
Ақтөбе облысы 
Актюбинская область 

Орталығы – Ақтөбе қаласы 
Центр – г.Актобе 

 
 

 Ақтөбе облысы алғаш рет 1932  жылы  құрылды.  
 
 

Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
Административно-территориальные единицы 

 
 аудандар – 12 
 (районов) 
 облыстық бағыныстағы қалалар – 1 (Ақтөбе) 
 (городов областного подчинения) 
 Аудандық бағыныстағы қалалар – 7 (Алға, Қандағаш, Шалқар, Жем, Ембі, Хромтау, Темір) 
 (городов районного подчинения) 
 облыс халқы – 695 454 
 (население области) 

Облыстық бағыныстағы қалалар 
Городов областного подчинения 

  
р/с 
№ 

Қалалардың қазіргі атауы 
нынешнее наименования 

городов  

Қалалардың бұрынғы 
 атауы 

прежнее наименование  
городов 

 

Қалалардың орыс тіліндегі  
атауы 

(транскрипциясы) 
наименование (транскрипция 

городов) на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 
Сведение об изменении 

наименования (решение документа) 

1 2 3 4 5 
2 Ақтөбе Актюбинск (орыс 

тілінде) 
Актобе ҚР Үкіметінің 1999 жылғы 11 

наурыздағы №82 қаулысы 
 

 
Аудандар мен аудан орталықтары, аудандық бағыныстағы қалалар, кенттер 

Районы и районные центры, города районного подчинения, поселок 
 

р/с Ауданның Ауданның Аудан орталығының Аудан орталығының Атаулардың өзгертілгені 



№ (қаланың) қазіргі 
атауы 

нынешнее 
наименования района 

(города)  

(қаланың) 
бұрынғы атауы 

прежнее 
наименование  

района (города) 

(қаланың, кенттің) 
атауының  орыс тіліндегі  

атауы 
(транскрипциясы) 

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

русском языке 

(қаланың, кенттің) 
қазіргі атауы 

нынешнее наименование 
районного центра (города, 

поселка) 

туралы (құжат шешімі) 
сведение об изменении 

наименования  
(решение документа 

1 2 3 4 5  
1 Алға Алгинск (орыс 

тілінде) 
Алга Алға  

2 Әйтеке би Комсомол Комсомол Комсомол ҚР Жоғары Кеңесі төр-
алқасының  1993 жылғы 4 
мамырдағы № 2189-XII 
қаулысы 

3 Байғанин Байғанин Байганин Қарауылкелді  Ақтөбе облысы 
әкімдігінің бірлескен 
қаулысы және 
мәслихатының шешімі 
2006 жылғы 12 
желтоқсан, №416/324 

4 Қарғалы Ленин Бадамша Бадамша ҚР Президентінің 1997 
жылғы 17 маусымдағы  
№3550 Жарлығы 

5 Қобда Қобда  Кобда Қобда  ҚР Үкіметі жанындағы 
Мемономком шешімі 

28.06.1999 ж. 
6 Мәртөк Мәртөк Мартук Мәртөк Құрылғаннан бері атауы 

өзгертілмеген 
7 Мұғалжар Мұғалжар Кандыагаш Қандыағаш ҚР Президентінің 1997 

жылғы 17 маусымдағы  
№3550 Жарлығы 

8 Ойыл Ойыл Ойыл Ойыл Құрылғаннан бері атауы 
өзгертілмеген 

9 Темір Темір Шубаркудык Шұбарқұдық ҚР Үкіметінің 2003 
жылғы 14 қыркүйектегі 



№1205 қаулысы 
10 Хромтау Новоресей Хромтау Хромтау ҚР Жоғары Кеңесі төр-

алқасының  1993 жылғы 4 
мамырдағы № 2189-XII 
қаулысы 

11 Ырғыз Ырғыз Иргиз Ырғыз Құрылғаннан бері атауы 
өзгертілмеген 

12 Шалқар Шалқар Шалкарский Шалқар ҚР Президентінің 2000 
жылғы 10 наурыздағы 

№356 Жарлығы 
 

 
Алға ауданы  

Алгинский район 
 
 

Алға ауданының іргетасы 1929 жылы қаланған. Ақтөбеден 45 шақырым жердегі Самара-Златоуст теміржолы бойындағы жалғыз үйлі 
разъезд  бүгінде аудан орталығына айналып отыр. Жергілікті көнекөз қариялардың айтуынша аудан ретінде 1983 жылы құрылған. Аудан 
бастапқыда  Әлжан Мағаджанов атымен аталған, кейін орталығы  - Ақкемер болған. 1936 жылы Ключевой ауданы аталып, 1938 жылдан 
бастап орталығы Алға қаласы болған. 

Алгинский район впервые образован  в 1929 году  в 45 км.от города Актобе, по железной дороге  Самара-Златоуст. В 1933 году 
районным центром был Аккемер, позже в 1936 году был переименован в район Ключевой, а с 1938 года  центром района был назван г 
Алга. 
 

