауд.) 

БОСАҒАӨЗЕК / БОСАГАОЗЕК (Нұра ауд.) 

БОЯУЛЫСАЙ / БОЯУЛЫСАЙ (Шет ауд.) 

БУРЫЛӨЗЕК / БУРЫЛОЗЕК (Қарқаралы ауд.) 

БҰЗАУӨЛГЕН / БУЗАУОЛЬГЕН (Жаңаарқа ауд.) 

БҰЗЫЛБАЙ / БУЗЫЛБАЙ (Бұқар жырау ауд.) 

БҰҚАБАЙ  БУКАБАЙ (Ұльгтау ауд.) 

БҰЛАҚ / БУЛАК (Бұқар жырау ауд.)  

БҰРМАША / БУРМАША (Ұлытау ауд.)  

БҰРНАҚ / БУРНАК (Абай ауд.) 

БҰТАҚ / БУТАК (Нұра ауд.) 

БҮРКІТТІ / БУРКИТТЫ (Шет ауд.)  

БЫЛҚЫЛДАҚ  БЫЛКЫЛДАК (Ақтоғай ауд.) 

БЫЛҚЫЛДАҚ / БЫЛКЫЛДАК (Шет ауд.) 

БЫЛҚЫЛДАҚ / БЫЛКЫЛДАК (Нұра ауд.)  

БІРАЙРЫҚ / БИРАЙРЫК (Нұра ауд.)  

БІРСУАТ / БИРСУАТ (Нұра ауд.) 

1-ШІ КОСПАҚ / КОСПАК 1-Й (Шет ауд.) 

ГРЯЗНУХА / ГРЯЗНУХА (Осакаров ауд.) 

ДАҒАНДЕЛІ / ДАГАНДЕЛИ (Қарқаралы ауд.) 

ДАНАБҰЛАҚ / ДАНАБУЛАК (Ақтоғай ауд.)  

ДАҢСАЙ / ДАНСАЙ (Ұлытау ауд.) 

ДАРАТ / ДАРАТ (Шет, Жаңаарқа ауд.)  

ДАРБАЗАСАЙ / ДАРБАЗАСАЙ (Нұра ауд.)  

ДАРИЯ / ДАРИЯ (Шет ауд.) 

ДАУЫЛБАЙ / ДАУЫЛБАЙ (Шет ауд.)  

ДАУЫМБАЙ / ДАУЫМБАЙ (Ұлытау ауд.) 

ДУЛЫҒАЛЫ / ДУЛЫГАЛЫ (Ұлытау ауд.) 

ДУЛЫҒАЛЫ ЖЫЛАНШЫҚ / ДУЛЫГАЛЫ 

ЖЫЛАНШЫК  (Ұлытау ауд., Қостанай обл.) 

ДУЛЫҒАЛЫӨЗЕН / ДУЛЫГАЛЫОЗЕН ( Ұлытау ауд.) 

ДҮЙСЕН / ДУЙСЕН (Ұлытау ауд.)  

ДҮЙСЕНБАЙ / ДУЙСЕНБАЙ (Ұлытау ауд.) 

ЕГІЗҚОЙТАС / ЕГИЗКОЙТАС (Қарқаралы ауд.) 

ЕГІНДІБҰЛАҚ / ЕГИНДЫБУЛАК (Карқаралы ауд.) 

ЕГІНДІБҰЛАҚ / ЕГИНДЫБУЛАК (Қарқаралы ауд.) 

ЕГІНДІБҰЛАҚ / ЕГИНДЫБУЛАК (Нұра ауд.) 

ЕГІНДІБҰЛАҚ / ЕГИНДЫБУЛАК (Шет ауд.) 

ЕГІНДІБҰЛАҚ / ЕГИНДЫБУЛАК (Шет ауд.)  

ЕЖЕБАЙ / ЕЖЕБАЙ (Қарқаралы ауд.)  

ЕКІМЫСТАЙ / ЕКИМЫСТАЙ (Шет ауд.) 

2-ШІ ҚОСПАҚ / КОСПАК 2-Й (Шет ауд.) 

ЕКІШАҢСАЙ / ЕКИШАНСАЙ (Ұлытау ауд.)  

ЕЛЕМЕС / ЕЛЕМЕС (Бұқар жырау ауд.)  

ЕЛЕМЕССАЙ / ЕЛЕМЕССАЙ (Ұлытау ауд.)  

ЕЛТОҚ / ЕЛТОК (Осакаров ауд.) 

ЕЛУБАЙ /ЕЛУБАЙ (Қарқаралы ауд., Павлодар обл.) 

ЕЛШІ / ЕЛЬШИ (Бұқар жырау ауд.) 

ЕЛШІ / ЕЛЬШИ (Бұқар жырау ауд.) 

ЕЛШІНІҢ ӨЗЕГІ / ЕЛЬШИНИН ОЗЕГИ (Қарқаралы 

ауд.) 

ЕРМЕК / ЕРМЕК (Жаңаарқа, Нұра ауд.) 

ЕСЕН / ЕСЕН (Шет. Абай ауд.) 

ЕСЕНАМАН / ЕСЕНАМАН (Қарқаралы ауд.)  

ЕСПЕ / ЕСПЕ (Ақтоғай ауд.) 



 

ЕСПЕ / ЕСПЕ (Ақтоғай ауд.) 

ЕСПЕ / ЕСПЕ (Аягөз, Ақтоғай ауд.) 

ЕСПЕ / ЕСПЕ (Бұқар жырау ауд.) 

ЕСПЕ / ЕСПЕ (Ұлытау ауд.) 

ЕСПЕ / ЕСПЕ (Шет ауд.) 

ЕСПЕ / ЕСПЕ (Жаңаарқа ауд.) 

ЕСІІЕНБЕК / ЕСПЕНБЕК (Жаңаарқа ауд.)  

ЕСПЕСАЙ / ЕСПЕСАЙ (Нұра, Қорғалжын, Егіндікөл 

ауд.) 

ЕСІЛ / ЕСИЛЬ (Осакаров ауд., Ақмола обл., РФ) 

ЕСІЛБАЙ / ЕСИЛЬБАЙ (Ұлытау ауд.) 

ЕСІЛБАЙСАЙ / ЕСИЛЬБАЙСАЙ (Ұлытау ауд.) 

ЕШКІКЕЛМЕС / ЕШКИКЕЛЬМЕС (Ұлытау ауд.) 

ЖАҒАЛБАЙЛЫ / ЖАГАЛБАЙЛЫ (Шет ауд.)  

ЖАҚСЫ КӨҢ / ЖАКСЫ КОН (Нұра, Ұлытау ауд.) 

ЖАҚСЫҚҰДЫҚ / ЖАКСЫКУДЫК (Нұра ауд.) 

ЖАҚСЫЛЫСУ / ЖАКСЫЛЫСУ (Жаңаарқа ауд.) 

ЖАҚСЫСАЙ / ЖАКСЫСАЙ (Ұлытау ауд.)  

ЖАҚСЫ САРЫСУ / ЖАКСЫ САРЫСУ (Шет ауд.) 

ЖАҚСЫ ШАТ / ЖАКСЫ ШАТ (Нұра ауд.) 

ЖАЛАҢАШ / ЖАЛАНАШ (Ақтоғай ауд.) 

ЖАЛҒЫЗҚҰДЫҚ / ЖАЛГЫЗКУДЫК (Бұқар жырау 

ауд.) 

ЖАЛҒЫЗМОЛА / ЖАЛГЫЗ МОЛА (Қарқаралы ауд.) 

ЖАЛПАҚ / ЖАЛПАК (Шет ауд.)  

ЖАМАНАДЫР / ЖАМАНАДЫР (Жаңаарқа ауд.) 

ЖАМАНКӨЛТАС / ЖАМАНКОЛЬТАС (Қарқаралы  

ауд.) 

ЖАМАН КӨҢ / ЖАМАН КОН (Нұра ауд.)  

ЖАМАН КӨҢ / ЖАМАН КОН (Нұра ауд.) 

ЖАМАНӨЗЕК / ЖАМАНОЗЕК (Шет ауд.) 

ЖАМАНСАЙ / ЖАМАНСАЙ (Шет ауд.)  

ЖАМАНСАЙ / ЖАМАНСАЙ (Шет ауд.)  

ЖАМАН САРЫСУ / ЖАМАН САРЫСУ (Жаңаарқа 

ауд.) 

ЖАМАН ШАТ / ЖАМАН ШАТ (Нұра ауд.) 

ЖАНАЙДАР / ЖАНАЙДАР (Ұлытау ауд.) 

ЖАНДАР / ЖАНДАР (Қарқаралы ауд.)  

ЖАНТӨРЕ / ЖАНТОРЕ (Ұлытау ауд.)  

ЖАҢАБЕТ / ЖАНАБЕТ (Қарқаралы ауд.) 

ЖАҢАҚОЙТАС / ЖАНАКОЙТАС (Ақтоғай ауд.) 

ЖАҢКЕ / ЖАНКЕ (Қарқаралы ауд.) 

ЖАРБАС / ЖАРБАС (Нұра ауд.) 

ЖАРҒАШЫ / ЖАРГАШИ (Қарқаралы ауд.) 

ЖАРҚҰДЫҚ / ЖАРКУДЫК (Ұлытау ауд.) 

ЖАРҚЫНБАЙ / ЖАРКЫНБАЙ (Шет ауд.)  

ЖАРЛЫ / ЖАРЛЫ (Қарқаралы ауд.) 

ЖАРТАС / ЖАРТАС (Бұқар жырау ауд.)  

ЖАРТАС / ЖАРТАС (Қарқаралы ауд.) 

ЖАРТАС / ЖАРТАС (Шет ауд.) 

ЖАРЫҚ / ЖАРЫК (Шет ауд.) 

ЖАРЫҚТЫ / ЖАРЫКТЫ (Осакаров ауд.) 

ЖАУҚАШАРСАЙ / ЖАУКАШАРСАЙ (Ұлытау ауд.) 

ЖАУЛЫБАЙ / ЖАУЛЫБАЙ (Ұлытау ауд.) 

ЖАУЫНҚАР / ЖАУЫНКАР (Ұлытау ауд.) 

ЖӘМШІ / ЖАМШИ (Шет ауд.) 

ЖЕЗДІ / ЖЕЗДІ (Ұлытау ауд.) 

ЖЕРҚҰДЫҚ / ЖЕРКУДЫК (Бұқар жырау ауд.) 



 

ЖЕТІҚЫЗ / ЖЕТЫКЫЗ (Ұлытау ауд.) 

ЖИДЕ / ЖИДЕ (Ұлытау ауд.) 

ЖИДЕЛІ / ЖИДЕЛИ (Ұлытау ауд.)  

ЖИДЕЛІӨЗЕН / ЖИДЕЛИОЗЕН (Ұлытау ауд. 

ЖИДЕЛІСАЙ / ЖИДЕЛИСАЙ (Ұлытау ауд.) 

ЖИДЕЛІСАЙ / ЖИДЕЛИСАЙ (Ұлытау ауд.) 

ЖИЕНБАЙ / ЖИЕНБАЙ (Ақтоғай ауд.)  

ЖОҒАРҒЫ ҚАРАӨЗЕК /ЖОГАРГЫ КАРАОЗЕК 

(Жаңаарқа ауд.) 

ЖОСА / ЖОСА (Ұлытау ауд.) 

ЖОСАЛЫ / ЖОСАЛЫ (Бұқар жырау ауд.)  

ЖОСАЛЫ / ЖОСАЛЫ (Жаңаарқа ауд.)  

ЖҰМАБАЙ / ЖУМАБАЙ (Ұлытау ауд.)  

ЖҰМЫҚЫ / ЖУМЫКЫ (Ұлытау ауд.) 

ЖЫЛАНДЫ / ЖЫЛАНДЫ (Ақтоғай ауд.) 

ЖЫЛАНДЫ / ЖЫЛАНДЫ (Осакаров ауд.) 

ЖЫЛАНДЫ / ЖЫЛАНДЫ (Ұлытау ауд.) 

ЖЫЛАНДЫБҰЛАҚ / ЖЫЛАНДЫБУЛАК (Бұқар 

жырау ауд., Павлодар обл.)  

ЖЫЛАНШЫҚ / ЖЫЛАНШЫК (Ұлытау ауд.) 

ЖЫЛАНШЫҚЕСПЕ / ЖЫЛАНШЫКЕСПЕ (Ақтоғай 

ауд.) 

ЖЫЛҚЫБАЙ / ЖЫЛКЫБАЙ (Ұлытау ауд., Қостанай 

обл.) 

ЖЫҢҒЫЛДЫӨЗЕК / ЖЫНГЫЛДЫОЗЕК (Ұлытау ауд., 

Ақтөбе обл.) 

ЖЫРЫМ / ЖЫРЫМ (Қарқаралы ауд.)  

ЖІҢІШКЕ / ЖИНИШКЕ (Ақтоғай ауд.) 

ЖІҢІШКЕБҰЛАҚ / ЖИНИШКЕБУЛАК (Қарқаралы 

ауд.) 

ЖІҢІШКЕ КЕҢДАРА / ЖИНИШКЕ КЕНДАРА 

(Қарқаралы ауд.) 

ЗАИМКА / ЗАИМКА (Жаңаарқа ауд.) 

ИМАНАҚ / ИМАНАК (Жаңаарқа ауд.) 

ИСАБЕК / ИСАБЕК (Жаңаарқа ауд.)  

ИТАУЫЗСАЙ / ИТАУЫЗСАЙ (Ұлытау ауд.) 

ИШАНСАЙ /ИШАНСАЙ (Ұлытау ауд.)  

ИІРСУ / ИИРСУ (Қарқаралы ауд.) 

КӘКЕНСУ / КАКЕНСУ (Ұлытау ауд.)  

КЕБЕНЕКЕСПЕ / КЕБЕНЕКЕСПЕ (Ақтоғай ауд.) 

КЕЖЕК / КЕЖЕК (Шет. Ақтоғай ауд.)  

КЕЛТЕБҰЛАҚ / КЕЛЬТЕБУЛАК (Қарқаралы ауд.) 

КЕЛТЕТАЛ / КЕЛЬТЕТАЛ (Жаңаарқа ауд.)  

КЕМЕР / КЕМЕР (Қарқаралы ауд.)  

КЕНЕНБАЙ / КЕНЕНБАЙ (Жаңаарқа ауд.) 

КЕНЖЕБАЙСАЙ / КЕНЖЕБАЙСАЙ (Жаңаарқа ауд.) 

КЕНШІЕСПЕ / КЕНШИЕСПЕ (Ақтоғай ауд.)  

КЕҢГІР / КЕНГИР (Ұлытау ауд.) 

КЕҢДАРА / КЕНДАРА (Қарқаралы ауд.)  

КЕҢСАЗ / КЕНСАЗ (Ақтоғай ауд.) 

КЕҢСАЗ / КЕНСАЗ (Ұлытау ауд.) 

КЕҢСАЗ / КЕНСАЗ (Жаңаарқа ауд.)  

КЕҢТІКСАЙ / КЕНТИКСАЙ (Ұлытау ауд.)  

КЕРАЛАҢ /КЕРАЛАН (Қарқаралы ауд.)  

КЕРЕГЕЖАЛ / КЕРЕГЕЖАЛ (Қарқаралы ауд.) 

КЕРЕГЕТАС / КЕРЕГЕТАС (Қарқаралы, Шет ауд.) 

КЕРЕГЕТАССАЙ / КЕРЕГЕТАССАЙ 

(Ұлытау ауд.) 



 

КЕРЕЙ / КЕРЕЙ (Нұра ауд.) 

КЕРЕЙӨЗЕН / КЕРЕЙОЗЕН (Нұра ауд.) 

КЕРУЕНБҰЛАҚ / КЕРУЕНБУЛАК (Ақтоғай ауд.) 

КЕРУЕНБҰЛАҚ / КЕРУЕНБУЛАК (Ақтоғай ауд.) 

КИІКСАЙ / КИИКСАЙ (Ұлытау ауд.) 

КӨБЕНТАЙЕСПЕ / КОБЕНТАЙЕСПЕ (Шет ауд.) 

КӨЖЕБАЙ / КОЖЕБАЙ (Ұлытау ауд.) 

КӨКАЛАЖАР / КОКАЛАЖАР (Ұлытау ауд.) 

КӨКБҰЛАҚ / КОКБУЛАК (Бұқар жырау ауд.) 

КӨКДОМБАҚ / КОКДОМБАК (Ұлытау ауд.) 

КӨКЕМЕС / КОКЕМЕС (Жаңаарқа ауд.) 

КӨККӨЗ / КОККОЗ (Қарқаралы ауд.) 

КӨКҚЫЗ САРЫСАЙ / КОККЫЗ САРЫСАЙ (Ұлытау 

ауд.) 

КӨКӨЗЕК / КОКОЗЕК (Абай, Бұқар жырау ауд.) 

КӨКӨЗЕК / КОКОЗЕК (Бұқар жырау ауд.) 

КӨКПЕКСАЙ / КОКПЕКСАЙ (Осакаров, Бұқар жырау 

ауд.) 

КӨКПЕКТІ / КОКПЕКТЫ (Нұра ауд., Ақмола обл.) 

КӨКПЕКТІ / КОКПЕКТЫ (Қарағанды қаласының 

аумағы) 

КӨКПЕКТІ / КОКПЕКТЫ (Нұра ауд., Ақмола обл.) 

КӨКПЕКТІ / КОКПЕКТЫ (Жаңаарқа ауд.) 

КӨКСАДАҚ / КОКСАДАК (Жаңаарқа ауд.) 

КӨКСАЙ / КОКСАЙ (Ұлытау ауд.) 

КӨКСУ / КОКСУ (Ұлытау ауд.) 

КӨКТАЛ / КОКТАЛ (Бұқар жырау ауд.) 

КӨКТАЛ / КОКТАЛ (Қарқаралы ауд.) 

КӨКТАЛ / КОКТАЛ (Ұлытау ауд.) 

КӨКТАЛ / КОКТАЛ (Ұлытау ауд.) 

КӨКТАС / КОКТАС (Қарқаралы ауд.) 

КӨКТАС / КОКТАС (Жаңаарқа ауд.) 

КӨКШЕТАУ / КОКШЕТАУ (Карқаралы ауд.) 

КӨЛБАЙ / КОЛЬБАЙ (Ұлытау ауд.) 

КӨҢ / КОН (Нұра ауд.) 

КӨПҚҰДЫҚСАЙ / КОПКУДЫКСАЙ (Ұлытау ггд.) 

КҮБІСАЙ / КУБИСАЙ (Бұқар жырау ауд.) 

КҮЗЕН ҚАРАСУ / КУЗЕН КАРАСУ (Ұлытау ауд.) 

КҮЙГЕНБЕКЕТ / КУЙГЕНБЕКЕТ (Қарқаралы ауд.) 

КҮЙГЕНБҰЛАҚ / КУЙГЕНБУЛАК (Ұлытау ауд.) 

КҮЛЕНБАЙ / КУЛЕНБАЙ (Ұлытау ауд.) 

КҮЛЕНБАЙБАҚСЫ ЖЫЛАНШЫҒЫ / 

КУЛЕНБАЙБАКСЫ ЖЫЛАНШЫГЫ (Ұлытау ауд.) 

КҮНКҮЙГЕН / КУНКУЙГЕН (Ұлытау ауд.) 

КҮНТОҒАЙ / КУНТОГАЙ (Ұлытау ауд.) 

КҮШІК / КУШИК (Шет ауд.) 

КІНДІККЕСКЕН ҚАРАСУ / КИНДИККЕСКЕН 

КАРАСУ (Шет ауд.) 

КІШКЕНЕСАЙ / КИШКЕНЕСАЙ (Нұра ауд.) 

КІШІ АЛТЫНСУ / КИШИ АЛТЫНСУ (Бұқар жырау 

ауд.) 

КІШІ БҰҚПА / КИШИ БУКПА (Қарағанды қаласының 

аумағы) 

КІШІТАС / КИШИТАС (Ұлытау ауд.) 

КІШІ ТОБЫЛҒЫСАЙ /КИШИ ТОБЫЛГЫСАЙ (Нұра 

ауд.) 

КІШІ ТОБЫЛҒЫСАЙ / КИШИ ТОБЫЛГЫСАЙ (Нұра 

ауд., Ақмола обл.) 



 

ҚАБАНАҚШИ / КАБАНАКШИ (Нұра ауд.) 

ҚАБАНБҰЛАҚ / КАБАНБУЛАК (Қарқаралы ауд.) 

ҚАДЫР / КАДЫР (Қарқаралы ауд.) 

ҚАЗАНҒАП / КАЗАНГАП (Қарқаралы ауд.) 

ҚАЗЫБЕК / КАЗЫБЕК (Ұлытау ауд.) 

ҚАЗЫҚҰРТ / КАЗЫКУРТ (Нұра ауд.) 

ҚАЙДАҒҰЛ / КАЙДАГУЛ (Ұлытау ауд.) 

ҚАЙҚАҢ ҚАРАСУ / КАЙКАН КАРАСУ (Ұлытау ауд.) 

ҚАЙНАР / КАЙНАР (Нұра ауд.) 

ҚАЙНАР / КАЙНАР (Бұқар жырау ауд. және Павлодар 

обл.) 

ҚАЙРАҚТЫ / КАЙРАКТЫ (Шет ауд.) 

ҚАЙРАҚТЫ / КАЙРАКТЫ (Шет ауд.) 

ҚАЙЫПМЕРГЕННІҢ ҚАРАСУЫ / 

КАЙЫПМЕРГЕННИН КАРАСУЫ (Жаңаарқа ауд.) 

ҚАЙЫПСАЙ / КАЙЫПСАЙ (Нұра ауд. және Арқалық 

қалалық әкімшілік аумағы) 

ҚАЛМАҚҚЫРҒАН / КАЛМАККЫРГАН (Ұлытау ауд.) 

ҚАНДЫҚАРАША / КАНДЫКАРАША (Ұлытау ауд.) 

ҚАНҚАРАСУ / КАНКАРАСУ (Нұра ауд.) 

ҚАПШЫҚБАЙ / КАПШЫКБАЙ (Ұлытау ауд.) 

ҚАРААҒАШ / КАРААГАШ (Ақтоғай ауд.) 

ҚАРААҒАШ / КАРААГАШ (Ақтоғай ауд.) 

ҚАРААҒАШ / КАРААГАШ (Ақтоғай ауд.) 

ҚАРААҒАШ / КАРААГАШ (Қарқаралы ауд.) 

ҚАРААҒАШ / КАРААГАШ (Қарқаралы ауд.) 

ҚАРААҒАШ / КАРААГАШ (Қарқаралы және Ақтоғай 

ауд.) 

ҚАРАБАЙШАТ / КАРАБАЙШАТ (Нұра ауд.) 

ҚАРАБИДАЙЫҚ / КАРАБИДАЙЫК (Шет ауд.) 

ҚАРАБҰЛАҚ / КАРАБУЛАК (Қарқаралы аул.) 

ҚАРАБҰЛАҚ / КАРАБУЛАК (Осакаров ауд.) 

ҚАРАБҰЛАҚ / КАРАБУЛАК (Ұлытау ауд.) 

ҚАРАБҰЛАҚ / КАРАБУЛАК (Ұлытау ауд.) 

ҚАРАБҰЛАҚ / КАРАБУЛАК (Шет және Ақтоғай ауд.) 

ҚАРАҒАНДЫ / КАРАГАНДЫ (Ақтоғай ауд.) 

ҚАРАҒАНДЫ / КАРАГАНДЫ (Бұқар жырау ауд., 

Қарағанды және Сарань қалалық әкімшілік аумақтары) 

ҚАРАҒАНДЫ / КАРАГАНДЫ (Ұлытау ауд.) 

ҚАРАҒАНДЫ / КАРАГАНДЫ (Ұлытау ауд.) 

ҚАРАҒАНДЫ / КАРАГАНДЫ (Шет ауд.)  

ҚАРАҒАНДЫӨЗЕК / КАРАГАНДЫОЗЕК (Ақтоғай ауд. 

және Шығыс Қазақстан обл. ) 

ҚАРАГАНДЫӨЗЕК / КАРАГАНДЫОЗЕК (Ақтоғай 

ауд.) 

ҚАРАҒАНДЫСАЙ / КАРАГАНДЫСАЙ (Нұра ауд.) 

ҚАРАҒАНСАЙ / КАРАГАНСАЙ (Ұлытау ауд.) 

ҚАРАҒАНСАЙ / КАРАГАНСАЙ (Ұлытау ауд.) 

КАРАГАНСАЙ / КАРАГАНСАЙ (Нұра ауд.) 

ҚАРАЕСПЕ / КАРАЕСПЕ (Шет ауд.)  

ҚАРАЖАН / КАРАЖАН (Қарқаралы ауд.) 

ҚАРАЖАРТАС / КАРАЖАРТАС (Шет ауд.) 

ҚАРАКЕМЕР / КАРАКЕМЕР (Ақтоғай ауд.) 

ҚАРАКЕМЕР / КАРАКЕМЕР (Қарқаралы ауд.  

ҚАРА КЕҢГІР / КАРА КЕНГИР (Ұлытау ауд.) 

ҚАРАКӨЛ / КАРАКОЛЬ (Бұқар жырау ауд.) 

ҚАРАҚОГА / КАРАКОГА (Ақтоғай ауд.)  

ҚАРАҚОЙ / КАРАКОЙ (Ақтоғай ауд.)  



 

ҚАРАҚҰДЫК / КАРАКУДЫК (Бұқар жырау ауд.) 

ҚАРАҚҰДЫҚ / КАРАКУДЫК (Бұқар жырау 

ауд. және Павлодар обл.) 

ҚАРАҚҰДЫҚ / КАРАКУДЫК (Ұлытау ауд.) 

ҚАРАҚҰДЫҚ / КАРАКУДЫК (Шет ауд.) 

ҚАРАҚҰДЫҚ / КАРАКУДЫК (Шет ауд.)  

ҚАРАМЕНДІ / КАРАМЕНДЫ (Ақтоғай ауд.) 

ҚАРАМОЛА / КАРАМОЛА (Қарқаралы ауд.) 

ҚАРАМОЛА / КАРАМОЛА (Қарқаралы ауд.) 

ҚАРАМОЛА / КАРАМОЛА (Қарқаралы ауд.) 

ҚАРАМОЛА / КАРАМОЛА (Нұра ауд.)  

ҚАРАМҰРЫН / КАРАМУРЫН (Осакаров ауд.) 

ҚАРАМЫС / КАРАМЫС (Шет ауд.) 

ҚАРАОЙ / КАРАОЙ (Ұлытау ауд.) 

ҚАРАӨЗЕК / КАРАОЗЕК (Ақтоғай ауд.)  

ҚАРАӨЗЕК / КАРАОЗЕК (Ақтоғай және Қарқаралы 

ауд.) 

ҚАРАӨЗЕК / КАРАОЗЕК (Жаңаарқа ауд.)  

ҚАРАӨЗЕК / КАРАОЗЕК (Жаңаарқа ауд.)  

ҚАРАӨЗЕК / КАРАОЗЕК (Жаңаарқа және Нұра ауд.) 

ҚАРАӨЗЕК / КАРАОЗЕК (Қарқаралы ауд.)  

ҚАРАӨЗЕК / КАРАОЗЕК (Қарқаралы ауд.)  

ҚАРАӨЗЕК / КАРАОЗЕК (Шет ауд.)  

ҚАРАӨЗЕН / КАРАОЗЕН (Жаңаарқа ауд.)  

ҚАРАСАЙ / ҚАРАСАЙ (Ақтоғай ауд.)  

ҚАРАСАЙ / ҚАРАСАЙ (Жаңаарқа ауд.)  

ҚАРАСАЙ / ҚАРАСАЙ (Жаңаарқа ауд.) 

ҚАРАСАЙ / ҚАРАСАЙ (Жаңаарқа және Шет ауд.) 

ҚАРАСАЙ / ҚАРАСАЙ (Нұра ауд.) 

ҚАРАСАЙ / ҚАРАСАЙ (Ұлытау ауд.)  

ҚАРАСАЙ / ҚАРАСАЙ (Ұлытау ауд.)  

ҚАРАСАЙ / ҚАРАСАЙ (Ұлытау ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Абай және Бұқар жырау ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Ақтоғай ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Ақтоғай ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Ақтоғай ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Ақтоғай ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Ақтоғай ауд.)  

ҚАPACУ / КАРАСУ (Ақтоғай және Қарқаралы ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Бұқар жырау ауд.)  

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Бұқар жырау ауд.)  

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Бұқар жырау ауд. және Павлодар 

обл.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Жаңаарқа ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Жаңаарқа ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Жаңаарқа ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Қарқаралы ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Қарқаралы ауд.)  

ҚАPACУ / КАРАСУ (Қарқаралы ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Қарқаралы ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Қарқаралы ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Қарқаралы ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Қарқаралы ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Қарқаралы және Бұқар жырау ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Нұра ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Нұра ауд.) 



 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Нұра ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Нұра ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Осакаров ауд.)  

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Осакаров ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Ұлытау ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Ұлытау ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Ұлытау ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Ұлытау ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Шет ауд.) 

ҚАРАСУӨЗЕН / КАРАСУОЗЕН (Жаңаарқа ауд.) 

ҚАРАСҮРЕ / КАРАСУРЕ (Ұлытау ауд.)  

ҚАРАТАЛ / КАРАТАЛ (Ақтоғай ауд.) 

ҚАРАТАЛ / КАРАТАЛ (Ақтоғай ауд.)  

ҚАРАТАЛ / КАРАТАЛ (Нұра ауд.) 

ҚАРАТАЛ / КАРАТАЛ (Ұлытау ауд.) 

ҚАРАТАС / КАРАТАС (Шет ауд.) 

ҚАРА ТОРҒАЙ / КАРА ТОРГАЙ (Ұлытау ауд. және 

Қостанай обл., Арқалық қалалық әкімшілік аумағы) 

ҚАРАША / КАРАША (Ұлытау ауд.)  

ҚАРАШОҚЫ / КАРАШОКЫ (Қарқаралы ауд.) 

ҚАРАШӨП / КАРАШОП (Шет ауд.)  

ҚАРАШІЛІК / КАРАШИЛИК (Ақтоғай ауд.) 

ҚАРАШІЛІК / КАРАШИЛИК (Қарқаралы ауд.) 

ҚАРАШІЛІК / КАРАШИЛИК (Қарқаралы және Ақтоғай 

ауд.) 

ҚАРҒАЛЫ / ҚАРГАЛЫ (Осакаров ауд.)  

ҚАРҒАЛЫ / ҚАРГАЛЫ (Ұлытау ауд.)  

ҚАРҚАПӨЗЕН / КАРКАПОЗЕН (Жаңаарқа ауд.) 

ҚАРҚАРАЛЫ / КАРКАРАЛЫ (Қарқаралы ауд.) 

ҚАРҚЫНБАЙ / КАРКЫНБАЙ (Шет ауд.)  

ҚАРСАҚБАЙ / КАРСАКБАЙ (Қарқаралы ауд.) 

ҚАРСАҚБАЙ / КАРСАКБАЙ (Ұлытау ауд.) 

ҚАРШЫҒАЛЫ / КАРШЫГАЛЫ (Ақтоғай ауд.) 

ҚАСҚАБИЕ / КАСКАБИЕ (Ақтоғай ауд.)  

ҚАСҚАҚOШҚАР / КАСКАКОШКАР (Шет ауд.) 

ҚАШАЙ / КАШАЙ (Қарқаралы ауд.)  

ҚАШҚАНСУ / КАШКАНСУ (Ұлытау ауд.) 

ҚАШҚЫНБАЙСАЙ / КАШКЫНБАЙСАЙ (Ұлытау 

ауд.) 

ҚИЯҚТЫ / КИЯКТЫ (Нұра ауд.) 

ҚИЯҚТЫ / КИЯКТЫ (Ұлытау ауд.)  

ҚИЯҚТЫСАЙ / КИЯКТЫСАЙ (Ұлытау ауд. 

және Арқалық қалалық әкімшілік аумағы) 

ҚОҒАЛЫӨЗЕК / КОГАЛЫОЗЕК (Ұлытау ауд.) 

ҚОЖАҒҰЛӨЗЕК / КОЖАГУЛОЗЕК (Ақтоғай ауд.) 

ҚОЖАКЕЛДІНІҢ САЙЫ / КОЖАКЕЛЬДИНИН САЙЫ 

(Нұра ауд.) 

ҚОЙБАС / КОЙБАС (Абай ауд.) 

ҚОЙКЕЛДІ / КОЙКЕЛЬДЫ (Ұлытау ауд.)  

ҚОЙКӨЛ / КОЙКОЛЬ (Шет ауд.)  

ҚОЙҚАЛҒАН / КОЙКАЛГАН (Ақтоғай ауд.)  

ҚОНАҚ / КОНАК (Ұлытау ауд.)  

ҚОҢЫРТӨБЕ / КОНЫРТОБЕ (Қарқаралы ауд.)  

ҚОПА / КОПА (Қарқаралы ауд.) 

ҚОРЖАР / КОРЖАР (Абай ауд.)  

ҚОРЫМӨЗЕН / КОРЫМОЗЕН (Жаңаарқа ауд.) 

ҚОРЫСБАЙЕСПЕ / КОРЫСБАЙЕСПЕ (Ақтоғай ауд.) 

ҚОСАБАЙ / КОСАБАЙ (Ақтоғай ауд.) 



 

ҚОСБЕЙІТ / КОСБЕЙИТ (Шет ауд.) 

КОС ҚАРАСУ / КОС КАРАСУ (Бұқар жырау ауд.) 

ҚОССАҒА / КОССАГА (Нұра ауд.) 

ҚОТЫРҚАРАҒАН / КОТЫРКАРАГАН (Нұра ауд.) 

ҚОЯНДЫӨЗЕК / КОЯНДЫОЗЕК (Ақтоғай ауд.) 

КОЯНДЫСАЙ / КОЯНДЫСАЙ (Ұлытау ауд.) 

ҚОЯНКӨЗ / КОЯНКОЗ (Ақтоғай ауд.) 

ҚУАНБАЙ / КУАНБАЙ (Ұлытау ауд.) 

ҚУЛЫҚ / КУЛЫК (Шет ауд.) 

ҚУМОЛА /КУМОЛА (Ұлытау ауд.) 

ҚУРАЙЛЫ / КУРАЙЛЫ (Ұлытау ауд.) 

ҚУСАҚ / КУСАК (Ақтоғай ауд.) 

КУСАҚ / КУСАК (Қарқаралы және Ақтоғай ауд.) 

ҚҰБАҢДЫ / КУБАНДЫ (Осакаров ауд.) 

КҰБЫЛТАЙӨЗЕК / КУБЫЛТАЙОЗЕК (Ақтоғай ауд.) 

ҚҰДАЙМЕНДЕ / КУДАЙМЕНДЕ (Жаңаарқа ауд.) 

ҚҰЙМА / КУЙМА (Осакаров ауд. және Ақмола обл.) 

ҚҰЛАНӨТПЕС / КУЛАНОТПЕС (Жаңаарқа, Нұра ауд. 

және Ақмола обл.) 

ҚҰЛАНШАТ / КУЛАНШАТ (Шет ауд.) 

ҚҰЛБОЛДЫ / КУЛБОЛДЫ (Ұлытау ауд. және Қостанай 

обл.) 

ҚҰМДЫЕСПЕ / КУМДЫЕСПЕ (Ұлытау ауд.) 

ҚҰМӨЗЕК / КУМОЗЕК (Нұра ауд.) 

ҚҰМШЫҚ / КУМШЫҚ (Ұлытау ауд.) 

ҚҰНДЫЗДЫ / КУНДЫЗДЫ (Нұра ауд.) 

ҚҰРАША / КУРАША (Ұлытау ауд. және Қостанай обл.) 

ҚҰРЖАР / КУРЖАР (Қарқаралы ауд.) 

ҚҰР ҚАРАҒАНДЫ / КУР ҚАРАҒАНДЫ (Ұлытау ауд.) 

ҚҰР МАНАҚА / КУР МАНАКА (Шет және Жаңаарқа 

ауд.) 

ҚҰРМАН ҚАРАСУЫ / КУРМАН КАРАСУЫ 

(Қарқаралы ауд.) 

ҚҰРӨЗЕК / КУРОЗЕК (Қарқаралы ауд.) 

ҚҰРӨЗЕК / КУРОЗЕК (Қарқаралы ауд.) 

ҚҰРӨЗЕК / КУРОЗЕК (Қарқаралы ауд. және Шығыс 

Қазақстан обл.) 

ҚҰРОЗЕК / КУРОЗЕК (Шет ауд.) 

ҚҰРОЗЕК / КУРОЗЕК (Шет және Ақтоғай ауд.) 

ҚҰРЫМБИЕ / КУРЫМБИЕ (Бұқар жырау ауд. және 

Павлодар обл.) 

ҚЫЗЫЛАЩЫ / КЫЗЫЛ АЩЫ (Қарқаралы ауд.) 

ҚЫЗЫЛАЩЫ / КЫЗЫЛАЩЫ (Қарқаралы ауд. 

ҚЫЗЫЛБҰЛАҚ / КЫЗЫЛБУЛАК (Нұра ауд.) 

ҚЫЗЫЛЕСПЕ / КЫЗЫЛЕСПЕ (Жаңаарқа ауд. ) 

ҚЫЗЫЛЖАЛ / КЫЗЫЛЖАЛ (Ұлытау және Нұра ауд.) 

ҚЫЗЫЛЖАР / КЫЗЫЛЖАР (Осакаров ауд.) 

ҚЫЗЫЛЖАРТАС / КЫЗЫЛЖАРТАС (Шет ауд.) 

ҚЫЗЫЛКЕНІШ / КЫЗЫЛКЕНИШ (Қарқаралы ауд.) 

КЫЗЫЛҚОЙ / КЫЗЫЛКОЙ (Абай және Шет ауд.) 

ҚЫЗЫЛҚОЙ / КЫЗЫЛКОЙ (Ұлытау ауд.) 

ҚЫЗЫЛМОЛА / КЫЗЫЛМОЛА (Нұра ayд. және 

Ақмола обл.) 

ҚЫЗЫЛ САЙ / КЫЗЫЛСАЙ (Нұра ауд.) 

ҚЫЗЫЛСУӨЗЕН / КЫЗЫЛСУОЗЕН (Жаңаарқа ауд.) 

ҚЫЗЫЛТАС / КЫЗЫЛТАС (Қарқаралы ауд.) 

ҚЫЗЫЛШОЛАҚСАЙ / КЫЗЫЛШОЛАКСАЙ (Ұлытау 

ауд.) 



 

ҚЫЗЫЛШЫҢ / КЫЗЫЛШЫН (Ұлытау ауд.) 

ҚЫЗЫЛШІЛІК / КЫЗЫЛШИЛИК (Ақтоғай ауд.) 

ҚЫЛЖЕР / КЫЛЖЕР (Жаңаарқа ауд.)  

КЫПШАҚ / КЫПШАК (Ұлытау және Нұра ауд.)  

ҚЫРҒЫН / КЫРГЫН (Қарқаралы ауд. және Павлодар 

обл.) 

ҚЫРЫҚСАЙ / КЫРЫКСАЙ (Ұлытау ауд.) 

ЛАҚБАЙСАЙ / ЛАКБАЙСАЙ (Ұлытау ауд. ) 

ЛАҚТЫЕСПЕ / ЛАКТЫЕСПЕ (Ақтоғай ауд. )  

МАДРАС / МАДРАС (Бұқар жырау ауд.)  

МАЙБҰЛАҚ / МАЙБУЛАК (Қарқаралы ауд.) 

МАЙБҰЛАҚ / МАЙБУЛАК (Ұлытау ауд.)  

МАЙКЕ / МАЙКЕ (Ұлытау ауд. және Қостанай обл.) 

МАЙҚАРАҒАН / МАЙКАРАГАН (Нұра ауд.) 

МАЙӨЗЕК / МАЙОЗЕК (Ақтоғай ауд.)  

МАЙӨЗЕК / МАЙОЗЕК (Ақтоғай ауд.)  

МАЛАЙ / МАЛАЙ (Абай ауд.) 

МАНАҚА / МАНАКА (Шет ауд.) 

МАТАҚ / МАТАК (Қарқаралы ауд.) 

МАТАҚ / МАТАК (Қарқаралы ауд.) 

МӘДЕНИ / МАДЕНИ (Шет ауд.) 

МӘДИНЕ / МАДИНЕ (Шет ауд.)  

МЕЙІРМАННЫҢ ЕСПЕСІ / МЕЙИРМАННЫН 

ЕСПЕСИ (Ақтоғай және Шет ауд.)  

МЕРГЕНБАЙ / МЕРГЕНБАЙ (Қарқаралы ауд. 

және Шығыс Қазақстан обл.)  

МИБҰЛАҚ / МИБУЛАК (Бұқар жырау ауд.) 

МИЗАНБАЙ / МИЗАНБАЙ (Ұлытау ауд.) 

МИЛЫСАЙ / МИЛЫСАЙ (Ұлытау ауд.) 

МОЙЫНТЫ / МОЙЫНТЫ (Шет ауд.)  

МОМЫНАЙ / МОМЫНАЙ (Шет ауд.) 

МОНЫҚ / МОНЫК(Ақтоғай ауд.) 

МӨКІШ ҚАРАСУЫ / МОКИШ КАРАСУЫ (Нұра ауд.) 

МӨШЕКЕБҰЛАҚ / МОШЕКЕБУЛАК (Қарқаралы ауд.) 

МҰЗДЫБАЙ / МУЗДЫБАЙ (Қарқаралы ауд.) 

МҰЗДЫБҰЛАҚ / МУЗДЫБУЛАК (Қарқаралы ауд.) 

МҰЗДЫБҰЛАҚ / МУЗДЫБУЛАК (Осакаров ауд.) 

МҰҚТАР / МУКТАР (Нұра ауд.) 

МҰҚЫР / МУКЫР (Шет ауд.) 

МҰҚЫР / МУКЫР (Шет ауд.) 

МҰХТАР / МУХТАР (Шет ауд.) 

МЫҢЖАСАР / МЫНЖАСАР (Ақтоғай ауд.) 

НАЗАР/ НАЗАР (Қарқаралы ауд.) 

НАЙЗАТАС / НАЙЗАТАС (Ақтоғай ауд.) 

НАЙМАНБАЙ / НАЙМАНБАЙ (Ақтоғай ауд.) 

НАРҚОЖА / НАРКОЖА (Ұлытау ауд.) 

НАРСАЙ / НАРСАЙ (Ұлытау ауд.) 

НАРШӨККЕН / НАРШОККЕН (Шет ауд.) 

НАРЫМБАЙСАЙ / НАРЫМБАЙСАЙ (Ұлы 

тау ауд.) 

НАСЫМБАЙ / НАСЫМБАЙ (Ұлытау ауд.)  

НӨГЕРБЕК / НОГЕРБЕК (Ұлытау ауд.) 

НҰРА/ НУРА (Қарқаралы, Бұқар жырау, Абай. 

Нұра ауд. және Ақмола обл.) 

НҰРЛАНАША / НУРЛАНАША (Қарқаралы және 

Ақтоғай ауд.) 

НҰРТАЙӨЗЕК / НУРТАЙОЗЕК (Шет ауд.) 

ОБАҒАНӨЗЕК / ОБАГАНОЗЕК (Нұра ауд.) 



 

ОБАЛЫСАЙ / ОБАЛЫСАЙ (Ұлытау ауд.) 

ОМАР /ОМАР (Бұқар жырау ауд.) 

ОМАР /ОМАР (Бұқар жырау ауд.)  

ОМАРБҰЛАҚ / ОМАРБУЛАК (Қарқаралы ауд.)  

ОҢ ЖӘМШІ / ОН ЖАМШИ (Шет ауд.)  

ОРДАБАЙ / ОРДАБАЙ (Қарқаралы ауд.) 

ОСПАН / ОСПАН (Ұлытау ауд.) 

ОТАР / ОТАР (Нұра ауд.) 

ОТАРСАЙ / ОТАРСАЙ (Ұлытау ауд.)  

ОТЫЗБАЙ ҚАРАТАЛЫ / ОТЫЗБАЙ КАРАТАЛЫ 

(Ұлытау ауд.) 

ОШАҒАНДЫ / ОШАГАНДЫ (Бұқар жырау ауд.)  

ӨЗДЕНБАЙ / ОЗДЕНБАЙ (Қарқаралы ауд.)  

ӨЗЕК/ОЗЕК (Шет ауд.) 

ӨЗЕКСҰҢҚАР / ОЗЕКСУНКАР (Осакаров ауд.)  

ӨЗЕН/ ОЗЕН (Қарқаралы ауд.) 

ӨЗЕН / ОЗЕН (Шет ауд.) 

ӨЗЕН / ОЗЕН (Шет ауд.) 

ӨЛЕҢТІ / ОЛЕНТЫ (Осакаров ауд. және Павлодар обл.) 

ӨМІРЗАҚ / ОМИРЗАК (Абай ауд.) 

ӨРІКТІСАЙ / ОРИКТЫСАЙ (Нұра ауд.)  

ӨТЕБАЙ / ОТЕБАЙ (Шет ауд.) 

ӨЗЕШ / ОЗЕШ (Бұқар жырау ауд.) 

ӨТКЕЛС13 / ОТКЕЛЬСИЗ (Бұқар жырау ауд.) 

ӨТКЕЛСІЗ / ОТКЕЛЬСИЗ (Нұра және Жаңаарқа ауд.) 

ПІРНАЗАР / ПИРНАЗАР (Жаңаарқа ауд.)  

ПІШЕН / ПИШЕН (Қарқаралы ауд.) 

САБАҚСУ / САБАҚСУ (Шет ауд.)  

САБЫРҚОЖА / САБЫРКОЖА (Осакаров ауд.) 

САБЫРЛЫӨЗЕК / САБЫРЛЫОЗЕК (Осакаров ауд.) 

САҒЫМСАЙ / САГЫМСАЙ (ұлытау ауд.)  

САҒЫНТАЙ / САГЫНТАЙ (Жаңаарқа ауд.) 

САДЫҚ ҚАРАӨЗЕГІ / САДЫК КАРАОЗЕГИ (Шет 

және Абай ауд.) 

САЗ / САЗ (Қарқаралы ауд.) 

САЛАМАТСАЙ / САЛАМАТСАЙ (Ұлытау ауд.) 

САНСЫЗБАЙ / САНСЫЗБАЙ (Ұлытау ауд.)  

САҢҒЫЛ / САНГЫЛ (Ұлытау ауд.) 

САРЛЫҚ / САРЛЫК (Ұлытау ауд.) 

САРТ / САРТ (Ұлытау ауд.) 

САРША / САРША (Ақтоғай ауд.) 

САРЫАПАН / САРЫАПАН (Осакаров ауд.)  

САРЫБИЕ / САРЫБИЕ (Жаңаарқа ауд.) 

САРЫБҰЙРАТ / САРЫБУЙРАТ (Қарқаралы және 

Ақтоғай ауд.) 

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Қарқаралы ауд.) 

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Нұра ауд.) 

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Нұра ауд.) 

САРЫБҰЛАҚ /САРЫБУЛАК (Осакаров ауд.) 

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Ұлытау ауд.) 

САРЫБҰЛАҚ САРЫБУЛАК (Ұлытау ауд.) 

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Ұлытау ауд.) 

САРЫБҰЛАҚ/ САРЫБУЛАК (Шет ауд.) 

САРЫЖАНҚАШҚАН / САРЫЖАНКАШКАН (Шет 

ауд.)   

САРЫ КЕҢГІР / САРЫ КЕНГИР (Ұлытау ауд.)  

САРЫҚ / САРЫК (Шет ауд.) 

САРЫҚОРЫҚ / САРЫКОРЫК (Қарқаралы ауд.) 



 

САРЫКҮЗ / САРЫКУЗ (Ұлытау ауд.) 

САРЫМ / САРЫМ (Ақтоғай және Қарқаралы ауд.) 

САРЫМСАҚТЫ / САРЫМСАКТЫ (Нұра ауд.) 

САРЫНСАЙ / САРЫНСАЙ (Ұлытау ауд.) 

САРЫӨЗЕК / САРЫОЗЕК (Ақтоғай ауд.) 

САРЫӨЗЕК / САРЫОЗЕК (Жаңаарқа ауд.) 

САРЫӨЗЕК / САРЫОЗЕК (Қарқаралы ауд. және Шығыс 

Қазақстан обл.) 

САРЫӨЗЕК / САРЫОЗЕК (Шет ауд.) 

САРЫӨЗЕК / САРЫОЗЕК (Шет ауд.) 

САРЫӨЗЕН / САРЫОЗЕН (Нұра, Жаңаарқа, Ұлытау 

ауд.) 

САРЫӨЗЕН / САРЫОЗЕН (Жаңаарқа ауд.) 

САРЫӨЛЕҢ / САРЫОЛЕН Ақтоғай ауд.) 

САРЫСАЙ / САРЫСАЙ (Ұлытау ауд.) 

САРЫСАЙ / САРЫСАЙ (Ұлытау ауд.) 

САРЫСАЙ / САРЫСАЙ (Ұлытау ауд.) 

САРЫСАЙ / САРЫСАЙ (Ұлытау ауд.) 

САРЫСАЙ / САРЫСАЙ (Ұлытау ауд.) 

САРЫСАЙ / САРЫСАЙ (Ұлытау ауд.) 

САРЫСУ / САРЫСУ (Жаңаарқа, Ұлытау ауд. және 

Оңтүстік Қазақстан обл., Қызылорда обл.) 

САРЫ ТОРҒАЙ / САРЫ ТОРГАЙ (Ұлытау ауд. және 

Қостанай обл.) 

САРЫҰЗЫН / САРЫУЗЫН (Қарқаралы ауд. және 

Шығыс Қазақстан обл.) 

САСЫҚБАЙ / САСЫКБАЙ (Ұлытау ауд.) 

САТАН / САТАН (Ұлытау ауд.) 

СӘДУАҚАС / САДУАКАС (Қарқаралы ауд.) 

СӘТТІБАЙ / САТТЫБАЙ (Қарқаралы және Ақтоғай 

ауд.) 

СЕРЕКҚОРА / СЕРЕККОРА (Жаңарқа ауд.) 

СЕРІКБАЙ / СЕРИКБАЙ (Ұлытау ауд.) 

СИРЕКТАЛ / СИРЕКТАЛ (Ақтоғай ауд.) 

СОҚЫР / СОКЫР (Бұқар жырау ауд. және Қарағанды 

әкімшілік аумағы) 

СОЛ ЖӘМШІ / СОЛ ЖАМШИ (Ақтоғай және Шет ауд.) 

СОЛОНКА / СОЛОНКА (Бұқар жырау ауд.) 

СОНАЛЫ / СОНАЛЫ (Нұра және Жаңаарқа ауд.) 

СОРАҢ / СОРАН (Бұқар жырау ауд. және Павлодар обл.) 

СОРҚҰДЫҚСАЙ / СОРКУДЫКСАЙ (Сәтбаев қалалық 

әкімшілінің аумағы) 

СОРЖУЫҚ / СОРЖУЫК (Нұра ауд.) 

СУКӨКСОР / СУКОКСОР (Нұра ауд.) 

СУЫҚСУ / СУЫКСУ (Абай және Бұқар жырау ауд.) 

СҰЛУ / СУЛУ (Абай ауд.) 

СҰЛУ АЙСА / СУЛУ АЙСА (Шет ауд.) 

СҰЛУ МАНАҚА / СУЛУ МАНАКА (Шет ауд.) 

СҰРЖАЛ / СУРЖАЛ (Ақтоғай ауд.) 

СҮЙГЕНБАЙӨЗЕК / СУЙГЕНБАЙОЗЕК (Қарқаралы 

ауд.) 

СҮРЕ / СУРЕ (Нұра ауд.) 

СҮРЕСАЙ / СУРЕСАЙ (Ұлытау ауд.)  

СҮТЕМГЕН / СУТЕМГЕН (Ұлытау ауд.)  

СЫЗАТ / СЫЗАТ (Осакаров ауд.) 

СЫНТАС / СЫНТАС (Нұра ауд.) 

СЫРТҚЫ / СЫРТКЫ (Нұра ауд.)  

СЫРТҚЫСУ / СЫРТКЫСУ (Бұқар жырау ауд.) 



 

ТАҒЫҚЫРАУ / ТАГЫКЫРАУ (Осакаров ауд.) 

ТАЙШЫҚ / ТАЙШЫК (Қарқаралы ауд.)  

ТАЙЫМ / ТАЙЫМ (Ұлытау ауд.)  

ТАЛАСӨЗЕН / ТАЛАСОЗЕН (Жаңаарқа ауд. )  

ТАЛДЫ / ТАЛДЫ (Қарқаралы ауд.) 

ТАЛДЫ / ТАЛДЫ (Нұра ауд.) 

ТАЛДЫ / ТАЛДЫ (Шет ауд.)  

ТАЛДЫБҰЛАҚСАЙ / ТАЛДЫБУЛАКСАЙ (Ұлытау 

ауд.) 

ТАЛДЫЕСПЕ / ТАЛДЫЕСПЕ (Ақтоғай ауд.) 

ТАЛДЫЕСПЕ / ТАЛДЫЕСПЕ (Шет ауд.)  

ТАЛДЫ МАНАҚА / ТАЛДЫ МАНАКА (Жаңаарқа ауд.) 

ТАЛДЫӨЗЕК / ТАЛДЫОЗЕК (Ақтоғай ауд.) 

ТАЛДЫӨЗЕК / ТАЛДЫОЗЕК (Қарқаралы ауд.) 

ТАЛДЫСАЙ / ТАЛДЫСАЙ (Нұра ауд.)  

ТАЛДЫСАЙ / ТАЛДЫСАЙ (Нұра ауд.)  

ТАЛДЫСАЙ / ТАЛДЫСАЙ (Нұра ауд.)  

ТАЛДЫСАЙ / ТАЛДЫСАЙ (Ұлытау ауд.)  

ТАЛДЫСАЙ / ТАЛДЫСАЙ (Ұлытау ауд.)  

ТАЛДЫСАЙ / ТАЛДЫСАЙ (Ұлытау ауд.)  

ТАЛДЫСАЙ / ТАЛДЫСАЙ (Ұлытау және Нұра ауд.) 

ТАЛҚАНШИСАЙ / ТАЛКАНШИСАЙ (Ұлытау ауд.) 

ТАЛСАЙ / ТАЛСАЙ (Нұра ауд.) 

ТАЛСАЙ / ТАЛСАЙ (Нұра және Ұлытау ауд.)  

ТАЛСАЙ / ТАЛСАЙ (Ұлытау ауд.) 

ТАЛСАЙ / ТАЛСАЙ (Ұлытау ауд.) 

ТАМДЫ / ТАМДЫ (Ұлытау ауд.)  

ТАНЫМБАЙ / ТАНЫМБАЙ (Ұлытау ауд.)  

ТАРАНША / ТАРАНША (Нұра ауд.)  

ТАСБҰЛАҚ / ТАСБУЛАК (Қарқаралы ауд.) 

ТАСҚҰДЫҚСАЙ / ТАСКУДЫКСАЙ (Ұлытау ауд.) 

ТАССАЙ / ТАССАЙ (Ұлытау ауд.) 

ТАСТЫ ҚАРАСУ / ТАСТЫ КАРАСУ (Нұра ауд. және 

Ақмола обл.) 

ТАСШИ / ТАСШИ (Нұра ауд.) 

ТӘЖІБАЙСАЙ / ТАЖИБАЙСАЙ (Ұлытау ауд.) 

ТӘТМЕН / ТАТМЕН (Ұлытау ауд.) 

ТЕНТЕК / ТЕНТЕК (Абай, Бұқар жырау ауд. және 

Шахтинск қалалық әкімшілік аумағы) 

ТЕНТЕКСАЙ / ТЕНТЕКСАЙ (Ұлытау ауд.)  

ТЕРЕКТІ / ТЕРЕКТЫ (Ұлытау ауд.) 

ТЕРЕКТІ / ТЕРЕКТЫ (Бұқар жырау ауд.) 

ТЕРЕҢБҰТАҚ / ТЕРЕНБУТАК (Жаңаарқа ауд.) 

ТЕРЕҢӨЗЕК / ТЕРЕНОЗЕК (Ақтоғай ауд.)  

ТЕРЕҢСАЙ / ТЕРЕНСАЙ (Жаңаарқа ауд.)  

ТЕРЕҢСАЙ / ТЕРЕНСАЙ (Нұра ауд.)  

ТЕРІСАЙРЫҚ / ТЕРИСАЙРЫК (Ұлытау ауд.) 

ТЕРІСАҚҚАН / ТЕРИСАККАН (Нұра, Ұлытау ауд. және 

Қостанай обл, Ақмола обл.)  

ТЕРІСБҰТАҚ / ТЕРИСБУТАК (Ұлытау ауд. 

және Қостанай обл.) 

ТЕРІСБҰТАҚ / ТЕРИСБУТАК (Ұлытау ауд.) 

ТЕСКЕНСУ / ТЕСКЕНСУ (Ақтоғай ауд.)  

ТЕСКЕНСУ / ТЕСКЕНСУ (Қарқаралы ауд.) 

ТЕСКЕНСУ / ТЕСКЕНСУ (Шет ауд.) 

ТЕСПЕ / ТЕСПЕ (Қарқаралы ауд.)  

ТОБЫЛҒЫЛЫСАЙ / ТОБЫЛГЫЛЫСАЙ (Ұлытау ауд.) 

ТОБЫЛҒЫСАЙ / ТОБЫЛГЫСАЙ (Ұлытау ауд.) 



 

ТОКАЛСАЙ / ТОКАЛСАЙ (Ұлытау ауд.) 

ТОҚАЛСАЙ / ТОКАЛСАЙ (Ұлытау ауд.)  

ТОҚЫЛДАҚ / ТОКЫЛДАК (Ақтоғай және Қарқаралы 

ауд.) 

ТОҚЫРАУЫН / ТОКЫРАУЫН (Ақтоғай ауд.) 

ТОПАНӨЗЕК / ТОПАНОЗЕК (Осакаров ауд.)  

ТОПАР / ТОПАР (Абай ауд.) 

ТӨЛЕБАЛА / ТОЛЕБАЛА (Ұлытау ауд.)  

ТӨЛЕГЕН / ТОЛЕГЕН (Бұқар жырау ауд.)  

ТӨЛЕНСАЙ / ТОЛЕНСАЙ (Ұлытау ауд.) 

ТӨЛЕПБЕРГЕН / ТОЛЕПБЕРГЕН (Нұра ауд.) 

ТӨМЕНГІ ҚАРАӨЗЕК / ТОМЕНГИ КАРАОЗЕК 

(Жаңаарқа ауд.) 

ТӨРЕТАМСАЙ / ТОРЕТАМСАЙ (Ұлытау ауд.) 

ТӨРТКӨЛ / ТОРТКОЛЬ (Ұлытау ауд.) 

ТӨРТҰЛБАЙСАЙ / ТОРТУЛБАЙСАЙ (Ұлытау ауд.) 

ТУМЫРЗА САРЫСАЙЫ/ ТУМЫРЗА САРЫСАЙЫ 

(Ұлытау ауд.) 

ТҰЗДЫ / ТУЗДЫ (Осакаров және Бұқар жырау ауд.) 

ТҰМАТАЙ / ТУМАТАЙ (Шет ауд.)  

ТҰРАҚАШ / ТУРАКАШ (Қарқаралы ауд.)  

ТҮЙЕБАС / ТУЙЕБАС (Нұра ауд.)  

ТҮЙЕМОЙНАҚ / ТУЙЕМОЙНАК (Ұлытау ауд.) 

ТҮЛКІЛІ / ТУЛЬКИЛИ (Ақтоғай ауд.) 

ТҮЛКІЛІ / ТУЛЬКИЛИ (Қарқаралы ауд.) 

ТҮНДІК / ТУНДИК (Қарқаралы ауд. және Павлодар 

обл.) 

ТҮРКЕЙ / ТУРКЕЙ (Қарқаралы ауд.) 

ТҮТІНБАЙСАЙ / ТУТИНБАЙСАЙ (Ұлытау ауд.) 

ТЫРНАҚСАЙ / ТЫРНАКСАЙ (Ұлытау ауд.) 

ТІКЕНЕКТІ / ТИКЕНЕКТЫ (Нұра ауд.) 

ТІЛЕУБАЙАРЫҚ / ТИЛЕУБАЙАРЫК (Жаңаарқа ауд.) 

ҰЗЫН / УЗЫН (Жаңаарқа ауд.) 

ҰЗЫНАҒАШ / УЗЫНАГАШ (Шет ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Ақтоғай ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Бұқар жырау және 

Қарқаралы ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Қарқаралы ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Қарқаралы ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Қарқаралы ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Қарақаралы ауд. және 

Шығыс Қазақстан обл.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Шет ауд.) 

ҰЛЖАН / УЛЖАН (Ұлытау ауд.) 

ҰЛЖАН / УЛЖАН (Шет ауд.) 

ҰЛЖАНЕСПЕ / УЛЖАНЕСПЕ (Ақтоғай ауд.) 

ҰРАҢСАЙ / УРАНСАЙ (Ұлытау ауд.) 

ҰРЫМБАЙ / УРЫМБАЙ (Ақтоғай ауд.) 

ҰРЫНСАЙ / УРЫНСАЙ (Ұлытау ауд.) 

ҰСТАСАЙ / УСТАСАЙ (Ұлытау ауд.) 

ҮКІ / УКИ (Қарқаралы ауд.) 

ҮЛКЕН / УЛЬКЕН (Қарқаралы ауд.) 

ҮЛКЕН БҰҚПА / УЛЬКЕН БУКПА (Қарағанды 

қаласының аумағы) 

ҮЛКЕНБҰЛАҚ / УЛЬКЕНБУЛАК (Ұлытау ауд.) 

ҮЛКЕН БҰЛАҚСАЙ / УЛЬКЕН БУЛАКСАЙ (Ұлытау 

ауд.) 

ҮЛКЕН ЖЕЗДІ / УЛЬКЕН ЖЕЗДЫ (Ұлытау ауд.) 



 

ҮЛКЕН ЖЫЛАНШЫҚ /УЛЬКЕН ЖЫЛАНШЫК 

(Ұлытау ауд. және Қостанай обл.) 

ҮЛКЕН ҚҰНДЫЗДЫ / УЛЬКЕН КУНДЫЗДЫ (Нұра 

ауд.) 

ҮЛКЕН ТОБЫЛҒЫСАЙ / УЛЬКЕН ТОБЫЛГЫСАЙ 

(Нұра ауд. және Ақмола обл.) 

ҮҢГІРСАЙ / УНГИРСАЙ (Қарқаралы ауд.) 

ҮҢІРЕК / УНИРЕК (Шет ауд.) 

ҮСЕБАЙБҰЛАҚ / УСЕБАЙБУЛАК (Ұлытау ауд.) 

ҮШБҰЛАҚ / УШБУЛАК (Ақтоғай және Қарқаралы ауд.) 

ҮШҚАЙҚЫ / УШКАЙКЫ (Нұра ауд.) 

ҮШҚАРАСУ / УШКАРАСУ (Нұра ауд.) 

ҮШСАЙ/УШСАЙ (Ұлытау ауд.) 

ҮШТАРАУ / УШТАРАУ (Шет ауд.) 

ҮШТАС / УШТАС (Бұқар жырау ауд.) 

3-ШІ ҚОСПАҚ / КОСПАК 3-Й (Жаңаарқа және Шет 

ауд.) 

ХАНШАБОЛҒАН / ХАНШАБОЛГАН (Ұлытау ауд. 

және Қостанай обл.) 

ХАНЫМ / ХАНЫМ (Ұлытау ауд.) 

ШАБАҚАЙ / ШАБАКАЙ (Осакаров ауд.) 

ШАБАН / ШАБАН (Ақтоғай ауд.)  

ШАҒЫРБАЙ / ШАГЫРБАЙ (Ұлытау ауд.)  

ШАҒЫРЛЫ / ШАГЫРЛЫ (Ұлытау ауд.)  

ШАҒЫРЛЫ ЖЫЛАНШЫҚ / ШАГЫРЛЫ 

ЖЫЛАНШЫК (Ұлытау ауд.) 

ШАДЫРА / ШАДЫРА (Осакаров ауд.)  

ШАЖАҒАЙ / ШАЖАГАЙ (Шет ауд.)  

ШАҚАБАЙ / ШАКАБАЙ (Ұлытау ауд.)  

ШАЛБАЙ / ШАЛБАЙ (Ақтоғай ауд.)  

ШАЛҒЫНБАЙ / ШАЛГЫНБАЙ (Шет ауд.)  

ШАЛШИ / ШАЛШИ (Ақтоғай ауд.) 

ШАҢҒЫТ / ШАНГЫТ (Нұра ауд.) 

ШАҢТИМЕС / ШАНТИМЕС (Бұқар жырау ауд.) 

ШАРБАҚ / ШАРБАК (Ақтоғай ауд.)  

ШАРЫҚТЫ / ШАРЫКТЫ (Абай ауд.) 

ШАТ / ШАТ (Бұқар жырау ауд. және Павлодар обл.) 

ШАТ ҚАРАСУ / ШАТ КАРАСУ (Қарқаралы ауд.) 

ШАУЫПКЕЛСАЙ / ШАУЫПКЕЛЬСАЙ (Ұлытау ауд.) 

ШЕРУБАЙНҰРА / ШЕРУБАЙНҰРА (Шет. 

Ақтоғай, Бұқар жырау ауд.) 

ШИЛІ / ШИЛИ (Бұқар жырау ауд.) 

ШИЛІ ҚАРАСУ / ШИЛИ КАРАСУ (Жаңаарқа ауд.) 

ШИЛІСАЙ / ШИЛИСАЙ (Ұлытау ауд.)  

ШИЛІСАЙ / ШИЛИСАЙ (Ұлытау ауд.)  

ШИӨЗЕК / ШИОЗЕК (Шет ауд.) 

ШИӨЗЕК / ШИОЗЕК (Жаңаарқа ауд.)  

ШОЙЫНБАЙ / ШОЙЫНБАЙ (Жаңаарқа ауд.) 

ШОҚАБАЙ / ШОКАБАЙ (Қарқаралы ауд.)  

ШОҚАЙ / ШОКАЙ (Осакаров және Бұқар жырау ауд.) 

ШОҚЫРСАЙ / ШОКЫРСАЙ (Ұлытау ауд.) 

ШОЛАҚ / ШОЛАК (Ақтоғай ауд.) 

ШОЛАҚ / ШОЛАК (Ұлытау ауд.) 

ШОЛАҚ / ШОЛАК (Ұлытау ауд.)  

ШОЛАҚБҰЛАҚ / ШОЛАКБУЛАК (Қарқаралы ауд.) 

ШОЛАҚЕСПЕ / ШОЛАКЕСПЕ (Ақтоғай ауд.) 

ШОЛАҚЕСПЕ / ШОЛАКЕСПЕ (Ақтоғай ауд.) 

ШОЛАКЕСПЕ / ШОЛАКЕСПЕ (Шет ауд.) 



 

ШОЛАҚЕСПЕ / ШОЛАКЕСПЕ (Шет ауд.) 

ШОЛАҚҚАЙЫҢ / ШОЛАККАЙЫН (Ұлытау ауд.) 

ШОЛАҚ ҚАРАСУ / ШОЛАК КАРАСУ (Бұқар жырау 

ауд.) 

ШОЛАҚСАЙ / ШОЛАКСАЙ (Нұра ауд.)  

ШОЛАҚСАЙ / ШОЛАКСАЙ (Ұлытау ауд.) 

ШОЛАҚСАЙ / ШОЛАКСАЙ (Ұлытау ауд.)  

ШОПАН / ШОПАЙ (Шет ауд.) 

ШОРТАНДЫ / ШОРТАНДЫ (Осакаров ауд. және 

Ақмола обл.) 

ШОРТАНДЫ / ШОРТАНДЫ (Шет ауд.)  

ШОТАЙСУ / ШОТАЙСУ (Қарқаралы ауд.)  

ШОТАН / ШОТАН (Шет және Жаңаарқа ауд.  

ШОТАН / ШОТАН (Бұқар жырау ауд.)  

ШҰБАРӨЗЕК / ШУБАРОЗЕК (Ақтоғай ауд.) 

ШҰБАРӨЗЕК / ШУБАРОЗЕК (Ақтоғай ауд.) 

ШҰБАРӨЗЕК/ ШУБАРОЗЕК (Бұқар жырау 

ауд. және Павлодар обл.) 

ШҰБАРСАЙ / ШУБАРСАЙ (Ұлытау ауд.)  

ШҰБАРСАЙ / ШУБАРСАЙ (Ұлытау ауд.)  

ШҰБАРСАЙ / ШУБАРСАЙ (Шет және Ақтоғай ауд.) 

ШҮМЕК / ШУМЕК (Шет ауд.)  

ШЫНЫБАЙЖИДЕ / ШЫНЫБАЙЖИДЕ (Ұлытау ауд.) 

ШЫҢДЫАША / ШЫНДЫАША (Ұлытау ауд. 

және Қостанай обл.) 

ШЫҢСАЙ / ШЫНСАЙ (Ұлытау ауд.)  

ШЫРАМСАЙ / ШЫРАМСАЙ (Жаңаарқа ауд.) 

ШІДЕРТІ / ШИДЕРТЫ (Осакаров ауд. және 

Павлодар обл.) 

ШІЛІК / ШИЛИК (Ұлытау ауд.) 

ІРІСУ / ИРИСУ (Қарқаралы ауд.)  



 

 

                                                      ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ  

 

 

АДАМБАЙҚАРАСУ / АДАМБАЙКАРАСУ (Қамысты 

ауд.) 

АЙҒЫРЖАЛ / АЙГЫРЖАЛ (Аманкелді ауд.)  

ӘЙЕТ / АЙЕТ (Таран және Федоров ауд. шекарасында) 

АЙТУАР / АЙТУАР (Жанкелдин ауд.)  

АҚАЙДАР / АКАЙДАР (Аманкелді ауд.)  

АҚБАЙ / АКБАЙ (Таран ауд.) 

АҚБАЙСАЙ / АКБАЙСАЙ (Аманкелді ауд. 

және Қарағанды обл. шекарасында)  

АҚБАСТЫ / АКБАСТЫ (Жанкелдин ауд.)  

АҚЖАР / АКЖАР (Наурызым, Жанкелдин ауд.)  

АҚЖАР / АКЖАР (Арқалық қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

АҚҚАНСАЙ / АККАНСАЙ (Наурызым ауд.)  

АҚҚУШЫҚ / АККУШЫК (Қарасу және Наурызым ауд. 

шекарасында) 

АҚМОЛА / АКМОЛА (Аманкелді ауд.)  

АҚСАЙ / АКСАЙ (Наурызым, Аманкелді ауд.)  

АҚСАЙ / АКСАЙ (Арқалық қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

АҚСОҚЫР / АКСОКЫР (Арқалық қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

АҚСУ / АКСУ (Қарасу ауд.) 

АҚТАССАЙ / АКТАССАЙ (Аманкелді ауд.)  

 

 

 

 

 

АҚТАСТЫСАЙ / АКТАСТЫСАЙ (Жітіқара ауд.) 

АҚШАТАЙРЫҚ / АКШАТАЙРЫК (Жанкелдин ауд.) 

АЛАБҰҒА / АЛАБУГА (Ұзынкөл ауд.)  

АЛТЫНҚАРАСУ / АЛТЫНКАРАСУ (Арқалық 

қалалық әкімшілігінің аумағы)  

АЛТЫНШАШ / АЛТЫНШАШ (Әулиекөл ауд.)  

АРАЛБАЙ / АРАЛБАЙ (Жанкелдин ауд.)  

АРҚАЛЫҚСАЙ / АРКАЛЫКСАЙ (Арқалық қалалық 

әкімшілігінің аумағы)  

АРАЛБАЙ / АРАЛБАЙ (Жанкелдин ауд.) 

АРҚАЛЫҚСАЙ / АРКАЛЫКСАЙ (Арқалық қалалық 

әкімшілігінің аумағы)  

АРТЫҚБАЙСАЙ / АРТЫКБАЙСАЙ (Жітіқара ауд.) 

АРШАЛЫ / АРШАЛЫ (Арқалық қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

АРШАЛЫ ӘЙЕТ / АРШАЛЫ ӘЙЕТ (Денисов ауд., РФ) 

АТҚАШ / АТКАШ (Әулиекөл ауд.) 

АША / АША (Әулиекөл ауд.) 

ӘШЕТ / АШЕТ (Арқалық қалалық әкімшілігінің аумағы) 

АЩЫБАЙ / АЩЫБАЙ (Әулиекөл ауд.) 

АЩЫБҰТАҚ / АЩЫБУТАК (Наурызым, Жанкелдин 

ауд.) 

АЩЫҚАРАСУ / АЩЫКАРАСУ (Қамысты ауд.) 

АЩЫЛЫСАЙ / АЩЫЛЫСАЙ (Жанкелдин ауд.) 

АЩЫЛЫСАЙ / АЩЫЛЫСАЙ (Жанкелдин ауд.) 



 

АЩЫЛЫСАЙ / АЩЫЛЫСАЙ (Қарасу, Наурызым ауд.) 

АЩЫЛЫСАЙ / АЩЫЛЫСАЙ (Жанкелдин ауд.) 

АЩЫӨЗЕКСАЙ / АЩЫОЗЕКСАЙ (Денисов ауд.) 

АЩЫСУ / АЩЫСУ (Наурызым ауд.) 

АЩЫТАСТЫ / АЩЫТАСТЫ (Арқалық қалалық 

әкімшілігінің аумағы және Аманкелді ауд. шекарасында) 

АЯҚСАЙ / АЯКСАЙ (Наурызым ауд.) 

БАДАМША ҚАРАСУЫ / БАДАМША КАРАСУЫ 

(Арқалық қалалық әкімшілігінің аумағы және Ақмола 

обл. шекарасында) 

БАЙҒАБЫЛ / БАЙКАБЫЛ (Аманкелді ауд.) 

БАЙДАЛЫСАЙ / БАЙДАЛЫСАЙ (Аманкелді ауд., 

Ақмола обл.) 

БАЙҚОЖА / БАЙКОЖА (Арқалық қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

БАЙМҰРАТ / БАЙМУРАТ (Жанкелдин ауд., Ақтөбе 

обл.) 

БАЛАСАЙ / БАЛАСАЙ (Жанкелдин ауд.) 

БАЛА ТЕРІСАҚҚАН / БАЛА ТЕРИСАККАН (Арқалық 

қалалық әкімшілігінің аумағы) 

БӘЛЕКЕЙ ҚАРАЖЫЛҒА / БАЛЕКЕЙ КАРАЖЫЛГА 

(Жанкелдин және Наурызым ауд. шекарасында) 

БАЛТАСАЙ / БАЛТАСАЙ (Аманкелді ауд.) 

БАРХАТ / БАРХАТ (Аманкелді ауд.) 

БАСҚАРАСУ / БАСКАРАСУ (Жітіқара ауд.) 

БАТПАҚҚАРАСУ / БАТПАККАРАСУ (Жанкелдин 

ауд.) 

БЕЙІМБЕТСАЙ / БЕЙИМБЕТСАЙ (Жанкелдин ауд.) 

БЕЙСЕНБАЙ / БЕЙСЕНБАЙ (Наурызым ауд.) 

БЕКТОРҒАЙ / БЕКТОРГАЙ (Аманкелді ауд., Қарағанды 

обл.) 

БЕТАҒАШ / БЕТАГАШ (Аманкелді ауд.) 

БЕТТІҚАРАСУ / БЕТТИКАРАСУ (Қамысты ауд.) 

БІРСУАТ / БИРСУАТ (Жітіқара ауд. және РФ 

шекарасында) 

БОЗБИЕ / БОЗБИЕ (Жітіқара ауд.) 

БОЗМОЛА / БОЗМОЛА (Аманкелді, Жанкелдин ауд.) 

БӨРІКТАЛ / БОРИКТАЛ (Әулиекөл ауд.) 

БӨРІКТАЛ / БОРИКТАЛ (Қарасу ауд.) 

БӨШКЕ / БОШКЕ (Аманкелді ауд.) 

БҮЙРЕКТАЛ / БУЙРЕКТАЛ (Аманкелді ауд.) 

БҰЛАҚСАЙ / БУЛАКСАЙ (Жанкелдин ауд.) 

БҰТАҚСАЙ / БУТАКСАЙ (Жанкелдин ауд.) 

БЫЛҚЫЛДАҚ / БЫЛКЫЛДАК (Жітіқара ауд.) 

ГНИЛАЯ / ГНИЛАЯ (Таран ауд.) 

ДӘМДІ / ДАМДЫ (Қарасу, Наурызым ауд.) 

ДАНАБИКЕ / ДАНАБИКЕ (Наурызым, Әулиекөл ауд.) 

ДӘҢКЕ / ДАНКЕ (Әулиекөл ауд.) 

ДИІРМЕНСАЙ / ДИИРМЕНСАЙ (Денисов ауд.) 

ДҮЙСЕНСАЙ / ДУЙСЕНСАЙ (Аманкелді ауд.) 

ДУЛЫҒАЛЫ ЖЫЛАНШЫҚ / ДУЛЫГАЛЫ 

ЖЫЛАНШЫК (Аманкелді ауд., Қарағанды обл.) 

ЕКІҚЫЗСАЙ / ЕКИКЫЗСАЙ (Жанкелдин ауд.) 

ЕЛАМАН / ЕЛАМАН (Арқалық қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

ЕЛШАН / ЕЛЬШАН (Қарабалық ауд.) 

ЕРДЕН / ЕРДЕН (Аманкелді ауд.) 

ЕСЕНТАЙ / ЕСЕНТАЙ (Жанкелдин ауд.) 



 

ЖАҚСЫ ҚАЙЫҢДЫ / ЖАҚСЫ КАЙЫНДЫ (Арқалық 

қалалық әкімшілігінің аумағы және Аманкелді ауд. 

шекарасында) 

ЖАҚСЫ САБА / ЖАҚСЫ САБА (Арқалық қалалық 

әкімшілігінің аумағы және Аманкелді ауд. шекарасында) 

ЖАҚСЫШИЛІ / ЖАКСЫШИЛИ (Аманкелді ауд.) 

ЖАЛАУЛЫ / ЖАЛАУЛЫ (Аманкелді ауд.) 

ЖАМАН КАЙЫҢДЫ / ЖАМАН КАЙЫНДЫ (Арқалық 

қалалық әкімшілігінің аумағы) 

ЖАМАН ҚАЙЫҢДЫ / ЖАМАН КАЙЫНДЫ (Арқалық 

қалалық әкімшілігінің аумағы) 

ЖАМАН САБА / ЖАМАН САБА (Арқалық қалалық 

әкімшілігінің аумағы және Аманкелді ауд. шекарасында) 

ЖАМАНШИЛІ / ЖАМАНШИЛИ (Аманкелді ауд.) 

ЖАҢАҚАСҚА / ЖАНАКАСКА (Аманкелді ауд.) 

ЖАНАМА / ЖАНАМА (Жанкелдин ауд., Қостанай обл.) 

ЖАНАМА / ЖАНАМА (Жанкелдин ауд.) 

ЖАРБИДАЙЫҚ / ЖАРБИДАЙЫК (Аманкедді ауд.) 

ЖАРБҰТАҚ / ЖАРБУТАК (Жітіқара ауд.)  

ЖАРЛЫ / ЖАРЛЫ (Жітіқара ауд.) 

ЖЕКЕСАЙ / ЖЕКЕСАЙ (Аманкелді ауд.)  

ЖЕКЕСАЙ / ЖЕКЕСАЙ (Жанкелдин ауд.)  

ЖЕЛҚУАР / ЖЕЛЬКУАР (Жітіқара, Денисов ауд., РФ) 

ЖЕЛКЫЗЫЛ / ЖЕЛЬКЫЗЫЛ (Наурызым ауд.) 

ЖИДЕЛІ / ЖИДЕЛИ (Жанкелдин ауд.) 

ЖОҒАРЫ ТОҒЫЗАҚ / ЖОГАРЫ ТОГЫЗАК 

(Челябинск обл, Қарабалық ауд.)  

ЖОЛШАРА / ЖОЛШАРА (Қамысты ауд.)  

ЖОСАЛЫ / ЖОСАЛЫ (Аманкелді ауд.)  

ЖОСАЛЫ / ЖОСАЛЫ (Арқалық қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

ЖОСАЛЫСАЙ / ЖОСАЛЫСАЙ (Арқалық қалалық 

әкімшілігінің аумағы)  

ЖЫЛАНДЫ / ЖЫЛАНДЫ (Аманкелді ауд.) 

ЖЫЛАНДЫ / ЖЫЛАНДЫ (Алтынсарин а\; 

ЖЫЛАНДЫ / ЖЫЛАНДЫ (Аманкелді ауд. 

ЖЫЛАНДЫ / ЖЫЛАНДЫ (Жітіқара ауд.,  Оренбург 

обл.) 

ЖЫЛАНДЫ / ЖЫЛАНДЫ (Федоров ауд.) 

ЖЫЛҚЫБАЙ / ЖЫЛКЫБАЙ (Аманкелді ауд., 

Қарағанды обл.) 

ЖЫМСАЙ / ЖЫМСАЙ (Аманкелді ауд.)  

ЖЫРА / ЖЫРА (Жанкелдин ауд., Ақтөбе обл.) 

ҚАБЫРҒА / КАБЫРГА (Жанкелдин ауд.)  

ҚАБЫРҒА / КАБЫРГА (Аманкелді, Жанкелдин ауд.) 

ҚАЙРАҚ / КАЙРАК (Қарабалық ауд.)  

ҚАЙРАҢКӨЛ / КАЙРАНКОЛЬ (Таран ауд.) 

ҚАЙЫҢДЫ / КАЙЫНДЫ (Арқалық қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ҚАЙЫҢСАЙ / КАЙЫНСАЙ (Қарасу, Наурызым ауд.) 

ҚАЙЫП / КАЙЫП (Алтынсарин ауд.)  

ҚАЙЫПСАЙ / КАЙЫПСАЙ (Нұра ауд.)  

ҚАЙЫПСАЙ / КАЙЫПСАЙ (Нұра ауд.)  

ҚАЛТАСАЙ / КАЛТАСАЙ (Арқалық қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

КАМЕНКА / КАМЕНКА (Қарабалық ауд.)  

ҚАМЫСТЫ ӘЙЕТ / КАМЫСТЫ АЙЕТ (Денисов ауд., 



 

РФ) 

ҚАМЫСТЫБҰЛАҚ / КАМЫСТЫБУЛАК (Таран ауд.) 

ҚАНАТҚАН / КАНАТКАН (Арқалық қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ҚАНСАЙ / КАНСАЙ (Жанкелдин ауд.)  

ҚАРААДЫР / КАРААДЫР (Жітікара ауд.)  

ҚАРАБИЕ / КАРАБИЕ (Қарасу, Наурызым ауд.) 

ҚАРАБҰЛАҚ / КАРАБУЛАК (Аманкелді ауд.) 

ҚАРАБҰЛАҚ / КАРАБУЛАК (Арқалық қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ҚАРАБҰТАҚ / КАРАБУТАК (Жанкелдин ауд.) 

ҚАРАҒАЙЛЫ ӘЙЕТ / КАРАГАЙЛЫ АЙЕТ (Денисов 

ауд., РФ) 

ҚАРАҒАН / КАРАГАН (Әулиекөл ауд.) 

ҚАРАҒАН / КАРАГАН (Әулиекөл ауд.) 

ҚАРАҒАН / КАРАГАН (Әулиекөл ауд.) 

ҚАРАҒАНСАЙ / КАРАГАНСАЙ (Аманкелді ауд, 

Ақмола обл.) 

ҚАРАКӨЛ / КАРАКОЛЬ (Аманкелді ауд.)  

ҚАРАМЫРЗА / КАРАМЫРЗА (Алтынсарин ауд.) 

ҚАРАҢҒЫЛЫҚ / КАРАНГЫЛЫК (Меңдіқара ауд.) 

ҚАРАСАЙ / ҚАРАСАЙ (Арқалық қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Аманкелді ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Аманкелді ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Әулиекөл ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Жанкелдин ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Жанкелдин ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Жанкелдин ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Жанкелдин ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Қамысты ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Қамысты ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Қамысты ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Қамысты, Наурызым ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Қамысты, Таран ауд.)  

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Қарасу ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Меңдіқара ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Меңдіқара ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Наурызым ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Сарыкөл ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Сарыкөл ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Таран ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Арқалық қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Ұзынкөл ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Ұзынкөл ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Жанкелдин ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Таран ауд.) 

2-ШІ ҚАРАСУ / КАРАСУ 2-Я (Ұзынкөл ауд.)  

1-ШІ ҚАРАСУШЫҚ / КАРАСУШЫК 1-Я (Қарасу ауд.) 

1-ШІ ҚАРАСУШЫҚ / КАРАСУШЫК 1-Я (Қарасу, 

Алтынсарин ауд.) 

ҚАРАТЕКЕ / КАРАТЕКЕ (Карасу ауд.) 

ҚАРА ТОРҒАЙ / КАРА ТОРГАЙ (Арқалық қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ҚАРАҮЙ / КАРАУЙ (Жітіқара ауд.) 

ҚАРАҰСТА / КАРАУСТА (Жанкелдин ауд.) 

ҚАРАШҰҚЫР / КАРАШУКЫР (Аманкелді ауд.) 



 

ҚАРЫНСАЛДЫ / КАРЫНСАЛДЫ (Аманкелді ауд, 

Ақмола обл.) 

КЕМЕРАСТАУ / КЕМЕРАСТАУ (Аманкелді ауд.) 

КЕҢ / КЕН (Аманкелді ауд, Ақмола обл.) 

КЕҢЕЛІ / КЕНЕЛИ (Аманкелді ауд.) 

КЕНЖЕТАЙ / КЕНЖЕТАЙ (Аманкелді ауд.) 

КИІКБАЙ / КИИКБАЙ (Наурызым ауд.) 

КІНДІКТІ / КИНДИКТЫ (Қамысты ауд.) 

КІШІ БЕТАҒАШ / КИШИ БЕТАГАШ (Аманкелді ауд.) 

КІШІ ЖЫЛАНДЫ / КИШИ ЖЫЛАНДЫ (Жітіқара ауд.) 

КІШКЕНЕСАЙ / КИШКЕНЕСАЙ (Наурызым ауд.) 

ҚИЯҚСАЙ / КИЯКСАЙ (Аманкелді ауд.) 

ҚИЯҚТЫСАЙ / КИЯКТЫСАЙ (Арқалық қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ҚОЖА / КОЖА (Арқалық қалалық әкімшілігінің аумағы) 

ҚОЖАБАЙ / КОЖАБАЙ (Аманкелді ауд.) 

ҚОЙБАҒАР / КОЙБАГАР (Қарасу ауд.) 

ҚОЙТАС / КОЙТАС (Аманкелді ауд.) 

ҚОЛДАС / КОЛДАС (Аманкелді ауд.) 

КӨЛТАБАНI КОЛЬТАБАН (Аманкелді ауд.) 

ҚОҢЫРБАЙ / КОНЫРБАЙ (Аманкелді ауд.) 

ҚОСЖАЛТЫР / КОСЖАЛТЫР (Әулиекөл, Таран ауд.) 

КӨТІБОҚ / КОТИБОК (Әулиекөл ауд.) 

КӨТІБОҚ / КОТИБОК (Денисов ауд.) 

ҚУБҰТАҚ / КУБУТАК (Жанкелдин ауд, Ақтөбе обл.) 

КҮЗДІКҚАРАСУ / КУЗДИККАРАСУ (Жанкелдин ауд.) 

ҚҰЛАҚСАЙ / КУЛАКСАЙ (Арқалық қалалық 

әкімшілігінің аумағы және Аманкелді ауд. шекарасында) 

ҚҰЛБОЛДЫ / КУЛБОЛДЫ (Аманкелді ауд, Қарағанды 

обл.) 

ҚҰЛТАБА / КУЛТАБА (Аманкелді ауд, Арқалық 

қалалық әкімшілігінің аумағы) 

ҚҰЛТАЙ / КУЛТАЙ (Аманкелді ауд.) 

ҚҰМДЫ / КУМДЫ (Жанкелдин ауд.) 

ҚҰМША / КУМША (Жанкелдин ауд.) 

ҚҰМШЫҚ / КУМШЫК (Жанкелдин ауд.) 

ҚҰНДЫЗДЫ / КУНДЫЗДЫ (Қарасу,  Алтынсарин ауд.) 

ҚҰРАША / КУРАША (Аманкелді ауд., Қарағанды обл.) 

КҮРКЕТАЛ / КУРКЕТАЛ (Аманкелді ауд.) 

КҮРКЕТАЛ / КУРКЕТАЛ (Наурызым ауд.) 

ҚҰР ТОҚАНАЙ / КУР ТОКАНАЙ (Аманкелді ауд.) 

КҮСЕНСАЙ / КУСЕНСАЙ (Жітіқара ауд.) 

ҚЫЗЫЛАРЫҚ / КЫЗЫЛАРЫК (Аманкелді ауд.) 

ҚЫЗЫЛБАЙ / КЫЗЫЛБАЙ (Аманкелді ауд.) 

ҚЫЗЫЛБАЙСАЙ / КЫЗЫЛБАЙСАЙ (Аман келді ауд.) 

ҚЫЗЫЛСАЙ / КЫЗЫЛСАЙ (Наурызым ауд.) 

ҚЫРЫҚҮЙ / КЫРЫКУЙ (Жанкелдин ауд.) 

МАЙКЕ / МАЙКЕ (Аманкелді ауд., Қарағанды обл.) 

МАРҚАСАЙ / МАРКАСАЙ (Қарасу ауд.) 

МИЛЬІСАЙ / МИЛЫСАЙ (Жанкелдин ауд.) 

МИЯЛЫ / МИЯЛЫ (Аманкелді ауд.) 

МИЯЛЫ / МИЯЛЫ (Арқалық қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

МОЙЫЛДЫ / МОЙЫЛДЫ (Аманкелді ауд., Ақмола 

обл.) 

МОЙЫН / МОЙЫН (Наурызым ауд.) 

МОЛАЛЫАЙРЫҚ / МОЛАЛЫАЙРЫК (Арқалық 

қалалық әкімшілігінің аумағы) 



 

МОЛКӨЛ / МОЛКОЛЬ (Жанкелдин ауд.) 

МОЛКӨЛСАЙ / МОЛКОЛЬСАЙ (Жанкелдин ауд.) 

МҰҚЫР / МУКЫР (Аманкелді ауд., РФ) 

МҰҚЫР ӘЙЕТ / МУКЫР АЙЕТ (Денисов ауд.) 

НАУРЫЗЫМ ҚАРАСУ/ НАУРЫЗЫМ КАРАСУ 

(Наурызым ауд.) 

ОЗЁРНЫЙ / ОЗЁРНЫЙ (Әулиекөл ауд.) 