Алға қаласы 
г.Алга  

 
Аудан халқының саны: 41 300 
Қала халқының саны: 18 887 
Әкімшілік- аумақтық бірліктер: 12 селолық округ 
Қалалық округ: 1 
 

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

 
р/с 
№ 

Ауданның  
 (қаланың) қазіргі 

Ауданның  
 (қаланың) 

Аудан орталығының 
(қаланың, кенттің) орыс 

Аудан орталығының 
(қаланың, кенттің) 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 



атауы  
нынешнее 

наименования района 
(города) 

бұрынғы атауы 
прежнее наименование 

района (города)  

тіліндегі атауы  
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) 
районного центра (города, 

поселка)  
на русском языке  

қазіргі атауы  
нынешнее наименование 

районного центра (города, 
поселка)   

мәлімет 
 (құжат шешімі) 

сведение об изменении 
наименования (решение 

документа)    

1 2 3 4 5 6 
1 Алға Алға Алга Алга - 

 
 

Орталығы – Алға қаласы 
Центр – г. Алга 

 
Әкімшілік-аумақтық бірліктер 

Административно-территориальные единицы 
 

р/с 
№ 

Ауылдық (ауыл, (село), 
кент)  

округтердің атауы 
наименования аульных 

округов 
(аулов (сел), поселков) 

Округтің бұрынғы 
атауы 

прежнее  наименование 
населенных пунктов 

Округ атауларының 
(орталығының)   орыс тіліндегі 

атауы (транскрипциясы) 
наименование округов (центров) 

(транскрипция) 
на русском языке  

Округ 
орталығының 

атауы 
наименование 
центра округа  

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) 
мәлімет 

сведение об 
изменении 

наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 6 
1 Ақай селолық округі Ильинка Акайский сельский округ – с. 

Ильинка  
Ақай селосы Облыс әкімдігінің 

бірлескен қаулысы 
және мәслихатының 
№388/340 бірлескен 
шешімі, 13.12.2010 ж.. 

2 Қарағаш селолық округі Қарағаш Карагашский сельский округ – с. 
Карагаш 

Самбай селосы  

3 Бестамақ селолық округі Бестамақ Бестамакский сельский округ – с. 
Бестамак 

Бестамақ селосы  

4 Бесқоспа селолық округі Бесқоспа Бескоспинский сельский округ – с. 
Бескоспа 

Есет батыр 
Көкіұлы селосы 

 



5 Қарабұлақ селолық округі Қарабұлақ Карабулакский сельский округ – с. 
Карабулак 

Қарабұлақ 
селосы 

 

6 Маржанбұлақ селолық округі Прогресс Маржанбулакский сельский округ – 
с. Маржанбулак 

Маржанбұлақ 
селосы 

(Прогресс) 

Облыс әкімдігінің 
бірлескен қаулысы 
және мәслихатының 
№77/54 бірлескен 
шешімі, 26.03.2008 ж.. 

7 Тамды селолық округі Тамды Тамдинский сельский округ – с. 
Тамды 

Тамды селосы  

8 Сарықобда селолық округі Бессарабка Сарыхобдинский сельский округ – 
с. Сарыхобда 

Сарықобда 
селосы 

ҚР Жоғары Кеңесі 
төралқасының 1993 
жылғы 4 мамырдағы 
№2189-XII қаулысы 

9 Үшқұдық селолық округі Ключевой Ушкудыкский сельский округ – с. 
Ушкудык 

Үшқұдық 
селосы 

Облыс әкімдігінің 
бірлескен қаулысы 
және мәслихатының 
2007 жылғы 11 
шілдедегі №212/390 
бірлескен шешімі, 
11.07.2007ж. 

10 Қарақобда селолық округі Қарахобда Карахобдинский сельский округ – с. 
Карахобда 

Карақобда 
селосы  

 

11 Қарақұдық ауылдық округі Черноводск Қаракудықский аульный округ – с. 
Каракудык 

Қарақұдық 
ауылы 

(Черноводск) 
Облыс 
әкімдігінің 
бірлескен 
қаулысы және 
мәслихатының 
№119/186 
бірлескен 
шешімі, 
18.04.2009 ж. 

 

Облыс әкімдігінің 
бірлескен қаулысы 
және мәслихатының 
№120/187 бірлескен 
шешімі, 18.04.2009 ж. 
(Черноводский с/о). 

12 Тоқмансай селолық округі Тоқмансай Токмансайский сельский округ – с. 
Токмансай 

Қайнар селосы  



 
 
 

Алға ауданы 
Алгинский район 

Ақай селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Акайского сельского округа 

Орталығы – Ақай селосы 
Центр – село Акай 

 
 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

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

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
2 Көлтабан     Көлтабан Култабан  
3 Бұлақсай  Лохвицкое Булаксай Облыс әкімдігінің бірлескен 

қаулысы және мәслихатының 
№389/341 бірлескен шешімі, 
13.12.2010 ж. 

 
Алға ауданы 

Алгинский район 
Қарағаш селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Карагашского сельского округа 
Орталығы – Самбай селосы 

Центр – село Самбай 
 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

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

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 



1 2 3 4 5 
1 Нұрбұлақ Шибаевка Нурбулак Облыс әкімдігінің бірлескен 

қаулысы және мәслихатының 
№242/392 бірлескен шешімі, 
21.12.2009 ж. 

 
 

Алға ауданы 
Алгинский район 

Бестамақ селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Бестамакского сельского округа 

Орталығы – Бестамақ селосы 
Центр – село Бестамақ 

 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

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

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Бесқоспа с. Бесқоспа Бесқоспа  
2 42 разъезд бекеті 42 разъезд бекеті 42 разъезд бекеті  

 
Алға ауданы 

Алгинский район 
Бесқоспа селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Бескоспакского сельского округа 
Орталығы – Есет батыр ауылы 

Центр – аул Есет батыра 
 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

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

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 



1 2 3 4 5 
1 Қызылту Қызылту Қызылту  
2 Темрей Темрей Темрей  
3 Табантал Табантал Табантал  
4 Есет батыр Көкіұлы Павловка  Есет батыра Кокиұлы Облыс әкімдігінің бірлескен 

қаулысы және мәслихатының 
№80/57 бірлескен шешімі, 
26.03.2008 ж. 

 
 

Алға ауданы 
Алгинский район 

Қарабұлақ селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Карабулакского сельского округа 

Орталығы – Қарабұлақ селосы 
Центр – село Қарабұлақ  

 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

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

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Амангелді Амангелді Амангельди  

 
Алға ауданы 

Алгинский район 
Маржанбұлақ селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Маржанбулакского сельского округа 
Орталығы – Маржанбұлақ ауылы 

Центр – аул Маржанбулак 
 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование населенных 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 

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

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 



пунктов (станции, разъезды) населенных пунктов  сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Қайыңдысай Березовка Кайындысай Облыс әкімдігінің бірлескен 

қаулысы және мәслихатының 
2007 жылғы 11 шілдедегі 
№202/380 бірлескен шешімі, 
11.07.2007ж. 

3 Қарағандысай Қарағандысай Карагандысай  
 

Алға ауданы 
Алгинский район 

Тамды селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Тамдинского сельского округа 

Орталығы – Тамды селосы 
Центр – село Тамды   

 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

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

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Талдысай Талдысай Талдысай  
2 Еркінкүш Еркінкүш Еркинкуш  

 
Алға ауданы 

Алгинский район 
Сарықобда селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Сарыхобдинского сельского округа 
Орталығы – Сарықобда селосы 

Центр – село  Сарыхобда 
 
р/с Елді мекен (станса, Елді мекеннің бұрынғы Орыс тіліндегі атауы (транскрипциясы) Атаулардың өзгертілгені 



№ разъездер) атауы 
наименование населенных 

пунктов (станции, разъезды) 

атауы 
прежнее наименование 

населенных пунктов 

  наименование (транскрипция) на русском 
языке 
 

туралы (құжат шешімі) 
мәлімет 

сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Болгарка Болгарка Болгарка  

 
Алға ауданы 

Алгинский район 
Үшқұдық селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Үшкудыкского сельского округа 
Орталығы – Үшқұдық селосы 

Центр – село  Үшкудык 
 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

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

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Үшқұдық Богословка Ушкудык Облыс әкімдігінің бірлескен 

қаулысы және мәслихатының 
№390/342 бірлескен шешімі, 
13.12.2010 ж. 
 

1 Жерұйық Луговое Жеруйык Облыс әкімдігінің бірлескен 
қаулысы және мәслихатының 
№79/56 бірлескен шешімі, 
26.03.2008 ж. 
 

2 Ақсазды Петровка Аксазды Облыс әкімдігінің бірлескен 
қаулысы және мәслихатының 
№78/55 бірлескен шешімі, 
26.03.2008 ж. 
 



 
Алға ауданы 

Алгинский район 
Қарақобда селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Карахобдинского сельского округа 
Орталығы – Қарақобда селосы 

Центр – село Карахобда  
 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

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

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Ерназар Ерназар Ерназар  
2 Құмсай Новосергеевка Кумсай Облыс әкімдігінің бірлескен 

қаулысы және мәслихатының 
№121/188 бірлескен шешімі, 
18.04.2009 ж. 
 

 
Алға ауданы 

Алгинский район 
Қарақұдық ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Каракудукского аульного округа 
Орталығы – Қарақұдық селосы 

Центр – село Черноводск 
 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

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

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Тікқайың Ивановка Тиккайын Облыс әкімдігінің бірлескен 



қаулысы және мәслихатының 
№241/391 бірлескен шешімі, 
21.12.2009 ж. 

 
2 Көктоғай Голубиновка Коктогай Облыс әкімдігінің бірлескен 

қаулысы және мәслихатының 
№240/390 бірлескен шешімі, 
21.12.2009 ж. 