ӨЛКЕЙЕК / ОЛЬКЕЙЕК (Жанкелдин ауд., Ақтөбе обл.) 

ОМАҚА / ОМАКА (Жанкелдин ауд.) 

ОРТА ЖАЛАУЛЫ / ОРТА ЖАЛАУЛЫ (Аманкелді ауд.) 

ОРТА ТОҒЫЗАҚ / ОРТА ТОГЫЗАК (Қарабалық ауд., 

РФ) 

ӨТЕМІСӨЗЕН / ОТЕМИСОЗЕН (Аманкелді ауд.) 

ОТЫЗБАЙСАЙ / ОТЫЗБАЙСАЙ (Жанкелдин ауд.) 

САБА / САБА (Аманкелді ауд.) 

САЙҚҰДЫҚ / САЙКУДЫК (Жанкелдин ауд.) 

САЙЫЗСУ / САЙЫЗСУ (Арқалық қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

САНДЫҚ / САНДЫК (Наурызым ауд.) 

САҢҚАСАЙ / САНКАСАЙ (Арқалық қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

САРЫБАЛҚАШ / САРЫБАЛҚАШ (Қамысты ауд.)  

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Аманкелді ауд.) 

САРЫӨЗЕН / САРЫОЗЕН (Жанкелдин ауд.) 

САРЫСАЙ / САРЫСАЙ (Аманкелді ауд.) 

САРЫСАЙ / САРЫСАЙ (Аманкелді ауд.) 

САРЫСАЙ / САРЫСАЙ (Жітіқара ауд. және РФ 

шекарасында) 

САРЫСУ / САРЫСУ (Аманкелді ауд.) 

САРЫСУ / САРЫСУ (Жанкелдин ауд.) 

САРЫ ТОРҒАЙ / САРЫ ТОРГАЙ (Аманкелді ауд.) 

САРЫШЫҒАНАҚ / САРЫШЫГАНАК (Наурызым ауд.) 

САРЫШЫҒАНАҚ / САРЫШЫГАНАК (Наурызым ауд.) 

СОЛЯНКА / СОЛЯНКА (Денисов, Таран ауд.) 

СОТ / СОТ (Әулиекөл ауд.) 

СҮРЕЛІӨЗЕН / СУРЕЛИОЗЕН (Аманкелді ауд.) 

СУРКА / СУРКА (Әулиекөл ауд.) 

СУХАЯ / СУХАЯ (Денисов ауд.) 

СУЫҚБҰЛАҚ / СУЫКБУЛАК (Жанкелдин ауд.) 

СЫНТАС / СЫНТАС (Аманкелді ауд.) 

ТАЛАЙРЫҚ / ТАЛАЙРЫК (Арқалық қалалық 

әкімшілігінің аумағы, Аманкелді ауд.) 

ТАЛДЫҚАРАСУ / ТАЛДЫКАРАСУ (Аманкелді ауд.) 

ТАЛДЫҚАРАСУ / ТАЛДЫКАРАСУ (Қамысты ауд.) 

ТАЛДЫСАЙ / ТАЛДЫСАЙ (Аманкелді ауд.) 

ТАЛДЫСАЙ / ТАЛДЫСАЙ (Арқалық қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ТАСТЕМІР / ТАСТЕМИР (Аманкелді ауд.) 

ТАСТЫ / ТАСТЫ (Арқалық қалалық әкімшілігінің 

аумағы және Аманкелді ауд. шекарасында) 

ТАСЫБАЙСАЙ / ТАСЫБАЙСАЙ (Жітіқара ауд., РФ) 

ТӘУІШ / ТАУИШ (Жанкелдин ауд.) 

ТЕКЕ / ТЕКЕ (Жанкелдин ауд.) 

ТЕЛҚАРА / ТЕЛЬКАРА (Жанкелдин ауд.) 

ТЕМІРАСТАУ / ТЕМИРАСТАУ (Меңдіқара ауд.) 

ТЕНТЕКСАЙ / ТЕНТЕКСАЙ (Жанкелдин ауд.) 

ТЕНТЕКСАЙ / ТЕНТЕКСАЙ (Жанкелдин ауд.) 

ТЕРЕКТІ / ТЕРЕКТЫ (Қарасу, Әулиекөл ауд.) 



 

ТЕРЕҢСАЙ / ТЕРЕНСАЙ (Аманкелді ауд.) 

ТЕРІСАҚҚАН / ТЕРИСАККАН (Арқалық қалалық 

әкімшілік аумағы, Ақмола обл.) 

ТЕРІСБҰТАҚ / ТЕРИСБУТАК (Қарасу, Наурызым ауд.) 

ТЕРІСБҰТАҚ / ТЕРИСБУТАК (Аманкелді ауд., 

Қарағанды обл.) 

ТЕРІССАЙ / ТЕРИССАЙ (Қарасу ауд.)  

ТІКАША / ТИКАША (Арқалық қалалық әкімшілігінің 

аумағы және Аманкелді ауд. шекарасында) 

ТІКБҰТАҚ / ТИКБУТАК (Жанкелдин ауд.)  

ТІКСАЙ / ТИКСАЙ (Жанкелдин ауд.) 

ТІКСАЙ / ТИКСАЙ (Арқалық қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

ТІЛЕКСАЙ / ТИЛЕКСАЙ (Жанкелдин ауд.)  

ТІМТҮЙІР / ТИМТУЙИР (Қарасу ауд.) 

ТОБЫЛ / ТОБЫЛ (Денисов, Таран ауд.)  

ТОБЫЛҒЫ / ТОБЫЛГЫ (Жанкелдин ауд.) 

ТОБЫЛҒЫСАЙ / ТОБЫЛГЫ САЙ (Арқалық қалалық 

әкімшілігінің аумағы)  

ТОҒЫЗАҚ / ТОГЫЗАК (Қарабалық, Фёдоров 

ТОҚАЙРЫҚ / ТОКАЙРЫК (Аманкелді ауд.) 

ТОҚАНАЙ / ТОКАНАЙ (Жанкелдин ауд.) 

ТОКТАРБАЙҚАРАСУ / ТОКТАРБАЙКАРАСУ 

(Жанкелдин ауд.) 

ТОҚТЫҒАТ / ТОКТЫГАТ (Арқалық қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ТОЛҚЫНСАЙ / ТОЛКЫНСАЙ (Қарасу ауд.) 

ТОМАШСОР / ТОМАШСОР (Қамысты ауд.)  

ТОРҒАЙ / ТОРГАЙ (Аманкелді ауд., Арқалық қалалық 

әкімшілігінің аумағы)  

ТҮЙЕМОЙНАҚ / ТҮЙЕМОЙНАК (Аманкелді ауд.) 

ТҮЙЕМОЙНАҚ / ТҮЙЕМОЙНАК (Жанкелдин ауд.) 

ТҮЛКІСАЙ / ТУЛЬКИСАЙ (Арқалық қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ТУНГУСКА / ТУНГУСКА (Қарасу ауд.) 

ТҮРЛІКӨЛСАЙ / ТУРЛИКОЛЬСАЙ (Жанкелдин ауд.) 

ТҰЩЫ / ТУЩЫ (Жанкелдин ауд.)  

ТҰЯҚҚОНҒАН / ТУЯККОНГАН (Арқалык қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ҮЙ/УЙ (Қарабалық, Фёдоров және Меңдіқара ауд. және 

РФ шекарасында) 

ҮЙТАС / УЙТАС (Жітіқара ауд.) 

ҰЛЫ ЖЫЛАНШЫҚ / УЛЫ ЖЫЛАНШЫК(Аманкелді, 

Жанкелдин ауд.) 

ҮЛКЕН ДӘМДІ / УЛКЕН ДАМДЫ (Наурызым аул.) 

ҮЛКЕН ЖЫЛАНДЫ / УЛЬКЕН ЖЫЛАНДЫ (Жітіқара  

ауд.) 

ҮЛКЕН ЖЫЛАНШЫҚ/ УЛЬКЕН ЖЫЛАНШЫК  

(Жітіқара ауд.) 

ҮЛКЕН ҚАРАЖЫЛҒА / УЛЬКЕН КАРАЖЫЛГА  

(Наурызым ауд.) 

ҮЛКЕН САБАСАЛДЫ ТОРҒАЙ / УЛЬКЕН  

САБАСАЛДЫ ТОРГАЙ (Аманкелді ауд.) 

ҮШҚАРАСУ / УШКАРАСУ (Әулиекөл ауд.) 

ХАНШАБОЛҒАН / ХАНШАБОЛГАН (Аманкелді ауд.,  

Қарағанды обл.) 

ЧЕРНОВКА / ЧЕРНОВКА (Федоров ауд.) 

ЧЕРНУШКА / ЧЕРНУШКА (Қарабалық ауд.) 



 

ЧЁРНАЯ / ЧЁРНАЯ (Қарабалық ауд. және РФ  

шекарасында) 

ЧЁРНАЯ / ЧЁРНАЯ (Қарабалық ауд., РФ) 

ЧУВАШҚАРАСУ / ЧУВАШКАРАСУ (Сарыкөл ауд.) 

ШАБДАР / ШАБДАР (Арқалық қалалық әкімшілік  

аумағы және Ақмола обл. шекарасында) 

ШАЛҒЫШЫ / ШАЛГЫШЫ (Қарасу ауд.) 

ШАҢДАҚСАЙ / ШАНДАКСАЙ (Таран ауд.) 

ШИЛІ / ШИЛИ (Аманкелді ауд.) 

ШИЛІ / ШИЛИ (Әулиекөл ауд.) 

ШИЛІСАЙ / ШИЛИСАЙ (Жанкелдин ауд.) 

ШИЛІСАЙ / ШИЛИСАЙ (Арқалық қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ШИЛІСАЙ / ШИЛИСАЙ (Арқалық қалалық  

әкімшілігінің аумағы) 

ШОЙЖАНСАЙ / ШОЙЖАНСАЙ (Наурызым ауд. және  

Ақмола обл.) 

ШОҚТЫБАЙ / ШОКТЫБАЙ (Аманкелді ауд.) 

ШОЛАҚ ДӘМДІ / ШОЛАК ДАМДЫ (Қарасу,  

Наурызым ауд.) 

ШОЛАҚ ДӘМДІТОРҒАЙ / ШОЛАК ДАМДЫТОРГАЙ  

(Наурызым ауд. және Ақмола обл.) 

ШОЛАҚСАЙ / ШОЛАКСАЙ (Аманкелді ауд.) 

ШОЛАҚСАЙ / ШОЛАКСАЙ (Аманкелді ауд.) 

ШОЛАҚТЕРЕК / ШОЛАКТЕРЕК (Әулиекөл ауд.) 

ШОРТАНДЫ / ШОРТАНДЫ (Жанкелдин ауд.) 

ШОРТАНДЫ / ШОРТАНДЫ (Жанкелдин ауд.) 

ШОШҚАЛЫ / ШОШКАЛЫ (Наурызым ауд.) 

ШҰБАРАТСАЙ / ШУБАРАТСАЙ (Қамысты және  

Наурызым ауд. шекарасында) 

ШҰЖЫҚ / ШУЖЫК (Қамысты ауд.) 

ШЫМАЙРЫҚ / ШЫМАЙРЫК (Аманкелді ауд.) 

ШЫҢДЫАША / ШЫНДЫАША (Аманкелді ауд.) 

ШЫҢДЫАША / ШЫНДЫАША (Аманкелді ауд., 

Қарағанды обл.) 

ШЫҢСАЙ / ШЫНСАЙ (Арқалық қалалық әкімшілік 

аумағы, Аманкелді ауд.) 

ШЫНТҰЗ / ШЫНТУЗ (Жанкелдин ауд.) 

ЫРЫСҚҰЛ / ЫРЫСКУЛ (Аманкелді ауд.) 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ 

 

 

АҚЖАРӨЗЕК / АКЖАРОЗЕК (Қармақшы ауд.) 

АҚМЫЛТЫҚ / АКМЫЛТЫК (Шиелі, Жаңақорған және  

Оңтүстік Қазақстан обл.) 

АҚТАБАЙ / АКТАБАЙ (Арал ауд.) 

АҚТАС / АКТАС (Жаңақорған ауд.) 

АКТАССАЙ / АКТАССАЙ (Жаңақорған ауд.) 

АҚҮЙІК / АКУЙИК (Жаңақорған ауд.) 

АЛАШАПАН / АЛАШАПАН (Жаңақорған ауд.) 

АРЫСТАНДЫ / АРЫСТАНДЫ (Жаңақорған ауд.) 

АТАМШОҚЫСУСАЙ / АТАМШОКЫСУСАЙ  

(Жаңақорған ауд.) 

АТЫҒАЙАҚШЫЛ / АТЫҒАЙАКШЫЛ (Жаңақорған 

ауд. және Оңтүстік Қазақстан обл.) 

АЩЫСУ / АЩЫСУ (Жаңақорған ауд.) 

ӘСПИ / АСПИ (Жаңақорған ауд.) 

БАҒАСАЙ / БАГАСАЙ (Шиелі ауд.) 

БАЛА САУЫСҚАНДЫҚ / БАЛА САУЫСКАНДЫК  

(Шиелі ауд.) 

БАЛДЫРҒАН / БАЛДЫРГАН (Жаңақорған ауд.) 

БӘЙБІШЕ / БАЙБИШЕ (Жалағаш ауд.) 

БЕСАРЫҚ / БЕСАРЫК (Жаңақорған ауд.) 

БЕСАРЫҚ / БЕСАРЫК (Жаңақорған ауд.) 

БЕСТАМАҚ / БЕСТАМАК (Жаңақорған ауд.) 

 

 

 

 

 

 

БОҚТЫҚАРЫН / БОКТЫКАРЫН (Шиелі және  

Оңтүстік Қазақстан обл.) 

ДАРБАЗА / ДАРБАЗА (Жаңақорған ауд.) 

ДОМБАЙ / ДОМБАЙ (Жаңақорған ауд.) 

ЕЛТІРІ / ЕЛЬТИРИ (Жаңақорған ауд.) 

ЕСКЕЛДІ / ЕСКЕЛЬДЫ (Жаңақорған ауд.) 

ЖАЙЫНБҰЛАҚ / ЖАЙЫНБУЛАК (Жаңақорған ауд.) 

ЖАНЖЕКЕ / ЖАНЖЕКЕ (Шиелі ауд.) 

ЖАУЫЛБАЙСАЙ / ЖАУЫЛБАЙСАЙ (Жаңақорған 

ауд.) 

ЖИДЕЛІ / ЖИДЕЛИ (Жаңақорған ауд.) 

ЖИДЕЛІ / ЖИДЕЛИ (Жаңақорған ауд.) 

ЖИДЕЛІАЙРЫҚ / ЖИДЕЛИАЙРЫК (Жаңақорған 

ауд.) 

ЖОСАЛЫ / ЖОСАЛЫ (Жаңақорған ауд.) 

ЖЫЛАНДЫ / ЖЫЛАНДЫ (Жаңақорған ауд. және 

Оңтүстік Қазақстан обл.) 

КЕЛТЕ / КЕЛТЕ (Жаңақорған ауд.) 

КИІККӨНЕК / КИИККОНЕК (Жаңақорған ауд.) 

КӨКПЕКТІ / КОКПЕКТЫ (Шиелі ауд.) 

КӨКТАС / КОКТАС (Жаңақорған ауд.) 

КҮНТҰРУ / КУНТУРУ (Жаңақорған ауд.) 

КҮНТҰРУСАЙ / КУНТУРУСАЙ (Жаңақорған ауд.) 

КІРЛІБАЙ / КИРЛИБАЙ (Жаңақорған ауд.) 

ҚАБЫЛСАЙ / КАБЫЛСАЙ (Жаңақорған ауд. 

ҚАРААҒАШСАЙ / КАРААГАШСАЙ  



 

(Шиелі. Жаңақорған ауд. және Оңтүстік Қазақстан обл.) 

ҚАРАСЫРСАЙ / КАРАСЫРСАЙ (Жаңақорған ауд.) 

ҚАРАБҰЛАҚСАЙ / КАРАБУЛАКСАЙ (Жаңақорған 

ауд.) 

ҚАРАТӨБЕ / ҚАРАТӨБЕ (Жаңақорған ауд.)  

ҚОСПА / КОСПА (Шиелі ауд.) 

ҚУАҢДАРИЯ / КУАНДАРИЯ (Жалағаш, Қармақшы, 

Қазалы ауд.) 

ҚҰЛАНШЫ / КУЛАНШЫ (Жаңақорған ауд.) 

ҚҰМСАЙ / КУМСАЙ (Арал ауд.) 

ҚЫЗЫЛСАЙ / КЫЗЫЛСАЙ (Жаңақорған ауд.) 

МАЙЛЫӨЗЕК / МАЙЛЫОЗЕК (Жалағаш, Қармақшы 

ауд.) 

МАСАБАЙ / МАСАБАЙ (Шиелі ауд.) 

НӘНСАЙ / НАНСАЙ (Шиелі ауд.) 

ОМАРКӨЛ / ОМАРКОЛЬ (Жалағаш ауд.) 

ӨЗЕК / ОЗЕК (Қазалы ауд.) 

САБЫРЖЫЛҒА / САБЫРЖЫЛГА (Арал ауд.) 

САҒЫР / САГЫР (Қазалы ауд.) 

САРЫБАЙСАЙ / САРЫБАЙСАЙ (Шиелі ауд.) 

САРЫСУ / САРЫСУ (Сырдария, Шиелі ауд. және 

Оңтүстік Қазақстан обл, Қарағанды обл.) 

СҰЛУАЙРЫҚ / СУЛУАЙРЫК (Жаңақорған ауд.) 

СЫРДАРИЯ / СЫРДАРИЯ (Өзбекстан, Тәжікстан, 

Оңтүстік Қазақстан обл. және Қызылорда обл.) 

ТOFАНАССАЙ / ТОГАНАССАЙ (Жаңақорған ауд. және 

Оңтүстік Қазақстан обл.) 

ТАPCAЗ / ТАРСАЗ (Жаңақорған ауд.)  

ТАЛДЫАЙРЫҚ / ТАЛДЫАЙРЫК (Жаңақорған ауд.) 

ТАЛДЫҚ / ТАЛДЫК (Шиелі ауд. 

ТАМДЫСАЙ / ТАМДЫСАЙ (Шиелі ауд.) 

ТАСЖАРҒАН / ТАСЖАРГАН (Жаңақорған ауд.) 

ТАСТАРКӨЛ / ТАСТАРКОЛЬ (Қызылорда қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ТЕРЕКТІ / ТЕРЕКТІ (Шиелі ауд.) 

ТОРАҢҒЫЛЫСАЙ / ТОРАНГЫЛЫСАЙ (Сырдария 

ауд.) 

ТӨЛЕУСАЗСАЙ / ТОЛЕУСАЗСАЙ (Жаңақорғанауд.) 

ТҰЛАҚСАЗ / ТУЛАКСАЗ (Жаңақорған ауд.) 

ТҰРАҚТЫ / ТУРАКТЫ (Шиелі ауд.) 

ТҮЙІЛСУ / ТУЙИЛЬСУ (Жаңақорған ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Жаңақорған ауд.) 

ҮЛКЕН САУЫСҚАНДЫҚ / УЛЬКЕН 

САУЫСКАНДЫК (Шиелі ауд.) 

ҮШҚАРАСАЙ / УШКАРАСАЙ (Шиелі, 

Жаңақорғанауд.) 

ШАҒАТАЙСАЙ / ШАГАТАЙСАЙ (Жаңақорған ауд. 

және Оңтүстік Қазақстан обл.) 

ШАЛҚИЯСАЙ / ШАЛКИЯСАЙ (Жаңақорған ауд.) 

ШЕҢГЕЛДІ / ШЕНГЕЛЬДЫ (Жаңақорған ауд.) 

ШИЕЛІ / ШИЕЛИ (Шиелі ауд.) 

ШОЛАҚ / ШОЛАК (Жаңақорған ауд.) 

ШОЛАҚСУ / ШОЛАКСУ (Жаңақорған ауд.) 

ШОЛАҚТЫ / ШОЛАКТЫ (Шиелі, Жаңақорған ауд.) 

ШЫНТАЙ/ ШЫНТАЙ (Жаңақорған ауд.) 

 

 

 



 

 

 

                                                 МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ 

 

АҚМЫШ / АКМЫШ (Маңғыстау ауд.) 

АҚТАС / АКТАС (Маңғыстау ауд.) 

АША / АША (Мұнайлы ауд.) 

АЩЫАҒАР / АЩЫАГАР (Мұнайлы ауд.)  

АЩЫҚАРА / АЩЫКАРА (Түпқараған ауд.)  

АЩЫСАЙ / АЩЫСАЙ (Бейнеу ауд. және Ақтөбе обл.) 

ЖАҚСЫ ҚАРАСАЙ / ЖАҚСЫ ҚАРАСАЙ 

(Бейнеу ауд. және Атырау обл. шекарасында) 

ЖАМАН ҚАРАСАЙ / ЖАМАН КАРАСАЙ (Бейнеу ауд.) 

ҚАРАЖАР / КАРАЖАР (Қарақия ауд.)  

ҚҰМАҚАПА / КУМАКАПА (Маңғыстау. Түпқараған 

ауд.) 

МАНАШЫ / МАНАШЫ (Бейнеу ауд.) 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    



 

                           ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ 

 

АҒАЛЫҚ / АГАЛЫК (Қазығұрт ауд.) 

АЖЫРЫҚБҰЛАҚ / АЖЫРЫКБУЛАК (Бәйдібек ауд.) 

АЗАРТЕКЕСАЙ / АЗАРТЕКЕСАЙ (Қазығұрт 

ауд.) 

АЙҒЫРЖЫҚҚАНСАЙ / АЙГЫРЖЫККАНСАЙ 

(Қазығұрт ауд.) 

АЙКӨЛ / АЙКОЛЬ (Ордабасы ауд.) 

АҚБАРХАНСАЙ / АКБАРХАНСАЙ (Қазығұрт ауд.) 

АҚБАСТАУ / АКБАСТАУ (Бәйдібек ауд.) 

АҚБАСТАУ / АКБАСТАУ (Қазығұрт ауд.) 

АҚБЕТ / АКБЕТ (Бәйдібек ауд.) 

АҚБУРА / АКБУРА (Қазығұрт ауд.) 

АҚБҰРҚАН / АКБУРКАН (Қазығұрт ауд.) 

АҚДАЛА / АКДАЛА (Сарыағаш ауд.) 

АҚЖАРСАЙ / АКЖАРСАЙ (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

АҚҚЫЛТАН / АККЫЛТАН (Түркістан қалалық  

әкімшілігінің аумағы) 

АҚМАШСАЙ / АКМАШСАЙ (Қазығұрт ауд.) 

АҚМЕШІТ / АКМЕШИТ (Созақ ауд.) 

АҚМОЙНАҚ / АКМОЙНАК (Төле би ауд.) 

АҚМЫЛТЫҚ / АКМЫЛТЫК (Созақ ауд. және  

Қызылорда обл.) 

АҚПАРАҚСУ / АКПАРАКСУ (Қазығұрт ауд.) 

АҚСЕРКЕ / АКСЕРКЕ (Түркістан қалалық  

 

 

 

 

әкімшілігінің аумағы) 

АҚСОРАҢСАЙ / АКСОРАНСАЙ (Бәйдібек ауд.) 

АҚСУ / АКСУ (Төле би, Түлкібас, Сайрам ауд.) 

АҚСУБҰЛАҚ / АКСУБУЛАК (Бәйдібек ауд. және  

Жамбыл обл.) 

АҚСҮМБЕ / АКСУМБЕ (Созақ ауд.) 

АҚТАС / АКТАС (Бәйдібек ауд.) 

АҚТАССАЙ / АКТАССАЙ (Қазығұрт ауд.) 

АҚТАССАЙ / АКТАССАЙ (Созақ ауд.) 

АҚТӨБЕ / АКТОБЕ (Түркістан қалалық әкімшілігінің  

аумағы) 

АҚТҰМАСАЙ / АКТУМАСАЙ (Созақ ауд.) 

АҚҰЙЫҚ / АКУЙЫК (Созақ ауд.) 

АҚШЕШЕК / АКШЕШЕК (Созақ ауд.) 

БАҚТЫСАЙ / БАКТЫСАЙ (Төле би ауд.) 

БАҚЫРЛЫӨЗЕК  БАКЫРЛЫОЗЕК (Созақ ауд.) 

БАЛА АҚСУ / БАЛА АКСУ (Төле би ауд.) 

БАЛА БАЛДЫРБЕК / БАЛА БАЛДЫРБЕК (Төле би 

ауд.) 

БАЛА БОРАЛДАЙ / БАЛА БОРАЛДАЙ (Бәйдібек ауд.) 

БАЛА БӨГЕН / БАЛА БОГЕН (Бәйдібек ауд.) 

БАЛАҚ / БАЛАК (Бәйдібек ауд.) 

БАЛАҚҰЛАН / БАЛАКУЛАН (Түлкібас ауд.) 

БАЛА ӨЗЕН / БАЛА ОЗЕН (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

БАЛАТҰРЛАН / БАЛАТУРЛАН (Созақ ауд.) 

БАЛА ШАЯН / БАЛА ШАЯН (Бәйдібек ауд.) 



 

БАЛТАБАЙ / БАЛТАБАЙ (Бәйдібек ауд.) 

БАЛДЫРБЕК / БАЛДЫРБЕК (Сайрам ауд.) 

БАЛДЫРБЕК / БАЛДЫРБЕК (Төле би ауд. ) 

БАЛДЫСУ / БАЛДЫСУ (Созақ ауд.)  

БАЛТАБАЙ / БАЛТАБАЙ (Түркістан қалалық  

әкімшілігінің аумағы) 

БАЛЫҚШЫ / БАЛЫКШЫ (Түлкібас ауд.)  

БАТПАҚСУ / БАТПАКСУ (Созақ, Бәйдібек ауд.) 

БЕКТАЙТАЛ / БЕКТАЙТАЛ (Бәйдібек ауд.) 

БЕСАРЫҚ/ БЕСАРЫК (Жаңақорған ауд.)  

БЕССАЗАН / БЕССАЗАН (Бәйдібек ауд.)  

БЕСТОҒАЙ / БЕСТОГАЙ (Бәйдібек ауд.)  

БОГОМОЛ / БОГОМОЛ (Түлкібас, Бәйдібек ауд.) 

БОЗБҰТАҚ / БОЗБУТАК (Түркістан қалалық  

әкімшілігінің аумағы) 

БОЗБҰТАҚ / БОЗБУТАК (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

БОЗБҰТАҚСАЙ / БОЗБУТАКСАЙ (Бәйдібек ауд.) 

БОЗТОРҒАЙ / БОЗТОРГАЙ (Түлкібас ауд. 

БОҚТЫҚАРЫН / БОКТЫКАРЫН (Созақ және 

Қызылорда обл.) 

БОҚТЫСАЙ / БОКТЫСАЙ (Бәйдібек ауд.) 

БОРАЛДАЙ / БОРАЛДАЙ (Бәйдібек, Ордабасы 

ауд. және Жамбыл обл.) 

БОРЖАР / БОРЖАР (Ордабасы ауд.) 

БОТАБАЙБҰЛАҚ / БОТАБАЙБУЛАК (Қазығұрт ауд.) 

БӨГЕН / БОГЕН (Бәйдібек, Ордабасы, Отырар ауд.) 

БҮҒЫЛЫТӨР / БУГЫЛЫТОР (Төле би ауд.) 

БҮЛДІРГЕНСАЙ / БУЛЬДИРГЕНСАЙ (Түркістан 

қалалық әкімшілігінің аумағы) 

БІРЕСЕК / БИРЕСЕК (Түркістан қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

БІРКӨЛІК / БИРКОЛИК (Қазығұрт. Төле би  ауд.) 

1-ШІ ҚАРАСАЙ / ҚАРАСАЙ 1-Й (Бәйдібек ауд.) 

ДАЙРАБАЙБҰЛАҚ / ДАЙРАБАЙБУЛАК (Қазығұрт 

ауд.) 

ДАРБИТ / ДАРБИТ (Созақ ауд.) 

ДӘУБАБА / ДАУБАБА (Түлкібас ауд.)  

ДОҢЫЗТАУ / ДОНЫЗТАУ (Төле би ауд.) 

ДОҢЫЗТЕРЕКСАЙ / ДОНЫЗТЕРЕКСАЙ (Қазығұрт 

ауд.) 

ДОСАН / ДОСАН (Бәйдібек ауд.) 

ДУДУСАЙ / ДУДУСАЙ (Қазығұрт ауд.) 

ЕГІЗҚАРА / ЕГИЗКАРА (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ЕКІНШІҚАРАӨЛЕҢ / ЕКИНШИ КАРАОЛЕН (Бәйдібек 

ауд.) 

ЕРКІНСАЙ / ЕРКИНСАЙ (Созақ ауд.)  

ЕРМЕКӨЗЕН / ЕРМЕКОЗЕН (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ЕРМЕКСУ / ЕРМЕКСУ (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ЕРМЕНБАДАМ / ЕРМЕНБАДАМ (Төле би ауд.) 

ЕСІКТАС / ЕСИКТАС (Бәйдібек ауд.)  

ЖАЙЛАУСАЙ / ЖАЙЛАУСАЙ (Төле би ауд.) 

ЖАЙЛАУША / ЖАЙЛАУША (Бәйдібек ауд.) 

ЖАЙЛАУШАӨЗЕК / ЖАЙЛАУШАОЗЕК (Түркістан 

қалалық әкімшілігінің аумағы) 



 

ЖАЛҒЫЗ / ЖАЛГЫЗ (Созақ ауд.)  

ЖАЛПАҚСУСАЙ / ЖАЛПАКСУСАЙ (Қазығұрт ауд.) 

ЖАМАНЖАР / ЖАМАНЖАР (Төле би ауд.)  

ЖАМАН ҚЫТАЙ / ЖАМАН КЫТАЙ (Бәйдібек ауд.) 

ЖАМАНСАРЫ / ЖАМАНСАРЫ (Бәйдібек,Түлкібас 

ауд.) 

ЖАМАНТАС / ЖАМАНТАС (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ЖАМАУСАЙ / ЖАМАУСАЙ (Қазығұрт ауд.) 

ЖАНАСЫЛСАЙ / ЖАНАСЫЛСАЙ (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы)  

ЖАНДАРЛЫСАЙ / ЖАНДАРЛЫСАЙ (Төле би ауд.) 

ЖАНҚОРҒАНӨЗЕН / ЖАНКОРГАНОЗЕН (Түркістан 

қалалық әкімшілігінің аумағы) 

ЖАНТЕКЕ / ЖАНТЕКЕ (Қазығұрт ауд.)  

ЖАҢАҚОРҒАН / ЖАНАКОРГАН (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы)  

ЖАНАСУ / ЖАНАСУ (Қазығұрт ауд.)  

ЖАРБАСҚАН / ЖАРБАСКАН (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы)  

ЖАРБҰЛАҚ / ЖАРБУЛАК (Созақ ауд.)  

ЖАРТӨБЕ / ЖАРТОБЕ (Созақ ауд.) 

ЖАРЫҚТЫСАЙ / ЖАРЫКТЫСАЙ (Сарығаш ауд.) 

ЖЕЛБҰЛАҚСАЙ / ЖЕЛЬБУЛАКСАЙ (Қазығұрт ауд.) 

ЖЕРГІТАЛ / ЖЕРГИТАЛ (Төле би ауд.) 

ЖЕТІМСАЙ / ЖЕТИМСАЙ (Түлкібас ауд.) 

ЖЕТІМТАУ / ЖЕТИМТАУ (Бәйдібек ауд.) 

ЖИДЕБАЙСАЙ / ЖИДЕБАЙСАЙ (Созақ ауд.) 

ЖИДЕЛІ / ЖИДЕЛІ (Созақ ауд.) 

ЖИДЕЛІАЙРЫҚ / ЖИДЕЛИАЙРЫК (Жаңақорған ауд.) 

ЖОҒАРҒЫ ҚАРАОЙ / ЖОГАРГЫ КАРАОЙ (Қазығұрт, 

Төле би ауд.) 

ЖОЛБАРЫСТЫӨЗЕН / ЖОЛБАРЫСТЫОЗЕН (Созақ 

ауд.) 

ЖОЛДЫБОЗСАЙ / ЖОЛДЫБОЗСАЙ (Түркістан 

қалалық әкімшілігінің аумағы) 

ЖОЛҚАРАСАЙ / ЖОЛКАРАСАЙ (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ЖОЛӨТКЕНСАЙ / ЖОЛОТКЕНСАЙ (Бәйдібек ауд.) 

ЖОСАЛЫ / ЖОСАЛЫ (Төле би ауд.) 

ЖОСАЛЫ / ЖОСАЛЫ (Созақ ауд.) 

ЖОСАЛЫСАЙ / ЖОСАЛЫСАЙ (Созақ ауд.) 

ЖҮЗІМДІК / ЖУЗИМДИК (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ЖҮЗІМСАЙ / ЖУЗИМСАЙ (Қазығұрт. Төле би ауд.) 

ЖЫЛАҒАНАТА / ЖЫЛАГАНАТА (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ЖЫЛАНДЫ / ЖЫЛАНДЫ (Бәйдібек ауд.) 

ЖЫЛАНДЫ / ЖЫЛАНДЫ (Түлкібас ауд. және Жамбыл 

обл.) 

ЖЫЛАНДЫ / ЖЫЛАНДЫ (Созақ ауд. және Қызылорда 

обл.) 

ЖЫЛАНДЫ / ЖЫЛАНДЫ (Түлкібас ауд.) 

ЖЫЛАНДЫСАЙ / ЖЫЛАНДЫСАЙ (Созақ ауд.) 

ЖЫЛЫМСАЙ / ЖЫЛЫМСАЙ (Бәйдібек ауд.) 

ЖЫҢҒЫЛШЕК / ЖЫНГЫЛШЕК (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ЖІГЕРГЕНСАЙ / ЖИГЕРГЕНСАЙ (Қазығұрт 



 

ауд.) 

ЖІҢІШКЕ / ЖИНИШКЕ (Қазығұрт ауд.) 

ЖІҢІШКЕСАЙ / ЖИНИШКЕСАЙ (Төле би ауд.) 

ЗИНДАСАЙ / ЗИНДАСАЙ (Бәйдібек ауд.) 

ИЕНҚҰЛАҚ / ИЕНКУЛАК (Созақ ауд.) 

ИЗЕНДІ / ИЗЕНДЫ (Бәйдібек ауд.) 

ИҚАНСУ/ ИКАНСУ (Түркістан қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

ИМЗЕНЗАУСАЙ / ИМЗЕНЗАУСАЙ (Түлкібас, Төле би 

ауд.) 

ИРЕКАТА / ИРЕКАТА (Түркістан қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

ИТЕМГЕН / ИТЕМГЕН (Бәйдібек ауд. және Жамбыл 

обл.) 

ИТМҰРЫН / ИТМУРЫН (Созақ ауд.)  

ИТМҰРЫНСАЙ / ИТМУРЫНСАЙ (Созақ ауд.) 

ИТӨЛГЕНСАЙ / ИТОЛЬГЕНСАЙ (Қазығұрт ауд) 

ИІРСУ / ИИРСУ (Түлкібас ауд.) 

ИІРІМҚҰЗСАЙ / ИИРИМКУЗСАЙ (Созақ ауд.) 

КАРАГАЧЕВА / КАРАГАЧЕВА (Түлкібас ауд.) 

КӘПІРЗАДАСАЙ / КАПИРЗАДАСАЙ (Қазығұрт ауд.) 

КЕДЕЙҚҰМСАЙ / КЕДЕЙКУМСАЙ (Бәйдібек ауд. 

және Жамбыл обл.) 

КЕЛЕС / КЕЛЕС (Сарыағаш ауд.)  

КЕЛТЕМАШАТ / КЕЛТЕМАШАТ (Түлкібас ауд.) 

КЕМЕРБҰЛАҚ / КЕМЕРБУЛАК (Бәйдібек ауд.) 

КЕНШІМБАЙ АЙРЫҒЫ / КЕНШИМБАЙ АЙРЫГЫ 

(Созақ ауд.) 

КЕҢҚОЛ / КЕНКОЛ (Созақ ауд.) 

КЕҢҚОЛ / КЕНКОЛ (Созақ ауд.) 

КЕҢМЕЖЕ / КЕНМЕЖЕ (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

КЕҢӨЗЕН / КЕНОЗЕН (Түлкібас ауд.)  

КИІКБАЙСАЙ / КИИКБАЙСАЙ (Түлкібас ауд.) 

КИІКҚАМАЛ / КИИККАМАЛ (Қазығұрт ауд.) 

КӨБЕЛЕКСАЙ / КОБЕЛЕКСАЙ (Қазығұрт ауд.) 

КӨБЕСАЙ / КОБЕСАЙ (Қазығұрт ауд.)  

КӨКАШЫҚ / КОКАШЫК (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

КӨКБОТА / КОКБОТА (Төле би ауд.)  

КӨКБҰЛАҚ / КОКБУЛАК (Түлкібас ауд.)  

КӨКБҰЛАҚ / КОКБУЛАК (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

КӨКҚИЯСАЙ / КОККИЯСАЙ (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

КӨКӨЗЕК I КОКОЗЕК (Бәйдібек ауд.)  

КӨКПАРСАЙ / КОКПАРСАЙ (Қазығұрт ауд.) 

КӨКСАЙ / КОКСАЙ (Созақ ауд.) 

КӨКСАЛА / КОКСАЛА (Түлкібас ауд.)  

КӨКСАРАЙ / КОКСАРАЙ (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

КӨКТАМДЫ / КОКТАМДЫ (Түлкібас ауд.) 

КӨКТЕРЕК / КОКТЕРЕК (Бәйдібек ауд.)  

КӨКТӨБЕСУ / КОКТОБЕСУ (Қазығұрт ауд.) 

КӨКТҰМА / КОКТУМА (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

КӨЛСАЙ / КОЛЬСАЙ (Созақ ауд.) 

КӨМЕШ / КОМЕШ (Сайрам, Ордабасы ауд.) 



 

КӨМІКБҰЛАҚ / КОМИКБУЛАК (Қазығұрт ауд.) 

КӨРПЕШ / КОРПЕШ (Түркістан қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

КҮЗЕУБҰЛАҚ / КУЗЕУБУЛАК (Қазығұрт ауд.) 

КҮЙІКСАЙ / КУЙИКСАЙ (Созақ ауд.) 

КҮМІСӨЗЕН / КУМИСОЗЕН (Қазығұрт ауд. 

KYMІCTI / КУМИСТЫ (Созақ ауд.) 

КҮҢГІРЛЕКСАЙ / КУНГИРЛЕКСАЙ (Қазығұрт ауд.) 

КҮҢГІРЛЕКСАЙ / КУНГИРЛЕКСАЙ (Қазығұрт ауд.) 

КҮШІКБАЙ / КУШИКБАЙ (Бәйдібек ауд.) 

КІШІ ҚАРАҚҰЗ / КИШИ КАРАКУЗ (Созақ ауд.) 

КІШІ ҚАРАСАЙ / КИШИ ҚАРАСАЙ (Бәйдібек ауд.) 

КІШІ ҚОЯНДЫ / КИШИ КОЯНДЫ (Түлкібас ауд.) 

КІШІТҰРА / КИШИТУРА (Бәйдібек ауд.) 

КІШІ ШАҒАН / КИШИ ШАГАН (Созақ ауд.) 

КІШІ ШАЯН / КИШИ ШАЯН (Бәйдібек ауд. және 

Жамбыл обл.) 

КІШІ ШОШҚАБҰЛАҚ / КИШИ ШОШКАБУЛАК 

(Бәйдібек ауд.) 

ҚАЗАНБАЗАР / КАЗАНБАЗАР (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ҚАЗАНШҰҢҚЫРСАЙ / КАЗАНШУНКЫРСАЙ 

(Қазығұрт ауд.) 

ҚАЗАНШҰҚЫР / КАЗАНШУКЫР (Бәйдібек ауд.) 

ҚАЙНАР / КАЙНАР (Қазығұрт ауд.) 

ҚАЙНАР / КАЙНАР (Қазығұрт ауд.) 

ҚАЙЫРЛЫБҰЛАҚ / КАЙЫРЛЫБУЛАК (Созақ ауд.) 

ҚАЙЫРШАҚТЬІ / КАЙЫРШАКТЫ (Түлкібас ауд.) 

ҚАҚПАҚТАС / КАКПАКТАС (Бәйдібек ауд. және 

Жамбыл обл.) 

ҚАЛПЕСАЙ / КАЛПЕСАЙ (Түлкібас ауд.) 

ҚАМБАЛАС / КАМБАЛАС (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ҚАМЫСАҚСАЙ / КАМЫСАКСАЙ (Бәйдібек ауд.) 

КАМЫСАҚТЫСАЙ / КАМЫСАКТЫСАЙ 

(Бәйдібек ауд.) 

ҚАНАЙ / КАНАЙ (Түлкібас ауд.) 

ҚАНДЫМСАЙ / КАНДЫМСАЙ (Бәйдібек ауд.) 

ҚАНТАС / КАНТАС (Созақ ауд.) 

ҚАРААҒАШСАЙ / КАРААГАШСАЙ (Төле би,  

Қазығұрт ауд.) 

ҚАРААҒАШСАЙ / КАРААГАШСАЙ (Түлкібас ауд.) 

ҚАРААҒАШСАЙ / КАРААГАШСАЙ (Созақ ауд. және 

Қызылорда обл.)  

ҚАРААҒАШТЫ / КАРААГАШТЫ (Түлкібас ауд.) 

ҚАРАБАЙБҰЛАҚ / КАРАБАЙБУТАК (Созақ ауд.) 

ҚАРАБАСТАУ / КАРАБАСТАУ (Бәйдібек ауд.) 

ҚАРАБАУСАЙ / КАРАБАУСАЙ (Қазығұрт ауд.) 

ҚАРАБИБҰЛАҚ / КАРАБИБУЛАК (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы)  

ҚАРАБҰЛАҚӨЗЕН / КАРАБУЛАКОЗЕН (Бәйдібек 

ауд.) 

ҚАРАҚҰЗСАЙ / КАРАКУЗСАЙ (Қазығұрт ауд.) 

ҚАРАҚҰР /КАРАКУР (Созақ ауд.) 

ҚАРАӨЗЕН / КАРАОЗЕН (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ҚАРАӨЗЕН / КАРАОЗЕН (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 



 

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Бәйдібек ауд.)  

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Бәйдібек, Түлкібас ауд.) 

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Созақ ауд.) 

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Созақ ауд.) 

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Бәйдібек ауд. және Жамбыл 

обл.) 

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Түлкібас ауд.)  

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Бәйдібек ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Бәйдібек ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Созақ ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Созақ ауд.) 

ҚАРАТАС / КАРАТАС (Бәйдібек ауд.)  

ҚАРАТАС / КАРАТАС (Созақ ауд.) 

ҚАРАТАС / КАРАТАС (Бәйдібек ауд.) 

ҚАРАТАС / КАРАТАС (Бәйдібек ауд.)  

ҚАРАТАССАЙ / КАРАТАССАЙ (Қазығұрт ауд.) 

ҚАРАҮҢГІР / КАРАУНГИР (Бәйдібек және Түлкібас 

ауд. шекарасында)  

ҚАРАҮҢГІР / КАРАУНГИР (Созақ ауд.) 

ҚАРАШАСАЙ / КАРАШАСАЙ (Бәйдібек ауд. 

және Жамбыл обл.) 

ҚАРАШЫҚ / КАРАШЫК (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ҚАРЖАЙЛАУ / КАРЖАЙЛАУ (Төле би ауд.) 

ҚАРЖАНСАЙ / КАРЖАНСАЙ (Қазығұрт ауд.) 

ҚАРСАҚТЫ / КАРСАКТЫ (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы)  

ҚАРЫНЖАРЫҚ / КАРЫНЖАРЫК (Түркіс тан қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ҚАСҚААША / КАСКААША (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ҚАСҚАСАЙ / КАСКАСАЙ (Созақ ауд.) 

ҚАСҚАСУ / КАСКАСУ (Төле би ауд.) 

ҚОҒАЛЫ / КОГАЛЫ (Созақ ауд.) 

ҚОЖАБЕК / КОЖАБЕК (Бәйдібек ауд.) 

ҚОЖАБҰЛАҚ / КОЖАБУЛАК (Бәйдібек ауд.) 

ҚОЖАШАЯН / КОЖАШАЯН (Сарысу, Бәйдібекауд.) 

ҚОЙНАЗАРСАЙ / КОЙНАЗАРСАЙ (Төле би ауд.) 

ҚОМАҚТЫСАЙ / КОМАКТЫСАЙ (Отырар ауд.) 

ҚОРҒАНТАС / КОРГАНТАС (Төле би ауд.) 

ҚОРҒАНТАССАЙ / КОРГАНТАССАЙ (Қазығұрт ауд. 

және Озбекстан) 

ҚОРЛЫБАЙСАЙ / КОРЛЫБАЙСАЙ (Қазығұртауд.) 

ҚОРЫМСАЙ / КОРЫМСАЙ (Төле би ауд.) 

ҚОРЫМТӨР / КОРЫМТОР (Төле би ауд.) 

ҚОСАҒАШ / КОСАГАШ (Бәйдібек ауд.) 

ҚОСАЛҚЫСУ / КОСАЛКЫСУ (Түлкібас ауд.) 

ҚОСҚЫРЫНСАЙ / КОСКЫРЫНСАЙ (Түр кістан 

қалалық әкімшілігінің аумағы) 

ҚОСТОҒАЙ / КОСТОГАЙ (Созақ ауд.) 

КОСТӨБЕ / КОСТОБЕ (Созақ ауд.) 

ҚОТЫРБҰЛАҚ / КОТЫРБУЛАК (Қазығұрт, Төле би 

ауд.) 

ҚОТЫРСАЙ / КОТЫРСАЙ (Созақ ауд.) 



 

ҚОШҚАРАТА / КОШКАРАТА (Бәйдібек ауд. және 

Жамбыл обл.) 

ҚОШҚАРАТА / КОШКАРАТА (Төле би, Сайрам ауд.) 

ҚОШҚАРАТА / КОШКАРАТА (Созақ ауд.) 

ҚҰДИЯР / КУДИЯР (Төле би, Сайрам ауд.) 

ҚҰДІРЕТБҰЛАҚ / КУДИРЕТБУЛАК (Қазығұрт ауд.) 

ҚҰЛААТАСАЙ / КУЛААТАСАЙ (Қазығұрт ауд.) 

ҚҰЛАН / КУЛАН (Түлкібас ауд.) 

ҚҰЛЫНШАҚСАЙ / КУЛЫНШАКСАЙ (Қазығұрт ауд.) 

КҰМКЕЗЕҢ / КУМКЕЗЕН (Қазығұрт ауд.) 

ҚҰНДЫЗ / КУНДЫЗ (Отырар ауд.) 

ҚҰРСАЙ / КУРСАЙ (Бәйдібек ауд.) 

ҚҰРСАЙ / КУРСАЙ (Қазығұрт ауд.) 

ҚҰРСАЙ / КУРСАЙ (Түлкібас ауд.) 

ҚҰРСАЙ / КУРСАЙ (Түркістан қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

ҚҰРЫҚКЕЛЕС / КУРЫККЕЛЕС (Сарығаш ауд.) 

ҚҰРЫМСАҚ / КУРЫМСАК (Созақ ауд.) 

ҚҰТТЫАША / КУТТЫАША (Бәйдібек ауд.) 

ҚҰТЫРҒАН / КУТЫРГАН (Бәйдібек. Сайрам ауд.) 

ҚЫЗЫЛ АТА / КЫЗЫЛ АТА (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ҚЫЗЫЛАТАСАЙ / КЫЗЫЛАТАСАЙ (Қазығұрт, Төле 

би ауд.) 

ҚЫЗЫЛБҰЛАҚ / КЫЗЫЛБУЛАК (Бәйдібек ауд.) 

ҚЫЗЫЛБҰЛАҚ / КЫЗЫЛБУЛАК (Созақ ауд.) 

ҚЫЗЫЛБҰЛАҚ / КЫЗЫЛБУЛАК (Төле би ауд.) 

КЫЗЫЛКҮШІК / КЫЗЫЛКУШИК (Төле би ауд.) 

ҚЫЗЫЛСАЙ / КЫЗЫЛСАЙ (Бәйдібек ауд.) 

КЫЗЫЛСАЙ / КЫЗЫЛСАЙ (Түркістаи қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ҚЫЗЫЛСУ / КЫЗЫЛСУ (Сайрам ауд.) 

ҚЫЗЫЛТАС / КЫЗЫЛТАС (Бәйдібек ауд. және Жамбыл 

обл.) 

ҚЫЗЫЛТУ / КЫЗЫЛТУ (Қазығұрт ауд.) 

ҚЫРЖОЛСАЙ / КЫРЖОЛСАЙ (Төле би ауд.) 

ҚЫРЫҚҚЫЗ / КЫРЫККЫЗ (Қазығұрт ауд.) 

ҚЫРЫҚҚЫЗСАЙ / КЫРЫККЫЗСАЙ (Қазығұртауд.) 

ҚЫТАЙ / КЫТАЙ (Бәйдібек ауд.) 

ҚЫТАЙСАЙ / КЫТАЙСАЙ (Бәйдібек ауд.) 

ҚЫШМОЛА / КЫШМОЛА (Бәйдібек ауд.) 

ЛЕНГІР / ЛЕНГИР (Төле би ауд.) 

МАЙБҰЛАҚ / МАЙБУЛАК (Бәйдібек ауд.) 

МАЙБҰЛАҚ / МАЙБУЛАК (Созақ ауд.) 

МАЙБҰЛАҚ / МАЙБУЛАК (Төле би ауд.) 

МАЙБҰЛАҚ  / МАЙБУЛАК (Түлкібас ауд.) 

МАЙДАНТАЛ / МАЙДАНТАЛ (Төле би ауд. және 

Өзбекстан) 

МАҚПАЛСАЙ / МАКПАЛСАЙ (Қазығұрт ауд.) 

МАШАТ / МАШАТ (Түлкібас ауд.) 

МЕШТАС / МЕШТАС (Қазығұрт ауд.) 

МЕШТАССАЙ / МЕШТАССАЙ (Қазығұрт ауд.) 

МОЛБҰЛАҚ / МОЛБУЛАК (Түлкібас ауд.) 

МҰҒАЛЫСАЙ / МУГАЛЫСАЙ (Қазығұрт ауд.) 

МЫҢЖЫЛҚЫ / МЫНЖЫЛКЫ (Қазығұрт ауд.) 

МЫҢЖЫЛҚЫСАЙ / МЫНЖЫЛКЫСАЙ (Түлкібас, 

Төле би ауд.) 

МЫҢТҰҚЫМСАЙ / МЫНТУКЫМСАЙ (Қазығұрт ауд.) 



 

МЫҢШАБЫР / МЫНШАБЫР (Бәйдібек ауд.) 

НАМАЗБАЙ / НАМАЗБАЙ (Бәйдібек ауд.) 

НАРҚАЛҒАНСАЙ / НАРКАЛГАНСАЙ (Бәйдібек ауд.) 

НАРМАНҚҰЛСАЙ / НАРМАНКУЛСАЙ (Түлкібас ауд.) 

НАУАТ / НАУАТ (Төле би ауд.) 

НОҒАЙБҰЛАҚ / НОГАЙБУЛАК (Бәйдібек ауд. ) 

НУРБАЙСАЙ / НУРБАЙСАЙ (Түлкібас ауд. )  

ОРМАҚ / ОРМАК (Түркістан қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

ОРТАБҰЛАҚ / ОРТАБУЛАК (Бәйдібек ауд.) 

ОРТАСУҢГІ / ОРТАСУНГИ (Оңтүстік Қазақстан обл. 

және Жамбыл обл.) 

ӨГЕМ / ОГЕМ (Қазығұрт ауд, Ташкент обл.)  

ӨЗЕН / ОЗЕН (Түркістан қалалық әкімшіліп нің аумағы) 

РАБАТБҰЛАҚ / РАБАТБУЛАК (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы)  

РАЙЫСӨЗЕН / РАЙЫСОЗЕН (Созақ ауд.) 

РАҢ / РАН (Созақ ауд.) 

РАНДЫСАЙ / РАНДЫСАЙ (Бәйдібек ауд.) 

РҮСТЕМАТА / РУСТЕМ АТ А (Созақ ауд.)  

САЗАНАТА / САЗАН АТА (Төле би ауд.)  

САЙРАМСУ / САЙРАМСУ (Төле би, Сайрам ауд.) 

САЙСУ / САЙСУ (Түлкібас ауд.)  

САРҚЫРАМА / САРКЫРАМА (Түлкібас ауд.) 

САРҚЫРАМАСАЙ / САРКЫРАМАСАЙ (Қазығұрт 

ауд.) 

САРЫАЙҒЫР / САРЫАЙГЫР (Қазығұрт. 

Төле би ауд.) 

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Бәйдібек ауд.) 

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Бәйдібек, 

Түлкібас, Сайрам ауд.) 

САРЫБҰЛАҚСАЙ / САРЫБУЛАКСАЙ (Қазығұрт, 

Сарыағаш ауд.) 

САРЫЖАЗ / САРЫЖАЗ (Созақ ауд.)  

САРЫЖЫЛҒА / САРЫЖЫЛГА (Қазығұрт. 

Сарыағаш ауд.) 

САРЫҚАЗАҚ / САРЫҚАЗАҚ (Тулкібас ауд.) 

САРЫМСАҚСАЙ / САРЫМСАКСАЙ (Түркістан 

қалалық әкімшілігінің аумағы)  

САРЫСУ / САРЫСУ (Созақ ауд. және Қызылорда, 

Қарағанды обл.) 

САСЫҚӨЗЕН / САСЫКОЗЕН (Бәйдібек ауд.) 

САСЫҚСАЙ / САСЫКСАЙ (Бәйдібек ауд.) 

САСЫҚСАЙ / САСЫКСАЙ (Төле би, Сайрам ауд, 

Шымкент қалалық аумағы)  

САУАПСАЙ / САУАПСАЙ (Қазығұрт ауд.) 

САУРАНБАЙСАЙ / САУРАНБАЙСАЙ (Созақ ауд.) 

СЕЙПЕКСАЙ / СЕЙПЕКСАЙ (Қазығұрт ауд.)  

СЕКСЕН / СЕКСЕН (Сарыағаш ауд.)  

СИЫРМА / СИЫРМА (Созақ ауд.)  

СОРАЙАЙРЫҚ / СОРАЙАЙРЫК (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы)  

СОРБҰЛАҚ / СОРБУЛАК (Қазығұрт ауд.) 

СУСІҢГЕН / СУСИНГЕН (Қазығұрт ауд.)  

СУЫҚБҰЛАҚ / СУЫКБУЛАК (Төле би ауд.)  

СУЫҚСАЙ / СУЫКСАЙ (Төле би ауд.)  

СҮЙІНДІК / СУЙИНДИК (Созақ ауд.)  

СҮЙІНДІКСАЙ / СУЙИНДИКСАЙ (Созақ ауд.) 



 

СҮЛІКСАЙ / СУЛИКСАЙ (Қазығұрт ауд.)  

СЫРҒАНАҚ / СЫРГАНАК (Төле би ауд.)  

СЫРДАРИЯ / СЫРДАРИЯ (Өзбекстан, Тәжістан және 

Оңтүстік Қазақстан обл., Қызылорда обл.) 

СЫРНАЙ / СЫРНАЙ (Түркістан қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

СІЛБІЛІ / СИЛЬБИЛИ (Төле би ауд.)  

ТАБАҚБҰЛАҚ / ТАБАКБУЛАК (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы)  

ТАБАҚБҰЛАҚ / ТАБАКБУЛАК (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы)  

ТАБАҚБҰЛАҚ / ТАБАКБУЛАК (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы)  

ТАЙМАСАЙ / ТАЙМАСАЙ (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы)  

ТАҚТЫҢСАЙ / ТАКТЫНСАЙ (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ТАЛАС / ТАЛАС (Созақ ауд., Жамбыл обл. 

және Қырғызстан) 

ТАЛАССАЙ / ТАЛАССАЙ (Қазығұрт ауд.) 

ТАЛДЫБҰЛАҚ / ТАЛДЫБУЛАК (Бәйдібек ауд.) 

ТАЛДЫБҰЛАҚ / ТАЛДЫБУЛАК (Бәйдібек ауд. және 

Жамбыл обл.) 

ТАЛДЫБҰЛАҚ / ТАЛДЫБУЛАК (Қазығұрт ауд.) 

ТАЛДЫБҰЛАҚ / ТАЛДЫБУЛАК (Созақ ауд.) 

ТАЛДЫБҰЛАҚ / ТАЛДЫБУЛАК (Бәйдібек ауд.) 

ТАЛДЫБҰЛАҚ / ТАЛДЫБУЛАК (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы)  

ТАЛДЫСАЙ / ТАЛДЫСАЙ (Қазығұрт ауд.) 

ТАЛДЫСАЙ / ТАЛДЫСАЙ (Созақ ауд.) 

ТАЛДЫСАЙ / ТАЛДЫСАЙ (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ТАМҒАЛЫТАС / ТАМГАЛЫТАС (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы)  

ТАРӨЗЕН / ТАРОЗЕН (Түлкібас ауд.)  

ТАРСАЙ / ТАРСАЙ (Созақ ауд.) 

ТАРШАБАН / ТАРШАБАН (Созақ ауд.)  

ТАСБҰЛАҚ / ТАСБУЛАК (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ТАСҚОРА / ТАСКОРА (Қазығұрт ауд.)  

ТАССАЙ / ТАССАЙ (Қазығұрт ауд.)  

ТАСТАҚСАЙ / ТАСТАКСАЙ (Қазығұрт ауд.) 

ТАСТАҚСАЙ / ТАСТАКСАЙ (Қазығұрт ауд.) 

ТАСТАҚСАЙ / ТАСТАКСАЙ (Созақ ауд.) 

ТАШПЕНСАЙ / ТАШПЕНСАЙ (Бәйдібек ауд.) 

ТӘҢІРБЕРДІСАЙ / ТАНИРБЕРДЫСАЙ (Қазығұрт ауд.) 

ТЕГІСТІК / ТЕГИСТИК (Созақ ауд.) 

ТЕКЕСУ / ТЕКЕСУ (Қазығұрт, Төле би, Сайрам ауд.) 

ТЕМІРШІСАЙ / ТЕМИРШИСАЙ (Қазығұрт ауд.) 

ТЕНТЕКСАЙ / ТЕНТЕКСАЙ (Сарыағаш ауд., 

Өзбекстан) 

ТЕНТЕКСАЙ / ТЕНТЕКСАЙ (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ТЕРЕКТІСАЙ / ТЕРЕКТИСАЙ (Қазығұрт ауд.) 

ТЕРЕҢСАЙ / ТЕРЕНСАЙ (Түлкібас ауд.) 

ТЕРІСАҚКАН / ТЕРИСАККАН (Созақ ауд.) 

ТЕРІСБҰЛАҚСАЙ / ТЕРИСБУЛАКСАЙ (Қазығұрт 

ауд.) 



 

ТЕРІСКЕЙБҰЛАҚ / ТЕРИСКЕЙБУЛАК (Түлкібас ауд.) 

ТЕРІССАЙ / ТЕРИССАЙ (Қазығұрт ауд.) 

ТЕСІК / ТЕСИК (Төле би ауд.) 

ТЕСІКТАС / ТЕСИКТАС  (Қазығұрт, Төле би ауд.) 

ТЕСІКТАС / ТЕСИКТАС (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ТОБЫЛҒЫБҰЛАҚ / ТОБЫЛГЫБУЛАК (Түлкібас ауд.) 

TOҒАНАССАЙ / ТОГАНАССАЙ (Созақ ауд. және 

Қызылорда обл.) 

ТОҒЫС / ТОГЫС (Төле би ауд.) 

ТОҒЫТПА / ТОГЫТПА (Қазығұрт ауд.) 

ТОҚТЫБАЙ / ТОКТЫБАЙ (Созақ ауд.) 

ТОПШАҚ / ТОПШАК (Түлкібас ауд. және Жамбыл обл.) 

ТОРҚАНАТ / ТОРКАН АТ (Бәйдібек ауд.) 

ТОРПАҚБЕЛ / ТОРПАКБЕЛ (Төле би ауд.) 

ТӨМЕНГІ ҚАРАОЙ / ТОМЕНГИ КАРАОЙ (Қазығұрт, 

Төле би ауд.) 

ТӨРҚАРА / ТОРКАРА (Түркістан қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

ТӨРТБҰЛАҚ / ТОРТБУЛАК (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ТУҒАНСАЙ / ТУГАНСАЙ (Қазығұрт ауд.) 

ТУҒАНСАЙ / ТУГАНСАЙ (Қазығұрт ауд.) 

ТҰЙЫҚБҰЛАҚ / ТУЙЫКБУЛАК (Түлкібас ауд.) 

ТҰРЛАН / ТУРЛАН (Созақ ауд.) 

ТҰРЫСБЕК / ТУРЫСБЕК (Бәйдібек ауд.) 

ТҰЯҚСАЙ / ТУЯКСАЙ (Созақ ауд.) 

ТҮЙЕТАС / ТУЙЕТАС (Түркістан қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

ТҮЙЕТАССАЙ / ТУЙЕТАССАЙ (Бәйдібек ауд.) 

ТІКЕНЕК/ ТИКЕНЕК (Бәйдібек ауд.) 

ТІКЖОЛСАЙ/ ТИКЖОЛСАЙ (Бәйдібек ауд.) 

ТІЛЕККЕБУ/ ТИЛЕККЕБУ (Бәйдібек ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Бәйдібек ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Бәйдібек ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК  (Төле би ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Төле би ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК  (Түлкібас ауд.) 

ҰЗЫНСАЙ/ УЗЫНСАЙ (Бәйдібек ауд.) 

ҰЗЫНСАЙ/ УЗЫНСАЙ  (Бәйдібек ауд.) 

ҰЗЫНСАЙ/ УЗЫНСАЙ (Қазығұрт ауд.) 

ҰЛЫШОР/ УЛЫШОР (Қазығұрт, Төле би ауд.) 

ҰЯСАЙ/ УЯСАЙ  (Қазығұрт ауд.) 

ҮЙТАС/УЙТАС (Бәйдібек ауд.) 

ҮЛКЕН БӨГЕН/ УЛЬКЕН БОГЕН (Бәйдібек ауд.) 

ҮЛКЕНБҰЛАҚ/ УЛЬКЕНБУЛАК (Бәйдібек ауд.) 

ҮЛКЕН КӨКБҰЛАҚ/ УЛЬКЕН КОКБУЛАК (Түлкібас 

ауд.) 

ҮЛКЕН ҚАРАҚҰЗ/ УЛЬКЕН КАРАКУЗ (Созақ ауд.) 

ҮЛКЕН ҚАРАСАЙ/ УЛЬКЕН КАРАСАЙ  (Бәйдібек 

ауд.) 

ҮЛКЕН ҚҰРСАЙ/ УЛЬКЕН КУРСАЙ (Созақ ауд.) 

ҮЛКЕН ҚЫТАЙ/ УЛЬКЕН КЫТАЙ (Бәйдібек ауд.) 

ҮЛКЕН САРЫМСАҚСАЙ/ УЛЬКЕН САРЫМСАКСАЙ 

(Түлкібас ауд.) 

ҮЛКЕН ШАҒАН/ УЛЬКЕН ШАГАН (Созақ ауд.) 

ҮЛКЕН ШОШҚАБҰЛАҚ/ УЛЬКЕН ШОШКАБУЛАК 

(Бәйдібек ауд.) 



 

ҮШБАС/ УШБАС (Созақ ауд. және Жамбыл обл) 

ҮШҚАРАСАЙ/ УШКАРАСАЙ (Қазығұрт ауд.) 

ҮШҚАТТЫ/ УШКАТТЫ (Бәйдібек ауд.) 

ҮШӨЗЕН/ УШОЗЕН (Түркістан қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

ҮШТӨБЕ/ УШТОБЕ (Созақ ауд.) 

3-ШІ ҚАРАСАЙ / КАРАСАЙ 3-Й (Бәйдібек ауд.) 

ХАНТАҒЫ / ХАНТАГЫ (Түркістан  және Кентау 

қалалық әкімшіліктерінің аумағы) 

ШАБАН / ШАБАН  (Созақ ауд.) 

ШАҒАӨЗЕН / ШАГАОЗЕН  (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ШАҒАТАЙСАЙ / ШАГАТАЙСАЙ (Созақ ауд. және 

Қызылорда обл.) 

ШАЛАҚАНСАЙ / ШАЛАКАНСАЙ  (Қазығұрт ауд.) 

ШАЛЖАЙЛАУ/ШАЛЖАЙЛАУ  (Түлкібас ауд.) 

ШАЛТАБҰЛАҚ/ ШАЛТАБУЛАК  (Созақ ауд.) 

ШАНАҚ / ШАНАК (Қазығұрт ауд.) 

ШАҢБҰЛАҚСАЙ /ШАНБУЛАКСАЙ (Қазығұрт ауд.) 

ШАЯН / ШАЯН (Бәйдібек, Ордабасы ауд.) 

ШАЯНҚҰРСАЙ / ШАЯНКУРСАЙ  (Бәйдібек ауд.) 

ШӘУЛЕНБАС / ШАУЛЕНБАС (Түлкібас ауд.) 

ШЕБЕРСАЙ / ШЕБЕРСАЙ (Бәйдібек ауд.) 

ШЕҢГЕЛДІӨЗЕК /ШЕНГЕЛЬДЫОЗЕК  (Созақ ауд.) 

ШЕТҚАРЖАНСАЙ / ШЕТКАРЖАНСАЙ (Қазығұрт 

ауд.) 

ШЕТСУ / ШЕТСУ (Қазығұрт ауд.) 

ШИЛІӨЗЕН /ШИЛИОЗЕН  (Созақ ауд.) 

ШОҚЫТАС / ШОКЫТАС (Қазығұрт ауд.) 

ШОЛАҚСАЙ / ШОЛАКСАЙ (Төле би ауд.) 

ШОШҚАБҰЛАҚ / ШОШКАБУЛАК (Қазығұрт ауд.) 

ШОШҚАБҰЛАҚ / ШОШКАБУЛАК (Төле би ауд.) 

ШОШҚАБҰЛАҚӨЗЕН / ШОШКАБУЛАКОЗЕН 

(Бәйдібек ауд.) 

ШОШҚАБҰЛАҚСАЙ / ШОШКАБУЛАКСАЙ 

(Қазығұрт ауд.  және Өзбекстан шекарасында) 

ШӨПТІСАЙ/ ШОПТЫСАЙ (Төле би ауд.) 

ШУ /ШУ (Созақ ауд. және Жамбыл обл., Қырғызстан) 

ШҰРЫҚСАЙ / ШУРЫКСАЙ  (Созақ ауд.) 

ШЫЛБЫР / ШЫЛБЫР (Түркістан қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

ШЫМБАЙСАЙ / ШЫМБАЙСАЙ (Созақ ауд.) 

ШЫМЫРБАЙСАЙ / ШЫМЫРБАЙСАЙ (Қазығұрт ауд.) 

ШЫҢБҰЛАҚ / ШЫНБУЛАК (Түлкібас, Бәйдібек ауд.) 

ШЫҢҒЫС / ШЫНГЫС (Төле би ауд.) 

ШЫРАҚШЫ / ШЫРАКШЫ (Төле би ауд.) 

ШЫРҚАҒАНАТА / ШЫРКАГАНАТА (Түркістан 

қалалық әкімшілігінің аумағы) 

ШІЛІКТІ / ШИЛИКТЫ  (Бәйдібек ауд.) 

ШІЛІКТІ / ШИЛИКТЫ (Түлкібас ауд.) 

ШІЛІКТІСУ / ШИЛИКТЫСУ (Түлкібас ауд.) 

ШІРКЕЙЛІ / ШИРКЕЙЛИ (Созақ ауд.) 

ЫРҒАЙЛЫ /  ЫРГАЙЛЫ (Бәйдібек ауд.) 

ЫРҒАЙЛЫСАЙ / ЫРГАЙЛЫСАЙ  (Түркістан қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

 

 

 



 

 

                                                   ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ 

 

АҒЫНСАЙ / АГЫНСАЙ (Ертіс ауд.) 

АЙДОС / АЙДОС (Баянауыл ауд.) 

АЙРЫҚ / АЙРЫК (Баянауыл ауд.) 

АҚӨЗЕК / АКОЗЕК (Баянауыл ауд.)       

АҚСАРЫ / АКСАРЫ (Баянауыл ауд.) 

АҚСУ / АКСУ (Баянауыл ауд.) 

АҚСУАТ / АКСУАТ (Ертіс ауд.) 

АҚТАСТЫ / АКТАСТЫ (Екібастұз қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

АҚЫШ / АКЫШ (Баянауыл ауд.) 

АЛАШ / АЛАШ (Ақтоғай ауд.) 

АЩЫ / АЩЫ (Баянауыл ауд.) 

АЩЫҚАРАСУ / АЩЫКАРАСУ (Екібастұз қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

АЩЫЛЫӨЗЕК / АЩЫЛЫОЗЕК (Баянауыл ауд.) 

АЩЫӨЗЕК / АЩЫОЗЕК (Май ауд.) 

АЩЫӨЗЕК / АЩЫОЗЕК (Май ауд.) 

АЩЫӨЗЕК / АЩЫОЗЕК (Май ауд.) 

АЩЫСУ / АЩЫСУ (Баянауыл ауд. және Қарағанды 

обл.) 

АЩЫСУ / АЩЫСУ (Баянауыл ауд. және Қарағанды 

обл.) 

АЩЫСУ / АЩЫСУ (Баянауыл ауд.) 

ӘДІЛБЕК / АДИЛЬБЕК (Екібастұз қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

 

 

 

 

ӘУЛИЕБҰЛАҚ / АУЛИЕБУЛАК (Баянауыл ауд.) 

БАДАМБИКЕ / БАДАМБИКЕ (Екібастұз қалалық  

әкімшілігінің аумағы) 

БАЙСЫМАҚ / БАЙСЫМАК (Ақтоғай ауд.) 

БАЛА ШІДЕРТІ / БАЛА ШИДЕРТЫ (Екібастұз қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

БАТПАҚ ҮШКӨЛ / БАТПАК УШКОЛЬ (Ақтоғай ауд.) 

БЕЛАЯ / БЕЛАЯ (Май, Лебяжье ауд.) 

БЕЛДІӨЗЕК / БЕЛЬДЫОЗЕК (Баянауыл ауд. және 

Қарағанды обл.) 

БИЕҚҰДЫҚҚАРАСУ / БИЕКУДЫККАРАСУ 

(Екібастұз қалалық әкімшілігінің аумағы) 

БОРЛЫ / БОРЛЫ (Успен ауд.) 

БҰҒЫЖЫРА / БУГЫЖЫРА (Ақсу қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

БІРСУАТ / БИРСУАТ (Ертіс ауд.) 

ГЛУХАЯ / ГЛУХАЯ (Лебяжье ауд.)  

ГҮРІЛДЕУІК / ГУРИЛДЕУИК (Май ауд.) 

ДЛИННЕНЬКАЯ / ДЛИННЕНЬКАЯ (Шарбақты ауд.) 

ЕГІНДІБҰЛАҚ / ЕГИНДЫБУЛАК (Баянауыл ауд.) 

ЕЛЕМЕС / ЕЛЕМЕС (Екібастұз қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

ЕРТІС / ЕРТИС (РФ, Шығыс Қазақстан, Павлодар обл.) 

ЕРТІСБАЙ / ЕРТІСБАЙ (Баянауыл ауд.)  

ЕСЕНТЕРЕК / ЕСЕНТЕРЕК (Ақтоғай ауд.)  

ЕСПЕ / ЕСПЕ (Баянауыл ауд.) 



 

ЕСПЕ / ЕСПЕ (Баянауыл ауд.) 

ЕСПЕ / ЕСПЕ (Баянауыл ауд.) 

ЖАЛПАҚСАҒА / ЖАЛПАКСАГА (Ертіс ауд.) 

ЖАНСАРЫСАЙ / ЖАНСАРЫСАЙ (Ертіс ауд.) 

ЖАРТАС / ЖАРТАС (Екібастұз қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

ЖАРТАСҚАРАСУ / ЖАРТАСҚАРАСУ (Екі бастұз 

қалалық әкімшілігінің аумағы)  

ЖАРЫҚҚҰДЫҚ / ЖАРЫККУДЫК (Екібастұз қалалық 

әкімшілігінің аумағы)  

ЖОЛДАСБЕК / ЖОЛДАСБЕК (Баянауыл ауд.) 

ЖҰМАЖАН / ЖУМАЖАН (Ақтоғай ауд.) 

ЖЫЛАНДЫБҰЛАҚ / ЖЫЛАНДЫБУЛАК (Баянауыл 

ауд. және Қарағанды обл.)  

ЖЫРА / ЖЫРА (Екібастұз қалалық әкімшілінің аумағы) 

ЗУБАТКА / ЗУБАТКА (Ақсу қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

КӨКҚАРАСУ / КОККАРАСУ (Екібастұз қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

КӨКӨЗЕК / КОКОЗЕК (Екібастұз қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

КІШКЕНЕ ҚҰРЖАМАН / КИШКЕНЕ КУРЖАМАН 

(Екібастұз қалалық әкімшілінің аумағы) 

КІШІ АҚӨЗЕК / КИШИ АКОЗЕК (Баянауыл ауд.) 

ҚАЙНАР / КАЙНАР (Баянауыл ауд. және Қарағанды 

обл.) 

ҚАЙНАР / КАЙНАР (Баянауыл ауд.) 

ҚАНДЫ / КАНДЫ (Баянауыл ауд.) 

КАРАБҰЛАҚ / КАРАБУЛАК (Баянауыл ауд.) 

ҚАРАБҰЛАҚ / КАРАБУЛАК (Май ауд.) 

ҚАРАҒАЙЛЫБҰЛАҚ / КАРАГАЙЛЫБУЛАК 

(Баянауыл ауд.) 

ҚАРАҒАНДЫӨЗЕК / ҚАРАҒАНДЫОЗЕК (Екібастұз 

қалалық әкімшілігінің аумағы) 

ҚАРАЖАР / КАРАЖАР (Баянауыл ауд.) 

ҚАРАҚҰДЫҚ / КАРАКУДЫК (Баянауыл ауд. және 

Қарағанды обл.) 

ҚАРАӨЗЕК / КАРАОЗЕК (Баянауыл ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Баянауыл ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Баянауыл ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Баянауыл ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Май ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Екібастұз қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Баянауыл ауд. және Екі бастұз 

қалалық әкімшілігінің аумағы шекарасында) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Баянауыл ауд. және Қарағанды 

обл.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Баянауыл ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Баянауыл ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Баянауыл ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Ақтоғай, Ертіс ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Ақтоғай ауд.) 

ҚИСЫКӨЗЕК / КИСЫКОЗЕК (Баянауыл ауд.) 

ҚОЖААХМЕТ / КОЖААХМЕТ (Ертіс ауд.) 

ҚОЙТАС / КОЙТАС (Баянауыл ауд.) 

ҚОСӨЗЕК / КОСОЗЕК (Баянауыл ауд.) 

ҚҰРЖАМАН / КУРЖАМАН  (Екібастұз қалалық 



 

әкімшілігінің аумағы) 

ҚҰРТТАЙ / КУРТТАЙ (Ақтоғай ауд.) 

ҚҰРТТЫӨЗЕК / КУРТТЫОЗЕК (Баянауыл ауд.) 

ҚҰРЫМБИЕ / КУРЫМБИЕ (Баянауыл ауд. және 

Қарағанды обл.) 

ҚЫЗЫЛЖАР / КЫЗЫЛЖАР (Ақтоғай ауд.) 

ҚЫРҒЫН / КЫРГЫН (Баянауыл ауд. және Қарағанды 

обл.) 

ЛОМОВАЯ / ЛОМОВАЯ (Ақтоғай ауд.) 

МАЙӨЗЕК / МАЙОЗЕК (Баянауыл ауд.) 

МАЙӨЗЕК / МАЙОЗЕК (Баянауыл ауд.) 

МАЛЬГАТОВКА / МАЛЬГАТОВКА (Павлодар ауд.) 

МЕРГЕН / МЕРГЕН (Баянауыл ауд.) 

НАСТЕНЬКА / НАСТЕНЬКА (Павлодар ауд.) 

НОҒАЙКЕТКЕНҚАРАСУ / НОГАЙКЕТКЕН КАРАСУ 

(Екібастұз қалалық әкімшілігінің аумағы) 

НҰҒМАНӨЗЕК / НУГМАНОЗЕК (Баянауыл ayд.) 

НҰРА / НУРА (Баянауыл, Май ауд.)  

ОКУНЕВКА / ОКУНЕВКА (Ақсу қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

ОТНОГА / ОТНОГА (Лебяжье ауд.) 

ӨЛЕҢТІ / ОЛЕНТЫ (Екібастұз қалалық әкімшілігінің 

аумағы және Ақмола, Қарағанды обл.  

РЫБНЫЙ КЛЮЧ / РЫБНЫЙ КЛЮЧ (Баянауыл ауд.) 

САЗАНБАЙ / САЗАНБАЙ (Ақтоғай ауд.) 

САРЫАПАНӨЗЕК / САРЫДПАНОЗЕК (Екібастұз 

қалалық әкімшілігінің аумағы)  

САРЫӨЗЕК / САРЫОЗЕК (Баянауыл ауд.) 

САРЫӨЛЕҢ / САРЫОЛЕН (Баянауыл ауд.)  

СОРАҢ / СОРАН (Баянауыл ауд. және Қарағанды обл.) 

СОРСАЙ / СОРСАЙ (Ақтоғай ауд.)  

СҮЙКЕНБҰЛАҚ / СУЙКЕНБУЛАК (Екібастұз қалалық 

әкімшілігінің аумағы)  

СІЛЕТІ / СИЛЕТЫ (Ертіс ауд. және Акмола обл., СҚО) 

ТАЛСАЙ / ТАЛСАЙ (Ертіс ауд.) 

ТАСБҰЛАҚ / ТАСБУЛАК (Екібастұз қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ТАТАРКА / ТАТАРКА (Ертіс ауд., РФ)  

ТЕМІРАСТАУ / ТЕМИРАСТАУ (Екібастұз  қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ТОҒЫЗАҚ / ТОГЫЗАК (Баянауыл ауд.)  

ТҮНДІК / ТУНДИК (Баянауыл, Май ауд. және 

Қарағанды обл.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Баянауыл ауд. 

ҰЗЫНБҰЛАҚ/ УЗЫНБУЛАК (Май ауд.)  

ҮШАЙРЫҚ / УШАЙРЫК (Ақтоғай, Павлодар ауд.) 

ЧЕРНАЯ / ЧЕРНАЯ (Қашыр ауд.) 

ЧЕРНАЯ / ЧЕРНАЯ (Лебяжье ауд.) 

ШАҒАН / ШАГАН (Лебяжье, Май ауд.) 

ШАТ / ШАТ (Баянауыл ауд. және Қарағанды обл. 

ШОЛАҚ ҚАРАСУ / ШОЛАК КАРАСУ (Лебяжье ауд.) 

ШОЛАҚ ҚАРАСУ / ШОЛАК КАРАСУ (Екібастұз 

қалалық әкімшілігінің аумағы)  

ШҰБАРАЙҒЫР / ШУБАРАЙГЫР (Ертіс ауд.) 

ШҰБАРӨЗЕК / ШУБАРОЗЕК (Баянауыл ауд. 

және Қарағанды обл.) 

ШІДЕРТІ / ШИДЕРТЫ (Баянауыл, Ақтоғай ауд. және 

Қарағанды обл.) 



 

                             СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ 

 

 

АҚҚАНБҰРЛЫҚ / АККАНБУРЛЫК (Ғабит Мүсірепов 

ауд.) 

АҚСАЙ / АКСАЙ (Уәлиханов ауд.) 

АҚСОРАҢ / АКСОРАН (Айыртау ауд. және Ақмола 

обл.) 

АРАЛТӨБЕ / АРАЛТОБЕ (Айыртау ауд.) 

АЩЫКЕҢ / АЩЫКЕН (Ақжар ауд.) 

АЩЫҚАРАСУ / АЩЫКАРАСУ (Тайынша ауд.) 

АЩЫСУ / АЩЫСУ (Ақжар ауд.) 

БАЙТҮГЕЛ / БАЙТУГЕЛЬ (Ғабит Мүсірепов ауд.) 

БАЙШАҒЫР / БАЙШАГЫР (Уәлиханов ауд.) 

БАСҚАРАСУ / БАСҚАРАСУ (Есіл ауд.) 

БЕЛАЯ ГЛИНА / БЕЛАЯ ГЛИНА (Айыртау, Ғабит 

Мүсірепов ауд.) 

БЕСТАМАҚ / БЕСТАМАК (Ғабит Мүсірепов ауд.) 

БИTEKE / БИТЕКЕ (Ғабит Мүсірепов ауд.) 

БОРЛЫ / БОРЛЫ (Шал ақын ауд.) 

БОРСЫҚ / БОРСЫК (Айыртау ауд.) 

БОРСЫҚБАЙ / БОРСЫКБАЙ (Ақжар ауд.) 

БҰКПА / БУКПА (Уәлиханов ауд.) 

ГОРЬКАЯ / ГОРЬКАЯ (Айыртау ауд.) 

ЕСІЛ / ЕСИЛ (Ғабит Мүсірепов, Шал ақын, Қызылжар, 

Есіл аудандары, Қарағанды, Ақмола обл, РФ) 

ЖАМАНЖЫРАСАЙ / ЖАМАНЖЫРАСАЙ (Шал ақын 

ауд.) 

ЖАҢАСУ / ЖАНАСУ (Тайынша ауд.) 

 

 

 

ЖАҢАСУ / ЖАНАСУ (Тайынша ауд. және Ақмола обл.) 

ЖАРҚАЙЫҢ / ЖАРКАЙЫН (Тайынша ауд.) 

ЖАРҚАЙЫҢ / ЖАРКАЙЫН (Уәлиханов ауд.) 

ЖАРЫҚ / ЖАРЫК (Тайынша ауд.) 

ЖЕКЕБҰЛАҚ / ЖЕКЕБУЛАК (Ғабит Мүсірепов ауд. 

және Ақмола обл.) 

ЖЕМБАРАҚ / ЖЕМБАРАК (Ғабит Мүсірепов ауд.) 

ЖОЛАН / ЖОЛАН (Уәлиханов ауд.) 

ЗМЕЙКА / ЗМЕЙКА (Айыртау ауд.) 

ИМАНБҰРЛЫҚ / ИМАНБУРЛЫК (Айыртау, Шал ақын 

ауд.) 

КЛЮЧ / КЛЮЧ (Есіл ауд.) 

КОСОГЛЯД / КОСОГЛЯД (Ғабит Мүсіре иов ауд.) 

КҮЗЕУСАЙ / КУЗЕУСАЙ (Уәлиханов ауд.) 

ҚАМЫСАҚТЫ / КАМЫСАКТЫ (Айыртау, Есіл ауд.) 

ҚАРАҚОҒА / КАРАКОГА (Уәлиханов ауд.) 

ҚАРАМЕҢДІ / КАРАМЕНДЫ (Айыртау ауд.) 

ҚАРАМОЛА / КАРАМОЛА (Уәлиханов ауд.) 

ҚАРАӨЗЕК / КАРАОЗЕК (Тайынша ауд. және Ақмола 

обл.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Ақжар ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Айыртау ауд. және Ақмола обл.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Ақжар ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Уәлиханов ауд. және Ақмола обл.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Ғабит Мүсірепов ауд. және Ақмола 

обл.) 



 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Тайынша ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Уәлиханов ауд.) 

ҚАРАТАЛ / КАРАТАЛ (Уәлиханов ауд.) 

ҚАРАШАТ / КАРАШАТ (Ақжар ауд. және Ақмола 

обл.) 

ҚАРҒАСАЙ / КАРГАСАЙ (Айыртау ауд.) 

ҚАРЖАУБАЙ / КАРЖАУБАЙ (Уәлиханов ауд.) 

ҚАШЫРБАЙ / КАШЫРБАЙ (Уәлиханов ауд.) 

ҚОҢЫРСУ / КОНЫРСУ (Ғабит Мүсірепов ауд. және 

Ақмола обл.) 

ҚОПА / КОПА (Уәлиханов ауд.) 

ҚОСЖАРЫҚ / КОСЖАРЫК (Ақжар ауд.) 

ҚОШБАЙКӨЛ / КОШБАЙКОЛЬ (Уәлиханов аул.) 

ҚҰЛААЙҒЫР / КУЛААЙГЫР (Ғабит Мүсірепов ауд. 

және Ақмола обл.) 

ҚҰРИЯ / КУРИЯ (Шал ақын ауд.) 

ҚҰРҚАРАҒАЙ / КУРКАРАГАЙ (Айыртау және Ғабит 

Мүсірепов ауд. шекарасында) 

ҚҰРСАЙ / КУРСАЙ (Ақжар ауд.) 

ҚЫЗДАРСАЙ / КЫЗДАРСАЙ (Ғабит Мүсірепов ауд.) 

ҚЫЗДЫҢ ҚАРАСУЫ / КЫЗДЫН КАРАСУЫ 

(Уәлиханов ауд. және Ақмола обл.) 

ҚЫЗЕМШЕК / КЫЗЕМШЕК (Уәлиханов ауд.) 

ҚЫРҒЫЗ / КЫРГЫЗ (Тайынша ауд.) 

МҰҚЫР / МУКЫР (Ғабит Мүсірепов ауд.) 

МҰҚЫРӨЗЕН / МУКЫРОЗЕН (Ақжар ауд.) 

НИКУЛИХА / НИКУЛИХА (Қызылжар ауд. және РФ 

шекарасында) 

ОЙЖАЙЫЛМА / ОЙЖАЙЫЛМА (Ақжар ауд.) 

ОМУТКИ / ОМУТКИ (Қызылжар ауд.) 

ПОПЕРЕЧНАЯ / ПОПЕРЕЧНАЯ (Ғабит Мү сірепов 

ауд.) 

САҒА / САГА (Айыртау ауд.) 

САЙКӨПАҚТЫ / САЙКОПАКТЫ (Уәлиханов ауд.) 

САРЫМ / САРЫМ (Уәлиханов ауд.) 

САРЫӨЗЕК / САРЫОЗЕК (Айыртау ауд. және Ақмола 

обл.) 

САРЫӨЗЕК / САРЫОЗЕК (Айыртау ауд.) 

САРЫӨЗЕК / САРЫОЗЕК (Айыртау, Шал ақын ауд.) 

СЕМІЗБАЙ / СЕМИЗБАЙ (Уәлиханов ауд. және 

Ақмола обл.) 

СОЛОНОВОЧКА / СОЛОНОВОЧКА (Кызыл жар 

ауд.) 

СОЛЯНКА / СОЛЯНКА (Айыртау ауд.) 

СУХАЯ / СУХАЯ (Шал ақын ауд.) 

СІЛЕТІ / СИЛЕТЫ (Уәлиханов ауд. және Ақмола, 

Павлодар обл.) 

ТАЙСАРЫ / ТАЙСАРЫ (Айыртау, Ғабит Мүсірепов 

ауд.) 

ТАЛДЫСАЙ / ТАЛДЫСАЙ (Уәлиханов ауд.) 

ТАЛСАЙ / ТАЛСАЙ (Ғабит Мүсірепов ауд.) 

ТАЛШЫҚ / ТАЛШЫК (Ақжар ауд.) 

ТІЛЕУСАЙ / ТИЛЕУСАЙ (Уәлиханов ауд. және РФ 

шекарасында) 

ҮШҚАРАСУ / УШКАРАСУ (Ғабит МүсірепсЕ ауд.) 

ШАҒАЛАЛЫ / ШАГАЛАЛЫ (Айыртау, Тайынша ауд. 



 

және Ақмола обл.) 

ШАРЫҚ / ШАРЫК (Ғабит Мүсірепов ауд.) 

ШАТ / ШАТ (Ақжар ауд.) 

ШАТ / ШАТ (Уәлиханов ауд. және Ақмола обл 

ШАҚАЙ / ШАКАЙ (Уәлиханов ауд. және Ақмола обл.) 

ШОЛАҚСАЙ / ШОЛАКСАЙ (Уәлиханов ауд.) 

ШӨБЕКЕ / ШОБЕКЕ (Уәлиханов ауд.) 

ШУДАСАЙ / ШУДАСАЙ (Шал ақын ауд.) 

ШЫРПЫЛЫСАЙ / ШЫРПЫЛЫСАЙ (Уәлиханов 

ауд.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             ШЫҒЫС  ҚАЗАҚСТАН  ОБЛЫСЫ 

 

АБРАМИХА / АБРАМИХА (Глубокое ауд.)  

АБЫЗ / АБЫЗ (Күршім ауд.)  

АБЫЛАЙКИТ / АБЫЛАЙКИТ (Ұлан ауд.)  

АВДЕЕВ КЛЮЧ / АВДЕЕВ КЛЮЧ (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аумағы)  

АВДЕЕВ КЛЮЧ / АВДЕЕВ КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

АВЕРЬЯНКА / АВЕРЬЯНКА (Шемонаиха ауд.) 

АГАФОНОВА / АГАФОНОВА (Шемонаиха ауд.) 

АҒАШБЕЙІТ / АГАШБЕЙИТ (Қатонқарағай, Күршім 

ауд.) 

АҒЫНЫҚАТТЫ / АГЫНЫКАТТЫ (Ұлан,  Жарма, 

Көкпекті ауд.)  

АҒЫНЫҚАТТЫ / АГЫНЫКАТТЫ (Үржар ауд.) 

АДАМБАРМАС / АДАМБАРМАС (Ұлан ауд.)  

АДЫРБАЙ / АДЫРБАЙ (Зайсан ауд. және Қытай) 

АЙ /АЙ (Аягөз, Үржар ауд.) 

АЙБҰЗАУ / АЙБУЗАУ (Үржар ауд.)  

АЙҒАЙКЕЗЕҢ / АЙГАЙКЕЗЕН (Ұлан ауд.)  

АЙҒЫЗ / АЙГЫЗ (Аягөз ауд.)  

АЙҒЫРЖАЛ / АЙГЫРЖАЛ (Семей қалалық әкімшілік 

аумағы және Қарағанды обл.)  

АЙҒЫРСУ / АЙГЫРСУ (Күршім ауд.) 

АЙҚАШАР / АЙКАШАР (Көкпекті ауд.)  

АЙЛЫ / АЙЛЫ (Қатонқарағай, Күршім ауд.) 

АЙНАБҰЛАҚ / АЙНАБУЛАК (Абай ауд.) 

АЙНАБҰЛАҚ / АЙНАБУЛАК (Күршім ауд.)  