 
 

Алға ауданы 
Алгинский район 

Тоқмансай селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Токмансайского сельского округа 

Орталығы – Қайнар ауылы 
Центр – село Кайнар 

 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

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

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Тоқмансай ауылы Тоқмансай ауылы село Токмансай  
2 Тоқмансай селосы Тоқмансай селосы село Токмансай  
3 Тоқмансай станциясы Тоқмансай станциясы станция Токмансай  
4 Өлетті ауылы Өлетті ауылы село Улетта  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Ақтөбе қаласы 
Город Актобе  

 
Ақтөбе қаласының негізі 1869 жылдың 28 наурызында 300 адамдық әскери бекініс ретінде қаланды.  Бекініс атауы Елек өзенінің 

бойындағы ақ төбеге байланысты «Ақтөбе» аталған.  1891 жылы бекініске қала статусы беріліп, «Актюбинск» атауы бекітілді. 1999 жылы 
26 ақпандағы Қазақстан Республикасының Үкіметінің №178 қаулысымен «Актюбинск» атауы «Ақтөбе» деп өзгертіліп, орысша 
транскрипциясы – Актобе болып белгіленді. 

Город Актобе был основан 28 марта 1869 года, как военный горнизон. Назвали горнизон «Ак-тюбе» из-за белых хребтов у реки 
Елек. В 1891 году горнизону дали статус города и назвали «Актюбинск». 26 февраля 1999 года Постановлением №178 Правительства 
Республики Казахстан восстановлено прежнее наименование и установлена его русская транскрипция – Актобе. 

 
Әкімшілік-аумақтық бірліктер 

Административно-территориальные единицы 
селолық округтер – 5 
қала халқы – 385 мың 

Облыстық бағыныстағы қалалар  
Городов областного подчинения  

 
р/с 
№ 

Қалалардың қазіргі атауы  
нынешнее наименование городов  

Қалалардың бұрынғы атауы  
прежнее наименование городов  

Қалалардың орыс тіліндегі 
атауы 

(транскрипциясы) 
наименование 

(транскрипция) городов на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет   
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа)  
1 2 3 4 5 
1 Ақтөбе  Актюбинск (орыс тілінде)  Актобе ҚР Үкіметінің  

1999 жылғы 11 наурыз №82 
қаулысы  

 
 

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

 
р/с 
№ 

Ауданның  
 (қаланың) қазіргі 

атауы  
нынешнее 

Ауданның  
 (қаланың) 

бұрынғы атауы 
прежнее наименование 

Аудан орталығының 
(қаланың, кенттің) орыс 

тіліндегі атауы  
(транскрипциясы) 

Аудан орталығының 
(қаланың, кенттің) 

қазіргі атауы  
нынешнее наименование 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

мәлімет 
 (құжат шешімі) 



наименования района 
(города) 

района (города)  наименование (транскрипция) 
районного центра (города, 

поселка)  
на русском языке  

районного центра (города, 
поселка)   

сведение об изменении 
наименования (решение 

документа)    

1 2 3 4 5 6 
 - - - - - 

 
 

Орталығы – Ақтөбе қаласы  
Центр – город Актобе 

 
Әкімшілік-аумақтық бірліктер 

Административно-территориальные единицы  
 

р/с 
№ 

Ауылдық 
 (ауыл /село/,  кент) 
округтердің атауы  

наименования аульных 
округов (аулов (сел), 

поселков)  

Округтің  
бұрынғы атауы 

прежнее 
наименование округа   

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы  
наименование округов 

(центров) (транскрипция) 
на русском языке  

Округ 
орталығының 

атауы  
наименование 
центра города  

Атаулардың өзгертілгені 
туралы мәлімет 
 (құжат шешімі) 

сведение об изменении 
наименования (решение 

документа)    
1 2 3 4 5 6 
1 Новый селолық округі  Новый селолық 

округі  
Новый сельский округ –  

н/п Жанаконыс  
Жаңақоныс елді 

мекені  
 

2 Қурайлы селолық округі  
(1995 жыл 24 қыркүйек) 

 
 
 
 
 

 
 
 

Георгиев селолық 
Советі  

(1933-1961) 
Қурайлы селолық 

Советі  
(1961-1994) 

Қурайлы селолық 
әкімшілігі 

 (1994 ж. 28 ақпан) 

Курайлинский сельский  
округ – с. Курайли 

Қурайлы селосы  
(1971 жылдан) 

- 

3 Сазды селолық округі  Сазды селолық округі Саздинский сельский округ 
– с. Сазды  

Сазды селосы  - 

4 Благодар селолық округі  Благодар селолық Благодарный сельский Новостепановка - 



округі округ – с.Новостепановка  селосы  
5 Қарғалы селолық округі  Қарғалы селолық 

Кеңесі  
Каргалинский сельский 

округ 
Қарғалы селосы  Облыстық мәслихаттың 

1997 жылғы 30 мамырдағы 
№3 шешімі,  

Қалалық мәслихаттың 1997 
жылғы 16 маусымдағы 

№217 шешімі  
 

Орталығы – Ақтөбе қаласы   
Центр – город Актобе  

 
Ақтөбе қаласының  әкімшілік-аумақтық бірліктері  

Административно-территориальные единицы  города Актобе   
 

р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разьездер) атауы  

наименование населенных 
пунктов (станции, разьезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
населенных пунктов  

Орыс тіліндегі атауы  
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке  

Атаулардың өзгертілгені  
туралы мәлімет  
(құжат шешімі) 

сведение об изменении 
наименования 

 (решение документа)   
1 2 3 4 5 
1 Жаңақоныс  Новый  Жанаконыс  Облыс әкімдігінің бірлескен 

қаулысы және мәслихатының 
№250/400 бірлескен шешімі, 
21.12.2009 ж. 