 

 

АЙРАН / АЙРАН (Үржар ауд.)  

АЙТҚАНШОҚЫ / АЙТКАНШОКЫ (Тарбағатай ауд.) 

АЙТӨЛЕС / АЙТОЛЕС (Күршім ауд.) 

АЙЫРКЕЗЕҢ / АЙЫРКЕЗЕН (Ұлан ауд.) 

АКИМОВ КЛЮЧ / АКИМОВ КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

АКСЕНКА / АКСЕНКА (Ұлан ауд.)  

АКСЕНОВКА / АКСЕНОВКА (Көкпектіауд.)  

АКСЕНОВ ЛОГ / АКСЕНОВ ЛОГ (Зырянов ауд.) 

АҚАНБҰЛАҚ / АКАНБУЛАК (Тарбағатай ауд.) 

АҚАНСАЙ / АКАНСАЙ (Зайсан ауд.)  

АҚАНСАЙ / АКАНСАЙ (Күршім ауд.) 

АҚАТАЙ / АКАТАЙ (Зайсан ауд.) 

АҚБАЙ/ АКБАЙ (Күршім ауд. және Кытай)  

АҚБАЙ / АКБАЙ (Зайсан ауд.) 

АҚБАН / АКБАН (Ұлан ауд.) 

АҚБАСМОЛА / АКБАСМОЛА (Ұлан ауд.)  

АҚБАСТАУ / АКБАСТАУ (Аягөз ауд.)  

АҚБАСТАУ / АКБАСТАУ (Аягөз ауд.)  

АҚБАСТАУ / АКБАСТАУ (Аягөз ауд.)  

АҚБАСТАУ / АКБАСТАУ (Аягөз ауд.)  

АҚБАСТАУ / АКБАСТАУ (Жарма ауд.) 

АҚБАСТАУБҰЛАҚ / АКБАСТАУБУЛАК (Жарма ауд.) 

АҚБАСТЫ / АКБАСТЫ (Зырянов ауд.)  

АҚБАУЫР / АКБАУЫР (Ұлан ауд.) 

АҚ БЕРЕЛ / АК БЕРЕЛ (Қатонқарағай ауд.) 

АҚБИІКБАСТАУ / АКБИИКБАСТАУ (Жарма ауд.) 



 

АҚБҰЛАҚ / АКБУЛАК (Аягөз ауд.)  

АҚБҰЛАҚ / АКБУЛАК (Зайсан ауд.)  

АҚБҰЛАҚ / АКБУЛАК (Қатонқарағай, Күршім ауд.) 

АҚБҰЛАҚ / АКБУЛАК (Күршім ауд.)  

АҚБҰЛАҚ / АКБУЛАК (Қатонқарағай ауд.)  

АҚБҰЛАҚ / АКБУЛАК (Күршім ауд.)  

АҚЖАЛ / АКЖАЛ (Аягөз, Абай ауд.) 

АҚЖАЛ / АКЖАЛ (Тарбағатай ауд.) 

АҚЖАР / АКЖАР (Зайсан ауд.) 

АҚЖАРЫҚ / АКЖАРЫК (Абай ауд.) 

АҚИТ / АКИТ (Аягөз ауд.) 

АҚКЕЗЕҢ / АККЕЗЕН (Зайсан ауд.)  

АҚКЕЗЕҢ / АККЕЗЕН (Тарбағатай ауд.)  

АҚКҮРТІ / АККУРТЫ (Қатонқарағай ауд.)  

АҚҚАЙНАР / АККАЙНАР (Күршім ауд.)  

АҚҚАЙНАР / АККАЙНАР (Үржар ауд,)  

АҚҚАЙЫҢ / АККАЙЫН (Көкпекті, Ұлан ауд.)  

АҚҚАЛҚА / АККАЛКА (Күршім  ауд. және Қытай)  

АҚ ҚОБЫ / АК КОБЫ (Күршім ауд. және Қытай) 

АҚҚОЖА / АККОЖА (Зайсан ауд.) 

АҚҚОЖА / АККОЖА (Күршім ауд.)  

АҚҚОЛҚА / АККОЛКА (Зайсан ауд.)  

АҚҚҰДЫҚ / АККУДЫК (Аягөз ауд.) 

АҚМҰРАТ / АКМУРАТ (Күршім ауд.)  

АҚМЫРЗА / АКМЫРЗА (Көкпекті ауд.)  

АҚОБА / АКОБА (Риддер қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

АҚӨЗЕК / АКОЗЕК (Аягөз ауд.) 

АҚСУ / АКСУ (Зайсан ауд.) 

АҚСУ / АКСУ (Зайсан ауд.) 

АҚСУ / АКСУ (Көкпекті ауд.) 

АҚСУАТ / АКСУАТ (Тарбағатай ауд.) 

АҚСУЛЫСАЙ / АКСУЛЫСАЙ (Аягөз ауд.) 

АҚТАЙТАС / АКТАЙТАС (Аягөз ауд.) 

АҚТАС / АКТАС (Абай ауд.) 

АҚТАС / АКТАС (Абай ауд.) 

АҚТАС / АКТАС (Жарма ауд.) 

АҚТАС / АКТАС (Күршім ауд.) 

АҚТАС / АКТАС (Семей қалалық әкімшілігінің аумағы) 

АҚТАС / АКТ AC (Үржар ауд.) 

АҚТАС / АКТАС (Үржар ауд.)  

АҚТАСТЫ / АКТАСТЫ (Көкпекті ауд.)  

АҚТАСТЫ / АКТАСТЫ (Көкпекті, Ұлан ауд.)  

АҚТАСТЫ / АКТАСТЫ (Күршім ауд.)  

АҚТАСТЫ / АКТАСТЫ (Ұлан ауд.)  

АҚТАСТЫ / АКТАСТЫ (Ұлан ауд.)  

АКТАСТЫ / АКТАСТЫ (Үржар ауд.)  

АҚТАСТЫБҰЛАҚ / АКТАСТЫБУЛАК (Аягөз ауд.) 

АҚТОМАР / АКТОМАР (Абай, Аягөз ауд.)  

АҚТЫ / АКТЫ (Аягөз ауд.) 

АҚШАТАУ / АКШАТАУ (Абай, Аягөз ауд.)  

АҚШАТЫР / АКШАТЫР (Ұлан, Көкпекті ауд.)  

АҚШИАЙРЫҚ / АКШИАЙРЫК (Абай ауд.)  

АҚШОКЫ / АКШОКЫ (Зайсан ауд.)  

АҚШОҚЫ / АКШОКЫ (Көкпекті ауд.)  

АҚШОҚЫ / АКШОКЫ (Көкпекті ауд.)  



 

АҚШОҚЫ / АКШОКЫ (Үржар ауд. және Қытай) 

АЛААЙҒЫР / АЛААЙГЫР (Жарма ауд.)  

АЛАБАЙ /АЛАБАЙ (Зайсан ауд.) 

АЛАБАЙ / АЛАБАЙ (Тарбағатай ауд.)  

АЛАТАЙ /АЛАТАЙ (Күршім ауд.)  

АЛҒЫЖАҚБҰЛАҚ /АЛГЫЖАКБУЛАК  

(Қатонқарағай ауд.) 

АЛДАОҢҒАР / АЛДЫОНГАР (Абай ауд.) 

АЛЕКСАНДРОВКА / АЛЕКСАНДРОВКА (Зырянов 

ауд.) 

АЛЕШКОВ КЛЮЧ / АЛЕШКОВ КЛЮЧ (Риддер 

қалалық әкімшілігінің аумағы)  

АЛҚАБЕК / АЛКАБЕК (Күршім ауд. және Қытай 

шекарасында) 

АЛПЫСБАЙ / АЛПЫСБАЙ (Күршім ауд.) 

АЛТАЙ / АЛТАЙ (Зайсан ауд.) 

АЛТЫБАЙ / АЛТЫБАЙ (Көкпекті ауд.) 

АЛТЫБАЙ / АЛТЫБАЙ (Үржар ауд.) 

АЛТЫНҚАЗҒАН / АЛТЫНКАЗГАН (Зайсан ауд.) 

АЛШЫНБАЙ / АЛШЫНБАЙ (Жарма ауд.) 

АМЕЛЬЧАК / АМЕЛЬЧАК (Глубокое ауд.) 

АНДРЕЕВКА / АНДРЕЕВКА (Қатонқарағай aуд.) 

АНДРЕЕВКА / АНДРЕЕВКА (Шемонаиха ауд.) 

АНДРЕЕВ КЛЮЧ / АНДРЕЕВ КЛЮЧ (Зырянов ауд.) 

АНДРЕЕВСКИЙ КЛЮЧ / АНДРЕЕВСКИЙ КЛЮЧ 

(Көкпекті ауд.) 

АНДРОНИХА / АНДРОНИХА (Глубокое ауд.) 

АНДРОНОВКА / АНДРОНОВКА (Бородулиха ауд.) 

АНИСИМОВ КЛЮЧ / АНИСИМОВ КЛЮЧ (Глубокое 

ауд.) 

АНИСИМОВ ЛОГ / АНИСИМОВ ЛОГ (Бородулиха 

ауд.) 

АНТОНОВ КЛЮЧ / АНТОНОВ КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

АНТОНОВ КЛЮЧ / АНТОНОВ КЛЮЧ (Күршім ауд.) 

АНФИЛОФЬЕВА / АНФИЛОФЬЕВА (Шемонаиха ауд.) 

АҢҚАУБҰЛАҚ / АНКАУБУЛАК (Тарбағатай ауд.) 

АПА/АПА (Аягөз ауд.) 

АПАН / АПАН (Ұлан ауд.) 

АРАЛБАЙ / АРАЛБАЙ (Қатонқарағай ауд.) 

АРАП / АРАП (Аягөз ауд.) 

АРАП / АРАП (Тарбағатай ауд.) 

АРАСАН / АРАСАН (Аягөз ауд.) 

АРАСАН / АРАСАН (Қатонқарағай ауд.) 

АРАСАН / АРАСАН (Үржар ауд.) 

АРАСАН ҚОБЫ / АРАСАН КОБЫ (Қатонқарағай, 

Күршім ауд.) 

АРБАЛЫ / АРБАЛЫ (Жарма ауд.) 

АРГУЖИХА / АРГУЖИХА (Глубокое ауд.) 

АРҒЫНБАЙ / АРГЫНБАЙ (Жарма ауд.) 

АРҒЫНБАЙ / АРГЫНБАЙ (Күршім ауд.) 

АРЕФИЧЕВ КЛЮЧ / АРЕФИЧЕВ КЛЮЧ (Глубокое 

ауд.) 

АРҚАЛЫҚ / АРКАЛЫК (Зайсан ауд.) 

АРҚАТ / АРКАТ (Абай ауд.) 

АРСАЛАҢ / АРСАЛАН (Аягөз ауд.) 

АРСЕН / АРСЕН (Күршім ауд.) 



 

АРТАМОНИХА / АРТАМОНИХА (Қатонқарағай ауд.) 

АРТЕМЬЕВ КЛЮЧ / АРТЕМЬЕВ КЛЮЧ (Шемонаиха 

ауд.)  

АРХИПИХА / АРХИПИХА (Қатонқарағай ауд.) 

АРХИПОВКА / АРХИПОВКА (Қатонқарағай ауд.) 

АРШАБАЙ / АРШАБАЙ (Үржар. Аягөз ауд.) 

АРШАБҰЛАҚ / АРШАБУЛАК (Күршім ауд.)  

АРШАЛЫ / АРШАЛЫ (Тарбағатай ауд.) 

АРШАЛЫ / АРШАЛЫ (Зайсан ауд.) 

АРШАЛЫ / АРШАЛЫ (Тарбағатай ауд.) 

АРШАЛЫАЙРЫҚ / АРШАЛЫАЙРЫК (Тарбағатай 

ауд.)  

АРШАТЫ / АРШАТЫ (Зайсан ауд.)  

АРШАТЫ / АРШАТЫ (Қатонқарағай ауд.)  

АРЫНБАЙ / АРЫНБАЙ (Ұлан ауд.)  

АСТАУША / АСТАУША (Зайсан ауд.)  

АСТАФЬЕВ КЛЮЧ / АСТАФЬЕВ КЛЮЧ (Күршім 

ауд.) АСУБАЙБҰЛАҚ / АСУБАЙБУЛАК (Тарбағатай 

ауд..) 

АСУБҰЛАҚ / АСУБУЛАК (Ұлан ауд.)  

АСУСАЙ / АСУСАЙ (Күршім ауд.)  

АСУСАЙ / АСУСАЙ (Тарбағатай ауд.)  

АСУСАЙ / АСУСАЙ (Ұлан ауд.) 

АТАҚТЫ / АТАКТЫ (Күршім ауд.)  

АТБАСАР / АТБАСАР (Күршім ауд.)  

АТКЕТКЕН / АТКЕТКЕН (Күршім ауд.) 

АТЫҒАЙ / АТЫГАЙ (Аягөз ауд.)  

АТЫМБЕК / АТЫМБЕК (Ұлан ауд.)  

АУЫЗҚАРАҒАЙ / АУЫЗКАРАГАЙ (Зайсан ауд.) 

АФОНИН КЛЮЧ / АФОНИН КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

АФОНИН КЛЮЧ / АФОНИН КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

АФОНИН КЛЮЧ / АФОНИН КЛЮЧ (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аумағы)  

АФОНИХА / АФОНИХА (Глубокое ауд.)  

АФОНИХА / АФОНИХА (Зырянов ауд.)  

АХМЕТБҰЛАҚ / АХМЕТБУЛАК (Тарбағатай ауд.) 

АХМЕТБҰЛАҚ / АХМЕТБУЛАК (Тарбағатай ауд.) 

АША/ АША (Көкпекті ауд.)  

АША/ АША (Күршім ауд.)  

АША /АША (Қатонқарағай ауд.) 

АША /АША (Қатонқарағай және Күршім ауд. шекарасы) 

АШАЛЫ / АШТАЛЫ (Көкпекті. Жарма ауд.)  

АШАЛЫ / АШАЛЫ (Күршім ауд.)  

АШАЛЫ / АШАЛЫ (Үржар ауд. және ҚХР) 

АШУДАСТЫ / АШУДАСТЫ (Тарбағатай ауд.)  

АІЦЫ / АЩЫ (Ұлан ауд.) 

АЩЫАЙРЫҚ / АШЫАЙРЫК (Абай ауд.) 

АЩЫБҰЛАҚ / АЩЫБУЛАК (Күршім ауд.) 

АЩЫБҰЛАҚ / АЩЫБУЛАК (Күршім ауд.) 

АІЦЫБҰЛАҚ / АЩЫБУЛАК (Үржар ауд.) 

АЩЫҚҰДЫҚ ЖЫРАСЫ / АЩЫКУДЫК ЖЫРАСЫ 

(Абай ауд.) 

АЩЫЛЫ /АЩЫЛЫ (Зайсан ауд.)  

АЩЫЛЫИРЕК / АЩЫЛЫИРЕК (Абай ауд.) 

АЩЫӨЗЕК / АЩЫОЗЕК (Абай ауд.)  

АЩЫӨЗЕК / АЩЫОЗЕК (Семей қалалық әкімшілік 



 

аумағы және Павлодар обл.)  

АЩЫӨЗЕК / АЩЫОЗЕК (Аягөз ауд. және Қарағанды 

обл.) 

АЩЫӨЗЕК / АЩЫОЗЕК (Абай ауд.)  

АЩЫӨЗЕККӨЛ / АЩЫОЗЕККОЛЬ (Абай ауд.) 

АЩЫСУ / АЩЫСУ (Абай ауд.) 

АЩЫСУ / АЩЫСУ (Жарма, Аягөз, Абай ауд.) 

АЩЫСУ / АЩЫСУ (Семей қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

АЩЫШИӨЗЕК / АЩЫШИОЗЕК (Семей қалалық 

әкімшілік аумағы және Қарағанды обл.) 

АЮҚАШҚАН / АЮКАШКАН (Көкпекті ауд.)  

АЮЛЫ / АЮЛЫ (Ұлан ауд.) 

АЮШАТ / АЮШАТ (Тарбағатай ауд.) 

АЯГӨЗ / АЯГОЗ (Аягөз ауд. және Алматы обл.) 

АЯҚҚАУҒА / АЯККАУГА (Абай ауд.) 

ӘБІРҚОНБҰЛАҚ / АБИРКОНБУЛАК (Қатонқарағай 

ауд.) 

ӘБДІБҰЛАҚ / АБДИБУЛАК (Абай ауд.) 

ӘБДІРАХМАНБҰЛАҚ / АБДИРАХМАНБУЛАК 

(Зайсан ауд.) 

ӘЛЕМДІ / АЛЕМДЫ (Үржар ауд.) 

ӘЛЕТ / АЛЕТ (Үржар ауд.) 

ӘЛИ / АЛИ (Аягөз ауд.) 

ӘЛПЕЙІС / АЛЬПЕИИС (Абай, Аягөз ауд.)  

ӘЛІБЕК / АЛИБЕК (Ұлан ауд.) 

ӘЛІМ /АЛИМ (Абай ауд.) 

ӘМІРЕ / АМИРЕ (Аягөз, Тарбағатай ауд.)  

ӘРЕҢБҰЛАҚ / АРЕНБУЛАК (Күршім ауд.)  

ӘТЕЙ / АТЕЙ (Абай ауд.) 

ӘУЛИЕ / АУЛИЕ (Аягөз ауд.) 

ӘУЛИЕ / АУЛИЕ (Ұлан ауд.) 

ӘУЛИЕ / АУЛИЕ (Ұлан ауд.) 

БАБАҚАН / БАБАКАН (Күршім ауд.) 

БАБЕЛЬ / БАБЕЛЬ (Күршім ауд.) 

БАБКИН ЛОГ /БАБКИН ЛОГ (Глубокое ауд.)  

БАБЫН / БАБЫН (Аягөз ауд.) 

БАБЫНӨЗЕК / БАБЫНОЗЕК (Аягөз ауд.) 

БАҒЫБАЙ / БАГЫБАЙ (Үржар ауд.) 

БАЖИН / БАЖИН (Тарбағатай ауд.) 

БАЗАР / БАЗАР (Үржар, Тарбағатай ауд.)  

БАЗАРБАЙ / БАЗАРБАЙ (Ұлан ауд.)  

БАЙАТАСАЙ / БАЙАТАСАЙ (Аягөз ауд.)  

БАЙБЕРДІ / БАЙБЕРДЫ (Қатонқарағай ауд.)  

БАЙБОЛ / БАЙБОЛ (Абай ауд.) 

БАЙБОЛ / БАЙБОЛ (Семей қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

БАЙБӨРІНІҢ ҚАЙНАРЫ / БАЙБОРИН КЛЮЧ 

(Глубокое ауд.) 

БАЙҒҰТТЫ / БАЙГУТТЫ (Аягөз ауд.)  

БАЙДАЛЫ / БАЙДАЛЫ (Үржар ауд.)  

БАЙЖАН / БАЙЖАН (Аягөз ауд.) 

БАЙЖАН / БАЙЖАН (Ұлан ауд.) 

БАЙЖАН / БАЙЖАН (Ұлан ауд.) 

БАЙЖАН / БАЙЖАН (Ұлан ауд.) 

БАЙҚОРА / БАЙКОРА (Абай ауд.)  



 

БАЙҚОШҚАР / БАЙКОШКАР (Абай ауд.) 

БАЙҚҰЛАҚ / БАЙКУЛАК (Аягөз ауд.)  

БАЙМОЛДА ӨЛКЕСІ / БАЙМОЛДА ОЛЬКЕСИ 

(Аягөз ауд.) 

БАЙМЫРЗА / БАЙМЫРЗА (Ұлан ауд.)  

БАЙНАЗАР / БАЙНАЗАР (Аягөз ауд.)  

БАЙНАЗАР / БАЙНАЗАР (Зайсан ауд.)  

БАЙНОВАЯ / БАЙНОВАЯ (Күршім ауд.)  

БАЙПА / БАЙПА (Аягөз, Үржар ауд.)  

БАЙПАҚСАЙ / БАЙПАКСАЙ (Күршім ауд.) 

БАЙСУАН / БАЙСУАН (Үржар ауд.)  

БАЙСҰМ / БАЙСУМ (Күршім ауд.)  

БӘЙТЕКЕ / БАЙТЕКЕ (Ұлан ауд.)  

БАЙТЕМІР / БАЙТЕМИР (Семей қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

БАЙТЕМІР / БАЙТЕМИР (Ұлан ауд.) 

БАЙТЕМІРБҰЛАҚ / БАЙТЕМИРБУЛАК (Күршім 

ауд.) 

БАЙТӨБЕ / БАЙТОБЕ (Үржар ауд.)  

БАЙТІЛЕС / БАЙТИЛЕС (Семей қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

БАЙЧИХА / БАЙЧИХА (Шемонаиха ауд.)  

БАЙША / БАЙША (Көкпекті ауд.)  

БАЙШАБҰЛАҚ / БАЙШАБУЛАК (Ұлан ауд.) 

БАЙШОРА / БАЙШОРА (Ұлан ауд.)  

БАЙЫМБЕТСАЙ / БАЙЫМБЕТСАЙ (Күршім ауд.) 

БАЙЫС / БАЙЫС (Күршім ауд.) 

БАҚАБАЙ / БАКАБАЙ (Қатонқарағай ауд.)  

БАҚАЛЫ / БАКАЛЫ (Тарбағатай ауд.)  

БАҚАН / БАКАН (Зайсан ауд.) 

БАҚАНАС / БАКАНАС (Абай, Аягөз ауд.)  

БАҚАСУ / БАКАСУ (Зайсан ауд.)  

БАҚАТАЛБҰЛАҚ / БАКАТАЛБУЛАК (Тарбағатай 

ауд.) 

БАҚЫШ / БАКЫШ (Аягөз ауд.)  

БАҚЫШБҰЛАҚ / БАКЫШБУЛАК (Тарбағатай ауд..) 

БАЛАБАЙ / БАЛАБАЙ (Ұлан ауд.)  

БАЛАЖОЛ / БАЛАЖОЛ (Жарма ауд.) 

БАЛАКӨКСАЛА / БАЛАКОКСАЛА (Аягөз ауд.)  

БАЛА ҚАЛЖЫР / БАЛА КАЛЖЫР (Kүршім ауд.) 

БАЛАЛАР / БАЛАЛАР (Аягөз ауд.) 

БАЛҒА / БАЛГА (Аягөз ауд.) 

БАЛҒА / БАЛГА (Аягөз, Абай ауд.) 

БАЛҒАН / БАЛГАН (Қатонқарағай ауд.) 

БАЛҒЫНАҒАШ / БАЛГЫНАГАШ (Күршім ауд. ) 

БАЛҚЫБЕК / БАЛКЫБЕК (Аягөз ауд.)  

БАЛТАҚАРА / БАЛТАКАРА (Аягөз ауд.)  

БАЛТАӨЗЕК / БАЛТАОЗЕК (Қатонқарағай. 

Күршім ауд.) 

БАЛТАТАРАҚ / БАЛТАТАРАК (Аягөз ауд.) 

БАЛЫҚТЫ / БАЛЫКТЫ (Аягөз ауд.)  

БАЛЫҚТЫ / БАЛЫКТЫ (Жарма ауд.) 

БАЛЬЩТЫБҰЛАҚ / БАЛЫКТЫБУЛАК (Күршім ауд.) 

БАЛЫҚТЫӨЗЕК / БАЛЫКТЫОЗЕК (Күршім ауд.) 

БАЛЫМБАЙ / БАЛЫМБАЙ (Зайсан ауд.)  

БАННАЯ / БАННАЯ (Зырянов ауд.) 



 

БАПАН / БАПАН (Көкпекті ауд.)  

БАРАНЧИХА / БАРАНЧИХА (Глубокое ауд. ) 

БАРАШЕВКА / БАРАШЕВКА (Шемонаиха ауд. ) 

БАРКОВ КЛЮЧ / БАРКОВ КЛЮЧ (Бородули ха ауд.) 

БАРЛЫБАЙ / БАРЛЫБАЙ (Абай ауд.) 

БАРЛЫБАЙ / БАРЛЫБАЙ (Үржар ауд.) 

БАРЛЫБАЙӨЗЕК / БАРЛЫБАЙОЗЕК (Абай ауд) 

БАРШАБҰЛАҚ / БАРШАБУЛАК (Ұлан ауд.) 

БАСҚАУҒА / БАСКАУГА (Абай ауд.)  

БАСҚҰРМЕЛТІ / БАСКУРМЕЛЬТЫ (Жарма ауд.) 

БАСТАУ / БАСТАУ (Ұлан ауд.) 

БАСТАУ / БАСТАУ (Ұлан ауд.) 

БАС ТЕРЕКТІ / БАС ТЕРЕКТЫ (Күршім ауд. 

БАТПАҚ / БАТПАК (Аягөз ауд.) 

БАТПАҚ / БАТПАК (Күршім ауд.) 

БАТПАҚ / БАТПАК (Күршім ауд.) 

БАТПАҚ / БАТПАК (Үржар ауд.) 

БАТПАҚБҰЛАҚ / БАТПАКБУЛАК (Жарма ауд.) 

БАТПАҚБҰЛАҚ / БАТПАКБУЛАК (Жарма ауд.) 

БАТПАҚБҰЛАҚ / БАТПАКБУЛАК (Күршім ауд.) 

БАТПАҚБҰЛАҚ / БАТПАКБУЛАК (Күршім ауд.) 

БАТПАҚБҰЛАҚ / БАТПАКБУЛАК (Күршім ауд.) 

БАТПАҚБҰЛАҚ / БАТПАКБУЛАК (Ұлан ауд.) 

БАТПАҚСАЙ / БАТПАКСАЙ (Аягөз ауд.) 

БАТПАҚСУ / БАТПАКСУ (Зайсан ауд.) 

БАТЫР / БАТЫР (Абай ауд.) 

БАТЫРБЕК / БАТЫРБЕК (Жарма ауд.) 

БАЯТЫ / БАЯТЫ (Күршім ауд.) 

БӘЙГЕ / БАЙГЕ (Ұлан ауд.) 

БЕДЕЛ / БЕДЕЛЬ (Үржар ауд.) 

БЕЗЫМАС / БЕЗЫМАС (Жарма ауд.) 

БЕЗЫМЯНКА / БЕЗЫМЯНКА (Зырянов ауд.) 

БЕЗЫМЯННАЯ / БЕЗЫМЯННАЯ (Глубокое ауд.) 

БЕЗЫМЯННАЯ / БЕЗЫМЯННАЯ (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

БЕЗЫМЯННЫЙ КЛЮЧ / БЕЗЫМЯННЫЙ КЛЮЧ 

(Глубокое ауд.) 

БЕЗЫМЯННЫЙ КЛЮЧ / БЕЗЫМЯННЫЙ КЛЮЧ 

(Глубокое ауд.) 

БЕЙСЕНБАЙ / БЕЙСЕНБАЙ (Аягөз ауд.) 

БЕЙСЕНБАЙБҰЛАҚ / БЕЙСЕНБАЙБУЛАК (Абай 

ауд.) 

БЕКБАС / БЕКБАС (Аягөз ауд.) 

БЕКТЕМІР / БЕКТЕМИР (Көкпекті ауд.) 

БЕЛАЯ / БЕЛАЯ (Қатонқарағай ауд.) 

БЕЛАЯ КРИНИЦА / БЕЛАЯ КРИНИЦА (Көкпекті ауд.) 

БЕЛБҰЛАҚ / БЕЛЬБУЛАК (Үржар ауд.) 

БЕЛИКАЙКИН / БЕЛИКАЙКИН (Зырянов ауд.) 

БЕЛОГОРЦЕВ КЛЮЧ / БЕЛОГОРЦЕВ КЛЮЧ (Риддер 

қаласының аумағы) 

БЕЛОПОРОЖНАЯ ОБА / БЕЛОПОРОЖНАЯ ОБА 

(Глубокое ауд.) 

БЕЛӨЗЕК / БЕЛЬОЗЕК (Күршім ауд. және ҚХР) 

БЕЛӨЗЕКТІҢ БІРАЙРЫҚБАСЫ / БЕЛЬОЗЕКТЫН 

БИРАЙРЫКБАСЫ (Күршім ауд. және ҚХР) 

БЕЛСУ / БЕЛЬСУ (Абай ауд.) 



 

БЕЛТЕРЕК / БЕЛБТЕРЕК (Күршім ауд.) 

БЕЛЫЙ КЛЮЧ / БЕЛЫЙ КЛЮЧ (Көкпекті ауд.) 

БЕЛЫЙ КЛЮЧ / БЕЛЫЙ КЛЮЧ (Ұлан ауд.) 

БЕЛЬДЕЕВСКИЙ КЛЮЧ / БЕЛЬДЕЕВСКИЙ КЛЮЧ 

(Көкпекті ауд.) 

БЕЛЯНЧИХА / БЕЛЯНЧИХА (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

БЕРДІБАЙ / БЕРДЫБАЙ (Күршім ауд.) 

БЕРДІБАЙ / БЕРДЫБАЙ (Ұлан ауд.) 

БЕРДЮЧИЙ КЛЮЧ / БЕРДЮЧИЙ КЛЮЧ 

(Қатонқарағай ауд.) 

БЕРЕЗОВКА / БЕРЕЗОВКА (Глубокое ауд.) 

БЕРЕЗОВКА / БЕРЕЗОВКА (Глубокое, Шемонаиха 

ауд.) 

БЕРЕЗОВКА / БЕРЕЗОВКА (Зырянов ауд.) 

БЕРЕЗОВКА / БЕРЕЗОВКА (Зырянов ауд.) 

БЕРЕЗОВКА / БЕРЕЗОВКА (Зырянов ауд.) 

БЕРЕЗОВКА / БЕРЕЗОВКА (Зырянов ауд.) 

БЕРЕЗОВКА / БЕРЕЗОВКА (Зырянов ауд.) 

БЕРЕЗОВКА / БЕРЕЗОВКА (Күршім ауд.) 

БЕРЕЗОВКА / БЕРЕЗОВКА (Қатонқарағай ауд.) 

БЕРЕЗОВКА / БЕРЕЗОВКА (Қатонқарағай ауд.) 

БЕРЕЗОВКА / БЕРЕЗОВКА (Қатонқарағай ауд.) 

БЕРЕЗОВКА / БЕРЕЗОВКА (Зырянов ауд.) 

БЕРЕЗОВКА / БЕРЕЗОВКА (Шемонаиха ауд.) 

БЕРЕЗОВКА / БЕРЕЗОВКА (Шемонаиха ауд.) 

БЕРЕЗОВКА / БЕРЕЗОВКА (Шемонаиха ауд.) 

БЕРЕЗОВКА / БЕРЕЗОВКА (Шемонаиха, Глубокое 

ауд.) 

БЕРЕЗОВКА / БЕРЕЗОВКА (Шемонаиха, Глубокое 

ауд.) 

БЕРЕЗОВ КЛЮЧ / БЕРЕЗОВ КЛЮЧ (Күршім ауд.) 

БЕРЕЗОВЫЙ КЛЮЧ / БЕРЕЗОВЫЙ КЛЮЧ (Көкпекті 

ауд.) 

БЕРЕЗОВЫЙ КЛЮЧ / БЕРЕЗОВЫЙ КЛЮЧ (Күршім 

ауд.) 

БЕРЕЗОВЫЙ ЛОГ / БЕРЕЗОВЫЙ ЛОГ (Зырянов ауд.) 

БЕРКІМБАЙ / БЕРКИМБАЙ (Абай ауд.) 

БЕРЛОЖИЙ ЛОГ / БЕРЛОЖИЙ ЛОГ 

(Қатонқарағай,Зырянов ауд.) 

БЕРСАЛЬСКАЯ / БЕРСАЛЬСКАЯ (Шемонаиха ауд.) 

БЕСБАСТАУ / БЕСБАСТАУ (Ұлан ауд.) 

БЕСБҰЛАҚ / БЕСБУЛАК (Үржар ауд.) 

БАСЕНЬКА / БАСЕНЬКА (Зайсан ауд.) 

БЕСҚОПА / БЕСКОПА (Үржар ауд.) 

БЕСТЕРЕК / БЕСТЕРЕК (Аягөз ауд.) 

БЕСТЕРЕК / БЕСТЕРЕК (Көкпекті ауд.) 

БЕСТЕРЕК / БЕСТЕРЕК (Үржар ауд.) 

БЕСТЕРЕКБҰЛАҚ / БЕСТЕРЕКБУЛАК (Күршімауд.) 

БЕСШАЛ / БЕСШАЛ (Ұлан ауд.) 

БЕСІКНҰРА / БЕСИКНУРА (Аягөз ауд.) 

БЕТКҰДЫҚ / БЕТКУДЫК (Ұлан ауд.) 

БИДАЙҚАТЫН / БИДАЙКАТЫН (Аягөз ауд.) 

БИТТІБҰЛАҚ / БИТТЫБУЛАК (Зайсан ауд.) 

БИТІКЕЛДІ / БИТЫКЕЛЬДЫ (Күршім ауд.) 

БИІКҮЙ / БИИКУЙ (Жарма ауд.) 



 

БЛАГИН КЛЮЧ / БЛАГИН КЛЮЧ (Көкпекті ауд.) 

БЛИЖНИЙ КЛЮЧ / БЛИЖНИЙ КЛЮЧ (Қатонқарағай 

ауд.) 

БЛИЖНЯЯ / БЛИЖНЯЯ (Күршім ауд.) 

БЛИЖНЯЯ ТАВОЛЖАНКА / БЛИЖНЯЯ 

ТАВОЛЖАНКА (Қатонқарағай ауд.) 

БОБРОВКА / БОБРОВКА (Глубокое ауд.) 

БОБРОВКА / БОБРОВКА (Зырянов ауд.) 

БОБРОВКА / БОБРОВКА (Зырянов ауд.) 

БОБРОВКА / БОБРОВКА (Зырянов ауд.) 

БОБРОВКА / БОБРОВКА (Шемонаиха ауд.) 

БОБРОВОЧКА / БОБРОВОЧКА (Глубокое ауд.) 

БОБРОВСКИЙ КЛЮЧ БОБРОВСКИЙ КЛЮЧ 

(Қатонқарағай ауд.) 

БОГДАНИХА / БОГДАНИХА (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аум.) 

БОГДАНИХА / БОГДАНИХА (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аум.) 

БОГДАНОВ КЛЮЧ / БОГДАНОВ КЛЮЧ (Көкпекті 

ауд.) 

БОГОЛОМОВ КЛЮЧ / БОГОЛОМОВ КЛЮЧ (Күршім 

ауд.) 

БОГОРОДСКИЙ КЛЮЧ / БОГОРОДСКИЙ КЛЮЧ 

(Глубокое ауд.) 

БОЗАЙ / БОЗАЙ (Аягөз ауд.) 

БОЗДАҚ / БОЗДАК (Зайсан ауд.) 

БОЗША / БОЗША (Тарбағатай ауд.) 

БОЗЫМБАЙ / БОЗЫМБАЙ (Абай ауд.) 

БОЗЫМБАЙ / БОЗЫМБАЙ (Ұлан ауд.) 

БОҚАЙ / БОКАЙ (Абай ауд.) 

БОЛАТБАЙ / БОЛАТБАЙ (Абай ауд.) 

БОЛАТСУ / БОЛАТСУ (Тарбағатай ауд.) 

БОЛЬШАЯ / БОЛЬШАЯ (Глубокое ауд.) 

БОЛЬШАЯ БЕЗЫМЯНКА/ БОЛЬШАЯ БЕЗЫМЯНКА 

(Шемонаиха ауд.) 

БОЛЬШАЯ ГРОМОТУШКА/ БОЛЬШАЯ 

ГРОМОТУШКА (Зырянов ауд.) 

БОЛЬШАЯ ЗАЙЧИХА / БОЛЬШАЯ ЗАЙЧИХА 

(Шемонаиха ауд.) 

БОЛЬШАЯ КОМАРИХА / БОЛЬШАЯ КОМАРИХА 

(Глубокое ауд.) 

БОЛЬШАЯ КРАСНОУСИХА / БОЛЬШАЯ 

КРАСНОУСИХА (Глубокое ауд.) 

БОЛЬШАЯ ЛОГОУШКА / БОЛЬШАЯ ЛОГОУШКА 

(Зырянов ауд.) 

БОЛЬШАЯ МОРОЗИХА / БОЛЬШАЯ МОРОЗИХА 

(Шемонаиха ауд.) 

БОЛЬШАЯ ОСИНОВКА / БОЛЬШАЯ ОСИНОВКА 

(Зырянов ауд.) 

БОЛЬШАЯ ОСИХА / БОЛЬШАЯ ОСИХА (Бородулиха 

ауд.) 

БОЛЬШАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ /БОЛЬШАЯ 

ПОПЕРЕЧНАЯ (Риддер қалалық әкімшілігінің аумағы) 

БОЛЬШАЯ РАЗЛИВАНКА/ БОЛЬШАЯ 

РАЗЛИВАНКА (Риддер қалалық әкімшілініңаумағы) 

БОЛЬШАЯ РЕЧКА / БОЛЬШАЯ РЕЧКА (Глубокое 



 

ауд.) 

БОЛЬШАЯ РЕЧКА / БОЛЬШАЯ РЕЧКА (Зырянов 

ауд.) 

БОЛЬШАЯ РЕЧКА / БОЛЬШАЯ РЕЧКА (Зырянов 

ауд.) 

БОЛЬШАЯ РЕЧКА / БОЛЬШАЯ РЕЧКА (Шемонаиха 

ауд.) 

БОЛЬШАЯ СНЕГИРИХА/ БОЛЬШАЯ СНЕГИРИХА 

(Шемонаиха ауд.) 

БОЛЬШАЯ СОГРА / БОЛЬШАЯ СОГРА 

(Қатонқарағай ауд.) 

БОЛЬШАЯ СОЛОНОВКА / БОЛЬШАЯ СОЛОНОВКА 

(Риддер қалалық әкімшілігінің аумағы) 

БОЛЬШАЯ СОПКА / БОЛЬШАЯ СОПКА (Өскемен 

қалалық әкімшілігінің аум. және Өскемен қаласының 

шекарасында ) 

БОЛЬШАЯ СОСНОВКА / БОЛЬШАЯ СОСНОВКА 

(Зырянов ауд.) 

БОЛЬШАЯ СОСНОВКА / БОЛЬШАЯ СОСНОВКА 

(Риддер қалалық әкімшілігінің аумағы) 

БОЛЬШАЯ СТРЕЖНАЯ / БОЛЬШАЯ СТРЕЖНАЯ 

(Риддер қалалық әкімшілі гінің аумағьі) 

БОЛЬШАЯ СУХОТУШКА / БОЛЬШАЯ 

СУХОТУШКА (Шемонаиха ауд.) 

БОЛЬШАЯ ТАЛОВКА / БОЛЬШАЯ ТАЛОВКА 

(Глубокое ауд.) 

БОЛЬШАЯ ТАЛОВКА / БОЛЬШАЯ ТАЛОВКА 

(Глубокое ауд.) 

БОЛЬШАЯ ТАЛОВКА / БОЛЬШАЯ ТАЛОВКА 

(Риддер қалалық әкімшілігінің аумағы) 

БОЛЬШАЯ ТОПОЛЕВКА / БОЛЬШАЯ ТОПОЛЕВКА 

(Зырянов ауд.) 

БОЛЬШАЯ ТОПТУШКА / БОЛЬШАЯ ТОПТУШКА 

(Зырянов ауд.) 

БОЛЬШАЯ ФЕКЛИСТКА / БОЛЬШАЯ ФЕКЛИСТКА 

(Зырянов және Глубокое ауд. шекарасында) 

БОЛЬШАЯ ЯРОВКА / БОЛЬШАЯ ЯРОВКА 

(Шемонаиха ауд.) 

БОЛЬШОЙ ДОЛ / БОЛЬШОЙ ДОЛ (Көкпекті ауд.) 

БОЛЬШОЙ КЛЮЧ / БОЛЬШОЙ КЛЮЧ (Үржар ауд.) 

БОЛЬШОЙ КОЛБЯНЫЙ КЛЮЧ / БОЛЬШОЙ 

КОЛБЯНЫЙ КЛЮЧ (Зырянов ауд.) 

БОМА / БОМА (Глубокое ауд.) 

БОП / БОП (Аягөз ауд.) 

БОРИСОВ КЛЮЧ / БОРИСОВ КЛЮЧ (Қатонқарағай 

ауд.) 

БОРИСОВ ЛОГ / БОРИСОВ ЛОГ (Глубокое ауд.) 

БОРЛЫ / БОРЛЫ (Аягөз ауд.) 

БОРЛЫБҰЛАҚ / БОРЛЫБУЛАК (Аягөз ауд.) 

БОРЛЫСАЙ / БОРЛЫСАЙ (Аягөз ауд.) 

БОРЛЫТОҒАЙ / БОРЛЫТОГАЙ 

(Қатонқарағай,Күршім ауд.) 

БОРОВЛЯНКА / БОРОВЛЯНКА (Шемонаиха ауд. және 

РФ шекарасында) 

БОРОНТОВКА / БОРОНТОВКА (Шемонаиха ауд. және 

РФ шекарасында) 



 

БОРСЫҚ / БОРСЫК (Зырянов ауд.) 

БОСАҒА / БОСАГА (Семей қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

БОСАҒА / БОСАГА (Семей қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

БОСҚЫНБАЙ / БОСКЫНБАЙ (Абай ауд.) 

БОСТАН / БОСТАН (Аягөз ауд.) 

БОТАБАЙ / БОТАБАЙ (Абай ауд.) 

БОТАБАЙ / БОТАБАЙ (Үржар ауд.) 

БОТАҚАН / БОТАКАН (Абай ауд.) 

БОТАҚАРА / БОТАКАРА (Ұлан ауд.) 

БОТБАЙ / БОТБАЙ (Үржар ауд.) 

БОЧАНОВКА / БОЧАНОВКА (Бородулиха ауд., РФ) 

БОЧАРОВ КЛЮЧ / БОЧАРОВ КЛЮЧ (Шемонаиха 

ауд.) 

БӨКЕ / БОКЕ (Жарма ауд.) 

БӨКЕН / БОКЕН (Көкпекті ауд.) 

БӨКЕНБАЙ / БОКЕНБАЙ (Ұлан ауд.) 

БӨКЕНШІ / БОКЕНШИ (Абай ауд.) 

БӨКЕШ / БОКЕШ (Абай ауд.) 

БӨЛЕКБАЙБҰЛАҚ / БОЛЕКБАЙБУЛАК (Тарбағатай 

ауд.) 

БРАГИН КЛЮЧ / БРАГИН КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

БРАЖИХА / БРАЖИХА (Шемонаиха ауд.)  

БРЕКСА / БРЕКСА (Риддер қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

БРЕХОТКИН КЛЮЧ / БРЕХОТКИН КЛЮЧ 

(Қатонқарағай ауд.) 

БРУСОВАЯ / БРУСОВАЯ (Күршім ауд.) 

БРЮКВИНА / БРЮКВИНА (Глубокое ауд.) 

БУЗАНИХА / БУЗАНИХА (Шемонаиха ауд.) 

БУЛОЧНЫЙ АЛЕЙ / БУЛОЧНЫЙ АЛЕЙ (Шемонаиха 

ауд. және РФ шекарасында)  

БУРАБАЙ / БУРАБАЙ (Күршім ауд.)  

БУРАНИХА / БУРАНИХА (Глубокое ауд.)  

БУРАШ / БУРАШ (Зырянов ауд.)  

БУРНОГАЕВКА / БУРНОГАЕВКА (Зырянов ауд.) 

БУРЧИЛОВ КЛЮЧ / БУРЧИЛОВ КЛЮЧ 

(Қатонқарағай ауд.) 

БУРЧИХА / БУРЧИХА (Шемонаиха ауд.)  

БУСАНИХА / БУСАНИХА (Глубокое ауд.) 

БУСАНИХА / БУСАНИХА (Глубокое ауд.) 

БУТАЧИХА / БУТАЧИХА (Глубокое ауд.)  

БУТИН ЛОГ / БУТИН ЛОГ (Көкпекті ауд.) 

БУШАРИХА / БУШАРИХА (Шемонаиха ауд.)  

БҰҒАЗ / БУГАЗ (Тарбағатай ауд.)  

БҰҒЫЖАЙЛАУ / БУГЫЖАЙЛАУ (Зайсан ауд.) 

БҰҒЫМҮЙІЗ / БУГЫМУЙИЗ (Күршім ауд.)  

БҰЗАУ / БУЗАУ (Абай ауд.) 

БҰЙЫРҒЫНДЫ / БУЙЫРГЫНДЫ (Күршім ауд.) 

БҰҚАРБАЙ / БУКАРБАЙ (Күршім ауд.)  

БҰҚПАН / БУКПАН (Үржар ауд.)  

БҰҚТЫРМА / БУКТЫРМА (Зырянов ауд.)  

БҰЛАҚ / БУЛАК (Жарма ауд.) 

БҰЛАҚ / БУЛАК (Зайсан ауд.) 

БҰЛАҚ / БУЛАК (Тарбағатай ауд.)  



 

БҰЛАНБАЙ / БУЛАНБАЙ (Зайсан ауд.)  

БҰЛАНДЫ / БУЛАНДЫ (Күршім ауд.)  

БҰРҒАН / БУРГАН (Үржар ауд. және ҚХР)  

БҰРҒАН / БУРГАН (Үржар ауд.) 

БҰРСАҚ / БУРСАК (Жарма, Ұлан ауд.)  

БҰРХАН / БУРХАН (Тарбағатай ауд.)  

БҰРХАНБҰЛАҚ / БУРХАНБУЛАК (Үржар ауд. және 

ҚХР) 

БҰРШАҚ / БУРШАК (Жарма ауд.) 

БҰРЫШБҰЛАҚ / БУРЫШБУЛАК (Көкпекті ауд.) 

БҰТАБҰЛАҚ / БУТАБУЛАК (Ұлан ауд.)  

БҮБЕНЕЙ / БУБЕНЕЙ (Жарма ауд.) 

БҮГІЛ / БУГИЛЬ (Күршім ауд.) 

БҮКІР / БУКИР (Ұлан ауд.) 

БҮРГЕН / БУРГЕН (Аягөз ауд.) 

БҮРКІТСАЙ / БУРКИТСАЙ (Күршім ауд.) 

БҮРКІТТІ / БУРКИТТЫ (Шемонаиха ауд.) 

БЫКОВСКАЯ / БЫКОВСКАЯ (Зырянов ауд.) 

БЫКОВСКИЙ КЛЮЧ / БЫКОВСКИЙ КЛЮЧ 

(Қатонқарағай ауд.) 

БЫЛҚЫЛДАҚ / БЫЛКЫЛДАК (Аягөз ауд.) 

БЫЛҚЫЛДАҚ / БЫЛКЫЛДАК (Семей қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

БЫЛҚЫЛДАҚ / БЫЛКЫЛДАК (Ұлан, Жарма ауд.) 

БЫСТРАЯ ДОЛИНОВКА / БЫСТРАЯ ДОЛИНОВКА 

(Зырянов ауд.) 

БЫСТРУХА / БЫСТРУХА (Глубокое ауд.) 

БЫСТРУХА / БЫСТРУХА (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

БЫСТРУХА / БЫСТРУХА (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

БЫСТРУШКА / БЫСТРУШКА (Зырянов ауд.) 

БЫСТРУШКА / БЫСТРУШКА (Қатонқарағай ауд.) 

БЫСТРУШКА / БЫСТРУШКА (Қатонқарағай ауд) 

БЫСТРЫЙ КЛЮЧ / БЫСТРЫЙ КЛЮЧ (Глубокое 

ауд.) 

БЫСТРЫЙ КЛЮЧ / БЫСТРЫЙ КЛЮЧ (Риддер 

қалалық әкімшілігінің аумағы) 

БЫСТРЫЙ КЛЮЧ / БЫСТРЫЙ КЛЮЧ (Риддер 

қалалық әкімшілігінің аумағы) 

1-ШІ БЕЛАЩЫ / БЕЛЬАЩЫ 1-Я (Көкпекті ауд.) 

БІРІНШІ ДІРДЕК / БИРИНШИ ДИРДЕК (Үржар ауд.) 

1-ШІ ЖЕЛТУҒАН / ЖЕЛЬТУГАН 1-Й (Көкпектіауд.) 

1-ШІ КОЛОТУШКА / КОЛОТУШКА 1-Я (Риддер 

қалалық әкімшілігінің аумағы) 

1-ШІ КОРОТКАЯ / КОРОТКАЯ 1-Я (Зырянов ауд.) 

БІРІНШІ ҚАЙРАҚТЫ / БИРИНШИ КАЙРАКТЫ 

(Тарбағатай ауд.) 

БІРІНШІ ҚАРҒЫБА / БИРИНШИ КАРГЫБА 

(Тарбағатай ауд.) 

БІРІНШІ ҚОЯНДЫ / БИРИНШИ КОЯНДЫ (Үржар 

ауд.) 

1-ШІ МӘНЖҮРБҰЛАҚ / МАНЖУРБУЛАК 1-Й 

(Тарбағатай ауд.) 

1-ШІ МЕДВЕДИХА / МЕДВЕДИХА 1-Я (Шемонаиха 

ауд.) 



 

1-ШІ  РЫШТАК / РЫШТАК 1-Й (Көкпекті ауд.) 

1-ШІ ТАСТЫ / ТАСТЫ 1-Я (Үржар ауд.) 

ВАВИЛОНКА / ВАВИЛОНКА (Шемонаиха ауд.) 

ВАНЧУКОВ КЛЮЧ / ВАНЧУКОВ КЛЮЧ(Глубокое 

ауд.) 

ВАНЧУКОВ КЛЮЧ / ВАНЧУКОВ КЛЮЧ (Шемонаиха 

ауд.) 

ВАНЬКИН КЛЮЧ / ВАНЬКИН КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

ВАНЬКИН КЛЮЧ / ВАНЬКИН КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

ВАНЯВКА / ВАНЯВКА (Риддер қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

ВАСЕНОВА / ВАСЕНОВА (Глубокое ауд.) 

ВАСИЛЬЕВА / ВАСИЛЬЕВА (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ВАСИЛЬЕВ КЛЮЧ / ВАСИЛЬЕВ КЛЮЧ (Ұлан ауд.) 

ВАСИЛЬЕВ КЛЮЧ / ВАСИЛЬЕВ КЛЮЧ (Ұлан ауд.) 

ВАСЬКИН КЛЮЧ / ВАСЬКИН КЛЮЧ (Риддер 

қалалық әкімшілігінің аумағы) 

ВДОВИНСКИЙ КЛЮЧ / ВДОВИНСКИЙ КЛЮЧ 

(Риддер қалалық әкімшілігінің аумағы) 

ВЕЛИЧИХА / ВЕЛИЧИХА (Шемонаиха ауд.) 

ВЕРМБЕРГ / ВЕРМБЕРГ (Ұлан ауд.) 

ВЕРХНИЙ ПЛАТОНОВ КЛЮЧ / ВЕРХНИЙ 

ПЛАТОНОВ КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

ВЕРХНЯЯ КОЧКОВАЯ / ВЕРХНЯЯ КОЧКО ВАЯ 

(Шемонаиха ауд.) 

ВЕРХНЯЯ МЕЖОВКА / ВЕРХНЯЯ МЕЖОВ КА 

(Шемонаиха ауд.) 

ВЕРХНЯЯ ЧАША / ВЕРХНЯЯ ЧАША (Зырянов ауд.) 

ВЕСЕЛОВКА / ВЕСЕЛОВКА (Глубокое ауд.) 

ВЕТЛОВКА / ВЕТЛОВКА (Зырянов ауд.) 

ВЕТЛУЖКА / ВЕТЛУЖКА (Шемонаиха ауд.) 

ВИЗГУЛОВКА / ВИЗГУЛОВКА (Глубокое ауд. ) 

ВИКТОРОВ ЛОГ / ВИКТОРОВ ЛОГ (Қатонқарағай 

ауд.) 

ВИННЫЙ ЛОГ / ВИННЫЙ ЛОГ (Зырянов ауд.) 

ВИСЛОВКА / ВИСЛОВКА (Глубокое ауд.) 

ВОЙЛОЧЕВКА / ВОЙЛОЧЕВКА (Көкпекгі ауд. і 

ВОЛГАН / ВОЛГАН (Зырянов ауд.) 

ВОЛЧИХА / ВОЛЧИХА (Глубокое ауд.) 

ВОЛЧИХА / ВОЛЧИХА (Глубокое ауд.) 

ВОЛЧОВКА / ВОЛЧОВКА (Глубокое ауд.) 

ВОНЯВКА / ВОНЯВКА (Шемонаиха ауд.) 

ВОРОБЬЕВ КЛЮЧ / ВОРОБЬЕВ КЛЮЧ (Глубокое 

ауд.) 

ВОРОБЬЕВ КЛЮЧ / ВОРОБЬЕВ КЛЮЧ (Глубокое 

ауд.) 

ВОРОБЬЕВ ЛОГ/ ВОРОБЬЕВ ЛОГ (Зырянов аул.) 

ВОРОВСКОЙ КЛЮЧ / ВОРОВСКОЙ КЛЮЧ (Күршім 

ауд.) 

ВОРОВСКОЙ КЛЮЧ / ВОРОВСКОЙ КЛЮЧ 

(Қатонқарағай ауд.) 

ВОСТОЧНАЯ / ВОСТОЧНАЯ (Күршім ауд.) 

ВТОРАЯ ЗАЙЧИХА / ВТОРАЯ ЗАЙЧИХА (Глубокое 

ауд.) 

ВТОРАЯ МАРАЛИХА / ВТОРАЯ МАРАЛИ ХА 



 

(Шемонаиха ауд.) 

ВТОРАЯ СОЛОНОВКА / ВТОРАЯ СОЛО НОВКА 

(Шемонаиха ауд.) 

ВТОРАЯ ЯМКА / ВТОРАЯ ЯМКА (Қатонқара ғай ауд.) 

ВТОРОЙ КЛЮЧ / ВТОРОЙ КЛЮЧ (Зырянов ауд.) 

ВТОРОЙ КЛЮЧ / ВТОРОЙ КЛЮЧ (Зырянов ауд.) 

ВТОРОЙ КЛЮЧ / ВТОРОЙ КЛЮЧ (Көкпекті ауд.) 

ВШИВКА / ВШИВКА (Бородулиха ауд.) 

ВЫБРАЧ / ВЫБРАЧ (Зырянов ауд.) 

ВЫДРИН КЛЮЧ / ВЫДРИН КЛЮЧ (Зырянов ауд.) 

ВЫДРИХА/ ВЫДРИХА (Шемонаиха ауд.) 

ВЯТКА / ВЯТКА (Глубокое ауд.) 

ВЯТКИН КЛЮЧ / ВЯТКИН КЛЮЧ (Шемонаиха ауд.) 

ГАВРИЛОВ КЛЮЧ / ГАВРИЛОВ КЛЮЧ (Глубокое 

ауд.) 

ГАВРИЛОВ КЛЮЧ / ГАВРИЛОВ КЛЮЧ (Глубокое 

ауд.) 

ГАВРИН КЛЮЧ / ГАВРИН КЛЮЧ (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ГАЛАНИН КЛЮЧ / ГАЛАНИН КЛЮЧ (Зырянов ауд.) 

ГАЛКИНА / ГАЛКИНА (Шемонаиха ауд.) 

ГАШКИНА / ГАШКИНА (Зырянов ауд.) 

ГЕРАСИМОВ КЛЮЧ / ГЕРАСИМОВ КЛЮЧ 

(Қатонқарағай ауд.) 

ГЛАГОЛЬКА / ГЛАГОЛЬКА (Үржар ауд.) 

ГЛАДКАЯ / ГЛАДКАЯ (Риддер қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

ГЛИНКА / ГЛИНКА (Шемонаиха ауд.) 

ГЛИНЯНКА / ГЛИНЯНКА (Глубокое ауд.) 

ГЛУБОКИЙ КЛЮЧ / ГЛУБОКИЙ КЛЮЧ (Көкпекті 

ауд.) 

ГЛУБОЧАНКА / ГЛУБОЧАНКА (Глубокое ауд.) 

ГЛУХОВА / ГЛУХОВА (Күршім ауд.) 

ГЛЯДНЕВКА / ГЛЯДНЕВКА (Глубокое ауд.) 

ГНИЛАЯ БАЛКА / ГНИЛАЯ БАЛКА (Ұлан ауд.) 

ГНИЛОЙ КЛЮЧ / ГНИЛОЙ КЛЮЧ (Жарма ауд.) 

ГНИЛОЙ КЛЮЧ / ГНИЛОЙ КЛЮЧ (Жарма, Көкпекті 

ауд.) 

ГНИЛОЙ КЛЮЧ / ГНИЛОЙ КЛЮЧ (Көкпекті ауд.) 

ГОЛУБЕВ КЛЮЧ / ГОЛУБЕВ КЛЮЧ (Көкпекті ауд.) 

ГОЛЬЦОВОЧКА / ГОЛЬЦОВОЧКА (Глубокое ауд.) 

ГОРДЕЕВ КЛЮЧ / ГОРДЕЕВ КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

ГОРНАЯ / ГОРНАЯ (Үржар ауд.) 

ГОРНОСТАЙКА / ГОРНОСТАЙКА (Глубокое ауд.) 

ГОРОХОВА / ГОРОХОВА (Глубокое ауд.) 

ГОРОХОВА РЕЧКА / ГОРОХОВА РЕЧКА (Глубокое 

ауд.) 

ГОРЮША / ГОРЮША (Глубокое ауд.) 

ГОРЮША БУТАКОВСКАЯ / ГОРЮША 

БУТАКОВСКАЯ (Глубокое ауд.) 

ГОРЮША ЧЕРЕМШАНСКАЯ / ГОРЮША 

ЧЕРЕМШАНСКАЯ (Глубокое ауд.) 

ГРАЧЕВКА / ГРАЧЕВКА (Шемонаиха ауд.) 

ГРАЧЕВ КЛЮЧ / ГРАЧЕВ КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

ГРЕБЕНЮШКА / ГРЕБЕНЮШКА (Глубокое ауд.) 

ГРЕМУЧИЙ КЛЮЧ / ГРЕМУЧИЙ КЛЮЧ (Риддер 



 

қалалық әкімшілігінің аумағы) 

ГРИШИН КЛЮЧ / ГРИШИН КЛЮЧ (Қатонқарағай 

ауд.) 

ГРИШИН ЛОГ / ГРИШИН ЛОГ (Қатонкара ғай ауд.) 

ГРИШИХА / ГРИШИХА (Глубокое ауд.) 

ГРОМОТУХА / ГРОМОТУХА (Зырянов ауд.) 

ГРОМОТУХА / ГРОМОТУХА (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ГРОМОТУШКА / ГРОМОТУШКА (Глубокое ауд.) 

ГРОМОТУШКА / ГРОМОТУШКА (Зырянов аул.) 

ГРОМОТУШКА / ГРОМОТУШКА (Күршім ауд.) 

ГРОМОТУШКА / ГРОМОТУШКА (Шемонаиха ауд.) 

ГРУЗИНОВ КЛЮЧ / ГРУЗИНОВ КЛЮЧ (Глубокое 

ауд.) 

ГРЯЗНУХА / ГРЯЗНУХА (Шемонаиха ауд.) 

ГРЯЗНУХА / ГРЯЗНУХА (Шемонаиха ауд.) 

ГРЯЗНУХА / ГРЯЗНУХА (Шемонаиха ауд.) 

ГРЯЗНУХА / ГРЯЗНУХА (Шемонаиха ауд., РФ) 

ГРЯЗНУШКА / ГРЯЗНУШКА (Шемонаиха ауд.) 

ГРЯЗНЫЙ КЛЮЧ / ГРЯЗНЫЙ КЛЮЧ (Күршімауд.) 

ГУЗНОБРЯЧИХА / ГУЗНОБРЯЧИХА (Шемонаиха 

ауд.) 

ГУРЬЕВ ЛОГ / ГУРЬЕВ ЛОГ (Глубокое ауд.) 

ГУСЕВА / ГУСЕВА (Шемонаиха ауд.) 

ГУСЕЛЬНИЧИХА / ГУСЕЛЬНИЧИХА (Ұлан ауд.) 

ГУСЛЕЧИХА / ГУСЛЕЧИХА (Глубокое ауд.) 

ГУСЛЯКОВА / ГУСЛЯКОВА (Глубокое ауд.) 

ГУСЛЯЧИХА / ГУСЛЯЧИХА (Глубокое ауд.) 

ДАВЫДОВКА / ДАВЫДОВКА (Күршім ауд.) 

ДАҒАНДЕЛІ / ДАГАНДЕЛИ (Семей қалалық 

әкімшілігінің аум., Аягөз ауд. және Қарағанды обл.) 

ДАЛЬНИЙ КЛЮЧ / ДАЛЬНИЙ КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

ДАЛЬНИЙ КЛЮЧ / ДАЛЬНИЙ КЛЮЧ (Қатонқарағай 

ауд.) 

ДАЛЬНЯЯ / ДАЛЬНЯЯ (Күршім ауд.) 

ДАЛЬНЯЯ ТАВОЛЖАНКА / ДАЛЬНЯЯ 

ТАВОЛЖАНКА (Зырянов, Қатонқарағай ауд.) 

ДАНАБҰЛАҚ / ДАНАБУЛАК (Ұлан ауд.) 

ДАНИЛОВ ЛОГ / ДАНИЛОВ ЛОГ (Зырянов ауд.) 

ДАРАБАЙ / ДАРАБАЙ (Зырянов ауд.) 

ДАРАӨЗЕК / ДАРАОЗЕК (Зайсан ауд.) 

ДӘНДЕК / ДАНДЕК (Аягөз ауд.) 

ДӘРІЛІ / ДАРИЛИ (Күршім ауд.) 

ДӘУБАЙ / ДАУБАЙ (Жарма ауд.) 

ДЕВИЗСКИЙ КЛЮЧ / ДЕВИЗСКИЙ КЛЮЧ (Үржар 

ауд.) 

ДЕДЮРИНСКИЙ КЛЮЧ / ДЕДЮРИНСКИЙ КЛЮЧ 

(Қатонқарағай ауд.) 

ДЕМИДОВ КЛЮЧ / ДЕМИДОВ КЛЮЧ (Шемонаиха 

ауд.) 

ДЕМІҢШЫҚ / ДЕМИНШЫК (Күршім ауд.) 

ДЕНИСЕНКОВ КЛЮЧ / ДЕНИСЕНКОВ КЛЮЧ 

(Көкпекті ауд.) 

ДЕНИСОВА КУЧИХА / ДЕНИСОВА КУЧИХА 

(Риддер қалалық әкімшілігінің аумағы) 

ДЕРЕВКА / ДЕРЕВКА (Глубокое ауд.) 



 

ДЕРЯБИХА / ДЕРЯБИХА (Глубокое ауд.) 

ДЕЮШКИН КЛЮЧ / ДЕЮШКИН КЛЮЧ (Глубокое 

ауд.) 

ДЕМИН КЛЮЧ / ДЕМИН КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

ДМИТРИЕВ КЛЮЧ / ДМИТРИЕВ КЛЮЧ (Глубокое 

ауд.) 

ДМИТРИЕВ КЛЮЧ / ДМИТРИЕВ КЛЮЧ (Глубокое 

ауд.) 

ДОЗОРОВ КЛЮЧ / ДОЗОРОВ КЛЮЧ (Көкпекті ауд.) 

ДОЛАН АТЫ / ДОЛАН АТЫ (Үржар ауд. және ҚХР) 

ДОЛГАНИХА / ДОЛГАНИХА (Шемонаиха ауд.) 

ДОЛГИЙ КЛЮЧ / ДОЛГИЙ КЛЮЧ (Зырянов ауд.) 

ДОЛГИЙ КЛЮЧ / ДОЛГИЙ КЛЮЧ (Зырянов ауд.) 

ДОЛГИЙ ЛОГ / ДОЛГИЙ ЛОГ (Зырянов ауд.) 

ДОЛГУШЕВКА / ДОЛГУШЕВКА (Глубокое ауд.) 

ДОЛИНОВКА / ДОЛИНОВКА (Зырянов ауд.) 

ДОЛИНОВКА / ДОЛИНОВКА (Зырянов ауд.) 

ДОРОДНИЦА / ДОРОДНИЦА (Зырянов ауд.) 

ДОСБОЛАЙ / ДОСБОЛАЙ (Абай ауд.) 

ДОСЫМБАЙ / ДОСЫМБАЙ (Абай, Аягөз ауд.) 

ДРЕСВЯНКА / ДРЕСВЯНКА (Бородулиха ауд., РФ) 

ДРЕСВЯНКА / ДРЕСВЯНКА (Қатонқарағай ауд.,) 

ДРЕСВЯНКА / ДРЕСВЯНКА (Ұлан, Глубокое ауд.) 

ДУЛАЛЫ / ДУЛАЛЫ (Үржар ауд.) 

ДҮЙСЕНБАЙТУҒАН / ДУЙСЕНБАЙТУГАН (Абай 

ауд.) 

ДҮҢГІРСАЙ / ДУНГИРСАЙ (Күршім ауд.) 

ДІЛДӘ / ДИЛЬДА (Абай ауд.) 

ДЬЯКОНКА / ДЬЯКОНКА (Глубокое ауд.) 

ЕВДЕЕВ ЛОГ / ЕВДЕЕВ ЛОГ (Зырянов ауд.) 

ЕВСТИФЕЕВ ЛОГ / ЕВСТИФЕЕВ ЛОГ (Зырянов ауд.) 

ЕГОРОВА / ЕГОРОВА (Зырянов ауд.) 

ЕГОРОВА / ЕГОРОВА (Қатонқарағай ауд.) 

ЕГОРОВ КЛЮЧ / ЕГОРОВ КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

ЕГІНБҰЛАҚ / ЕГИНБУЛАК (Көкпекті ауд.) 

ЕГІНБҰЛАҚ / ЕГИНБУЛАК (Күршім ауд.) 

ЕГІНБҰЛАҚ / ЕГИНБУЛАК (Күршім ауд.) 

ЕГІНБҰЛАҚ / ЕГИНБУЛАК (Тарбағатай ауд.) 

ЕГІНБҰЛАҚ / ЕГИНБУЛАК (Ұлан ауд.) 

ЕГІНБҰЛАҚ / ЕГИНБУЛАК (Үржар ауд.) 

ЕГІНБҰЛАҚ / ЕГИНБУЛАК (Жарма ауд.) 

ЕГІНБҰЛАҚ / ЕГИНБУЛАК (Көкпекті ауд.) 

ЕГІНБҰЛАҚ / ЕГИНБУЛАК (Күршім ауд.) 

ЕГІНБҰЛАҚ / ЕГИНБУЛАК (Абай ауд.) 

ЕГІНСУ / ЕГИНСУ (Үржар ауд.) 

ЕЖЕБАЙ / ЕЖЕБАЙ (Аягөз ауд.) 

ЕКІАША / ЕКИАША (Үржар ауд.) 

ЕКІНШІ ДІРДЕК / ЕКИНШИ ДИРДЕК (Үржар ауд.) 

2-ШІ ЖЕЛТУҒАН / ЖЕЛЬТУҒАН 2-Й (Көкпекті ауд.) 

2-ШІ КОРОТКАЯ / КОРОТКАЯ 2-Я (Зырянов ауд.) 

ЕКІНШІ ҚАЙРАҚТЫ / ЕКИНШИ КАЙРАКТЫ 

(Тарбағатай ауд.) 

ЕКІНШІ ҚАРҒЫБА / ЕКИНШИ КАРГЫБА 

(Тарбағатай ауд.) 

2-ШІ МӘНЖҮРБҰЛАҚ / МАНЖУРБУЛАК 2-Й 

(Тарбағатай ауд.) 



 

2-ШІ МЕДВЕДИХА / МЕДВЕДИХА 2-Я (Шемонаиха 

ауд.) 

2-ШІ РЫШТАК / РЫШТАК 2-Й (Көкпекті ауд.) 

2-ШІ ТАСТЫ / ТАСТЫ 2-Я (Үржар ауд.) 

ЕЛАМАН / ЕЛАМАН (Көкпекті ауд.) 

ЕЛИСЕЕВА / ЕЛИСЕЕВА (Глубокое, Шемонаиха ауд.) 

ЕЛҚОНДЫ / ЕЛЬКОНДЫ (Аягөз ауд.) 

ЕЛОВКА / ЕЛОВКА (Күршім ауд.) 

ЕЛОВКА / ЕЛОВКА (Күршім ауд.) 

ЕЛОВКА / ЕЛОВКА (Қатонқарағай ауд.) 

ЕЛТАЙ / ЕЛЬТАЙ (Күршім ауд.) 

ЕЛЬЦЫ / ЕЛЬЦЫ (Бородулиха ауд.) 

ЕМЕЛ / ЕМЕЛЬ (Үржар ауд. және ҚХР) 

ЕМЕЛЬЯНОВ ЛОГ / ЕМЕЛЬЯНОВ ЛОГ (Зырянов ауд.) 

ЕҢБЕК / ЕНБЕК (Аягөз ауд.) 

ЕФИМКИН КЛЮЧ / ЕФИМКИН КЛЮЧ (Елубокое 

ауд.) 

ЕРДЕНБҰЛАҚ / ЕРДЕНБУЛАК (Ұлан ауд.) 

ЕРЕЖЕП / ЕРЕЖЕП (Күршім ауд.) 

ЕРЕЙМЕНБҰЛАҚ / ЕРЕЙМЕНБУЛАК (Үржар ауд.) 

ЕРЕМИН КЛЮЧ / ЕРЕМИН КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

ЕРЖАН / ЕРЖАН (Жарма ауд.) 

ЕРКІНСАЙ / ЕРКИНСАЙ (Үржар ауд.) 

ЕРМАКОВА / ЕРМАКОВА (Шемонаиха ауд.) 

ЕРМЕНДІ / ЕРМЕНДЫ (Зайсан ауд.) 

ЕРОХИНА ОБА / ЕРОХИНА ОБА (Глубокое ауд.) 

ЕРТІС / ЕРТИС (Шығыс Қазақстан, Павлодар обл, РФ) 

ЕРТІСБАЙ / ЕРТИСБАЙ (Зайсан ауд.) 

ЕРТІС ҚАЙНАРЫ / ЕРТИССКИЙ КЛЮЧ (Глубокое 

ауд.) 

ЕРШОВКА / ЕРШОВКА (Бородулиха ауд.) 

ЕРЫГИНА / ЕРЫГИНА (Бородулиха ауд.)  

ЕСЕНТАЙ / ЕСЕНТАЙ (Үржар ауд.)  

ЕСЕНТАЙ МАЙБҰЛАҚ / ЕСЕНТАЙ МАЙБУЛАК 

(Абай ауд.) 

ЕСЕР / ЕСЕР (Ұлан ауд.) 

ЕСПЕ / ЕСПЕ (Аягөз ауд.) 

ЕСПЕ / ЕСПЕ (Аягөз ауд.) 

ЕСПЕ / ЕСПЕ (Аягөз ауд.) 

ЕСПЕ / ЕСПЕ (Аягөз ауд. және Қарағанды обл.)  

ЕСПЕ / ЕСПЕ (Жарма ауд.) 

ЕСПЕ / ЕСПЕ (Көкпекті ауд.) 

ЕСПЕ / ЕСПЕ (Аягөз ауд.) 

ЕСПЕ / ЕСПЕ (Тарбағатай ауд.) 

ЕСПЕ / ЕСПЕ (Тарбағатай ауд.) 

ЕСПЕ / ЕСПЕ (Тарбағатай ауд.) 

ЕСТАЙ / ЕСТАЙ (Үржар ауд.) 

ЕФРЕМОВ КЛЮЧ / ЕФРЕМОВ КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

ЕФРЕМОВ КЛЮЧ / ЕФРЕМОВ КЛЮЧ (Көкпекті ауд.) 

ЕШКІБАЙ / ЕШКИБАЙ (Көкпекті ауд.)  

ЕШКІӨЛМЕС / ЕШКИОЛЬМЕС (Ұлан ауд.)  

ЖАБАЙ / ЖАБАЙ (Зайсан ауд.) 

ЖАЙДАҚ / ЖАЙДАК (Зайсан ауд.) 

ЖАЙСАҢ / ЖАЙСАН (Ұлан ауд.)  

ЖАЙСАҢБАЙ/ ЖАЙСАНБАЙ (Көкпекті ауд.) 

ЖАЙТАУ / ЖАЙТАУ (Зайсан ауд.)  



 

ЖАҚСЫКЕЛД1 / ЖАКСЫКЕЛЬДЫ (Қатонқарағай 

ауд.) 

ЖАҚСЫКЕЛДІ / ЖАКСЫКЕЛЬДЫ (Үржар ауд.) 

ЖАЛАҢАШ / ЖАЛАНАШ (Аягөз ауд.)  

ЖАЛАҢАШ / ЖАЛАНАШ (Тарбағатай ауд.) 

ЖАЛАҢАШ / ЖАЛАНАШ (Үржар ауд.) 

ЖАЛҒЫЗАҒАШ / ЖАЛГЫЗАГАШ (Жарма ауд.) 

ЖАЛҒЫЗАҒ АШ / ЖАЖЫЗАГАШ (Үржар ауд.) 

ЖАЛҒЫЗҚАРАҒАЙ / ЖАЛГЫЗКАРАГАЙ (Күршім 

ауд.) 

ЖАЛҒЫЗҚАРАҒ АЙ / ЖАЛГЫЗКАРАГАЙ (Зайсан 

ауд.) 

ЖАЛҒЫЗТАЛ / ЖАЛГЫЗТАЛ (Аягөз ауд.) 

ЖАЛДЫАРЫҚ / ЖАЛДЫАРЫК (Ұлан ауд.)  

ЖАЛПАҚ / ЖАЛПАК (Жарма ауд.) 

ЖАЛПАҚ / ЖАЛПАК (Ұлан ауд.)  

ЖАЛПАҚАҒАШ / ЖАЛПАКАГАШ (Күршім ауд.) 

ЖАЛПАҚКЕЗЕҢ / ЖАЛПАККЕЗЕН (Тарбағатай ауд.) 

ЖАЛПАҚҚАРАҒАЙ / ЖАЛПАККАРАГАЙ (Зайсан 

ауд.) 

ЖАЛТЫРСУ / ЖАЛТЫРСУ (Қатонқарағай, Күршім 

ауд.) 

ЖАМАН / ЖАМАН (Үржар, Аягөз ауд.) 

ЖАМАНБАЙ / ЖАМАНБАЙ (Аягөз ауд.)  

ЖАМАНБАЙ / ЖАМАНБАЙ (Тарбағатай ауд.) 

ЖАМАНБАС / ЖАМАНБАС (Зайсан ауд.) 

ЖАМАНБҰЛАҚ / ЖАМАНБУЛАК (Қатонқарағай ауд.) 

ЖАМАНБҰЛАҚ / ЖАМАНБУЛАК (Ұлан, Жарма ауд.) 

ЖАМАНБҰЛАҚ / ЖАМАНБУЛАК (Үржар ауд.) 

ЖАМАН ЖАЙЛАУ / ЖАМАН ЖАЙЛАУ (Көкпекті 

ауд.) 

ЖАМАН ЖЕЗДІ / ЖАМАН ЖЕЗДЫ (Ұлан ауд.) 

ЖАМАНҚАРА / ЖАМАНКАРА (Зайсан ауд.)  

ЖАМАН ҚИЫНСУ / ЖАМАН КИЫНСУ (Күршім ауд.) 

ЖАМАНҚҰЛ / ЖАМАНКУЛ (Күршім ауд.)  

ЖАМАН ҚҰСТЫ / ЖАМАН КУСТЫ (Тарбағатай ауд.) 

ЖАМАНӨТКЕЛ / ЖАМАНОТКЕЛЬ (Абай ауд. ) 

ЖАМАН ӨТКЕЛ / ЖАМАН ОТКЕЛЬ (Үржар ауд. және 

Алматы обл.) 

ЖАМАНШАТ / ЖАМАНШАТ (Көкгіекті ауд.) 

ЖАМБАЙ / ЖАМБАЙ (Ұлан ауд.)  

ЖАМБАСҚАЙНАР / ЖАМБАСКАЙНАР (Көкпекті 

ауд.) 

ЖАМЫРАЙ / ЖАМЫРАЙ (Аягөз ауд.)  

ЖАНАМА / ЖАНАМА (Жарма ауд.) 

ЖАНҒАН / ЖАНГАН (Абай ауд.) 

ЖАНДЕЛІ / ЖАНДЕЛІ (Зайсан ауд.)  

ЖАНТЕЗЕК / ЖАНТЕЗЕК (Үржар ауд.)  

ЖАНТЕМІР / ЖАНТЕМИР (Тарбағатай ауд.) 

ЖАНТӨРЕ / ЖАНТОРЕ (Ұлан ауд.)  

ЖАҢАБЕК / ЖАНАБЕК (Үржар ауд.)  

ЖАҢАҚАЙ / ЖАНАКАЙ (Тарбағатай ауд.) 

ЖАҢБЫРБАЙ ОШАҒЫ / ЖАНБЫРБАЙ ОШАГЫ 

(Үржар ауд.) 

ЖАҢБЫРШЫ / ЖАНБЫРШЫ (Күршім ауд.)  

ЖАР / ЖАР (Қатонқарағай ауд.) 



 

ЖАРБАСТАУ / ЖАРБАСТАУ (Аягөз ауд.) 

ЖАРБҰЛАҚ / ЖАРБУЛАК (Үржар ауд.)  

ЖАРКОВ КЛЮЧ / ЖАРКОВ КЛЮЧ (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ЖАРЛЫ / ЖАРЛЫ (Зайсан ауд.) 

ЖАРМА / ЖАРМА (Жарма ауд.) 

ЖАРСУ / ЖАРСУ (Тарбағатай ауд.) 

ЖАРСУ / ЖАРСУ (Үржар ауд.) 

ЖАРТАС / ЖАРТАС (Семей қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

ЖАРТАС / ЖАРТАС (Ұлан ауд.) 

ЖАРЫҚ / ЖАРЫК (Аягөз ауд.) 

ЖАРЫҚБАС / ЖАРЫКБАС (Аягөз ауд.) 

ЖАРЫҚБАСТАУ / ЖАРЫКБАСТАУ (Тарбағатай, 

Аягөз, Жарма ауд.) 

ЖАРЫҚБҰЛАҚ / ЖАРЫКБУЛАК (Үржар ауд.) 

ЖАУҚАШҚАНДАР / ЖАУКАШКАНДАР (Күршім 

ауд.) 

ЖӘНІБЕК / ЖАНИБЕК (Абай ауд.) 

ЖЕЖЕРОВ ЛОГ / ЖЕЖЕРОВ ЛОГ (Зырянов ауд) 

ЖЕКІМЕТБҰЛАҚ / ЖЕКИМЕТБУЛАК (Тарбағатай 

ауд.) 

ЖЕЛДІКЕЗЕҢ / ЖЕЛЬДЫКЕЗЕН (Ұлан ауд.) 

ЖЕЛДІҚАРА / ЖЕЛЬДЫКАРА (Үржар, Аягөз ауд.) 

ЖЕЛДІӨЗЕК / ЖЕЛЬДЫОЗЕК (Ұлан ауд.) 

ЖЕЛЕКБАЙ / ЖЕЛЕКБАЙ (Тарбағатай ауд.) 

ЖЕЛЕКБАЙ / ЖЕЛЕКБАЙ (Тарбағатай ауд.) 

ЖЕЛИКОВКА / ЖЕЛИКОВКА (Глубокое ауд.) 

ЖЕЛКЕ / ЖЕЛЬКЕ (Ұлан ауд.) 

ЖЕЛСАЙ / ЖЕЛЬСАЙ (Күршім ауд.) 

ЖЕМЕНЕЙ / ЖЕМЕНЕЙ (Зайсан ауд.) 

ЖЕРИХОВ КЛЮЧ / ЖЕРИХОВ КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

ЖЕРНОВКА / ЖЕРНОВКА (Бородулиха ауд. ) 

ЖЕРІКСУ / ЖЕРИКСУ (Аягөз ауд.) 

ЖЕТПІС / ЖЕТПИС (Абай ауд.) 

ЖЕТІБАЙ/ ЖЕТЫБАЙ (Үржар ауд.) 

ЖЕТІМБҰЛАҚ / ЖЕТИМБУЛАК (Үржар, Аягөз ауд.) 

ЖИДЫШКИН КЛЮЧ / ЖИДЫШКИН КЛЮЧ 

(Көкпекті ауд.) 

ЖИРЕЛЬКА / ЖИРЕЛЬКА (Күршім ауд.) 

ЖИРЕНБҰЛАҚ / ЖИРЕНБУЛАК (Күршім ауд. 

ЖИРЕНШИОЗЕК / ЖИРЕНШИОЗЕК (Абай ауд.) 

ЖОҒАРҒЫ ТЕРЕКТІ / ЖОГАРГЫ ТЕРЕКТЫ 

(Қатонқарағай ауд.) 

ЖОЛБҰЛАҚ / ЖОЛБУЛАК (Аягөз және Үржар ауд. 

шекарасында) 

ЖОЛДЫБАЙ / ЖОЛДЫБАЙ (Көкпекті ауд.) 

ЖОЛЖОТА / ЖОЛЖОТА (Ұлан ауд.) 

ЖОЛҚҰТТЫ / ЖОЛКУТТЫ (Ұлан ауд.) 

ЖОЛСАЙ / ЖОЛСАЙ (Зайсан ауд.) 

ЖОНБҰЛАҚ / ЖОНБУЛАК (Тарбағатай ауд. 

ЖОРТАРБУЛАК / ЖОРТАРБУЛАК (Абай ауд.) 

ЖОСАЛЫ / ЖОСАЛЫ (Жарма ауд.) 

ЖУАНДЫҚ / ЖУАНДЫК (Көкпекті ауд.)  

ЖУКОВА / ЖУКОВА (Глубокое ауд.)  

ЖУРАВЛИНЫЙ КЛЮЧ / ЖУРАВЛИНЫЙ КЛЮЧ 



 

(Зырянов ауд.) 

ЖУРАВЛИХА / ЖУРАВЛИХА (Глубокое ауд.) 

ЖУРАВЛИХА / ЖУРАВЛИХА (Глубокое ауд.) 

ЖУРАВЛИХА / ЖУРАВЛИХА (Риддер қаласыныңаум.) 

ЖҰМАҒҰЛ / ЖУМАГУЛ (Күршім ауд.)  

ЖҰМАҚБАЙ / ЖУМАКБАЙ (Аягөз ауд.) 

ЖҰМБА / ЖУМБА (Көкпекті ауд.)  

ЖҰРЫМБАЙ / ЖУРЫМБАЙ (Күршім ауд.) 

ЖҮГЕНЖОҒАЛҒАН / ЖУГЕНЖОГАЛҒАН (Ұлан 

ауд.) 

ЖҮЗАҒАШ / ЖУЗАГАШ (Көкпекті ауд.) 

ЖЫҒЫЛҒАНКАЙЫҢ / ЖЫГЫЛГАНКАЙЫН 

(Күршім ауд.) 

ЖЫЛАНДЫ / ЖЫЛАНДЫ (Абай ауд.)  

ЖЫЛАНДЫ / ЖЫЛАНДЫ (Аягөз, Үржар ауд.) 

ЖЫЛАНДЫ / ЖЫЛАНДЫ (Тарбағатай ауд.) 

ЖЫЛАНДЫ / ЖЫЛАНДЫ (Ұлан ауд.) 

ЖЫЛҚЫАЙДАР / ЖЫЛКЫАЙДАР (Көкпекті ауд.) 

ЖЫЛЫБҰЛАҚ / ЖЫЛЫБУЛАК (Күршім ауд.) 

ЖЫЛЫБҰЛАҚ / ЖЫЛЫБУЛАК (Тарбағатай ауд.) 

ЖЫЛЫБҰЛАҚ / ЖЫЛЫБУЛАК (Ұлан ауд.) 

ЖЫЛЫСАЙ / ЖЫЛЫСАЙ (Зайсан ауд.)  

ЖЫМБАЙ / ЖЫМБАЙ (Аягөз ауд.) 

ЖЫНДЫ / ЖЫНДЫ (Үржар ауд.)  

ЖЫНДЫСАЙ / ЖЫНДЫСАЙ (Үржар ауд.)  

ЖЫРА / ЖЫРА (Бородулиха ауд.) 

ЖЫРА / ЖЫРА (Тарбағатай ауд.) 

ЖІҢІШКЕ / ЖИНИШКЕ (Аягөз ауд.)  

ЖІҢІШКЕ / ЖИНИШКЕ (Зайсан ауд.)  

ЖІҢІШКЕ / ЖИНИШКЕ (Күршім ауд.)  

ЖІҢІШКЕ / ЖИНИШКЕ (Тарбағатай ауд.)  

ЖІҢІШКЕ / ЖИНИШКЕ (Тарбағатай, Аягөз ауд.) 

ЖІҢІШКЕ / ЖИНИШКЕ (Ұлан ауд.)  

ЖІҢІШКЕБҰЛАҚ / ЖИНИШКЕБУЛАК (Абай ауд.) 

ЖІҢІШКЕБҰЛАҚ / ЖИНИШКЕБУЛАК (Зайсан ауд.) 

ЖІҢІШКЕБҰЛАҚ / ЖИНИШКЕБУЛАК (Тарбағатай 

ауд.) 

ЖІҢІШКЕСАЙ / ЖИНИШКЕСАЙ (Тарбағатай, Аягөз 

ауд.) 

ЖЩІШКЕСУ / ЖИНИШКЕСУ (Аягөз ауд.) 

ЖІҢІШКЕСУ / ЖИНИШКЕСУ (Зайсан ауд.) 

ЖІҢІШКЕСУ / ЖИНИШКЕСУ (Зайсан ауд.) 

ЖІҢІШКЕСУ / ЖИНИШКЕСУ (Зайсан ауд.) 

ЗАБЕГАЛКА / ЗАБЕГАЛКА (Зырянов ауд.) 

ЗАБЛУДЯШКА / ЗАБЛУДЯШКА (Глубокое ауд.) 

ЗАГУМЕННЫЙ ЛОГ / ЗАГУМЕННЫЙ ЛОГ (Зырянов 

ауд.) 

ЗАЙЦЕВ КЛЮЧ / ЗАЙЦЕВ КЛЮЧ (Үржар ауд.) 

ЗАЙЧИХА / ЗАЙЧИХА (Глубокое ауд.) 

ЗАЙЧИХА / ЗАЙЧИХА (Глубокое ауд.) 

ЗАЙЧИХА / ЗАЙЧИХА (Қатонқарағай ауд.) 

ЗАЙЧИХА / ЗАЙЧИХА (Шемонаиха ауд.) 

ЗАМЯТИН ЛОГ / ЗАМЯТИН ЛОГ (Шемонаиха ауд.) 

ЗАТЕРИХА / ЗАТЕРИХА (Шемонаиха ауд.) 

ЗАХАРОВКА / ЗАХАРОВКА (Шемонаиха ауд. және РФ 

шекарасында) 



 

ЗАХАРОВ КЛЮЧ / ЗАХАРОВ КЛЮЧ (Шемонаиха 

ауд.) 

ЗАХАРЧИХА / ЗАХАРЧИХА (Глубокое ауд.) 

ЗВАНЦОВСКАЯ / ЗВАНЦОВСКАЯ (Күршім 

ауд.) 

ЗВАНЧИХА / ЗВАНЧИХА (Глубокое ауд.) 

ЗВЕЗДНЫЙ КЛЮЧ / ЗВЕЗДНЫЙ КЛЮЧ (Глубокое 

ауд.) 

ЗВОНЧИХА / ЗВОНЧИХА (Қатонқарағай ауд.) 

ЗЕВАКА / ЗЕВАКА (Зырянов ауд.) 

ЗЕЛЕНКОВ КЛЮЧ / ЗЕЛЕНКОВ КЛЮЧ (Күршім ауд.) 

ЗЕМЛЯНОЙ ЛОГ / ЗЕМЛЯНОЙ ЛОГ (Қатонқарағай 

ауд.) 

ЗЕНИХА / ЗЕНИХА (Глубокое ауд.) 

ЗЕРГЕР / ЗЕРГЕР (Тарбағатай ауд.) 

ЗИМИХА / ЗИМИХА (Шемонаиха ауд.) 

ЗНАМЕНКА / ЗНАМЕНКА (Аягөз ауд.) 

ЗОЛОТУХА / ЗОЛОТУХА (Бородулиха ауд., РФ) 

ЗОЛОТУШКА / ЗОЛОТУШКА (Күршім ауд.) 

ЗУБОВКА / ЗУБОВКА (Зырянов ауд.) 

ЗУЕВ КЛЮЧ / ЗУЕВ КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

ЗЫРЯНКА / ЗЫРЯНКА (Глубокое ауд.) 

ЗЫРЯНОВ КЛЮЧ / ЗЫРЯНОВ КЛЮЧ (Күршім ауд.) 

ИБРАГИМ / ИБРАГИМ (Көкпекті ауд.) 

ИВАЙЛОВА / ИВАЙЛОВА (Шемонаиха ауд.) 

ИВАНИХИН КЛЮЧ / ИВАНИХИН КЛЮЧ (Глубокое 

ауд.) 

ИВАНОВКА / ИВАНОВКА (Зырянов ауд.) 

ИВАНОВ КЛЮЧ / ИВАНОВ КЛЮЧ (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аумағы)  

ИГНАТИХА / ИГНАТИХА (Зырянов ауд.) 

ИГНАШИХА / ИГНАШИХА (Зырянов ауд.) 

ИГНАШИХА / ИГНАШИХА (Зырянов ауд.) 

ИЛЛАРИОНОВ ЛОГ / ИЛЛАРИОНОВ ЛОГ (Көкпекті 

ауд.) 

ИЛЬИНКА / ИЛЬИНКА (Көкпекті ауд.) 

ИЛЬИНКА / ИЛЬИНКА (Шемонаиха ауд.) 

ИНВАЛИДКА / ИНВАЛИДКА (Глубокое ауд.) 

ИОНИНСКАЯ / ИОНИНСКАЯ (Күршім ауд.) 

ИРАНИХА / ИРАНИХА (Зырянов ауд.) 

ИРТЫЦКИЙ КЛЮЧ / ИРТЫЦКИЙ   КЛЮЧ 
(Қатонқарағай ауд.) 

ИСАБЕК / ИСАБЕК (Күршім ауд.) 

ИТАРҚА / ИТАРКА (Абай ауд.) 

ИТАЯҚ / ИТАЯК (Семей қалалық әкімшілігінің аумағы) 

ИТЕН / ИТЕН (Аягөз ауд.) 

ИТЕСТЕК / ИТЕСТЕК (Күршім ауд.) 

ИТҚЫРЫЛҒАНСАЙ / ИТКЫРЫЛГАНСАЙ (Күршім 

ауд.) 