 
2 Құрашасай с.  Құрашасай  Курашасай  - 
3 Шестихатка  Шестихатка Шестихатка - 
4 Жіңішке  Жіңішке  Дженешке  - 
5 Қурайлы Қурайлы Курайли - 
6 Георгиевка Георгиевка Георгиевка  - 
7 Елек  Елек  Илек - 
8 39 бекет 39 бекет 39 разьезд  - 
9 Россовхоз Россовхоз Россовхоз - 

10 Қарғалы селосы Қарғалы селосы с.Каргалинское - 
11 Мағаджан орман Мағаджан орман Магаджанское лесничество - 



шаруашылығы шаруашылығы 
12 Ясное селосы Ақтөбе құс фабрикасы с. Ясное - 
13 Ақжар ауылы Подхоз Ақжар с. Акжар - 
14 Қызылжар ауылы Благодарный Кызылжар Ақтөбе аудандық халық 

депуттаттарының атқару комитетінің 
1996 ж. шешімі 

15 Пригородное ауылы Пригородное Пригородное - 
16 Садовое ауылы Садовое Садовое  - 
17 Шилисай ауылы Шилисай  Чилисай - 
18 Кеңес Нокин ауылы Новостепановка Кенес Нокин Облыс әкімдігінің бірлескен 

қаулысы және мәслихатының 2007 
жылғы 11 шілдедегі №201/379 
бірлескен шешімі, 11.07.2007ж. 

19 Украинка ауылы Украинка Украинка - 
20 Белогорка ауылы Белогорка Белогорка - 
21 Белогор карьері ауылы Белогор карьері Белогорский карьер - 
22 Бекқұл баба ауылы Красносельское Беккул баба Ақтөбе қаласы әкімдігінің бірлескен 

қаулысы және мәслихатының 2010 
жылғы 22 желтоқсанындағы 

№3574қ/306ш бірлескен шешімі,  
23 Өлке ауылы Өлке Ульке - 
24 Ақшат ауылы Ақшат Акшат - 
25 Сазды ауылы  Сазды  Сазды  - 

 
 

Ақтөбе қаласы  
 

р/с 
№ 

Елді – мекеннің 
(жер – су) 

 қазіргі атауы 

Тарихы  
(құрылу кезеңі) 

Аталу кезеңдері  Орналасқан жері   Себебі  

1 Ақтөбе қаласы  1869 жылдың наурыз айының 28 – де Елек 
өзенінің бойында, ақ төбе басында 300 
адамдық гарнизон бекінісінің негізі қаланды. 
Гарнизонға 8900 десятина жер бөлінді.   

1869 – 1891 жылдар  
әскери бекініс; 1891 
жылы қала статусы 

берілді. 
«Актюбинск» атауы 

бекітілді. 

Елек өзенінің бойы  Бекіністі төбенің 
басына салады, 
сондықтан бұл 

жер кейін Ақтөбе 
деп аталған.  



1999 жылдан бері 
«Ақтөбе» деп 

аталады.   
 

Новый селолық округі  
 

р/с 
№ 

Елді – 
мекеннің 
(жер – су) 

 қазіргі атауы 

Тарихы  
(құрылу кезеңі) 

Аталу кезеңдері  Орналасқан жері   Себебі  

1 Новый 
селосы  

1963 жылы Елек совхозының № 1 фермасы 
болып табылатын Шестихатка елді – мекені 
жанынан мал бордақылайтын алаңдар 
салынып, мал семіртумен айналысатын Новый  
мал бордақылау совхозы ашылған. Кейіннен 
1982 жылы Новый мамандандырылған 
шаруашылық бірлестігіне айналған. Сол 
кезеңдерде тұрғын үйлерге көгілдір отын 
беріліп, су мен жылу орталықтандырылған 
түрде әрбір үйге енгізілген. Әлеуметтік 
нысандардың барлық түрі болған. 1994 жылы 
бірлестік жекешелендіріліп таратылды. 
Ауылдың аты өзгертілмей Новый деген 
атауымен қалған. Тұрғын халық жеке үй 
шаруашылығымен айналысып, мал ұстап, 
бақша салады. Қалаға жақын болуына 
байланысты басым бөлігі қалада және Новый 
ауылы жанындағы «Ауруханалар кешенінде» 
жұмыс жасайды. Халық саны – 4208 – ге жетіп 
отыр.     
 

1960 жылы 
Елек совхозының 

№ 1 фермасы; 
1963 жылы 
 Новый мал 

бордақылау совхозы; 
1982 жылы  

 Новый 
мамандандырылған 

шаруашылық 
бірлестігі; 
1994 жылы  

 Новый селосы; 
Жаңақоныс елді 

мекені 

Ақтөбе 
қаласынан 7 

шақырым жерде 
орналасқан. 

Новый  селолық 
округі  

1963 жылы жаңадан мал 
бордақылайтын совхоздың 

құрылуына байланысты 
«Новый» елді мекенінің 
атауы «Жаңақоныс елді 

мекені» болып 2009 
жылғы 21 желтоқсанда 

облыс әкімдігі мен 
мәслихатының шешімімен 

өзгертілді 
 

2 Құрашасай 
селосы  

Құраша колхозы 1936 жылы құрылған. 1939 
жылы көмір шығаратын шахта ашылып 
«Құрашасай ауылы» атанған. Шахта 1956 
жылы маусым айында жабылып қалған. 
Кейіннен жүйке ауруларын емдейтін облыстық 
аурухана ашылып, тұрғын халықтың көпшілігі 

1936 – 37 жылдары – 
Құраша колхозы; 

1939 жылы – 
Құрашасай ауылы.  

Ақтөбе 
қаласынан 18 

шақырым жерде 
орналасқан. 

Новый селолық 
округіне қарасты 

Село маңынан Жіңішке 
өзені ағып жатыр. Осы 

Жіңішке өзенінің 
тармағында аша тәріздес 

сай бар, осыған орай 
аталған.  



осы мекемеде жұмыс жасаған. Тұрғын халықты 
жұмыспен қамтып отырған арнаулы 
профилактикалық емдеу кәсіпорны жұмыс 
істейді. Қазір 1,4 мыңға жуық халқы бар.   

елді – мекен.  

3 Жіңішке  Жіңішке өзенінің жағасы малға жайлы 
болғандықтан, осы жерде мал қыстақтары 
орналасқан.  

  Жіңішке өзенінің 
жағасында орналасқан елді 

– мекен атауына осы 
өзеннің аты берілген.  

4 Шестихатка   1960 жылы Елек совхозының № 1 фермасы 
болған, кейіннен мал бордақылайтын алаңдар 

салынғанда малшы қауым қыстағына айналған.  

  Жіңішке өзеніне жақын 
орналасқандықтан, 

көктемде өзен арнасына су 
толған кезде, ауылды су 
алып кететін болған. Сол 

себепті ол жерде алты 
үйден басқа үйлер 

салынбай, орталықты 
басқа жерге көшірген. 

Сондықтан «Шестихатка» 
атауы берілген.  

5 Жіңішке 
өзені  

Маржанбұлақ селолық округіне қарасты 
Луговой ауылында көптеген бұлақтар бар. 

Жіңішке өзені осы бұлақтардан бастау алып, 
Елек өзеніне құяды.  

 Селолық округ 
аумағын кесіп 

өтетін өзен. 
Арнасы өте тар, 
жағасында мал 

қыстақтары 
орналасқан. 
Суын мал 
суаруға 

пайдаланады.  

Өзеннің арнасы өте тар, 
жіңішке болғандықтан 
«Жіңішке» деп аталып 

кеткен.  

 
Қарғалы селолық округі  

 
р/с 
№ 

Елді – 
мекеннің 
(жер – су) 

 қазіргі атауы 

Тарихы  
(құрылу кезеңі) 

Аталу кезеңдері  Орналасқан жері   Себебі  

1 Қарғалы Өзен маңында орналасқандықтан ежелден 1970 жылдан Қарғалы Ақтөбе Елді – мекен атауы осы 



селосы  адамдардың  қонысы болып келген. КСРО 
кезінде бұл жерде Қарғалы совхозы және 
Жилянкада мұнай барлау патриясы болған, 
қазіргі күні халықтың көптеп қоныс аударуына 
байланысты 2 елді – мекен қосылып кеткен. Ел 
аузында «Жилянка» деп те аталады. 1970 жылы 
Қаз КСР Жоғарғы Кеңесінің қаулысымен 
Ақтөбе ауданы құрылғанда Қарғалы совхозы 
мен Жилянка осы аудан құрамына өтеді. 
Ауданның әкімшілік орталығы Жилянка болып 
бекітіледі. Жилянка 1950 ж. аяғы – 1960 
жылдың басында Одақтық мұнай барлау 
партияларының келуімен үлкен орталыққа 
айналған. Қарғалы совхозы егіншілікпен 
айналысатын іргелі совхоз болған.  10.12. 1996 
жылы Ақтөбе ауданы таратылды. 1997 жылдың 
6 қаңтарында  Қарғалы селолық округі 
құрылған кезде, Қарғалы селосы округтің 
орталығы статусын сақтап қалды. Қазірде 
селода 13 647 халық, 3537 шаңырақ бар.   

совхозы.  
6.01. 1997 жылдан 
Қарғалы селосы.  

қаласынан 
оңтүстік – 
шығыста 7 
шақырым жерде, 
Қарғалы және 
Песчанка 
өзендерінің 
аралығында 
орналасқан. 
Қарғалы – 
селолық 
округінің 
территориялық - 
әкімшілік 
орталығы.  