ИТӨЛГЕН / ИТОЛЬГЕН (Қатонқарағай ауд.) 

КАБАНОВКА / КАБАНОВКА (Шемонаиха ауд.) 

КАЗАНЦЕВ КЛЮЧ / КАЗАНЦЕВ КЛЮЧ (Глубокое 

ауд.) 

КАЗАЧИХА / КАЗАЧИХА (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

КАЗАЧКА / КАЗАЧКА (Глубокое ауд.) 



 

КАЗАЧЬЯ / КАЗАЧЬЯ (Күршім ауд.) 

КАЗЕННЫЙ КЛЮЧ / КАЗЕННЫЙ КЛЮЧ (Глубокое 

ауд.) 

КАЗЕННЫЙ КЛЮЧ / КАЗЕННЫЙ КЛЮЧ (Үржар 

ауд.) 

КАЗЕННЫЙ ЛОГ / КАЗЕННЫЙ ЛОГ (Зырянов ауд.) 

КАЙГОРОДЦЕВ / КАЙГОРОДЦЕВ (Шемонаиха ауд.) 

КАЛЕЕВ КЛЮЧ / КАЛЕЕВ КЛЮЧ (Зырянов ауд.) 

КАЛЕНДАРСКИЙ КЛЮЧ / КАЛЕНДАРСКИЙ КЛЮЧ 

(Глубокое ауд.) 

КАЛМАЧИХА / КАЛМАЧИХА (Глубокое ауд.) 

КАЛМАЧИХА / КАЛМАЧИХА (Қатонқарағай ауд) 

КАЛМЫЦКИЙ / КАЛМЫЦКИЙ (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

КАЛМЫЦКИЙ КЛЮЧ / КАЛМЫЦКИЙ КЛЮЧ 

(Глубокое ауд.) 

КАЛМЫЦКИЙ КЛЮЧ / КАЛМЫЦКИЙ КЛЮЧ 

(Глубокое ауд.) 

КАЛМЫЦКИЙ КЛЮЧ / КАЛМЫЦКИЙ КЛЮЧ 

(Риддер қалалық әкімшінігінің аумағы) 

КАМЕНИСТЫЙ КЛЮЧ / КАМЕНИСТЫЙ КЛЮЧ 

(Глубокое ауд.) 

КАМЕНИСТЫЙ КЛЮЧ / КАМЕНИСТЫЙ КЛЮЧ 

(Риддер қалалық әкімшілігінің аумағы) 

КАМЕНИСТЫЙ КЛЮЧ КАМЕНИСТЫЙ КЛЮЧ 

(Шемонаиха ауд.) 

КАМЕНКА / КАМЕНКА (Шемонаиха ауд, РФ) 

КАМЕННЫЙ БРОДОК / КАМЕННЫЙ БРО ДОК 

(Елубокое ауд.) 

КАМЕННЫЙ КЛЮЧ / КАМЕННЫЙ КЛЮЧ (Көкпекті 

ауд.) 

КАМЕННЫЙ КЛЮЧ / КАМЕННЫЙ КЛЮЧ 

(Қатонқарағай ауд.) 

КАМЕНУХА / КАМЕНУХА (Глубокое ауд.) 

КАМЕНУШКА / КАМЕНУШКА (Глубокое ауд.) 

КАМЕНУШКА / КАМЕНУШКА (Глубокое ауд.) 

КАМЕНУШКА / КАМЕНУШКА (Зырянов ауд.) 

КАМЕНУШКА / КАМЕНУШКА (Қатонқарағай ауд.) 

КАМЕНУШКА / КАМЕНУШКА (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

КАМЕНУШКА / КАМЕНУШКА (Ұлан ауд.) 

КАМЫШИ / КАМЫШИ (Глубокое ауд.) 

КАМЫШИНКА / КАМЫШИНКА (Глубокое ауд.) 

КАМЫШИНСКАЯ / КАМЫШИНСКАЯ (Шемонаиха 

ауд.) 

КАНАВОЧКА / КАНАВОЧКА (Зырянов ауд.) 

КАНАЧКА / КАНАЧКА (Үржар ауд.) 

КАНДЫКОВКА / КАНДЫКОВКА (Шемонаиха ауд.) 

КАНУКОВ КЛЮЧ / КАНУКОВ КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

КАПИТАНОВ ЛОГ / КАПИТАНОВ ЛОГ (Зырянов 

ауд.) 

КАПРАЛКА / КАПРАЛКА (Зырянов ауд.) 

КАПУСТИН КЛЮЧ / КАПУСТИН КЛЮЧ (Глубокое 

ауд.) 

КАРЕЛОВ КЛЮЧ / КАРЕЛОВ КЛЮЧ (Шемонаиха 

ауд.) 



 

КАРЕНЬКИЙ КЛЮЧ / КАРЕНЬКИЙ КЛЮЧ (Риддер 

қалалық әкімшілігінің аумағы) 

КАРПАЧЕВ КЛЮЧ / КАРПАЧЕВ КЛЮЧ (Шемонаиха 

ауд.) 

КАРПЕЕВ КЛЮЧ / КАРПЕЕВ КЛЮЧ (Күршім ауд.) 

КАPПOB КЛЮЧ / КАРПОВ КЛЮЧ (Көкпекті ауд.) 

КАРПУХИНА / КАРПУХИНА (Шемонаиха ауд.) 

КАРЧЕВСКИЙ КЛЮЧ / КАРЧЕВСКИЙ КЛЮЧ 

(Риддер қалалық әкімшілігінің аумағы) 

КАССА / КАССА (Глубокое ауд.) 

КАУРИХА / КАУРИХА (Қатонқарағай ауд.) 

КАЧАНИХА / КАЧАНИХА (Глубокое ауд.) 

КӘРМЕН / КАРМЕН (Ұлан ауд.)  

КӘРІП-КӨПЛАЙ / КАРИП-КОПЛАЙ (Жарма ауд.) 

КЕДРОВКА / КЕДРОВКА (Глубокое ауд.)  

КЕДРОВКА / КЕДРОВКА (Зырянов ауд.)  

КЕДРОВКА / КЕДРОВКА (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

КЕДРОВЫЙ КЛЮЧ / КЕДРОВЫЙ КЛЮЧ 

(Қатонқарағай ауд.) 

КЕДРОВЫЙ КЛЮЧ / КЕДРОВЫЙ КЛЮЧ (Риддер 

қалалық әкімшілігінің аумағы)  

КЕЗЕҢСУ / КЕЗЕНСУ (Қатонқарағай ауд. 

және ҚХР шекарасында) 

КЕЛБАТЫР / КЕЛЬБАТЫР (Жарма ауд.) 

КЕЛДЕМҰРАТ / КЕЛЬДЕМУРАТ (Үржар ауд.) 

КЕЛТЕБҰЛАҚ / КЕЛЬТЕБУЛАК (Семей қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

КЕЛТЕШАТ / КЕЛЬТЕШАТ (Тарбағатай ауд.) 

КЕМПІР-ШАЛ / КЕМПІР-ШАЛ (Абай ауд.)  

КЕНДІРЛІ / КЕНДИРЛИ (Күршім ауд.)  

КЕНДІРЛІК / КЕНДИРЛИК (Зайсан ауд.)  

КЕНДІРЛІК / КЕНДИРЛИК (Зайсан ауд.) 

КЕНЕБАЙ / КЕНЕБАЙ (Ұлан ауд.) 

КЕНЕЛІ / КЕНЕЛИ (Үржар ауд.)  

КЕНЖЕҚАЗАҚ / КЕНЖЕКАЗАК (Абай ауд.) 

КЕНЖЕҚАЗЫ / КЕНЖЕКАЗЫ (Ұлан ауд.) 

КЕҢБҰЛАҚ / КЕНБУЛАК (Абай ауд.)  

КЕҢБҰЛАҚ / КЕНБУЛАК (Зайсан ауд.)  

КЕҢБҰЛАҚ / КЕНБУЛАК (Зайсан ауд.)  

КЕҢБҰЛАҚ / КЕНБУЛАК (Зайсан ауд.)  

КЕҢБҰЛАҚ / КЕНБУЛАК (Тарбағатай ауд.) 

КЕҢҚОНЫС / КЕНКОНЫС (Абай ауд.)  

КЕҢӨТКЕЛ / КЕНОТКЕЛЬ (Зайсан ауд.)  

КЕҢСАЙ / КЕНСАЙ (Абай ауд.) 

КЕҢСАЙ / КЕНСАЙ (Аягөз ауд.) 

КЕҢСАЙ / КЕНСАЙ (Тарбағатай ауд.)  

КЕҢСАЙ / КЕНСАЙ (Тарбағатай, Зайсан ауд.) 

КЕҢСАЙ / КЕНСАЙ (Ұлан ауд.) 

КЕҢСУ/ КЕНСУ (Қатонқарағай ауд.) 

КЕҢТОМАРБҰЛАҚ / КЕНТОМАРБУЛАК (Күршім 

ауд.) 

КЕҢШАТ / КЕНШАТ (Тарбағатай ауд.)  

КЕПЕЛІ / КЕПЕЛИ (Үржар ауд. және ҚХР)  

КЕПЕЛІ / КЕПЕЛИ (Үржар ауд.)  

КЕРЕТЕЖҰРТ / КЕРЕГЕЖУРТ (Көкпекті ауд.) 



 

КЕРЕГЕТАС / КЕРЕГЕТАС (Зайсан ауд.)  

КЕРЕГЕТАС / КЕРЕГЕТАС (Күршім ауд.)  

КЕРЕЙБАЙ / КЕРЕЙБАЙ (Күршім ауд.) 

КЕРЕЙТИГЕН / КЕРЕЙТИГЕН (Ұлан ауд.) 

КЕРЕҢШЕК / КЕРЕНШЕК (Тарбағатай ауд.)  

КИЕВКА / КИЕВКА (Шемонаиха ауд.) 

КИЕЛІ / КИЕЛИ (Ұлан, Жарма ауд.)  

КИНДИНОВ КЛЮЧ / КИНДИНОВ КЛЮЧ (Глубокое 

ауд.) 

КИПЕШНАЯ / КИПЕШНАЯ (Шемонаиха ауд. 

және РФ шекарасында) 

КИРГИНЧИХА / КИРГИНЧИХА (Глубокое ауд.) 

КИРИЛКА / КИРИЛКА (Зырянов ауд.)  

КИРИЛКА / КИРИЛКА (Қатонқарағай ауд.) 

КИРИЛЛОВ КЛЮЧ / КИРИЛЛОВ КЛЮЧ (Глубокое 

ауд.) 

КИСЕЛЕВА / КИСЕЛЕВА (Шемонаиха ауд.) 

КИСЕЛЕВ КЛЮЧ / КИСЕЛЕВ КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

КИТОВ ЛОГ / КИТОВ ЛОГ (Зырянов ауд.)  

КИІКБАЙ / КИИКБАЙ (Семей қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

КИІКБҰЛАҚ / КИИКБУЛАК (Күршім ауд.) 

КИІКТІ / КИИКТЫ (Ұлан ауд.)  

КЛЕМЕНТЬЕВ ЛОГ / КЛЕМЕНТЬЕВ ЛОГ (Зырянов 

ауд.) 

КЛИМЧЕНКИН ЛОГ / КЛИМЧЕНКИН ЛОГ (Ұлан 

ауд.) 

КЛЮЧЕВКА / КЛЮЧЕВКА (Шемонаиха ауд.) 

КЛЮЧИ / КЛЮЧИ (Глубокое ауд.) 

КЛЮЧИ / КЛЮЧИ (Күршім ауд.) 

КЛЮЧИ / КЛЮЧИ (Ұлан ауд.) 

КЛЮЧ МАРАЛУШКА / КЛЮЧ МАРАЛУШКА 

(Зырянов ауд.) 

КОВАЛЕВКА / КОВАЛЕВКА (Ұлан ауд.) 

КОВАЛЮШКА / КОВАЛЮШКА (Глубокое ауд.) 

КОВРИЖНАЯ / КОВРИЖНАЯ (Зырянов ауд.) 

КОЖЕНИХА / КОЖЕНИХА (Глубокое ауд.) 

КОЗАНИХА / КОЗАНИХА (Глубокое ауд.) 

КОЗЛЕНОК / КОЗЛЕНОК (Көкпекті ауд.)  

КОЗЛОВА / КОЗЛОВА (Шемонаиха ауд.)  

КОЗЛОВКА / КОЗЛОВКА (Глубокое ауд.)  

КОЗЛОВКА / КОЗЛОВКА (Зырянов ауд.)  

КОЗЛОВ КЛЮЧ / КОЗЛОВ КЛЮЧ (Көкпекті ауд.) 

КОЗЛУШКА / КОЗЛУШКА (Зырянов ауд.) 

КОЗЛУШКА / КОЗЛУШКА (Зырянов ауд.) 

КОЗЛУШКА / КОЗЛУШКА (Зырянов ауд.) 

КОЗЛУШКА / КОЗЛУШКА (Зырянов ауд.) 

КОЗЛУШКА / КОЗЛУШКА (Зырянов ауд.) 

КОЗЛУШКА / КОЗЛУШКА (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аум.) 

КОЗЛУШКА / КОЗЛУШКА (Шемонаиха ауд.) 

КОЗЛУШКА / КОЗЛУШКА (Шемонаиха ауд.) 

КОЗЛУШКА / КОЗЛУШКА (Шемонаиха ауд. және РФ 

шекарасында) 

КОКОРИХА / КОКОРИХА (Шемонаиха ауд.) 

КОКОТКИН ЛОГ / КОКОТКИН ЛОГ (Көкпекті ауд.) 



 

КОЛБЯНКА / КОЛБЯНКА (Глубокое ауд.) 

КОЛБЯНКА / КОЛБЯНКА (Қатонқарағай ауд.) 

КОЛБЯНЫЙ КЛЮЧ / КОЛБЯНЫЙ КЛЮЧ (Зырянов 

ауд.) 

КОЛЕСНИКОВА / КОЛЕСНИКОВА (Глубокое ауд.) 

КОЛЕСНИКОВ КЛЮЧ / КОЛЕСНИКОВ КЛЮЧ 

(Глубокое ауд.) 

КОЛМАЧИХА / КОЛМАЧИХА (Зырянов ауд.) 

КОЛМАЧИХА / КОЛМАЧИХА (Қатонқарағай ауд.) 

КОЛЧАТКА / КОЛЧАТКА (Көкпекті ауд.) 

КОЛЬЧУГА / КОЛЬЧУГА (Көкпекті ауд.) 

КОМАРИХА / КОМАРИХА (Бородулиха ауд.) 

КОМАРОВА / КОМАРОВА (Зырянов ауд.) 

КОМСОМОЛЬСКАЯ / КОМСОМОЛЬСКАЯ (Көкпекті 

ауд.) 

КОНДРАШИХА / КОНДРАШИХА (Глубокое ауд.) 

КОНЧЕНКИН ЛОГ / КОНЧЕНКИН ЛОГ (Бородулиха 

ауд.) 

КОРОБИХА / КОРОБИХА (Қатонқарағай ауд.) 

КОРОБИХА / КОРОБИХА (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

КОРОВИХА / КОРОВИХА (Глубокое ауд.) 

КОРОВЬЯ / КОРОВЬЯ (Қатонқарағай және Күршім ауд. 

шекарасында) 

КОРОВЯК / КОРОВЯК (Зырянов ауд.) 

КОРОЛЕВА / КОРОЛЕВА (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

КОРОТКАЯ / КОРОТКАЯ (Зырянов ауд.) 

КОРОТКОВ КЛЮЧ / КОРОТКОВ КЛЮЧ (Зырянов, 

Қатонқарағай ауд.) 

КОРШУНОВКА / КОРШУНОВКА (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

КОРШУНОВ КЛЮЧ / КОРШУНОВ  КЛЮЧ   (Глубокое 

ауд.) 

КОТЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ / КОТЕЛЬНЫЙ  КЛЮЧ 

(Зырянов ауд.) 

КОЧЕВНОЙ КЛЮЧ / КОЧЕВНОЙ  КЛЮЧ (Көкпекті 

ауд.) 

КОЧЕЧНЫЙ КЛЮЧ / КОЧЕЧНЫЙ КЛЮЧ (Риддер 

қалалық әкімшілігінің аумағы)  

КОЧКОВАТАЯ / КОЧКОВАТАЯ (Бородулиха ауд.) 

КОЧКОВАЯ / КОЧКОВАЯ (Глубокое ауд.) 

КОШЕЧИЙ КЛЮЧ / КОШЕЧИЙ КЛЮЧ (Глубокое 

ауд.) 

КОЯКОВ КЛЮЧ / КОЯКОВ КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

КӨБЕТАЙ / КОБЕТАЙ (Абай ауд.) 

КӨГЕДАЙ / КОГЕДАЙ (Күршім ауд.) 

КӨДЕК / КОДЕК (Күршім ауд.) 

КӨКБАЙ / КОКБАЙ (Абай ауд.) 

КӨКБАСТАУ / КОКБАСТАУ (Күршім ауд.) 

КӨКБАСТАУ / КОКБАСТАУ (Қатонқарағай. 

Күршім ауд.) 

КӨКБАСТАУ / КОКБАСТАУ (Тарбағатай ауд.) 

КҚКБҰЛАҚ / КОКБУЛАК (Зайсан ауд.)  

КӨКДАБА / КОКДАБА (Қатонқарағай ауд.)  

КӨКЕ / КОКЕ (Ұлан ауд.) 



 

КӨКЕН / КОКЕН (Күршім ауд.) 

КӨКЕНБАЙ / КОКЕНБАЙ (Өскемен қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

КӨКЕНТАЛДЫ / КОКЕНТАЛДЫ (Зайсан, Тарбағатай 

ауд.) 

КӨКЖАЙДАҚ / КОКЖАЙДАК (Аягөз ауд.) 

КӨКЖАЙДАҚ / КОКЖАЙДАК (Жарма ауд.) 

КӨКЖАЙДАҚ / КОКЖАЙДАК (Көкпекті ауд.) 

КӨКЖАЙДАҚ / КОКЖАЙДАК (Тарбағатай ауд.) 

КӨКЖОТА/ КОКЖОТА (Күршім ауд.)  

КӨКЖЫРА / КОКЖЫРА (Зайсан ауд.)  

КӨККӨЗ / КОККОЗ (Семей қалалық әкімшілік аумағы, 

Қарағанды обл.) 

КӨККӨЗ / КОККОЗ (Тарбағатай ауд.) 

КӨК КАРАОЗЕК / КОК КАРАОЗЕК (Күршім ауд.) 

КӨКӨЗЕК / КОКОЗЕК (Абай, Аягөз ауд.)  

КӨКӨЗЕК / КОКОЗЕК (Қатонқарағай ауд.)  

КӨКПЕКТІ / КОКПЕКТЫ (Күршім, Көкпекті ауд.) 

КӨКСАЙ / КОКСАЙ (Көкпекті ауд.)  

КӨКСАЛА / КОКСАЛА (Аягөз ауд.)  

КӨКСАЛДЫ / КОКСАЛДЫ (Зайсан ауд.)  

КӨКСЕРКЕ / КОКСЕРКЕ (Ұлан ауд.) 

КӨКСУ / КОКСУ (Абай ауд.) 

КӨКСУ / КОКСУ (Аягөз ауд.) 

КӨКСУ / КОКСУ (Аягөз ауд.) 

КӨКСУ / КОКСУ (Жарма ауд.) 

КӨКТАЛ / КОКТАЛ (Тарбағатай ауд.) 

КӨКТЕКШЕ / КОКТЕКШЕ (Зайсан ауд.) 

КӨКТЕРЕК / КОКТЕРЕК (Зайсан ауд.) 

КӨКТЕРЕК / КОКТЕРЕК (Күршім ауд.) 

КӨКТЕРЕК / КОКТЕРЕК (Күршім ауд.) 

КӨКТЕРЕК / КОКТЕРЕК (Қатонқарағай ауд.) 

КӨКТЕРЕК / КОКТЕРЕК (Үржар ауд.) 

КӨКТҰМА / КОКТУМА (Аягөз ауд.) 

КӨКТҰМА / КОКТУМА (Үржар ауд.) 

КӨКШЕ / КОКШЕ (Аягөз ауд.) 

КӨКШЕТАУ / КОКШЕТАУ (Семей қалалық әкімшілік 

аумағы және Қарағанды обл.) 

КӨЛДЕЙ / КОЛЬДЕЙ (Тарбағатай, Үржар ауд.) 

КӨЛДЕНЕҢ / КОЛЬДЕНЕН (Абай ауд.) 

КӨЛДЕНЕҢ / КОЛЬДЕНЕН (Тарбағатай ауд.) 

КӨЛДЕНЕҢ / КОЛЬДЕНЕН (Үржар ауд.) 

КӨЛДЕНЕҢ / КОЛЬДЕНЕН (Үржар ауд.) 

КӨЛДЕНЕҢАША / КОЛЬДЕНЕНАША (Абай ауд.) 

КӨЛДЕНЕҢБҰЛАҚ / КОЛЬДЕНЕНБУЛАК (Зайсан 

ауд.) 

КӨЛДЕНЕҢБҰЛАҚ / КОЛЬДЕНЕНБУЛАК (Күршім 

ауд.) 

КӨЛДЕНЕҢБҰЛАҚ / КОЛЬДЕНЕНБУЛАК 

(Қатонқарағай ауд.) 

КӨЛДЕНЕҢБҰЛАҚ / КОЛЬДЕНЕНБУЛАК 

(Қатонқарағай. Күршім ауд.) 

КӨЛДЕНЕҢБҰЛАҚ / КОЛЬДЕНЕНБУЛАК 

(Тарбағатай ауд.) 

КӨЛДЕНЕҢБҰЛАҚ / КОЛЬДЕНЕНБУЛАК 

(Тарбағатай ауд.) 



 

КӨЛДЕНЕҢБҰЛАҚ / КОЛЬДЕНЕНБУЛАК (Ұлан ауд.) 

КӨЛДЕНЕҢСУ / КОЛЬДЕНЕНСУ (Аягөз ауд.) 

КӨЛДЕНЕҢСУ / КОЛЬДЕНЕНСУ (Зайсан ауд.) 

КӨЛДЕНЕҢСУ / КОЛЬДЕНЕНСУ (Тарбағатай ауд.) 

КӨЛДЕНЕҢТОҒАЙ / КОЛЬДЕНЕНТОГАЙ (Жарма 

ауд.) 

КӨЛЕМЕС / КОЛЬЕМЕС (Қатонқарағай ауд.) 

КӨЛЖЕТІ / КОЛЬЖЕТЫ (Қатонқарағай, Күршім ауд.) 

КӨЛКӨЗ / КОЛЬКОЗ (Көкпекті ауд.) 

КӨЛІКБАЙ / КОЛИКБАЙ (Аягөз ауд.) 

КӨМІРБҰЛАҚ / КОМИРБУЛАК (Күршім ауд.) 

КӨПІРЛІ / КОПИРЛИ (Көкпекті, Ұлан ауд.) 

КӨПІРЛІ / КОПИРЛИ (Көкпекті, Ұлан ауд.) 

КӨПІРТАССУ / КОПИРТАССУ (Күршім ауд. және 

ҚХР) 

КӨРҚОЙТАС / КОРКОЙТАС (Күршім ауд.) 

КӨРПЕ / КОРПЕ (Ұлан ауд.) 

КӨРПЕБАЙ / КОРПЕБАЙ (Тарбағатай ауд.) 

КӨШАСУШАҒЫЛ / КОШАСУШАГЫЛ (Аягөз ауд.) 

КӨШЕРБАЙ / КОШЕРБАЙ (Үржар ауд.) 

КРАСКОВ КЛЮЧ / КРАСКОВ КЛЮЧ (Қатонқарағай 

ауд.) 

КРАСНАЯ / КРАСНАЯ (Шемонаиха ауд.) 

КРАСНОКАМЕНСКАЯ / КРАСНОКАМЕНСКАЯ 

(Зырянов ауд.) 

КРАСНОЯРКА / КРАСНОЯРКА (Глубокое ауд.) 

КРАСНОЯРКА / КРАСНОЯРКА (Глубокое ауд.) 

КРАСНЫЙ КЛЮЧ / КРАСНЫЙ КЛЮЧ (Үржар ауд.) 

КРАСНЫЙ ЯР / КРАСНЫЙ ЯР (Зырянов ауд.) 

КРАХМАЛИХА / КРАХМАЛИХА (Глубокое ауд.) 

КРЕСТОВКА / КРЕСТОВКА (Зырянов ауд.) 

КРЕСТОВКА / КРЕСТОВКА (Қатонқарағай ауд.) 

КРЕСТЬЯНКА / КРЕСТЬЯНКА (Зырянов ауд.) 

КРИВАЯ / КРИВАЯ (Ұлан ауд.) 

КРИВУШКА КРИВУШКА (Қатонқарағай ауд.) 

КРУТАЯ / КРУТАЯ (Зырянов ауд.) 

КРУТАЯ РЕЧКА / КРУТАЯ РЕЧКА (Глубокое ауд.) 

КРУТЕЛЕВ КЛЮЧ / КРУТЕЛЕВ КЛЮЧ (Глубокое 

ауд.) 

КРУТИШКА / КРУТИШКА (Глубокое ауд.) 

КРУТИШКА / КРУТИШКА (Зырянов ауд.) 

КРУТОЙ КЛЮЧ / КРУТОЙ КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

КРУТОЙ КЛЮЧ / КРУТОЙ КЛЮЧ (Зырянов ауд.) 

КРУТОЙ КЛЮЧ / КРУТОЙ КЛЮЧ (Шемонаиха ауд.) 

КРУТОЙ ЛОГ / КРУТОЙ ЛОГ (Зырянов ауд.) 

КРУТОЙ ЛОГ / КРУТОЙ ЛОГ (Шемонаиха ауд.) 

КРУТЬМА / КРУТЬМА (Риддер қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

КРЫСЕНКИН ЛОГ / КРЫСЕНКИН ЛОГ (Ұлан ауд.) 

КРЮКОВКА / КРЮКОВКА (Шемонаиха ауд.) 

КУЗИХА / КУЗИХА (Глубокое ауд.) 

КУЗЬМИНКА / КУЗЬМИНКА (Шемонаиха ауд.) 

КУЗЬМИН КЛЮЧ / КУЗЬМИН КЛЮЧ (Қатонқарағай 

ауд.) 

КУКУЕВКА / КУКУЕВКА (Глубокое ауд.) 

КУКУШКИН КЛЮЧ / КУКУШКИН КЛЮЧ 



 

(Шемонаиха ауд.) 

КУЛАКОВА / КУЛАКОВА (Глубокое ауд.) 

КУЛИБАЧИХА / КУЛИБАЧИХА (Шемонаиха ауд.) 

КУЛИБАЧИХА / КУЛИБАЧИХА (Бородулиха ауд.) 

КУРБАТОВ КЛЮЧ / КУРБАТОВ КЛЮЧ (Зырянов 

ауд.) 

КУСЬКИНА / КУСЬКИНА (Глубокое ауд.)  

КУТИХА / КУТИХА (Зырянов ауд.) 

КУЧИХА / КУЧИХА (Риддер қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

КУЯНОК / КУЯНОК (Көкпекті ауд.)  

КҮЙГЕНБҰЛАҚ / КУЙГЕНБУЛАК (Зайсан ауд.) 

КҮЙГЕНӨЗЕК / КУЙГЕНОЗЕК (Аягөз ауд.)  

КҮЛӘЙ / КУЛАЙ (Күршім ауд.) 

КҮЛЕБАЙ / КУЛЕБАЙ (Аягөз, Үржар ауд.)  

КҮНБАС / КУНБАС (Тарбағатай ауд.)  

КҮНГЕЙ / КУНГЕЙ (Абай ауд.) 

КҮНТУҒАН / КУНТУГАН (Абай ауд.) 

КҮҢГІРТЖЫРА / КУНГИРТЖЫРА (Қатонқарағай 

ауд.) 

КҮП / КУП (Жарма ауд.) 

КҮРКІЛДЕК / КУРКИЛЬДЕК (Көкпекті ауд.) 

КҮРКІЛДЕУІК / КУРКИЛЬДЕУИК (Тарбағатай ауд.) 

КҮРКІРЕМЕ / КУРКИРЕМЕ (Қатонқарағай ауд.) 

КҮРМЕЛТІ / КУРМЕЛЬТЫ (Жарма ауд.)  

КҮРТІ / КУРТЫ (Қатонқарағай ауд.) 

КҮРШІМ / КУРШИМ (Күршім ауд.)  

КҮШІКБАЙ / КУШИКБАЙ (Абай ауд.)  

КІНДІК / КИНДИК (Ұлан ауд.) 

КІНДІКТІ / КИНДИКТЫ (Көкпекті ауд.)  

КІСЕМІС / КИСЕМИС (Ұлан, Жарма ауд.)  

КІШКЕНЕ ЖЕМЕНЕЙ / КИШКЕНЕ ЖЕМЕНЕЙ 

(Зайсан ауд.) 

КІШКЕНЕ ҚАЙЫҢДЫ / КИШКЕНЕ КАЙЫНДЫ 

(Көкпекті ауд.) 

КІШКЕНЕ ҚУРАЙЛЫ / КИШКЕНЕ КУРАЙЛЫ (Аягөз 

ауд.) 

КІШКЕНЕ ҚЫЗЫЛБҰЛАҚ / КИШКЕНЕ 

КЫЗЫЛБУЛАК (Көкпекті ауд.)  

КІШКЕНЕ НАРЫН / КИШКЕНЕ НАРЫН 

(Қатонқарағай ауд.) 

КІШКЕНЕСАЗ / КИШКЕНЕСАЗ (Күршім ауд.) 

КІШКЕНЕТАУ / КИШКЕНЕТАУ (Үржар ауд.) 

КІШКЕНЕШАТ / КИШКЕНЕШАТ (Жарма ауд.) 

КІШКЕНТАЙ / КИШКЕНТАЙ (Тарбағатай ауд.) 

КІШІ АЙ / КИШИ АЙ (Аягөз ауд.) 

КІШІ АЮЛЫ / КИШИ АЮЛЫ (Ұлан ауд.)  

КІШІ БАТПАҚ / КИШИ БАТПАК (Аягөз ауд.) 

КІШІБӨКЕН / КИШИ БОКЕН (Көкпекті ауд.) 

КІШІ БҰҚТЫРМА / КИШИ БУКТЫРМА (Зырянов 

ауд.) 

КІШІ ЖЕМЕНЕЙ / КИШИ ЖЕМЕНЕЙ (Зайсан ауд.) 

КІШІ КЕРЕГЕТАС / КИШИ КЕРЕГЕТАС (Зайсан ауд.) 

КІШІ ЖОЛБҰЛАҚ / КИШИ ЖОЛБУЛАК (Үржар ауд.) 

КІШІ КӨГЕДАЙ / КИШИ КОГЕДАЙ (Күршімауд.) 

КІШІ КӨКЕ / КИШИ КОКЕ (Ұлан ауд.) 



 

КІШІ КӨККӨЛ / КИШИ КОККОЛЬ (Қатонқарағай 

ауд.) 

КІШІҚАБАН / КИШИ КАБАН (Көкпекті ауд.) 

КІШІ ҚАЙЫҢАЙРЫҚ / КИШИ КАЙЫНАЙРЫК 

(Күршім ауд.) 

КІШІҚАЙЫҢДЫ / КИШИ КАЙЫНДЫ (Көкпекті ауд.) 

КІШІ ҚАРА БЕРЕЛ / КИШИ КАРА БЕРЕЛЬ 

(Қатонқарағай ауд.) 

КІШІ ҚАРАҚОЖА / КИШИ КАРАКОЖА (Глубокое 

ауд.) 

КІШІ ҚАРҒАЛЫ / КИШИ ҚАРГАЛЫ (Көкпекті ауд.) 

КІШІ НАРЫН / КИШИ НАРЫН (Қатонқарағай ауд.) 

КІШІ ОБА / КИШИ ОБА (Глубокое, Шемонаиха ауд.) 

КІШІ САРЫМСАҚ / КИШИ САРЫМСАК (Зайсан ауд.) 

КІШІ САРЫӨЗЕК / КИШИ САРЫОЗЕК (Аягөз ауд.) 

КІШІ ТЕКЕБҰЛАҚ / КИШИ ТЕКЕБУЛАК (Үржар 

ауд.) 

КІШІ ТОҚАБАЙ / КИШИ ТОКАБАЙ (Абай ауд) 

КІШІ ТҰРҒЫСЫН / КИШИ ТУРГЫСЫН (Зырянов 

ауд.) 

КІШІ ҮЛБІ / КИШИ УЛЬБИ (Зырянов ауд.) 

КІШІ ҮРЖАР / КИШИ УРЖАР (Үржар ауд.) 

КІШІ ШАҒАН / КИШИ ШАГАН (Семей қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

КІШІ ШЫБЫНДЫ / КИШИ ШЫБЫНДЫ (Ұлан ауд.) 

КІШІ ШІГІЛЕК / КИШИ ШИГИЛЕК (Көкпекті ауд.) 

ҚАБАНШАТ / КАБАНШАТ (Тарбағатай, Көкпекті ауд.) 

ҚАБАС / КАБАС (Абай ауд.) 

ҚАБАШБҰЛАҚ / КАБАШБУЛАК (Аягөз ауд.) 

ҚАБЫРҒАТАЛ / КАБЫРГАТАЛ (Тарбағатай ауд.) 

ҚАБЫШ / КАБЫШ (Үржар ауд.) 

ҚАДЫРБАЙ / КАДЫРБАЙ (Көкпекті ауд.)  

ҚАЗБАЛА / КАЗБАЛА (Абай ауд.) 

ҚАЙНАР / КАЙНАР (Зайсан ауд.) 

ҚАЙНАР / КАЙНАР (Тарбағатай ауд.)  

ҚАЙНАР / КАЙНАР (Тарбағатай ауд.)  

ҚАЙРАҚТЫ / КАЙРАКТЫ (Аягөз ауд.) 

ҚАЙРАҚТЫ / КАЙРАКТЫ (Күршім ауд.) 

ҚАЙРАҚТЫ / КАЙРАКТЫ (Тарбағатай ауд.)  

ҚАЙШЫ / КАЙШЫ (Тарбағатай ауд.)  

ҚАЙШЫ / КАЙШЫ (Үржар ауд.)  

ҚАЙЫҢБҰЛАҚ / КАЙЫНБУЛАК (Күршім ауд.) 

ҚАЙЫҢБҰЛАҚ / КАЙЫНБУЛАК (Күршім ауд.) 

ҚАЙЫҢДЫ / КАЙЫНДЫ (Аягөз ауд.)  

ҚАЙЫНДЫ / КАЙЫНДЫ (Аягөз, Үржар ауд.) 

ҚАЙЫНДЫ / КАЙЫНДЫ (Жарма ауд.) 

ҚАЙЫҢДЫ / КАЙЫНДЫ (Зайсан ауд.)  

ҚАЙЫҢДЫ / КАЙЫНДЫ (Көкпекті ауд.)  

ҚАЙЫҢДЫ / КАЙЫНДЫ (Күршім ауд.)  

ҚАЙЫҢДЫ / КАЙЫНДЫ (Күршім ауд.)  

ҚАЙЫНДЫ / КАЙЫНДЫ (Үржар ауд. және 

ҚХР) 

ҚАЙЫҢДЫ / КАЙЫНДЫ (Үржар ауд.) 

ҚАЙЫҢДЫБҰЛАҚ / КАЙЫНДЫБУЛАК (Зайсан ауд.) 

КАЙЫҢДЫБҰЛАҚ / КАЙЫНДЫБУЛАК (Көкпекті, 

Жарма ауд.)  



 

ҚАЙЫҢДЫБҰЛАҚ / КАЙЫНДЫБУЛАК (Күршім 

ауд.) 

ҚАЙЫҢДЫБҰЛАҚ / КАЙЫНДЫБУЛАК (Тарбағатай 

ауд.) 

ҚАЙЫҢДЫБҰЛАҚ / КАЙЫНДЫБУЛАК (Ұлан ауд.) 

КАЙЫҢДЫБҰЛАҚ / КАЙЫНДЫБУЛАК 

(Ұлан ауд.) 

ҚАҚ / КАК (Ұлан ауд.) 

ҚАЛБА / КАЛБА (Көкпекті ауд.) 

ҚАЛҒҰТЫ / КАЛГУТЫ (Аягөз ауд.)  

ҚАЛҒҮТЫ / КАЛГУТЫ (Күршім ауд.)  

ҚАЛЖЫР / КАЛЖЫР (Күршім ауд.)  

ҚАЛМАҚБАЙ / КАЛМАКБАЙ (Зайсан ауд.) 

ҚАЛМАҚТҰМА / КАЛМАКТУМА (Үржар ауд.) 

ҚАЛТАЙ / КАЛТАЙ (Зайсан ауд.) 

ҚАЛЫБАЙ / КАЛЫБАЙ (Ұлан ауд.)  

ҚАМҚИЯ / КАМКИЯ (Қатонқарағай,Күршім 

ауд.) 

ҚАМЫС / КАМЫС (Зырянов ауд.) 

ҚАМЫСТЫ / КАМЫСТЫ (Көкпекті ауд.)  

ҚАМЫСТЫ / КАМЫСТЫ (Тарбағатай ауд.) 

ҚАМЫСТЫ / КАМЫСТЫ (Үржар ауд.) 

ҚАМЫСТЫБАСТАУ / КАМЫСТЫБАСТАУ 

(Тарбағатай ауд.) 

ҚАНАЙ / КАНАЙ (Аягөз ауд.) 

ҚАНАЙ/ КАНАЙ (Қатонқарағай, Күршім ауд.)  

ҚАНАТ / КАНАТ (Күршім ауд.) 

ҚАНБҰЛАҚ / КАНБУЛАК (Тарбағатай ауд.) 

ҚАНДЫБҰЛАҚ / КАНДЫБУЛАК (Кокнекті ауд.) 

ҚАНДЫСУ / КАНДЫСУ (Зайсан, Тарбағатай ауд.) 

ҚАНЖЫҒАБҰЛАҚ / КАНЖЫГАБУЛАК 

(Ұлан ауд.) 

ҚАНСУ / КАНСУ (Зайсан, Тарбағатай ауд.) 

ҚАНЫМА / КАНЫМА (Жарма ауд.) 

ҚАҢҒЫР / КАНГЫР (Ұлан ауд.) 

ҚАРААҒАШ / КАРААГАШ (Абай ауд.)  

ҚАРААҒАШ / КАРААГАШ (Абай ауд.)  

ҚАРААҒАШ / КАРААГАШ (Аягөз, Тарбағатай ауд.) 

ҚАРААҒАШ / КАРААГАШ (Жарма ауд.)  

ҚАРААҒАШ / КАРААГАШ (Күршім ауд.) 

ҚАРААҒАШ / КАРААГАШ (Күршім ауд.) 

ҚАРААҒАШ / КАРААГАШ (Семей қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ҚАРААҒАШ / КАРААГАШ (Тарбағатай ауд.) 

ҚАРААЙҒЫР / КАРААЙГЫР (Күршім ауд.) 

ҚАРААЙРЫҚ / КАРААИРЫК (Тарбағатай ауд.) 

ҚАРААЛА / КАРААЛА (Ұлан ауд.) 

ҚАРААЛАШАҒЫЛ / КАРААЛАШАГЫЛ (Аягөз ауд.) 

ҚАРААРЫҚ / КАРААРЫК (Қатонқарағай ауд.) 

ҚАРААТСОЙҒАН / КАРААТСОЙГАН (Көкпекті ауд.) 

ҚАРААЯҚ / КАРААЯК (Ұлан, Көкпекті ауд.) 

ҚАРАБАЙ / КАРАБАЙ (Жарма ауд.)  

ҚАРАБАЙ / КАРАБАЙ (Жарма ауд.)  

ҚАРАБАЙ / КАРАБАЙ (Күршім ауд.)  

ҚАРАБАЛА / КАРАБАЛА (Абай ауд.) 

ҚАРАБАЛАПАН / КАРАБАЛАПАН (Ұлан ауд.) 



 

ҚАРАБАС / КАРАБАС (Зайсан ауд.)  

ҚАРАБАСТАУ / КАРАБАСТАУ (Жарма ауд.) 

ҚАРАБАСТАУ / КАРАБАСТАУ (Үржар ауд.) 

КАРАБАТПАҚ / КАРАБАТПАК (Зайсан ауд.)  

ҚАРА БЕРЕЛ / КАРА БЕРЕЛЬ (Қатонқарағай ауд.) 

ҚАРАБУРА / КАРАБУРА (Күршім ауд.)  

ҚАРАБҰЛАҚ / КАРАБУЛАК (Абай ауд.) 

ҚАРАБҰЛАҚ / КАРАБУЛАК (Абай ауд.) 

ҚАРАБҰЛАҚ / КАРАБУЛАК (Аягөз ауд.) 

ҚАРАБҰЛАҚ  / КАРАБУЛАК (Жарма ауд.) 

ҚАРАБҰЛАҚ / КАРАБУЛАК (Күршім ауд.) 

ҚАРАБҰЛАҚ / КАРАБУЛАК (Семей қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ҚАРАБҰЛАҚ / КАРАБУЛАК (Тарбағатай ауд.) 

ҚАРАБҰЛАҚ / КАРАБУЛАК (Тарбағатай ауд.) 

ҚАРАБҰЛАҚ / КАРАБУЛАК (Тарбағатай,  

Көкпекті ауд.) 

КАРАБҰЛАҚ / КАРАБУЛАК (Үржар ауд.)  

ҚАРАБҰТА / КАРАБУТА (Үржар ауд.) 

ҚАРАҒАЙ / КАРАГАЙ (Қатонқарағай ауд.) 

ҚАРАҒАЙЛЫ / КАРАГАЙЛЫ (Зайсан ауд.) 

ҚАРАҒАЙЛЫ КАРАГАЙЛЫ (Күршім ауд.) 

ҚАРАҒАЙЛЫ / КАРАГАЙЛЫ (Күршім ауд.) 

ҚАРАҒАЙЛЫ / КАРАГАЙЛЫ (Үржар ауд.) 

ҚАРАҒАНАЙРЫҚ / КАРАГАНАЙРЫК (Абай ауд.) 

ҚАРАҒАНДЫ / КАРАГАНДЫ (Аягөз ауд.) 

ҚАРАҒАНДЫ / КАРАГАНДЫ (Абай ауд.) 

ҚАРАҒАНДЫБҰЛАҚ / КАРАГАНДЫБУЛАК (Абай 

ауд.) 

ҚAPAҒАНДЫӨЗЕК / КАРАГАНДЫОЗЕК (Аягөз ауд. 

және Қарағанды обл.) 

ҚАРАҒАНДЫОЗЕК / КАРАГАНДЫОЗЕК (Жарма ауд.) 

ҚАРА ЕРТІС / КАРА ЕРТИС (Зайсан, Күршім ауд. және 

ҚХР) 

ҚАРАЖАЛ / КАРАЖАЛ (Көкпекті ауд.)  

ҚАРАЖАЛ / КАРАЖАЛ (Күршім ауд.)  

ҚАРАЖАР / КАРАЖАР (Семей қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

ҚАРАЖОТА / КАРАЖОТА (Үржар ауд.)  

ҚАРАЖЫРА / КАРАЖЫРА (Үржар ауд.)  

ҚАРАКЕЗЕҢ / КАРАКЕЗЕН (Зайсан ауд.) 

ҚАРАКЕМЕР / КАРАКЕМЕР (Абай ауд.) 

ҚАРАКЕМЕР / КАРАКЕМЕР (Тарбағатай ауд.) 

ҚАРАКӨБЕН / КАРАКОБЕН (Күршім ауд.)  

ҚАРАКӨЗ / КАРАКОЗ (Тарбағатай ауд.) 

ҚАРАКҮНГЕЙ / КАРАКУНГЕЙ (Абай ауд.) 

ҚАРАКҮНГЕЙ / КАРАКУНГЕЙ (Тарбағатай ауд.) 

ҚАРАҚАТСАЙ / КАРАКАТСАЙ (Күршім ауд.) 

ҚАРАҚАТСАЙ / КАРАКАТСАЙ (Күршім ауд.) 

ҚАРАҚАТЫН / КАРАКАТЫН (Аягөз ауд.) 

ҚАРАҚИТАТ / КАРАКИТАТ (Үржар ауд. және ҚХР) 

ҚАРАҚИЯ / КАРАКИЯ (Зайсан ауд.)  

ҚАРАҚИЯ / КАРАКИЯ (Күршім ауд.) 

КАРА ҚОБЫ / КАРА КОБЫ (Қатонқарағай, Күршім 

ауд.) 

ҚАРАҚОҒА / КАРАКОГА (Жарма ауд.)  



 

ҚАРАҚОҒА / КАРАКОГА (Көкпекті ауд.)  

ҚАРАҚОЖА / КАРАКОЖА (Глубокое ауд.) 

ҚАРАҚОЖА / КАРАКОЖА (Глубокое ауд.) 

ҚАРАКОЖА / КАРАКОЖА (Жарма ауд.)  

ҚАРАҚОЖА / КАРАКОЖА (Тарбағатай, Уржар, Аягөз 

ауд.) 

КАРАҚОЖЫР / КАРАКОЖЫР (Үржар ауд.) 

ҚАРАҚОЛ / КАРАКОЛ (Аягөз ауд.)  

ҚАРАҚҰДЫҚ / КАРАКУДЫК (Аягөз ауд.) 

ҚАРАМҰРЫН / КАРАМУРЫН (Кокнекті ауд.) 

ҚАРАМЫРЗА / КАРАМЫРЗА (Жарма ауд.)  

ҚАРАОБА / КАРАОБА (Риддер қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

ҚАРАОЙ / КАРАОЙ (Жарма ауд.) 

ҚАРАӨЗЕК / КАРАОЗЕК (Аягөз ауд.)  

ҚАРАӨЗЕК / КАРАОЗЕК (Күршім ауд.)  

ҚАРАӨЗЕК / КАРАОЗЕК (Қатонқарағай ауд.) 

ҚАРАӨЗЕК / КАРАОЗЕК (Ұлан ауд., Өскемен қалалық 

әкімшілік аумағы)  

ҚАРАӨТКЕЛ / КАРАОТКЕЛЬ (Зайсан ауд.) 

ҚАРАӨТКЕЛ / КАРАОТКЕЛЬ (Күршім ауд.) 

ҚАРАӨТКЕЛБҰЛАҚ / КАРАОТКЕЛЬБУЛАК (Күршім 

ауд.) 

ҚАРАСАЙ / ҚАРАСАЙ (Ұлан ауд.) 

ҚАРАСАЙ / ҚАРАСАЙ (Ұлан ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Абай ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Абай ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Абай ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Аягөз ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Аягөз ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Аягөз ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Аягөз ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Аягөз ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Аягөз ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Аягөз ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Аягөз ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Аягөз ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Аягөз ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Аягөз ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Жарма ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Жарма ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Жарма ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Жарма ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Жарма ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Жарма ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Жарма, Абай ауд.)  

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Жарма, Аягөз ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Зайсан ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Зайсан ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Зайсан ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Көкпекті ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Күршім ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Күршім ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Қатонқарағай ауд.)  

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Семей қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 



 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Семей қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Семей қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Үржар ауд. және ҚХР) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Тарбағатай ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Ұлан ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Ұлан ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Ұлан ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Үржар ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Үржар ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Үржар ауд.) 

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Үржар, Аягөз ауд.)  

ҚАРАСУ / КАРАСУ (Абай ауд.) 

ҚАРАСҮЙІР / КАРАСУЙИР (Қатонқарағай ауд.) 

ҚАРАТАЙ / КАРАТАЙ (Глубокое ауд.)  

ҚАРАТАЙ / КАРАТАЙ (Өскемен қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

ҚАРАТАЙБҰЛАҚ / КАРАТАЙБУЛАК (Глубокое ауд.) 

ҚАРАТАЛ / ҚАРАТАЛ (Күршім ауд.) 

ҚАРАТАУ / КАРАТАУ (Қатонқарағай ауд.) 

ҚАРАТОҒАЙ / КАРАТОГАЙ (Абай ауд.) 

ҚАРАТОГАЙ / КАРАТОГАЙ (Жарма ауд.) 

ҚАРАТОГАЙ / КАРАТОГАЙ (Семей қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ҚАРАТОҒАЙБҰЛАҚ / КАРАТОГАЙБУЛАК (Семей 

қалалық әкімшілігінің аумағы)  

ҚАРАТҰМА / КАРАТУМА (Үржар ауд.) 

ҚАРАУЫЛДАЙ / КАРАУЛДАЙ (Күршім ауд.) 

ҚАРАУЫЛӨЗЕК / КАРАУЫЛОЗЕК (Абай ауд.) 

ҚАРАҮҢГІР / КАРАУНГИР (Зайсан ауд.)  

ҚАРАШАТ / КАРАШАТ (Күршім ауд.) 

ҚАРАШАТБҰЛАҚ / КАРАШАТБУЛАК (Тарбағатай 

ауд.) 

ҚАРАШИ / КАРАШИ (Тарбағатай, Үржар ауд.) 

ҚАРАШОҚАН / КАРАШОКАН (Күршім ауд.) 

ҚАРАШОЛАҚ / КАРАШОЛАК (Күршім ауд.) 

ҚАРАШЫ / КАРАШЫ (Аягөз ауд.)  

ҚАРАШІЛІК / КАРАШИЛИК (Семей қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ҚАРАШІЛІК / КАРАШИЛИК (Семей қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ҚАРАШІЛІК / КАРАШИЛИК (Үржар, Аягөз ауд.) 

ҚАРҒАЛЫ / ҚАРГАЛЫ (Көкпекті ауд.)  

ҚАРҒАЛЫ / ҚАРГАЛЫ (Ұлан ауд.) 

ҚАРҒАЛЫ / ҚАРГАЛЫ (Үржар ауд.)  

ҚАРҒЫБА / КАРГЫБА (Тарбағатай ауд.) 

ҚАРЛЫБҰЛАҚ / КАРЛЫБУЛАК (Абай ауд.) 

ҚАРЛЫҒАШ / КАРЛЫГАШ (Күршім ауд.) 

ҚАРТАБАЙ / КАРТАБАЙ (Ұлан ауд.)  

ҚАРШАЛЫ / КАРШАЛЫ (Күршім ауд.) 

КАРЫҚБОЛ / КАРЫКБОЛ (Абай ауд.) 

ҚАРЫМСАҚ / КАРЫМСАК (Аягөз ауд.) 

ҚАРЫНБАЙБҰЛАҚ / КАРЫНБАЙБУЛАК (Тарбағатай 

ауд.) 

ҚАСЕНАЩЫ /КАСЕНАЩЫ (Үржар ауд.) 



 

ҚАСҚАБҰЛАҚ / КАСКАБУЛАК (Аягөз ауд.) 

ҚАСҚАБҰЛАҚ / КАСКАБУЛАК (Аягөз ауд.) 

ҚАСҚАБҰЛАҚ / КАСКАБУЛАК (Аягөз ауд.) 

ҚАСҚАБҰЛАҚ / КАСКАБУЛАК (Ұлан ауд.)  

ҚАТАЙ / КАТАЙ (Күршім ауд.) 

ҚАТАЙ / КАТАЙ (Тарбағатай ауд.)  

ҚАТАРҚАЛА / КАТАРКАЛА (Күршім ауд.) 

ҚАТПАР / КАТИАР (Ұлан ауд.) 

ҚАТЫНСУ / КАТЫНСУ (Үржар ауд.)  

ҚАТЫШ / КАТЫШ (Ұлан ауд.) 

ҚАШАМА / КАШАМА (Көкпекті ауд.)  

ҚАШҚЫН / КАШКЫН (Қатонқарағай ауд.) 

ҚАШҚЫНБАЙ / КАШКЫНБАЙ (Күршім ауд.) 

ҚИБАТБАСТАУ / КИБАТБАСТАУ (Жарма ауд.) 

ҚИСЫҚ / КИСЫК (Күршім ауд.)  

ҚИСЫҚБҰЛАҚ / КИСЫКБУЛАК (Күршім ауд.) 

ҚИСЫҚСАЙ / КИСЫКСАЙ (Зайсан ауд.)  

ҚИСЫҚСУ / КИСЫКСУ (Күршім ауд.)  

ҚИЫНСУ / КИЫНСУ (Күршім ауд.)  

ҚИЫНСУ / КИЫНСУ (Күршім ауд.) 

ҚИЯ / КИЯ (Ұлан ауд.) 

ҚИЯҚТЫ / КИЯКТЫ (Тарбағатай, Көкпекті ауд.) 

ҚОБЫ / КОБЫ (Күршім ауд. және ҚХР)  

ҚОҒАЛЫ / КОГАЛЫ (Аягөз ауд.) 

ҚОЖА / КОЖА (Абай ауд.) 

ҚОЖА / КОЖА (Тарбағатай ауд.)  

ҚОЖАБҰЛАҚ / КОЖАБУЛАК (Жарма, Көкпекті ауд.) 

ҚОЖАҚАЙ / КОЖАКАЙ (Семей қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

КОЙЛЫБАЙ / КОЙЛЫБАЙ (Зайсан ауд.) 

КОЙӨЛГЕНБҰЛАҚ / КОЙОЛЬГЕНБУЛАК (Зайсан 

ауд.) 

ҚОЙСАРЫ / КОЙСАРЫ (Ұлан ауд.)  

ҚОЙСОЙМАС / КОЙСОЙМАС (Көкпекті ауд.) 

ҚОЙТАС / КОЙТАС (Бородулиха ауд.) 

ҚОЙТАСБҰЛАҚ / КОЙТАСБУЛАК (Күршім ауд.) 

ҚОЙШИ / КОЙШИ (Зайсан ауд.)  

ҚОЙШЫБАЙ / КОЙШЫБАЙ (Көкпекті ауд.) 

ҚОЙШЫБАЙ / КОЙШЫБАЙ (Ұлан ауд.)  

ҚОЙШІЛІК / КОЙШИЛИК (Күршім ауд.) 

ҚОҚЫМБАЙ / КОКЫМБАЙ (Өскемен қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ҚОЛБАЛА / КОЛБАЛА (Ұлан ауд.)  

ҚОНАҚБАЙ / КОНАКБАЙ (Күршім ауд.) 

ҚОНАҚБАЙ / КОНАКБАЙ (Үржар ауд.)  

ҚОҢҚАЙ / КОНКАЙ (Аягөз ауд.)  

ҚОҢСЫБҰЛАҚ / КОНСЫБУЛАК (Көкпекті ауд.) 

ҚОҢЫРЖАЙЛАУ / КОНЫРЖАЙЛАУ (Курили ауд.) 

ҚОҢЫРӨГІЗ / КОНЫРОГИЗ (Аягөз ауд.)  

ҚОПА / КОПА (Абай ауд.) 

ҚОПА / КОПА (Жарма ауд.) 

ҚОРҒАН / КОРГАН (Күршім ауд.)  

ҚОРҒАНБАЙ / КОРГАНБАЙ (Жарма ауд.) 

ҚОРЖЫНБАЙ / КОРЖЫНБАЙ (Зайсан ауд.)  

ҚОРЫҚ / КОРЫК (Аягөз ауд.)  

ҚОРЫМЖАЙЛАУ / КОРЫМЖАЙЛАУ (Күршім ауд.) 



 

ҚОРЫМСА / КОРЫМСА (Үржар ауд.) 

ҚОС / КОС (Абай ауд.) 

ҚОСАҒАШ / КОСАГАШ (Көкпекті ауд.)  

ҚОСБАСТАУ / КОСБАСТАУ (Жарма ауд.) 

ҚОСБҰҒАЗТАУ / КОСБУГАЗТАУ (Жарма ауд.) 

ҚОСБҰЛАҚ / КОСБУЛАК (Жарма ауд.)  

ҚОСБҰЛАҚ / КОСБУЛАК (Ұлан ауд.)  

ҚОСҚАЙЫҢ/ КОСКАЙЫН (Күршім ауд.) 

ҚОСҚҰДЫҚ / КОСКУДЫК (Көкпекті ауд.) 

ҚОСТАУБҰЛАҚ / КОСТАУБУЛАК (Зайсан ауд.) 

ҚОСТӨБЕ / КОСТОБЕ (Тарбағатай ауд.) 

ҚОСТӨБЕБҰЛАҚ / КОСТОБЕБУЛАК (Қатонқарағай 

ауд.) 

КОСТЫБҰЛАҚ / КОСТЫБУЛАК (Тарбағатай ауд.) 

ҚОТЫЙ / КОТЫЙ (Үржар ауд.)  

ҚОТЫРБҰЛАҚ / КОТЫРБУЛАК (Аягөз ауд.) 

ҚОШАНАЙ / КОШАНАЙ (Ұлан ауд.)  

ҚОШАНТАЙ / КОШАНТАЙ (Тарбағатай ауд.) 

ҚОШҚАРБАЙ / КОШКАРБАЙ (Семей қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ҚОЯНДЫ / КОЯНДЫ (Үржар ауд.) 

ҚОЯНДЫБҰЛАҚ / КОЯНДЫБУЛАК (Күршім ауд.) 

ҚУАНСАЙ / КУАНСАЙ (Күршім ауд.)  

ҚУҚАРАҒАЙ / КУКАРАГАЙ (Зайсан ауд.)  

ҚУМАЯ / КУМАЯ (Көкпекті ауд.) 

ҚУМЫРЗА / КУМЫРЗА (Күршім ауд.)  

ҚУРАЙЛЫ / КУРАЙЛЫ (Аягөз ауд.)  

ҚУРАЙЛЫ / КУРАЙЛЫ (Тарбағатай ауд.)  

ҚУСАҚ / КУСАК (Аягөз ауд.) 

ҚУСАҚ / КУСАК (Үржар ауд. және ҚХР)  

ҚУСАҚ / КУСАК (Тарбағатай ауд.) 

ҚУТАЛ / КУТАЛ (Зайсан ауд. және ҚХР шекарасында) 

ҚҰДАЙБЕРГЕН / КУДАЙБЕРГЕН (Абай ауд.) 

ҚҰДИЯР ҚАЙНАРЫ / КУДИЯР КАЙНАРЫ (Глубокое 

ауд.) 

ҚҰЗҒЫНДЫ / КУЗГЫНДЫ (Қатонқарағай ауд.) 

ҚҰЗҒЫНДЫ / КУЗГЫНДЫ (Қатонқарағай,Күршім ауд.) 

ҚҰЙЫҚ / КУЙЫК (Жарма ауд.)  

ҚҰЛАҒЫҮЛКЕН / КУЛАГЫУЛЬКЕН (Тарбағатай 

ауд.) 

ҚҰЛАНБАЙ / КУЛАНБАЙ (Жарма ауд.)  

ҚҰЛАНБАЙ / КУЛАНБАЙ (Күршім ауд.) 

ҚҰЛАНЖОРҒА / КУЛАНЖОРГА (Күршім ауд.) 

ҚҰЛАНТАЙ / КУЛАНТАЙ (Үржар ауд.)  

ҚҰЛТАЙЛАҚ / КУЛТАЙЛАК (Тарбағатай ауд.) 

ҚҰЛЫБАЙ / КУЛЫБАЙ (Күршім ауд.)  

ҚҰЛЫБЕК / КУЛЫБЕК (Тарбағатай ауд.) 

ҚҰЛЫНЖҮН / КУЛЫНЖУН (Көкпекті, Ұлан ауд.) 

ҚҰЛЫНКЕТКЕН / КУЛЫНКЕТКЕН (Күршім ауд.) 

ҚҰМБҰЛАҚ / КУМБУЛАК (Тарбағатай ауд.) 

ҚҰНДЫЗДЫ / КУНДЫЗДЫ (Абай ауд.) 

ҚҰР / КУР (Абай, Аягөз ауд.) 

ҚҰР БАҚАНАС / КУР БАКАНАС (Аягөз ауд.) 

ҚҰРҒАҚ БАЛҒЫН / КУРГАК БАЛГЫН (Қатонқарағай 

ауд.) 

ҚҰРҒАҚ МАЙЕМЕР / КУРГАК МАЙЕМЕР 



 

(Қатонқарағай ауд.) 

ҚҰРҒАҚ ТҰРҒЫСЫН / КУРГАК ТУРГЫСЫН 

(Зырянов ауд.) 

ҚҰРДАС / КУРДАС (Қатонқарағай ауд.)  

ҚҰРЖАР / КУРЖАР (Абай ауд.) 

ҚҰРЖҮКЕЙ / КУРЖУКЕЙ (Ұлан ауд.)  

ҚҰРЖЫРА / КУРЖЫРА (Аягөз ауд.)  

ҚҰРЖЫРА / КУРЖЫРА (Аягөз ауд.)  

ҚҰРЖЫРА / КУРЖЫРА (Ұлан ауд.)  

КҰРЖЫРА / КУРЖЫРА (Ұлан ауд.) 

КҰРӨЗЕК / КУРОЗЕК (Семей қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

ҚҰРӨЗЕК / КУРОЗЕК (Семей қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

ҚҰРӨЗЕК / КУРОЗЕК (Семей қалалық әкімшілігінің 

аумағы және Қарағанды обл.) 

ҚҰРСАЙ / КУРСАЙ (Ұлан ауд.) 

ҚҰРТБҰЛАҚ / КУРТБУЛАК (Жарма ауд.) 

ҚҰРШАТ / КУРШАТ (Тарбағатай ауд.) 

КҰРЫҚ / КУРЫК (Ұлан ауд.) 

ҚҰСАЙЫНБҰЛАҚ / КУСАЙЫНБУЛАК (Абай ауд.) 

ҚҰСТЫ / КУСТЫ (Тарбағатай ауд.) 

ҚҰТЫРҒАНБҰЛАҚ / КУТЫРГАНБУЛАК (Абай ауд.) 

ҚЫЗАСУ / КЫЗАСУ (Үржар ауд.) 

ҚЫЗБАСТАУ / КЫЗБАСТАУ (Жарма ауд.) 

ҚЫЗТІК / КЫЗТИК (Үржар ауд.) 

ҚЫЗЫҚБАЙ / КЫЗЫКБАЙ (Көкпекті ауд.) 

ҚЫЗЫЛАҒАШ / КЫЗЫЛАГАШ (Аягөзауд.) 

ҚЫЗЫЛАҒАШ / КЫЗЫЛАГАШ (Жарма ауд.) 

ҚЫЗЫЛАЩЫ  / КЫЗЫЛАЩЫ (Күршім ауд.) 

ҚЫЗЫЛАЩЫ / КЫЗЫЛАЩЫ (Күршім ауд. және ҚХР) 

ҚЫЗЫЛ АЩЫСУ / КЫЗЫЛАЩЫСУ (Күршім ауд.) 

ҚЫЗЫЛБАСТАУ / КЫЗЫЛБАСТАУ (Жарма ауд.) 

ҚЫЗЫЛБАСТАУ / КЫЗЫЛБАСТАУ (Көкпекті ауд.) 

ҚЫЗЫЛБЕЛДЕУ / КЫЗЫЛБЕЛЬДЕУ (Үржар ауд.) 

ҚЫЗЫЛБҰЛАҚ / КЫЗЫЛБУЛАК (Зайсан ауд.) 

ҚЫЗЫЛБҰЛАҚ / КЫЗЫЛБУЛАК (Үржар ауд.) 

ҚЫЗЫЛБҰЛАҚ / КЫЗЫЛБУЛАК (Үржар ауд.) 

ҚЫЗЫЛЖАР / КЫЗЫЛЖАР (Аягөз, Үржар ауд.) 

ҚЫЗЫЛЖАР / КЫЗЫЛЖАР (Күршім ауд.) 

ҚЫЗЫЛЖАРТАС / КЫЗЫЛЖАРТАС (Аягөз ауд.) 

ҚЫЗЫЛЖЫРА / КЫЗЫЛЖЫРА (Ұлан ауд.) 

ҚЫЗЫЛҚАЙНАР / КЫЗЫЛКАЙНАР (Аягөз ауд.) 

ҚЫЗЫЛҚАЙЫҢ / КЫЗЫЛКАЙЫН (Жарма ауд.) 

ҚЫЗЫЛҚАЙЫҢ / КЫЗЫЛКАЙЫН (Тарбағатай ауд.) 

ҚЫЗЫЛҚАЙЫҢ / КЫЗЫЛКАЙЫН (Тарбағатай ауд.) 

ҚЫЗЫЛҚАРАБҰЛАҚ / КЫЗЫЛКАРАБУЛАК 

(Тарбағатай ауд.) 

ҚЫЗЫЛҚИЯ / КЫЗЫЛКИЯ (Зайсан ауд.) 

ҚЫЗЫЛҚОРА / КЫЗЫЛКОРА (Аягөз ауд.) 

ҚЫЗЫЛҚҰДЫҚ / КЫЗЫЛКУДЫК (Абай, Ая гөз ауд.) 

ҚЫЗЫЛӨЗЕН / КЫЗЫЛОЗЕН (Абай ауд.) 

ҚЫЗЫЛСУ / КЫЗЫЛСУ (Ұлан, Жарма ауд.) 

ҚЫЗЫЛТАС / КЫЗЫЛТАС (Күршім ауд.) 

ҚЫЗЫЛТАС / КЫЗЫЛТАС (Тарбағатай ауд.) 

ҚЫЗЫЛТУ / КЫЗЫЛТУ (Жарма ауд.) 



 

ҚЫЗЫЛ ҰЛАСТЫ / КЫЗЫЛ УЛАСТЫ (Күршім ауд.) 

ҚЫЛТА / КЫЛТА (Қатонқарағай ауд.) 

ҚЫЛЫ / КЫЛЫ (Көкпекті ауд.) 

ҚЫЛЫШБЕК / КЫЛЫШБЕК (Абай ауд.) 

ҚЫРБАС / КЫРБАС (Ұлан ауд.) 

ҚЫРЫҚОШАҚ / КЫРЫКОШАК (Аягөз ауд.) 

ҚЫСАҢ / КЫСАН (Күршім ауд.) 

ҚЫСТАУБАЙ / КЫСТАУБАЙ (Абай ауд.) 

ҚЫСТАУ КҮРШІМ / КЫСТАУ КУРШИМ (Күршім 

ауд.) 

ҚЫТАЙ / КЫТАЙ (Күршім ауд.) 

ЛАБЗА / ЛАБЗА (Ұлан ауд.) 

ЛАЗАРЕВ КЛЮЧ / ЛАЗАРЕВ КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

ЛАЗАРИХА / ЛАЗ АРИХ А (Зырянов ауд.) 

ЛАЙ / ЛАЙ (Үржар ауд.) 

ЛАЙБҰЛАҚ / ЛАЙБУЛАК (Үржар ауд.) 

ЛАЙЛЫ / ЛАЙЛЫ (Көкпекті ауд.) 

ЛАПТЕВА ЯМА / ЛАПТЕВА ЯМА (Кокпекгі ауд.) 

ЛАПТИХА / ЛАПТИХА (Зырянов ауд.) 

ЛАРИН КЛЮЧ / ЛАРИН КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

ЛАСТЫ / ЛАСТЫ (Тарбағатай ауд.) 

ЛАТЧИХА / ЛАТЧИХА (Риддер қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

ЛЕВАЯ БЕРЕЗОВКА / ЛЕВАЯ БЕРЕЗОВКА 

(Қатонқарағай,Зырянов ауд.) 

ЛЕВАЯ БОБРОВКА / ЛЕВАЯ БОБРОВКА (Шемонаиха 

ауд.) 

ЛЕВАЯ ВОЛЧИХА / ЛЕВАЯ ВОЛЧИХА (Глубокое 

ауд.) 

ЛЕВАЯ ГРОМОТУХА / ЛЕВАЯ ГРОМОТУХА 

(Зырянов аумағы) 

ЛЕВАЯ ИГНАШИХА / ЛЕВАЯ ИГНАШИХА (Зырянов 

ауд.) 

ЛЕВАЯ КАЛМАЧИХА / ЛЕВАЯ КАЛМАЧИХА 

(Глубокое ауд.) 

ЛЕВАЯ КОРОВИХА / ЛЕВАЯ КОРОВИХА (Глубокое 

ауд.) 

ЛЕВАЯ КОРОТКАЯ / ЛЕВАЯ КОРОТКАЯ (Зырянов 

ауд.) 

ЛЕВАЯ ЛАТЧИХА / ЛЕВАЯ ЛАТЧИХА (Риддер 

қалалық әкімшілігінің аумағы)  

ЛЕВАЯ ТАТАРКА / ЛЕВАЯ ТАТАРКА (Зырянов ауд.) 

ЛЕВАЯ ЧЕРНЕВАЯ / ЛЕВАЯ ЧЕРНЕВАЯ (Зырянов 

ауд.) 

ЛЕВАЯ ЧЕРНУШКА / ЛЕВАЯ ЧЕРНУШКА (Риддер 

қалалық әкімшілігінің аумағы)  

ЛЕВАЯ ШИХАЛИХА / ЛЕВАЯ ШИХАЛИХА (Зырянов 

ауд.) 

ЛЕВАЯ ШУЛЬБИНКА / ЛЕВАЯ ШУЛЬБИНКА 

(Бородулиха ауд.) 

ЛЕВЫЙ КЛЮЧ / ЛЕВЫЙ КЛЮЧ (Ұлан ауд.)  

ЛЕВЫЙ КЛЮЧ / ЛЕВЫЙ КЛЮЧ (Үржар, Аягөз ауд.) 

ЛЕННУШКА / ЛЕННУШКА (Зырянов ауд.) 

ЛЕПИСЯНКА / ЛЕПИСЯНКА (Бородулиха ауд.) 

ЛЕРФИЛОВ КЛЮЧ / ЛЕРФИЛОВ КЛЮЧ 

(Қатонқарағай ауд.) 



 

ЛЕТИХА / ЛЕТИХА (Зырянов ауд.) 

ЛИЗВАЕВ КЛЮЧ / ЛИЗВАЕВ КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

ЛИНЕВОЕ / ЛИНЕВОЕ (Семей қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

ЛИНЕЙЧИХА / ЛИНЕЙЧИХА (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ЛИНЕВЫЙ ЗАТОН / ЛИНЕВЫЙ ЗАТОН (Ұлан ауд.) 

ЛИНУКОВ КЛЮЧ / ЛИНУКОВ КЛЮЧ (Шемонаиха 

ауд.) 

ЛИПАТОВА / ЛИПАТОВА (Глубокое ауд.) 

ЛИСТВЯЖНАЯ / ЛИСТВЯЖНАЯ (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аумағы)  

ЛИТВИНОВ КЛЮЧ / ЛИТВИНОВ КЛЮЧ  (Глубокое 

ауд.) 

ЛИЧИРДОВ КЛЮЧ / ЛИЧИРДОВ КЛЮЧ   (Риддер 

қалалық әкімшілігінің аумағы)  

ЛОЗИЧКА /ЛОЗИЧКА (Көкпекті ауд.)  

ЛОСЕВКА / ЛОСЕВКА (Глубокое ауд.)  

ЛОСИХА / ЛОСИХА (Глубокое, Шемонаиха ауд.) 

ЛОСКУТИХА / ЛОСКУТИХА (Глубокое, Шемонаиха 

ауд.) 

ЛОТОВКА / ЛОТОВКА  (Глубокое ауд.)  

ЛОТОШНАЯ / ЛОТОШНАЯ (Қатонқарағай ауд.) 

ЛУБЯЖИХИН КЛЮЧ / ЛУБЯЖИХИН КЛЮЧ 

(Күршім ауд.) 

ЛУГОВАТАЯ / ЛУГОВАТАЯ (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ЛУГОВАТАЯ / ЛУГОВАТАЯ (Шемонаиха ауд.) 

ЛУГОВУШКА / ЛУГОВУШКА (Шемонаиха ауд. және 

РФ) 

ЛУЖОВКА / ЛУЖОВКА (Глубокое ауд.) 

ЛУКИНА / ЛУКИНА (Қатонқарағай ауд.) 

ЛУКОНЬ / ЛУКОНЬ (Ұлан ауд.) 

ЛЯМКИН КЛЮЧ / ЛЯМКИН КЛЮЧ (Қатонқарағай 

ауд.) 

ЛЯМЧИХА / ЛЯМЧИХА (Глубокое ауд.) 

ЛЯМЧОНОК / ЛЯМЧОНОК (Глубокое ауд.) 

МАЗАНКИНА / МАЗАНКИНА (Глубокое ауд.) 

МАЙБҰЛАҚ / МАЙБУЛАК (Ұлан ауд.) 

МАЙБҰЛАҚ / МАЙБУЛАК (Үржар ауд.) 

МАЙГУМИН / МАЙГУМИН (Тарбағатай ауд.) 

МАЙЕМЕР / МАЙЕМЕР (Қатонқарағай ауд.) 

МАЙҚАЛҒАН / МАЙКАЛГАН (Көкпекті ауд.) 

МАЙҚАЛҒАН / МАЙКАЛГАН (Көкпекті ауд.) 

МАЙҚАПШАҒАЙ / МАЙКАПШАГАЙ (Күршім ауд.) 

МАЙЛЫБАЙ / МАЙЛЫБАЙ (Зайсан ауд.) 

МАЙЛЫБАЙ / МАЙЛЫБАЙ (Көкпекті ауд.) 

МАЙЛЫБАЙ / МАЙЛЫБАЙ (Қатонқарағай ауд.) 

МАЙЛЫСАЙ / МАЙЛЫСАЙ (Ұлан ауд.) 

МАЙЛЫШАТ / МАЙЛЫШАТ (Тарбағатай ауд.) 

МАЙМЕКЕН / МАЙМЕКЕН (Ұлан ауд.) 

МАЙРАНБАСТАУ / МАЙРАНБАСТАУ (Жарма ауд.) 

МАЙШАҒЫР / МАЙШАГЫР (Тарбағатай ауд.) 

МАЙШАТ / МАЙШАТ (Зайсан ауд.) 

МАЙШІЛІК / МАЙШИЛИК (Зайсан ауд.) 

МАКАРОВА / МАКАРОВА (Шемонаиха ауд.) 



 

МАКСИМОВ КЛЮЧ / МАКСИМОВ КЛЮЧ 

(Шемонаиха ауд.) 

МАКСИХА / МАКСИХА (Зырянов ауд.) 

МАКСИХА / МАКСИХА (Қатонқарағай ауд.) 

МАҚАЖАН / МАКАЖАН (Тарбағатай ауд.) 

МАҚПАЛ / МАКПАЛ (Күршім ауд.) 

МАҚПАЛ / МАКПАЛ (Ұлан ауд.) 

МАЛАҚ / МАЛАК (Үржар ауд.) 

МАЛАФЕЕВ ЛОГ / МАЛАФЕЕВ ЛОГ (Зырянов ауд.) 

МАЛАЯ БЕЗЫМЯНКА /МАЛАЯ БЕЗЫМЯНКА 

(Шемонаиха ауд.) 

МАЛАЯ ГРОМОТУШКА / МАЛАЯ ГРОМОТУШКА 

(Зырянов ауд.) 

МАЛАЯ ЖУРАВЛИХА / МАЛАЯ ЖУРАВЛИХА 

(Риддер қалалық әкімшілігінің аумағы) 

МАЛАЯ КРЕМЕНЮХА / МАЛАЯ КРЕМЕНЮХА 

(Зырянов ауд.) 

МАЛАЯ КРУТИШКА / МАЛАЯ КРУТИШКА 

(Зырянов ауд.) 

МАЛАЯ ЛОГОУШКА / МАЛАЯ ЛОГОУШ КА 

(Зырянов ауд.) 

МАЛАЯ МОРОЗИХА / МАЛАЯ МОРОЗИХА 

(Шемонаиха ауд.) 

МАЛАЯ МЯКОТИХА / МАЛАЯ МЯКОТИХА 

(Зырянов ауд.) 

МАЛАЯ ОСИНОВКА / МАЛАЯ ОСИНОВКА (Зырянов 

ауд.) 

МАЛАЯ ОСИХА / МАЛАЯ ОСИХА (Бородулиха ауд.) 

МАЛАЯ ПАХОТНУШКА / МАЛАЯ ПАХОТНУШКА 

(Глубокое ауд.) 

МАЛАЯ ПИХТОВКА / МАЛАЯ ПИХТОВКА (Зырянов 

ауд.) 

МАЛАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ / МАЛАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ 

(Риддер қалалық әкімшілігінің аумағы) 

МАЛАЯ ПРОЕЗДНАЯ / МАЛАЯ ПРОЕЗДНАЯ 

(Зырянов ауд.) 

МАЛАЯ СЕМЕНОВКА / МАЛАЯ СЕМЕ НОВКА 

(Зырянов ауд.) 

МАЛАЯ СМОЛЯНКА / МАЛАЯ СМОЛЯНКА 

(Зырянов ауд.) 

МАЛАЯ СНЕГИРИХА / МАЛАЯ СНЕГИРИХА 

(Шемонаиха ауд.) 

МАЛАЯ СОСНОВКА / МАЛАЯ СОСНОВКА (Зырянов 

ауд.) 

МАЛАЯ СОСНОВКА / МАЛАЯ СОСНОВКА (Риддер 

қалалық әкімшілігінің аумағы) 

МАЛАЯ СТАНОВАЯ / МАЛАЯ СТАНОВАЯ (Зырянов 

ауд.) 

МАЛАЯ СЫЧИХА / МАЛАЯ СЫЧИХА (Зырянов ауд.) 

МАЛАЯ ТАВОЛЖАНКА / МАЛАЯ ТАВОЛЖАНКА 

(Зырянов ауд.) 

МАЛАЯ ТАЛОВКА / МАЛАЯ ТАЛОВКА (Глубокое 

ауд.) 

МАЛАЯ ТАЛОВКА / МАЛАЯ ТАЛОВКА (Глубокое 

ауд.) 

МАЛАЯ ТАЛОВКА / МАЛАЯ ТАЛОВКА (Глубокое 



 

ауд.) 

МАЛАЯ ТАЛОВКА / МАЛАЯ ТАЛОВКА 

 (Риддер қалалық әкімшшігінін аумағы)  

МАЛАЯ ТОПОЛЕВКА / МАЛАЯ ТОПОЛЕВКА 

(Зырянов ауд.) 

МАЛАЯ ФЕКЛИСТКА/ МАЛАЯ ФЕКЛИСТ КА 

(Глубокое, Зырянов ауд.) 

МАЛАЯ ЧЕРЕМШАНОЧКА /МАЛАЯ 

ЧЕРЕМШАНОЧКА (Глубокое ауд.) 

МАЛАЯ ЯРОВКА / МАЛАЯ ЯРОВКА (Шемонаиха 

ауд.) 

МАЛИНОВ КЛЮЧ / МАЛИНОВ КЛЮЧ (Көкпектіауд.) 

МАЛКЕЛДІ / МАЛКЕЛЬДЫ (Аягөз ауд.) 

МАЛОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ КЛЮЧ / 

МАЛОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ КЛЮЧ (Көкпекті ауд.) 

МАЛОДЬЯКОНКА / МАЛОДЬЯКОНКА (Глубокое 

ауд.) 

МАЛШАТ / МАЛШАТ (Аягөз ауд.) 

МАЛЫЙ БАРСУК / МАЛЫЙ БАРСУК (Зырянов ауд.) 

МАЛЫЙ КОЛБЯНЫЙ КЛЮЧ /МАЛЫЙ КОЛБЯНЫЙ 

КЛЮЧ (Зырянов ауд.) 

МАЛЬЦЕВ КЛЮЧ / МАЛЬЦЕВ КЛЮЧ (Көкпекті ауд.) 

МАМКИН КЛЮЧ / МАМКИН КЛЮЧ (Жарма ауд.) 

МАМОНТОВ КЛЮЧ / МАМОНТОВ КЛЮЧ (Зырянов 

ауд.) 

МАМЫРСУ / МАМЫРСУ (Аягөз ауд.) 

МАМЫРТАЛДЫБҰЛАҚ / МАМЫРТАЛДЫБУЛАК 

(Ұлан ауд.) 

МАНОВ ЛОГ / МАНОВ ЛОГ (Қатонқарағай ауд.) 

МАНТАБАЙ / МАНТАБАЙ (Күршім ауд.) 

МАРАЛБҰЛАҚ / МАРАЛБУЛАК (Үржар ауд.) 

МАРАЛЕНОК / МАРАЛЕНОК (Күршім ауд.) 

МАРАЛЕНОК / МАРАЛЕНОК (Қатонқарағай ауд.) 

МАРАЛИХА / МАРАЛИХА (Қатонқарағай ауд.) 

МАРАЛИХА / МАРАЛИХА (Глубокое, Шемонаиха 

ауд.) 

МАРАЛИХА / МАРАЛИХА (Қатонқарағай, Күршім 

ауд.) 

МАРАЛУШКА / МАРАЛУШКА (Глубокое ауд.) 

МАРАЛЬНИК / МАРАЛЬНИК (Зырянов ауд.) 

МАРИНА/ МАРИНА (Риддер қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

МАРТЫНОВ КЛЮЧ / МАРТЫНОВ КЛЮЧ (Глубокое 

ауд.) 

МАРЧИХА / МАРЧИХА (Глубокое ауд.) 

МАРЧИХА / МАРЧИХА (Зырянов ауд.) 

МАСЛЯНКА / МАСЛЯНКА (Зырянов ауд.) 

МАСЛЯХА / МАСЛЯХА (Зырянов ауд.) 

МАСЬЯНОВКА / МАСЬЯНОВКА (Өскемен қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

МАТАБАЙ / МАТАБАЙ (Күршім ауд.) 

МАТАҚ / МАТАК (Көкпекті ауд.) 

МАТАҚ / МАТАК (Ұлан ауд.) 

МАТВЕЕВА / МАТВЕЕВА (Зырянов ауд.) 

МАТВЕЕВСКАЯ / МАТВЕЕВСКАЯ (Қатонқарағай 

ауд.) 



 

МАТУНЕНЬКАЯ РАЗЛИВАНКА / МАТУНЕНЬКАЯ 

РАЗЛИВАНКА (Риддер қалалық әкімшілігінің аумағы) 

МАТЮЩЕНКО / МАТЮЩЕНКО (Глубокое ауд.) 

МАХАМБЕТ / МАХАМБЕТ (Көкпекті ауд.) 

МАХОВКА / МАХОВКА (Глубокое ауд.) 

МАХОВ КА / МАХОВКА (Глубокое ауд.) 

МАЯЧНАЯ / МАЯЧНАЯ (Шемонаиха ауд.) 

МАЯЧНЫЙ ЛОГ / МАЯЧНЫЙ ЛОГ (Бородулиха ауд.) 

МӘЙІТБАС / МАЙИТБАС (Ұлан ауд.) 

МӘМЕТ / МАМЕТ (Күршім ауд.) 

МӘМЕТЕК / МАМЕТЕК (Көкпекті ауд.) 

МӘМЕТЕК / МАМЕТЕК (Қатонқарағай ауд.) 

МӘРШІБҰЛАҚ / МАРШИБУЛАК (Тарбағатай ауд.) 

МӘТІГҮЛБҰЛАҚ / МАТЫГУЛБУЛАК (Зайсан ауд.) 

МЕДВЕДИХА / МЕДВЕДИХА (Шемонаиха ауд.) 

МЕДВЕДКА / МЕДВЕДКА (Зырянов ауд.) 

МЕДВЕДКА / МЕДВЕДКА (Қатонқарағай ауд.) 

МЕДВЕЖЬЯ / МЕДВЕЖЬЯ (Үржар ауд.) 

МЕДЕТ / МЕДЕТ (Жарма ауд.) 

МЕЖДУСЕДЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ / МЕЖДУ 

СЕДЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ (Зырянов ауд.) 

МЕЖОВКА / МЕЖОВКА (Шемонаиха ауд.) 

МЕКЕНБҰЛАҚ / МЕКЕНБУЛАК (Тарбағатай ауд.) 

МЕЛЬНИЧНАЯ / МЕЛЬНИЧНАЯ (Зырянов 

ауд.) 

МЕЛЬНИЧНАЯ / МЕЛЬНИЧНАЯ (Зырянов ауд.) 

МЕРГЕНБАЙ / МЕРГЕНБАЙ (Қарқаралы ауд.) 

МЕРКУЛЬЕВ КЛЮЧ / МЕРКУЛЬЕВ КЛЮЧ (Риддер 

қалалық әкімшілігінің аумағы) 

МЕРКУРЬЕВ КЛЮЧ / МЕРКУРЬЕВ КЛЮЧ 

(Қатонқарағай ауд.) 

МИНИХА / МИНИХА (Күршім ауд.) 

МИНЬКИН КЛЮЧ / МИНЬКИН КЛЮЧ (Глубокое 

ауд.) 

МИРОНОВКА / МИРОНОВКА (Зырянов ауд.) 

МИРОНОВ КЛЮЧ / МИРОНОВ КЛЮЧ (Глубокое 

ауд.) 

МИРОНОВ КЛЮЧ / МИРОНОВ КЛЮЧ (Глубокое 

ауд.) 

МИТИЛЮШКА / МИТИЛЮШКА (Шемонаиха ауд.) 

МИХАЙЛОВ КЛЮЧ / МИХАЙЛОВ КЛЮЧ 

(Қатонқарағай ауд.) 

МИШКИН КЛЮЧ / МИШКИН КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

МИШКИН КЛЮЧ / МИШКИН КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

МОИСЕЕВ ЛОГ / МОИСЕЕВ ЛОГ (Зырянов ауд.) 

МОЙЫЛДЫ / МОЙЫЛДЫ (Қатонқарағай. Күршім ауд.) 

МОЙЫЛДЫ / МОЙЫЛДЫ (Тарбағатай ауд.) 

МОКРЫЙ ЛОГ / МОКРЫЙ ЛОГ (Бородулиха ауд.) 

МОЛАЛЫ / МОЛАЛЫ (Аягөз ауд.) 

МОЛБАСТАУ / МОЛБАСТАУ (Жарма ауд.) 

МОЛДЫБҰЛАҚ / МОЛДЫБУЛАК (Ұлан. Жарма ауд.) 

МОРОЗИХА / МОРОЗИХА (Шемонаиха ауд.) 

МОРОЗИХА / МОРОЗИХА (Шемонаиха ауд.) 

МОСКВИЧЕВ ЛОГ / МОСКВИЧЕВ ЛОГ (Көкпекті 

ауд.) 

МОСТОВАЯ / МОСТОВАЯ (Күршім ауд.) 



 

МОСТОВКА / МОСТОВКА (Шемонаиха ауд.) 

МОХНАТКА / МОХНАТКА (Үржар ауд.) 

МОХОВКА / МОХОВКА (Глубокое ауд.) 

МОХОВУШКА / МОХОВУШКА (Зырянов ауд.) 

МОХОВУШКА / МОХОВУШКА (Зырянов ауд.) 

МОЧАЛКА / МОЧАЛКА (Глубокое ауд.) 

МОЧАЛКА / МОЧАЛКА (Қатонқарағай ауд.) 

МУРАВЬЕВСКИЙ КЛЮЧ МУРАВЬЕВСКИЙ КЛЮЧ 

(Жарма ауд.) 

МУТНЫЙ КЛЮЧ / МУТНЫЙ КЛЮЧ (Қатонқарағай 

ауд.) 

МУХИН КЛЮЧ / МУХИН КЛЮЧ (Көкпекті ауд.) 

МҰЗДЫБҰЛАҚ / МУЗДЫБУЛАК (Жарма ауд.) 

МҰЗДЫБҰЛАҚ / МУЗДЫБУЛАК (Зайсан ауд.) 

МҰЗДЫБҰЛАҚ / МУЗДЫБУЛАК (Зайсан ауд.) 

МҰЗДЫБҰЛАҚ / МУЗДЫБУЛАК (Күршім ауд.) 

МҰЗДЫБҰЛАҚ / МУЗДЫБУЛАК (Қатонқарағай ауд.) 

МҰЗДЫСАЙ / МУЗДЫСАЙ (Тарбағатай ауд.) 

МҰҚАШ / МУКАШ (Зайсан ауд.) 

МҰҚЫР / МУКЫР (Абай ауд.) 

МҰҚЫР / МУКЫР (Семей қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

МҰҚЫР / МУКЫР (Үржар ауд.) 

МҰРАТ / МУРАТ (Зайсан ауд.) 

МҰРАТ / МУРАТ (Көкпекті ауд.) 

МҮРСӘЛІМБҰЛАҚ / МУРСАЛИМБУЛАК (Тарбағатай 

ауд.) 

МЫЛТЫҚБАЙ / МЫЛТЫКБАЙ (Күршім ауд.) 

МЫЛТЫҚТАПҚАН / МЫЛТЫКТАПКАН (Көкпекті 

ауд.) 

МЫРЗАБЕК / МЫРЗАБЕК (Семей қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

МЫРЗАҚҰЛ / МЫРЗАКУЛ (Аягөз ауд.) 

МЯГКАЯ / МЯГКАЯ (Зырянов ауд.) 

МЯГОНЬКАЯ / МЯГОНЬКАЯ (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

МЯКОНЬКАЯ / МЯКОНЬКАЯ (Зырянов ауд.) 

МЯКОТИХА / МЯКОТИХА (Зырянов ауд.) 

МЯКОТУШКА / МЯКОТУШКА (Глубокое ауд.) 

НАЗАР / НАЗАР (Қатонқарағай ауд.) 

НАЙДЕНИХА / НАЙДЕНИХА (Зырянов ауд.) 

НАКАТНЫЙ ЛОГ / НАКАТНЫЙ ЛОГ (Зырянов ауд.) 

НАҚЫСАЙ / НАКЫСАЙ (Зайсан ауд.) 

НАРБОТА / НАРБОТА (Жарма ауд.) 

НАРЫН / НАРЫН (Аягөз ауд.) 

НАРЫН / НАРЫН (Зырянов ауд.) 

НАРЫН / НАРЫН (Қатонқарағай ауд.) 

НАРЫН I НАРЫН (Тарбағатай ауд.) 

НАУМОВ КЛЮЧ / НАУМОВ КЛЮЧ (Күршім ауд.) 

НАУМОВ КЛЮЧ / НАУМОВ КЛЮЧ (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

НАУРЫЗБАЙ / НАУРЫЗБАЙ (Ұлан ауд.) 

НАУРЫЗБАЙБҰЛАҚ / НАУРЫЗБАЙБУЛАК 

(Қатонқарағай ауд.) 

НЕЛТАЕРОВ ЛОГ / НЕЛТАЕРОВ ЛОГ (Зайсан ауд.) 

НЕСТЕРОВ КЛЮЧ / НЕСТЕРОВ КЛЮЧ (Глубокое 



 

ауд.) 

НЕСТЕРОВ КЛЮЧ / НЕСТЕРОВ КЛЮЧ (Глубокое 

ауд.) 

НЕСТЕРОВ КЛЮЧ / НЕСТЕРОВ КЛЮЧ (Зырянов 

ауд.) 

НЕСТЕРОВ ЛОГ / НЕСТЕРОВ ЛОГ (Зырянов ауд.) 