маңайда ағып жатқан 
Қарғалы өзеніне 
байланысты, мағынасы 
монғол тілінен аударғанда 
«тайыз» дегенді білдіреді.  
Тұрғындар бұл маңайда 
қарғалардың көп 
болуымен де 
байланыстырады.  
Ал «Жилянка» атауының 
мағынасы Жылантау, 
жыланы көп тау деген 
сөздің ел аузында 
орысшаланған түрі.  
  

2 Ақжар ауылы  Бұл жерде қорға қойылған гипс кен орны бар. 
Мұнай өндірушілер орталығы болған. Қазір 
ауылда 491 адам, 82 шаңырақ тұрады.  

1970 жылы мұнай 
барлау партиясы 
шаруашылығы;  
1997 жыл 6 қаңтар 
Ақжар селосы.  

Қарғалы 
селосының 
солтүстігінде  
3 шақырым 
қашықтықта 
орналасқан.  

«Ақжар» атауы осы 
жердегі ақ жарлы (гипсті) 
төбелерге байланысты 
берілген.  

3 Ясный 
селосы  

1970 жылы құрылған. Ақтөбе ауданы 
ашылғанда «Ақтөбе құс фабрикасы» деген 
атаумен аудан құрамына берілген. Қазір 
Қарғалы селолық округіне қарайды, ауылда 
1681 адам, 489 шаңырақ бар.  

1970 жылы Ақтөбе құс 
фабрикасы.  
1997 жылдың 6 
қаңтарынан Ясный 
селосы деп аталған.  

Қарғалы 
селосының 
оңтүстік – 
шығысында 
 9 – 10 шақырым 
жерде 
орналасқан. Алға 
ауданымен 
шектеседі.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Қарғалы өзені  Өзен ежелден осылай аталған.   Елек өзенінің оң Атауы монғол тілінен 



жақ сағасы, 
көлемі 50 
шақырымдай. 
Селолық округ 
аумағын кесіп 
өтеді, суы мол, 
ағысы орташа.  

аударғанда «тайыз» 
дегенді білдіреді.  
Тұрғындар бұл маңайда 
қарғалардың көп 
болуымен де 
байланыстырады.  
 

5 Песчанка 
өзені  

Халық аузында осылай аталған.   Қарғалы селосын 
кесіп өтетін 
жыралы сала. 
Көктемгі қар 
суымен толығып, 
арнасынан асып 
айналасына 
жайылады, 
тұрғындарға 
қауіп төндіреді.  
Жаз шыға 
арнасы құрғап 
қалады.   

Жазда өзен арнасы құрғап, 
құмдаққа айналатын 
болғандықтан халық 
аузында осылай аталған.  

6 Жаман 
Қарғалы өзені  

Өзен ежелден осылай аталады.  Селолық округ 
аймағын кесіп 
өтеді, суы тайыз, 
лайлы. Көлемі 10 
шақырымдай.  

Көктемде қар суымен 
толығып өткел бермей 
тасиды. Көп адам суға 
кетіп мерт болған. Сол 
себептен «Жаман 
Қарғалы» атанған. 
Суының ластығынан да 
осылай аталуы мүмкін.  

 
 

Қурайлы селолық округі  
 

Георгиевский сельский Совет болып ең бірінші 1933 жылы құрылды. Орталығы – Георгиевка селосы болған.  
1961 жылы Георгиев селолық Советі Қурайлы селолық советі    деп өзгертілді. 1971 жылдан бастап Ақтөбе ауданына қарасты болған, 
шекаралары өзгертіліп, орталығы – Қурайлы селосы болып бекітілді. 1994 жылы 28 ақпанда бұрынғы Курайлинский сельский Совет 
Қурайлы селолық әкімшілігі деп құрылды. 1995 жылы 24 қыркүйектен бастап Қурайлы селолық әкімшілігі белгіленген шекарасымен 
Қурайлы селолық округі деп құрылды. 1997 жылы 18 қыркүйекте Ақтөбе ауданы таратылды. Қурайлы селолық округі Ақтөбе қаласы 



аумағына қарасты болып бекітілді. Қурайлы селолық округінің аумағына 5 елді – мекен кіреді: Қурайлы, Георгиевка, Елек, 39 бекет, 
Россовхоз. Халқының саны – 5488 адам.     

 
 

Қурайлы  селолық округі  
 

р/с 
№ 

Елді – 
мекеннің 
(жер – су) 

 қазіргі атауы 

Тарихы  
(құрылу кезеңі) 

Аталу кезеңдері  Орналасқан жері   Себебі  

1 Қурайлы 
селосы  

1959 жылы іргетасы қаланған. МТС салынудан 
басталып, 1961 жылы Елек созхозына айналды. 

Сүт, көкөніс шаруашылығымен айналысады.   

1961 жылдан Қурайлы 
селосы – Елек 
совхозының 
орталығы.   

Ақтөбе 
қаласынан 15 

шақырым жерде 
орналасқан.  

Бұл жерде қурай деген 
өсімдік көп болғандықтан, 

«Қурайлы селосы»  деп 
аталған.  