НЕЧУНАЕВ КЛЮЧ / НЕЧУНАЕВ КЛЮЧ (Риддер 

қалалық әкімшілігінің аумағы) 

НИЖНЯЯ ПОСКАЧА / НИЖНЯЯ ПОСКАЧА 

(Қатонқарағай ауд.) 

НИЖНЯЯ ЧАША / НИЖНЯЯ ЧАША (Зырянов ауд.) 

НИЗКАЯ СЕДЛИНА / НИЗКАЯ СЕДЛИНА (Зырянов 

ауд.) 

НИКАНДРОВКА / НИКАНДРОВКА (Қатонқарағай 

ауд.) 

НИКАНОВ КЛЮЧ / НИКАНОВ КЛЮЧ (Бородулиха 

ауд.) 

НИКИТИН ЛОГ / НИКИТИН ЛОГ (Зырянов ауд.) 

НИЯЗ / НИЯЗ (Ұлан ауд.) 

НҰРЖАУ / НУРЖАУ (Ұлан ауд.) 

НҰРЛЫБАЙ / НУРЛЫБАЙ (Ұлан ауд.)  

НҰРЫМБАЙ / НУРЫМБАЙ (Зайсан ауд.) 

ОБА / ОБА (Глубокое ауд.) 

ОБА / ОБА (Глубокое, Шемонаиха ауд.) 

ОБА ҚАЙНАРЫ / ОБА КАЙНАРЫ (Глубокое ауд.) 

ОБАЛЫ / ОБАЛЫ (Зайсан ауд.) 

ОБАЛЫ / ОБАЛЫ (Зайсан ауд.) 

ОБДЕРИХА / ОБДЕРИХА (Глубокое ауд.) 

ОБДЕРИХА / ОБДЕРИХА (Глубокое ауд.)  

ОБДЕРИХА / ОБДЕРИХА (Шемонаиха ауд.)  

ОВЕЧИЙ КЛЮЧ / ОВЕЧИЙ КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

ОВЧИНИХА / ОВЧИНИХА (Глубокое ауд.)  

ОГНЕВКА / ОГНЕВКА (Зырянов ауд.)  

ОГНЕВОЙ КЛЮЧ / ОГНЕВОЙ КЛЮЧ (Қатонқарағай 

ауд.) 

ОЗЕРНАЯ / ОЗЕРНАЯ (Зырянов ауд.)  

ОЗЕРНАЯ / ОЗЕРНАЯ (Қатонқарағай ауд.)  

ОЗЕРНАЯ / ОЗЕРНАЯ (Зырянов ауд.)  

ОЗЕРНАЯ / ОЗЕРНАЯ (Зырянов ауд.)  

ОЙКЕЗЕҢ / ОЙКЕЗЕН (Тарбағатай ауд.)  

ОЙКЕЗЕҢ / ОЙКЕЗЕН (Үржар ауд.)  

ОЙҚАРАҒАЙ / ОЙКАРАГАЙ (Зайсан ауд.) 

ОЙРАН / ОЙРАН (Абай ауд.) 

ОЙТЕРЕК / ОЙТЕРЕК (Күршім ауд.)  

ОКАПРОВ КЛЮЧ / ОКАПРОВ КЛЮЧ (Қатонқарағай 

ауд.) 

ОМАРОВ КЛЮЧ / ОМАРОВ КЛЮЧ (Ұлан, Жарма 

ауд.) 

ОМЕЛИХА / ОМЕЛИХА (Глубокое ауд.) 

ОҢ ОБА / ОН ОБА (Глубокое ауд.) 

ОПАЛИХА / ОПАЛИХА (Шемонаиха ауд.) 

ОРАЗБАЙ / ОРАЗБАЙ (Көкпекті ауд.) 

ОРДА / ОРДА (Күршім ауд.) 

ОРЕШИХА / ОРЕШИХА (Шемонаиха ауд, РФ 

шекарасында) 

ОРҚАУҒА / ОРКАУГА (Абай ауд.) 



 

ОРЛОВКА / ОРЛОВКА (Глубокое ауд.)  

ОРЛОВКА / ОРЛОВКА (Глубокое ауд.)  

ОРЛОВКА / ОРЛОВКА (Шемонаиха ауд.) 

ОРЛОВКА / ОРЛОВКА (Риддер қалалық әкімшілік 

аумағы) 

ОРЛОВКА / ОРЛОВКА (Шемонаиха ауд.) 

ОРЛОВСКИЙ КЛЮЧ / ОРЛОВСКИЙ КЛЮЧ (Өскемен 

қалалық әкімшілігінің аумағы)  

ОРМАН / ОРМАН (Зырянов ауд.) 

ОРТААРАЛ / ОРТААРАЛ (Аягөз ауд.) 

ОРТА БҰҒАЗ / ОРТА БУГАЗ (Тарбағатай ауд.) 

ОРТА БҰҒАЗ / ОРТА БУГАЗ (Күршім ауд.)  

ОРТА ҚАЙРАҚТЫ / ОРТА КАЙРАКТЫ (Тарбағатай 

ауд.) 

ОРТА ҚАРАСУ / ОРТА КАРАСУ (Тарбағатай ауд) 

ОРТА НАРЫН / ОРТА НАРЫН (Зырянов ауд.) 

ОРТАӨЗЕК / ОРТАОЗЕК (Аягөз ауд.) 

ОРТА САРЫӨЗЕК / ОРТА САРЫОЗЕК (Аягөз ауд.) 

ОРТА ТЕРЕКТІ / ОРТА ТЕРЕКТЫ (Қатонқарағай ауд.) 

ОРТА ҰЛАСТЫ / ОРТА УЛАСТЫ (Тарбағатай ауд.) 

ОРТАША / ОРТАША (Күршім ауд.)  

ОРТАШҮРЕК / ОРТАШУРЕК (Ұлан ауд.) 

ОСЕТРОВКА / ОСЕТРОВКА (Шемонаиха ауд.) 

ОСИНИНА ЯМА / ОСИНИНА ЯМА (Зырянов ауд.) 

ОСИНОВКА / ОСИНОВКА (Глубокое ауд.) 

ОСИНОВКА / ОСИНОВКА (Зырянов ауд.) 

ОСИНОВКА / ОСИНОВКА (Зырянов ауд.) 

ОСИНОВКА / ОСИНОВКА (Зырянов ауд.) 

ОСИНОВКА / ОСИНОВКА (Зырянов, Қатонқарағай 

ауд.) 

ОСИНОВКА / ОСИНОВКА (Қатонқарағай ауд.) 

ОСИНОВКА / ОСИНОВКА (Шемонаиха ауд.) 

ОСИНОВ КЛЮЧ / ОСИНОВ КЛЮЧ (Қатонқарағай 

ауд.) 

ОСИПОВ КЛЮЧ / ОСИПОВ КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

ОСИПОВ ЛОГ / ОСИПОВ ЛОГ (Зырянов ауд.)  

ОСИХА / ОСИХА (Бородулиха ауд.) 

ОСИХА / ОСИХА (Зырянов ауд.) 

ОСОЧИХА / ОСОЧИХА (Зырянов ауд.)  

ОШАҒАНДЫ / ОШАГАНДЫ (Зайсан ауд.)  

ӨЗЕК / ОЗЕК (Жарма ауд.) 

ӨКПЕКТІ / ОКПЕКТЫ (Тарбағатай ауд.)  

ӨЛЕҢСАЙ / ОЛЕНСАЙ (Зайсан ауд.)  

ӨРТЕҢБҰЛАҚ / ОРТЕНБУЛАК (Зайсан ауд.) 

ӨРТЕҢБҰЛАҚ / ОРТЕНБУЛАК (Күршім ауд.) 

ӨРТЕҢБҰЛАҚ / ОРТЕНБУЛАК (Күршім ауд.) 

ӨТЕГЕН / ОТЕГЕН (Шар қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

ӨТЕГЕН  ОТЕГЕН (Ұлан ауд.) 

ӨТЕМІС / ОТЕМИС (Ұлан ауд.) 

ПАВЛОВ КЛЮЧ / ПАВЛОВ КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

ПАВЛОВ КЛЮЧ / ПАВЛОВ КЛЮЧ (Зырянов ауд.) 

ПАВЛОЧЕВ КЛЮЧ / ПАВЛОЧЕВ КЛЮЧ (Глубокое 

ауд.) 

ПАЙВИХА / ПАЙВИХА (Зырянов ауд.) 

ПАЙВИХА / ПАИВИХА (Зырянов ауд.) 



 

ПАЛЕВСКАЯ РАЗЛИВАНКА /ПАЛЕВСКАЯ 

РАЗЛИВАНКА (Риддер қалалық әкімшілігінің аумағы) 

ПАМИР / ПАМИР (Зырянов ауд.) 

ПАНФИЛОВ КЛЮЧ / ПАНФИЛОВ КЛЮЧ 

(Қатонқарағай ауд.) 

ПАРАМОНОВ КЛЮЧ / ПАРАМОНОВ КЛЮЧ 

(Глубокое ауд.) 

ПАРЕНКА / ПАРЕНКА (Күршім ауд.) 

ПАРШИНА / ПАРШИНА (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ПАРШИХА / ПАРШИХА (Глубокое ауд.) 

ПАРШИХА / ПАРШИХА (Шемонаиха ауд.) 

ПАРШУКОВ КЛЮЧ / ПАРШУКОВ КЛЮЧ (Глубокое 

ауд.) 

ПАСЕННУШКА / ПАСЕННУШКА (Қатонқарағай ауд.) 

ПАХАТУШКА / ПАХАТУШКА (Қатонқарағай ауд.) 

ПАХОТНАЯ / ПАХОТНАЯ (Глубокое ауд.) 

ПАХОТНАЯ / ПАХОТНАЯ (Қатонқарағай ауд.) 

ПАХОТНУШКА / ПАХОТНУШКА (Зырянов ауд.) 

ПАШЕННАЯ / ПАШЕННАЯ (Зырянов ауд.) 

ПАШЕННАЯ / ПАШЕННАЯ (Қатонқарағай ауд.) 

ПАШКИН КЛЮЧ / ПАШКИН КЛЮЧ (Үржар ауд.) 

ПЕРВАЯ / ПЕРВАЯ (Глубокое ауд.) 

ПЕРВАЯ / ПЕРВАЯ (Күршім ауд.) 

ПЕРВАЯ ЗАЙЧИХА / ПЕРВАЯ ЗАЙЧИХА (Глубокое 

ауд.) 

ПЕРВАЯ МАРАЛИХА / ПЕРВАЯ МАРАЛИ ХА 

(Шемонаиха ауд.) 

ПЕРВАЯ СОЛОНОВКА ПЕРВАЯ СОЛО НОВКА 

(Шемонаиха ауд.) 

ПЕРВАЯ ЯМА / ПЕРВАЯ ЯМА (Зырянов ауд.) 

ПЕРВЫЙ КЛЮЧ / ПЕРВЫЙ КЛЮЧ (Зырянов ауд.) 

ПЕРВЫЙ КЛЮЧ / ПЕРВЫЙ КЛЮЧ (Зырянов. 

Қатонқарағай ауд.) 

ПЕРВЫЙ ЛОГ / ПЕРВЫЙ ЛОГ (Көкпекті ауд.) 

ПЕРЕКЛИЧНАЯ / ПЕРЕКЛИЧНАЯ (Шемонаиха ауд.) 

ПЕСОЧНАЯ / ПЕСОЧНАЯ (Күршім ауд.) 

ПЕСЧАНКА / ПЕСЧАНКА (Көкпекті ауд.) 

ПЕСЧАНКА / ПЕСЧАНКА (Қатонқарағай ауд.) 

ПЕСЧАНКА / ПЕСЧАНКА (Ұлан ауд.) 

ПЕТРИН КЛЮЧ / ПЕТРИН КЛЮЧ (Зырянов ауд.) 

ПЕТРИН ЛОГ / ПЕТРИН ЛОГ (Зырянов ауд.) 

ПЕТРОВА / ПЕТРОВА (Зырянов ауд.) 

ПЕТРОВ ЛОГ / ПЕТРОВ ЛОГ (Зырянов ауд.) 

ПИМЕНОВ ЛОГ / ПИМЕНОВ ЛОГ (Қатонқарағай ауд.) 

ПИОНЕР /ПИОНЕР (Көкпекті ауд.) 

ПИСКУЛИХА / ПИСКУЛИХА (Шемонаиха ауд.) 

ПИХТОВАЯ / ПИХТОВАЯ (Күршім ауд.) 

ПИХТОВКА / ПИХТОВКА (Глубокое ауд.) 

ПИХТОВКА / ПИХТОВКА (Глубокое ауд.) 

ПИХТОВКА / ПИХТОВКА (Зырянов ауд.) 

ПИХТОВКА / ПИХТОВКА (Зырянов ауд.) 

ПИХТОВКА / ПИХТОВКА (Зырянов ауд.) 

ПИХТОВКА / ПИХТОВКА (Зырянов, Қатонқарағай 

ауд.) 

ПИХТОВКА / ПИХТОВКА (Күршім ауд.) 



 

ПИХТОВЫЙ КЛЮЧ / ПИХТОВЫЙ КЛЮЧ 

(Қатонқарағай ауд.) 

ПИЩАЛЬНЫЙ ЛОГ / ПИЩАЛЬНЫЙ ЛОГ (Зырянов 

ауд.) 

ПЛАТОНИХА / ПЛАТОНИХА (Глубокое ауд.) 

ПЛОСКАЯ / ПЛОСКАЯ (Шемонаиха ауд. және РФ 

шекарасында) 

ПОГОРЕЛКА / ПОГОРЕЛКА (Зырянов ауд.) 

ПОГУЛЯЙКА / ПОГУЛЯЙКА (Зырянов ауд.) 

ПОДБҰЛАҚ / ПОДБУЛАК (Үржар ауд.) 

ПОДРЕЗНАЯ / ПОДРЕЗНАЯ (Зырянов ауд.) 

ПОДСТЕПНАЯ / ПОДСТЕПНАЯ (Зырянов ауд.) 

ПОДЪЕМНЫЙ КЛЮЧ / ПОДЪЕМНЫЙ КЛЮЧ 

(Глубокое ауд.) 

ПОЗДНОПАЛОВКА / ПОЗДНОПАЛОВКА (Риддер 

қалалық әкімшілігінің аумағы) 

ПОЛОВИНКА / ПОЛОВИНКА (Шемонаиха ауд.) 

ПОЛОГАЯ / ПОЛОГАЯ (Қатонқарағай ауд.) 

ПОЛОГОНЬКИЙ КЛЮЧ ПОЛОГОНЬКИЙ КЛЮЧ 

(Зырянов. Қатонқарағай ауд.) 

ПОЛЫНОВКА / ПОЛЫНОВКА (Глубокое ауд.) 

ПОЛЮШКА / ПОЛЮШКА (Қатонқарағай ауд.) 

ПОЛЯКОВ КЛЮЧ / ПОЛЯКОВ КЛЮЧ (Қатонқарағай 

ауд.) 

ПОМОРОВ КЛЮЧ ПОМОРОВ КЛЮЧ (Зырянов ауд.) 

ПОПЕРЕЧЕНКА / ПОПЕРЕЧЕНКА (Зырянов ауд.) 

ПОПЕРЕЧНАЯ / ПОПЕРЕЧНАЯ (Зырянов ауд.) 

ПОПЕРЕЧНАЯ / ПОПЕРЕЧНАЯ (Зырянов ауд.) 

ПОПЕРЕЧНАЯ / ПОПЕРЕЧНАЯ (Зырянов ауд.) 

ПОПЕРЕЧНАЯ / ПОПЕРЕЧНАЯ (Зырянов ауд.) 

ПОПЕРЕЧНАЯ / ПОПЕРЕЧНАЯ (Көкпекті ауд.) 

ПОПЕРЕЧНАЯ / ПОПЕРЕЧНАЯ (Күршім ауд.) 

ПОПЕРЕЧНАЯ / ПОПЕРЕЧНАЯ (Күршім ауд.) 

ПОПЕРЕЧНАЯ / ПОПЕРЕЧНАЯ (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ПОПЕРЕЧНАЯ / ПОПЕРЕЧНАЯ (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ПОПЕРЕЧНАЯ / ПОПЕРЕЧНАЯ (Шемонаиха ауд.) 

ПОПЕРЕЧНАЯ / ПОПЕРЕЧНАЯ (Шемонаиха ауд.) 

ПОПЕРЕЧНАЯ ТЕСНУШКА /ПОПЕРЕЧНАЯ 

ТЕСНУШКА (Глубокое ауд.) 

ПОПЕРЕЧНЫЙ КЛЮЧ ПОПЕРЕЧНЫЙ КЛЮЧ 

(Глубокое ауд.) 

ПОПЕРЕЧНЫЙ КЛЮЧ / ПОПЕРЕЧНЫЙ КЛЮЧ 

(Зырянов ауд.) 

ПОПЕРЕЧНЫЙ КЛЮЧ/ ПОПЕРЕЧНЫЙ КЛЮЧ 

(Көкпекгі ауд.) 

ПОПЕРЕЧНЫЙ КЛЮЧ / ПОПЕРЕЧНЫЙ КЛЮЧ 

(Көклекті ауд.) 

ПОПЕРЕЧНЫЙ КЛЮЧ / ПОПЕРЕЧНЫЙ КЛЮЧ 

(Қатонқарағай ауд.) 

ПОПЕРЕЧНЫЙ КЛЮЧ / ПОПЕРЕЧНЫЙ КЛЮЧ 

(Қатонқарағай ауд.) 

ПОПЕРЕЧНЫЙ КЛЮЧ /ПОПЕРЕЧНЫЙ КЛЮЧ 

(Қатонқарағай ауд.) 

ПОПЕРЕЧНЫЙ КЛЮЧ / ПОПЕРЕЧНЫЙ КЛЮЧ 



 

(Қатонқарағай ауд.) 

ПОПЕРЕЧНЫЙ КЛЮЧ /ПОПЕРЕЧНЫЙ КЛЮЧ 

(Риддер қалалық әкімшілігінің аумағы) 

ПОПЕРЕЧНЫЙ ЛОГ / ПОПЕРЕЧНЫЙ ЛОГ (Зырянов 

ауд.) 

ПОПОВА РЕЧКА / ПОПОВА РЕЧКА (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ПОПОВКА / ПОПОВКА (Қатонқарағай ауд.) 

ПОПОВ КЛЮЧ / ПОПОВ КЛЮЧ (Зырянов ауд.) 

ПОПОВ КЛЮЧ / ПОПОВ КЛЮЧ (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ПОПОВСКИЙ КЛЮЧ / ПОПОВСКИЙ КЛЮЧ 

(Көкпекті ауд.) 

ПОПУГАЙЧИК / ПОПУГАЙЧИК (Глубокое ауд.) 

ПОРУБНАЯ / ПОРУБНАЯ (Глубокое ауд.) 

ПОСКАКУХА / ПОСКАКУХА (Глубокое ауд.) 

ПОСКАЧА / ПОСКАЧА (Қатонқарағай ауд.) 

ПОТАЙНОЙ КЛЮЧ / ПОТАЙНОЙ ключ (Глубокое 

ауд.) 

ПОТЕРЯШКА / ПОТЕРЯШКА (Глубокое ауд.) 

ПРАВАЯ БЕРЕЗОВКА / ПРАВАЯ БЕРЕЗОВКА 

(Қатонқарағай, Зырянов ауд.) 

ПРАВАЯ ВОЛЧИХА / ПРАВАЯ ВОЛЧИХА (Глубокое 

ауд.) 

ПРАВАЯ ГРОМОТУХА / ПРАВАЯ ГРОМО ТУХА 

(Риддер қалалық әкімшілігінің аумағы) 

ПРАВАЯ ИГНАШИХА / ПРАВАЯ ИГНАШИ ХА 

(Зырянов ауд.) 

ПРАВАЯ КАЛМАЧИХА / ПРАВАЯ КАЛМАЧИХА 

(Глубокое ауд.) 

ПРАВАЯ КОРОВИХА / ПРАВАЯ КОРОВИХА 

(Глубокое ауд.) 

ПРАВАЯ КОРОТКАЯ / ПРАВАЯ КОРОТКАЯ 

(Зырянов ауд.) 

ПРАВАЯ КРУТИШКА / ПРАВАЯ КРУТИШКА 

(Глубокое ауд.) 

ПРАВАЯ ЛАТЧИХА / ПРАВАЯ ЛАТЧИХА (Риддер 

қалалық әкімшілігінің аумағы) 

ПРАВАЯ ТАТАРКА / ПРАВАЯ ТАТАРКА (Зырянов 

ауд.) 

ПРАВАЯ ЧЕРНЕВАЯ / ПРАВАЯ ЧЕРНЕВАЯ (Зырянов 

ауд.) 

ПРАВАЯ ЧЕРНУШКА / ПРАВАЯ ЧЕРНУШКА 

(Риддер қалалық әкімшілігінің аумағы) 

ПРАВАЯ ШУЛЬБИНКА / ПРАВАЯ ШУЛЬБИНКА 

(Бескарағай ауд.) 

ПРАВЫЙ КЛЮЧ / ПРАВЫЙ КЛЮЧ (Уржар, Аягөз 

ауд.) 

ПРАВЫЙ ПРОХОДНОЙ / ПРАВЫЙ ПРОХОДНОЙ 

(Зырянов ауд.) 

ПРИВАЛОЧНАЯ / ПРИВАЛОЧНАЯ (Зырянов ауд.) 

ПРИЕЗЖЕВ КЛЮЧ / ПРИЕЗЖЕВ КЛЮЧ (Риддер 

қалалық әкімшілігінің аумағы) 

ПРИРЕЗКА / ПРИРЕЗКА (Көкпекті ауд.) 

ПРОЕЗДНАЯ / ПРОЕЗДНАЯ (Зырянов ауд.) 

ПРОЕЗДНАЯ / ПРОЕЗДНАЯ (Зырянов, Қатонқарағай 



 

ауд.) 

ПРОЕЗДНАЯ / ПРОЕЗДНАЯ (Қатонқарағай ауд.) 

ПРОЕЗДНОЙ КЛЮЧ / ПРОЕЗДНОЙ КЛЮЧ (Зырянов 

ауд.) 

ПРОЕЗДНУШКА / ПРОЕЗДНУШКА (Күршім ауд.) 

ПРОКОПЬЕВ КЛЮЧ / ПРОКОПЬЕВ КЛЮЧ (Глубокое 

ауд.) 

ПРОМИЛЬЯ / ПРОМИЛЬЯ (Тарбағатай ауд.) 

ПРОХОДНАЯ / ПРОХОДНАЯ (Глубокое ауд.) 

ПРОХОДНАЯ / ПРОХОДНАЯ (Зырянов ауд.) 

ПРОХОДНАЯ / ПРОХОДНАЯ (Зырянов ауд.) 

ПРОХОДНАЯ / ПРОХОДНАЯ (Зырянов ауд.) 

ПРОХОДНОЙ КЛЮЧ / ПРОХОДНОЙ КЛЮЧ 

(Шемонаиха ауд.) 

ПРОХОРОВ КЛЮЧ / ПРОХОРОВ КЛЮЧ 

(Қатонқарағай ауд.) 

ПРЫГОВ КЛЮЧ / ПРЫГОВ КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

ПРЯМАЯ / ПРЯМАЯ (Зырянов ауд.) 

ПРЯМОЙ КЛЮЧ / ПРЯМОЙ КЛЮЧ (Зырянов ауд.) 

ПРЯМОЙ КЛЮЧ / ПРЯМОЙ КЛЮЧ (Көкпектіауд.) 

ПУТЕВОЧНАЯ / ПУТЕВОЧНАЯ (Қатонқарағай ауд.) 

ПУТОЧНАЯ / ПУТОЧНАЯ (Күршім ауд.) 

ПҰШПАҚБАЙ / ПУШПАКБАЙ (Аягөз ауд.) 

ПҮШЫҚЕСПЕ / ПУШЫКЕСПЕ (Абай ауд.) 

ПЬЯНКИН ЛОГ / ПЬЯНКИН ЛОГ (Зырянов ауд.) 

РАЗДОЛЬНАЯ / РАЗДОЛЬНАЯ (Зырянов ауд.) 

РАҚЫМЖАН / РАКЫМЖАН (Абай ауд.) 

РАСКАТА / РАСКАТА (Глубокое ауд.) 

РАССАДИЛОВКА / РАССАДИЛОВКА (Ұлан ауд.) 

РАССВЕТАЛЕНОК / РАССВЕТАЛЕНОК (Зырянов 

ауд.) 

РАССВЕТАЛИХА / РАССВЕТАЛИХА (Зырянов ауд.) 

РАХМАН / РАХМАН (Күршім ауд.) 

РАХМАННЫҢ ҚАЙНАРЫ / РАХМАНОВ КЛЮЧ 

(Қатонқарағай ауд.) 

РЕВНЮХА / РЕВНЮХА (Зырянов ауд.) 

РЕМОВКА / РЕМОВКА (Бородулиха ауд.) 

РЕПНЫЙ КЛЮЧ / РЕПНЫЙ КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

РИЧАРДЖИХА / РИЧАРДЖИХА (Глубокое ауд.) 

РОМАНЦЕВ КЛЮЧ / РОМАНЦЕВ КЛЮЧ (Риддер 

қалалық әкімшілігінің аумағы) 

РОССЫПНОЙ КЛЮЧ / РОССЫПНОЙ КЛЮЧ (Риддер 

қалалық әкімшілігінің аумағы) 

РУСАЛКА / РУСАЛКА (Шемонаиха ауд.) 

РУСАЧИХА / РУСАЧИХА (Глубокое ауд.) 

РУСАЧИХА / РУСАЧИХА (Шемонаиха ауд.) 

РУСИН ЛОГ / РУСИН ЛОГ (Көкпекті ауд.) 

РЫЖНЕВ КЛЮЧ / РЫЖНЕВ КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

РЫКОВСКИЙ ЛОГ / РЫКОВСКИЙ ЛОГ (Зырянов 

ауд.) 

РЫЧКОВА / РЫЧКОВА (Көкпекті ауд.) 

РЯБОШНЫЙ КЛЮЧ / РЯБОШНЫЙ КЛЮЧ (Зырянов, 

Қатонқарағай ауд.) 

САВРАСОВКА / САВРАСОВКА (Қатонкара тай ауд.) 

САҒАЛ / САГАЛ (Аягөз ауд.) 

САҒЫНАЙ / САГЫНАЙ (Күршім ауд.) 



 

САҒЫР/ САГЫР (Ұлан ауд.) 

САДЫРБҰЛАҚ / САДЫРБУЛАК (Тарбағатай ауд.) 

САЗАН / САЗАН (Күршім ауд.) 

САЗДЫ / САЗДЫ (Көкпекті ауд.) 

САЙАСУ / САЙАСУ (Үржар ауд.) 

САЙЖЫРҒАЛЫ / САЙЖЫРГАЛЫ (Үржар, Аягөз ауд.) 

САЙҚАМЫС / САЙКАМЫС (Аягөз ауд.) 

САЙЛАУБҰЛАҚ / САЙЛАУБУЛАК (Аягөз ауд.) 

САЙЛАУБҰЛАҚ / САЙЛАУБУЛАК (Ұлан ауд.) 

САЙШЫНЫ / САЙШЫНЫ (Аягөз ауд.) 

САКМАРИХА / САКМАРИХА (Глубокое ауд.) 

САҚАЛДЫҢ ЖЫРАСАЙЫ / САКАЛКИН ЛОГ 

(Зырянов ауд.) 

САЛДЫБАЙ / САЛДЫБАЙ (Жарма ауд.) 

САМАЙ / САМАЙ (Тарбағатай ауд.) 

САМАНУХА / САМАНУХА (Глубокое ауд.) 

САМАРА / САМАРА (Глубокое ауд.) 

САМСЫ / САМСЫ (Аягөз ауд.) 

САМЫРСЫҢДЫБҰЛАҚ / САМЫРСЫНДЫБУЛАК 

(Күршім ауд.) 

САНДЫҚТАС / САНДЫКТАС (Аягөз ауд.) 

САНДЫҚТАС / САНДЫКТАС (Тарбағатай ауд.) 

САПАҚ / САПАК (Ұлан ауд.) 

САРАДЕЕВКА / САРАДЕЕВКА (Бородулиха ауд.) 

САРАПИХА / САРАПИХА (Шемонаиха ауд.) 

САРҒАЛДАҚ / САРГАЛДАК (Абай ауд.) 

САРҚЫРАМА / САРКЫРАМА (Зырянов, Қатонқарағай 

ауд.) 

САРҚЫРАМА / САРКЫРАМА (Күршім ауд.) 

САРҚЫРАМАБҰЛАҚ / САРКЫРАМАБУЛАК 

(Күршім ауд.) 

САРЛЫБАЙБҰЛАҚ / САРЛЫБАЙБУЛАК (Тарбағатай 

ауд.) 

САРТҚОЖАБҰЛАҚ / САРТКОЖАБУЛАК 

(Қатонқарағай ауд.) 

САРТЫМБЕТ / САРТЫМБЕТ (Ұлан ауд.) 

САРЫАЛАБҰЛАҚ / САРЫАЛАБУЛАК (Қатонқарағай 

ауд.) 

САРЫАЛҚА / САРЫАЛКА (Қатонқарағай ауд.) 

САРЫАЛҚА / САРЫАЛКА (Қатонқарағай ауд.) 

САРЫАЛҚА / САРЫАЛКА (Қатонқарағай ауд.) 

САРЫАПАН / САРЫАПАН (Абай ауд.)  

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Аягөз ауд.) 

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Аягөз ауд.) 

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Жарма ауд.) 

САРЫБҰЛАҚ/ САРЫБУЛАК (Жарма ауд.) 

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Зайсан ауд.)  

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Зайсан қалалық 

әкімшілігінің аумағы)  

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Көкпекті ауд.) 

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Семей қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Семей қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Тарбағатай ауд.) 

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Тарбағатай ауд.) 



 

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Тарбағатай ауд.) 

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Тарбағатай ауд.) 

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Тарбағатай ауд.) 

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Тарбағатай ауд.) 

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Ұлан ауд.) 

САРЫБҰЛАҚ / САРЫБУЛАК (Үржар ауд.) 

САРЫГҮЛБҰЛАҚ / САРЫГУЛЬБУЛАК (Қатонқарағай 

ауд.) 

САРЫЕШК1 / САРЫЕШКИ (Зайсан ауд.)  

САРЫЖАЛ / САРЫЖАЛ (Абай ауд.)  

САРЫКӨЛ / САРЫКОЛЬ (Тарбағатай ауд.) 

САРЫҚАМЫС / САРЫКАМЫС (Жарма ауд.) 

САРЫҚАМЫС / САРЫКАМЫС (Кокгіекті ауд.) 

САРЫҚАМЫС / САРЫКАМЫС (Қатонқарағай ауд.) 

САРЫҚАМЫС / САРЫКАМЫС (Тарбағатай ауд.) 

САРЫҚАМЫС / САРЫКАМЫС (Тарбағатай ауд.) 

САРЫҚАРАҒАЙ / САРЫКАРАГАЙ (Қатонқарағай 

ауд.) 

САРЫҚИЯ / САРЫКИЯ (Ұлан ауд.)  

САРЫМАН / САРЫМАН (Аягөз, Тарбағатай ауд.) 

САРЫМСАҚТЫ / САРЫМСАКТЫ (Қатонқарағай ауд.) 

САРЫМСАҚТЫ / САРЫМСАКТЫ (Тарбағатай ауд.) 

САРЫӨЗЕК / САРЫОЗЕК (Абай ауд.)  

САРЫӨЗЕК / САРЫОЗЕК (Аягөз ауд.) 

САРЫӨЗЕК / САРЫОЗЕК (Аягөз ауд.) 

САРЫӨЗЕК / САРЫОЗЕК (Май ауд.) 

САРЫӨЗЕК / САРЫОЗЕК (Тарбағатай ауд.) 

САРЫӨЗЕК / САРЫОЗЕК (Ұлан ауд.) 

САРЫӨЗЕК / САРЫОЗЕК (Ұлан ауд.) 

САРЫӨЛЕҢ / САРЫОЛЕН (Абай ауд.) 

САРЫӨЛЕҢ / САРЫОЛЕН (Абай ауд.) 

САРЫТЕРЕК / САРЫТЕРЕК (Үржар ауд.) 

САРЫТЕРІСКЕЙ / САРЫТЕРИСКЕЙ (Тарбағатай ауд.) 

САРЫТӨБЕ / САРЫТОБЕ (Үржар ауд.) 

САРЫТЫШҚАН / САРЫТЫШКАН (Ұлан ауд.) 

САРЫҰЗЫН / САРЫУЗЫН (Қарқаралы ауд.) 

САРЫШОҒАН / САРЫШОГАН (Ұлан ауд.) 

САРЫШОҚЫ / САРЫШОКЫ (Аягөз ауд.) 

САРЫШОҚЫ / САРЫШОКЫ (Зайсан ауд.) 

САРЫШЫРҒАНАҚ / САРЫШЫРГАНАК (Үржар ауд.) 

САСЫҚБАСТАУ / САСЫКБАСТАУ (Тарбағатай ауд.) 

САСЫҚБҰҒЫ / САСЫКБУГЫ (Зайсан ауд.) 

САСЫҚСУ / САСЫКСУ (Тарбағатай ауд.) 

САТТЫҚ / САТТЫК (Жарма ауд.) 

САТЫБАЙ / САТЫБАЙ (Ұлан ауд.) 

САУҚАБАЙ / САУКАБАЙ (Күршім ауд.) 

САУЫҚСОРСУ / САУЫКСОРСУ (Семей қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

САУЫНШАТ / САУЫНШАТ (Қатонқарағай ауд.) 

САХАЛИНСКАЯ / САХАЛИНСКАЯ (Үржар ауд.) 

САХАТИНКА / САХАТИНКА (Қатонқарағай ауд.) 

САХАТУШКА / САХАТУШКА (Қатонқарағай ауд.) 

САЯСУ / САЯСУ (Күршім ауд.) 

СӘЛМЕННІҢ КАЙНАРЫ /САЛЬМЕНКИН КЛЮЧ 

(Көкпекті ауд.) 

СӘМЕН / САМЕН (Зайсан ауд.) 



 

СӘМИ / САМИ (Улан, Жарма ауд.) 

СВЕТЛАЯ / СВЕТЛАЯ (Глубокое ауд.) 

СВЕТЛАЯ СИНЮШКА / СВЕТЛАЯ СИНЮШКА 

(Риддер қалалық әкімшілініңаумағы) 

СВЕТЛЕНЬКИЙ КЛЮЧ /СВЕТЛЕНЬКИЙ КЛЮЧ 

(Глубокое ауд.) 

СВЕТЛЫЙ КЛЮЧ / СВЕТЛЫЙ КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

СВЕТЛЫЙ КЛЮЧ / СВЕТЛЫЙ КЛЮЧ (Риддер 

қалалық әкімшілігінің аумағы) 

СВИНЯЧЬЯ / СВИНЯЧЬЯ (Үржар ауд.) 

СВЯТОЙ КЛЮЧ / СВЯТОЙ КЛЮЧ (Ұлан ауд.) 

СЕВАСТЬЯНОВ ЛОГ / СЕВАСТЬЯНОВ ЛОГ 

(Қатонқарағай ауд.) 

СЕВЕРНАЯ / СЕВЕРНАЯ (Зырянов ауд.) 

СЕВЕРНАЯ БУРАНИХА / СЕВЕРНАЯ БУРАНИХА 

(Глубокое ауд.) 

СЕВЕРНЫЙ КЛЮЧ / СЕВЕРНЫЙ КЛЮЧ (Глубокое 

ауд.) 

СЕДАНКИНА / СЕДАНКИНА (Шемонаиха ауд.) 

СЕКИСОВКА / СЕКИСОВКА (Глубокое ауд.) 

СЕКИСОВКА / СЕКИСОВКА (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

СЕКИСОВСКИЙ КЛЮЧ /СЕКИСОВСКИЙ КЛЮЧ 

(Глубокое ауд.) 

СЕКСЕН / СЕКСЕН (Зайсан ауд.) 

СЕКСЕНБАЙ / СЕКСЕНБАЙ (Абай ауд.) 

СЕЛЕЗНЕВКА / СЕЛЕЗНЕВКА (Зырянов ауд.) 

СЕМЕНИХА / СЕМЕНИХА (Шемонаиха ауд.) 

СЕМЕНОВ КЛЮЧ / СЕМЕНОВ КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

СЕМЕНОВ КЛЮЧ / СЕМЕНОВ КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

СЕМЕНОВ КЛЮЧ / СЕМЕНОВ КЛЮЧ (Күршім ауд.) 

СЕМЕШИН КЛЮЧ / СЕМЕШИН КЛЮЧ (Глубокое 

ауд.) 

СЕМИШИХА / СЕМИШИХА (Қатонқарағай ауд.) 

СЕНИЧЕВО / СЕНИЧЕВО (Қатонқарағай ауд.) 

СЕҢГІРБАЙ / СЕНГИРБАЙ (Ұлан ауд.) 

СЕРГО / СЕРГО (Ұлан, Жарма ауд.) 

СЕРЕБРЯНКА / СЕРЕБРЯНКА (Зырянов ауд.) 

СЕРЕДЧИХА / СЕРЕДЧИХА (Қатонқарағай ауд.) 

СЕРЕГИН КЛЮЧ / СЕРЕГИН КЛЮЧ (Үржар ауд.) 

СЕРЖИХА / СЕРЖИХА (Глубокое ауд.) 

СЕРКЕБҰЛАҚ / СЕРКЕБУЛАК (Көкпекті ауд.) 

СЕРОВ КЛЮЧ / СЕРОВ КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

СИБИНКА / СИБИНКА (Ұлан ауд.) 

СИБИРКА / СИБИРКА (Глубокое ауд.) 

СИВЕРНУШКА / СИВЕРНУШКА (Глубокое ауд.) 

СИДОРИХА / СИДОРИХА (Зырянов ауд.) 

СИДОРОВСКИЙ КЛЮЧ/ СИДОРОВСКИЙ КЛЮЧ 

(Көкпекті ауд.) 

СИДЯЧИХА /  СИДЯЧИХА (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

СИЗОВКА / СИЗОВКА (Глубокое ауд.) 

СИМОНОВ КЛЮЧ / СИМОНОВ КЛЮЧ (Шемонаиха 

ауд.) 

СИНЮШКА / СИНЮШКА (Риддер қалалық әкімшілік 

аумағы) 



 

СИНЮШКА / СИНЮШКА (Глубокое ауд.) 

СИНЯЯ ПЕСЧАНКА / СИНЯЯ ПЕСЧАНКА (Ұлан 

ауд.) 

СИПАТИХА / СИПАТИХА (Глубокое ауд.) 

СИТКИН КЛЮЧ / СИТКИН КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

СИЫРҚОРА / СИЫРКОРА (Аягөз ауд.) 

СИЫРСАУҒАН / СИЫРСАУГАН (Көкпекті ауд.) 

СИЫРШЫ / СИЫРШЫ (Аягөз ауд.) 

СЛАННАЯ / СЛАННАЯ (Күршім ауд.) 

СЛЕПЧИХА / СЛЕПЧИХА (Шемонаиха ауд.) 

СМОЛЯНКА / СМОЛЯНКА (Зырянов ауд.) 

СНЕГИРИХА / СНЕГИРИХА (Шемонаиха ауд.) 

СОБАЧЬЯ / СОБАЧЬЯ (Қатонқарағай ауд.) 

СОБОЛИХА / СОБОЛИХА (Шемонаиха ауд.) 

СОКОЛЕНОК / СОКОЛЕНОК (Глубокое ауд.) 

СОКОЛОВА / СОКОЛОВА (Қатонқарағай ауд.) 

СОКОЛОВКА / СОКОЛОВКА (Қатонқарағай ауд.) 

СОЛ НАРЫН / СОЛ НАРЫН (Зырянов ауд.) 

СОЛ ОБА / СОЛ ОБА (Глубокое ауд.) 

СОЛОНЕЧНАЯ / СОЛОНЕЧНАЯ (Зырянов ауд.) 

СОЛОНЕЧНАЯ / СОЛОНЕЧНАЯ (Қатонқарағай ауд.) 

СОЛОНЕЧНАЯ / СОЛОНЕЧНАЯ (Қатонқарағай ауд.) 

СОЛОНЕЧНАЯ / СОЛОНЕЧНАЯ (Қатонқарағай ауд.) 

СОЛОНЕЧНАЯ / СОЛОНЕЧНАЯ (Қатонқарағай ауд.) 

СОЛОНОВКА / СОЛОНОВКА (Бородулиха ауд.) 

СОЛОНОВКА / СОЛОНОВКА (Глубокое ауд.) 

СОЛОНОВКА / СОЛОНОВКА (Зырянов ауд.) 

СОЛОНОВКА / СОЛОНОВКА (Зырянов ауд.) 

СОЛОНОВКА / СОЛОНОВКА (Қатонқарағай ауд.) 

СОЛОНОВКА / СОЛОНОВКА (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

СОЛОНОВКА / СОЛОНОВКА (Шемонаиха ауд.) 

СОЛОНОВОЧКА / СОЛОНОВОЧКА (Қатонқарағай 

ауд.) 

СОЛОНЧАНКА / СОЛОНЧАНКА (Глубокое ауд.) 

СОЛОНЧАНКА / СОЛОНЧАНКА (Глубокое ауд.) 

СОТОНЧЕВКА / СОЛОНЧЕВКА (Глубокое ауд.) 

СОЛОУХА / СОЛОУХА (Шемонаиха ауд.) 

СОЛОУХИНСКИЙ КЛЮЧ / СОЛОУХИНСКИЙ 

КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

СОПЫСАЙ / СОПЫСАЙ (Аягөз ауд.) 

СОРВЕНОК / СОРВЕНОК (Күршім ауд.) 

СОРНАЯ / СОРНАЯ (Күршім ауд.) 

СОРОКИН ЛОГ / СОРОКИН ЛОГ (Өскемен қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

СОРОЧИЙ КЛЮЧ / СОРОЧИЙ КЛЮЧ (Көкпекті ауд.) 

СОРОЧИЙ КЛЮЧ / СОРОЧИЙ КЛЮЧ (Қатонқарағай 

ауд.) 

СОСЕНКА / СОСЕНКА (Бородулиха ауд.) 

СОСНОВКА / СОСНОВКА (Семей қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

СПАССКАЯ / СПАССКАЯ (Шемонаиха ауд.) 

СПЕЦОВ ЛОГ / СПЕЦОВ ЛОГ (Қатонқарағай ауд.) 

СПИРИДОНОВКА / СПИРИДОНОВКА (Шемонаиха 

ауд.) 

СПОРНЫЙ КЛЮЧ / СПОРНЫЙ КЛЮЧ (Шемонаиха 



 

ауд.) 

СРЕДНИЙ КЛЮЧ / СРЕДНИЙ КЛЮЧ (Қатонқарағай 

ауд.) 

СРЕДНЯЯ / СРЕДНЯЯ (Күршім ауд.) 

СРЕДНЯЯ / СРЕДНЯЯ (Шемонаиха ауд.) 

СРЕДНЯЯ СТАНОВАЯ / СРЕДНЯЯ СТАНОВАЯ 

(Зырянов ауд.) 

СТАНОВАЯ / СТАНОВАЯ (Зырянов ауд.) 

СТАНОВАЯ / СТАНОВАЯ (Зырянов ауд.) 

СТАНОВАЯ / СТАНОВАЯ (Қатонқарағай, Күршім ауд.) 

СТАНОВАЯ ОБА / СТАНОВАЯ ОБА (Глубокое ауд.) 

СТАРИЦА / СТАРИЦА (Қатонқарағай ауд.) 

СТЕПАНОВ КЛЮЧ / СТЕПАНОВ КЛЮЧ (Күршім 

ауд.) 

СТЕПАНОВ КЛЮЧ / СТЕПАНОВ КЛЮЧ 

(Қатонқарағай ауд.) 

СТЕПАНОВ КЛЮЧ / СТЕПАНОВ КЛЮЧ (Шемонаиха 

ауд.) 

СТЕПИНА / СТЕПИНА (Глубокое ауд.) 

СТОЛБОВУШКА / СТОЛБОВУШКА (Шемонаиха ауд.) 

СТОЛБОУХА / СТОЛБОУХА (Зырянов ауд.) 

СТРАКАТОВА / СТРАКАТОВА (Қатонқарағай ауд.) 

СТРАШНАЯ / СТРАШНАЯ (Қатонқарағай ауд.) 

СТРАШНУШКА / СТРАШНУШКА (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

СТРАШНЫЙ ЛОГ / СТРАШНЫЙ ЛОГ (Зырянов ауд.) 

СТРЕЖНАЯ / СТРЕЖНАЯ (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

СТРОГАНКА / СТРОГАНКА (Зырянов ауд.) 

СТУКАЛЕНКОВА / СТУКАЛЕНКОВА (Бородулиха 

ауд.) 

СУАН / СУАН (Тарбағатай ауд.) 

СУАСУ / СУАСУ (Үржар ауд.) 

СУРКА / СУРКА (Қатонқарағай ауд.) 

СУРЧИХА / СУРЧИХА (Зырянов ауд.) 

СУХАНОВСКИЙ КЛЮЧ / СУХАНОВСКИЙ КЛЮЧ 

(Бородулиха ауд.) 

СУХАЯ ПЕСЧАНКА / СУХАЯ ПЕСЧАНКА (Көкпекті 

ауд.) 

СУХАЯ РЕЧКА / СУХАЯ РЕЧКА (Зырянов ауд.) 

СУХАЯ РЕЧКА / СУХАЯ РЕЧКА (Зырянов ауд.) 

СУХАЯ РЕЧКА / СУХАЯ РЕЧКА (Көкпекті ауд.) 

СУХОВА / СУХОВА (Зырянов ауд.) 

СУХОЙ ЛОГ / СУХОЙ ЛОГ (Күршім ауд.) 

СУХОЙ ЛОГ / СУХОЙ ЛОГ (Үржар ауд.) 

СУХОЙ МАРАЛЕНОК / СУХОЙ МАРАЛЕНОК 

(Күршім ауд.) 

СУХОЙ МОСТ / СУХОЙ МОСТ (Глубокое ауд.) 

СУХОНЬКАЯ / СУХОНЬКАЯ (Қатонқарағай ауд.) 

СУХОНЬКИЙ КЛЮЧ / СУХОНЬКИЙ КЛЮЧ 

(Қатонқарағай ауд.) 

СУЫҚБҰЛАҚ / СУЫКБУЛАК (Абай ауд.) 

СУЫҚБҰЛАҚ / СУЫКБУЛАК (Абай ауд.) 

СУЫҚБҰЛАҚ / СУЫКБУЛАК (Абай ауд.) 

СУЫҚБҰЛАҚ / СУЫКБУЛАК (Күршім ауд.) 

СУЫҚБҰЛАҚ / СУЫКБУЛАК (Үржар ауд.) 



 

СУЫРЛЫ / СУЫРЛЫ (Абай ауд.) 

СУЫРЛЫ / СУЫРЛЫ (Аягөз ауд.) 

СҰЛАҒАНТЕРЕК / СУЛАГАНТЕРЕК (Үржар ауд.) 

СҰЛУЖОТА / СУЛУЖОТА (Үржар ауд.) 

СҰЛУЖОТА / СУЛУЖОТА (Үржар ауд.) 

СҰЛУТАЛ / СУЛУТАЛ (Көкпекті, Ұлан ауд.) 

СҰЛУШОҚЫ / СУЛУШОКЫ (Күршім ауд.) 

СҰҢҚАР / СУНКАР (Ұлан ауд.) 

СҮЛЕЙМЕН / СУЛЕЙМЕН (Күршім ауд.) 

СЫЗБҮРГЕН / СЫЗБУРГЕН (Зайсан ауд.) 

СЫЛДЫРАМА / СЫЛДЫРАМА (Зайсан ауд.) 

СЫЛДЫРМАҚБҰЛАҚ / СЫЛДЫРМАКБУЛАК (Ұлан 

ауд.) 

СЫНТАС / СЫНТАС (Аягөз ауд.) 

СЫНТАС / СЫНТАС (Жарма ауд.) 

СЫНТАС / СЫНТАС (Үржар ауд.)  

СЫРҒАБАЙ / СЫРГАБАЙ (Үржар ауд.) 

СЫРЛЫҒАН / СЫРЛЫГАН (Тарбағатай ауд.)  

СЫРОЙ МАРАЛЕНОК / СЫРОЙ МАРАЛЕНОК 

(Күршім ауд.) 

СЫЧИХА / СЫЧИХА (Зырянов ауд.) 

СІЛБІ / СИЛЬБИ (Көкпекті ауд.) 

ТАБАКОВ КЛЮЧ / ТАБАКОВ КЛЮЧ (Қатонқарағай 

ауд.) 

ТАБАҚБАЙ / ТАБАКБАЙ (Ұлан ауд.)  

ТАБАНСАЛА / ТАБАНСАЛА (Зайсан ауд.) 

ТАБЫЛҒАН / ТАБЫЛГАН (Тарбағатай ауд.) 

ТАВОЛЖАНКА / ТАВОЛЖАНКА (Зырянов ауд.) 

ТАВРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ / ТАВРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ 

(Көкпекті ауд.) 

ТАЙ / ТАЙ (Абай ауд.) 

ТАЙБАҚҚАН / ТАЙБАККАН (Тарбағатай ауд.) 

ТАЙБОТА / ТАЙБОТА (Абай ауд.) 

ТАЙБОТА / ТАЙБОТА (Абай ауд.) 

ТАЙҒҰЛЫ / ТАЙГУЛЫ (Жарма ауд.)  

ТАЙЖҮЗГЕН / ТАЙЖУЗГЕН (Тарбағатай ауд.) 

ТАЙЛАҚТЫ / ТАЙЛАКТЫ (Аягөз ауд.)  

ТАЙСУЫМ / ТАЙСУЫМ (Үржар ауд.)  

ТАЙТӨЛЕУ / ТАЙТОЛЕУ (Абай ауд.) 

ТАЙТУБАЙБҰЛАҚ / ТАЙТУБАЙБУЛАК (Тарбағатай 

ауд.) 

ТАЙШИ / ТАЙШИ (Күршім, Қатонқарағай ауд.) 

ТАЙЫНБАЙ / ТАЙЫНБАЙ (Ұлан ауд.)  

ТАЙЫНТЫ / ТАЙЫНТЫ (Ұлан ауд.)  

ТАҚИЯКЕТКЕН / ТАКИЯКЕТКЕН (Тарбағатай ауд.) 

ТАҚЫР / ТАКЫР (Абай ауд.) 

ТАҚЫР / ТАКЫР (Күршім ауд.)  

ТАҚЫРБҰЛАҚ / ТАКЫРБУЛАК (Күршім ауд.) 

ТАЛДЫ / ТАЛДЫ (Зайсан ауд.) 

ТАЛДЫ / ТАЛДЫ (Зайсан ауд.) 

ТАЛДЫ / ТАЛДЫ (Көкпекті ауд.) 

ТАЛДЫ / ТАЛДЫ (Көкпекті ауд.) 

ТАЛДЫ / ТАЛДЫ (Тарбағатай ауд.) 

ТАЛДЫ / ТАЛДЫ (Ұлан ауд.)  

ТАЛДЫАЙРЫҚ / ТАЛДЫАЙРЫК (Ұлан ауд.) 

ТАЛДЫ БАЗАР / ТАЛДЫ БАЗАР (Тарбағатай ауд.) 



 

ТАЛДЫБОЙЫ / ТАЛДЫБОЙЫ (Абай ауд.) 

ТАЛДЫБҰЛАҚ / ТАЛДЫБУЛАК (Абай ауд.) 

ТАЛДЫБҰЛАҚ / ТАЛДЫБУЛАК (Аягөз ауд.) 

ТАЛДЫБҰЛАҚ / ТАЛДЫБУЛАК (Зайсан ауд.) 

ТАЛДЫБҰЛАҚ / ТАЛДЫБУЛАК (Күршім ауд.) 

ТАЛДЫБҰЛАҚ / ТАЛДЫБУЛАК (Қатонқарағай ауд.) 

ТАЛДЫБҰЛАҚ / ТАЛДЫБУЛАК (Қатонқарағай ауд.) 

ТАЛДЫБҰЛАҚ / ТАЛДЫБУЛАК (Қатонқарағай ауд.) 

ТАЛДЫБҰЛАҚ / ТАЛДЫБУЛАК (Қатонқарағай ауд.) 

ТАЛДЫБҰЛАҚ / ТАЛДЫБУЛАК (Ұлан ауд.) 

ТАЛДЫБҰЛАҚ / ТАЛДЫБУЛАК (Ұлан ауд.) 

ТАЛДЫБҰЛАҚ / ТАЛДЫБУЛАК (Ұлан ауд.) 

ТАЛДЫБҰЛАҚ / ТАЛДЫБУЛАК (Ұлан ауд.) 

ТАЛДЫБҰЛАҚ / ТАЛДЫБУЛАК (Үржар ауд.) 

ТАЛДЫКЕЗЕҢ / ТАЛДЫКЕЗЕН (Аягөз, Тарбағатай 

ауд.) 

ТАЛДЫ ӨЗЕК / ТАЛДЫОЗЕК (Ұлан ауд.) 

ТАЛДЫСУ / ТАЛДЫСУ (Үржар ауд.) 

ТАЛДЫ ТҮРҒЫСЫН / ТАЛДЫ ТУРГЫСЫН (Зырянов 

ауд.) 

ТАЛКА / ТАЛКА (Семей қалалық әкімшілігінің аумағы) 

ТАЛМЕН / ТАЛМЕН (Көкпекті ауд.) 

ТАЛОВАЯ БАЛКА / ТАЛОВАЯ БАЛКА (Үржар ауд.) 

ТАЛОВКА / ТАЛОВКА (Глубокое ауд.) 

ТАЛОВКА / ТАЛОВКА (Глубокое ауд.) 

ТАЛОВКА / ТАЛОВКА (Глубокое ауд.) 

ТАЛОВКА / ТАЛОВКА (Глубокое ауд.) 

ТАЛОВКА / ТАЛОВКА (Шемонаиха ауд.) 

ТАЛОВКА / ТАЛОВКА (Зырянов ауд.) 

ТАЛОВКА / ТАЛОВКА (Зырянов ауд.) 

ТАЛОВКА / ТАЛОВКА (Қатонқарағай ауд.) 

ТАЛОВКА / ТАЛОВКА (Шемонаиха ауд.) 

ТАЛОВ КЛЮЧ / ТАЛОВ КЛЮЧ (Шемонаиха ауд.) 

ТАЛОВОЧКА / ТАЛОВОЧКА (Глубокое ауд.) 

ТАЛОВОЧКА / ТАЛОВОЧКА (Зырянов ауд.) 

ТАЛОВОЧКА / ТАЛОВОЧКА (Зырянов ауд.) 

ТАЛОВОЧКА / ТАЛОВОЧКА (Күршім ауд.) 

ТАЛОВОЧКА / ТАЛОВОЧКА (Қатонқарағай ауд, РФ) 

ТАЛОВОЧКА / ТАЛОВОЧКА (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ТАЛОВОЧКА / ТАЛОВОЧКА (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ТАЛЫЙ КЛЮЧ / ТАЛЫЙ КЛЮЧ (Ұлан ауд.) 

ТАЛДЫМОЛА / ТАЛДЫМОЛА (Аягөз ауд.) 

ТАМЫР / ТАМЫР (Күршім ауд.) 

ТАНАШ / ТАНАШ (Күршім, Қатонқарағай ауд.) 

ТАҢАТАР / ТАНАТАР (Күршім ауд.)  

ТАҢБАЛЫ / ТАНБАЛЫ (Үржар ауд.) 

ТАҒДЫ / ТАНДЫ (Жарма ауд.) 

ТАҢСЫҚ / ТАНСЫК (Аягөз, Үржар ауд.) 

ТАРАДАНКА / ТАРАДАНКА (Шемонаиха ауд.) 

ТАРАҚТЫ / ТАРАКТЫ (Тарбағатай ауд.) 

ТАРБАҒАТАЙ / ТАРБАҒАТАЙ (Қатонқарағай ауд.) 

ТАРҒЫН / ТАРГЫН (Ұлан ауд.) 

ТАРЛАУЛЫ / ТАРЛАУЛЫ (Күршім ауд.)  

ТАРЛАУЛЫ / ТАРЛАУЛЫ (Күршім ауд.) 



 

ТАС / ТАС (Үржар ауд.) 

ТАСАУДАРҒАН / ТАСАУДАРГАН (Зайсан ауд.) 

ТАСБАСТАУ / ТАСБАСТАУ (Үржар, Аягөз ауд.) 

ТАСБҰЛАҚ / ТАСБУЛАК (Күршім ауд.)  

ТАСБҰЛАҚ / ТАСБУЛАК (Семей қалалық 

әкімшілігінің аум.) 

ТАСДІҢГЕК / ТАСДИНГЕК (Қатонқарағай ауд.) 

ТАСЖЫРА / ТАСЖЫРА (Кокнекті ауд.)  

ТАСКЕН / ТАСКЕН (Үржар ауд.) 

ТАСКӨПІР / ТАСКОПИР (Ұлан ауд.)  

ТАСКҮРКЕ / ТАСКУРКЕ (Қатонқарағай ауд.) 

ТАСҚАЙНАР / ТАСКАЙНАР (Күршім ауд.)  

ТАСҚАРА / ТАСКАРА (Аягөз ауд.) 

ТАСҚАРА / ТАСКАРА (Ұлан ауд.) 

ТАСҚИЯ / ТАСКИЯ (Ұлан ауд.) 

ТАСҚЫНСУ / ТАСКЫНСУ (Семей қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ТАСҚЫРМА / ТАСКЫРМА (Ұлан ауд.)  

ТАСӨЗЕН / ТАСОЗЕН (Зайсан ауд.)  

ТАСӨТКЕЛ / ТАСОТКЕЛЬ (Абай ауд.) 

ТАСӨТКЕЛ / ТАСОТКЕЛЬ (Ұлан ауд.)  

ТАССАЙ / ТАССАЙ (Көкпекті ауд.) 

ТАССАЙ / ТАССАЙ (Көкпекті ауд.) 

ТАССАЙ / ТАССАЙ (Уржар, Аягөз ауд.)  

ТАСТАҚ / ТАСТАК (Жарма ауд.) 

ТАСТЫ / ТАСТЫ (Үржар ауд.) 

ТАСТЫБҰЛАҚ / ТАСТЫБУЛАК (Көкпекті ауд.) 

ТАСТЫБҰЛАҚ / ТАСТЫБУЛАК (Үржар ауд.) 

ТАСТЫҚАРА / ТАСТЫКАРА (Ұлан, Жарма ауд.) 

ТАСТЫҢСУ / ТАСТЫНСУ (Үржар ауд.)  

ТАТАРЕНОК / ТАТАРЕНОК (Зырянов ауд.)  

ТАТАРКА / ТАТАРКА (Глубокое ауд.)  

ТАТАРКА / ТАТАРКА (Глубокое ауд.)  

ТАТАРКА / ТАТАРКА (Зырянов ауд.)  

ТАТАРКА / ТАТАРКА (Күршім ауд.)  

ТАУТАНБҰЛАҚ / ТАУТАНБУЛАК (Абай ауд.) 

ТАУТЕКЕКӨЛ / ТАУТЕКЕКОЛЬ (Қатонқарағай ауд.) 

ТАУТЕКЕЛІ / ТАУТЕКЕЛИ (Қатонқарағай ауд.) 

ТАУТЕКЕЛІ / ТАУТЕКЕЛИ (Қатонқарағай, Күршім 

ауд.) 

ТАУТЕСКЕН / ТАУТЕСКЕН (Аягөз ауд.) 

ТӘТТІБАЙБҰЛАҚ / ТАТТЫБАЙБУЛАК (Күршім ауд.) 

ТӘУІП / ТАУИП (Абай ауд.) 

ТЕБІСКЕ / ТЕБИСКЕ (Үржар, Тарбағатай ауд.) 

ТЕГЕРЕК / ТЕГЕРЕК (Зырянов ауд.)  

ТЕКЕБҰЛАҚ / ТЕКЕБУЛАК (Зайсан ауд.)  

ТЕМЕКІЛІ / ТЕМЕКИЛИ (Үржар ауд.) 

ТЕМЕКІЛІБҰЛАҚ / ТЕМЕКИЛИБУЛАК (Үржар ауд.) 

ТЕМІРҚОБЫ / ТЕМИРКОБЫ (Күршім ауд.)  

ТЕМІРСУ / ТЕМИРСУ (Зайсан ауд.) 

ТЕНИХА / ТЕНИХА (Зырянов ауд.) 

ТЕНТЕК / ТЕНТЕК (Көкпекті ауд.) 

ТЕНТЕК / ТЕНТЕК (Күршім ауд.) 

ТЕНТЕК / ТЕНТЕК (Күршім ауд.)  

ТЕНТЕКЖЫРА / ТЕНТЕКЖЫРА (Көкпекті ауд.) 

ТЕРЕКТІ / ТЕРЕКТЫ (Зайсан ауд.) 



 

ТЕРЕКТІ / ТЕРЕКТЫ (Күршім ауд.) 

TEPEKTІ / ТЕРЕКТЫ (Күршім ауд.) 

ТЕРЕКТІ / ТЕРЕКТЫ (Қатонқарағай ауд.)  

ТЕРЕКТІ / ТЕРЕКТЫ (Ұлан ауд.) 

ТЕРЕКТІ / ТЕРЕКТЫ (Үржар ауд.) 

ТЕРЕКТІ / ТЕРЕКТЫ (Үржар ауд.) 

ТЕРЕКТІ / ТЕРЕКТЫ (Үржар ауд.)  

ТЕРЕКТІАША / ТЕРЕКТЫАША (Күршім ауд.) 

ТЕРЕКТІБҰЛАҚ / ТЕРЕКТЫБУЛАК (Күршім ауд.) 

ТЕРЕМОК / ТЕРЕМОК (Риддер қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

ТЕРЕҢБҰЛАҚ / ТЕРЕНБУЛАК (Үржар ауд.) 

ТЕРЕҢГІ / ТЕРЕНГИ (Ұлан ауд.) 

ТЕРЕХИН КЛЮЧ / ТЕРЕХИН КЛЮЧ (Шемонаиха 

ауд.) 

ТЕРІСАЙРЫҚ / ТЕРИСАЙРЫК (Аягөз ауд.) 

ТЕРІСАЙРЫҚ / ТЕРИСАЙРЫК (Абай ауд.) 

ТЕРІСАЙРЫҚ / ТЕРИСАЙРЫК (Жарма ауд.) 

ТЕРІСАЙРЫҚ / ТЕРИСАЙРЫК (Күршім ауд.) 

ТЕРІСАЙРЫҚ / ТЕРИСАЙРЫК (Тарбағатай ауд.) 

ТЕРІСАЙРЫҚ / ТЕРИСАЙРЫК (Ұлан ауд.) 

ТЕРІСАЙРЫҚ/ ТЕРИСАЙРЫК (Ұлан ауд.) 

ТЕРІСАЙРЫҚ / ТЕРИСАЙРЫК (Үржар, Аягөз ауд.) 

ТЕРІСБҰЛАҚ / ТЕРИСБУЛАК (Абай ауд.) 

ТЕРІСКЕНБҰЛАҚ / ТЕРИСКЕНБУЛАК (Күршім ауд.) 

ТЕСБАҚАН / ТЕСБАКАН (Үржар ауд.)  

ТЕСНАЯ / ТЕСНАЯ (Глубокое ауд.) 

ТЕСНАЯ / ТЕСНАЯ (Глубокое, Зырянов ауд.)  

ТЕСНАЯ / ТЕСНАЯ (Зырянов, Қатонқарағай ауд.) 

ТЕСНАЯ / ТЕСНАЯ (Қатонқарағай ауд.)  

ТЕСІКҚИЯ / ТЕСИККИЯ (Күршім ауд.)  

ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ / ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ (Зырянов ауд.) 

ТИМОШКИН КЛЮЧ / ТИМОШКИН КЛЮЧ 

(Глубокое ауд.) 

ТИРОВКА / ТИРОВКА (Шемонаиха ауд.)  

ТИХАЯ / ТИХАЯ (Қатонқарағай ауд.) 

ТИХАЯ / ТИХАЯ (Қатонқарағай ауд., РФ, Алтай өлкесі) 

ТИХАЯ / ТИХАЯ (Риддер қалалық әкімшілінің аумағы) 

ТИХАЯ ДОЛИНОВКА / ТИХАЯ ДОЛИНОВКА 

(Зырянов ауд.) 

ТИХОНОВ КЛЮЧ / ТИХОНОВ КЛЮЧ (Көкпекті ауд.) 

ТИХОНОВ ЛОГ / ТИХОНОВ ЛОГ (Зырянов ауд.) 

ТИХОНЧИХА / ТИХОНЧИХА (Глубокое ауд.) 

ТИХУШКА / ТИХУШКА (Күршім ауд.)  

ТИХУШКА / ТИХУШКА (Қатонқарағай ауд.) 

ТИШИХА / ТИШИХА (Риддер қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

ТИЫШБҰЛАҚ / ТИЫШБУЛАК (Тарбағатай аул) 

ТОҒАЙ / ТОГАЙ (Тарбағатай ауд.) 

ТОҒАЛАҚ / ТОГАЛАК (Абай ауд.) 

ТОҒАЛАҚ / ТОГАЛАК (Абай ауд.) 

ТОҒАН / ТОГАН (Тарбағатай ауд.) 

ТОҒАНШЫБҰЛАҚ / ТОГАНШЫБУЛАК (Жарма ауд.) 

ТОҒЫЗБҰЛАҚ / ТОГЫЗБУЛАК (Үржар ауд.) 

ТОҒЫЗТАРАУ / ТОГЫЗТАРАУ (Тарбағатай ауд.) 

ТОҒЫМ / ТОГЫМ (Ұлан ауд.) 



 

ТОҚА / ТОКА (Абай ауд.) 

ТОҚА / ТОКА (Абай ауд.) 

ТОҚАБАЙ / ТОКАБАЙ (Абай ауд.) 

ТОҚАЙ / ТОКАЙ (Зайсан ауд.) 

ТОҚБҰЛАҚ / ТОКБУЛАК (Тарбағатай ауд.) 

ТОҚЖАЙЛАУ / ТОКЖАЙЛАУ (Зайсан ауд.)  

ТОҚПАҚ / ТОКПАК (Жарма ауд.)  

ТОҚСАЛҒАН / ТОКСАЛГАН (Үржар, Аягөз ауд.) 

ТОҚСАНБАЙ / ТОКСАНБАЙ (Ұлан ауд.) 

ТОҚСАНСАЙ / ТОКСАНСАЙ (Көкпекті ауд.) 

ТОҚТЫСУ / ТОКТЫСУ (Семей қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 

ТОҚШОРА / ТОКШОРА (Жарма ауд.) 

ТОҚЫМТЫҚҚАН / ТОКЫМТЫККАН (Семей қалалық 

әкімшілігінің аумағы)  

ТОЛАҒАЙ / ТОЛАГАЙ (Көкпекті ауд.)  

ТОЛАРСАҚ / ТОЛАРСАК (Зайсан ауд.)  

ТОЛИХА / ТОЛИХА (Глубокое ауд.)  

ТОЛКУША / ТОЛКУША (Қатонқарағай ауд.) 

ТОЛСТУХА / ТОЛСТУХА (Қатонқарағай ауд.) 

ТОМАН / ТОМАН (Аягөз, Абай ауд.)  

ТОМАРАША / ТОМАРАША (Абай ауд.) 

ТОМАРБҰЛАҚ / ТОМАРБУЛАК (Күршім ауд.) 

ТОМАРБҰЛАҚ / ТОМАРБУЛАК (Күршім ауд.) 

ТОМАРБУЛАҚ / ТОМАРБУЛАК (Тарбағатай ауд.) 

ТОМАРБҰЛАҚ / ТОМАРБУЛАК (Күршім ауд.) 

ТОМИЛОВКА / ТОМИЛОВКА (Зырянов ауд.)  

ТОПАЙ / ТОПАЙ (Күршім ауд.) 

ТОПИХА / ТОПИХА (Глубокое ауд.) 

ТОПКАЯ / ТОПКАЯ (Алакөл ауд. Алматы обл., Үржар 

ауд.) 

ТОПКАЯ / ТОПКАЯ (Көкпекті ауд.) 

ТОПКИЙ КЛЮЧ / ТОПКИЙ КЛЮЧ (Көкпектіауд.) 

ТОПКУША / ТОПКУША (Глубокое ауд.) 

ТОПҚАЙЫҢ / ТОПКАИЫН (Көкпекті ауд.) 

ТОПНУШКА / ТОПНУШКА (Зырянов ауд.) 

ТОПОЛЕВКА / ТОПОЛЕВКА (Глубокое ауд.) 

ТОПОЛЕВКА / ТОПОЛЕВКА (Зырянов ауд.) 

ТОПОЛЕВКА / ТОПОЛЕВКА (Зырянов ауд.) 

ТОПОЛЕВКА / ТОПОЛЕВКА (Зырянов ауд.) 

ТОПОЛЕВКА / ТОПОЛЕВКА (Күршім ауд.) 

ТОПОЛЕВКА / ТОПОЛЕВКА (Күршім ауд.) 

ТОПОЛЕВКА / ТОПОЛЕВКА (Қатонқарағай ауд.) 

ТОПОЛЕВКА / ТОПОЛЕВКА (Қатонқарағай ауд.) 

ТОПОЛЕВ КЛЮЧ / ТОПОЛЕВ КЛЮЧ (Кок пекл ауд.) 

ТОПОЛЕВ КЛЮЧ / ТОПОЛЕВ КЛЮЧ (Күршім ауд.) 

ТОПОЛЕВ КЛЮЧ ТОПОЛЕВ КЛЮЧ (Қатонқарағай 

ауд.) 

ТОПОЛЬКА / ТОПОЛЬКА (Зырянов ауд.)  

ТОПОЛЬКИ ТОПОЛЬКИ (Көкпекті ауд.) 

ТОПТУШКА / ТОПТУШКА (Зырянов ауд.)  

ТОРАҢҒЫ / ТОРАНГЫ (Күршім ауд.)  

ТОРЫБҰЛАҚ / ТОРЫБУЛАК (Семей қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ТӨГЕРЕК / ТОГЕРЕК (Зырянов ауд.)  

ТӨЛЕБАЙ ТОЛЕБАЙ (Абай ауд.) 



 

ТӨЛЕГЕН / ТОЛЕГЕН (Ұлан ауд.) 

ТӨЛЕН / ТОЛЕН (Абай ауд.) 

ТӨЛЕУБАЙБҰЛАҚ / ТОЛЕУБАЙБУЛАК (Тарбағатай 

ауд.) 

ТӨМЕНГІ ЖАРМА / ТОМЕНГИ ЖАРМА (Жарма ауд.) 

ТОМЕНГІ ТАЛДЫ / ТОМЕНГИ ТАЛДЫ (Көкпекті 

ауд.) 

ТӨМЕНГІ ТЕРЕКТІ / ТОМЕНГИ ТЕРЕКТЫ 

(Қатонқарағай ауд.) 

ТӨРЕ / ТОРЕ (Ұлан ауд.) 

ТӨРЕБҰЛАҚ / ТОРЕБУЛАК (Ұлан ауд.) 

ТӨРТБИЕБҰЛАҚ / ТОРТБИЕБУЛАК (Қатонқарағай 

ауд.) 

ТӨСҚАЙЫҢ / ТОСКАЙЫН (Күршім ауд.) 

ТРЕТИЙ КЛЮЧ / ТРЕТИЙ КЛЮЧ (Зырянов, 

Қатонқарағай ауд.) 

ТРЕТЬЯ МАРАЛИХА / ТРЕТЬЯ МАРАЛИХА 

(Шемонаиха ауд.) 

ТРЕТЬЯ СОЛОНОВКА ТРЕТЬЯ СОЛОНОВКА 

(Шемонаиха ауд.) 

ТРЕТЬЯКОВА РЕЧКА / ТРЕТЬЯКОВА РЕЧКА 

(Көкпекті ауд.) 

ТРЕФИМОВ КЛЮЧ / ТРЕФИМОВ КЛЮЧ (Глубокое 

ауд.) 

ТРИШКИН КЛЮЧ / ТРИШКИН КЛЮЧ (Глубокое 

ауд.) 

ТРОЕГЛАЗКА / ТРОЕГЛАЗКА (Қатонқарағай ауд.) 

ТРОЕГЛАЗОВКА / ТРОЕГЛАЗОВКА (Зырянов ауд.) 

ТРОФИМОВ КЛЮЧ / ТРОФИМОВ КЛЮЧ 

(Қатонқарағай ауд.) 

ТРОШИХА / ТРОШИХА (Шемонаиха ауд.) 

ТРОШКОВ КЛЮЧ / ТРОШКОВ КЛЮЧ (Глубокое 

ауд.) 

ТРОЯНКА / ТРОЯНКА (Глубокое ауд.) 

ТРУСКИЙ КЛЮЧ / ТРУСКИЙ КЛЮЧ (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ТУМАШИХА / ТУМАШИХА (Глубокое ауд.) 

ТУМАШИХА / ТУМАШИХА (Шемонаиха ауд.) 

ТУРНАЕВ КЛЮЧ / ТУРНАЕВ КЛЮЧ (Көкпекті ауд.) 

ТҰҒЫЛ / ТУГЫЛ (Тарбағатай ауд.) 

ТҰҒЫЛ / ТУГЫЛ (Ұлан, Жарма ауд.) 

ТҰЗАЩЫ / ТУЗАЩЫ (Көкпекті, Жарма ауд.) 

ТҰЙЫҚ / ТУЙЫК (Көкпекті ауд.) 

ТҰЙЫҚБҰЛАҚ / ТУЙЫКБУЛАК (Күршім ауд.) 

ТҰМА / ТУМА (Тарбағатай ауд.) 

ТҰМАӨЗЕК / ТУМАОЗЕК (Абай ауд.) 

ТҰМАРБАЙ / ТУМАРБАЙ (Аягөз ауд.) 

ТҰМШАЛАНҒАН / ТУМШАЛАНГАН (Ұлан ауд.) 

ТҰРАЖАН / ТУРАЖАН (Аягөз ауд.)  

ТҰРҒЫСЫН / ТУРГЫСЫН (Зырянов ауд.) 

ТҮРҒЫСЫН / ТУРГЫСЫН (Зырянов ауд.) 

ТҰРСЫННЫҢ ҚАЙНАРЫ /ТУРСЫННЫН 

КАЙНАРЫ (Ұлан ауд.) 

ТҰРЫМТАЙ / ТУРЫМТАЙ (Жарма ауд.)  

ТҮЙЕТАС / ТУЙЕТАС (Аягөз ауд.) 

ТҮЛЕКЕ / ТУЛЕКЕ (Ұлан ауд.) 



 

ТҮЛКІБАС / ТУЛЬКИБАС (Семей қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ТҮЛКІСАЙ / ТУЛЬКИСАЙ (Зайсан ауд.)  

ТҮСҚАЙЫҢ / ТУСКАЙЫН (Қатонқарағай ауд.) 

ТЫМЫРСЫҚ / ТЫМЫРСЫК (Тарбағатай ауд.) 

ТІКБҰЛАҚ / ТИКБУЛАК (Тарбағатай ауд.)  

ТІЛЕУ / ТИЛЕУ (Ұлан ауд.) 

ТЮТЮНОВКА / ТЮТЮНОВКА (Бородулиха ауд.) 

ТЮТЮНЬКОВА / ТЮТЮНЬКОВА (Глубокое, 

Шемонаиха ауд.) 

УАҚ / УАК (Ұлан ауд.) 

УВАЛЬСКАЯ / УВАЛЬСКАЯ (Көкпекті ауд.) 

УЛИТИН ЛОГ / УЛИТИН ЛОГ (Зырянов ауд.) 

УСКУЧЕВКА / УСКУЧЕВКА (Көкпекті ауд.) 

УСКУЧЕВКА / УСКУЧЕВКА (Қатонқарағай ауд.) 

УСТЮМКА / УСТЮМКА (Қатонқарағай ауд.) 

УШАКОВА / УШАКОВА (Глубокое ауд.)  

УШАКОВКА / УШАКОВКА (Глубокое ауд.) 

ҰЗЫНАҒАШ / УЗЫНАГАШ (Жарма ауд.) 

ҰЗЫНАҒАШ / УЗЫНАГАШ (Үржар ауд. және ҚХР) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Абай ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Абай ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Аягөз ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Аягөз, Үржар ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Жарма ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Жарма ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Жарма ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Жарма ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Көкпекті ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Күршім ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Күршім ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Күршім ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Қарқаралы ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Семей қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Семей қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Семей қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Семей қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Тарбағатай ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Тарбағатай ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Ұлан ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Ұлан ауд.) 

ҰЗЫНБҰЛАҚ / УЗЫНБУЛАК (Үржар ауд.) 

ҰЗЫНЖОТА / УЗЫНЖОТА (Қатонқарағай. Күршім 

ауд.) 

ҰЗЫНҚАРА / УЗЫНКАРА (Аягөз ауд.) 

ҰЗЫН ҚАРА / УЗЫН КАРА (Аягөз ауд.) 

ҰЗЫН КАРАҚОЛ / УЗЫН КАРАКОЛ (Аягөз. Үржар 

ауд.) 

ҰЛАН / УЛАН (Ұлан ауд.) 

ҰЛТАБАР / УЛТАБАР (Күршім ауд.) 

ҰЛЫКПАН / УЛЫКПАН (Күршім ауд.) 

ҰРАНҚАЙ / УРАНКАЙ (Зырянов ауд.) 



 

ҰРАНҚАЙ / УРАНКАЙ (Күршім ауд.) 

ҰРАНҚАЙ / УРАНКАЙ (Ұлан ауд.) 

ҰЯЛЫ / УЯЛЫ (Үржар ауд. және Алматы обл.) 

ҮЙДЕНЕ / УЙДЕНЕ (Зайсан ауд.) 

ҮЙІЛШІ / УЙИЛШИ (Қатонқарағай ауд.) 

ҮЛБІ / УЛЬБИ (Глубокое ауд.) 

ҮЛКЕН БАТПАҚ / УЛЬКЕН БАТПАК (Аягөз ауд.) 

ҮЛКЕН БЕСБАЛА / УЛЬКЕН БЕСБАЛА (Ұлан ауд.) 

ҮЛКЕН БӨКЕН / УЛЬКЕН БОКЕН (Ұлан. Көкпекті 

ауд.) 

ҮЛКЕН БҰҒАЗ / УЛЬКЕН БУГАЗ (Тарбағатай ауд.) 

ҮЛКЕН ЖЕЗДІ / УЛЬКЕН ЖЕЗДЫ (Ұлан ауд.) 

ҮЛКЕН ЖЕМЕНЕЙ / УЛЬКЕН ЖЕМЕНЕЙ (Зайсан 

ауд.) 

ҮЛКЕН КӨГЕДАЙ / УЛЬКЕН КОГЕДАЙ (Күршім 

ауд.) 

ҮЛКЕН КӨКЕ / УЛЬКЕН КОКЕ (Ұлан ауд.) 

ҮЛКЕН КӨККӨЛ / УЛЬКЕН КОККОЛЬ (Қатонқарағай 

ауд.) 

ҮЛКЕН КАЙЫҢАЙРЫҚ / УЛЬКЕН КАЙЫНАЙРЫК 

(Күршім ауд.) 

ҮЛКЕН ҚАЙЫҢДЫ / УЛЬКЕН КАЙЫНДЫ (Көкпекті 

ауд.) 

ҮЛКЕН ҚАРА БЕРЕЛ / УЛЬКЕН КАРА БЕРЕЛЬ 

(Қатонқарағай ауд.) 

ҮЛКЕН ҚАРАҚОЖА / УЛЬКЕН КАРАКОЖА 

(Глубокое ауд.) 

ҮЛКЕН ҚАРҒАЛЫ / УЛЬКЕН КАРГАЛЫ (Жарма, 

Көкпекті ауд.) 

ҮЛКЕН ҚҰНАНСУ / УЛЬКЕН КУНАНСУ (Абай ауд.) 

ҮЛКЕН ҚЫЗЫЛБҰЛАҚ / УЛЬКЕН КЫЗЫЛБУЛАК 

(Көкпекті ауд.) 

ҮЛКЕН САҒЫНДЫҚ / УЛЬКЕН САГЫНДЫК 

(Тарбағатай ауд.) 

ҮЛКЕН САРЫМСАҚ / УЛЬКЕН САРЫМСАК (Зайсан 

ауд.) 

ҮЛКЕН САРЫӨЗЕК / УЛЬКЕН САРЫОЗЕК (Аягөз 

ауд.) 

ҮЛКЕН ТАРЛАУЛЫ / УЛЬКЕН ТАРЛАУЛЫ (Күршім 

ауд.) 

ҮЛКЕН ТЕКЕБҰЛАҚ / УЛЬКЕН ТЕКЕБУЛАК (Үржар 

ауд.) 

ҮЛКЕН ТҰРҒЫСЫН / УЛЬКЕН ТУРГЫСЫН 

(Зырянов ауд.) 

ҮЛКЕН ҰЛАСТЫ / УЛЬКЕН УЛАСТЫ (Зайсан ауд.  

және ҚХР шекарасында) 

ҮЛКЕН ШЫБЫНДЫ / УЛЬКЕН ШЫБЫНДЫ (Ұлан 

ауд.) 

ҮЛКЕН ШІГІЛЕК / УЛЬКЕН ШИГИЛЕК (Көкпекті 

ауд.) 

ҮМБЕТ / УМБЕТ (Тарбағатай ауд.) 

ҮМБЕТБҰЛАҚ / УМБЕТБУЛАК (Күршім ауд.) 

ҮҢГІ / УНГИ (Қатонқарағай ауд.) 

ҮҢГІР / УНГИР (Қатонқарағай ауд.) 

ҮҢГІРЛІ / УНГИРЛИ (Тарбағатай ауд.) 

ҮҢГІРЛІ / УНГИРЛИ (Ұлан ауд.) 



 

ҮРЖАР / УРЖАР (Үржар ауд. және Алматы обл.) 

ҮРКЕР / УРКЕР (Қатонқарағай ауд.) 

ҮШАША / УШАША (Күршім ауд.) 

ҮШАЩЫ / УШАЩЫ (Аягөз ауд.) 

ҮШБИІК / УШБИИК (Аягөз ауд.) 

ҮШБҰЛАҚ / УШБУЛАК (Аягөз ауд.) 

ҮШБҰЛАҚ / УШБУЛАК (Зайсан ауд.) 

ҮШБҰЛАҚ / УШБУЛАК (Қатонқарағай ауд.) 

ҮШБҰЛАҚ / УШБУЛАК (Тарбағатай ауд.) 

ҮШБҰЛАҚ / УШБУЛАК (Ұлан, Жарма ауд.) 

ҮШБҰЛАҚ / УШБУЛАК (Үржар ауд.) 

ҮШҚАРАСУ / УШКАРАСУ (Аягөз ауд.) 

ҮШҚАТТЫ / УШКАТТЫ (Аягөз, Үржар ауд.) 

ҮШҚАТТЫ / УШКАТТЫ (Күршім ауд.) 

ҮШҚАТТЫ / УШКАТТЫ (Үржар ауд.) 

ҮШКҮНГЕЙ / УШКУНГЕЙ (Қатонқарағай ауд.) 

ҮШТАРАУ / УШТАРАУ (Абай ауд.) 

ҮШІНШІДІРДЕК / УШИНШИ ДИРДЕК (Үржар ауд.) 

ҮШІНШІ ҚАЙРАҚТЫ / УШИНШИ КАЙРАКТЫ 

(Тарбағатай ауд.) 

ҮШІНШІ ҚАРҒЫБА / УШИНШИ КАРГЫБА 

(Тарбағатай ауд.) 

ҮШІНШІ ҚОЯНДЫ / УШИНШИ КОЯНДЫ (Үржар 

ауд.) 

3-ШІ ТАСТЫ / ТАСТЫ 3-Я (Үржар ауд.) 

ФАДИХА / ФАДИХА (Қатонқарағай ауд.) 

ФЕДЕНЕВКА / ФЕДЕНЕВКА (Шемонаиха ауд.) 

ФЕДИН КЛЮЧ / ФЕДИН КЛЮЧ (Көкпекті ауд.) 

ФЕДОРОВ / ФЕДОРОВ (Зырянов ауд.) 

ФЕДУЛЕНОК / ФЕДУЛЕНОК (Зырянов ауд.) 

ФЕКЛИСТКА / ФЕКЛИСТКА (Глубокое, Зырянов ауд.) 

ФЕКЛИСТОЧКА / ФЕКЛИСТОЧКА (Глубокое ауд.) 

ФИЛАРЕТОВ КЛЮЧ / ФИЛАРЕТОВ КЛЮЧ (Көкпекті 

ауд.) 

ФИЛИППОВКА / ФИЛИППОВКА (Жарма ауд.) 

ФИРСИХА / ФИРСИХА (Глубокое ауд.) 

ФОМИНА / ФОМИНА (Қатонқарағай ауд.) 

ФОМИН КЛЮЧ / ФОМИН КЛЮЧ (Зырянов ауд.) 

ФОМИН КЛЮЧ / ФОМИН КЛЮЧ (Көкпекті ауд.) 

ФОНОВ КЛЮЧ / ФОНОВ КЛЮЧ (Көкпекті ауд.) 

ФРАНЦУЗБҰЛАҚ / ФРАНЦУЗБУЛАК (Ұлан. Көкпекті 

ауд.) 

ХАЙРУЗОВКА / ХАЙРУЗОВКА (Зырянов ауд.) 

ХАЙРЮЗОВКА / ХАЙРЮЗОВКА (Қатонқарағай ауд.) 

ХАЙРЮЗОВКА / ХАЙРЮЗОВКА (Шемонаиха ауд.) 

ХАМИР / ХАМИР (Зырянов ауд.) 

ХАРЕВ КЛЮЧ / ХАРЕВ КЛЮЧ (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ХАРИУСОВКА / ХАРИУСОВКА (Зырянов ауд.) 

ХАРЮЗИХА / ХАРЮЗИХА (Шемонаиха ауд.) 

ХАРЮЗНАЯ / ХАРЮЗНАЯ (Глубокое ауд.) 

ХАСАНБОЛАТ / ХАСАНБОЛАТ (Аягөз, Абай ауд.) 

ХВОЩЕВКА / ХВОЩЕВКА (Зырянов ауд.) 

ХЛЕБНАЯ / ХЛЕБНАЯ (Күршім ауд.) 

ХОЛОДНЫЙ КЛЮЧ / ХОЛОДНЫЙ КЛЮЧ (Глубокое 

ауд.) 



 

ХОЛОДНЫЙ КЛЮЧ / ХОЛОДНЫЙ КЛЮЧ 

(Жарма ауд.) 

ХОЛОДНЫЙ КЛЮЧ / ХОЛОДНЫЙ КЛЮЧ (Көкпекті 

ауд.) 

ХОЛОДНЫЙ КЛЮЧ / ХОЛОДНЫЙ КЛЮЧ (Көкпекті 

ауд.) 

ХОЛОДНЫЙ КЛЮЧ / ХОЛОДНЫЙ КЛЮЧ 

(Қатонқарағай ауд.) 

ХОЛОДНЫЙ КЛЮЧ / ХОЛОДНЫЙ КЛЮЧ 

(Шемонаиха ауд.) 

ХОМУТОВ КЛЮЧ / ХОМУТОВ КЛЮЧ (Көкпекті ауд.) 

ЦЕРКОВКА / ЦЕРКОВКА (Глубокое ауд.) 

ЦЫМБАЛОВСКИЙ КЛЮЧ / ЦЫМБАЛОВСКИЙ 

КЛЮЧ (Көкпекті ауд.) 

ЧАЛОВКА / ЧАЛОВКА (Қатонқарағай ауд.) 

ЧАНДАГАТАЙ / ЧАНДАГАТАЙ (Қатонқарағай ауд. 

және РФ) 

ЧАПЛИН КЛЮЧ / ЧАПЛИН КЛЮЧ (Көкпекті ауд.) 

ЧАШЕЧКИН КЛЮЧ / ЧАШЕЧКИН КЛЮЧ (Глубокое 

ауд.) 

ЧАЩЕВИДКА / ЧАЩЕВИДКА (Глубокое ауд.) 

ЧАЩЕВИТКА / ЧАЩЕВИТКА (Глубокое ауд.) 

ЧАЩЕВИТКА / ЧАЩЕВИТКА (Глубокое ауд.) 

ЧАЩЕВИТКА / ЧАЩЕВИТКА (Зырянов ауд.) 

ЧАЩЕВИТКА / ЧАЩЕВИТКА (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аум.) 

ЧАЩЕВИТЫЙ КЛЮЧ / ЧАЩЕВИТЫЙ КЛЮЧ 

(Қатонқарағай ауд.) 

ЧЕКОВ КЛЮЧ / ЧЕКОВ КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

ЧЕМЧЕДАЙ / ЧЕМЧЕДАЙ (Зырянов ауд.) 

ЧЕРЕМОШКА / ЧЕРЕМОШКА (Қатонқарағай ауд.) 

ЧЕРЕМХОВЫЙ ЛОГ / ЧЕРЕМХОВЫЙ ЛОГ 

(Зырянов ауд.) 

ЧЕРЕМШАНКА / ЧЕРЕМШАНКА (Глубокое ауд.) 

ЧЕРЕМШАНКА / ЧЕРЕМШАНКА (Глубокое ауд.) 

ЧЕРЕМШАНКА / ЧЕРЕМШАНКА (Глубокое ауд.) 

ЧЕРЕМШАНКА / ЧЕРЕМШАНКА (Зырянов ауд.) 

ЧЕРЕМШАНОЧКА / ЧЕРЕМШАНОЧКА (Глубокое 

ауд.) 

ЧЕРЕМШАНОЧКА / ЧЕРЕМШАНОЧКА (Глубокое 

ауд.) 

ЧЕРЕМШАНСКАЯ ОТНОЖКА / ЧЕРЕМШАНСКАЯ 

ОТНОЖКА (Көкпекті ауд.) 

ЧЕРЕНЬ / ЧЕРЕНЬ (Жарма ауд.) 

ЧЕРЕПАНИХА / ЧЕРЕПАНИХА (Зырянов ауд.) 

ЧЕРКАШИН КЛЮЧ / ЧЕРКАШИН КЛЮЧ (Көкпекті 

ауд.) 

ЧЕРНЕВАЯ / ЧЕРНЕВДЯ (Зырянов ауд.) 

ЧЕРНЕВИНКА / ЧЕРНЕВИНКА (Зырянов ауд.) 

ЧЕРНОВАЯ / ЧЕРНОВАЯ (Ұлан ауд.) 

ЧЕРНОВ КЛЮЧ / ЧЕРНОВ КЛЮЧ (Көкпекті ауд.) 

ЧЕРНОВ КЛЮЧ / ЧЕРНОВ КЛЮЧ (Көкпекті ауд.) 

ЧЕРНУШКА / ЧЕРНУШКА (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 

ЧЕРНУШКА / ЧЕРНУШКА (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 



 

ЧЕСНОКОВКА / ЧЕСНОКОВКА (Глубокое ауд.) 

ЧЕСНОКОВКА / ЧЕСНОКОВКА (Зырянов ауд.) 

ЧЕСНОКОВЫЙ КЛЮЧ / ЧЕСНОКОВЫЙ КЛЮЧ 

(Глубокое ауд.) 

ЧЕТВЕРЯКОВ ЛОГ / ЧЕТВЕРЯКОВ ЛОГ (Көкпекті 

ауд.) 

ЧЕРНАЯ / ЧЕРНАЯ (Глубокое ауд.) 

ЧЕРНАЯ / ЧЕРНАЯ (Қатонқарағай ауд.) 

ЧЕРНАЯ РЕЧКА / ЧЕРНАЯ РЕЧКА (Зырянов ауд.) 

ЧЕРТОВА ЯМА / ЧЕРТОВА ЯМА (Зырянов ауд.) 

ЧЕРТОВ КЛЮЧ / ЧЕРТОВ КЛЮЧ (Күршім ауд.) 

ЧИЖИК / ЧИЖИК (Күршім ауд.) 

ЧИЛЬЧА / ЧИЛЬЧА (Ұлан ауд.) 

ЧИСТОПОЛЬКА / ЧИСТОПОЛЬКА (Зырянов ауд.) 

ЧИЧУРКА / ЧИЧУРКА (Глубокое ауд.) 

ЧУМАЧИХА / ЧУМАЧИХА (Шемонаиха ауд.) 

ЧУНКА / ЧУНКА (Глубокое ауд.) 

ЧУПРЕЧИХА / ЧУПРЕЧИХА (Зырянов ауд.) 

ЧУРИЛОВ КЛЮЧ / ЧУРИЛОВ КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

ЧУЧУРКА / ЧУЧУРКА (Глубокое ауд.) 

ШАБАҚТЫ / ШАБАКТЫ (Зайсан ауд.) 

ШАБАНБҰЛАҚ / ШАБАНБУЛАК (Қатонқарағай ауд.) 

ШАБАНТАЙ / ШАБАНТАЙ (Көкпекті ауд.) 

ШАБДАН / ШАБДАН (Аягөз ауд.) 

ШАБДАРАТ / ШАБДАРАТ (Аягөз, Үржар ауд.) 

ШАГАЛЕНОК / ШАГАЛЕНОК (Зырянов ауд.) 

ШАГАЛИХА / ШАГАЛИХА (Зырянов ауд.) 

ШАҒАН / ШАГАН (Абай. Бескарагай ауд. және Семей 

қалалық әкімшілік аумағы) 

ШАҒАНАТТЫ / ШАГАНАТТЫ (Күршім ауд.) 

ШАҒАНОБА / ШАГАНОБА (Зайсан ауд.) 

ШАҒАНСАЙ / ШАГАНСАЙ (Ұлан ауд.) 

ШАҒАНТОҒАЙ / ШАГАНТОГАЙ (Үржар ауд. және 

ҚХР) 

ШАДЫРБҰЛАҚ / ШАДЫРБУЛАК (Аягөз ауд.) 

ШАЙТАНБҰЛАҚ / ШАЙТАНБУЛАК (Қатонқарағай 

ауд.) 

ШАҚПАҚ / ШАКПАК (Абай ауд.) 

ШАҚПАҚТАС / ШАКПАКТАС (Зайсан ауд.) 

ШАҚЫРТЫ / ШАКЫРТЫ (Аягөз ауд.) 

ШАЛ / ШАЛ (Күршім ауд.) 

ШАЛАБАЙБҰЛАҚ / ШАЛАБАЙБУЛАК (Тарбағатай 

ауд.) 

ШАЛАБАЙБҰЛАҚ / ШАЛАБАЙБУЛАК (Ұлан ауд.) 

ШАЛҚАР / ШАЛКАР (Абай ауд.) 

ШАМАЖАНБҰЛАҚ / ШАМАЖАНБУЛАК (Тарбағатай 

ауд.) 

ШАҢБАЙ / ШАНБАЙ (Аягөз ауд.) 

ШАҢДАҚБҰЛАҚ / ШАНДАКБУЛАК (Қатонқарағай 

ауд.) 

ШАНДЫБҰЛАҚ / ШАНДЫБУЛАК (Күршім ауд.) 

ШАПОШНИКОВ КЛЮЧ / ШАПОШНИКОВ КЛЮЧ 

(Глубокое ауд.) 

ШАР / ШАР (Көкпекті, Жарма ауд.) 

ШАРАВКА / ШАРАВКА (Риддер қалалық әкімшілігінің 

аумағы) 



 

ШАРАПИХА / ШАРАПИХА (Глубокое ауд.) 

ШАРБАҚ / ШАРБАК (Абай ауд.) 

ШАРҚАЙ / ШАРКАЙ (Күршім ауд.) 

ШАРЛОПАСТЫЙ КЛЮЧ / ШАРЛОПАСТЫЙ КЛЮЧ 

(Зырянов ауд.) 

ШАРЫҚТАС / ШАРЫКТАС (Жарма ауд.) 

ШАРЫҚТЫ / ШАРЫКТЫ (Жарма ауд.) 

ШАРЫШБҰЛАҚ / ШАРЫШБУЛАК (Зайсан ауд.) 

ШАТ / ШАТ (Аягөз ауд.) 

ШАТ / ШАТ (Жарма ауд.) 

ШАТАН / ШАТАН (Тарбағатай ауд.) 

ШАТБАСТАУ / ШАТБАСТАУ (Жарма ауд.) 

ШАТҚАЛАҢ / ШАТКАЛАН (Абай ауд.) 

ШАТОВКА / ШАТОВКА (Шемонаиха ауд.) 

ШАТСУ / ШАТСУ (Жарма ауд.) 

ШАТСУ / ШАТСУ (Жарма ауд. және Шар қалалық 

әкімшілік аумағы) 

ШАТСУ / ШАТСУ (Семей қалалық әкімшілі гінің аум.) 

ШӘКӘРІМ / ШАКАРИМ (Абай ауд.) 

ШӘРІП / ШАРИП (Зайсан ауд.) 

ШӘУМЕН / ШАУМЕН (Аягөз ауд.) 

ШЕКТІБАЙ / ШЕКТЫБАЙ (Аягөз ауд.) 

ШЕКУБАЙ / ШЕКУБАЙ (Ұлан ауд.) 

ШЕМОНАИХА / ШЕМОНАИХА (Шемонаиха ауд. 

және Шемонаиха қалалық аумағы) 

ШЕРПАК / ШЕРПАК (Ұлан ауд.) 

ШЕРШЕНИХА / ШЕРШЕНИХА (Глубокое ауд.) 

ШЕРШНЕВКА / ШЕРШНЕВКА (Глубокое ауд.) 

ШЕТ / ШЕТ (Абай ауд.) 

ШЕТ БҰҒАЗ / ШЕТ БУГАЗ (Тарбағатай ауд.) 

ШЕТБҰЛАҚ / ШЕТБУЛАК (Жарма ауд.) 

ШЕТ ҚАРАСУ / ШЕТ КАРАСУ (Тарбағатай ауд.) 

ШЕТТЕНБАЙ / ШЕТТЕНБАЙ (Аягөз, Абай ауд.) 

ШЕТТЕРЕК / ШЕТТЕРЕК (Күршім ауд.) 

ШЕТ ТЕРЕКТ1 / ШЕТ ТЕРЕКТІ (Күршім ауд.) 

ШЕТ ҰЛАСТЫ / ШЕТ УЛАСТЫ (Тарбағатай ауд.) 

ШЕШЕКТІ / ШЕШЕКТЫ (Ұлан ауд.) 

ШЕШИКОВА / ШЕШИКОВА (Бородулиха ауд.) 

ШИЕЛІБҰЛАҚ / ШИЕЛИБУЛАК (Абай ауд.) 

ШИЛІ / ШИЛИ (Жарма ауд.) 

ШИЛІБАСТАУ / ШИЛИБАСТАУ (Жарма ауд.) 

ШИЛІӨЗЕК / ШИЛИОЗЕК (Аягөз ауд.) 

ШИЛІӨЗЕКСАЙ / ШИЛИОЗЕКСАЙ (Аягөз ауд.) 

ШИЛЬЧИХА / ШИЛЬЧИХА (Шемонаиха ауд.) 

ШИМАЙЛЫ / ШИМАЙЛЫ (Тарбағатай ауд.) 

ШИРОКИЙ КЛЮЧ / ШИРОКИЙ КЛЮЧ (Глубокое 

ауд.) 

ШИРОКИЙ КЛЮЧ / ШИРОКИЙ КЛЮЧ (Глубокое 

ауд.) 

ШИРОКИЙ ЛОГ / ШИРОКИЙ ЛОГ (Зырянов ауд.) 

ШИРОКИЙ ЛОГ / ШИРОКИЙ ЛОГ (Көкпекті ауд.) 

ШИРОКИЙ ЛОГ / ШИРОКИЙ ЛОГ (Қатонқарағай 

ауд.) 

ШИХАЛИХА / ШИХАЛИХА (Зырянов ауд.) 

ШМАТОВА / ШМАТОВА (Риддер қалалық 

әкімшілігінің аумағы) 



 

ШМОКИНСКИЙ КЛЮЧ / ШМОКИНСКИЙ КЛЮЧ 

(Жарма ауд.) 

ШОҚАЛАҚ / ШОКАЛАК (Күршім ауд.) 

ШОКПАР / ШОКПАР (Аягөз ауд.) 

ШОҚУЕС / ШОКУЕС (Қатонқарағай ауд.) 

ШОҚЫАЩЫБҰЛАҚ / ШОКЫАЩЫБУЛАК (Семей 

қалалық әкімшілігінің аумағы) 

ШОЛАҚ / ШОЛАК (Үржар ауд.) 

ШОЛАҚБҰЛАҚ / ШОЛАКБУЛАК (Жарма ауд.) 

ШОЛАҚБҰЛАҚ / ШОЛАКБУЛАК (Зайсан ауд.) 

ШОЛАҚБҰЛАҚ / ШОЛАКБУЛАК (Күршім ауд.) 

ШОЛАҚБҰЛАҚ / ШОЛАКБУЛАК (Тарбағатай ауд.) 

ШОЛАҚБҰЛАҚ / ШОЛАКБУЛАК (Ұлан ауд.) 

ШОЛАҚБҰЛАҚ / ШОЛАКБУЛАК (Үржар ауд.) 

ШОЛАҚЕСПЕ / ШОЛАКЕСПЕ (Абай ауд.)  

ШОЛ АҚҚАЙЫҢ / ШОЛАККАЙЫН (Ұлан ауд.) 

ШОЛАҚОРДА / ШОЛАКОРДА (Тарбағатай ауд.) 

ШОЛАҚӨЗЕК / ШОЛАКОЗЕК (Аягөз ауд.) 

ШОЛАҚСАЙ / ШОЛАКСАЙ (Зайсан ауд.) 

ШОЛАҚТАС / ШОЛ АКТAC (Көкпекті ауд.) 

ШОЛАҚТЕРЕК / ШОЛАКТЕРЕК (Үржар ауд.) 

ШОЛАҚТҰМСЫҚ / ШОЛАКТУМСЫК (Көкпекті ауд.) 

ШОНАБҰЛАҚ / ШОНАБУЛАК (Күршім ауд.)  

ШОРҒА / ШОРГА (Тарбағатай ауд.) 

ШОРТАН / ШОРТАН (Күршім ауд.) 

ШОШҚАКӨЛБҰЛАҚ / ШОШКАКОЛЬБУЛАК 

(Тарбағатай ауд.) 

ШОШҚАЛЫ / ШОШКАЛЫ (Көкпекті ауд.) 

ШОШҚАЛЫ / ШОШКАЛЫ (Үржар ауд.)  

ШОШҚАЛЫ / ШОШКАЛЫ (Үржар ауд.) 

ШОШҚАСОҚҚАН / ШОШКАСОККАН (Үржар, Аягөз 

ауд.) 

ШӨЖЕ / ШОЖЕ (Ұлан ауд.) 

ШУЛЬБИНКА / ШУЛЬБИНКА (Бородулиха ауд.) 

ШУМИЛКИН КЛЮЧ / ШУМИЛКИН КЛЮЧ (Риддер 

қалалық әкімшілігінің аумағы)  

ШУМИЛОВКА / ШУМИЛОВКА (Зырянов ауд.) 

ШУМИХА / ШУМИХА (Қатонқарағай ауд.) 

ШУМИШКА / ШУМИШКА (Глубокое ауд.) 

ШУМНЫЙ КЛЮЧ / ШУМНЫЙ КЛЮЧ (Риддер 

қалалық әкімшілігінің аумағы)  

ШҰБАРАҒАШ / ШУБАРАГАШ (Күршім ауд.) 

ШҰБАРАҒАШ / ШУБАРАГАШ (Қатонқарағай ауд.) 

ШҰБАРАҒАШ / ШУБАРАГАШ (Тарбағатай ауд.) 

ШҰБАРАЙҒЫР / ШУБАРАЙГЫР (Аягөз ауд.) 

ШҰБАРБАЙТАЛ / ШУБАРБАЙТАЛ (Үржар, Аягөз 

ауд.) 

ШҰҚЫРҚАЛЖЫР / ШУКЫРКАЛЖЫР (Күршімауд.) 

ШҰҢҒЫЛАЙРЫҚ/ ШУНГЫЛАЙРЫК (Тарбағатай 

ауд.) 

ШҰҢҒЫЛБҰЛАҚ / ШУНГЫЛБУЛАК (Үржар ауд.) 

ШҰРЫМБАЙ / ШУРЫМБАЙ (Күршім ауд.)  

ШҮЙГІН / ШУЙГИН (Аягөз ауд.) 

ШҮКІБАЙ / ШУКИБАЙ (Абай ауд.) 

ШҮРЕК / ШУРЕК (Ұлан ауд.) 

ШҮРЕК / ШУРЕК (Ұлан ауд.) 



 

ШҮРТЕЙ / ШУРТЕЙ (Ұлан ауд.) 

ШҮРШІТ / ШУРШИТ (Үржар ауд. және ҚХР) 

ШҮРШІТСАЙ / ШУРШИТСАЙ (Зайсан ауд.) 

ШҮРШІТСУ / ШУРШИТСУ (Зайсан ауд.) 

ШҮРШІТСУ / ШУРШИТСУ (Қатонқарағай ауд.) 

ШҮТШІТСУ / ШУРШИТСУ (Қатонқарағай. 

Күршім ауд.) 

ШҮРІШБАЙСАЙ / ШУРИШБАЙСАЙ (Зайсан ауд.) 

ШЫБЫҚ / ШЫБЫК (Ұлан ауд.) 

ШЫБЫН БАСТАУЫ / ШЬІБЫН БАСТАУЫ (Жарма 

ауд.) 

ШЫБЫНДЫ / ШЫБЫНДЫ (Абай ауд.)  

ШЫБЫНДЫ / ШЫБЫНДЫ (Абай ауд.) 

ШЫБЫНДЫ / ШЫБЫНДЫ (Күршім ауд.) 

ШЫБЫНДЫ / ШЫБЫНДЫ (Үржар ауд.) 

ШЫБЫНДЫБҰЛАҚ / ШЫБЫНДЫБУЛАК (Жарма 

ауд.) 

ШЫҒАБАР / ШЫГАБАР (Ұлан ауд.)  

ШЫЖЫҢ / ШЫЖЫН (Күршім ауд.)  

ШЫМЫР / ШЫМЫР (Күршім ауд.)  

ШЫНБОЛАТ / ШЫНБОЛАТ (Күршім ауд.) 

ШЫРҒАНАҚ / ШЫРГАНАК (Үржар ауд.) 

ШЫРЫНБАЙ / ШЫРЫНБАЙ (Тарбағатай ауд.) 

ШІЛІКБҰЛАҚ / ШИЛИКБУЛАК (Зайсан ауд.) 

ШІЛІКТІ / ШИЛИКТЫ (Тарбағатай ауд.)  

ШІРЕН / ШИРЕН (Ұлан ауд.) 

ШІРІКҚАЙЫҢ / ШИРИККАЙЫН (Зырянов. 

Қатонқарағай ауд.) 

ЩЕБЕНЮХА / ЩЕБЕНЮХА (Қатонқарағай ауд.) 

ЩЕБНЮШКА / ЩЕБНЮШКА (Зырянов ауд.) 

ЩЕЛОЧИХА / ЩЕЛОЧИХА (Зырянов ауд.) 

ЩЕЛОЧОНОК / ЩЕЛОЧОНОК (Зырянов ауд.)  

ЫС / ЫС (Аягөз ауд.) 

ІЗБАСАР / ИЗБАСАР (Күршім ауд.) 

ЮДИХА / ЮДИХА (Шемонаиха ауд.) 

ЮЖНАЯ ТАЛОВКА / ЮЖНАЯ ТАЛОВКА (Глубокое 

ауд.) 

ЮЗГАЛИХА / ЮЗГАЛИХА (Зырянов ауд.)  

ЯЖИХА / ЯЖИХА (Глубокое ауд.) 

ЯЗОВАЯ / ЯЗОВАЯ (Қатонқарағай ауд.)  

ЯЗОВИНКА / ЯЗОВИНКА (Қатонқарағай ауд.)  

ЯКОВ КЛЮЧ / ЯКОВ КЛЮЧ (Күршім ауд.) 

ЯКУШИХА / ЯКУШИХА (Глубокое ауд.) 

ЯМ АНУШКА / ЯМАНУШКА (Қатонқарағай ауд.) 

ЯМКА / ЯМКА (Зырянов, Қатонқарағай ауд.)  

ЯРОВКА / ЯРОВКА (Шемонаиха ауд.)  

ЯЧМЕНКА / ЯЧМЕНКА (Қатонқарағай ауд.)  

ЯШКИН КЛЮЧ / ЯШКИН КЛЮЧ (Глубокое ауд.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ 

ҚОСЫМШАЛАР 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  



 

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ТІЛ ТУРАЛЫ  

1997 ж. 11 шілдедегі №151-1  

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ  

(2004.20.12 №13-111ҚР Заңымен енгізілген озгерістерімен) 

 

Осы Заң Қазақстан Республикасында тілдердің қолданылуының құқықтық 

негіздерін, мемлекеттің оларды оқып-үйрену мен дамыту үшін жағдай жасау 

жөніндегі міндеттерін белгілейді, Қазақстан Республикасында қолданылатын 

барлық тілге бірдей құрметпен қарауды қамтамасыз етеді. 

 

1 тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

1-бап. Негізгі ұғымдар 

Осы Заңда мынадай ұғымдар пайдаланылады: 

диаспора - өзінің тарихи шығу тегінен тысқары елде тұрып жатқан 

халықтың бір бөлігі (этникалық қауымдастық); 

ономастика - тіл білімінің жалқы есімдерді, олардың пайда болуы мен 

өзгеруінің тарихын зерттейтін бөлімі; 

орфография - дұрыс жазу ережесі, сөйлеген сөзді (сөздер мен 

грамматикалық тұлғаларды) жазбаша беру тәсілдерінің бірізділігін белгілейтін 

ережелер жүйесі; 

топонимика - ономастиканың географиялық объектілердің атауларын, 

олардың пайда болуы, өзгеру, қолданылу заңдылықтарын зерттейтін бөлімі; 

транслитерация - бір графикалық жүйедегі мәтіндер мен жекелеген 

сөздерді басқа графикалық жүйенің құралдарымен әріппе-әріп арқылы беру. 

Терминологиялық комиссия - экономиканың, ғылымның, техниканың, 

мәдениеттің барлық салалары бойынша қазақ тілінің терминологиялық 

лексикасы саласындағы ұсыныстарды әзірлейтін констультативтік-кеңесші 

орган; 

ономастикалық комиссия - географиялық объектілердің атауына және 

олардың атауларын өзгертуге бірыңғай көзқарас қалыптастыру, топонимикалық 

атауларды қолдану мен есепке алуды ретке келтіру, Қазақстан 

Республикасының тарихи-мәдени мұрасының кұрамдас бөлігі ретінде тарихи 

атауларды қалпына келтіру, сақтау жөніндегі ұсыныстарды әзірлейтін 

консультативтік-кеңесші орган; 



 

уәкілетті орган - тілдерді дамыту саласындағы бірыңғай мемлекеттік 

саясатты іске асыруға жауапты орталық атқарушы орган. 

2- бап. Осы Заңның реттейтін мәселесі 

Мемлекеттік, мемлекеттік емес ұйымдар мен жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарының қызметінде тілдерді қолдануға байланысты туындайтын 

қоғамдық қатынастар осы Заң реттейтін мәселе болып табылады. 

Осы заң жеке адамдар арасындағы қатынастарда және діни бірлестіктерде 

тілдердің қолданылуын реттемейді. 

3- бап. Қазақстан Республикасындағы Тіл туралы зандар 

Қазақстан Республикасындағы Тіл туралы заңдар Қазақстан 

Республикасының Конституциясына негізделеді, осы Заңнан, тілдерді 

қолдануға және дамытуға» қатысты Қазақстан Республикасының өзге де 

нормативтік -құқықтық актілерінен тұрады. 

Тіл туралы заңдар Қазақстан Республикасының азаматтарына, Қазақстан Рес-

публикасында тұрақты тұратын шетелдіктерге және азаматтығы жоқ адамдарға 

қолданылады. 

4- бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі - қазақ тілі. 

Мемлекеттік тіл - мемлекеттің бүкіл аумағында қоғамдық қатынастардың 

барлық саласында қолданылатын мемлекеттік басқару, заң шығару, сот ісін 

жүргізу және іс- қағаздарын жүргізу тілі. 

Қазақстан халқын топтастырудың аса маңызды факторы болып табылатын 

мемлекеттік тілді меңгеру - Қазақстан Республикасының әрбір азаматының 

парызы. 

Үкімет, өзге де мемлекеттік, жергілікті өкілді және атқарушы органдар: 

Қазақстан Республикасының барша азаматтарының мемлекеттік тілді еркін 

және тегін меңгеруіне қажетті барлық ұйымдастырушылық, материалдық-

техникалық жағдайларды жасауға; 

қазақ диаспорасына ана тілін сақтауы және дамытуы үшін көмек көрсетуге 

міндетті. 

5-бап. Орыс тілін қолдану 

Мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында орыс 

тілі ресми түрде қазақ тілімен тең қолданылады. 

6- бап. Мемлекеттің тіл жөніндегі қамқорлығы 

Қазақстан Республикасының азаматының ана тілін қолдануына, қарым-

қатынас, тәрбие, оқу және шығармашылық тілін еркін таңдауына құқығы бар. 

Мемлекет Қазақстан халқының тілдерін оқып-үйрену мен дамыту үшін 

жағдай туғызу жөнінде қамқорлық жасайды.  



 

Ұлттық топтар жинақты тұратын жерлерде іс-шаралар өткізілген кезде 

олардың тілдері пайдаланылуы мүмкін. 

7- бап. Тілдердің қолданылуына кедергі келтіруге жол бермеу 

Қазақстан Республикасында тілдік белгісі бойынша азаматтардың 

құқықтарын кемсітуге жол берілмейді. 

Қазақстанда мемлекеттік тілдің және басқа да тілдердің қолданылуына және 

оларды үйренуге кедергі келтіретін лауазымды адамдардың іс-әрекеттері 

Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылыққа әкеп соқтырады. 

 

2 тарау. ТІЛ - МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС 

ҰЙЫМДАР МЕН ЖЕРГІЛІКТІ  

ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫНДА 

 

8- бап. Тілдердің қолданылуы 

Мемлекеттік тіл Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының, 

ұйымдарының және жергілікгі өзін-өзі басқару органдарының жұмыс және 

ісқағаздарын жүргізу тілі болып табылады, орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен 

тең қолданылады. 

Мемлекеттік емес ұйымдардың жұмысында мемлекеттік тіл және қажет 

болған  жағдайда басқа тілдер қолданылады. 

9-бап. Мемлекеттік органдар актілерінің тілі 

Мемлекеттік органдардың актілері мемлекеттік тілде әзірленіп, 

қабылданады, қажет болған жағдайда, мүмкіндігінше, басқа тілдерге аударылуы 

қамтамасыз етіле отырып, оларды әзірлеу орыс тілінде жүргізілуі мүмкін. 

10 -бап. Құжаттама жүргізу тілі 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары жүйесінде, 

ұйымдарында, меншік нысанына қарамастан, статистикалық-есеп, қаржы және 

техникалық құжаттама жүргізу мемлекеттік тілде және орыс тілінде қамтамасыз 

етіледі. 

11 -бап. Азаматтардың өтініштеріне қайтарылатын жауап тілі 

Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың азаматтардың 

өтініштері мен басқа да құжаттарға қайтаратын жауаптары мемлекеттік тілде 

немесе өтініш жасалған тілде беріледі. 

 

 

12- бап. Қарулы Күштер мен құқық қорғау органдарындағы тіл 

Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде, сондай-ақ әскери және 

әскерилендірілген құрамалардың барлық түрінде, мемлекеттік бақылау мен 

қадағалау, азаматтарды құқықтық қорғау ұйымдарында және құқық қорғау 



 

органдарында мемлекеттік тілдің және орыс тілінің қолданылуы қамтамасыз 

етіледі. 

13- бап. Сот ісін жүргізу тілі 

Қазақстан Республикасында сот ісі мемлекеттік тілде жүргізіледі, ал 

қажет болған жағдайда, сот ісін жүргізуде орыс тілі немесе басқа тілдер 

мемлекеттік тілмен тең қолданылады. 

14 -бап. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді жүргізу тілі 

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер мемлекеттік тілде, ал қажет 

болған жағдайда, басқа да тілдерде жүргізіледі. 

15-бап. Мәмілелер тілі 

Қазақстан Республикасында жеке және заңды тұлғалардың жазбаша 

нысанда жасалатын барлық мәмілелері қажет болған жағдайда басқа тілдердегі 

аудармасы қоса беріліп, мемлекеттік тілде және орыс тілінде жазылады. 

Шетелдік жеке және заңды тұлғалармен жазбаша нысанда жасалатын 

мәмілелер мемлекеттік тілде және тараптар үшін қолайлы тілде жазылады. 

 

3 тарау. ТІЛ - БІЛІМ БЕРУ, ҒЫЛЫМ, МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ БҰҚАРАЛЫҚ 

АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫ САЛАСЫНДА 

 

16- бап. Тіл - білім беру саласында 

Қазақстан Республикасында мемлекеттік тілде, ал ұлт топтары жинақы 

тұратын жерлерде солардың тілдерінде жұмыс істейтін мектепке дейінгі 

балалар мекемелерін құру қамтамасыз етіледі. 

Балалар үйлерінде және оларға теңестірілген ұйымдарда оқыту, тәрбие 

беру тілін жергілікті атқарушы органдар олардағы балалардың ұлттық құрамын 

ескере отырып белгілейді. 

Қазақстан Республикасы орта, арнаулы орта және жоғары білімді 

мемлекеттік тілде, орыс тілінде, ал қажетіне қарай және мүмкіндігі болған 

жағдайда басқа да тілдерде алуды қамтамасыз етеді. Мемлекеттік те, 

мемлекеттік емес оқу орындарында мемлекеттік тіл мен орыс тілі міндетті оқу 

пәні болып табылады және білім туралы құжатқа енгізілетін пәндер тізбесіне 

кіреді. 

17 -бап. Тіл - ғылым және мәдениет саласында 

Қазақстан Республикасында ғылым саласында, диссертацияларды 

ресімдеу мен қорғауды коса алғанда, мемлекеттік тіл мен орыс тілінің 

қолданылуы қамтамасыз етіледі. 

Мәдени шаралар мемлекеттік тілде және қажет болған жағдайда басқа да 

тілдерде жүргізіледі. 

18 -бап. Баспасөз бен бұқаралық ақпарат құралдарынын тілі 



 

Қазақстан Республикасы баспа басылымдары мен бұқаралық ақпарат 

құралдарында мемлекеттік тілдің, басқа да тілдердің қолданылуын қамтамасыз 

етеді. 

Қажетті тілдік ортаны жасау және мемлекеттік тілдің толыққанды 

қолданылуы мақсатында, олардың меншік нысанына қарамастан, телерадио 

арналары арқылы берілетін мемлекеттік тілден хабарлардың көлемі уақыт 

жағынан басқа тілдердегі хабарлардың жиынтық көлемінен кем болмауға тиіс. 

 

4 тарау. ТІЛ - ЕЛДІМЕКЕН АТАУЛАРЫНДА, ЖАЛҚЫ ЕСІМДЕРДЕ, 

КӨРНЕКІ АҚПАРАТТА 

 

19- бап. Топонимикалық атауларды, ұйымдардың атауларын 

пайдалану тәртібі 

Елді мекендердің, көшелердің, алаңдардың, сондай-ақ басқа да физика-

географиялық объектілердің дәстүрлі, тарихи қалыптасқан қазақша атаулары 

басқа тілдерде транслитерация ережелеріне сәйкес берілуге тиіс. 

Мемлекеттік ұйымдардың, олардың құрылымдық бөлімшелерінің 

атаулары мемлекеттік тілде және орыс тілінде беріледі. Бірлескен, шетелдік 

ұйымдардың атаулары мемлекеттік тілде және орыс тілінде транслитерация 

арқылы беріледі. 

20- бап. Кісі есімін, әкесінің есімін және тегін жазу 

Кісі есімін, әкесінің есімін және тегін ресми құжаттарда жазу Қазақстан 

Республикасының заңдары мен нормативтік -құқықтық актілеріне сәйкес келуге 

тиіс. 

21- бап. Деректемелер мен көрнекі ақпарат тілі 

Мемлекеттік органдардың мөрлері мен мөртаңбаларының мәтінінде 

олардың атаулары мемлекеттік тілде жазылады. 

Меншік нысанына қарамастан, ұйымдардың мөрлерінің, 

мөртаңбаларының мәтіні мемлекеттік тілде және орыс тілінде жазылады. 

Бланкілер, маңдайшалар, хабарландырулар, жарнамалар, прейскуранттар, 

баға көрсеткіштері, басқа да көрнекі ақпарат мемлекеттік тілде және орыс 

тілінде, ал қажет болған жағдайда, басқа да тілдерде жазылады. 

Қазақстанда өндірілетін тауарлардың арнайы мәліметтер көрсетілген 

тауарлық жапсырмаларында (этикеткаларында), таңбаламаларында, 

нұсқаулықтарында мемлекеттік тілде және орыс тілінде қажетті ақпарат болуға 

тиіс. 

Шетелде өндірілген тауарлардың арнайы мәліметтер көрсетілген 

тауарлық жапсырмалары (этикеткалары), таңбаламалары, нұсқаулықтары 



 

импорттаушы ұйымдардың қаражаты есебінен мемлекеттік тілдегі және орыс 

тіліндегі аудармасымен қамтамасыз етіледі. 

Көрнекі ақпараттың барлық мәтіні мынадай ретпен: мемлекеттік тілде - 

сол  ағына немесе жоғарғы жағына, орыс тілінде оң жағында немесе төменгі 

жағына орналасады, бірдей өлшемдегі әріптермен жазылады. Қажеттігіне қарай 

көрнекі ақпараттың мәтіндері қосымша басқа да тілдерге аударылуы мүмкін. 

Бұл жағдайда карт өлшемі нормативтік- құқықтық актілерде белгіленген 

талаптардан аспауға тиіс. Ауызша ақпарат, хабарландыру, жарнама мемлекеттік 

тілде, орыс және қажет болған жағдайда, басқа да тілдерде беріледі. 

22-бап. Почта-телеграф жөнелтілімдерінің тілі 

Почта-телеграф жөнелтілімдері Қазақстан Республикасының шегінде 

мемлекеттік тілде немесе орыс тілінде, ал республикадан тыс жерлерге 

белгіленген халықаралық ережелерге сәйкес жіберіледі. 

 

5 тарау. ТІЛДІ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАУ 

 

23- бап. Тілді мемлекеттік қорғау 

Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіл және барлық басқа тілдер 

мемлекеттің корғауында болады. Мемлекеттік органдар бұл тілдердің 

қолданылуы мен дамуына қажетті жағдай жасайды. 

Тілдің дамуы мемлекеттік тілдің басымдығын және ісқағаздарын 

жүргізуді қазақ тіліне кезең-кезеңмен көшіруді көздейтін Мемлекеттік 

бағдарламамен қамтамасыз етіледі. 

Мемлекеттік тілді белгілі бір көлемде және біліктілік талаптарына сәйкес 

білуі қажет кәсіптердің, мамандықтардың және лауазымдардың тізбесі 

Қазақстан Республикасы заңдарымен белгіленеді. 

Қазақстан Республикасының Үкіметі терминологиялық және 

ономастикалық комиссияларды және қажет болған жағдайда басқа да 

құрылымдарды құрады. 

24- бап. Тіл туралы зандарды бұзғаны үшін жауаптылық 

Қазақстан Республикасының Тіл туралы заңдарының бұзылуына кінәлі 

мемлекеттік органдардың, кез келген меншік нысанындағы ұйымдардың 

бірінші басшылары, сондай-ақ заңды және жеке тұлғалар Қазақстан 

Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады. 

Лауазымды адамның мемлекеттік тілді білмеу желеуімен азаматтардың 

өтініштерін қабылдаудан бас тартуы, сондай-ақ мемлекеттік тілде және басқа 

тілдерде қызмет атқаратын салада олардың қолданылуына кез келген кедергі 

келтіру Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылыққа 

әкеліп соғады. 



 

25 -бап. Уәкілетті органның құзыреті 

Уәкілетті орган: 

1) тілдерді дамыту саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясаттың іске 

асырылуын қамтамасыз етеді; 

2) тілдерді қолдану мен дамыту бағдарламасын және өзге де нормативтік- 

құқықтық актілерді әзірлейді; 

3) орталық және облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, 

астананың) жергілікті атқарушы органдарында Қазақстан Республикасының Тіл 

туралы заңдарының сақталуын бақылауды жүзеге асырады; 

4) Қазақстан Республикасының Тіл туралы заңдарында белгіленген 

талаптардың бұзылуын жою туралы ұсынымдар жасайды, тиісті органдарға 

Қазақстан Республикасының Тіл туралы заңдарының бұзылуына кінәлі 

лауазымды адамдарға тәртіптік жазалау шараларын қолдану туралы ұсыныстар 

енгізеді; 

  5) тілдерді дамыту саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты іске 

асыру жөніндегі қызметтің ақпараттық, әдістемелік қамтамасыз етілуін 

ұйымдастырады; 

6) терминологиялық және ономастикалық комиссиялардың қызметін 

үйлестіреді. 

25-1-бап. Ономастикалық комиссияның құзыреті 

1. Республикалық ономастикалық комиссияны Қазақстан 

Республикасының Үкіметі: 

1) Қазақстан Республикасының Президентіне облыстардың, аудандар мен 

қалалардың атауы және олардың атауларын өзгерту, сондай-ақ олардың 

атауларының транскрипциясын өзгерту туралы қорытындылар енгізу; 

2) Қазақстан Республикасының Үкіметіне өз құзыреті шеңберіндегі табиғи-

географиялық, топонимикалық, өнеркәсіптік және өзге де объектілердің атауы 

және олардың атауларын өзгерту туралы қорытындылар енгізу мақсатында 

құрады.  

2. Облыстық ономастикалық комиссияларды облыстардың жергілікті 

атқарушы органдары: 

1) ауылдардың (селолардың), кенттердің, ауылдық (селолық) округтердің 

атауы және олардың атауларын өзгерту, сондай-ақ олардың атауларының 

транскрипциясын өзгерту; 

2) облыстың жергілікті атқарушы органдарының құзыреті шеңберіндегі 

табиғи-географиялық, топонимикалық, өнеркәсіптік және өзге де объектілердің 

атауы және олардың атауларын өзгерту туралы қорытындылар дайындау мен 

енгізу мақсатында құрады. 

 



 

3. Қалалық ономастикалық комиссияларды: 

1) республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы 

органдары: 

қаладағы аудандардың, алаңдардың, даңғылдардың, бульварлардың, 

көшелердің, тұйық көшелердің, парктердің, саябақтардың, көпірлердің және 

қаланың басқа да құрамдас бөліктерінің атауы және олардың атауларын өзгерту, 

сондай- ақ олардың атауларының транскрипциясын өзгерту; 

республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы 

органдарының құзыреті шеңберіндегі табиғи-географиялық, топонимикалық, 

өнеркәсіптік және өзге де объектілердің атауы және олардың атауларын өзгерту 

туралы қорытындылар дайындау және енгізу мақсатында құрады; 

облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органдары қаладағы 

аудандардың, алаңдардың, даңғылдардың, бульварлардың, көшелердің, тұйық 

көшелердің, парктердің, саябақтардың, көпірлердің және қаланың басқа да 

құрамдас бөліктерінің атауы және олардың атауларын өзгерту, сондай-ақ 

олардың атауларының транскрипциясын өзгерту туралы қорытындылар 

дайындау және енгізу мақсатында құрады. 

25-2-бап. Облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) 

жергілікті атқарушы органының кұзыреті 

Облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті 

атқарушы органы: 

1) тілдерді қолдану мен дамытудың өңірлік бағдарламасын әзірлеп, 

бекітеді және оның орындалуын қамтамасыз етеді; 

2) орталық атқарушы органдардың аумақтық бөлімшелерінің және 

аудандық атқарушы органдардың Қазақстан Республикасының Тіл туралы 

заңдарын сақтауын бақылауды жүзеге асырады; 

3) Қазақстан Республикасының Тіл туралы зандарында белгіленген 

талаптардың бұзылуын жою туралы ұсынымдар жасайды, тиісті органдарға 

Қазақстан Республикасының Тіл туралы заңдарының бұзылуына кінәлі 

лауазымды адамдарға тәртіптік жазалау шараларын қолдану туралы ұсыныстар 

енгізеді; 

4) мемлекеттік тілді және басқа тілдерді дамытуға бағытталған облыстық 

маңызы бар шаралар кешенін жүзеге асырады; 

5) облыстық (республикалық маңызы бар қалалық, астаналық) 

ономастикалық комиссияның қызметін қамтамасыз етеді. 

25-3-бап. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы 

органының құзыреті 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы: 



 

1) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағында тілдерді қолдану 

және дамытудың өңірлік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар 

жоспарын әзірлейді және оның жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді; 

2) мемлекеттік тілді және басқа тілдерді дамытуға бағытталған аудандық 

(облыстық маңызы бар қала) деңгейдегі іс-шараларды жүргізеді; 

3) облыстардың атқарушы органдарына ауылдардың (селолардың), 

кенттердің, ауылдық (селолық) округтердің атауы және олардың атауларын 

өзгерту, сондай-ақ олардың атауларының транскрипциясын өзгерту туралы 

ұсыныстар енгізеді. 

 

26 -бап. 2004. №20. №12, №13-111ҚР Заңымен алып тасталды 

  

6 тарау. ТІЛДІ ШЕТЕЛДЕРМЕН ЖӘНЕ  

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҰЙЫМДАРМЕН ҚАТЫНАСТАРДА ПАЙДАЛАНУ 

27 -бап. Тіл - халықаралық қызметте 

Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктері мен Қазақстан 

Республикасының халықаралық ұйымдар жанындағы өкілдіктерінің қызметі 

мемлекеттік тілде, қажет болған жағдайда баска да тілдерді пайдаланып жүзеге 

асырылады. 

Екіжақты халықаралық шарттар, әдетте, уағдаласушы тараптардың 

мемлекеттік тілдерінде жасалады, көпжақты халықаралық шарттар оған 

қатысушылардын келісімімен белгіленген тілдерде жасалады. 

Қазақстан Республикасында басқа мемлекеттер өкілдерімен өткізілетін 

ресми қабылдаулар мен өзге де шаралар басқа тілдерге аударылып, мемлекеттік 

тілде жүргізіледі.  

  



 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

от 11 июля 1997 года №151-1  

О ЯЗЫКАХ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  

(с изменениями, внесенными Законом РК от 20.12.2004 г. №13-111) 

 

Настоящий Закон устанавливает правовые основы функционирования 

языков в Республике Казахстан, обязанности государства в создании условий 

для их изучения и развития, обеспечивает одинаково уважительное 

отношение ко всем, без исключения, употребляемым в Республике Казахстан 

языкам. 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Основные понятия 

В настоящем Законе используются следующие понятия: 

диаспора - часть народа (этническая общность), проживающая вне 

страны его исторического происхождения; 

ономастика - раздел языкознания, изучающий собственные имена, 

историю их возникновения и преобразования; 

орфография - правописание, система правил, определяющих 

единообразие способов передачи речи (слов и грамматических форм) на 

письме; 

топонимика - раздел ономастики, изучающий названия 

географических объектов, закономерности их возникновения, изменения, 

функционирования; 

транслитерация - побуквенная передача текстов и отдельных слов 

одной графической системы средствами другой графической системы; 

терминологическая комиссия - консультативно-совещательный 

орган, вырабатывающий предложения в области терминологической лексики 

казахского языка по всем отраслям экономики, науки, техники, культуры; 

ономастическая комиссия - консультативно-совещательный орган, 

вырабатывающий предложения по формированию единого подхода к 

наименованию и переименованию географических объектов, упорядочению 

употреблений и учету топонимических названий, восстановлению, 

сохранению исторических названий как составной части историко-

культурного наследия Республики Казахстан; 

уполномоченный орган - центральный исполнительный орган, 

ответственный за реализацию единой государственной политики в сфере 

развития языков. 



 

Статья 2. Предмет регулирования настоящего Закона 

Предметом регулирования настоящего Закона являются общественные 

отношения, возникающие в связи с употреблением языков в деятельности 

государственных, негосударственных организаций и органов местного 

самоуправления. 

Настоящий Закон не регламентирует употребление языков в 

межличностных отношениях и в религиозных объединениях. 

Статья 3. Законодательство о языках в Республике Казахстан 

Законодательство о языках в Республике Казахстан основывается на 

Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона, иных 

нормативных правовых актов Республики Казахстан, Касающихся 

употребления и развития языков. 

Законодательство о языках распространяется на граждан Республики 

Казахстан, на иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в 

Республике Казахстан. 

Статья 4. Государственный язык Республики Казахстан 

Государственным языком Республики Казахстан является казахский 

язык. Государственный язык - язык государственного управления, 

Законодательства, судопроизводства и делопроизводства, действующий во 

всех сферах общественных отношений на всей территории государства. 

Долгом каждого гражданина Республики Казахстан является овладение 

государственным языком, являющимся важнейшим фактором консолидации 

народа Казахстана. 

Правительство, иные государственные, местные представительные и 

исполнительные органы обязаны: 

всемерно развивать государственный язык в Республике Казахстан, 

укреплять его международный авторитет; 

создавать все необходимые организационные, материально-

технические условия для свободного и бесплатного овладения 

государственным языком всеми гражданами Республики Казахстан; 

оказывать помощь казахской диаспоре в сохранении и развитии 

родного языка. 

Статья 5. Употребление русского языка 

В государственных организациях и органах местного самоуправления 

наравне с казахским официально употребляется русский язык. 

Статья 6. Забота государства о языках 

Каждый гражданин Республики Казахстан имеет право на пользование 

родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения 

и творчества. 



 

Государство заботится о создании условий для изучения и развития 

языков народі Казахстана. 

В местах компактного проживания национальных групп при 

проведении мероприятий могут быть использованы их языки. 

Статья 7. Недопустимость препятствования функционированию 

языков 

В Республике Казахстан не допускается ущемление прав граждан по 

языковому признаку. 

Действия должностных лиц, препятствующих функционированию и 

изучению государственного и других языков, представленных в Казахстане, 

влекут за собой ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

 

Глава 2. ЯЗЫК В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ И ОРГАНАХ МЕСТНОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 8. Употребление языков 

Языком работы и делопроизводства государственных органов, 

организаций и органов местного самоуправления Республики Казахстан 

является государственный язык, наравне с казахским официально 

употребляется русский язык. В работе негосударственных организаций 

используется государственный и, при необходимости, другие языки. 

Статья 9. Язык актов государственных органов 

Акты государственных органов разрабатываются и принимаются на 

государственном языке, при необходимости, их разработка может вестись на 

русском языке с обеспечением, по возможности, перевода на другие языки. 

Статья 10. Язык ведения документации 

Ведение учетно-статистической, финансовой и технической 

документации в системе государственных органов, организациях Республики 

Казахстан, независимо от форм собственности, обеспечивается на 

государственном и на русском языках. 

Статья 11. Язык ответов на обращения граждан 

Ответы государственных и негосударственных организаций на 

обращения граждан и другие документы даются на государственном языке 

или на языке обращения. 

Статья 12. Язык в Вооруженных Силах и правоохранительных органах 

В Вооруженных Силах Республики Казахстан, а также во всех видах 

воинских и военизированных формирований, в организациях 



 

государственного контроля и надзора, правовой защиты граждан и в 

правоохранительных органах обеспечивается функционирование 

государственного и русского языков. 

Статья 13. Язык судопроизводства 

Судопроизводство в Республике Казахстан ведется на государственном 

языке, а при необходимости, в судопроизводстве наравне с государственным 

употребляется русский язык или другие языки. 

Статья 14. Язык производства по делам об административных 

правонарушениях 

Производство по делам об административных правонарушениях 

ведется на государственном языке, а при необходимости, и на других языках. 

Статья 15. Язык сделок 

Все сделки физических и юридических лиц в Республике Казахстан, 

совершаемые в письменной форме, излагаются на государственном и 

русском языках с приложением в необходимых случаях перевода на других 

языках. 

Сделки с иностранными физическими и юридическими лицами, 

совершаемые в письменной форме, излагаются на государственном и на 

приемлемом для сторон  языке. 

 

Глава 3. ЯЗЫК В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ,  

КУЛЬТУРЫ И СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Статья 16. Язык в сфере образования 

В Республике Казахстан обеспечивается создание детских дошкольных 

учреждений, функционирующих на государственном языке, а в местах 

компактного проживания национальных групп - и на их языках. 

Язык обучения, воспитания в детских домах и приравненных к ним 

организация определяется местными исполнительными органами с учетом 

национального состава их контингента. 

Республика Казахстан обеспечивает получение среднего, среднего 

специального и высшего образования на государственном, русском, а при 

необходимости и возможности, и на других языках. Как в государственных, 

так и в негосударственных учебных заведениях государственный язык и 

русский язык являются обязательными учебными предметами и входят в 

перечень дисциплин, включаемых в документ об образовании. 

 

 

 



 

Статья 17. Язык в сфере науки и культуры 

В Республике Казахстан в сфере науки, включая оформление и защиту 

диссертаций, обеспечивается функционирование государственного и 

русского языков. 

Культурные мероприятия проводятся на государственном и, при 

необходимое™, на других языках. 

Статья 18. Язык печати и средств массовой информации 

Республика Казахстан обеспечивает функционирование государственного, 

других языков в печатных изданиях и средствах массовой информации. 

В целях создания необходимой языковой среды и полноценного 

функционирования государственного языка объем передач по 

телерадиовещательным каналам, независимо от форм их собственности, на 

государственном языке по времени не должен быть менее суммарного 

объема передач на других языках. 

 

Глава 4. ЯЗЫК В НАИМЕНОВАНИЯХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,  

ИМЕНАХ СОБСТВЕННЫХ, 

ВИЗУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Статья 19. Порядок использования топонимических названий, 

наименований организаций 

Традиционные, исторически сложившиеся казахские названия 

населенных пунктов, улиц, площадей, а также других физико-

географических объектов на других языках должны воспроизводиться 

согласно правилам транслитерации. 

Наименования государственных организаций, их структурных подразделений 

даются на государственном и русском языках. Наименования совместных, 

иностранных организаций - с транслитерацией на государственном и русском 

языках. 

Статья 20. Написание личных имен, отчеств и фамилий 

Написание личных имен, отчеств, фамилий в официальных документах 

должно соответствовать законодательству и нормативным правовым актам 

Республики Казахстан. 

Статья 21. Язык реквизитов и визуальной информации 

Тексты печатей и штампов государственных органов содержат их названия 

на государственном языке. 

Тексты печатей, штампов организаций, независимо от форм 

собственности, составляются на государственном и русском языках. 



 

Бланки, вывески, объявления, реклама, прейскуранты, ценники, другая 

визуальная информация излагаются на государственном и русском, а при 

необходимости, и на других языках. 

Товарные ярлыки (әтикетки) со специальными сведениями, 

маркировки, инструкции к товарам, производимым в Казахстане, должны 

содержать необходимую информацию на государственном и русском языках. 

Товарные ярлыки (әтикетки) - со специальными сведениями, 

маркировки, инструкции к товарам зарубежного производства 

обеспечиваются переводом на государственный и русский языки за счет 

средств импортирующих организаций. 

Все тексты визуальной информации располагаются в следующем 

порядке: слева или сверху - на государственном, справа или снизу - на 

русском языках, пишутся одинаковыми по размеру буквами. По мере 

необходимости тексты визуальной информации могут быть приведены 

дополнительно и на других языках. При этом размеры шрифта не должны 

превышать установленных нормативными правовыми актами требований. 

Устная информация, объявления, реклама даются на государственном, 

русском и, при необходимости, на других языках. 

Статья 22. Язык почтово-телеграфных отправлений 

Почтово-телеграфные отправления в пределах Республики Казахстан 

производятся на государственном или русском языках, а за пределы согласно 

установленным международным правилам. 

 

Глава 5. ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ЯЗЫКОВ 

 

Статья 23. Государственная защита языков 

Государственный и все другие языки в Республике Казахстан 

находятся под защитой государства. Государственные органы создают 

необходимые условия для функционирования и развития этих языков. 

Развитие языков обеспечивается Государственной программой, 

предусматривающей приоритетность государственного языка и поэтапный 

переход делопроизводства на казахский язык. 

Перечень профессий, специальностей и должностей, для которых 

необходимо знание государственного языка в определенном объеме и в 

соответствии с квалификационными требованиями, устанавливается 

законами Республики Казахстан. 

Правительством Республики Казахстан создаются терминологическая и 

ономастическая комиссии и, при необходимости, другие структуры. 

 



 

Статья 24. Ответственность за нарушение законодательства о языках 

Первые руководители государственных органов, организаций любой 

формы собственности, а также юридические и физические лица, виновные в 

нарушении законодательства Республики Казахстан о языках несут 

ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Отказ должностного лица в принятии обращений граждан, 

мотивированный незнанием государственного языка, а также любое 

препятствование употреблению государственного и других языков в сфере 

их функционирования влекут за собой ответственность, предусмотренную 

законодательством Республики Казахстан. 

Статья 25. Компетенция уполномоченного органа 

Уполномоченный орган: 

1) обеспечивает реализацию единой государственной политики в сфере 

развита* языков; 

2) разрабатывает программу функционирования и развития языков и 

иные нормативные правовые акты; 

3) осуществляет контроль за соблюдением законодательства 

Республики Казахстан о языках в центральных и местных исполнительных 

органах областей (города республиканского значения, столицы); 

4) дает рекомендации об устранений нарушений требований, 

установленных законодательством Республики Казахстан о языках, вносит 

предложения в соответствующие органы о применении мер дисциплинарного 

взыскания к должностным лицам, виновным в нарушении законодательства 

Республики Казахстан о языках; 

5) организует информационное, методическое обеспечение 

деятельности по реализации единой государственной политики в сфере 

развития языков; 

координирует деятельность терминологической и ономастической комиссий. 

Статья 25-1. Компетенция ономастической комиссии 

1) Республиканская ономастическая комиссия создается 

Правительством Республики Казахстан в целях: 

1) внесения Президенту Республики Казахстан заключений о 

наименовании и 

переименовании областей, районов и городов, а также изменения 

транскрипции их названий;  

2) внесения в Правительство Республики Казахстан заключений о 

наименовании и переименовании физико-географических, топонимических, 

промышленных и иных объектов, находящихся в сфере его компетенции; 



 

2. Областные ономастические комиссии создаются местными 

исполнительными органами областей в целях подготовки и внесения 

следующих заключений о наименовании и переименовании: 

1) аулов (сел), поселков, аульных (сельских) округов, а также 

изменении транскрипции их названий; 

2) физико-географических, топонимических, промышленных и иных 

объектов, находящихся в сфере компетенции местных исполнительных 

органов области. 

3. Городские ономастические комиссии создаются: 

1) местными исполнительными органами города республиканского 

значения, столицы в целях подготовки и внесения следующих заключений о 

наименовании и переименовании: 

2) районов в городе, площадей, проспектов, бульваров, улиц, 

переулков, парков, скверов, мостов и других составных частей города, а 

также изменении транскрипции их названий; 

3) физико-географических, топонимических, промышленных и иных 

объектов, находящихся в сфере компетенции местных исполнительных 

органов города республиканского значения, столицы; 

4) местными исполнительными органами города областного значения в 

целях подготовки и внесения следующих заключений о наименовании и 

переименовании: районов в городе, площадей, проспектов, бульваров, улиц, 

переулков, парков, скверов, мостов и других составных частей города, а 

также изменении транскрипции их названий. 

Статья 25-2. Компетенция местного исполнительного органа области 

(города республиканского значения, столицы) 

Местный исполнительный орган области (города республиканского 

значения, столицы): 

  1) разрабатывает и утверждает региональную программу 

функционирования и развития языков и обеспечивает ее выполнение; 

2) осуществляет контроль за соблюдением законодательства 

Республики Казахстан о языках территориальными подразделениями 

центральных исполнительных органов и районными исполнительными 

органами; 

3) дает рекомендации об устранении нарушений требований, 

установленных законодательством Республики Казахстан о языках, вносит 

предложения в соответствующие органы о применении мер дисциплинарного 

взыскания к должностным лицам, виновным в нарушении законодательства 

Республики Казахстан о языках; 



 

4) осуществляет комплекс мер областного значения, направленных на 

развитие 

государственного и других языков; 

5) обеспечивает деятельность областной (города республиканского 

значения, столицы) ономастической комиссии. 

Статья 25-3. Компетенция местного исполнительного органа района 

(города областного значения) 

Местный исполнительный орган района (города областного значения): 

1) разрабатывает и обеспечивает осуществление плана мероприятий по 

реализации на территории района (города областного значения) 

региональной программы функционирования и развития языков; 

2) проводит мероприятия районного (города областного значения) 

уровня, направленные на развитие государственного и других языков; 

3) вносит предложения в исполнительные органы областей о 

наименовании и переименовании аулов (сел), поселков, аульных (сельских) 

округов, а также изменении их транскрипции. 

 

Статья 26 снята в соответствии с Законом РК от 20.12.2004 г. №13-

111. 

 

Глава 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВ В ОТНОШЕНИЯХ  

С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

Статья 27. Язык в международной деятельности 

Деятельность дипломатических представительств Республики 

Казахстан и представительств Республики Казахстан при международных 

организациях осуществляется на государственном языке с использованием, 

при необходимости, других языков. 

Двусторонние международные договоры заключаются, как правило, на 

государственных языках договаривающихся сторон, многосторонние 

международные договоры - на языках, определенных по согласию 

участников договора. 

Официальные приемы и другие мероприятия с представителями других 

государств в Республике Казахстан проводятся на государственном языке с 

переводом на другие языки. 

  



 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘКІМШІЛІК-АУМАҚТЫҚ  

ҚҰРЫЛЫСЫ ТУРАЛЫ 1993 жылғы 8 желтоқсандағы №2572-ХІІ  

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ  

(ҚР Президентінің 19.12.95 ж. №2691 Жарлығымен; 11.05.04 ж. 

№552-11; 2004.20.12 ж. №13-111ҚР Заңдарымен енгізілген өзгерістерімен) 

 

1 бөлім. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

1-бап. Қазақстан Республикасы әкімшілік-аумақтық 

құрылысының жүйесі Қазақстан Республикасы әкімшілік-аумақтық 

құрылысының жүйесіне мынадай әкімшілік-аумақтық бірліктер кіреді: ауыл 

(село), поселке, ауылдық (селолық) округ, қаладағы аудан, қала, аудан, 

облыс. 

2- бап. Әкімшілік-аумақтық бірліктердің категориялары 

Қазақстан Республикасы аумағының республикалық және жергілікті 

мүдделерін қолайлы ұштастыру негізінде мемлекеттік басқаруды жүзеге 

асыру негізгі екі категорияға - аймақтарға және елді мекендерге бөлінеді. 

Аймақ - республиканың бірнеше елді мекендері енгізілетін, оның 

мүддесі үшін құрылатын және басқарылатын республика аумағының бір 

бөлігі. 

Республикалық әкімшілік-аумақтық құрылыстың негізгі буындары 

ретінде облыс, аудан және ауылдық (селолық) округ аймақтар болып 

табылады. 

Елді мекен - республика аумағының халық жинақы орналасқан, 

кемінде 50 адамы бар, азаматтардың шаруашылық және басқа қоғамдық 

қызметі нәтижесінде қалыптасқан, заңға белгіленген тәртіпте есепке алынған 

және тіркелген, жергілікті өкілді және атқарушы органдар басқаратын бір 

бөлігі. 

Қазақстан Республикасы аумағындағы елді мекендер қалалық және 

селолық елді мекендерге бөлінеді. 

Қалалық елді мекендерге республикалық, облыстық және аудандық 

маңыздағы қалалар, сондай-ақ поселкелер, селоларға - олардың әкімшілік 

бағыныстылығына карамастан, қалған барлық елді мекендер жатады. 

Халқының саны 400 мың адамнан асатын облыстық маңызы бар 

қаладағы, республикалық маңызы бар қаладағы, астанадағы аудан қаладағы 

аудан болып табылады. 

3- бап. Қалалар мен басқа елді мекендердің категориялары  

Қалалар және басқа елді мекендер: 



 

1) республикалық маңыздағы қалаларға бөлінеді, бұларға ерекше 

мемлекеттік маңызы бар және әдетте, бір миллион адамнан астам халқы бар 

елді мекендер жатқызылуы мүмкін; 

2) облыстық маңызы бар қалаларға бөлінеді, бұларға саны 50 мың 

адамнан асатын, дамыған өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылымы бар, 

ірі экономикалық және мәдени орталықтар болып табылатын елді мекендер 

жатқызылуы мүмкін; 

3) аудандық маңызы бар қалаларга бөлінеді, бұларға аумағында 

өнеркәсіп орындары, коммуналдық шаруашылығы, мемлекеттік тұрғын үй 

қоры, оқу және мәдени- ағарту, емдеу мен сауда объектілерінің дамыған 

жүйесі, кемінде 10 мың адам халқы бар, оның халқының жалпы санының 

үштен екісінен астамы жұмысшылар, қызметшілер мен олардың отбасы 

мүшелері болып табылатын елді мекендер жатқызылуы мүмкін;  

4) поселкелерге бөлінеді, бұларға өнеркәсіп орындарының, 

құрылыстардың, теміржол стансаларының және басқа экономикалық 

маңызды объектілердің жанындағы, кемінде 3 мың адамы бар, оның кемінде 

үштен екісі жұмысшылар, қызметшілер және олардың отбасы мүшелері 

болып табылатын елді мекендер жатқызылуы мүмкін; 

кемінде екі мың адам халқы бар, оның жыл сайын емделу мен тынығу 

үшін келетіндер саны кемінде тең жартысын құрайтын, емдік маңызы бар 

жерлерде орналасқан елді мекендер де поселкелерге теңестіріледі, оларға 

қалалықтардың жазғы демалыс орындары болып табылатын, ересек 

халқының кемінде 25 пайызы ауылшарушылығымен ұдайы айналысатын 

саяжай поселкелері де жатқызылуы мүмкін; 

5) ауыл (село) - кемінде 50 адамы бар, халқының кемінде жартысы 

ауылшаруашылық өндірісімен айналысатын қызметкерлер және олардың 

отбасы мүшелері болып табылатын елді мекен; 

6) халқының саны кемінде 50 адам шаруа және басқа да қоныстар ең 

жуық елді мекеннің құрамына  енгізіледі. 

4- бап. Әкімшілік-аумақтық құрылыс туралы заңдар 

Әкімшілік-аумақтық құрылыс мәселелерін құқықтық реттеуді 

Қазақстан Республикасының Конституциясы, осы Заң, өзге де заңдар мен 

қалыпты құжаттар жүзеге асырады. 

5- бап. Әкімшілік-аумақтық бірліктерді құру, тарату, олардың 

шекараларын белгілеу және өзгерту, оларға ат қою және олардың атын 

өзгерту туралы шешімдер қабылдайтын органдар 

Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметі, жергілікті өкілді 

және атқарушы органдар өз өкілеттіктері шегінде әкімшілік-аумақтық 



 

бірліктерді кұру және тарату, олардың шекараларын белгілеу және өзгерту, 

оларға ат қою мен олардың атын өзгерту туралы шешімдер қабылдайды. 

6- бап. Облыстар мен аудандарға, қалаларға ат қою мен олардың 

аттарын өзгертуге байланысты шығындар 

Облыстарға, аудандарға, қалаларға ат қою мен олардың аттарын 

өзгертуге байланысты шығындар бюджет қаражаты есебінен жұмсалады. 

7 -бап. Ономастика комиссиясы 

Әкімшілік-аумақтық бірліктерге ат қою және олардың атын өзгертуге, 

атауларының транскрипциясын нақтылау жөніндегі жұмысты ретке келтіру 

мақсатында Қазақстан Республикасы Үкіметінің және облыстық 

(республикалық маңызы бар қала, Астана) атқарушы органдар жанынан 

ономастикалық комиссиялар құрылады. 

8 -бап. Әкімшілік-аумақтық бірліктерді есепке алу мен тіркеу, 

оларды есепті деректерден шығару 

Тұрақты халқының саны елу адамнан асатын және дербес елді 

мекендер деп саналатын қоныстар есепке алынады және тіркелуге жатады. 

Қызметтік мақсаттағы объектілер болып табылатын жалғыз үйлер, 

фермалар, қоныстар (орманшылардың, жол қараушылардың, жол 

шеберлерінің үйлері, зайымкелер, қыстаулар, дала қостары, метеостансалар 

және т.б.) әкімшілік немесе аумақтық тұрғыдан байланысты елді мекендер 

құрамында есепке алынады. 

Қалалардың, кенттердің немесе ауылдардың (селолардың) кұрамына 

енгізілген және олардың бір бөлігіне айналған елді мекендер, сондай-ақ 

тұрғындарының бәрі кетіп қалған немесе қоныс аударған қоныстар дербес 

әкімшілік-аумақтық бірліктер мәртебесінен айырылады және есепті 

деректерден шығарылады. 

 

 

3 бөлім. ӘКІМШІЛІК-АУМАҚТЫҚ ҚҰРЫЛЫС  

МӘСЕЛЕЛЕРІН ШЕШУ ЖӨНІНДЕГІ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 

ОРГАНДАРДЫҢ ӨКІЛЕТТІКТЕРІ 

 

9 -бап. Қазақстан Республикасы Президентінің өкілеттіктері 

Қазақстан Республикасының Президенті Қазақстан Республикасы, 

Үкіметінің ұсынуы бойынша және жергілікті өкілді және атқарушы 

органдардың пікірін ескере отырып: 

1) облыстар мен аудандарды құрады және таратады, олардың әкімшілік 

орталықтарын белгілейді және көшіреді; 



 

2) республикалық маңызы бар облыстар мен қалалардың шекараларын 

белгілейді және өзгертеді; 

3) елді мекендерді республикалық, облыстық және аудандық маңызы 

бар қалалардың санаттарына жатқызады, олардың бағыныстылығын 

белгілейді және өзгертеді; 

4) облыстарға, аудандар мен қалаларға ат қою және олардың атын 

өзгерту, сондай-ақ олардың атауларының транскрипциясын өзгерту 

мәселелерін шешеді. 

10-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің өкілеттіктері 

Қазақстан Республикасының Үкіметі: 

  1) Қазақстан Республикасының Президентіне облыстар мен 

аудандарды құру және тарату, олардың әкімшілік орталықтарын белгілеу 

және өзгерту, облыстар мен республикалық маңызы бар қалалардың 

шекараларын белгілеу және өзгерту туралы ұсыныстар енгізеді; 

2) Қазақстан Республикасының Президентіне елді мекендерді 

республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың 

категорияларына жатқызу, олардың бағыныстылығын белгілеу және өзгерту 

туралы ұсыныстар енгізеді; 

3) Қазақстан Республикасының аумағындағы кәсіпорындарға, 

ұйымдарға, мекемелерге, теміржол станцияларына, әуежайларға және 

мемлекет меншігіндегі басқа да объектілерге, сондай-ақ физикалық-

жағрафиялық объектілерге ат қою мен атын өзгерту тәртібін белгілейді; 

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Ономастика комиссиясын 

құрады, оның қорытындылары негізінде және тиісті аумақ халқының осы 

аумақтың өкілді және атқарушы органдарының пікірін ескере отырып, 

Қазақстан Республикасының Президентіне облыстарға, аудандарға, қалаларға 

ат қою және олардың атын өзгерту, сондай-ақ бұлардың атауларының 

транскрипциясын өзгерту туралы ұсыныстар енгізеді. 

 

3 бөлім. ЖЕРГІЛІКТІ ӨКІЛДІ ЖӘНЕ АТҚАРУШЫ 

ОРГАНДАРДЫҢ ӘКІМШІЛІК-АУМАҚТЫҚ ҚҰРЫЛЫС 

МӘСЕЛЕЛЕРІН ШЕШУ ЖӨНІНДЕГІ ӨКІЛЕТТІКТЕРІ 

 

11- бап. Облыстық өкілді және атқарушы органдардың өкілеттіктері 

Облыстық өкілді және атқарушы органдар бірлескен шешімімен: 

1) Қазақстан Республикасының Үкіметіне облыстың шекарасын 

өзгерту туралы облыс аудандарын кұру және тарату, олардың әкімшілік 

орталықтарын белгілеу және 



 

көшіру туралы елді мекендерді республикалық, облыстық және аудандық 

маңызы  бар қалалардың категорияларына жатқызу туралы ұсыныстар 

енгізеді; 

2) Үкімет келісімі бойынша облыс аудандарының, облыстық маңызы 

бар қала- лардың шекараларын белгілейді және өзгертеді, сондай-ақ 

аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдық (селолық) округтердің 

шекараларын белгілейді және өзгертеді, поселкелерді, ауылдарды 

(селоларды) бір ауданнан екінші ауданға немесе қалалық өкімет 

органдарының әкімшілік бағынысына беру туралы мәселелерді шешеді; 

3) аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) өкілді және атқарушы 

органдарының пікірін ескере отырып, қала емес елді мекендерді осы Заңмен 

белгіленген басқа елді мекендердің категорияларына жатқызады, кенттерді, 

ауылдарды (селоларды), ауылдық (селолық) округтерді құрады, таратады 

және қайта құрады, сондай-ақ олардың бағыныстылығын өзгертеді; 

4) тиісті аумақтағы халықтың пікірін есепке ала отырып және 

аудандардың жергілікті өкілді органдарының ұсыныстары бойынша 

кенттердің, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтердің 

атаулары және оларды қайта атау, сондай-ақ олардың атауларының 

транскрипциясын өзгерту мәселелерін шешеді. 

Облыстық атқарушы органдар аудандық (облыстық маңызы бар 

қаланың) атқарушы органдарының ұсынуы бойынша, облыстардың 

шекараларындағы қазіргі және жаңадан құрылатын әкімшілік-аумақтық 

бірліктер мен жекелеген елді мекендерді есепке алады және тіркейді, сондай-

ақ оларды есепті деректерден шығарады. 

 12-бап. Аудандық өкілді және атқарушы органдардың өкілеттіктері 

Аудандық өкілді және атқарушы органдар бірлескен шешімімен: 

1) облыстық өкілді және атқарушы органдарына елді мекендерді 

аудандық маңызы 

бар қалалардың категорияларына жатқызу туралы ұсыныстар енгізеді; 

2)облыстық өкілді және атқарушы органдарға елді мекендерді 

поселкелер немесе ауылдар (селолар) категорияларына жатқызу туралы, 

поселкелерді немесе ауылдарды (селоларды) құру немесе қайта құру, 

олардың бағыныстылығын өзгерту, оларды есепке алу және тіркеу туралы 

ұсыныстар енгізеді; 

3) поселкелер мен ауылдардың (селолардың) басқару органдарының 

пікірін ескере отырып, осы елді мекендердің шекараларын белгілейді және 

өзгертеді; 

4) облыстық өкілді және атқарушы органдарга аудандардың, ауылдық 

(селолық) округтердің шекараларын өзгерту туралы ұсыныстар енгізеді; 



 

5) тиісті аумақтағы халықтың пікірін ескере отырып, облыстық өкілді 

және аткарушы органдарға поселкелерге, ауылдық (селолық) округтерге, 

ауылдарға (селоларға) ат қою және олардың атын өзгерту туралы ұсыныстар 

енгізеді. 

Аудандық атқарушы органдар аудан шекараларындағы қазіргі және 

жаңадан құрылатын елді мекендерді есепке алуды және тіркеуді жүзеге 

асырады, сондай-ақ оларды есепті деректерден шығарады. 

13- бап. Қалалық өкілді және атқарушы органдардың өкілеттіктері 

Қалалық өкілді және атқарушы органдар бірлескен шешімімен: 

1) облыстық өкілді және атқарушы органдарға қалаларды 

республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар категорияларға 

жатқызу туралы ұсыныстар енгізеді; 

2) облыстық өкілді және атқарушы органдарына, ал республикалық 

маңызы бар қаланың, астананың өкілді және атқарушы органдары Қазақстан 

Республикасының Үкіметіне қалалар шекараларын өзгерту жөнінде, соның 

ішінде олардың құрамына жеке елді мекендерді енгізу туралы ұсыныстар 

енгізеді; 

3) қаладағы аудандарды құрады және таратады, олардың шекараларын 

белгілейді және өзгертеді; 

4) тиісті аумақ халқының пікірін ескере отырып, қаладағы аудандарға, 

алаңдарға, даңғылдарға, бульварларға, көшелерге, орамдарға, парктерге, 

скверлерге, көпірлерге және қаланың басқа да кұрамдас бөліктеріне ат қою 

және олардың атын өзгерту, олардың атауларының транскрипциясын өзгерту 

туралы мәселелерді шешеді; 

5) қаладағы аудандардың, алаңдардың, даңғылдардың, бульварлардың, 

көшелердің, тұйық көшелердің, саябақтардың, скверлердің, көпірлердің және 

қаланың басқа да кұрамды бөліктерінің атауы және оларды қайта атау, 

олардың атауларының транскрипциясын өзгерту жөніндегі жұмыстардың 

орындалуын қамтамасыз етеді. 

14-бап. Поселке, село әкімінің өкілеттіктері 

Поселке, село әкімі: 

1) аудандық өкілді және атқарушы органдарға осы елді мекендерді 

поселкелер, ауылдар немесе селолар категорияларына жаткызу туралы, 

оларды тарату және қайта құру туралы ұсыныстар енгізеді; 

2) тиісті елді мекен халқының пікірін ескере отырып, аудандық өкілді 

және атқарушы органдарға поселкелерге, ауылдық (селолық) округтерге, 

ауылдарға (селоларға) ат қою және олардың атын өзгерту туралы ұсыныстар 

енгізеді; 



 

3) аудандық өкілді және атқарушы органдарға поселкелердің, ауылдық 

(селолық) округтердің, ауылдардың (селолардың) шекараларын белгілеу 

және өзгерту туралы ұсыныстар енгізеді; 

4) тиісті аумақ халқының пікірін ескере отырып, осы елді мекендердің 

құрамдас бөліктеріне ат қою және олардың атын өзгерту мәселелерін шешеді. 

 

4 бөлім. ӘКІМШІЛІК-АУМАҚТЫҚ ҚҰРЫЛЫС МӘСЕЛЕЛЕРІН  

ҚАРАУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР МЕН МАТЕРИАЛДАР 

 

15- бап. Аймақтық деңгейде әкімшілік-аумақтық құрылыс 

мәселелерін шешу үшін қажетті құжаттар мен материалдардың тізбегі 

Аймақтық деңгейде әкімшілік-аумақтық құрылыс мәселелерін шешу 

үшін: 

1) Қазақстан Республикасы Президентінің шешімі немесе облыстық 

өкілді және атқарушы органдардың мәселені өз мәнісінде шешетін 

(бірлескен) ұсынымы; 

2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің енгізілетін ұсыныс жөніндегі  

тиісті өтініші және оның тиімді екендігінің негіздемесі, өзгертілетін 

аумақтың көлемі, онда тұратын халықтың саны туралы мәліметтер, негізгі 

кәсіпорындардың, мекемелер мен ұйымдардың тізбесі, олардың өндірістік 

көрсеткіштері, бұлардың әрқайсысында істейтін жұмысшылардың саны, 

жергілікті өкілді және атқарушы органдардың құрылымы мен штаттары 

туралы, қайта ұйымдастыруға байланысты олардың өзгеруі туралы мәселені 

өз мәнісінде шешу үшін қажетті барлық басқа мәліметтері бар ұсынымы; 

3) жергілікті (облыстық, аудандық, қалалық) өкілді және атқарушы 

органдардың, поселкелер, селолар әкімдерінің қаралатын мәселе жөніндегі 

ұсыныстары; 

4) әкімшілік-аумақтық бірліктердің жаңа шекаралары, мәселені өз 

мәнінде шешу үшін маңызы бар өзге де жағырапиялық деректер көрсетілген 

схемалык карта қажет. Картаға Үкіметтің өкілі, сондай-ақ аумақты 

қабылдайтын және беретін өкілді және атқарушы органдардың басшылары 

қол қояды, қойылған қолдар мөрмен куәландырылады; 

5) жүргізілетін қайта құрулар мен аттарын өзгерту жөніндегі ғылыми 

сараптаманың актісі және экономикалық есеп-қисап қажет. 

16-бап. Аумақтар шегінде әкімшілік-аумақтық кұрылыс мәселелерін 

шешу үшін қажетті құжаттар мен материалдардың тізбесі 

1) мәселені өз мәнісінде шешетін өкілді және атқарушы органның 

бірлескен қаулысы; 



 

2) шешілетін мәселенің мәнісіне қатысты азаматтар 

конференцияларының хаттамалары; 

3) енгізілетін ұсыныс тиімділігінің негіздемесі, өзгертілетін аумақ, 

оның халқының саны туралы мәліметтер, елді мекендердің өнеркәсіптік және 

басқа да объектілердің тізбесі, сондай-ақ мәселені өз мәнісінде шешу үшін 

қажетті барлық басқа мәліметтері бар түсіндірме жазбаша хат; 

4) елді мекендердің жаңа шекаралары және мәселені өз мәнісінде шешу 

үшін маңызы бар өзге де жағырапиялық деректері көрсетілген схемалық 

карта. Картаға өзгертілетін аумақтың өкілді және атқарушы органдарының 

басшылары қол қояды; 

5) жүргізілетін қайта кұрулар мен аттарын өзгерту жөніндегі ғылыми 

сараптаманың актісі және экономикалық есеп-қисап. 

  



 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН от 8 декабря 1993 года №2572 XII 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Система административно-территориального устройства 

Республики Казахстан 

В систему административно-территориального устройства Республики 

Казахстан ходят административно-территориальные единицы: аул (село), 

поселок, аульный вельский) округ, район в городе, город, район, область. 

Статья 2. Категории административно-территориальных единиц 

Для осуществления государственного управления на началах 

оптимального сочетания республиканских и местных интересов территория 

Республики Казахстан подразделяется на две основные категории - регионы 

и населенные пункты. 

Регион - это часть территории республики, включающая несколько 

населенных пунктов, образуемая и управляемая в интересах республики. 

Регионами являются область, регион и аульный (сельский) округ как 

основные звенья республиканского административно-территориального 

устройства. 

Населенный пункт - это часть компактно заселенной территории 

республики, ложившаяся в результате хозяйственной и иной общественной 

деятельности граждан, с численностью не менее 50 человек, учтенная и 

зарегистрированная в установленном законом порядке и управляемая 

местными представительными и исполнительными органами. 

Населенные пункты, находящиеся на территории Республики 

Казахстан, подразделяются на городские и сельские. 

К городским населенным пунктам относятся города республиканского, 

областного и районного значения, а также поселки; к сельским - все 

остальные населенные пункты независимо от их административной 

подчиненности. 

Районом в городе является район в городе областного значения, городе 

республиканского значения, столице с численностью населения свыше 400 

тысяч человек. 

Статья 3. Категории городов и других населенных пунктов 

Города и другие населенные пункты подразделяются: 

1) города республиканского значения, к которым могут быть 

отнесены населенные пункты, имеющие особое государственное значение 



 

или имеющие численность населения, как правило, более одного миллиона 

человек; 

2) города областного значения, к которым могут быть отнесены 

населенные пункты, являющиеся крупными экономическими и культурными 

центрами, имеющие развитую производственную и социальную 

инфраструктуру и численность более 50 тысяч человек; 

3) города районного значения, к которым могут быть отнесены 

населенные пункты, на территории которых имеются промышленные 

предприятия, коммунальное хозяйство, государственный жилищный фонд, 

развитая сеть учебных и культурно-просветительных, лечебных и торговых 

объектов, с численностью населения все менее 10 тысяч человек, из которых 

рабочие, служащие и члены их семей составляй» свыше двух третей общий 

численности населения; 

4) поселки, к которым могут быть отнесены населенные пункты при 

промышленных предприятиях, стройках, железнодорожных и других 

экономически важных объектах с численностью не менее 3 тысяч человек, из 

которых рабочие, служащие и члены их семей составляют не менее двух 

третей; 

к поселкам также приравниваются населенные пункты, расположенные 

в местности, имеющей лечебное значение, с населением не менее 2 тысяч 

человек, из которых число приезжающих ежегодно для лечения и отдыха 

составляет не менее половины: к ним могут быть отнесены также дачные 

поселки, являющиеся местами летного отдыха горожан, в которых не менее 

25 процентов взрослого населения постоянна занимается сельским 

хозяйством; 

5) аул (село) - населенный пункт с численностью не менее 50 человек, 

из которых работники, занятые в сельскохозяйственном производстве, и 

члены их семей составляют не менее половины населения; 

6) крестьянские и иные поселения с численностью населения менее 50 

человек включаются в состав ближайшего населенного пункта. 

Статья 4. Законодательство об административно-территориальном 

устройстве Правовое регулирование вопросов административно-

территориального устройства осуществляется Конституцией Республики 

Казахстан, настоящим Законом, иными законами и нормативными актами. 

Статья 5. Органы, принимающие решения об образовании, 

упразднении административно-территориальных единиц, становлении и 

изменении их границ, их наименовании и переименовании 

Президент и Правительство Республики Казахстан, местные 

представительные н исполнительные органы в пределах своих полномочий 



 

принимают решения об образовании и упразднении административно-

территориальных единиц, установлении и изменении их границ, их 

наименовании и переименовании. 

Статья 6. Расходы, связанные с наименованием и переименованием 

областей, районов, городов 

Расходы, связанные с наименованием и переименованием областей, 

районов, городов, производятся за счет бюджетных средств 

республиканского бюджета. 

Статья 7. Ономастическая комиссия 

В целях упорядочения работы по наименованию и переименованию 

административно-территориальных единиц, уточнению транскрипции их 

названий при Правительстве Республики Казахстан и областных (города) 

республиканского значения, столицы) исполнительных органах создаются 

ономастические комиссии. 

Статья 8. Учет и регистрация административно-территориальных 

единиц, исключение их из учетных данных 

Учету и регистрация подлежат поселения, численность постоянного 

населения, которых более пятидесяти человек и которые считаются 

самостоятельными населенными пунктами. 

Одиночные дома, фермы, поселения, являющиеся объектами 

служебного назначения (дома лесников, путевых обходчиков, дорожных 

мастеров, заимки, зимовья, полевые станы, метеостанции и другие), 

учитываются в составе населенных пунктов, с которыми связаны 

административно или территориально. 

Утрачивают свой статус самостоятельных административно-

территориальных единиц и исключаются из учетных данных населенные 

пункты, включенные в состав городов, поселков или аулов (сел) и ставшие их 

частью, а также поселения, из которых выехали или переселились все 

жители. 

 

РАЗДЕЛ II. ПОЛНОМОЧИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ  

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ АДМИНИСТРАТИВНО-  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 

 

Статья 9. Полномочия Президента Республики Казахстан 

Президент Республики Казахстан с учетом мнения местных 

представительных и исполнительных органов: 

1)образует и упраздняет области и районы, устанавливает и переносит 

их административные центры; 



 

2) устанавливает и изменяет границы областей и городов 

республиканского значения; 

3) относит населенные пункты к категории городов республиканского, 

областного и районного значения, устанавливает и изменяет их 

подчиненность; 

4) решает вопросы наименования и переименования областей, районов 

и городов, а также изменения транскрипции их названий. 

Статья 10. Полномочия Правительства Республики Казахстан 

Правительство Республики Казахстан: 

1) вносит Президенту Республики Казахстан представления об 

образовании и упразднении областей и районов, установлении и изменении 

их административных центров, установлении и изменении границ областей и 

городов республиканского значения; 

2) вносит Президенту Республики Казахстан представления об 

отнесении населенных пунктов к категории городов республиканского, 

областного и районного значения, установлении и изменении их 

подчиненности; 

3) определяет порядок наименования и переименования предприятий, 

организаций, учреждений, железнодорожных станций, аэропортов и других 

объектов государственной собственности на территории Республики 

Казахстан, а также физико- географических объектов; 

4) создает Ономастическую комиссию при Правительстве Республики 

Казахстан; на основании ее заключений и с учетом мнения населения 

соответствующей территории, ее представительных и исполнительных 

органов вносит Президенту Республики Казахстан представления о 

наименовании и переименовании областей, районов, городов, а также 

изменении транскрипции их названий; 

 

 

РАЗДЕЛ III. ПОЛНОМОЧИЯ МЕСТНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ  

И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  

УСТРОЙСТВА 

 

Статья 11. Полномочия областных представительных и 

исполнительных органов 

Областные представительные и исполнительные органы совместным 

решением: 



 

1) вносят в Правительство Республики Казахстан предложения об 

изменении границ области, об образовании и упразднении районов области, 

установлении и перенесении их административных центров, об отнесении 

населенных пунктов к категории городов республиканского, областного и 

районного значения; 

2) по согласованию с Правительством устанавливают и изменяют 

границы районов области, городов областного значения; а также 

установливают и изменяют границы городов районного значения, аульных 

(сельских) округов; решают вопросы о передаче поселков, аулов (сел) из 

одного района в другой или в административное подчинение городских 

органов власти; 

3) с учетом мнения районных (города областного значения) 

представительных и исполнительных органов относят населенные пункты, не 

являющиеся городами, к категории иных населенных пунктов, 

установленных настоящим Законом; образуют, упраздняют и преобразуют 

поселки, аулы (села), аульные (сельские) округа, а также изменяют их 

подчиненость; 

4) решают с учетом мнения населения соответствующей территории и 

по предложению местных представительных органов районов вопросы 

наименования и переименования поселков, аулов, сел, аульных (сельских) 

округов, а также изменения транскрипции их названий. 

Областные исполнительные органы по представлению районных 

(города областного значения) исполнительных органов осуществляют учет 

существующих и регистрацию вновь создаваемых административно-

территориальных единиц и отдельных населенных пунктов в границах 

областей, а также исключают их из учетных данных. 

Статья 12. Полномочия районных представительных и 

исполнительных органов 

Районные представительные и исполнительные органы совместным 

решением: 

1) вносят в областные представительные и исполнительные органы 

предложения об отнесении населенных пунктов к категории городов 

районного значения; 

2) вносят в областные представительные и исполнительные органы 

предложения об отнесении населенных пунктов к категории поселков или 

аулов (сел); об образовании или преобразовании поселков или аулов (сел), 

изменении их подчиненности, их учете и регистрации; 

3) с учетом мнения органов управления поселков и аулов (сел) 

устанавливают и изменяют границы этих населенных пунктов; 



 

4) вносят в областные представительные и исполнительные органы 

предложения  об изменении границ районов, аульных (сельских) округов; 

5) с учетом мнения населения соответствующей территории вносят 

предложения в областные представительные и исполнительные органы о 

наименовании и переименовании поселков, аульных (сельских) округов, 

аулов (сел). 

Районные исполнительные органы осуществляют учет существующих 

и регистрацию вновь создаваемых населенных пунктов в границах района, а 

также исключают их из учетных данных. 

Статья 13. Полномочия городских представительных и 

исполнительных органов 

Городские представительные и исполнительные органы совместным 

решением: 

1) вносят предложения в областные представительные и 

исполнительные органы об отнесении городов к категории 

республиканского, областного и районного значения; 

2) вносят в областные представительные и исполнительные органы, в 

представительные и исполнительные органы города республиканского 

значения, столицы в Правительство Республики Казахстан, предложения об 

изменении границ городов, в том числе о включении в их состав отдельных 

населенных пунктов; 

3) образуют и упраздняют районы в городе, устанавливают и изменяют 

их границы; 

4) с учетом мнения населения соответствующей территории решают 

вопросы о наименовании и переименовании районов в городе, площадей, 

проспектов, бульваров, улиц, переулков, парков, скверов, мостов и других 

составных частей города, изменении транскрипции их названий. 

5) обеспечивают выполнение работ по наименованию и 

переименованию районов в городе, площадей, проспектов, бульваров, улиц, 

переулков, парков, мостов и других составных частей города, изменению 

траскрипции их названий. 

Статья 14. Полномочия акима поселка, села 

Аким поселка, села: 

1) вносит в районные представительные и исполнительные органы 

предложения об отнесении этих населенных к пунктов в категории поселков, 

аулов или сел, об их упразднении и преобразовании; 

2) с учетом мнения населения соответствующего населенного пункта 

вносит в районные представительные и исполнительные органы 



 

предложения о наименовании и переименовании поселков, аульных 

(сельских) округов, аулов (сел); 

3) вносит в районные представительные и исполнительные органы 

предложения об установлении и изменении границ поселков, аульных 

(сельских) округов, аулов (сел); 

4) с учетом мнения населения соответствующей территории решает 

вопросы наименования и переименования составных частей этих населенных 

пунктов. 

 

 

 

РАЗДЕЛ IV. ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 

 

Статья 15. Перечень документов и материалов, необходимых для 

решения вопросов административно-территориального устройства на 

региональном уровне 

Для решения вопросов административно-территориального устройства 

на региональном уровне необходимы: 

1) решение Президента Республики Казахстан или представление 

(совместное) 

областных представительных и исполнительных органов, решающие вопрос 

по существу; 

2) представление Правительства Республики Казахстан, содержащее 

соответствующее ходатайство и обоснование целесообразности вносимого 

предложения, сведения о размере изменяемой территории, численности 

населения, на ней проживающего, перечень основных предприятий, 

учреждений и организаций, их производственные показатели, численность 

работающих на каждом из них, сведения о структуре и штатах местных 

представительных и исполнительных органов, их изменения в связи с 

реорганизацией, вопросы наименования и переименования, а также все 

остальные сведения, необходимые для решения вопроса по существу; 

3) предложения местных (областных, районных, городских) 

представительных и исполнительных органов, акимов поселков, сел по 

рассматриваемому вопросу; 

4) схематическая карта с указанием на ней новых границ 

административно-территориальных единиц, других географических данных, 

имеющих значение для решения вопроса по существу. Карта подписывается 



 

представителем Правительства, а также руководителями представительных и 

исполнительных органов, принимающих и передающих территории, подписи 

скрепляются печатями; 

5) акт научной экспертизы и экономический расчет по проводимым 

преобразованиям и переименованиям. 

Статья 16. Перечень документов и материалов, необходимых для 

решения вопросов административно-территориального устройства в 

пределах региона 

1) совместное постановление представительного и исполнительного 

органа, решающее вопрос по существу; 

2) протоколы конференций граждан, касающиеся существа 

разрешаемого вопроса; 

3) пояснительная записка, содержащая обоснование целесобразности 

вносимого предложения, сведения об изменяемой территории, численности 

населения, перечень населенных пунктов, промышленных и иных объектов, а 

также все иные сведения, необходимые для решения вопроса по существу; 

4) схематическая карта с указанием на ней новых границ населенных 

пунктов и иных географических данных, имеющих значение для решения 

вопроса по существу. Карта подписывается руководителями 

представительных и исполнительных органов изменяемой территории; 

5) акт научной экспертизы и экономические расчеты по проводимым 

преобразованиям и переименованиям. 

  



 

Қазақстан Республикасы 

Президентінің 1996 жылғы 

4 қарашадағы № 3186 

өкімімен мақұлданған 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТІЛ САЯСАТЫНЫҢ  

ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ 

 

 Тұрақты даму барған сайын қазіргі әлемдегі қоғамдық процестердің 

ұтымды жүруінің негізгі өлшеміне айналып келеді. Ал тұрақты дамудың 

шарттарының бірі – ұлтаралық қатынастардың тұрақтылығы болып 

табылады. Көпұлтты мемлекетте этностардың жарасты өмір сүруіне, 

ұлтаралық бейбітшілік пен келісімнің сақталуына тіл саясаты ықпал етуге 

тиіс. 

 Жекелеген этностардың үйлесімді, тұрақты дамуы ұлттық мәдениеттің 

негізгі – этнос тілінің сақталуына мүмкіндік жасайтын тіл саясатының 

жүргізілуін керек етеді. Мұның өзі республикада мәденеиеттердің бір-біріне 

ықпал жасап, бірін-бірі байытуына, олардың одан әрі дамуына жағдай 

жасайды. 

 Қазақстанның егеменді мемлекет ретіндегі жаңа әлеуметтік-саяси 

болмысы – елдің көп ұлтты халқының қажеттіліктерін өтейтін және тілдік, 

демографиялық, сондай-ақ саяси ахуалдың ерекшеліктерін ескеретін тіл 

саясатын талап етіп отыр. Ол өзекті тіл мәселелерін шешуде өзінің тиімділігі 

мен нәтижелілігін іс жүзінде көрсететін пәрменді факторға айналуға тиіс. 

Елде біртұтас тіл саясатын жүргізу үшін мемлекеттік органдар мен қоғамдық 

бірлестіктердің, діни және басқа да ұйымдардың күш-жігерінің үйлесімділігі 

қажет. 

 Осы Тұжырымдаманың мақсаты – өтпелі кезеңде тілдердің сақталу 

және қызмет ету саласындағы мемлекеттік саясат стратегиясын әзірлеу, 

мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілін дамытуға жағдай туғызу жөніндегі 

мемлекет міндеттерін айқындау. 

 Тұжырымдаманың міндеті: Қазақстан Республикасының 

Конституциясына сай тілдік дамудың басым бағыттарын, тілдердің қызмет 

ету тетіктерін айқындау. 

 

Тілдік ахуалдың сипаттамасы 

 

 Тілдік ахуал – бұл тілдің қоғамда нақты қолданылуының көрінісі. 

Оның пайда болуы және одан әрі қалыптасуы түрлі жағдайларға, атап 



 

айтқанда, тілдік және тілдік емес (әлеуметтік, саяси, экономикалық, 

психологиялық, тарихи, географиялық т.б.) факторлардың өзара әсеріне 

байланысты. 

 Қоғамның тіл өміріне саналы түрде араласуы жеке адамнан бастап 

мемлекетке дейінгі деңгейде сан-салалы ықпал жасаудың мүмкіндіктерін 

қамтиды. Қазіргі Қазақстан қоғамында әлеуметтік-коммуникативтік жүйені 

реттеу мен жетілдіру жүріп жатыр. Әркімнің өзі пайдаланатын ана тілін 

қолдап, пікір  білдіру мүмкіндіктері артты. Алайда көп жағдайда бұл қолдану 

субъективті сипат алып, геосаяси ерекшеліктерді, мемлекеттік мүдделерді 

және өзге де этностардың тілдік мүдделерін ескере бермейді. Сондықтан да 

көпұлтты қоғамды тілдік процестерді саясаттанушылардың, 

әлеуметтанушылардың, заңгерлердің және тілшілердің талдап түсіндіріп 

отыруы маңызды болмақ. 

 Пәрменді мемлекеттік тіл саясатын жасау нақты тілдік ахуалға сәйкес 

келетін баға беруді көздейді. 

 Бүгінгі таңда Қазақстанда іс жүзінде тілдердің сан алуандығы орын 

алып отыр, мұнда жүзден астам тіл қолданып жүр. Еліміздегі этникалық 

топтар тілдері өздерінің атқаратын функцияларының көлемі жағынан да 

бірдей емес. 

 Қолданылып отырған шараларға қарамастан, қазақ тілінің мемлекеттік 

мәртебесін толық іске асыру әлі мүмкін болмай отыр. Мұның негізгі себебі –

тіл мәртебесі тек ресми тұрғыдан жарияланғанмен, оның жер-жерде үйретілуі 

мен қолданылуын жүзеге асырар тетік күні бүгінге дейін жеткілікті дәрежеде 

іске қосылмай отыр. Мемлекеттік тілде іс жүргізу мен қызметтік қарым-

қатынас жасау қосалқы сипатта ғана. 

 Қазақ тілінің өзекті мәселелері оның шын мәнінде мемлекеттік тіл 

мәртебесін иемденуімен шектелмейді. Ең алдымен, қазіргі қазақ тілінің 

ахуалының өзі, оның дамуы мен баюына байланысты проблемалар 

ғалымдардың, мамандардың, оқытушылардың айрықша көңіл бөлуін қажет 

ететін мәселе. Бұл жерде әңгіме жаңа әлеуметтік-мәдени болмысты 

бейнелеуде өзге әлемдік тілдермен қарым-қатынас жасау және тілдің ішкі 

әлеуетін пайдалану арқылы оның мүмкіндіктерін кеңейту жөнінде болып 

отыр. Тілде орныққан кірме сөздер мен халықаралық терминнен бас тарту 

арқылы тіл «тазалығын» қамтамасыз етуді күйттейтін күмәнді ниетке де 

немқұрайлы қарауға болмайды. 

 Сонымен қатар республикадағы өзге ұлттық топтардың тілдерін 

қолдануда аса күрделі проблемалар бар. 

 Балаларға ана тілдерінде тәрбие беру және оқыту республиканың 

мектеп жасына дейінгі балалар мекемелерінің бесеуінде, ал жалпы білім 



 

беретін мектептердің жетеуінде жүзеге асырылуда. Ұлт өкілдері 

шоғырланған жерлерден 14 ана тілін мектеп оқушылары, 6 ана тілін мектеп 

жасына дейінгі балалар үйренуде. 

 Сонымен қатар этникалық топтардың балаларын балалар бақшасында, 

мектептерде ана тілінде тәрбиелеу қажеттіліктері де толық дәрежеде 

қанағаттандырылмай келеді. Оқулықтар, үй-жайлар, білікті мамандар 

жетіспейді. Қазіргі таңда республиканың жоғары оқу орындарында неміс, 

ұйғыр, поляк, түрік, корей, әзірбайжан және басқа тілдер бойынша мамандар 

дайындалып жатқанына қарамастан, олар сан жағынан да, тіл жағынан да 

қажет мөлшерге жете алмай жатыр. 

 Қазақстандық этникалық топтардың негізгі бөлігі тұратын 

мемлекеттермен білім беру саласындағы байланысты едәуір күшейту қажет.  

 Тиісті құқықтық базаның болмауы салдарынан тілдерді дамыту және 

қолдану жөніндегі жұмыстарға жауап беретін мемлекеттік органдардың 

үйлестіру жұмысына біртұтас негіз жасалынған жоқ. 

 Бүгінгі жағдай еліміздің әртүрлі аймақтарындағы тілдік процестерді 

объективті түрде ғылыми зерттеу және тілдік орта жасау жөніндегі шаралар 

жүйесін әзірлеу қажеттігін талап етеді. Бұл ретте тілдің іс жүзінде таралуын 

және оның қоғамдық функцияларын кеңейту жөніндегі нақтылы 

мүмкіндіктерді ескеру қажет. 

  



 

Тілдерді функционалды дамытудың қолайлы моделі 

 

Кез келген көп этносты және көп тілді мемлекетте тілдер атқаратын 

қызметіне, таралу деңгейіне, сол тілді тұтынушылардың санына, т.б. қарай 

бөлінеді. Мемлекеттің қолайлы тілдік кеңістігін жасау тілдердің 

функционалдық арақатысын дәл анықтауды талап етеді. Оның ішінде 

мемлекеттік тіл лайықты орынға ие болуға тиісті. 

Мемлекеттік тіл мемлекеттік және қоғамдық өмірден неғұрлым 

маңызды функцияларды атқарады. 

Бұл, ең алдымен, осы мемлекеттің барлық заң актілері қабылданатын 

тіл. Бұл - ресми шараларда, қызметтік хат-хабарда, іскерлік қарым-қатынаста 

қолданатын міндетті тіл. Азаматтардың өтініштеріне жауаптар да 

мемлекеттік тілде беріледі. 

Мемлекеттік тілде барлық мемлекеттік органдар мен ұйымдар, Қарулы 

Күштер жұмыс істейді. Есеп-санақ, қаржылық және техникалық кұжаттары 

мемлекеттік тілде жүргізіледі. 

Мемлекеттік тіл елдегі сот ісін жүргізудің негізгі тілі болып табылады. 

Бұған қоса жеке және занды тұлғалар арасындағы жазбаша түрде 

мәмілелердің барлығы міндетті түрде мемлекеттік тілде жазылады. 

Мемлекеттік тілде елдің дипломатиялық өкілдіктерінің қызметі жүзеге 

асырылады, халықаралық шарттар жасалады, ресми қабылдаулар өткізіледі. 

Мемлекеттік бұқаралық ақпарат және коммуникация құралдарында 

мемлекеттік тілдің қолданылуы міндетті болып табылады. Қажетті тілдік 

ортаны қалыптастыру мақсатында мемлекеттік арналар арқылы басқа 

тілдерде берілетін хабарлардың көлемі уақыты жағынан мемлекеттік тілде 

берілетін хабарлардың көлемінен асып кетпеуге тиіс. 

Мемлекеттік тіл, сондай-ақ төлқұжат, тууы туралы куәліктерді, білім 

жөніндегі құжаттарды бергенде, тағы басқа ресми ұйымдардың атауларын 

жазуда олардың мөрлері мен штамптарында, сонымен қатар маңдайша 

жазулары мен бланкілерінде, хабарландыруларда, жапсырмалар мен көріністі 

ақпаратта міндетті түрде қолданылады. 

Мемлекеттік тілдің мәртебесі ол тілді барлық азаматтардың занда 

белгіленген көлемде білуі үшін жағдай туғызуды көздейді. Бұл ретте 

мемлекеттік қызметке қабылдау, әдетте, міндетті түрде мемлекеттік тілді 

қажетті мөлшерде білгенде ғана жүзеге асырылады. 

Тілді қорғау тиісті құқықтық база құрылу арқылы мемлекеттік тілдің 

мәртебесінің бұзылуына немесе Тіл туралы заңның орындалмауына кінәлі 

адамдарды жауапқа тарту жолымен жүзеге асырылады. Мемлекеттік тілді 

басқа тілге, қарсы қоюға жол берілмейді. 



 

Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес қазақ тілі 

мемлекеттік тіл болып табылады, сондықтан жоғарыда баяндалған 

мемлекеттік тіл мен оның мәртебесіне қойылған талаптар  қазақ тілі 

біртіндеп әрі дәйектілікпен жетуге тиіс нұсқаның негізгі өлшемдеріне 

айналуы керек. 

Барлық деңгейдегі мемлекеттік органдар мен оның басшылары қазақ 

тілінің мемлекеттік мәртебесін іске асыруда негізгі жауапкершілікті өз 

мойнына алады. Қазақ тілін білу, оны қолдану мен насихаттау өкімет 

органдары тарапынан көтермеленіп отыруға тиіс. Қазақ тілін меңгеру  

қазақстандық патриотизмнің құрамдас бөлігі. 

Мемлекеттік ұйымдарда, сондай-ақ жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарында мемлекеттік тілмен қатар орыс тілі ресми түрде қолданылады. 

Бұл орыс тілінің бүгінгі таңда иеленіп отырған әлеуметтік функцияларының 

толық көлемде сакталуына кепілдік береді. Келешекте ғылым мен 

техниканың алуан саласы бойынша ақпарат алудың негізгі көзі, жақын және 

алыс шетелдермен қарым-қатынас құралы болып қала бермек. Елдің 

экономикалық және ғылыми-техникалық даму мүдделері орыс тілінде 

алынған білік пен білімнің қажетке асуын айқындап отыр. 

Кез келген елдің тілдік кеңістігінде мемлекеттік тілден басқа, бір жерге 

шоғырланған этникалық топтардың тілдері болады. Бұл тілдердің 

қолданылуы әдетте отбасылық-тұрмыстық сала аясынан аспайды. 

Ана тілін білу - ана тілін сақтаудың қажетті шарты. Сондықтан 

Қазақстан халықтарының тілдерін оқытып-үйретуге және ол тілдердің 

қолданыста болуына жағдай туғызуды мемлекет өз міндетіне алады. 

 

Тіл құрылысының міндеттері 

 

Тілдерді дамытуға жағдай жасау мақсатындағы мемлекеттік саясат 

мемлекеттік тілді дамытуға артықшылық беру бағытында қазіргі қолданылып 

жүрген тілдер иерархиясына түзетулер енгізуді көздеуі тиіс. Бұл дегеніміз 

мемлекеттік тілге және басқа тілдерге қатысты міндеттері әртүрлі болады 

деген сөз. 

Мемлекеттік тіл мәртебесін іске асыру үшін мемлекет барлық 

жағдайды туғызуды міндетіне алады. Бұл үшін барша қажетті қаржылық, 

материалдық, ұйымдастыру  ресурстарын осы іске тартуға тиіс. Осы орайда 

жекелеген азаматтардың немесе қоғамдық бірлестіктердің емес, мемлекеттің 

өзінің ықпалы басым болуға тиіс, өйткені тек мемлекет қана мемлекеттік 

тілдің қоғам өмірінің барлық саласында қолданылу мәселелерін шешуге 

қабілетті. 



 

Мемлекеттік тіл саясатының басты бағыттарының бірі - мемлекеттік 

тілді барлық азаматтардың арнайы белгіленген көлемде меңгеруі үшін 

жағдай туғызу. Осы мақсатта халық топтарының этникалық, демографиялық 

кәсіби ерекшеліктеріне сәйкес мемлекеттік тілді міндетті және ақысыз оқыту 

орталықтарын құру қажет. 

Мемлекеттік ақпарат құралдары  теледидар, радио, газеттер арқылы 

мемлекеттік тілді үйрену жөнінде бағдарламалар, сабақтар жүргізуге, жаңа 

айдарлар енгізуге тиіс. 

Барлық мемлекеттік және мемлекеттік емес мектеп жасына дейінгі 

мекемелер жалпы білім беретін мектептерде, арнаулы орта және жоғары оқу 

орындарында мемлекеттік тілді оқытудың тиісті деңгейін қамтамасыз ету 

керек, мұның өзі жеке адамдар арасындағы қарым-қатынасты, іскерлік 

қарым-қатынастағы және қазіргі заманғы іс жүргізуді жүзеге асыруға 

мүмкіндік береді. 

Мемлекеттік тілді халықтың меңгеруін, оны оқу орындарында оқып-

үйренуін оқулықтар мен оқу құралдарын пайдаланушы әртүрлі этникалық 

және әлеуметтік топтарға бағдарланған ұғымға жеңіл және тиімді 

әдістемелерді, көпшілік қолды өз бетінше оқып-үйрену құралдарын, 

сөздіктерді, тілашарларды көптеп шығару арқылы нығайту қажет. 

Тілді тиімді үйрету әдістемесін ендіру жөніндегі орталықтардың 

жинақталған жұмыс тәжірибесі республиканың барлық оқу орындарының 

игілігіне айналуы керек. 

Мемлекеттік қызметшілер, сондай-ақ ғылым, мәдениет, білім беру, 

денсаулық сақтау мен халыққа қызмет көрсету салаларының қызметкерлері 

үшін мемлекеттік тілді меңгеру жөнінен тиісті талаптар белгілеу керек. 

Мемлекеттік мекемелер мен қызметкерлерін материалдық көтермелеудің 

тиімді жүйесін жасауды қарастырған жөн. 

Мемлекеттік тілді мемлекетаралық қарым-қатынас практикасында 

қолдану міндетті нормаға айналуы шарт. Ресми адамдар қатысатын барлық 

іс-шаралар мемлекеттік тілде өткізілуге тиіс, қажет болған жағдайда басқа 

тілдерге ілеспе аударма жасалуы керек. Заң актілерін, ресми адамдардың 

баяндамаларын, қызмет құжаттарын мемлекеттік тілде дайындау зандылыққа 

айналуға тиіс. 

Мемлекеттік өкімет пен басқару орындарында тіларалық қатынасты 

қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік тәржіме қызметін ұйымдастыру 

керек. Барлық мемлекеттік мекемелердің штат кестелерінде мемлекеттік 

тілден аударатын және мемлекеттік тілге аударатын қызметі көзделуге тиіс. 

Жоғары оқу орындарында аудармашы мамандар даярлауды кеңейту қажет. 

Еуразия университеті мен Қазақ мемлекеттік әлем тілдері университеті 



 

аудармашылар даярлайтын орталықтардың бірі болуға тиіс, мұнда Қазақстан 

этностарының мәдениеті мен тілдері жөніндегі мамандарды әзірлеуге 

арналған факультеттер құруға болар еді. 

Мемлекеттік тілдің беделін, оны білу әрбір азаматтың өмірлік қажетіне 

айналатындай, қазақстандық патриотизмнің құрамды бөлігі болатындай 

деңгейге көтеру қажет. Мемлекеттік тілге ресми қолдау көрсетумен қатар 

оған бүкіл қоғамның тарапынан қамқорлық жасау керек. Мемлекеттік, 

кәсіпкерлік, банкі құрылымдарының, қоғамдық бірлестіктердің бірлескен 

күш-жігерімен мемлекеттік тілді қолдау жөніндегі қайырымдылық қорын 

құрған жөн. 

Ресми қолданыстағы тілді мемлекет тарапынан қолдау - оның басқару 

органдарында мемлекеттік тілмен қатар қолданылуы үшін жағдай туғызу 

болып табылады. Мұндай мәртебе заң актілері мен басқа да құжаттарды, 

қызметтік хат-хабарды ресми түрде қолданылатын тілге аудару арқылы 

қамтамасыз етіледі, екінші тіл ретінде осы тілде іс жүргізу есеп-санақ және 

қаржылық құжаттаманы жүргізу арқылы жүзеге асырылады. 

Орыс тілінің қызметі аясының сақталуы Қазақстанның интеграциялық 

процестерге бет алуымен, ТМД елдерімен біртұтас мәдени және білім беру 

кеңістігін сақтауы арқылы қамтамасыз етіледі. 

Қазақстан халықтары тілдерінің дамуы үшін қажетті жағдайлардың іс 

жүзінде қамтамасыз етілуі - ана тілін меңгеруге тілек білдірушілердің 

барлығына арнап мүмкіндіктер туғызу деген сөз. Мұның өзі ана тілінде орта 

білім беру немесе ана тілін міндетті пән ретінде оқыту, мұғалім кадрларын 

даярлау, оқу және оқу әдістемелік құралдар мен көркем әдебиет, газет-

журналдар шығаруға жәрдем жасау жолымен жүзеге асырылады. 

Мұндай жұмыс этностардың мәдени тілдік мүдделерін білдіре алатын 

ұлттық-мәдени орталықтардың белсенді қатысуымен тиімді болады. 

Сонымен қатар Қазақстандағы этникалық диаспоралар этносының негізгі 

бөлігі тұратын елдермен, саны аз халықтар тілдерінің Еуропалық бюросымен 

және басқа халықаралық ұйымдарымен өзара іс-қимылды жолға қою қажет. 

Шет тілдерін оқып-үйрену де мемлекеттік қолдауды қажет етеді. Шет 

тілдерін меңгерген мемлекеттік қызметшілерді материалдық көтермелеуді 

көздеген жөн болар еді. Сондай-ақ бұрын жұмыс істеп келген шет тілдерін 

тереңдетіп оқытатын мамандандырылған мектептер жүйесінен бас тартуға да 

болмайды. 

Елдегі этностар тілдерінің жай-күйі мен жалпы тілдік ахуалға нақты 

және ғылыми талдау жасалмайынша, тіл құрылысының табысты жүруі 

мүмкін емес. Әлеуметнамалық және әлеуметтік-лингвистикалық мониторинг 

тілдік процестердің серпінділігі мен оның демографиялық, әлеуметтік, 



 

этникалық белгілері бойынша аймақтық жіктелуін бейнелейтін тіл саясатына 

ұдайы түзету енгізіліп отыруын қамтамасыз етуге тиіс. 

Мемлекеттік тіл мәртебесі тілдің әлеуметтік функцияларын кеңейте 

түседі, тілдегі жаңа өзгерістерге байыпты ғылыми талдау жасауды талап 

етеді. Қазақ тілінің бірізділігі мен тиісті стандартқа келтірілуін қамтамасыз 

ететін орфографиялық орфоэпиялық тыныс белгілері ережелерін жүйеге салу 

басты міндет болып отыр. Қазақ тілінің терминологиялық лексикасының 

жиынтығын жасау аса қажет. Қазақстанның сөз мәдениетін жетілдіру 

орфографиялық, орфоэпиялық, түсіндірме сөздіктердің шығарылуын 

көздейді. Мемлекеттік тілді оқып-үйренушілер үшін бейне және дыбысты-

көріністі материалдар шығаруды қамтамасыз ету қажет. 

Тұжырымдаманы іске асыру оған заң актілері және ұйымдық шаралар 

арқылы қолдау көрсетілген жағдайда ғана табысты болмақ. 

Тұжырымдамамен бірге талқылауға Қазақстан Республикасындағы жаңа «Тіл 

туралы заңның» жобасы ұсынылмақ, онда тіл саясатының құқықтық негіздері 

баян етіледі. Содан кейін Азаматтық кодекске, Әкімшілік құқық бұзушылық 

туралы кодекске, ЕТЗК-ға және басқа заңдарға өзгертулер мен толықтырулар 

енгізу қажет болады. Тіл саясатын іске асыру тетіктері, мемлекеттік тілді 

дамытуға экономикалық қолдау жасау проблемалары Үкімет тарапынан 

әзірленіп жатқан қазақ және өзге де тілдерді дамыту жөніндегі мемлекеттік 

бағдарламада көрініс табуға тиіс. 

  



 

О Концепции языковой политики  

Республики Казахстан  

Распоряжение Президента Республики 

Казахстан  

от 4 ноября 1996 года № 3186 

 

1. Одобрить Концепцию языковой политики Республики Казахстан 

(прилагается). 

2. Национальному агентству по делам печати и массовой информации 

Республики Казахстан опубликовать текст Концепции в газетах 

«Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда», а также выпустить 

отдельным изданием на государственном и русском языках. 

 

КОНЦЕПЦИЯ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Основным критерием оптимального протекания общественных 

процессов в современном мире все более становится устойчивое развитие, 

одним из условий которого является стабильность межнациональных 

отношений. Сохранению межнационального мира и согласия в 

полиэтническом государстве должна способствовать языковая политика. 

Гармоничное, устойчивое развитие отдельных этносов также 

предполагает проведение языковой политики, способствующей сохранению 

основы национальной культуры - языка этноса. Она создает условия для 

взаимодействия и взаимообогащения культур, их дальнейшего развития в 

республике. 

Новые социально-политические реалии Казахстана как суверенного 

государства требуют языковой политики, отвечающей потребностям 

полиэтнического населения страны и учитывающей особенности языковой, 

демографической и политической ситуации. Она должна стать активным 

фактором решения языковых проблем, на практике доказывающим свою 

эффективность и результативность. Необходима координированность усилий 

государственных органов, общественных объединений, религиозных и иных 

организаций для проведения единой языковой политики в стране. 

Цель настоящей Концепции - разработка стратегии государственной 

политики в области сохранения и функционального развития языков в 

переходный период, определение задач государства по созданию условий для 

развития казахского языка как государственного. 



 

Задачи Концепции: определение в соответствии с Конституцией 

Республики Казахстан приоритетных направлений языкового развития, 

выработка механизма функционирования языков. 

 

Характеристика языковой ситуации 

 

Языковая ситуация это контекст реального использования языка в 

обществе. Ее возникновение и дальнейшее формирование обусловлены 

различными обстоятельствами, в том числе взаимодействием языковых и 

неязыковых (социальных, политических, экономических, психологических, 

исторических, географических и иных) факторов. 

Сознательное вмешательство общества в языковую жизнь включает 

многомерное воздействие, начиная с отдельной личности до государства. В 

современном казахстанском обществе происходит упорядочивание и 

совершенствование социально-коммуникативной системы. Увеличились 

возможности выразить свое мнение  поддержку родного языка в качестве его 

потребителя. Однако зачастую эта поддержка носит субъективный характер, 

не учитывает геополитические особенности, государственные интересы и 

языковые интересы других этносов. В полиэтническом обществе важна 

поэтому интерпретация языковых процессов политологами, социологами, 

правоведами и лингвистами. Выработка эффективной государственной 

языковой политики предполагает адекватную оценку реальной языковой си-

туации. 

В настоящее время в Казахстане существует реальное многообразие 

языков:  функциональных целях их используется свыше ста. Языки народов 

этнических групп страны неравнозначны по объему выполняемых ими 

функций. 

Несмотря на принимаемые меры не удается пока в полной мере 

реализовать государственный статус казахского языка. Основная причина 

заключается в том, что этот статус до сих пор лишь декларирован, но не 

подкреплен в достаточной мере механизмом, который обеспечил бы его 

повсеместное изучение и использование. Делопроизводство и служебное 

общение на государственном языке носит вторичный характер. 

Проблемы казахского языка не исчерпываются необходимостью 

приобретения им реального государственного статуса. Во внимании, прежде 

всего, со стороны ученых, специалистов, преподавателей нуждается само 

состояние современного казахского языка, проблемы его развития и 

обогащения. Речь идет как о расширении его возможностей в отображении 

новых социокультурных реалий путем взаимодействии с другими мировыми 



 

языками, так и использовании в этом-внутреннего потенциала языка. Нельзя 

мириться с тенденцией обеспечить «чистоту» языка, отказавшись от 

укоренившихся в нем заимствований и международных терминов. 

Острые проблемы стоят также перед использованием в республике 

языков друга национальных групп. 

В дошкольных учреждениях республики воспитание и обучение детей 

осуществляется на 5, в общеобразовательных школах на 7 родных языках. В 

местах компактного проживания тех или иных национальностей 

организовано изучение 14 родных языков учащимися школ и 6 родных 

языков детьми дошкольного возраста. 

Вместе с тем потребности этнических групп в воспитании и обучении в 

детских садах и школах на родном языке удовлетворяются не в полной мере. 

Не хватает учебников, помещений, квалифицированных специалистов. Хотя 

в настоящее время и вузах республики готовятся специалисты по немецкому, 

уйгурскому, польскому, турецкому, корейскому, азербайджанскому и другим 

языкам, потребность в них значительно выше как по численности, так и по 

языкам этносов. 

Требует значительного усиления связь в сфере образования с 

государствами, где проживает основная часть этноса этнических групп 

Казахстана. 

Отсутствие соответствующей правовой базы не создало единой основы 

для координирующей работы государственных органов, отвечающих за 

работу по поддержке и развитию языков. 

Сегодняшняя ситуация диктует необходимость объективного, научного 

изучения новых процессов в разных регионах страны и разработки системы 

мер по созданию оптимальной языковой среды. Необходимо при этом 

учитывать фактическое распространение языка и его реальные возможности 

по расширению общественных функций. 

 

Оптимальная модель функционального развития языков 

 

В любом полиэтническом и полиязыковом государстве языки 

различаются по национальному назначению, степени распространенности, 

числу носителей и т. д. Создание оптимального языкового пространства 

государства требует четкого определения функционального соотношения 

языков, при котором государственный язык должен занять достойное место. 

Государственный язык выполняет наиболее важные функции в 

государственной и общественной жизни. 



 

Это, прежде всего, язык, на котором принимаются все законодательные 

акты данного государства. Это обязательный язык официальных 

мероприятий, служебной корреспонденции, делового общения. Ответы на 

обращения граждан также даются государственном языке. 

Государственный язык используется в работе всех государственных 

органов, ор- ганизаций, в вооруженных силах. На нем ведется учетно-

статистическая, финансовая 

и техническая документация. 

Государственный язык является основным языком судопроизводства в 

стране, кроме того, на государственном языке обязательно излагаются все 

сделки физических и юридических лиц, совершаемые в письменной форме. 

На государственном языке осуществляется деятельность 

дипломатических пред- ставительств страны, заключаются международные 

договоры, проводятся официальные приемы. 

В государственных средствах массовой информации и коммуникации 

употребление государственного языка является обязательным. С целью 

создания соответствущей языковой среды объем передач по 

государственным каналам на других языках не должен превышать по 

времени объем передач на государственном языке. 

Государственный язык также в обязательном порядке используется при 

выдаче паспортов, удостоверений личности, свидетельство о рождении, 

документов об образовании и других официальных документов, при 

написании наименований орга- низаций, их печатей и штампов, а также 

вывесок, бланков, объявлений, этикеток и визуальной информации. 

Статус государственного языка предполагает создание условий для 

овладения им всеми гражданами. При этом прием на государственную 

службу осуществляется при обязательном знании в необходимом объеме 

государственного языка. 

С созданием соответствующей правовой базы защита государственного 

языка осуществляется путем привлечения к ответственности лиц, виновных в 

нарушении статуса языка или невыполнении Закона о языках. 

Противопоставление государственного языка другим языкам не допускается. 

Согласно Конституции в Республике Казахстан государственным 

языком является казахский язык, поэтому требования к государственному 

языку и его статусу изложенные выше, должны стать основными 

параметрами модели, к которой долям постепенно, последовательно 

приближаться казахский язык. Государственные opганы всех уровней и их 

руководители несут основную ответственность за реализацию 

государственного статуса казахского языка. Знание, использование и 



 

пропаганда казахского языка должны поощряться органами власти. 

Овладение государственным языком является составной частью 

казахстанского патриотизма. 

Со временем казахский язык должен стать языком межнационального 

обшения. 

Наряду с государственным в государственных организациях, а также в 

органах местного самоуправления официально употребляется русский язык. 

Это гарантирует русскому языку сохранение в полном объеме тех 

социальных функций, которыми он обладает в настоящее время. В 

перспективе русский язык будет оставаться одним из основных источников 

получения информации по разный областям науки и техники, средством 

коммуникации с ближним и дальним зарубежьем. Интересы экономического 

и научно-технического развития страны определяют востребованность 

знаний и образования, получаемых на русском языке. 

Кроме государственного, в языковом пространстве любой страны 

представлены языки, носители которых составляют небольшую часть данной 

этнической группы, даже в условиях ее компактного проживания. 

Использование этих языков обычно ограничено семейно-бытовой сферой. 

Владение родным языком - необходимое условие его сохранения и 

государство закрепляет за собой обязанность способствовать созданию 

условий для изучения  и функционирования языков народа Казахстана. 

 

Задачи языкового строительства 

 

Государственная политика в отношении создания условий для развития 

языков должна быть ориентирована на корректировку реально 

существующей иерархе языков в направлении приоритетного развития 

государственного языка. 

Из этого следует, что задачи государства по отношению к 

государственному а другим языкам будут различны. 

Государство обязуется создать условия для реализации статуса 

государственного языка. Для этого оно должно привлечь все необходимые 

финансовые, материальные, организационные ресурсы. Приоритетными при 

этом должны стать усилия именно государства, а не отдельных граждан или 

общественных объединений, поскольку только оно способно решить 

проблемы использования государственного языка во всех сферах 

общественной жизни. 

Одним из главных направлений государственной языковой политики 

является создание условий для овладения всеми гражданами 



 

государственным языком в специально определенном объеме. В этих целях 

необходимо создать центры по обязательному, бесплатному обучению 

государственному языку в соответствии с этническими, демографическими, 

профессиональными особенностями групп населения. 

Государственным средствам; массовой информации необходимо ввести 

на телевидении, радио, в газетах программы, уроки, рубрики ио тучению 

государственного взыка. 

Во всех дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, 

средних специальных высших учебных заведениях государственного и 

негосударственного типа обеспечить уровень преподавания 

государственного языка позволяющий осуществлять межличностное и 

деловое общение, современное делопроизводство. 

  Овладение населением государственным языком, его изучение в 

учебных заведениях необходимо подкрепить массовым изданием доступных 

и эффективных методик, популярных самоучителей, разговорников, 

словарей, ориентированных на  разные этнические и социальные группы 

пользователей. Накопленный опыт работы центров по внедрению методик 

интенсивного обучения языкам должен стать достоянием всех учебных 

заведений республики. 

Установить для государственных служащих, а также работников сферы 

науки,  культуры, образования, здравоохранения и обслуживания населения 

требования в части владения государственным языком. Предусмотреть 

создание эффективной системы материального поощрения работников 

государственных учреждений и заведений, владеющих государственным 

языком. Обязательной нормой должно стать использование государственного 

языка в практике межгосударственного общения. Все мероприятия с 

участием официальных лиц проводить на государственном языке, 

обеспечивая при необходимости синхронный перевод на другие языки. 

Законодательные акты, доклады официальных лиц, служебные документы, 

как правило, должны готовиться на государственном языке. 

В целях обеспечения межъязыковой коммуникации в органах 

государственной власти и управления организовать государственную службу 

языковых переводов. В штатных расписаниях всех государственных 

учреждений предусмотреть должности переводчиков с государственного и на 

государственный язык. Расширить подготовку кадров переводчиков в 

высших учебных заведениях. Евразийский университет и Казахский 

государственный университет мировых языков должны стать центрами 

подготовки переводчиков, здесь же могли бы быть созданы факультеты для 

подготовки специалистов по культуре и языкам этносов Казахстана. 



 

Престиж государственного языка нужно поднять на такой уровень, 

чтобы овладение им стало жизненной потребностью каждого гражданина, 

составной частью казахстанского патриотизма. Наряду с официальной 

поддержкой государственный  язык нуждается в заботе со стороны всего 

общества. Совместными усилиями государственных, предпринимательских, 

банковских структур, общественных объединений целесообразно создать 

благотворительный фонд поддержки государственного языка. 

В Государственная поддержка официально употребляемого языка 

заключается в  обеспечении условий для использования его в органах 

управления наряду с государственным. Такой статус обеспечивается 

переводом на официально употребляемый язык законодательных актов и 

других документов, служебной корреспонденции, «осуществлений на нем, 

как на втором, делопроизводства и ведения учетно-статистической и 

финансовой документации. 

Сохранение сферы функционирования русского языка обеспечивается 

стремлением Казахстана к интеграционным процессам, сохранению единого 

культурного образовательного пространства со странами СНГ. 

Реальное обеспечение условий для развития языков народа Казахстана 

означает создание возможностей для овладения родным языком всеми 

желающими. Это осуществляется путем получения среднего образования на 

родном языке или преподавания родного языка в качестве обязательного 

предмета, подготовки кадров учителей, оказания содействия в издании 

учебной, учебно-методической и художественной литературы, газет и 

журналов. 

Такая работа может быть эффективной при активном участии в ней 

национальнокультурных центров, способных выразить культурно-языковые 

интересы этносов. Нужно наладить взаимодействие со странами, где 

проживает основная часть этноса этнических диаспор Казахстана, а также с 

Европейским бюро по языкам малочисленных народов и другими 

международными организациями. 

Требует государственной поддержки изучение иностранных языков. 

Следовало бы предусмотреть материальное поощрение госслужащих, 

владеющих иностранным языком. Нельзя также отказываться от 

существовавшей ранее системы специализированных школ с углубленным 

изучением иностранных языков. 

Языковое строительство не будет успешным без конкретного и 

научного анализа состояния языков этносов страны и общей языковой 

ситуации. Социологический и социолингвистический мониторинг должен 

обеспечить постоянную коррекцию языковой политики, отражающую 



 

динамику языковых процессов и региональную ее дифференцированность по 

демографическим, социальным, этническим критериям. 

Статус государственного языка, расширяющий его социальные 

функции, требует серьезного научного анализа происходящих в нем 

инновационных изменений. Приоритетной задачей выступает выработка 

системы орфографических, орфоэпических и пунктуационных правил 

казахского языка, обеспечивающих его унификацию и стандартизацию. 

Крайне необходимо создание корпуса казахской терминологической лексики. 

Совершенствование культуры казахской речи предполагает издание ор-

фографического, орфоэпического, толкового словарей. Необходимо 

обеспечить выпуск видео и аудиовизуальных материалов для изучающих 

государственный язык. 

Реализация Концепции будет успешной только при условии ее 

подкрепления законодательными актами и организационными мерами. 

Вместе с Концепцией на обсуждение выносится проект нового Закона «О 

языках в Республике Казахстан», где найдут отражение правовые основы 

языковой политики. Необходимо будет затем внести изменения и дополнения 

в Гражданский Кодекс, Кодекс об административные правонарушениях, 

КЗОТ и другие законы. Механизмы реализации языковой политики, 

проблемы экономической поддержки развития государственного языка 

должны найти отражение в разрабатываемой правительством 

государственной программе по развитию казахского и других языков. 

 

  



 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

1996 жылғы 5 наурыздағы №281 қаулысымен бекітілген 

 

Қазақстан Республикасындағы кәсіпорындарды, ұйымдарды, 

мекемелерді, теміржол станцияларын, әуежайларды, сондай-ақ 

физикалық-географиялық объектілерді атау мен қайта атаудың 

атауларының транскрипциясын өзгертудің 

ТӘРТІБІ 

1. Қазақстан Республикасындағы кәсіпорындарды, ұйымдарды, 

мекемелерді, теміржол станцияларын, әуежайларды, сондай-ақ физикалық-

географиялық обьектілерді атау мен қайта атаудың атауларының 

транскрипциясын өзгертудің Тәртібі «ҚР әкімшілік-аумақтық құрылымы 

туралы» 1993 жылғы 8 желтоқсандағы №2572- XII Қазақстан 

Республикасындағы Заңына сәйкес дайындалады. 

2. Республика министрліктері, мемлекеттік комитеттері, Үкімет 

құрамына енбейтін орталық атқару органдары мен ведомстволары, жергілікті 

өкілетті және атқарушы органдары ҚР ұлттық, тарихи-географиялық 

ерекшеліктеріне негізделген бірыңғай  ономастикалық саясатын жүзеге 

асыру жөніндегі жұмыста осы Тәртіпті басшылыққа алады. Ол үшін: 

ҚР өткен кезеңде әртүрлі субъекті жағдайлардың әсерімен негізсіз 

өзгертілген тарихи-географиялық топонимдер біртіндеп қалпына келтірілуі 

керек. Жаңа атаулар - ұлттық, тілдік ерекшеліктер, сондай-ақ географиялық, 

тарихи, әлеуметтік жағдайлар ескеріліп барып берілуге тиіс; 

Барлық атаулардың дұрыс жазылуы қазіргі қазақ әдеби тілінің 

нормаларына сәйкес жүргізіліп, ал орыс және басқа ұлт тілдеріндегі 

транскрипциясы осы нормаларға сай келуі тиіс; 

Республикаға айрықша еңбегі сіңген және оның тарихына, мәдениетіне, 

әдебиеті  мен өнеріне елеулі үлес қосқан адам аттары, сондай-ақ мемлекет 

пен қоғам қайраткерлерінің және әлем деңгейіндегі ғылым мен мәдениет 

қайраткерлерінің есімі  осы Тәртіптің 4-тармағында көрсетілген объектілерге 

берілуі мүмкін, бірақ республика аумағында үш жағдайдан артық емес.  

3. Обьектілерге қазір көзі тірі адамдардың атын беруге тыйым салынады. 

Кәсіпорындарды, ұйымдарды, теміржол станцияларын, әуежайларды 

және басқа физикалық-географиялық обьектілерді атау мен атауын өзгерту, 

топонимдерге нақтылық енгізу мәселелеріне байланысты дауларды ҚР 

Үкіметі жанындағы Мемлекеттік ономастика комиссиясы шешеді. 

4. Өнеркәсіп, ауылшаруашылығы кәсіпорындарын, құрылыс, жобалау, 

ғылыми- зерттеу, геологиялық бірлестіктер мен ұйымдарды, жоғары, орта 

арнаулы оқу орындарын, мектептің барлық түрлерін, мектепке дейінгі 



 

балалар мекемелерін, білім жүйесінің басқа да ұйымдарын, шығармашылық 

ұйымдарды, мәдени орталықтарды, айлақтарды, су құрылыстарын, жолаушы 

тасымалдайтын, балық аулайтын кемелерді, теміржол станцияларын, 

әуежайларды, сондай-ақ басқа физикалық-географиялық объектілерді атау 

және атауын өзгерту атаулардың транскрипциясын нақтылау туралы 

шешімді, тиісті Республика министрліктерінің, мемлекеттік комитеттерінің, 

Үкімет құрамына енбейтін орталық атқару органдары мен 

ведомстволарының, жергілікті өкілді және атқарушы органдарының 

ұсынысымен және ҚР Үкіметі жанындағы Мемлекеттік ономастика 

комиссиясының ұйғарымына сәйкес, ҚР Үкіметі қабылдайды. 

5.Қазақстанның географиялық атаулары жиынтығының орыс және 

басқа тілдердегі дұрыс транскрипциясы, сондай-ақ карталардағы, 

атластардағы, саяхаттық бағыттар көрсетілген сызбалардағы, көпшілік 

пайдаланатын анықтамалық материалдардағы атаулар міндетті түрде 

Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы Мемлекеттік ономастика 

комиссиясымен келісіледі, оның мақұлдануынан кейін ғана бұқаралық 

ақпарат құралдарында жарияланады. 

6.Атаулары өзгерген кәсіпорындар мен ұйымдардың мөрлерін, 

бұрыштамаларын, бланкілерін, басқа да құжаттарын ауыстыру Заңда 

белгіленген тәртіппен енгізіледі. 

7.Объектілердің атауын тіркеу және ғылыми сараптан өткізу, 

практикалық шараларды жүзеге асыруды бақылау, атауларды реттеу 

әдістемесін әзірлеу, тұрғындар арасында түсінік жұмыстарын жүргізу, түрлі 

анықтамалықтар, сөздіктер, ономастиканың өзекті мәселелеріне арналған 

әдістемелік еңбектер шығару, ғылыми-практикалық конференциялар мен 

кеңестер өткізуді ҚР Ұлт саясаты жөніндегі мемлекеттік комитеті жүзеге 

асырады. 

 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің  

2005 жылғы 21 қаңтардағы №45 қаулысымен 

мақұлданған 

 

  



 

ПОРЯДОК НАИМЕНОВАНИЯ И ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ  

организаций, желездорожных станций, аэропортов, а также физико-

географических объектов Республики Казахстан и изменения 

транскрипции их названий 

1. Порядок наименования и переименования организаций, 

железнодорожных станций, аэропортов, а также физико-географических 

объектов Республики Казахстан и изменения транскрипции их названий 

разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан от 8 декабря 

1993 г. №2572 «Об административно- территориальном  устройстве 

Республики Казахстан». 

2. Данным Порядком руководствуются центральные и местные 

исполнительные, местные представительные, а также иные государственные 

органы республики в работе  по реализации единой ономастической 

политики, основанной на национальных, историко-географических, 

языковых особенностях Республики Казахстан. 

Для чего: 

в Республике Казахстан постепенно должны быть восстановлены 

историко-гео- графические топонимы, необоснованно измененные в 

прошлом в силу разного рода бъективных обстоятельств. Новые 

наименования должны присваиваться с учетом национальных, языковых 

особенностей, а также географических, исторических, социальных условий;  

написание всех наименований на государственном языке должно 

соответствовать нормам современного литературного казахского языка, а 

транскрипция на русском и других языках должна быть адекватна әтим 

нормам; 

имена людей, имеющих особые заслуги перед республикой и внесших 

существенный вклад в ее историю, науку, культуру, литературу и исскуство, 

а также имена государственных и общественных деятелей науки и культуры 

мирового масштаба могут быть присвоены объектам, указанным в пункте 4 

настоящего Порядка, но не более чем в трех случаях для каждой из областей, 

городов республиканского значения и столицы. 

3. Запрещается присвоение объектам имен ныне живущих людей. 

Споры по вопросам наименований и переименований, внесения 

уточнений в транскрипцию топонимов организаций, железнодорожных 

станций, аэропортов, а также других физико-географических объектов 

решает Государственная ономастическая комиссия при Правительстве 

Республики Казахстан. 

4.Решения о наименованиях и переименованиях, уточнении 

транскрипций названий организаций, железнодорожных станций, аэропортов 



 

и других объектов госу- дарственной собственности, а также физико-

географических объектов принимаются Правительством Республики 

Казахстан по представлениям соответствующих цент- ральных 

исполнительных органов, местных представительных и исполнительных 

органов при наличии положительного заключения Государственной 

ономастической комиссии при Правительстве Республики Казахстан. 

5. Правильная транскрипция номенклатуры географических названий 

Казахстана а русском и других языках, а также наименований на картах, 

атласах, схемах туристических маршрутов, в справочных материалах общего 

пользования в обязательной порядке согласуется с Государственной 

ономастической комиссией при Правительстве Республики Казахстан, после 

согласования публикуется в средствах массовой информации. 

6. Наименования, переименования, а также изменения транскрипции 

названий организаций влекут за собой их государственную перерегистрацию 

в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

7. Регистрация названий объектов, перечень которых указан в пункте 4 

настоящего Порядка, проведение научной экспертизы, контроль за 

реализацией практически мер, разработка методологии упорядочения 

названий, разъяснительная работа среди населения, издание различных 

справочников, словарей, методических разработок по актуальным проблемам 

ономастики, проведение научно-практических конференции и совещаний 

осуществляется Министерством культуры, информации и общественного 

согласия Республики Казахстан. 

Одобрена 

постановлением 

Правительства  

Республики Казахстан  

от 21 января 2005 года  

  



 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК 

ОНОМАСТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ 

 

1. Кіріспе 

 

 1.1. Қазақстан Республикасында мемлекеттік ономастикалық жұмыс 

тұжырымдамасында пайдаланылатын негізгі ұғымдар.  

 Осы Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік ономастикалық 

жұмыс тұжырымдамасында (бұдан әрі – Тұжырымдама) мынадай негізгі 

терминдер пайдаланылады. 

 Ономастика- жалқы есімдерді, олардың қалыптасу және түрлену 

тарихын зерделейтін тіл білімі бөлімі; 

 Топонимика- географиялық объектілердің атауларын, олардың 

туындау, өзгеру, жұмыс істеу заңдылықтарын зерделейтін ономастика бөлімі; 

 Антропонимика – адамдардың (жалқы) есімдерін зерделейтін 

ономастика бөлімі; 

 Оним – жалқы есім; 

 Топоним – онимнің түрі, географиялық атаулар; 

 Гидроним – топонимнің түрі, су объектілерінің атаулары; 

 Ороним – топонимнің түрі, таудың, қыраттың, шоқының атаулары; 

 Ойконим - топонимнің түрі, елді мекендердің (ауыл, кент, қала) 

атаулары; 

 Короним – топонимнің түрі, әкімшілік-аумақтық бірліктердің 

атаулары; 

 Зооним – онимнің түрі, жануарлар мен хайуанаттар атаулары; 

 Фитоним – онимнің түрі, өсімдіктердің атаулары; 

 Космоним – онимнің түрі, галактика мен ғарыш денелерінің , 

жұлдыздар мен жұлдыз шоғырларының атаулары; 

 Этноним – онимнің түрі, халықтың, ұлттың атаулары. 

 

1.2. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік  

ономастикалық жұмыстың қазіргі жай-күйін талдау 

 

 Қазіргі уақытта ономастика республикадағы ұлттық тіл саясатының 

жетекші бағыттарының бірі ретінде тек ғылыми-практикалық, мәдени-тарихи 

ғана емес, сондай-ақ қоғамдық-саяси маңызға да ие болып отыр. 

 Қоғам дамуының кез келген кезеңінде ономастикалық атаулардың 

тарихи маңызы зор болды. Адам қоғамдастығының бір де бірі, бір де бір 

мемлекет өзінің даму процесінде өзінің антропонимдері мен топонимдерінің 



 

жинағынсыз өмір сүрген емес. Сондай-ақ, қазақстандық қоғамдастықтың да 

ежелгі тарихи дәуірде қалыптасқан ұлттық ономастикалық жүйесі бар. 

Қазақстанның көптеген ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттық ономастика 

жүйесі ХІХ ғасырдың екінші жартысынан бастап түбегейлі өзгерістерге 

ұшырады және патша үкіметінің отаршылдық мүдделеріне, кейіннен кеңес 

жүйесінің тоталитарлық саясатына қызмет етуге мәжбүр болды. 

Отаршылдық пен тоталитарлық режимдердің идеологтары ономастиканы 

қоғамның тарихи-мәдени санасына әсер етудің саяси құралына айналдырды. 

Нәтижесінде  қазақ ономастикасының өзіндік болмысына, ұлттық 

ерекшелігіне, әсіресе оның топонимикалық және антропонимикалық 

жүйелеріне орасан зиян келтірілді. Қазақстан картасы едәуір бұрмалауларға 

ұшырады. 

Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алуымен және халықаралық 

қатынастардың субъектісі ретінде қалыптасуымен ұлттық ономастика 

әлемдік кеңістікке белсене араласа бастады. Қазіргі кезде ономастикалық 

бірліктер халықаралық ресми кұжаттарда белсенді түрде көрініс тауып 

келеді. 

Қазақстанның ономастикалық кеңістігінде қамтылған Түркістан, 

Астана, Байқоңыр, Қарашығанақ және басқалары тәрізді атаулар 

Қазақстанның экономикасымен тарихымен, мәдениетімен өзара тығыз 

байланыста бола отырып, атаулы функцияны алып қана қоймай, сонымен 

қатар өзіне күшті ұлттық әлеуметті шоғырландырған жоғары ассоциациялық 

семиотикалық белгілер де болып табылады. 

Сонымен қатар, ұлттық ономастиканы дамытудың өзекті міндеттерін 

іске асыру  жөніндегі шаралардың өнімділігі олардың нормативтік- құқықтық 

қамтамасыз етілуімен тікелей байланысты. Қазіргі кезде ономастикалық 

жұмыстың нормативтік-құқықтық базасы Қазақстан Республикасы 

Конституциясының тиісті ережелеріне, «Қазақстан Республикасындағы тіл 

туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шілдедегі Заңына, 

Қазақстан Республикасы Президентінің 1996 жылғы 4 қарашадағы № 3186 

өкімімен мақұлданған Қазақстан Республикасының тіл саясаты 

тұжырымдамасына, «Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық 

құрылысы туралы» Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8 

желтоқсандағы Заңына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 4998 жылғы 21 

сәуірдегі №368 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

жанындағы Мемлекеттік ономастика комиссиясы туралы ережеге, Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 5 наурыздағы №281 қаулысымен 

бекітілген ұйымдарды, теміржол станцияларын, әуежайларды, сондай-ақ 

Қазақстан Республикасындағы физикалық-географиялық обьектілерді атау 



 

мен қайта атаудың және олардың атауларының транскрипциясын өзгертудің 

тәртібіне негізделеді. 

Еліміздегі демократиялық қайта кұруларға сәйкес келген ономастика 

саласындағы жұмысты жүйелендіруді және үйлестіруді одан әрі дамыту 

мақсатында Казақстан Республикасындағы мемлекеттік ономастикалық 

жұмыстың тұжырымдамасын әзірлеу қажеттігі туындады. 

Бұл ұлттық ономастика проблемаларын мемлекеттік деңгейде қарауға 

әкеледі. 

 

2. Тұжырымдаманың мақсаты мен міндеттері 

 

Осы Тұжырымдаманың мақсаты - тарихи негіздерге сүйене отырып, 

өткеннің жинақталған ғылыми проблемаларын шешудің жолдарын табу, 

сондай-ақ ұлттық ономастика жүйесінің одан әрі даму бағыттарын анықтау. 

Ономастикалық жұмыстың негізгі міндеттері: 

республикадағы ономастикалық қызметті реттеудің негізгі ғылыми 

негізделген бағыттарын айқындау; 

ұлттық ономастика жүйесін одан әрі дамытудың негізгі қағидаттарын 

айкындау: 

ономастикалық жұмыстың құқықтық негіздерін, қолданылу тетігін 

және іске асыру нысандарын әзірлеу болып табылады. 

 

 

3.Тұжырымдаманың негізгі бағыттары мен іске асыру тетіктері 

 

Тұжырымдаманы мынадай бағыттарда іске асыру көзделеді: ғылыми-

талдамалық және ғылыми-практикалық қызмет; 

Қазақстан Республикасындағы әкімшілік-аумақтық бірліктердің 

атауларын ретке келтіру, елді мекендерді қайта атау және тарихи-

географиялық атауларды қалпына келтіру; 

Қазақстан Республикасының ұлты қазақ азаматтарының тегін, әкесінің 

атын және жалқы есімдерін реттеу; 

көрнекі ақпараттар мен жарнамалық мәтіндерді ресімдеуді 

біріздендіру, үйлестіру және бақылау; нормативтік -құқықтық базаны одан 

әрі жетілдіру. 

 

3.1. Ғылыми-талдамалық және ғылыми-практикалык 

қызмет 



 

Тарихи негіздерге сүйене отырып, өткен кезеңнің жинақталып қалған 

ғылыми проблемаларын шешу үшін осы жоба мынадай іс-қимылдарды 

жүзеге асыруды болжайды: 

қолда бар топонимикалық қордың негізінде топонимдердің ұлттық 

лексика-грамматикалық базасын және Қазақстанның ономастикалық 

кеңістігінің секторлары бойынша компьютерлік қорды қалыптастыру 

жөніндегі жұмысты жалғастыру; 

Қазақстанның Ресей империясының құрамына кіргенге дейін және 

кіргеннен кейінгі, сондай-ақ коллективтендіру кезеңіндегі белгілі асыра 

сілтеулер, идеологиялық қысымдар, жеке басқа табынушылық, тың жерлерді 

игеру, «қайта құру» мен өзге де тарихи кезеңдер нәтижесінде Қазақстан 

картасында пайда болған географиялық, әкімшілік-аумақтық объектілердің, 

жергілікті жерлердің тарихи атауларының өзгеру фактілерін табу және 

тіркеу, іздестіру әрі ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүзеге асыру; 

Қазақстанның әкімшілік-аумақтық бірліктерінің, жергілікті жерлерінің, 

елді мекендерінің, физика-географиялық және басқа да обьектілерінің тарихи 

атауларының өзгеруінің нақты фактілерін талдау жөніндегі жұмысты 

жалғастыру; 

байырғы қазақ топонимдерін одан әрі есепке алуды және жүйелеуді 

жүргізу, қазақ топонимдерінің қолданылу жиіліктерін зерделеу. 

Ғылыми-талдамалық және ғылыми-практикалық қызметті қамтамасыз 

етудің негізгі құралдары; 

ономастиканың өзекті проблемалары бойынша ғылыми зерттеулерді 

теориялық сияқты, практикалық та бағытта мынадай нақты бөлімдері 

бойынша дамыту: антропонимия, топонимия (гидронимия, микротопонимия, 

орономия, посессивтік атаулар), этнонимия, эргонимия, космонимия, 

зоонимия, фитонимия, спелеонимия, хоронимия, ойконимия және басқалары; 

ономастика жөніндегі деректер базасын тұрақты негізде қолдау, 

жетілдіру, толықтыру компьютерлік бағдарламалардың жаңа технологиялары 

мен әзірленімдерін қолдану жолымен физика-географиялық атаулар мен 

ойконимдер каталогын қажетті материалдармен жабдықтау; 

ономастикалық жұмыстың өзекті проблемаларының теориялық және 

практикалык аспектілері бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу; 

ономастика саласындағы әлемдік қоғамдастықтың тәжірибесін 

зерделеу және есепке алу, БҰҰ жанындағы географиялық атауларды 

стандарттау жөніндегі комиссияның Мәскеудегі ТМД бойынша өкілдігімен 

өзара іс-қимылды үйлестіру; 

республикадағы іргелі ономастиканың және өзге де ономастикалық 

қызметтін ғылыми-фактологиялық базасын одан әрі жетілдіру; 



 

ономастика мәселелері бойынша қажетті және уақтылы шешімдер 

қабылдауға мүмкіндік беретін ақпаратты жинау және талдаудың озық 

технологияларын әзірлеу және пайдалану; 

нормативтік -құқықтық базаны жетілдіру және оның іске асырылуы 

жөніндегі қабылданып жатқан шаралардың тиімділігін бағалау; 

ежелгі халықтық және тарихи қалыптасқан атауларға республика 

халқының құрметпен қарауын қалыптастыру мақсатында халық арасында 

түсіндіру жұмыстарын үйлестіру, мерзімді баспасөзде материалдар 

жариялау, теледидар мен радиодан хабарлар ұйымдастыру; 

ономастиканың көкейтесті проблемалары бойынша әдебиеттер шығару 

жөніндегі жұмысты жалғастыру, сондай-ақ конференциялар, семинарлар, 

дөңгелек үстелдер өткізу. 

 

Қазақстан Республикасындағы әкімшілік-аумақтық бірліктердің 

атауларын ретке келтіру, елді мекендерді қайта атау және тарихи 

географиялық атауларды қалпына келтіру 

 

Әкімшілік-аумақтық бірліктерге республикаға айрықша еңбегі сіңген 

және оның тарихына, ғылымына, мәдениетіне, әдебиеті мен өнеріне елеулі 

үлес қосқан адамдардын аттарын, сондай-ақ мемлекет пен қоғам 

қайраткерлерінің және әлемдік ауқымдағы ғылым мен мәдениет 

қайраткерлерінің есімдерін беру және оларды қайта атау кезінде мынадай 

қағидаттар ескеріледі және сақталады: 

қалаларға, қала үлгісіндегі кенттерге, аудандарға бұдан былай адам 

аттары берілмейді; 

бір есімнің көп дүркін қайталануына және көбейіп кетуіне жол бермеу 

мақсатында олар республика бойынша үштен аспайтын және олардың қайтыс 

болған күнінен бастап бес жыл өткен жағдайда ғана беріледі; 

объектілерге есімдер беру ат берілген (өзгертілген) күнінен бастап он 

жыл өткеннен кейін ғана жүзеге асырылады. 

Жергілікті өкілді және атқарушы органдарға мыналар ұсынылады: 

1)қаладағы аудандарға, алаңдарға, даңғылдарға, бульварларға, 

көшелерге, орамдарға, парктерге, скверлерге, көпірлерге және қаланың басқа 

да құрамдас бөліктеріне ат қою және оларды қайта атау туралы, олардың 

атауларының транскрипциясын өзгерту туралы шешім қабылдау кезінде: 

республикаға айрықша еңбегі сіңген және оның тарихына, ғылымына, 

мәдениетіне, әдебиеті мен өнеріне елеулі үлес қосқан адам аттарын, сондай-

ақ мемлекет пен қоғам қайраткерлерінің және әлем деңгейіндегі ғылым мен 

мәдениет қайраткерлерінің есімдерін әрбір облыс, республикалық маңызы 



 

бар қалалар және астана үшін екіден аспайтын және олардың қайтыс 

болғанына бес жыл толған жағдайда ғана беру; 

көзі тірі адамдардың атын бермеу; 

обьектілерді қайта атауды ат берілген (өзгертілген) күнінен бастап 

кемінде он жыл өткен жағдайда ғана жүзеге асыру; 

2) мемориалдық тақталарды орнату туралы шешімді қабылдау кезінде 

мұндай шешімдерді Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт 

министрлігімен келісу. 

Осы бағытта мынадай міндеттерді жүзеге асыру көзделеді: 

ежелгі халықтық және тарихи қалыптасқан атауларға халықтың 

құрметпен қарауын бұқаралық ақпарат құралдары арқылы түсіндіру және 

қалыптастыру, түрлі объектілердің: әкімшілік-аумақтық және аумақтық-

өнеркәсіптік бірліктердің, елді мекендердің, сондай-ақ көшелердің, аландар 

мен мекемелердің тарихи атауларын сақтау; 

әкімшілік-аумақтық және аумақтық-өндірістік бірліктердің, сондай-ақ 

көшелердің, алаңдардың атауларын, мекемелердің атауларын шектен тыс 

идеологияландырудан арылу; тарихи топонимдерді қайта атау 

практикасынан, топонимикалық жүктемесі жоқ атауларды қолданудан бас 

тарту. 

 

3.3. Қазақстан Республикасының ұлты қазақ азаматтарының тегін, 

әкесінің атын және жалқы есімдерін реттеу 

 

Бұл бағыттағы жұмысты жүргізу үшін мынадай іс-шараларды жүзеге 

асыру көзделеді: 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігімен, республиканың 

азаматтық хал актілерін жазу органдарымен бірлесіп, қазақ антропонимиясы 

бойынша сөздіктер мен анықтамалықтар шығару жөніндегі үйлестіру және 

ұйымдастыру жұмыстарын қамтамасыз ету; 

қазақ тілінің фономорфологиялық нормаларына сәйкес ұлты қазақ 

азаматтарының тегін, әкесінің атын және жалқы есімін индексациялауды 

жүргізуді, дұрыс ресімдеуді және басқа тілдерге транслитерациялауды 

үйлестіруді жүзеге асыру; 

антропонимиялық белгілеулерді бірдейлендіру жөніндегі және олардың 

қазақ тілінде жазылуын, оларды басқа тілдерге транслитерациялаудың 

біртұтас ережелерін белгілеу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру. 

 

3.4. Көрнекі ақпараттар мен жарнама мәтіндерін ресімдеуді 

біріздендіру, үйлестіру және бақылау 



 

 

Бұл бағытта мынадай іс-шаралар көзделеді: 

Ведомстволық объектілерді,ақпараттық-қабырғалық жарнамаларды, 

коммерциялық құрылымдардың маңдайшаларын, шетелдік өкілдіктерді және 

басқаларын көркемдеп безендіру кезінде тіл мәдениетін жетілдіру жөніндегі 

ұсынымдарды әзірлеу; 

жарнамалық қабырғалардағы, ұйымдардың, мекемелердің, меншік 

нысанына қарамастан кәсіпорындардың атауларында тілдік нормалардың 

сақталуын бақылай отырып, мемлекеттік тілдегі мәтінінің болуын тексеру 

жөнінде ономастикалык объектілердің атауларын реттеуді жүргізу. 

 

3.5. Нормативтік-құқықтық базаны одан әрі жетілдіру 

 

Ашық азаматтық қоғамға сәйкес келетін ономастика саласындағы 

жұмысты жүйелеу және үйлестіруді одан әрі дамыту мақсатында осы 

саладағы нормативтік- құқықтық базаны одан әрі жетілдіру жұмысын 

жалғастыру қажет. Осыған байланысты Қазақстанның дамуының қазіргі 

кезеңінде мынадай шараларды қабылдаған орынды: 

ономастикалық жұмыстың сараптамасын жүргізу үшін заңнамаға тиісті 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу; 

«Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы» Заңның ережелеріне 

сәйкес келмейтін жарнамалық мәтіндердің көрнекі ақпаратын ресімдеу үшін 

жауаптылык мәселесі бойынша тиісті құжат әзірлеу; 

географиялық объектілердің атауларын мемлекеттік тілде жазу және 

оларды орыс және басқа да тілдерде транскрипциялау ережелерін әзірлеу;  

мемлекеттік тілде антропонимиялық белгілеулерді бірдейлендіру мен 

жазу жөніндегі және оларды басқа тілдерге транслитерациялаудың біртұтас 

ережелерін әзірлеу;  

мүдделі министрліктер және ведомстволармен бірлесе отырып, 

мемлекеттік тілдің фономорфологиялық нормаларына сәйкес ұлты қазақ 

азаматтардың тегін, әкесінің атын, жалқы есімін индексациялауды, дұрыс 

ресімдеуді және басқа тілдерге транслитерациялауды жүргізу жөніндегі 

нұсқаулықты әзірлеу; 

нормативтік-құқықтық кесімдерге ономастикалық жұмыстың құқықтық 

негіздеріне және Мемлекеттік ономастика комиссиясы бекіткен атауларды 

пайдалануға қатысты бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізу; 

қазақ ономастикасын жүйелендіру жөніндегі қызметтердің жұмысын 

реттейтін нормативтік-құқықтық кесімдерді әзірлеу. 

 



 

3.6. Тұжырымдаманы іске асыру тетіктері 

 

Тұжырымдаманы кешенді іске асыру мемлекеттік басқарудың орталық 

және жергілікті органдарының отандық ономастиканы одан әрі дамыту 

жөніндегі қызметін үйлестіруді меңзейді. 

Мәдениет және тіл саласындағы басшылықты жүзеге асыратын 

Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органының функциясына 

мыналар енгізілген: Мемлекеттік ономастикалық комиссияның жұмысын 

ұйымдастыру;  

ономастикалық жұмысты үйлестіру. 

 

4. Тұжырымдаманы іске асырудан күтілетін нәтижелер 

 

Жаһандану қарқынының ұлғая түсуі, Қазақстанда нарықтық 

қатынастардың күшеюі республиканың ономастикалық кеңістігін 

қалыптастыруға өз түзетулерін енгізді. Осыған байланысты ұлттық 

ономастикадағы өзгерістер мен жаңалықтардың әртүрлі үрдістерін реттеу 

жөніндегі міндеттер бір жолғы науқан болып табылмайды, керісінше тарихи 

қашықтығы бар ұзақ мерзімді және мемлекеттік деңгейде талдауды талап 

ететін материалдық қамтамасыз етуге сәйкес келетін және ғылыми, терең 

мәдениетті, ұлттық және әлеуметтік маңызы бар аса маңызды ұжымдық 

шығармашылық ретінде бағалануға тиіс. 

Осы Тұжырымдама республикадағы ономастикалық қызметті 

үйлестірумен, реттеумен қатар, ұлттық өзіндік болмысты, жалпы адамзаттық 

мәдениет пен оның құндылықтарының өзара байланысын қорғау мен сақтау 

тәрізді гуманитарлық мақсаттарды да болжайды. 

  



 

КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОНОМАСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Введение 

1.1. Основные понятия, используемые в Концепции 

государственной ономастической работы в Республике 

Казахстан 

 

В настоящей Концепции государственной ономастической работы в 

Республике Казахстан (далее - Концепция) используются следующие 

основные термины: 

ономастика - раздел языкознания, изучающий собственные имена, 

историю их возникновения и преобразования; 

топонимика - раздел ономастики, изучающий названия 

географических объектов, закономерности их возникновения, изменения, 

функционирования; 

антропонимика - раздел ономастики, изучающий имена людей 

(собственные); оним - имя собственное; 

топоним - вид онима, географические названия; 

гидроним - вид топонима, названия водных объектов; 

ороним - вид топонима, названия горы, возвышенности, сопки; 

ойконим - вид топонима, названия населенных пунктов (село, поселок, 

город); 

хороним - вид топонима, названия административно-территориальных 

единиц; 

зооним - вид онима, названия животных и зверей; 

фитоним - вид онима, названия растений; 

космоним - вид онима, названия галактических и космических тел, 

звезд и звездных созвездий; 

этноним - вид онима, названия народа, нации. 

 

1.2. Анализ современного состояния государственной 

ономастической работы в Республике Казахстан 

 

В настоящее время ономастика, как одно из ведущих направлений 

национальноязыковой политики в республике, приобретает не только 

научно-практическое, культурно-историческое, но и общественно-

политическое значение. 

На любом этапе развития общества ономастические наименования 

имели важное историческое значение. Ни одно человеческое сообщество, ни 



 

одно государство в процессе своего развития не обходились без собственного 

набора антропонимов и топонимов. Также и казахстанское сообщество имеет 

свою ономастическую систему, сформировавшуюся в далеком историческом 

прошлом. Национальная ономастическая система Казахстана, 

складывавшаяся на протяжении многих столетий, начиная со второй 

половины XIX века подверглась кардинальным изменениям и вынуждена 

была служить колониальным интересам царского правительства, а позже 

тоталитарной политике советской системы. Идеологи колониального и 

тоталитарного режимов превратили ономастику в политическое средство 

воздействия на историко-культурное сознание общества. В результате был 

нанесен огромный ущерб самобытности, национальной специфике казахской 

ономастики, особенно его топонимической и антропонимической системам. 

Карта Казахстана была подвергнута значительным искажениям. 

С приобретением независимости и становлением Республики 

Казахстан, как субъекта международных отношений, национальная 

ономастика начала активно вовлекаться в мировое пространство. 

Ономастические единицы в настоящее время активно задействованы в 

международных официальных документах. 

Такие названия, как Туркестан, Астана, Байконур, Карашыганак и др., 

включение в ономастическое пространство Казахстана, будучи тесно 

взаимосвязанными с экономикой, историей, культурой Казахстана, несут не 

только адресную функцию, но и являются высоко ассоциативными 

семиотическими знаками, заключающими в себе мощный национальный 

потенциал. 

Вместе с тем продуктивность мер по реализации актуальных задач 

развития национальной ономастики непосредственно связана с их 

нормативным правовым обеспечением. В настоящее время нормативная 

правовая база ономастической работы основывается на соответствующих 

положениях Конституции Республики Казахстан, Закона Республики 

Казахстан от 11 июля 1997 года «О языках в Республике Казахстан», 

Концепции языковой политики Республики Казахстан, одобренной 

распоряжением Президента Республики Казахстан от 4 ноября 1996 года 

№3186, Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об 

административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», 

Положения о Государственной ономастической комиссии при Правительстве 

Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 21 апреля 1998 года №368, Порядка наименования 

и переименования организаций, железнодорожных станций, аэропортов, а 

также физико-географических объектов Республики Казахстан и изменения 



 

транскрипции их названий, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 5 марта 1996 года №281. 

В целях дальнейшего развития систематизации и координации работы в 

области ономастики, соответствующей демократическим преобразованиям в 

нашей стране, возникла необходимость разработки Концепции 

государственной ономастической работы в Республике Казахстан. 

Это обуславливает рассмотрение проблем национальной ономастики на 

государственном уровне.  

 

2. Цели и задачи Концепции 

 

Цель настоящей Концепции - нахождение путей разрешения 

накопившихся научных проблем прошлого, опираясь на исторические 

основы, а также определение направления дальнейшего развития 

национальной ономастической системы. 

Основными задачами ономастической работы являются: 

определение основных научно-обоснованных направлений упорядочения 

ономастической деятельности в республике; 

определение основных принципов дальнейшего развития национальной 

ономастической системы; 

разработка правовых основ, механизма функционирования и форм 

реализации ономастической работы. 

 

3. Основные направления и механизмы реализации Концепции 

 

Реализация Концепции предполагает следующие направления:  

научно-аналитическая и научно-практическая деятельность;  

упорядочение наименований административно-территориальных единиц, 

переименование населенных пунктов и восстановление исторических 

географических названий в Республике Казахстан; 

упорядочение фамилий, отчеств и личных имен граждан казахской 

национальности Республики Казахстан; 

унификация, координация и контроль за оформлением визуальной 

информации и рекламных текстов; 

дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы. 

 

 

 

 



 

3.1. Научно-аналитическая и научно-практическая деятельность 

 

С учетом исторических основ для разрешения накопившихся научных 

проблем прошлого настоящий проект предполагает осуществление 

следующих действий:  

на основе имеющегося в наличии топонимического фонда продолжение 

работы по формированию национальной лексикографической базы 

топонимов и компьютерного фонда по секторам ономастического 

пространства Казахстана; 

осуществление поисковой и научно-изыскательской работы, выявление и 

регистрация фактов изменения исторических названий географических, 

административно-территориальных объектов, местностей, которые 

появились на карте Казахстана до и после вхождения его в состав Российской 

империи, а также в результате известных перегибов, идеологического 

прессинга в периоды коллективизации, культа личности, освоения целинных 

земель, «перестройки» и в иные исторические периоды; 

продолжение работ по анализу конкретных фактов изменения 

исторических названий административно-территориальных единиц, 

местностей, населенных пунктов, физико-географических и других объектов 

Казахстана; 

проведение дальнейшего учета и систематизации исконных казахских 

топонимов, изучение частоты употребления казахских топонимов. 

Основными средствами обеспечения научно-аналитической и научно-

практической деятельности являются: 

развитие научных исследований как в теоретическом, так и в 

практическом направлении по актуальным проблемам ономастики по ее 

конкретным разделам: антропонимики, топонимии (гидронимики, 

микротопонимики, орономии, посессивным названиям), этнонимии, 

эргонимии, космохимии, зоохимии, фитонимии, спелеонимии, хоронимии, 

ойконимии и другие; 

поддержание на постоянной основе базы данных по ономастике, 

усовершенствование, пополнение, снабжение необходимыми материалами 

каталога физико- географических наименований и ойконимов (топонимы, 

антропонимы, зоонимы, фитонимы и др.) путем применения новых 

технологий и разработки компьютерных программ; 

проведение научных исследований по теоретическим и практическим 

аспектам актуальных проблем ономастической работы; 



 

изучение и учет опыта мирового сообщества в области ономастики, 

гармонизация взаимодействия с представительством Комиссии по 

стандартизации географических названий при ООН по СНГ в Москве; 

дальнейшее усовершенствование научно-фактологической базы 

фундаментальной ономастики и иной ономастической деятельности в 

республике; 

разработка и использование передовых технологий сбора и анализа 

информации, позволяющих принимать необходимые и своевременные 

решения по вопросам ономастики; 

оценка эффективности предпринимаемых мер по совершенствованию 

нормативной правовой базы и ее реализации; 

координация разъяснительной работы среди населения, публикация 

материалов в периодической печати, выступления по телевидению и радио с 

целью формирования у населения республики уважительного отношения к 

исконно народным и исторически сложившимся названиям; 

продолжение работ по выпуску литературы по актуальным проблемам 

ономастики, а также проведение конференций, семинаров, круглых столов. 

 

3.2. Упорядочение наименований административно-

территориальных единиц, переименование населенных 

пунктов и восстановление исторических географических 

названий в Республике Казахстан 

 

При присвоении имен людей, имеющих особые заслуги перед 

республикой и внесших существенный вклад в ее историю, науку, культуру, 

литературу и искусство, а также имен государственных и общественных 

деятелей и деятелей науки и культуры мирового масштаба административно-

территориальным единицам и при их переименовании учитываются и 

соблюдаются следующие принципы: 

в дальнейшем имена людей не могут быть присвоены городам, поселкам 

городского типа и районам; 

в целях исключения многократного повторения и тиражирования одних и 

тех же имен допускается их присвоение по республике не более чем в трех 

случаях и не ранее пяти лет со дня их смерти; 

присвоение объектам имен осуществляется не ранее десяти лет со дня 

присвоения (изменения) имени. 

Местным представительным и исполнительным органам рекомендуется: 

1)при принятии решений о наименовании и переименовании районов в 

городе, площадей, проспектов, бульваров, улиц, переулков, парков, скверов, 



 

мостов и других составных частей города, об изменении транскрипции их 

названий: 

имена людей, имеющих особые заслуги перед республикой и внесших 

существенный вклад в ее историю, науку, культуру, литературу и искусство, 

а также имена государственных и общественных деятелей и деятелей науки и 

культуры мирового 

масштаба присваивать не более чем в двух случаях для каждой из областей, 

город» республиканского значения и столицы и не ранее пяти лет со дня их 

смерти; не присваивать имена ныне живущих людей; 

осуществлять переименование объектов не ранее десяти лет со дня 

присвоения (изменения) имени; 

2) при принятии решений о сооружении мемориальных досок 

согласовывать такие решения с Министерством культуры, информации и 

спорта Республики Казахстан. 

В данном направлении предусматривается осуществление следующих 

задач: разъяснение и формирование через средства массовой информации 

уважительного отношения населения к исконно народным и исторически 

сложившимся названиям, сохранение исторических наименований 

различных объектов: административно- территориальных и территориально-

промышленных единиц, населенных пунктов, а также улиц, площадей и 

учреждений; 

избавление от чрезмерной идеологизации наименований 

административно-территориальных и территориально-производственных 

единиц, а также улиц, площадей, названий учреждений, отказ от практики 

переименования исторических топонимов, употребления названий, не 

несущих смысловую топонимическую нагрузку. 

 

3.3. Упорядочение фамилий, отчеств и личных имен граждан 

казахской национальности Республики Казахстан 

 

Для проведения работы в данном направлении предусматриваются 

следующие мероприятия: 

обеспечение координационной и организационной работы с 

Министерством внутренних дел Республики Казахстан, органами записи 

актов гражданского состояния республики по выпуску словарей и 

справочников по казахской антропонимии; 

осуществление координации проведения индексации, правильного 

оформления и транслитерации на другие языки фамилий, отчеств, личных 

имен граждан казахской национальности в соответствии с 



 

фономорфологическими нормами казахского языка: организация работы по 

идентификации «антропонимических обозначений и написания их на 

казахском языке, по установлению единых правил транслитерирования на 

другие языки. 

 

3.4. Унификация, координация и контроль за оформлением 

визуальной информации и рекламных текстов 

 

В данном направлении предусматриваются следующие мероприятия:  

разработка рекомендаций по совершенствованию языковой культуры 

при художественном оформлении ведомственных объектов, информационно-

щитовых реклам, вывесок коммерческих структур, иностранных 

представительств и других; 

проведение упорядочения наименований ономастических объектов по 

проверке наличия текста на государственном языке на рекламных щитах, в 

наименованиях организаций, учреждений, предприятий независимо от форм 

собственности, с соблюдением языковых норм. 

 

3.5. Дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы 

 

В целях дальнейшего развития систематизации и координации работы 

в области ономастики, соответствующей открытому гражданскому обществу, 

планируется продолжить работу по дальнейшему совершенствованию 

нормативной правовой базы в данной сфере. В этой связи на данном этапе 

развития Казахстана предусматриваются следующие меры: 

внести для проведения экспертизы ономастических работ 

соответствующие изменения и дополнения в законодательство; 

разработать соответствующий документ по вопросу ответственности за 

оформление визуальной информации рекламных текстов, не 

соответствующих положениям Закона «О языках в Республике Казахстан»; 

разработать правила написания на государственном языке и 

транскрибирования на русском и других языках географических объектов; 

разработать единые правила по идентификации и написанию 

антропонимических обозначений на государственном языке и 

транслитерирования их на другие языки; 

разработать совместно с заинтересованными министерствами и 

ведомствами Инструкцию по проведению индексации, правильного 

оформления и транслитерации на другие языки фамилий, отчеств, личных 



 

имен граждан казахской национальности в соответствии с 

фономорфологическими нормами государственного языка; 

внести изменения и дополнения в нормативные правовые акты в части, 

касающейся правовых основ ономастической работы и использования 

утвержденных Государственной ономастической комиссией наименований; 

разработать нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 

служб по систематизации казахской ономастики. 

 

3.6.  Механизмы реализации Концепции 

 

Комплексная реализация Концепции подразумевает координацию 

деятельности центральных и местных органов государственного управления 

по дальнейшему развитию отечественной ономастики. 

В функции центрального исполнительного органа Республики 

Казахстан, осуществляющего руководство в сферах культуры и языка, 

включены: организация работы Государственной ономастической комиссии; 

координация ономастической работы.  

 

4. Ожидаемые результаты от реализации Концепции 

 

Нарастание темпов глобализации, укрепление рыночных отношений в 

Казахстане вносят свои коррективы в формирование ономастического 

пространства республики. В связи с этим задача по регулированию 

различных тенденций, изменений и новаций в национальной ономастике не 

является разовой компанией, а должна расцениваться как долговременное, 

имеющее историческую протяженность и особо важное коллективное 

творчество, требующее поддержки на государственном уровне, соответству-

ющего материального обеспечения, а также научное, глубоко культурное, 

национальное и социальное значение. 

Настоящая Концепция, наряду с координацией, регулированием 

ономастической деятельности в республике, предполагает также такие 

гуманитарные цели, как защита и сохранение национальной самобытности, 

взаимосвязь с общечеловеческой культурой и ее ценностями. 

  



 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Мемлекеттік 

ономастика комиссиясы (Мемономком) туралы 

ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Мемлекеттік 

ономастика комиссиясы (бұдан әрі - Комиссия) географиялық объектілердің 

атауына бірыңғай көзқарасты қалыптастыру, топономикалық атауларды 

қолдану мен олардың есебін жүргізуді реттеу, Қазақстан Республикасының 

тарихи-мәдени мұрасының құрамдас бөлігі ретінде тарихи атауларды 

қалпына келтіру, сақтау және оларды қайта атау мақсатында ономастика 

(антропонимика, топонимика, космонимика, астронимика, этнонимика, 

зоонимика, құжатнама, эргонимика және басқалары) саласында мемлекеттік 

тіл саясатын іске асыру жөніндегі ұсыныстарды әзірлейтін консультациялық 

кеңесу органы болып табылады. 

2. Комиссия өз қызметінде Қазақстан Республикасының 

Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңдарын, Қазақстан 

Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілерін, өзге де нормативтік -

құқықтық актілерді, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады. 

3. Комиссияның жеке құрамы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

қаулысымен бекітіледі. 

4. Комиссияның шешімі ұсынымдық сипатта болады. 

5. Қазақстан Республикасында топонимикалық объектілердің жаңадан 

берілген, қайта аталған және нақтыланған атауларын бекітуді Комиссияның 

қорытындысы болған кезде ғана белгіленген тәртіппен Қазақстан 

Республикасының Үкіметі жүзеге асырады. 

6. Комиссияның қызметін ұйымдастырушылық, материалдық-техникалық 

және әдістемелік қамтамасыз етуді Қазақстан Республикасының Мәдениет, 

ақпарат және спорт министрлігі жүзеге асырады. 

 

2. Негізгі міндеттері 

 

7. Комиссияның негізгі міндеттері: 

1) географиялық атауларды жинақтау, жүйелендіру және зерделеу, 

ономастика жөнінде ғылыми негізделген сөздіктер құрастыру; 

2) бұрын жоғалтылған тарихи топонимдерді қалпына келтіру жөнінде 

ұсыныстар енгізу; 



 

3) жаңа географиялық объектілер үшін атаулар әзірлеуге қатысу; 

4) ономастика географиялық және тарихи-мәдени пәндеме ретінде 

қолдау көрсету болып табылады. 

 

3. Негізгі функциялары мен өкілеттігі 

 

8. Комиссия өзіне жүктелген міндеттерді шешу мақсатында: 

1) орфографияның, ғылыми транскрипцияның және қалыптасқан 

мәдени-тарихи және әлеуметтік факторлардың қолданылып жүрген 

нормаларының негізінде: 

қалалардың, аудандардың, басқа да әкімшілік-аумақтық бірліктердің, 

өнеркәсіп, ауылшаруашылығы кәсіпорындарының, теміржол және 

автомобиль жолдары станцияларының, пошта бөлімшелерінің, ғылыми-

зерттеу, жобалау ұйымдарының, мекемелердің, кәсіпорындардың, жоғары, 

жалпы білім беретін, арнаулы орта және кәсіптік оқу орындарының, көлік, 

балық аулау кемелерінің, айлақтардың, су құрылыстарының, әуежайлардың 

және Қазақстан Республикасының республикалық министрліктері мен 

ведомстволарына ведомстволық бағыныстағы басқа да обьектілердің 

атауларының аталуы, қайта аталуы, нақтылануы және транскрипциясы; 

азаматтардың тегі, аты және әкесінің аты, сондай-ақ жазушылар мен 

қоғам қайраткерлерінің бүркеншік аттары туралы қорытындылар ұсынады; 

2) республиканың министрліктері мен ведомстволарына карталар 

жасау, анықтамалықтар, сөздіктер, атластар шығару процесінде пайда болған 

мәселелерді шешуде консультациялық көмек көрсетеді, оларда Қазақстанның 

географиялық атаулары номенклатураларының дұрыс транскрипциялануын 

қадағалайды; 

3) ономастика мен топонимика жөнінде анықтамалықтар мен сөздіктер 

шығаруды үйлестіреді; 

4) елді мекендердің, көшелердің, даңғылдардың, алаңдардың тұғырлы 

атауын сақтауға бағытталған шаралардың кешенін жүзеге асырады; 

5) ел халқының Қазақстан Республикасы тарихи-мәдени мұрасының 

құрамдас бөлігі ретіндегі байырғы халықтық және тарихи қалыптасқан 

атауларға құрметпен қарауын қалыптастыруға белсенді ықпал етеді; 

6) жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, қалалық аудандардың, 

алаңдардың, даңғылдардың, бульварлардың, көшелердің, парктердің, 

саябақтардың және с.с. атаулары және оларды қайта атау, транскрипциясына 

нақтылаулар енгізу туралы шешім қабылдайтын жергілікті жерлердегі 

ономастикалық комиссияның қызметін үйлестіреді; 



 

7) өз отырыстарында облыстық, қалалық, аудандық ономастика 

комиссиялары төрағаларының хабарламалары мен ақпараттарын тыңдайды; 

8) әкімшілік-аумақтық бірліктердің, кәсіпорындардың, бірлестіктердің, 

теміржол станцияларының, әуежайлардың және басқа да физикалық-

географиялық объектілердің атаулары мен қайта аталуы, топонимдерінің 

транскрипциясына нақтылаулар енгізу туралы даулы мәселелер бойынша 

қорытынды береді; 

9) ұйымдардың, шығармашылық одақтардың, жекелеген азаматтардың 

тарихи топонимдерді қалпына келтіру немесе ауыстыру мәселелері жөніндегі 

хаттарын қарайды және тиісті ұсынымдар енгізеді; 

10) Қазақстан Республикасы мемлекеттік басқару органдарының, басқа 

да ұйымдардың, материалдары, хабарлаулары және ақпараттары бойынша 

ономастика саласында мемлекетгік тіл саясатын іске асырудың жай-күйін 

талдайды. 

 

Жұмысын ұйымдастыру 

 

9. Комиссияның отырысы Комиссияның отырысында қабылданатын 

және оның төрағасы бекітетін жұмыс жоспарына сәйкес жүйелі түрде 

өткізіледі. Егер оған оның мүшелерінің кемінде жартысы катысса, 

Комиссияның отырысы күші бар деп саналады. 

10. Комиссияның шешімі оның отырысына қатысып отырған Комиссия 

мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен ашық дауыс берумен 

қабылданады. 

11. Қажет болған жағдайда Комиссияның құзыретіне кіретін жекелеген 

мәселелерді қарау үшін жұмыс топтары құрылады. 

12. Комиссияның хатшысы отырыстарының жұмыс жоспарын, күн 

тәртібін жасайды. 

Комиссия мүшелерінің өзара іс-қимылын ұйымдастырады және ісқағаздарын 

жүргізуге жауап береді. 

 

 

 

 

 

 

  



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Государственной ономастической комиссии при Правительстве 

Республики Казахстан (Госономком) 

 

1.Общие положения 

1. Государственная ономастическая комиссия при Правительстве 

Республики Казахстан (далее - Комиссия) является консультативно-

совещательным органом, который вырабатывает предложения по реализации 

государственной языковой политики в области ономастики (антропонимики, 

топонимики, космонимики, астронимики, этнонимики, зоонимики, 

документонимики, эргономики и др.) с целью формирования единого 

подхода к наименованию географических объектов, упорядочения употреб-

лений и учета топономических названий, восстановления, сохранения 

исторических названий как составной части историко-культурного наследия 

Республики Казахстан и их переименованию. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Республики Казахстан, законами Республики Казахстан, актами Президента и 

Правительства Республики Казахстан, иными нормативными- правовыми 

актами, а также настоящим Положением. 

3. Состав Комиссии утверждается постановлением Правительства 

Республики Казахстан. 

4. Решения Комиссии носят рекомендательный характер. 

5. Утверждение вновь присвоенных, переименованных и уточненных 

наименований топонимических объектов в Республике Казахстан 

осуществляется Правительством Республики Казахстан в установленном 

порядке только при наличии заключения Комиссии. 

6. Организационное, материально-техническое и методическое 

обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Министерством 

культуры, информации и спорта Республики Казахстан. 

 

2. Основные задачи 

      7. Основными задачами Комиссии являются: 

     сбор, систематизация и изучение географических названий, составление 

научно обоснованных словарей по ономастике; 

      внесение предложений по восстановлению ранее утраченных 

исторических топонимов; 

      участие в выработке наименований для новых географических объектов; 

      поддержка ономастики как географической и историко-культурной 

дисциплины. 



 

 

3. Основные функции и полномочия 

В целях решения возложенных задач Комиссия: 

1) на основе действующих норм орфографии, научной транскрипции и 

сложившихся культурно-исторических и социальных факторов представляет 

заключения о наименованиях, переименованиях, уточнениях и транскрипции 

названий: 

      городов, районов, других административно-территориальных единиц; 

промышленных, сельскохозяйственных предприятий, железнодорожных и 

автодорожных станций, почтовых отделений, проектных научно-

исследовательских организаций, учреждений, предприятий, высших, 

общеобразовательных, средних специальных и профессиональных учебных 

заведений, транспортных, рыболовных судов, пристаней, гидросооружений, 

аэропортов и других объектов, подведомственных республиканским 

министерствам и ведомствам Республики Казахстан; 

      фамилий, имен и отчеств граждан, а также псевдонимов писателей и 

общественных деятелей; 

2) оказывает консультационную помощь министерствам и ведомствам 

республики в решении вопросов, возникающих в процессе составления карт, 

издания справочников, словарей, атласов, следит за правильной 

транскрипцией номенклатуры географических названий Казахстана в них; 

3) координирует издание справочников и словарей по ономастике и 

топонимике; 

4) осуществляет комплекс мер, направленных на сохранение 

заповедных названий населенных пунктов, улиц, проспектов, площадей; 

5) активно способствует формированию у населения страны 

уважительного отношения к исконно народным и исторически сложившимся 

названиям как составной части историко-культурного наследия Республики 

Казахстан; 

6) координирует деятельность ономастических комиссий на местах, 

которые совместно с местными исполнительными органами принимают 

решения о наименованиях и переименованиях, внесении уточнений в 

транскрипцию названий городских районов, площадей, проспектов, 

бульваров, улиц, парков, скверов и т.п.; 

7) заслушивает на своих заседаниях отчеты, сообщения и информацию 

председателей областных, городских, районных ономастических комиссий; 

8) дает заключения по спорным вопросам о наименованиях и 

переименованиях, внесения уточнений в транскрипцию топонимов 

административно-территориальных единиц, предприятий, объединений, 



 

железнодорожных станций, аэропортов и других физико-географических 

объектов; 

9) рассматривает письма организаций, творческих союзов, отдельных 

граждан по вопросам восстановления или замены исторических топонимов и 

дает соответствующие рекомендации; 

10) анализирует состояние реализации государственной языковой 

политики в области ономастики по материалам, сообщениям и информациям 

органов государственного управления Республики Казахстан, других 

организаций. 

 

4. Организация работы 

9. Заседания Комиссии проводятся регулярно в соответствии с планом 

работы, который принимается на заседании Комиссии и утверждается ее 

председателем. Заседания Комиссии считаются действительными, если на 

них присутствуют не менее половины ее членов. 

10. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием 

большинством голосов от общего числа членов Комиссии, присутствующих 

на ее заседании. 

11. Для рассмотрения отдельных вопросов, входящих в компетенцию 

Комиссии, в случае необходимости создаются рабочие группы. 

12. Секретарь Комиссии формирует план работы, повестку дня 

заседаний, организует взаимодействие членов Комиссии и отвечает за 

делопроизводство. 

  



 

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік және әкімшілік-

территориялық бірліктердің атауларын реттеудің, елді мекендердің 

аттарын өзгерту және тарихи-географиялық атауларын қалпына 

келтірудің  

ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ 

 

1. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік және әкімшілік-

территориялық бірліктердің, елді мекендердің атын өзгерту және тарихи-

географиялық атауларды қалпына келтіру маңызды әлеуметтік-саяси шара 

ретінде қаралады. Ол міндетті түрде ономастикалық комиссияның 

қатысуымен ауылдық, селолық, поселкелік, аудандық, қалалық және 

облыстық мәслихаттардың сессияларында талқыланып, жүзеге асырылады. 

Республикада топонимикалық объектілерге жаңадан атау беру, қайта өзгерту 

және оның аттарын нақтылауды түбегейлі бекіту Мемлекеттік 

ономастикалық комиссияның алдын ала жасаған қорытындысына 

байланысты: бір жағдайда облыстардың, аудандардың, қалалардың, қала 

үлгісіндегі поселкелердің, селолардың аттарын өзгертуді қолданып жүрген 

заңға сәйкес Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі, екінші жағдайда 

министрліктердің, ведомстволардың, мемлекеттік кәсіпорындардың, 

ұйымдардың, мекемелердің, колхоздар мен совхоздардың, мәдени-ағарту 

мекемелерінің және басқа да объектілердің аттарын өзгерту жөніндегі 

шешімді Қазақстан Републикасының Министрлер Кабинеті қабылдайды. 

Елді мекендегі көшелерге, алаңдарға, скверлерге ат қою немесе олардың 

аттарын өзгерту жергілікті әкімшілік басшылары мен мәслихаттардың 

құзырында. 

2. Ең алдымен Қазақстан картасында патшаның отарлау саясатын 

жүргізуге, сондай-ақ күшпен коллективтендірудің, жеке адамға табынудың, 

волюнтаризм мен толықтырудың нәтижелеріне байланысты географиялық 

әкімшілік-территориялық объектілер мен елді мекендердің атаулары 

жойылып, ежелгі жергілікті атаулармен ауыстырылуы тиіс. 

3. Ғасырлар бойы қалыптасқан жергілікті ежелгі географиялық 

атауларды, қала, поселке, село және ауыл атауларын министрліктердің, 

ведомстволардың, ұйымдардың және жеке адамдардың өзгертуіне қатаң 

тыйым салынады. Ол атаулар халықтың рухани байлығы ретінде мемлекет 

қорғауына алынады. Оларды қайта атау тек ерекше жағдайда ғана 

Мемлекеттік ономастикалық комиссияның қорытындысына сәйкес Қазақстан 

Республикасы Жоғарғы Кеңесінің және Министрлер Кабинетінің шешімі 

бойынша ғана өзгертіледі.  



 

Қазан социалистік революциясынан кейін Қазақстанда пайда болған 

географиялық, әкімшілік-территориялық және басқа да объектілердің жаңа 

атауларын жергілікті жерлерде ономастикалық комиссиялар осы 

тұжырымдаманың негізінде жүйеге түсіріп, қайта қарайды және ретке 

келтіреді. Бұл орайда мынадай негізгі алғышарттар басшылыққа алынады: 

а) қазақтың ежелгі топонимдерді, олардың мағыналық мазмұны, 

пайдалану және қайталану жиілігі, қазақ тілінде дұрыс жазылуы, орыс және 

басқа тілдерде транскрипциялануы есепке алынады; 

ә) әкімшілік-территориялық және территориялық-өндістік 

бірлестіктердің, сондай-ақ көшелердің, алаңдардың, мекемелердің аттарында 

шектен тыс саясаттандыруға және идеологияландыруға жол бермейді; 

б) қазақ топонимдерін басқа тілдерде еркінше және бұрмалап, 

толық немесе ішінара жазуға және транскрипциялауға тыйым салынады. 

Барлық жаңа ұлттық атаулар қазіргі заманғы қазақ әдеби тілінің нормаларына 

сәйкес беріледі және хатталады, ал орыс транскрипциясы олардың неғұрлым 

дұрыс жазылуын қамтамасыз ету үшін алынады. 

4. Әкімшілік-территориялық құрылымдарға тарихи тұлғалардың, 

ғылым, мәдениет және әдебиет қайраткерлерінің есімін беру немесе оларды 

қайта атау кезінде мынадай принциптер ескеріледі және сақталады: 

а) қалаларға, қала үлгісіндегі поселкелерге, селолық аудандарға 

бұдан былай адам аттары берілмейді; 

ә) мұндай есімдер арнаулы қаулымен тек қалалық аудандарға, 

мекемелерге, кәсіпорындарға және басқа жаңа объектілерге беріледі; 

б) ең алдымен Қазақстанның тарихына, ғылымына, мәдениетіне, 

әдебиетіне және сол өлкеге тікелей қатысы бар адамдардың есімі беріледі; 

в) бір есімнің көп дүркін қайталануына және көбейіп кетуіне жол 

бермеу мақсатымен олар республика территориясында үш объектіден артық 

берілмейді. 

5. Республикада жаңадан құрылған әкімшілік-территориялық және 

өндірістік кұрылымның атаулары оларды ұйымдастыру туралы тиісті 

қаулымен бірге белгіленеді. 

6. Ономастиканың тарихи, лингвистикалық және ғылыми 

принциптерінің бұзылуына жол бермеу үшін жаңа құрылған әкімшілік-

территориялық және территориялық-өндірістік бірлікті атау туралы, сондай-

ақ әртүрлі объектілердің атын өзгерту және қайта атау, соның ішінде тарихи 

атауын қайтару туралы даулы мәселені Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік ономастика комиссиясы шешеді. 

7. Қазақстанның географиялық атауларының номенклатурасы және 

карталардағы, атластардағы, туристік маршруттар схемасындағы, сондай-ақ 



 

жаппай пайдалану үшін шығарылатын басқа да анықтамалық 

материалдардағы олардың орысша дұрыс транскрипциясы міндетті түрде 

республика Мемлекеттік ономастика комиссиясымен келісуге тиіс және 

баспасөзде оның келісімі алынғаннан кейін ғана жарияланады. 

8. Республикада ономастикалық объектілердің атауын ретке келтіру 

жөніндегі барлық өткізілетін шаралар ономастика, тарих, география, 

этнология, геодезия қазақ әдебиеті және басқа ғылымдар саласындағы 

мамандардың түсіндіруі және республикалық, жергілікті, баспасөз  

беттерінде қажетті материалдар жариялау арқылы жүргізіледі. 

 6 мамыр, 1994 жыл 
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Утверждено Государственной ономастической комиссией при Правительстве 

Республики Казахстан 

 

Первоначально разработана в 1971 г. в Отделе географических 

названий и картографической научной информаций Центрального научно-

исследовательского института геодезии, аэросъемки и картографии ГУГК 

при Совете Министров СССР совместно с Институтом языкознания и 

сектором географии АН Казахской ССР. Составил к.ф.н. Г.Й. Донидзе, при 

участии: к.ф.н. А. А. Абдрахманова, к.г.н. Г.К. Конкашпаева, инженера-

картографа Дж.Х. Кармышевой. 

В 2001 г. внесены дополнения и изменения, учитывающие 

современные топонимические реалии Республики Казахстан. В работе 

принимали участие: С. А. Абдрахманов, старший научный сотрудник 

Института географии МОиН РК; Т.Т. Бадмаева, главный инженер РГКП 

Картография; Е.А. Гесско, ведущий специалист Государственного каталога 

географических названий РК; Т.С. Жанузаков, лауреат Государственной 

премии РК, д.ф.н., проф., главный научный сотрудник Института 

языкознания им. А.Байтурсынова; А.У. Маканова, научный сотрудник 

Института географии МОиН РК; С. А. Омарова, ведущий специалист 

Государственного каталога географических названий РК; К.К. Рысбергенова, 

к.ф.н., зав. отделом ономастики Института языкознания МОиН РК. 

  



 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Предлагаемое издание «Инструкция по русской передаче казахских и 

казахской передаче русских географических названий Республики 

Казахстан» доработано и подготовлено на основе «Инструкции по русской 

передаче географических названий Казахской ССР» (Москва, 1971 г.), 

разработанной Центральным научно-исследовательским институтом 

геодезии, аэросъемки и картографии ГУГК при Совете Министров СССР 

совместно с Институтом языкознания и Сектором географии АН Казахской 

ССР. 

Применение инструкции 1971 года на практике во многом 

способствовало улучшению транслитерации казахских географических 

названий (топонимов) на русском языке. Однако ее некоторые правила не 

выдержали испытания временем, а отдельные положения противоречат 

статье 19 «Закона о языках в РК», принятого в 1997 г. В Инструкции были 

регламентированы только вопросы написания казахских названий на русском 

языке, а правила написания русских названий на казахском языке не даны. В 

целом, прежняя Инструкция требует уточнений и дополнений, отражающих 

новые реалии государства, новой редакции некоторых положений и 

приведения ее в соответствие с вышеназванным законом. Все это и 

осуществлено в настоящей Инструкции. 

При подготовке нового варианта Инструкции учтен тридцатилетний 

опыт использования упомянутой инструкции в практике передачи 

географических названий (топонимов) Казахстана с казахского языка на 

русский. 

Инструкция разработана в соответствии со статьями 7 и 93 

Конституции Республики Казахстан, с «Законом о языках в Республике 

Казахстан» от 11 июля 1997 года, с «Концепцией языковой политики 

Республики Казахстан», одобренной распоряжением Президента Республики 

Казахстан от 4 ноября 1996 года, с «Государственной программой 

функционирования и развития языков», утвержденной Указом Президента 

Республики Казахстан от 5 октября 1998 года, а также с Указом Президента 

Республики Казахстан от 7 февраля 2001 года. В последнем Указе ставятся 

следующие задачи: 

- обеспечение функционирования государственного языка в качестве 

языка государственного управления и в международной деятельности; 

- обеспечение унификации норм современного казахского литературного 

языка путем осуществления интенсификации научно-лингвистических 



 

исследований и практической реализации их результатов, в частности, 

научное обеспечение вопросов ономастики; 

- обеспечение выпуска печатной продукции на государственном языке 

по различным отраслям культуры и науки; 

- обеспечение функционирования казахского языка в области науки, 

образования и т.д. 

Инструкция составлена в соответствии с Постановлением Правительства 

Республики Казахстан «О плане мероприятий по реализации 

Государственной программы функционирования и развития языков на 2001-

2002 годы» от 6 апреля 2001 года, где в 31 пункте дано поручение МОиН РК 

о разработке «Инструкции по передаче казахских топонимов на другие языки 

согласно правилам транслитерации». 

Казахстан, как суверенное государство и как член ООН с 1991 г., ведет 

независимую топонимическую политику Одним из главных направлений 

этой политик» является постепенное восстановление и возвращение 

исторических названий и устранение транскрипционных и 

транслитерационных искажений и ошибок путем унификации и 

стандартизации написания казахских названий на русском языке я русских 

названий республики на казахском языке. В результате активно осущест-

вляемой деятельности по упорядочению топонимических и других 

наименований на территории республики в соответствие с графическими и 

лексическими принципами, определенными действующим 

законодательством, к 2001 году 64 района, 8 городов, 420 аулов и поселков, 

680 организаций образования, культуры, здравоохранения и др. получили 

новые названия, были исправлены транслитерационные искажения или 

возвращены исторические названия. 

Как известно, в 1983 году утверждены «Основные правила орфографии 

казахского языка», где закреплены отдельные положения написания 

географических названий Республики Казахстан на казахском языке. Такие 

же правила написания географических названий на государственном языке 

даны в «Справочнике казахского языка» Р. Сыздыковой (Астана, 

издательство «Елорда», 4-ое издание, 2000 г.) на казахском языке. Однако в 

этих работах не предусмотрена транслитерация казахских названий на 

русском языке. 

В 1997 году принят «Закон о языках в Республики Казахстан», где в статье 

19 утверждено положение о том, что «традиционные, исторически 

сложившиеся казахские названия населенных пунктов, улиц, площадей, а 

также различных физико-географических объектов на других языках должны 

воспроизводиться согласно правилам транслитерации». Эта статья требует 



 

создания в республике новой топонимической концепции и разработку 

новых правил передачи географических названий Казахстана с одного языка 

на другой. 

Государственная программа функционирования и развития языков на 

2001-2010 годы, и особенно острая нужда в различных картах и атласах на 

государственном языке, требуют решения многих теоретических проблем и 

практических задач топонимики Республики Казахстан.  

Некоторые попытки транслитерации зарубежных и русских 

географических названий на казахском языке были сделаны д.ф.н. 

А.А.Абдрахмановым и даны в виде приложения к «Русско-казахскому 

словарю» (Алма-Ата, т. 2, 1981 г.,), также в «Словаре-справочнике 

общественно-политических терминов и наименований...» (Алматы, 1992 г.). 

Однако они не являются нормативными и не охватывают весь список 

названий Казахстана. В них не решены многие транслитерационные вопросы 

в научном плане. Периодически переиздававшийся справочник Верховного 

Совета Казахской ССР «Административно-территориальное деление» 

(последнее издание 1989 г.) служил основным нормативным документом для 

создания и издания различных карт и атласов. Однако, он в отношении 

транслитерации не выдерживает никакой критики. В нем многие названия на 

русском языке были даны в искаженном виде. 

За последние годы многие искаженные названия населенных пунктов и 

административно-территориальных единиц, вошедшие в этот справочник, 

постепенно исправляются. Многие подлежат исправлению в будущем 

согласно нового «Закона об административно-территориальном устройстве 

Республики Казахстан» от 8 декабря 1993 года и Указа Президента РК от             

29 декабря 1995 года, Постановления  Правительства РК от 5 марта 1996 

года, где утвержден порядок наименования и переименования предприятий, 

организаций, учреждений, физико-географических объектов и изменения 

транслитерации их названий. Естественно, установленный этим 

Постановлением Правительства порядок наименования и переименования 

касается любых графических, а также геологических объектов Республики 

Казахстан. 

Настоящая Инструкция отличается от прежних инструкций (Алма-Ата, 

1959;  Москва, 1971 гг.) прежде всего тем, что в ней по-новому 

устанавливается передача казахской буквы і. Ликвидированы примечания к 

параграфам 9, 13. Параграфы 13, излагаются в новой редакции. Включены 

новые пункты о нецелесообразности добавления русских окончаний -ск,  

-ский, -ка, -о, -щина и др. к казахским названиям 5 недопустимости 

перевода на русский язык казахских различительных прилагательных и др. 



 

Изменение правил инструкции в указанной части вызвано 

необходимостью точной передачи на русский язык казахских названий в 

максимально приближенной нациольной форме написания, как этого требует 

международный стандарт унификации стандартизации географических 

названий.  Как известно, международный стандарт основывается прежде 

всего на национальном стандарте. Общность алфавитов, основанных на 

кириллице, позволяет производить точное транслитерирование казахских 

званий на русский язык и русских названий на казахский язык. 

Передача казахских географических названий на языки стран дальнего и 

ближнего зарубежья пока осуществляется посредством русского языка. В 

случае перехода  Казахстана на латиницу многие из этих стран, 

применяющие латиницу, могут передавать казахские названия на свой язык 

без труда. 

Новым положением в данной Инструкции является включение раздела о 

передаче  русских названий географических объектов Республики Казахстан 

на казахский язык. Традиционные географические названия Казахстана, 

помещенные в §32 прежней инструкции, отныне должны 

транслитерироваться строго в соответствии с прилагаемой инструкцией.  

В данной инструкции несколько изменена композиция разделов, частично 

обновлен иллюстративный материал, значительно дополнен список 

народных географических терминов и слов, образующих казахские 

географические названия, уточнен их смысловой перевод. Исключено 

приложение II, где даются краткие сведения о казахском языке и казахских 

географических названиях, не имеющих непосредственного отношения к 

транслитерации географических названий. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящая Инструкция определяет правила казахской и русской 

передачи названий  орфографических, гидрографических и других физико-

географических объектов, наименований населенных пунктов, 

административно-территориальных единиц, хозяйственных образований и 

других объектов Республики Казахстан на карта» различного содержания и 

масштаба, в научных, справочных, туристических и другие» изданиях, 

средствах массовой информации, единых республиканских кадастрах мес-

торождений и трудопроявлений полезных ископаемых, в официальных 

документах недропользования, научных отчетах и др. на основе 

транслитерации, принятой в современном литературном казахском языке в 

соответствии с его орфографическими нормами. 



 

2. При передаче географических, геологических, административных и 

др. названий Республики Казахстан с казахского языка на русский 

необходимо руководствоваться следующими положениями: 

2.1. Казахские по происхождению названия на русский язык 

передаются в транслитерации с их современного казахского написания, 

устанавливаемого основополагающими орфографическими правилами 

казахского языка. 

2.2.Русские названия на территории РК даются в их правильном 

русском написании и на казахский язык транслитерируются полностью. 

2.3. Другие иноязычные названия Казахстана передаются, как правило, 

с их казахского написания и произношения, но в районах с преобладающим 

неказахским населением (узбекским, уйгурским и др.) допускается передача 

с языков этих национальностей по правилам соответствующих инструкций, 

если такая передача прочно закрепилась в картографических и иных 

изданиях на русском языке. 

2.4. Искаженная русская транскрипция казахских названий населенных 

пунктов, административно-территориальных единиц Республики Казахстан, 

вошедших справочник Верховного Совета Казахской ССР 

«Административно-территориальное деление» 1989 года и другие 

официальные ведомственные источники, изданные до объявления 

республикой суверенитета, а также названий, вошедших в краткий спра-

вочник «Административно-территориальное деление Республики Казахстан» 

(Выи. 1-2. Алматы-Астана, 2000), подлежат постепенному исправлению 

согласно «Закона об административно-территориальном устройстве РК» от 8 

декабря 1993 г., Указа Президента РК от 19 декабря 1995 г. и Постановления 

Правительства РК от 5 марта 1996 г. 

 

II. ИСТОЧНИКИ 

 

При работе с географо-геологическими, административными и другими 

названиями Республики Казахстан в первую очередь используются 

следующие источники: 

1. Крупно масштабные топокарты и атласы последних лет издания. 

2. Қазақстан Республикасы. Әкімшілік-аумақтық карта. Алматы, 2001 г. 

3. Официальные республиканские справочники и материалы средств 

массовой информации на казахском и русском языках. 

4. Абдрахманов С.А. Суверенному Казахстану - независимая 

топонимическая политика / История земли - история народа. Алматы, 

1997 г. 



 

5. Административно-территориальное деление Республики Казахстан. 

Вып. 1-2 Алматы-Астана, 2000 г. 

6. Арыстангалиев С.А., Рамазанов Е.Н. Растения Казахстана. Алматы, 

1977 г. 

7. Справочник названий географических объектов, организаций, 

образования, культуры и здравоохранения. Астана, 1999 г. 

8. Әбдірахманов А. Топонимика және әтимология. Алматы, 1975 г. 

9. Әубәкіров Ж., Әбдірахманов С., Назарбаев Қ. Орысша-қазақша 

географиялық түсіндірме сөздік. Алматы, 1966 г. 

10. Жанұзақов Т., Есбаева К. Қазақ есімдері. Алматы, 1988 г. 

11. Инструкция по русской передаче географических названий Казахской 

ССР. Алматы-Москва, 1959,1971 гг. 

12. Казахская ССР. Административно-территориальное деление. Алматы, 

1989 г. 

13. Калиев Б. Русско-казахский словарь названий растений. Алматы, 1973 

г. 

14. Книга генетического фонда фауны Казахской ССР. Алматы, 1989 г. 

15. Конкашпаев Г.К. Казахские народные географические термины / Изв. 

АН Каз. ССР, №99, сер. геогр., вып. 3. Алматы, 1951 г. 

16. Конкашпаев Г.К. Словарь казахских географических названий. 

Алматы, 1963 г. 

17. Конкашпаев Г.К. Географические названия монгольского 

происхождения на территории Казахстана / Изв. АН Каз. ССР, №99, 

сер. фил., искус., вып. 1(2). Алматы, 1959 г. 

18. Қазақ совет әнциклопедиясы. Алматы, т. 1-12, 1972-1978 гг. * 

19. Қазақстан географиялық атауларының сөздігі. Жезқазған облысы. 

Алматы, 1990 г. 

20. Қазақстанның географиялық атаулары. Ақмола облысы. Алматы, 1998 

г. 

21. Қазақ тілінің диалектологиялық сөздігі. Алматы, т. 1-2, 1996-1999 гг. 

22. Қазақ тілінің қысқаша этимологиялық сөздігі. Алматы, 1966 г. 

23. Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. Алматы, 1988-2001 гг. 

24. Қазақ тілінің сөздігі. Алматы, 1999 г. 

25. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. Алматы, т. 1-10,1974-1986 гг. 

26. Казахско-русский, русско-казахский терминологический словарь. 

Геология, геодезия, география. Алматы, т. 20, 2000 г. 

27. Левашов Е. А. Словарь прилагательных от географических названий. 

Москва, 1986 г. 

28. Махмудов X., Мұсабаев Г. Қазақша-орысша сөздік. Алматы, 1988 г. 



 

29. Мурзаев Ә.М. Словарь народных географических терминов. Москва, 

1984 г. 

30. Попова В.Н. Ономастика. Словарь географических названий 

Казахстана. Павлодарская область. Москва, ч. 1-2,1994 г. 

31. Руководство по сбору и установлению географических названий на 

топографических картах и планах. ГКИНП, Москва, 1985 г. 

32. Русско-казахский словарь. Под общ. ред. Мусабаева Г. Г. Алматы, т. 1-

2, 1978- 1981 гг. 

33. Русско-казахский словарь. Под общ. ред. Сауранбаева Н.Т. Москва, 

1954 т. 

34. Рысбергенова К. Историко-лингвистическое исследование топонимов 

Южного Казахстана. Алматы, 2000 г. 

35. Словарь географических названий СССР. Москва, Недра, 1983 г. 

36. Словарь названий гидрографических объектов России и других стран - 

членов СНГ. Москва, 1999 г. 

37. Словарь названий орографических объектов СССР. Москва, Недра, 

1976 г. 

38. Сыздықова Р. Қазақ тілінің анықтағышы. Астана, 2000 г. 

39. СыздықоваР. Сөздер сөйлейді. Алматы, 1994 г. 

40. Титова А.С. Словарь русской транскрипции терминов и слов, часто 

встречающихся в географических названиях Казахской ССР. Москва, 

1960 г. 

41. Топонимия Республики Казахстан. Алматы, 2001 г. 

42. Тюрин С.А. Правила написания на картах географических названий 

СССР. Москва, изд. 2-ое, 1967 г. 

 

ІІІ. ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧИ КАЗАХСКИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

НАЗВАНИЙ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Казахские географические названия передаются по-русски с их 

казахского написания с учетом литературной нормы. Диалектные 

особенности произношения звуков в передаче не отражаются. 

2. Современный казахский алфавит, построенный на основе русской 

графики, состоит из следующих букв: 

Аа, Әә, Бб, Вв, Гг, Ғғ, Дд, Ее, Лл, Жж, 3з, Ии, Йй, Кк, Ққ, Лл, Мм, Нн, Ңң, 

Оо, Өө, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу,  Ұұ, Үү, Фф, Хх, Һһ, Цц, Чч, Шш, Щщ, Ъъ, 

Ыы, Іі, Ьь, Ээ, Юю, Яя. 

 



 

Буквы в, ё, ф, х, ь, ц, ч, ъ, ь, э встречаются только в заимствованных 

словах и передаются соответственно через в, ё, ф, х, х, ц, ч, ъ, ь, э. 

 

1. Передача гласных 

1.1. а передается той же буквой: 

Ақсу - Аксу  

Актау - Актау  

Алаайғыр Алаайгыр  

Алабас - Алабас  

Басадыр - Басадыр  

Жайма – Жайма 

 Жаңаарқа - Жанаарка  

Қараадыр - Караадыр  

Сарыарқа - Сарыарка 

1.2. ә  встречается преимущественно в первом слоге топонимов и 

передается буквой а: 

Әжі - Ажи  

Әйтей - Айтей 

Әйтеке би ауданы - Айтекебийский район  

Әлімтау - Алимтау  

Әулиекөл - Аулиеколь  

Әупілдек - Аупильдек 

 

1.3. е передается той же буквой: 

Дегерес - Дегерес  

Ебейті - Ебейты  

Егізтөбе - Егизтобе  

Егінсу - Егинсу  

Едіге - Едиге  

Еспе - Еспе  

Тентек - Тентек 

1.4. и передается той же буквой: 

Ақши - Акши  

Басши - Басши  

Игілік - Игилик  

Иқан - Икан  

Имантау - Имантау  

Имек - Имек  

Индер - Индер  



 

Итібайкөл - Итибайколь  

Иірлі - Иирли  

Милыбұлақ - Милыбулак  

Шилі - Шили 

 

1.5. о и ө встречаются лишь в первом слоге топонимов и передаются 

буквой о и ө в русской передаче независимо от ударения произносятся всегда 

только как о: 

Ойтал - Ойтал  

Ойтас - Ойтас  

Өжет - Ожет  

Өлеңті - Оленты 

Төретам - Торетам  

 

1.6. у передается той же буквой: 

Көксу-Коксу  

Науалы - Науалы  

Сулыжар - Сулыжар  

Туражол - Туражол  

Уақ - Уак  

Уызбай - Уызбай 

1.7.  ұ и ү встречаются главным образом в первом слоге топонимов и 

передаются буквой у: 

Бүйректал - Буйректал  

Күйгенжар - Куйгенжар  

Тұзды - Тузды  

Тұзқала - Тузкала 

Түлкібас - Тулькибас  

Ұзынжол - Узынжол  

Үйгентас - Уйгентас  

Үштөбе – Уштобе    

1.8. ы во всех позициях, а также после ж, ц, ч, ш, щ передается буквой ы и 

не опускается при передаче сочетания ауы: 

Айыртау - Айыртау 

Ащысай - Ащысай 

Бауыр - Бауыр 

Дауыл - Дауыл 

Жыланды - Жыланды 

Жыңғылдықұдық - Жынгылдыкудык 



 

Қарашығанақ - Карашыганак 

Тасқұдық - Таскудык 

Шыбынды - Шыбынды 

Ынталы - Ынталы 

Ырғайты - Ыргайты 

 

1.9. і передается буквой и и  не опускается при передаче сочетаний әуі, еуі: 

Ақдің - Акдин  

Егізқара - Егизкара  

Киіктау - Кииктау  

Кішітау - Кишитау  

Сарыбиік - Сарыбиик  

Үйірме - Уйирме  

Іріжар - Ирижар 

 

і передается буквой ы после согласных д и т в конце топонимов и в сложных 

словах, содержащих әти же топонимы с присоединенными к ним географическими 

терминами (по транскрипции): 

 

Егінді - Егинды  

Егіндікөл - Егиндыколь  

Күмістікөл - Кумистыколь  

Меңдібай - Мендыбай  

Сілеті - Силеты  

Сілетітеңіз - Силетытениз  

Шідерті - Шидерты 
 

1.10 . ю и я передаются теми же буквами: 

Аюлы - Аюлы  

Аютор - Аютор  

Аяқарал - Аякарал  

Аяққалқал - Аяккалкал  

Баянды - Баянды 

 

 

2. Передача согласных 

2.1. Буквы б, д, ж, з, м, н, п, р, с, т, ш встречаются в словах с любыми 

гласными и передаются теми же буквами: 

Бадам - Бадам  



 

Бесқопа - Бескопа  

Жамантас - Жамантас  

Жарлы - Жарлы  

Заңғар - Зангар  

Зеренді - Зеренды  

Шиелі - Шиели  

Шөміш - Шомиш 

 

2.2. г и к встречаются в топонимах с гласными переднего ряда (ә, е, і, 

ө, ү) и передаются теми же буквами: 

Гүлдала - Гульдала  

Гүлшат - Гульшат  

Егізқызыл - Егизкызыл  

Егіндібұлақ - Егиндыбулак  

Егіндікөл - Егиндыколь  

Көкадыр - Кокадыр  

Көкпекті - Кокпекты  

Көктал - Коктал 

 

2.3 ғ и қ встречаются в топонимах с гласными заднего ряда (а, ы, о, ұ) 

и передаются соответственно буквами г и к:  

Ағашорын - Агашорын 

Бұғыты - Бугыты 

Қайнар - Кайнар 

Қайрақты - Кайракты 

Қарабұлақ - Карабулак 

Сағыз - Сагыз 

Шағалалы - Шагалалы 

Шакпақ -  Шакпак  

 

Примечание: В слове қазақ и производных от него названиях, қ 

второго слога в порядке исключения передается буквой х: 

 

Қазақстан – Казахстан 

Қазақтөбе - Казахтобе 

2.4. й встречается в топонимах с любыми гласными и передается той 

же буквой: 

Айдарлы - Айдарлы  

Күйіккөл - Куйикколь  



 

                                         Қайыңды – Кайынды     

Тұйық - Туйык  

Тұйықсу - Туйыксу  

Түйесойған – Туйесойган 

 

2.5. л встречается в топонимах с любыми гласными, передается 

сочетанием ль перед согласными и в конечной позиции слов после гласных 

переднего ряда (ә, е, і, ө, у) и буквой л в остальных случаях: 

Әлпет - Альпет  

Бел - Бель 

Келтемашат - Кельтемашат  

Күлше - Кульше  

Күмістікөл - Кумистыколь  

Лабасы - Лабасы  

Мойылды - Мойылды  

Шілде - Шильде 

2.6. ң встречается в словах с любыми гласными и передается буквой н: 

Кеңгір - Кенгир  

Маңадыр - Манадыр  

Маңғыстау - Мангыстау  

Маңырақ - Манырак  

Сеңгірбай - Сенгирбай  

Сеңкібай - Сенкибай 

2.7. щ встречается редко и передается той же буквой: 

Ащыкөл - Ащыколь  

Ащысай - Ащысай  

Тұщықара - Тущыкара  

Тұщықұдық - Тущыкудык 

 

3. Передача географических терминов и  

различительных определений;  

 написание сложносоставных названий 

 

3.1. Географические термины, обозначающие род объекта (тау «гора», 

өзен «река», көл «озеро» и др.), без аффикса принадлежности (-сы/-сі, -ы/-і) 

в сочетаниях с предшествующими именами существительными 

(нарицательными и собственными), не имеющими аффикса родительного 

падежа (-ның/-нің, -дың/-дің, -тың/ -тің), именами прилагательными, в том 

числе и образованными с помощью аффикса -лы/-лі, -ды/-ді, -ты/-ті, 



 

количественными числительными, причастиями глаголов на -ған/-ген, -қан/-

кен и др. транслитерируются: 

Ақкөл - Акколь  

Ақмола - Акмола  

Ақөткел - Акоткель 

Алатау - Алатау  

Алтынтау - Алтынтау  

Аралтөбе - Аралтобе  

Баласаз - Баласаз  

Балықтыөзен - Балыктыозен  

Белбұлақ - Бельбулак  

Бесбұлақ - Бесбулак  

Жаңаталап - Жанаталап  

Жаңатоған - Жанатоган  

Көктал - Коктал  

Қалғанкөл - Калганколь  

Қараөткел - Караоткель  

Қызылсу - Кызылсу 

3.2. Географические термины с аффиксами принадлежности в 

сочетаниях с предшествующими именами собственными, не имеющими 

аффикса родительного падежа, переводятся, если перевод способен дать 

точное значение этих терминов: 

Ақбас көлі - озеро Акбас  

Асанбай құдығы - колодец Асанбай  

Ескене бұлағы - родник Ескене  

Қордай асуы - перевал Кордай  

3.3. Народные географические термины с аффиксом принадлежности, 

вошедшие в международный терминологический географический фонд, в 

сочетаниях с предшествующими именами собственными, не имеющими 

аффикса родительного падежа, транслитерируются, при этом аффикс 

принадлежности опускается, и термин дается перед собственным 

названием: 

Байтек адыры - адыр Байтек  

Бектемір томары - томар Бектемир  

Қайдақ соры - сор Кайдак 

3.4. Географические термины с аффиксом принадлежности в 

сочетаниях с предшествующими именами собственными, снабженными 

аффиксом родительного падежа, не переводятся, а транслитерируются: 

Абылайдың Акалаңы - Абылайдын Акаланы  



 

Абылайдың Тақтасы - Абылайдын Тактасы  

Қайыпмергеннің Қарасуы - Кайыпмергеннин Карасуы 

3.5. Различительные определения үлкен, ұлы - «большой», «великий»; ұзын - 

«длинный»; кіші, кішкене, бала - «малый «, «короткий», «низкий»; жақсы - 

«хороший», «высокий», «длинный»; жаман - «плохой», «невысокий», 

«короткий»; шет - «крайний», «дальний»; қара - «черный»; сары «желтый»; 

бас - «главный», «головной», «верхний»; аяқ, төменгі -«нижний»; жоғарғы - 

«верхний»; орта - «средний»; орталық - «центральный»; жаңа - «новый»; 

ескі - «старый» и др., предшествующие только одноименным (одно и более 

коренным) географическим названиям, не переводятся, а 

транслитерируются: 

Ақ Ертіс - Ак Ертис  

Қара Ертіс - Кара Ертис 

 

Аяқ Қағыл - Аяк Кагыл  

Бас Қағыл - Бас Кагыл  

Орта Қағыл - Орта Кагыл 

 

Бала Талдық - Бала Талдык 

Ұлы Талдық - Улы Талдык 

 

Дулығалы Жыланшық - Дулыгалы Жыланшык  

Үлкен Жыланшық - Улькен Жыланшык  

Шағырлы Жыланшык - Шагырлы Жыланшык 

 

Жақсы Ақкөл - Жаксы Акколь  

Жаман Ақкөл - Жаман Акколь 

 

Жақсы Жалғызтау - Жаксы Жалгызтау  

Жаман Жалғызтау - Жаман Жалгызтау 

 

Жақсы Қандыадыр - Жаксы Кандыадыр  

Жаман Қандыадыр - Жаман Кандыадыр 

 

Жоғарғы Егінсу - Жогаргы Егинсу  

Төменгі Егінсу - Томенги Егинсу 

 

Күнгей Алатау - Кунгей Алатау  

Теріскей Алатау -Терискей Алатау 



 

 

 

Кіші Алматы - Киши Алматы  

Үлкен Алматы - Улькен Алматы 

 

Кіші Қаракөл-Киши Караколь  

Үлкен Қаракөл - Улькен Караколь 

 

Қара Кеңгір - Кара Кенгир  

Сары Кеңгір - Сары Кенгир 

 

3.6. Различительные определения, показывающие направления 

горизонта и предшествующие географическим названиям, шығыс - 

«восточный», батыс - «западный», солтүстік - «северный», оңтүстік - 

«южный», орта - «средний», орталық - «центральный» переводятся: 

Батыс Қазақстан - Западный Казахстан  

Оңтүстік Қазақстан - Южный Казахстан 

 

Орта Азия - Средняя Азия  

Орталық Азия - Центральная Азия  

Солтүстік Қазақстан - Северный Казахстан  

Шығыс Қазақстан - Восточный Казахстан 

3.7. Раздельное написание устанавливается: 

а) для названий, образованных сочетанием имени собственного в 

форме родительного падежа с географическим термином или иным словом, 

снабженным аффиксом принадлежности (ст. 3.4). 

 б) для названий с транслитерированными различительными 

определениями (ст. 3.5). 

в) для названий с переведенными на русский язык различительными 

определениями (ст. 3.6). 

3.8. Двух, трех, четырехкомпонентные казахские топонимы, 

состоящие из народных географических терминов и нарицательных слов 

(аппелятивов), пишутся слитно и транслитерируются: 

Аймысықкөккөз - Аймысыккоккоз  

Ақбасатан - Акбасатан  

Ақдаласор - Акдаласор  

Ақкөзқайнар - Аккозкайнар  

Аққұдықөзек - Аккудыкозек  

Ақсортопырақсай - Аксортопыраксай  



 

Ақтерек - Актерек  

Ақтуйесай - Актуйесай  

Алқакөлқұм- Алкаколькум  

Алтыншоқысу - Алтыншокысу  

Бұзауөлген - Бузауольген  

Еңбекшіқазақ - Енбекшиказах  

Жарқайыңағаш - Жаркайынагаш  

Қызылжарқұдық - Кызылжаркудык  

Мыңбұлақтау - Мынбулактау  

Тасқаракөл - Таскараколь  

Шұбартарауыз - Шубартарауыз 

3.9. Дефисное написание устанавливается для двойных названий, 

составленных из двух равноправных имен собственных: 

Айдарқұл-Қашар - Айдаркул-Кашар  

Ақбай-Қызылбай - Акбай-Кызылбай  

Ақсу-Аюлы - Аксу-Аюлы  

Ақсу-Жабағылы - Аксу-Жабагылы  

Ақтас-Қарабас - Актас-Карабас  

Бірсуат-Жаркөл - Бирсуат-Жарколь  

Жарма-Жосалы - Жарма-Жосалы 

Қалам-Қарасу - Калам-Карасу  

Мамай-Қайыңды - Мамай-Кайынды 

 

3.10. При дефисном и раздельном написании все части названий 

пишутся с прописной буквы. 

 

3.11. Казахские топонимы, ранее оформленные по 

топонимообразующей модеха русского языка путем присоединения родовых 

окончаний и аффиксов типа «-ка», «-ск», «-ский», «-ское», «-о», «-щина» и 

др. при употреблении и написании на казахском языке в именительном 

падеже утрачивают родовые окончания и на русском языке передаются 

соответственно: 

Адай ауылы - ауыл Адай (не Адаевка) 

Айтбай ауылы - ауыл Айтбай (не Айтбайка) 

Айтиев ауылы - ауыл Айтиев (не Айтиево) 

Алматы ауылы - ауыл Алматы (не Алматинское) 

Көкшетау қыраты - возвышенность Кокшетау  

Қарқаралы қаласы - г. Каркаралы (не Каркаралинск) 

Қаскелең өзені - река Каскелен (не Каскеленка) 



 

Мыңбаев ауылы - ауыл Мынбаев (не Мынбаево)  

село Жарсай - село Жарсай (не Жарсайское)  

село Уәлиханов - село Уалиханов (не Валиханово) 

Торғай үстірті - плато Торгай 

 

4. Образование русских оттопонимических  

прилагательных от казахских названий 

 

4.1. К казахским собственным названиям в именительном падеже, 

оканчивающимся на любую согласную букву, а также на буквы «й»/«у», 

добавляются русские аффиксы «-ский», «-ская», «-ское»: 

Ақсу ауданы - Аксуский район  

Жамбыл облысы - Жамбылская область  

Жылыой ауданы - Жылыойский район  

Қарасай ауданы - Карасайский район  

Шет ауданы - Шетский район  

Шу ауданы - Шуский район 

4.2. К казахским собственным названиям в именительном падеже, 

оканчивающимся на -ды/-ді, -лы/-лі, -ты/-ті, -шы/-ші, добавляются русские 

аффиксы «-некий», «-некая», «-некое». 

 

Балықшы ауданы - Балыкшынский район  

Бөрілі ауданы - Борилинский район  

Жуалы ауданы - Жуалынский район  

Зеренді ауданы - Зерендынский район 

Қазалы ауданы - Казалынский район  

Қамысты ауданы - Камыстынский район  

Қарғалы ауданы - Каргалынский район  

Мұнайлы ауданы - Мунайлынский район  

Шортанды ауданы - Шортандынский район 

 

4.3. К казахским собственным названиям в именительном падеже, 

оканчивающимся на «а» и «е», добавляются русские аффиксы «-инский»,   

«-инская», «-инское», с заменой конечных букв «а» и «е» на «и». 

Алға ауданы - Алгинский район  

Жарма ауданы - Жарминский район  

Қаратөбе ауданы - Каратобинский район  

Қобда ауданы - Кобдинский район  

Қызылқоға ауданы - Кызылкогинскнй район  



 

Қызылорда облысы - Кызылординская область  

Нұра ауданы - Нуринский район  

         Сарыарқа ауданы - Сарыаркннский район 

 

4.4. Прилагательные, являющиеся принадлежностью «адресных» 

наименований, образуются от географических названий по правшам статей 

4.1., 4.2.., 4.3. по структуре оттопонимическое прилагательное + 

нарицательное существительное: 

 

Көкшетау орман шаруашылығы - Кокшетауское лесничество 

Қорғалжын қорығы - Коргалжынский заповедник 

Іле-Алатау ұлттық табиғи паркі - Иле-Алатауский национальный 

природный парк. 

 

5. Ударение и склонение 

 

5.1. Ударение в казахском языке — фиксированное и падает на 

последний слог слова; в составных названиях, которые пишутся слитно, 

главное ударение падает на конечный слог последнего слова. 

 

5.2. Казахские географические названия, имеющие в конце аффиксы -

лы/-лі, -ты/ -ті, -ды/-ді, которые показывают на наличие или обилие чего-

то, но не на множественность самого объекта, на русском языке не 

склоняются и в предложном падеже передаются: 

в Алматы, а не в Алматах  

в Карагайлы, а не в Карагайлах  

в Караганды, а не в Карагандах  

в Каргалы, а не в Каргалах  

в Когалы, а не в Когалах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ НАЗВАНИЯ 

1. Отдельные традиционные, но искаженные казахские географические 

названия, приведенные в «Инструкции по русской передаче географических 

названий Казахской ССР» 1971 года, после принятия в 1997 году Закона «О 

языках в Республике  Казахстан» исправляются, а некоторым возвращаются 

исторические названия. 

Традиционные названия, 

рекомендованные 

передавать старой 

инструкцией в 

отклонение от правил 

Правильное казахское 

название и написание 

Должно быть по новой 

инструкции 

горы Муголжары 

 

 

Мұғалжар тауы горы Мугалжар 

 
Курчумский хребет Күршім жотасы хребет Куршим 

оз. Балхаш Балқаш көлі оз. Балкаш 

оз. Тенгиз 

(многочисленные) 

Теңіз көлі оз. Тениз 

плато Устюрт Үстірт плато Устирт 

р. Большой Узень Қараөзен р. Караозен 

р. Иргиз Ырғыз озені р. Ыргыз 

р. Малый Узень Сарыөзен р. Сарыозен 

р. Тургай Торғай өзені р. Торгай 

р. Урал Жайық (Орал) өзені р. Жайык (Орал) 

Р. Чу Шу өзені р. Шу 

хребет Чингизтау Шыңғыстау жотасы хребет Шынгыстау 

 

2. Все казахские топонимы на русский язык должны транслитерироваться по 

правилам настоящей Инструкции. 

 

ПЕРЕДАЧА РУССКИХ НАЗВАНИЙ 

НА КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК 

 

1.Русские названия населенных пунктов, административно-

территориальных, территориально-производственных единиц, фермерских 

хозяйств, кооперативных организаций, физико-географических объектов на 

территории Республики Казахстан на русском языке даются в правильном 

русском написаний согласно «Правил написания на картах географических 

названий СССР» (Москва, 1967 г.), «Руководства по сбору и установлению 



 

географических названий на топографических картах и планах» (Москва, 

1985 г.) и других нормативных словарей и справочников. 

2. Русские названия географических объектов Казахстана на казахский 

язык полностью транслитерируются с соблюдением правил написания 

названий на русском языке. 

3. Русские собственные названия в именительном падеже с аффиксами: 

«-ск», «-ское», «-ский», «-щина», «-ка», «-ое», «-о» и др., указывающие на 

род объекта. на казахский язык передаются без усечения аффиксов, так как их 

усечение искажает смысловое содержание, заложенное в названиях: 

г. Зыряновск - Зыряновск қ. (а не Зырян)  

г. Лениногорск - Лениногорск қ., (а не Лениногор) 

Зыряновское месторождение - Зырянов (но не Зырян) кенорны  

совхоз Маяковский - Маяковский (а не Маяков) кеңшары 

 

4. С отклонением от правил настоящей Инструкции на казахский язык 

передаются некоторые русские географические названия, ставшие в 

Казахстане традиционными: 

г. Москва - Мәскеу қ.  

г. Петропавловск - Петропавл қ.  

г. Семипалатинск - Семей қ.  

г. Уральск - Орал қ.  

г. Усть-Каменогорск - Өскемен қ. 

Россия - Ресей 

5. Русские собственные названия областей, районов, сельских округов, 

образованные от их центров (городов, поселков, сел), на казахский язык 

передаются с усечением аффиксов, показывающих род объектов: 

Булаевский район - Булаев ауданы  

Железинский район - Железин ауданы  

Лебяжинский район - Лебяжі ауданы  

Мамлютский район - Мамлют ауданы  

Успенский район - Успен ауданы  

Федоровский район - Федоров ауданы 

 

6. Географические названия, пишущиеся на русском языке через дефис, 

на казахский язык передаются также через дефис: 

г. Форт-Шевченко - Форт-Шевченко қаласы  

п. Усть-Таловка. - Усть-Таловка кенті  

с. Басово-Водное - Басово-Водное селосы 

 



 

7. Иностранные собственные географические названия на казахском 

языке пишутся как приняты на государственном языке: 

Азербайджан - Әзербайжан  

Афганистан - Ауғанстан  

Греция - Грекия  

Индия - Үндістан  

Китай - Қытай  

Монголия - Монголия  

Турция - Түркия 
  



 

Приложение 1 

ТАБЛИЦА  

русской передачи букв казахского алфавита 

 

Казахские 

буквы 

Русская 

передача 

Казахские 

буквы 

Русская 

передача 
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Приложение 2 

КРАТКИЙ СПИСОК  

терминов и нарицательных слов, формирующих казахские 

географические названия 

Перечень сокращений, принятых в списке: 

араб. - из арабского языка  

диал. - диалектное слово 

монг.  - из монгольского языка  

перс. - из персидского языка  

тадж. - из таджикского языка  

турк.- из туркменского языка  

узб. - из узбекского языка  

уст. - устаревшее слово 

* казахские термины, вошедшие в международный географический 

терминологический фонд 

Казахское 

написание 

Русская 

передача 

Буквальное и смысловое значение 

ағаш агаш дерево, лес; деревянный, лесистый; роща, бор 

ағын агын сток (годовой, средний) 

ағыс агыс течение воды, поток 

адыр адыр в Сарыарке обособленные низкие горы, 

сопки, образованные твердыми породами; на 

юге Казахстана расчлененное холмистое 

предгорье из рыхлых пород 

азат азат свободный, вольный 

ай ай луна, месяц; частица, образующая имена 

людей, родов 

айғыр айгыр жеребец; в составе сложных географических 

названий  означает - большой, длинный 

айдар айдар чуб, коса; гребешок петуха 

айдарлы айдарлы с чубом, косой, гребешком 

айлақ айлак 

 

причал 

аймақ аймак регион; окрестность ауыла 

айна айна зеркало; зеркальный, прозрачный 

айналма айналма меандр, излучина 

айран айран простокваша; белесый, мутный 



 

айрық айрык разделяющий; узкая речная долина, 

отделяющая одну возвышенность от другой 

или возвышенность, отделяющая одну долину 

от другой 

айыр айыр раздвоенный, разветвленный; развилина, 

развилка 

ақ ак белый; чистый, прозрачный; пресный 

ақбайтал акбайтал толстый сугроб снега после снежного бурана 

(диал.) 

аққан аккан текущий, протекающий 

аққұм аккум белые пески; подвижные пески, лишенные 

растительности 

ақсай аксай белая балка; небольшая горная река, 

питающаяся снеговыми водами 

ақсу аксу белая вода; чистая пресная река; река, 

питающаяся снеговыми и ледниковыми 

водами 

ала ала пестрый, разноцветный; пегий 

алаң алан поляна; ровная открытая площадь 

алатау алатау пестрые горы; высокие горы с ледниками 

алғабас алгабас развивающийся, процветающий 

алған алган взятый, добытый 

алқа алка ожерелье, круг; круглый 

алма алма яблоня, яблоко; яблоневый 

алты алты шесть 

алтын алтын золото; золотой 

аман аман благополучный 

аңғар ангар речная долина; межгорная долина 

апан апан широкий неглубокий колодец; старый 

колодец с обвалившимися стенками 

арал арал остров; островной 

аран аран загон для скота 

арасан арасан теплый или минеральный источник 

арба арба телега, воз 

арқа арка спина; задняя сторона; крупная сглаженная 

возвышенность, вытянутая в определенном 

направлении 

арқалық аркалык небольшой хребет 

арқар аркар дикий горный баран 

арна арна русло реки 

арт арт перевал 

артқан арткан переваленный 

арша арша можжевельник 

арық арык оросительный канал, канава 



 

арық арык тощий, худой 

арыс арыс большой, длинный 

арыстан арыстан лев; большой 

асар асар укрепление, укрепленный замок; крепость, 

городище (от араб «хисар») 

асқан аскан перевальный; пройденный, проезжий 

асқар аскар высокая гора 

астана астана столица 

астау астау корыто, желоб; узкое глубокое русло; долина 

асу асу перевал через горный хребет 

ат ат лошадь, конь 

ата ата дед, старец; большой, главный 

атан атан холощенный верблюд; большой, высокий 

атырау атырау дельта; изрезанное побережье моря или озера 

с заливами, устьями рек, полуостровами, 

заросшими отмелями 

аудан аудан район 

ауыз ауыз рот; вход в ущелье, горную долину, залив 

ауыл ауыл село; всякое сельское поселение 

ауыт, әуіт ауыт, ауит искусственный маленький пруд (диал.) 

аша аша развалина; раздвоение; место слияния двух 

рек; место ответвления протока 

ашудас ашудас квасцы 

ашық ашык открытый, голый, незащищенный 

ащы ащы горькая; солонцеватые понижения 

аю аю медведь 

аяқ аяк нога; конец; нижний; низовье, устье реки; 

последний 

аяқ аяк чаша, чашка 

әулие аулие святой, священный 

әупілдек 

(үлкен 

көлбұка) 

аупильдек 

(улькен 

кольбука) 

большая выпь 

баба баба дед, прадед 

базар базар рынок; поселение 

бай бай богатый; богач, хозяин 

байрақ байрак флаг, знамя 

байтақ байтак обширный, безграничный 

байтал байтал кобылица-трехлетка 

байын байын богатый, обильный (от монг. «баян») 

байыр байыр пологие холмы, валы, сглаженные 

возвышенности (диал.) 

бақа бака лягушка 

бақанас баканас раздвоение, разветвление в устьевой части 



 

реки; древние дельтовые протоки или старые 

сухие русла 

бақыр бакыр медь; ведро 

 

бал бал мед; пресный, вкусный (о воде) 

 

бала бала ребенок; в сложных названиях малый, 

короткий, низкий 

 

балапан балапан птенец; малый 

 

балғын балгын зеленый, недозревший 

 

балқаш балкаш болотистая кочковатая местность, топь 

 

балуан балуан силач, борец 

 

балық балык рыба; рыбный 

 

балықшы балыкшы рыбак 

 

барған барган посетивший 

 

бас бас голова; вершина горы; верховье реки; начало; 

главный, верхний; прибрежное озеро 

 

басқан баскан залитый, затопленный 

 

бастау бастау начало; исток реки; верховье; родник, 

источник; ручей, речка, берущая начало из 

родника 

 

батпақ батпак болото; трясина, топь; вязкий, топкий 

 

батыр батыр богатырь, герой; большой, высокий 

 

бауыр бауыр печень; защищенный подветренный склон; 

подошва горы, возвышенности 

 

баян баян богатый, обильный 

 

бәйге байге скачки 

 

бейіт бейит кладбище, надмогильное сооружение 



 

 

бек бек знатный; видныи, заметный 

 

бел бель поясница, талия; невысокая седловина; 

полого-вытянутая невысокад. возвышенность 

без ясно выраженной подошвы и гребня 

 

белгі бельги знак, примета 

 

берік берик крепкий, прочный 

 

бес бес Пять 

 

бет бет лицо; сторона; поверхность 

 

беткей беткей склон горы, возвышенности 

 

бидайық бидайық блюдцеобразное понижение, которое весною 

заливается водой, а летом высыхает и 

покрывается луговой растительностью (в 

основном пыреем) 

 

бие бие кобыла 

биебау биебау пырей безкорневищный; место, где 

привязывают дойных кобыл 

 

биік биик высокий; высота, гора 

 

боз боз светлый, серый, белесый, белый 

 

боз боз ковыль, ковыльная степь 

 

бозінген бозинген туфовидный пористый гипс (диал.) 

 

боқ бок навоз, кизяк, помет  

 

бор бор мел 

 

боралдай боралдай полынь (монг.) 

 

боран боран буран 

 

босаға босага дверной проем, косяк двери; узкая сквозная 

долина 



 

 

бостандық бостандык свобода, освобождение 

 

бота бота верблюжонок; малый, низкий 

 

бөген боген водохранилище 

бөгет богет запруда, плотина, дамба 

 

бөктер боктер подножье горы, склона; наклонные равнины, 

примыкающие к склонам; шлейфы гор 

 

бөрі бори Волк 

 

бөрік борик круглая шапка 

 

бура бура верблюд-производитель; большой, высокий 

 

бұғаз бугаз пролив; узкая полоса воды; горло 

 

бұғы бугы олень 

 

бұзау бузау теленок; малый, низкий 

 

бұйрат буйрат кряж; кудрявый, курчавый 

 

бұқа бука бык-производитель; большой, высокий 

 

бұлақ булак родник, ручей, иногда речка 

 

бұлан булан лось 

 

бұрма бурма поворот, изгиб 

 

бұта бута кустарник 

 

бұтақ бутак ветвь; приток реки 

 

бүркіт буркит беркут 

 

бьшқылдақ былкылдак зыбун, трясина; пониженная болотисто-

лушвая местность с обильным выходом 

грунтовых вод 

 

бір бир один, единственный, единый 



 

 

бірлестік бирлестик объединение, товарищество 

 

бірлік бирлик единство 

даба, дабан даба, дабан перевал (от монг. «даваа») 

 

дала дала степь, поле, открытая равнинная местность 

 

дара дара межгорная долина 

 

дарбаза дарбаза ворота, проход между горами; ущелье (от 

тадж. «дарвоза») 

 

дария дария большая река (перс.) 

 

даулы даулы спорный 

дауыл дауыл буря, сильный ветер, ураган 

 

дәуір дауир эпоха, период 

 

дешіт дешит степь, каменистая пустыня (перс.) 

 

диқан дикан дехканин, крестьянин 

 

диірмен диирмен мельница, жернов 

 

домалақ домалак шар; круглый 

 

домбақ домбак куполовидная Массивная возвышенность 

 

доңғал донгал заметная округленная возвышенность 

 

доңыз доныз дикая свинья 

 

дөң дон круглая низкая или выпукло-пологая 

небольшая возвышенность 

 

дөңгелек донгелек колесо, круг; круглый 

дулыға¹ дулыга длинная шерсть на верхушке горба 

одногорбого верблюда ] 

дулыға² дулыга шлем 

 

дің дин конусообразная сопка, холм 

 



 

егіз егиз близнецы, двойня 

 

егін егин посев, пашня, хлебное поле; посевной 

 

егіндік егиндик пахотоспособная земля 

 

екі еки два 

 

елік елик косуля 

 

емел емель седло; перевал (от монг. «әмәәл») 

 

емшек емшек грудь (женская) 

 

есек есек осел; ослиный; низкий 

 

ескі ески старый, ветхий 

 

еспе еспе степная река, сильно размывающая всю 

песчаную долину во время половодья, а летом 

пересыхающая или распадающаяся на 

отдельные плесы; колодец в таких долинах 

 

есік есик дверь;  порог, горный завал в узком ущелье; 

узкие заливы или проливы между 

прибрежными островами, полуостровами и 

берегами 

 

етек етек подгорная равнина 

 

ешкі ешки коза, козий 

 

жаға жага берег реки, озера и других водоемов 

 

жағалау жагалау побережье 

 

жаз жаз лето 

 

жазық жазык плоский, ровный; равнина, ровная местность 

 

жайдақ жайдак открытая местность 

 

жайқын жайкын безбрежный (напр, об озере) 

 



 

жайлау жайлау летнее пастбище, обильное кормом и водой; 

летовье, летовка, летнее высокогорное 

пастбище 

 

жайма жайма  

заливаемая ровная низина в пойме реки 

жайпақ жайпак плоскогорье 

 

жайық жайык разливающаяся река, текущая по равнине 

 

жайылма жайылма широкая пойма реки; пониженная местность, 

заливаемая водой во время половодья 

 

жайылым жайылым всякое пастбище, выпас 

 

жайын жайын сом 

 

жақ жак сторона 

 

жақсы жаксы хороший; высокий, длинный 

 

жал жал грива; заметная возвышенность, вытянутая в 

определенном направлении, с ясно 

выраженным гребнем, подошвой и крутыми 

склонами 

 

жалаңаш жаланаш голый; ровная открытая местность; не 

заросшее травой озеро 

 

жалау жалау флаг 

 

жалғыз жалгыз один, одинокий 

 

жалпақ жалпак плоский; широкий 

 

жалпаң жалпан сплющенный 

 

жалтыр жалтыр блестящий, сверкающий; гладь; открытое не 

заросшее травой озеро 

 

жаман жаман плохой; низкий, короткий 

 

жамбас жамбас тазовая кость; боковой; нижняя часть склона 

сравнительно некрупной возвышенности 



 

жан жан бок; около, рядом 

 

жаңа жана Новый 

 

жапалақ жапалак сова 

 

жар жар яр, круча, обрыв, крутой берег реки 

 

жарма жарма расколотая, рассеченная; прорыв; река с 

глубоким руслом и крутыми берегами 

 

жартас жартас скалистый обрыв, скала, утес 

 

жарық жарык трещина, щель; понижение, изрезанное 

текучими водами, низина с промоинами и 

кочками проток или рукав реки 

 

жас жас молодой, юный 

 

жасыл жасыл зеленый; молния 

 

жасылкөл жасылколь зеленое, лазурное озеро; общее название 

высокогорных озер, питающихся 

ледниковыми водами 

 

жез жез медь, латунь 

 

жеке жеке отдельный, обособленный 

 

жел жель ветер 

 

жер жер земля; место, местность  

 

жеткен жеткен достигать, добраться 

 

жеті жеты семь; много, множество 

 

жетім жетим сирота, одинокий 

 

жиде жиде лох (растение) 

 

жиек жиек кайма, кромка воды, берег водоема 

 

жирен жирен рыжий 



 

жиырма жиырма двадцать; много, множество  

 

жоғарғы жогаргы верхний 

 

жол жол путь, дорога, тракт 

 

жон жон спина; увал; вытянутая плосковершинная 

возвышенность с пологими склонами, без 

ясно выраженного подножья и гребня 

жоса жоса охра, сурик 

 

жота жота горный хребет, гребень горы 

 

жуа жуа дикий чеснок 

 

жуан жуан толстый массивный, большой 

 

жусан жусан полынь, полынный 

 

жұт жут джут; массовый падеж скота зимой 

 

жүз жуз сто; много, множество 

 

жылан жылан змея, змейка; змеиный 

 

жылға жылга ручей, ручеек в овраге 

 

жылы жылы теплый 

 

жылым жылым полынья, незамерзающее зимой место в реке 

и на озере; продушина 

жыңғыл жынгыл тамариск, гребенщик (растения) 

 

жыра жыра овраг; узкое крутостенное русло временного 

водотока с голыми незадерненными бортами 

жырасай жырасай лог 

жырық жырык промоина, вымоина 

 

жіңішке жинишке тонкий; узкий 

 

заңғар зангар высокий, огромный; высокая гора 

 

зор зор громадный, большой, огромный 

 



 

изен изен кохия (растение из семейства маревых) 

 

индер индер высота, возвышенность (ог монг. «ондер») 

 

ирек ирек волнистые,'зубчатые гребни возвышенности; 

извилистые русла рек 

ит ит собака; собачий 

 

итмұрын итмурын собачий нос; шиповник  

 

иін иин плечо; изгиб, излучина реки, лука 

 

иір иир изогнуто-зубчатый, волнистый; извилины, 

меандры (петли) реки или дороги 

 

иірім иирим мелкие плесы; глубокие участки русла 

маловодных пересыхающих рек между 

перекатами 

катта катта большой, громадный, огромный (узб.) 

 

кебір кебир сухой солончак, солончаковая местность 

 

кезең кезен седловина горы, пониженное место гребня 

гор 

келте кельте короткий 

кемер кемер ряд возвышенностей, окаймляющих 

полукругом пониженную местность; 

береговой вал, высокий берег, обрыв; 

кемпір кемпир старуха; старушечий; старый, древний 

 

кен кен руда  

 

кендір кендир растение из семейства кутровых 

 

кене кене клещ 

 

кент кент крупное поселение, поселок 

 

кең кен широкий, обширный, великий 

 

кереге кереге решетка, стена юрты 

керегетас керегетас удлиненная, несколько изогнутая каменистая 

возвышенность с крутыми трещиноватыми 

склонами 



 

кескен кескен резанный, рубленный 

 

кеткен кеткен ушедший, утонувший 

 

кетпен кетпен кетмень, мотыга 

 

кешу кешу брод, мелкое место в реке, через которое 

можно проехать 

кит кит скит, монастырь (от монг. «хийд») 

 

киіз кииз кошма, войлок 

 

киік киик сайгак 

 

көгал когал луговая местность, зеленая лужайка 

 

көз коз глаз; отверстие; источник; место выхода 

грунтовых вод 

көк кок зеленый, синий, голубой; зеленое пастбище в 

начале весны; понижения с лугами; небо 

көкпек кокпек лебеда (растение из семейства маревых) 

 

көксу коксу синяя вода; река, питающаяся ледниковой 

водой 

көл коль озеро; озерный 

 

көлденең кольденен поперечный 

 

көлтабан кольтабан лиман; понижение, заливаемое весенними 

водами, и летом превращаемое в луга 

көмей комей узкий залив на берегу озера 

 

көмір комир уголь 

 

көң кон уплотненный навоз, перегной; зимовка, место 

зимней стоянки 

көп коп много, множество, масса 

 

көпір копир мост 

 

көтерме котерме дамба, искусственный береговой вал 

 

күзеу кузеу осенняя стоянка, пастбище 

 



 

күйік куйик горелый, сгоревший 

 

күміс кумис серебро; серебряный, серебристый, 

блестящий 

күн кун солнце; день; погода 

 

күнгей кунгей солнечная сторона; южный склон горы, 

хребта 

күп куп понижения в долинах, где собираются талые 

и дождевые воды (диал.) 

күшік кушик щенок; низкий, малый 

 

кіндік киндик пуп; центр; заметное, выделяющееся 

 

кірме кирме губа; узкий залив, врезающийся в сушу 

 

кішкене кишкене малый, маленький, низенький 

 

кіші киши малый, короткий, низкий 

 

қабақ кабак веко; вертикальный борт высокого берега 

реки, озера, обрыва, террасы; карниз над 

пропастью 

қабан кабан кабан, дикая свинья; кабаний 

 

қабырға кабырга ребро; крутая стена; боковой, параллельный 

 

қағыл кагыл место, откуда ветер сдувает снег 

 

қаз каз гусь 

қазған казган выкопанный, вырытый 

 

қазақ казах 

(традиц.) 

казах (этноним); казахский 

 

қазан казан котел 

 

қазан- 

шұңқыр 

казан- 

шункыр 

котловина 

 

қайқаң кайкан невысокая седловина на низких 

возвышенностях (валах, кырах, гривах) 

қайқы кайкы вогнутый; небольшие пологие долины в горах 

 

қайнар кайнар ключ, бьющий под напором; восходящий 

родник под давлением; кипящий, бурлящий 



 

қайрақ кайрак точильный камень, брусок 

 

қайраң кайран подводная отмель, мель; мелководье моря, 

большого озера, крупной реки 

қайың кайын береза; березовый 

 

қайыр кайыр береговая "песчаная коса 

 

қақ как небольшое неглубокое плоское озеро, которое 

весной заполняется талыми пресными 

водами, а к концу лета становится 

солоноватым или, совершенно высыхая, пре-

вращается в такыр 

қақпа какпа ворота; вход в ущелье; продольное 

понижение между горами 

қақпақ какпак крышка 

 

қақпан какпан капкан 

 

қала кала город; укрепление, крепость 

 

қалайы калайы олово 

 

қалғұты калгуты ворота; река с обрывистыми берегами, 

текущая в ущелье (от монг. «хаалгатты») 

қалқа калка прикрытие, заслон 

 

қалқан калкан щит; невысокая сопка со сглаженной 

вершиной 

қалпақ калпак шляпа, колпак 

 

қалың калын густой; толстый; заросль 

 

қамал камал укрепление, крепость (уст.) 

 

қамыс камыс тростник 

 

қан кан кровь; кровавый, красный 

 

қанат канат крыло; решетка юрты 

 

қаңбақ канбак перекати-поле; местность, заросшая канбаком 

(растение) 

капшағай капшагай узкое глубокое каменистое горное ущелье в 



 

горах, по которому течет река (от монг. 

«хавцгай») 

қар кар снег 

 

қара, 

қараша 

кара, 

караша 

черный, черненький, черноватый; 

бесснежный 

қара кара сопка, гора, крупная возвышенность, 

сложенная из твердых горных пород с 

частыми обнажениями, обычно темного цвета 

қараағаш караагаш вяз, берест 

 

қарабауыр карабауыр черное, защищенное от ветра подножье горы 

или подгорная равнина, где зимой сдувается 

снег 

қарағай карагай сосна; сосновый 

 

қараған караган низкорослый кустарник из семейства бобовых 

 

қарақұм каракум черные пески, закрепленные пески 

 

қарасу карасу черная вода; река, питающаяся грунтовыми 

водами; плес на пересыхающих реках 

 

қарасуық карасуык бесснежный холодный ветер 

 

қаратау каратау черные горы; низкие горы, где летом нет 

сйежного покрова 

қарауыл карауыл караул, охрана; застава, наблюдательный 

пункт, дозор 

 

қарға карга ворона; вороний 

 

қарқара каркара девичий головной убор с высокой тульей и 

перьями 

қарсақ карсак корсак (из рода лисицы) 

 

қаршыға каршыга тетеревятник 

 

қарын карын желудок, живот 

 

қасқа каска лысый; незаросший; голые скалистые 

вершины; родник с прозрачной водой 

қатын катын женщина; в сложных геогр. названиях низкий, 

короткий 



 

қауға кауга бадья 

қашар кашар типовой скотный двор, кошара, овчарня 

 

қашқан кашкан убегавший; отделившийся 

 

қисық кисык кривой, покривившийся 

 

киыршық киыршык гравий 

қия кия вершина с крутыми каменистыми склонами; 

высокая неприступная скала в горах 

қияқ кияк колосняк, растение из семейства злаковых 

 

қобы кобы горная долина; голое понижение среди песков 

 

қоға кога рогоз (растение) 

қодыраң кодыран старая залежь 

 

қожыр кожыр возвышенность; склоны, усеянные 

каменными обломками и осыпями 

қозы козы ягненок; маленький, небольшой, низкий 

 

қой кой овца, баран; овечий, бараний 

 

қойнау койнау очень маленький, защищенный от ветра 

залив; очень маленькая закрытая горная 

долина 

қойын койын пазуха; небольшая долина в горах; 

небольшой, защищенный от ветра залив, 

бухта 

қол кол рука (от монг. «гол») 

 

қолат колат ложбина 

 

қолтық колтык подмышка; горная долина, защищенная от 

ветра; залив, далеко вдающийся в сушу 

қоныс коныс место стоянки аула на пастбище; место 

поселения, обжитое место, угодья; урочище 

қоңыр коныр темный, бурый, коричневый; закрепленные 

песчаные холмы, поросшие растительностью 

қопа копа озеро или болотистое место, поросшее густым 

камышом, рогозой, осокой 

қора кора двор, хлев, загон для скота на зиму 

қора кора долина горной реки, окруженная крутыми 

склонами гор с узким труднопроходимым 



 

ущельем 

қорған корган укрепление, крепость; погребальный 

памятник; искусственный холм, насыпь над 

погребением 

қоржын коржын переметная сума с двумя отделениями; 

двойной 

қорық корык заповедник, оберегаемая земля, где нельзя 

пасти скот и охотиться 

қорым корым каменная осыпь, нагромождение камней на 

склонах 

қорыс корыс плывун; болотистая непроходимая местность, 

поросшая тростником 

қос кос пара, два; парный, двойной 

 

қотан котан круглый; круглая площадка, образованная 

группой юрт; круглый сосновый бор; круглая 

поляна в лесу 

қотыр котыр струп, струпья, плешь; склоны 

возвышенности, где на однообразном фоне 

выделяются вперемешку пятна темных 

коренных пород, зеленых кустарников и 

островки различных трав 

қотыртас котыртас скала из непрочной выветрившейся горной 

породы, с изъеденной поверхностью 

қотыртау котыртау гора, усеянная многочисленными крупными 

обнажениями горных пород по склонам 

қошқар кошкар баран-производитель; в сложных геогр. 

названиях - большой, длинный, высокий 

қоян коян заяц; заячий 

 

қу ку высохший, выгоревший, сухой; сухостой; 

бледный; одинокий 

қу ку лебедь 

 

қурай курай бурьян, всякая грубая сухая трава 

 

қуыс куыс полость, выемка; узкая длинная долина или 

ущелье, глубоко запрятанные в горах 

құба куба бледный, светлый 

 

құдық кудык колодец 

 

құз куз пропасть, глубокое ущелье 

 



 

кұйған куйган место впадения реки в озеро; устье реки 

 

құйылыс куйылыс место впадения притока в основную реку; 

устье притока 

кұлақ кулак ухо; слабо вдающийся в сушу залив озера; 

голова небольшого арыка; единица измерения 

воды в оросительной системе 

құлама кулама спуск, скат, уклон 

 

кұлан кулан диқое непарнокопытное животное 

 

құлжа кулжа самец горного барана 

 

кұлын кулын жеребенок; малый, низкий 

 

құм кум песок, пески; песчаный 

 

құмайт, 

құмақ, 

кұмдақ 

кумайт, 

кумак, 

кумдак 

песчаная почва; песчаная местность 

құмдауыт, 

құмдасын 

кумдауыт, 

кумдасын 

песчаная местность 

кұмқайыр кумкайыр коса 

 

кұндыз кундыз выдра 

 

құр кур сухой, высохший; пустой 

 

құр кур тетерев 

 

құрақ курак молодой тростник 

 

құрық 

құрық 

куры, 

курык 

сухой, высохший 

құрылыс курылыс строительство, новостройка, устройство 

 

кұс кус птица; птичий 

 

құю кую колодец (диал.) 

 

қыз кыз девочка, девушка; девичий 

 

қызыл кызыл красный 

 



 

қызылқұм кызылкум красные пески; незакрепленные, незаросшие 

песта 

қызыл су қызыл су зимняя или весенняя наледная вода; 

выступающая перед вскрытием рек и озер 

қылы кылы узкая длинная полоса воды, очень узкий 

пролив, суженная часть реки 

қылыш кылыш шашка, сабля; узкая острогребневая вершина 

 

қыр қыр гребень возвышенности, горы; низкая 

крутосклонная возвышенность 

қырат кырат возвышенность; участок земной поверхности, 

характеризующийся приподнятостью над 

окружающими территориями (условно 

абсолютной высоты более 200 м) 

қырған кырган место уничтожения, истребления 

 

қырқа кырка гряда; вытянутая, относительно невысокая, 

положительная форма рельефа различного 

происхождения 

қырман кырман гумно, ток 

 

қырық кырык сорок; много, множество 

 

қырылған кьфылган место, где что-то или кто-то уничтожен, 

истреблен, пал 

қыспақ кыспак теснина, горное ущелье; узкая терраса у 

подножья гор 

қыстау кыстау место, где располагается зимовка; зимнее 

пастбище 

лай лай муть; мутный, мутная вода; жидкая глина 

 

лақ лак козленок; малый, низкий 

 

леңгер ленгер монастырь, могила святого; почтовая станция; 

постоялый двор (от тадж. «лянгар») 

майдан майдан площадь; ровная открытая местность 

 

мақта макта хлопчатник, хлопок 

 

мал мал скот; имущество, богатство 

 

мамыр мамыр тяжеловесный, тучный; болезненный; май; 

период линьки птиц 

марал марал благородный олень 



 

 

маржан маржан жемчуг 

 

марқа марка крупный ягненок раннего окота; большой 

 

мая мая скирда 

 

мәдениет мадениет культура; культурный  

 

мерген мерген меткий стрелок 

 

мешіт мешит мечеть 

 

ми ми мозг; трясина, топкие места, состоящие из 

жидкой шины беловато-серого цвета на 

солончаковых понижениях 

мия мия солодка (растение) 

 

мойыл мойыл черемуха 

 

мойын, 

мойнақ 

мойын, 

мойнак 

шея; перешеек; узкая полоса воды, суши, 

песков; узкая часть долины или русла реки 

мола мола могила, надгробие, надмогильное 

сооружение; местность с могилами, кладбище 

молда молда мулла, служитель мусульманской религии 

 

мұз муз лед, ледяной покров реки, озера, моря; 

студеный 

мұзарт музарт ледовый перевал; перевал, где лежит 

сверкающий лед или снег 

мұздақ муздак гололедица; ледяная корка на снегу после 

оттепели 

мұздық муздык ледник; нетающий летом многолетний лед 

 

мұзтау музтау ледяные горы с вечными снегами 

 

мұқыр мукыр маловодная степная река, которая летом 

распадается на отдельные плесы или 

пересыхает, не доходя до крупной реки или 

озера (от монг. «мухар») 

мұрын мурын нос; мыс; выступ горы 

 

мүйіз муйиз рог 

 



 

мүйіс муйис мыс; выступ возвышенности, воды; конец 

маленького залива 

мың мын тысяча; много, множество 

 

мырза мырза господин; щедрый, благородный; большой, 

высокий 

найза найза копье, пика; островершинная скала, гора 

 

найзақара найзақара копьевидная сопка; солянка многолистная 

(растение) 

найзатас найзатас копьевидный камень 

 

нарын нарын тонкий; узкий (от монг. «нарийн») 

 

науа науа водопойное корыто; желоб, подающий воду 

на колесо мельницы 

нұр нур луч, блеск, свет 

 

нұра нура падь; вытянутая балка, сухая долина, лощина 

с крутыми склонами 

оба оба каменный тур, курган; большая груда камней, 

сложенная на вершине возвышенности или на 

равнине 

ой ой низина, впадина, пониженная местность 

 

ойнақ ойнак открытое место, где устраиваются игры и 

резвятся животные 

ойпаң ойпан пологое небольшое плоское понижение 

 

ойпат ойпат низменность, широкое понижение, 

занимающее значительную площадь 

ойыл ойыл провал 

 

ойыс ойыс впадина 

 

оқпан окпан понор, карстовая воронка, подземные пустоты 

 

ола ола гора (от монг. «уул») 

 

он он десять; много, множество 

 

оң он правый 

 

ор op канава, ров, яма 



 

 

ор op бурый; темно-рыжая масть (о животньрс) 

 

орай (арай) орай (арай) вершина горы (от монг. «орой») 

 

орақ орак серп 

орда орда столица, центр; очаг; юрта, ханская ставка 

 

орқаш оркаш высокая возвышенность, состоящая из 

отдельных обособленных глыбовых гор 

орман орман лес, тайга, лесная чаща, роща 

 

орпа орпа неглубокий колодец без сруба с широким 

верхом 

орта орта средний; середина 

 

ортақ ортак общий 

 

ортақшыл ортакшыл коллективный 

 

от от подножный корм, пастбище вообще 

 

отар отар пастбище любого сезона, расположенное 

вдали от аула, отгонный участок 

 

отжер отжер местность, богатая подножным кормом 

 

ошақ ошак очаг; таган; тренога для котла 

 

өгіз огиз вол; крупный, большой, высокий 

 

өзек озек лощина; небольшая река или долина; проток 

или рукав большой реки 

өзен озен река, речка 

 

өзен басы озен басы верховье, исток реки 

 

өлген ольген место смерти, гибели 

 

өлең олен осока; местность, заросшая осокой 

 

өлке ольке край; пониженная местность с луговой 

растительностью 

өңір онир подол; широкая полоса земли вдоль крупной 



 

реки, горно- 1 го хребта 

өр ор подъем в гору, повышение местности 

 

  небольшая горная река, вдоль которой 

цепочкой растут 

өре оре тугайные леса 

 

өрнек орнек образец, узоры  

 

өркеш оркеш горб верблюду зубчатый  

 

өртең ортен опаленное пастбище с молодой и зеленой 

травой 

өріс орис выгон место пастьбы скота, расположенное 

вокруг аула 

өткел откель брод, переправа через реку  

  

рабат рабат пограничное укрепление, поселенце, 

постоялый двор, 

/ укпепленный пункт на караванном пути 

сабан сабан плуг (уст.); солома 

 

сабын  сабын мыло 

сабыр  сабыр труднопроходимая, топкая, солонцеватая 

местность 

саға  сага устье реки, низовье; узкий залив озера 

сағыз   

 

сагыз жевательная сера; каучуконос, хондрилла 

(растение) 

саз* 

  

саз болотисто-луговая местность; мокрые луга у 

выхода грунтовых вод; болотная топь 

сай* сай балка, малая горная долина, река 

 

сайхан сайхан красивый, прекрасный (от монг. «сайхан») 

 

сайын дала сайын дала безграничная, широкая степь 

 

сала сала приток реки, расширенное продолжение  горный 

долины 

салқын салкын прохлада; прохладный, свежий 

 

салпаң салпан висящий, лопоухий 

 

самал самал свежий прохладный ветер 

 



 

сан сан камень; в конце сложного названия означает 

скалистую возвышенность, состоящую из 

твердых пород  (от перс. «сэнг») 

сандық сандык сундук; гора, камень в форме сундука 

 

сантас сантас каменная куча, сложенная в прошлом, для 

определения количества погибших воинов в 

сражениях 

сарай сарай дворец; сарай 

 

саралжын саралжын полынь понтийская (растение) 

 

сарқырама саркырама быстроток; грохочущий поток; гремящий 

 

сары сары желтый; большой, широкий; качественный 

 

сарыарқа сарыарка широкая богатая возвышенная степь 

 

сарыдала сарыдала широкая ковыльно-типчаковая степь 

 

сарымсақ сарымсак дикий луговой лук 

 

сарысу сарысу желтая вода, река; хорошая река; река, 

протекающая по глинистому руслу 

сасық сасык зловонный, тухлый 

 

саты саты лестница; ступенчатый склон 

 

саумал саумал молодой, неперебродивший кумыс 

 

сауыр сауыр круп лошади; сглаженные гребни гор 

округлой формы 

сахара сахара степь, степной простор; пустыня; прохладное 

место, защищенное от жары 

сегіз сегиз восемь; много, множество 

 

сексен сексен восемьдесят; много, множество 

 

сексеуіл сексеул 

(традиц.) 

саксаул; пустынное дерево из семейства 

коревых 

сел сель стремительные грязекаменные потоки с гор, 

образующиеся после ливня или интенсивного 

таяния ледников 

семіз семиз жирный, упитанный, тучный, толстый 



 

 

сеңгір сенгир скалистая возвышенность с крутыми 

склонами; обрывистый скалистый выступ или 

мыс; высокие цепи гор 

сойған сойган место, где резали скот или сдирали шкуру со 

зверей 

соқыр сокыр слепой; темный; река, теряющаяся в степи 

 

сол сол левый 

 

сона сона слепень 

 

соны соны свежее, неотравленное скотом пастбище 

 

сор сор солончак; пересыхающее летом мелководное, 

плоское, горько-соленое озеро * 

сораң¹ соран солянка (растение) 

 

сораң² соран конусовидная, крутосклонная возвышенность 

или вершина, выделяющаяся среди других 

своей высотой 

сортаң сортан солонец; солонцовая местность с характерной 

солянковой растительностью 

су су вода; в составе географических названий 

почти всегда осмысливается как река 

суат суат водопой, прорубь 

 

суқұлама сукулама водопад 

 

сулы сулы местность, где имеется водоисточник 

 

суық суык холод; холодный, морозный 

 

суыр суыр сурок 

 

сұлу сулу красивый 

 

сұңқар сункар сокол; соколиный 

 

сүлік сулик пиявка 

 

сүмбе сумбе кумирня; высокая столбовидная вершина (от 

монг. «сумбэр») 

сүттіген суттыген молочай (растение) 



 

 

сүттіқұдық суттыкудык колодец с большим дебитом воды; колодец, 

обильный молоком 

сынтас сынтас фигуры древних людей, выдолбленные из 

камня (балбалы), каменный столб, стела 

сыпсың сыпсын лесная чаща, густой лес, дебри 

 

сырт сырт внешний, наружный; спина; вытянутая 

возвышенность со 1 сглаженным верхом 

табан табан под ошва,снование; ложе временного озера; 

затопляемая 

таған таган низина, подставка; остаточные, останцевые 

горы 

тазтау тазтау плешивый; гора с обнаженной скалистой 

вершиной 

тай тай двухгодовалый жеребенок; небольшой, 

невысокий 

тақыр такыр глинистая пониженная местность, лишенная 

растительности 

тал тал ива, ивняк, тальник 

 

там там отдельно стоящее четырехугольное строение; 

надмогильное сооружение 

тамақ тамак горло; устье реки; вход в ущелье 

 

таң тан рассвет, утренняя заря 

 

таңба танба знак, метка, клеймо, тавро, тамга 

 

тар тар тесный, узкий 

 

тарам, тарау тарам, тарау разветвление, ответвление; рукав реки, 

разветвление дороги 

тарбаға тарбага сурок серый (от монг. «тарвага») 

 

тас тас камень; скала; гора, сопка или другая 

возвышенность, сложенная из твердых пород 

с их обнажениями 

таскөмір таскомир каменный уголь 

 

тасқын таскын паводок, разлив реки 

 

тастақ тастак местность с щебеночными почвами 

 



 

татыр, 

татырау 

татыр, 

татырау 

солонцеватая местность с незначительным 

содержанием соли 

тау тау гора, горы, горный хребет 

 

таулы қырат таулы кырат нагорье 

тебін тебин зимнее пастбище, покрытое снегом 

 

тегіс тегис ровный, гладкий; равный 

 

тегістік тегистик равнинный 

теке теке козел, горный козел; большой 

 

темір темир железо; железный 

 

темір-астау темир-астау железное корыто; узкое отвесное русло 

небольшой реки, откуда вода не выходит 

даже во время половодья 

тентек тентек бурный, бурливый; шаловливый; 

засасывающий солончак 

теңіз тениз море; большое озеро 

 

тепа тепа холм, бугор (турк., узб.) 

 

тепсең тепсен пологий склон невысокой возвышенности 

 

терек терек тополь, осина 

 

терең терен глубоко, глубокое место воды, омут; пропасть 

 

теріс терис неправильный; река, текущая не в том 

направлении, какое имеют другие реки этого 

района 

теріскей терискей теневая, северная сторона, северный склон 

горы 

теріскен терискен растение из семейства маревых 

 

тесік тесик дыра, отверстие 

 

тобылғы тобылгы низкорослый степной кустарник из семейства 

розоцветных 

тоғай тогай пойменный лес; лесолуговая растительность 

по поймам рек 

тоған тоган пруд, запруда; большой арык, канал 

 



 

тоғыз тогыз девять; много, множество 

 

той той пир; праздник 

 

тоқ ток сытый 

тоқсан токсан девяносто; много, множество 

 

толағай толагай сопка, холм, вершина горы (от монг. 

«толгой») 

томар томар кочка; кочковато-болотистая местность с 

луговой растительностью и обильным 

выходом грунтовых вод 

томпақ томпак выпуклый 

 

топ топ группа 

 

тораңғы торангы тополь разнолистный  

 

тораңғыл торангыл тополь сизолистный 

 

торғай торгай воробей; воробьиный; общее название мелких 

птичек 

торы торы гнедой 

 

төбе тобе холм, вершина горы 

 

төбешік тобешик бугор, холмик 

 

төменгі томенги нижний 

төңкеріс тонкерис переворот, революция 

 

төр тор верхняя часть горной долины 

 

төрт торт четыре 

төрткүл торткул развалины поселений и крепостей в виде 

плоской небольшой возвышенности, 

имеющей форму четырехугольника 

төрткіл торткиль четырехугольник; плосковершинные 

столовые возвышенности или останцы с 

обрывистыми склонами, сложенные из 

осадочных пород 

төс тос грудь; выпуклый склон 

 

төскей тоскей пологая невысокая возвышенность с 



 

выпуклым склоном 

 

ту ту знамя, флаг 

 

тура тура прямой, прямо 

 

тұз туз соль; соленое самосадочное озеро; соленый 

 

тұйық іуйык тупик; замкнутый 

 

тұма тума нисходящий родник 

 

тұмсық тумсык клюв; морда; мыс; удлиненный крутой 

выступ возвышенности 

тұрақ турак небольшой пруд на родниках (диал.) 

 

туран туран небольшая впадина на плоской вершине горы, 

где собирается вода (диал.) 

тұрмыс турмыс жизнь, быт 

 

тұрық турык место обитания, стоянка 

 

тұщы тущы пресный 

түбек тубек полуостров; мыс 

 

түйе туйе верблюд; верблюжий; большой, высокий 

 

түйемойнақ туйемойнак верблюжья шея; особая форма грядовых 

песков; изгиб горы, реки в виде верблюжьей 

шеи 

түлей тулей низина, заросшая густым саксаулом 

 

түлкі тульки лиса, лисица; лисий 

 

түп туп дно водоема; основание; конец полуострова 

со стороны суши; куст 

түрген турген быстрый (от монг. «тургэн») 

түрме турме приподнятое; нижняя полоса более или менее 

крутого склоңд выступов гор или другой 

возвышенности 

тың тын целина 

 

тыңжер тынжер целинная земля 

 



 

тышқан тышкан мышь 

тік тик отвесный, крутой; вертикальный; прямой 

 

укөк укок плоскогорье (монг.) 

 

усун усун вода, река (монг.) 

 

ұзын узын длинный; высокий 

 

ұлан улан красный, алый (от монг. «улаан») 

 

ұлас улас осина, тополь (от монг. «улиас») 

 

ұлы улы великий, грандиозный 

 

ұранқай уранкай небольшой дом; маленький 

 

ұсақшоқылық усакшокыпьж Мелкосопочник 

 

ұя уя гнездо 

 

үй уй жилище, дом, юрта 

 

үйдене уйдене скалистое ущелье, по которому течет река (от 

монг. «уудуд») 

үер уер поток; река, питающаяся снеговыми водами 

(от монг. «мууер») 

үйік уйик небольшой земляной холм, иногда 

искусственная насыпь 

үйірім уйирим водоворот 

 

үкі уки филин 

 

үлгі ульги пример, образец 

 

үлгілі ульгили примерный, образцовый 

 

үлкен улькен большой, громадный; длинный, высокий 

 

үңгір унгир пещера, грот; узкая глубокая долина в горах; 

длинная горная расщелина 

үрме урме подвижные песчаные возвышенности, 

барханы 

үстірт устирт плато; возвышенная равнина со слабо 



 

расчлененной поверхностью, ограниченная 

отчетливыми уступами от соседних равнин 

үш уш три 

хамар хамар мыс, выступ; нос (монг.) 

 

хан хан монарх 

худзир худзир солончак, солончаковая местность (от монг. 

«хужир») 

чорга чорга извилистая река (от моет, «цорго») 

 

шабарты шабарты глинистая или топкая местность; грязь, ил, 

топь (от монг. «шавар») 

шабын, 

шабындық 

шабын, 

шабындык 

сенокосные угодья, покос, луга 

шағала шагала чайка 

шаған шаган белый (от монг. «цагаан») 

 

шағыл шагыл бархан; песчаная возвышенность, 

полузакрепленная или закрепленная 

растительностью; в Сарыарке холмы из 

белого кварца  

шағыр шагыр полынь песчаная 

 

шажа шажа вершина горы, холма (диал.) 

 

шайтан шайтан черт, дьявол 

 

шақат шакат местность с каменистым грунтом или 

солонцеватой почвой, покрытая редкой 

растительностью 

шақпақ шакпак кремень; кремниевый 

 

шалғы шалгы коса 

шалғын шалгын луг 

шалқар шалкар невообразимый, необъятный обширный, 

большое или обширное озеро 

шалшық шалшык лужа; маленький неглубокий водоем с мутной 

водой 

шаң шан пыль 

шаңырақ тас шанырак 

тас 

отдельная кремниевая гора или другая 

возвышенность, | имеющая выпукло округлый 

(куполовидный) верх, напоминающий 

шанырак (верх юрты) 

шар шар точильный круг; желтый (монг.) 



 

шара шара большая деревянная чашка; ложе озера 

шат шат теснина, очень узкое каменистое ущелье, 

небольшой каменистый кряж, расчлененный 

очень узкими крутосклонными скалистыми 

теснинами 

шатқал шаткал ущелье; каменистая возвышенность, 

изрезанная многочисленными глубокими 

ущельями 

шатыр шатыр палатка, шатер; крыша 

 

шеген 

шек, шекара 

шеген 

шек, шекара 

колодезный сруб, колодец, граница, рубеж 

шеңгел шенгель растениеудз семейства бобовых 

шет шет крайний, Дальний, окраина, край; территория, 

расположенная вне данного государства или 

области 

ши ши высокий многолетний злак 

 

шйе шие вишня; вишневый 

 

шой шой громадный, толстый 

 

шоқ шок роща, бор 

 

шоқалақ шоқалақ разновидность бугристых песков, высокие (до 

16 м) холмы песка у кустов тамариска или 

скоплений тростников у выходов восходящих 

вод 

шоқат шокат небольшая конусовидная возвышенность; 

песчаный холм 

шоқы шокы сопка; выделяющаяся коническая 

возвышенность из твердых пород; 

остроконечная вершина гор 

шолақ шолак короткий, куцый 

 

шоң шон большой, высокий, длинный 

 

шоңғал шонгал порог 

 

шортан шортан щука; щучий 

 

шошақ шошак остроконечный круглый стог 

 

шошқа шошка свинья, свиной 



 

шөл шоль пустыня; безводная местность, безводное 

пространство 

шөлейт шольейт полупустыня; местность, где мало воды 

 

шөміш шомиш ковш; ковшеобразный, имеющий форму 

ковша 

шөп шоп трава, травяной 

 

шұбар шубар рябой; березово-осиновые колки; на севере 

Казахстана роща из лиственных пород; на юге 

Казахстана пониженная местность с 

разнообразной растительностью 

шұқанақ шуканак небольшая изрытая пониженная местность, 

где во время таяния снега собирается вода 

шұқыр, 

тиуңқыр 

шукыр 

шункыр 

углубление, яма; небольшая котловина 

шұрат шурат небольшая западина среди бугристо-грядовых 

песков с близкими грунтовыми водами и 

сравнительно богатой тростниково-злаковой 

растительностью 

шыбын шыбын комар, овод, слепень, муха; комариный, 

мушинный 

шыған 

шығанақ 

шыган 

шыганак 

залив, бухта 

шығыр шыгыр ворот; приспособление для полива и посева 

 

шым шым дерн, дерновина; верхний пласт земли с 

травой и корневищем 

шымылдық шымылдык занавес; гора, заслоняющая другую гору 

 

шың шын пик, труднодоступная вершина высоких гор 

 

шыңырау шынырау глубокий колодец; пропасть 

 

шырғанақ шырганак облепиха 

 

шілік шилиқ ива ползучая 

 

ызасу ызасу грунтовая, подпочвенная вода 

 

ық ык подветренный, защищенный склон 

возвышенности, защищенное от ветра место 

ылдый ылдый уклон, пологий склон, спуск; понижающаяся 

местность 



 

ырғай ыргай кизильник (растение) 

 

ыстық ыстык жара; жаркий, горячий 

 

ірге ирге основание, фундамент; подножие; стена 

 

ірі ири крупный, большой 

 

 

 

  



 

ҚЫСҚАРҒАН СӨЗДЕР ТІЗІМІ 

а. ауыл 

авт. автономия 

ауд. аудан 

ауд. орт. аудан орталығы 

аум. аумақ 

БҚО Батыс Қазақстан облысы 

қ. қала 

қал/әк. қалалық әкімшілік 

обл. облыс 

ОҚО Оңтүстік Қазақстан облысы 

раз. разъезд 

с. село 

СҚО Солтүстік Қазақстан облысы 

ст. станса 

ШҚО Шығыс Қазақстан облысы 

 

СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ СЛОВ 
а. ауыл 

Акм. обл. Акмолинская область 

Акт. обл. Актюбинская область 

Алм. обл. Алматинская область 

Атыр. обл. Атырауская область 

ВК. обл. Восточно-Казахстанская область 

г. город 

гор/ а. городской акимат 

Жамб. обл. Жамбылская область 

ЗК. обл. Западно-Казахстанская область 

Кар. обл. Карагандинская область 

Кызылорд. обл. Кызылординская область 

Кост. обл. Костанайская область 

Манг. обл. Мангыстауская область 

обл. область 

п. поселок 

Павл. обл. Павлодарская область 

раз. разъезд 

р-н район 

р.ц. районный центр 

с. село 

СК обл. Северо-Казахстанская область 

ст. станция 

терр. территория 

ЮК. обл. Южно-Казахстанская область 



 



 

 