2 Елек селосы  1988 жылы үй құрылыстары салынып, Елек 
селосы деп аталды.  

1988 жылдан бастап 
Елек совхозының 
бөлімшесі болады. 

Ақтөбе – Мәртөк 
тас жолының 

бойында, Ақтөбе 
қаласынан 16 

шақырым жерде 
орналасқан.  

1988 жылы Ферросплав 
зауытының төменгі  
жағында орналасқан 
Интер поселкесінен 

жергілікті тұрғындар 
көшіріліп Елек селосына 
орналастырылды. Аты 

Елек совхозына 
байланысты қойылған. 

3 Георгиевка 
селосы  

1905 жылы құрылған.  1905 жылы Георгиев 
селосы болып 
құрылды. 1961 

жылдан бастап Елек 
совхозының 

бөлімшесі болды.  

Ақтөбеден 12 
шақырым жерде 

орналасқан.  

Жергілікті тұрғындардың 
айтуы бойынша 1905 

жылы Георгиевка 
шіркеуіне байланысты 

қойылған.  

4 Россовхоз 1960 жылы құрылған. Халқы көкөніс өсірумен 
айналысады.  

1960 жылдан бастап 
темір жол 

бөлімшесінің қосалқы 
бөлімшесі болды.  

Елек өзенінің 
арғы бетінде, 
Ақтөбеден 15 

шақырым 
қашықтықта 
орналасқан.  

Растениеводческий совхоз 
деген атауды қысқартып, 

Россовхоз деп атап кеткен.  

5 39 бекет 1905 жылы темір жол бекеті болып құрылады.  1905 жылы 
Тюльпанный стансасы 

Ақтөбеден 7 
шақырым жерде 

Қызғалдақ стансасы деп 
қызғалдақтар көп 



(Қызғалдақ) деп 
аталған.  

орналасқан.  өскендіктен, ал қазір 39 
бекет деп атайды.  

 
Сазды  селолық округі  

 
р/с 
№ 

Елді – 
мекеннің 
(жер – су) 

 қазіргі атауы 

Тарихы  
(құрылу кезеңі) 

Аталу кезеңдері  Орналасқан жері   Себебі  

1 Сазды селосы  1920 жылы алғаш рет сүт фермасы болып 
құрылып, 1929 жылы Сазды совхозы болды. 
1970 жылы Сазды совхозының аты өзгеріп, 
Алға аудандараралық арнайы шаруашылық 
бөлімі болып құрылды. Кеңес үкіметі кезінде 
мал өнімдерін дайындап, ірі қара өсірумен 
айналысты. Мал бордақылап, мал семіртумен 
шұғылданып, облыс бойынша алдыңғы 
орындарда тұрды. Барлық аудандар осы жерге 
малдарын тапсырды. 1989 жылы Ақтөбе 
қаласының қарауына беріліп Сазды әкімдігі 
болды. 1991 жылы шаруалар қожалығы 
ассосациясы  болды. 1997 жылы Ассосация 
жабылды. 1997 жылдан бастап жеке шаруа 
қожалықтары құрылып, өз жұмыстарын 
бастады. Қазір 60 шаруа қожалығы жұмыс 
жасауда. Олар егін егумен, мал азығын 
дайындаумен айналысады. Бау бақша 
өнімдерін өсірушілер де бар. Селода 9 көше, 
2000 жуық халқы бар. Селоның жер көлемі – 
3085 га. Қаланың жақын болуына байланысты 
тұрғындардың басым бөлігі қалада жұмыс 
жасайды. Негізгі кәсіптері – жеке үй 
шаруашылығы. Селода бір орта мектеп, бір 
дәрігерлік мекеме жұмыс жасайды.     

1920 – 70   жылдар 
Сазды совхозы.  

 
1970 –1989 жылдар  
шаруашылық бөлім. 

 
1989 жыл  

Сазды әкімдігі. 
 

1991-97 жылдар 
Ассоциация болды.  

а 
1997 жылы  

Сазды селосы.  

Ақтөбе қаласына 
18 шақырым 

жерде 
орналасқан. 

Сазды селолық 
округіне қарасты 

елді – мекен.  

Село маңынан Сазды өзені 
ағып жатыр. Жергілікті 

жердің тұрғындары елді – 
мекенді өзен бойында 

орналасқандықтан, 
«Сазды» деп атап кеткен.  



2 Сазды өзені  Өзен атауы ауылдың атына байланысты Сазды 
өзені деп аталған. Қариялардың сөзі бойынша 

халық осы атауды қолданып жүр.  

 Селолық округ 
аймағы арқылы 

өтетін өзен. 
Арнасы үлкен. 
Көктемде қар 

суымен өзен суы 
толығады. Суы 

тұщы. Өзен бойы 
жағалай қамыс. 

Бау бақшаға өзен 
суы 

пайдаланылады. 
Өзенде балық 

көп. Ауыл 
тұрғындары 

өзенге қармақ 
салып балық 
аулап, күн 

көріске 
жаратады.   

«Сазды өзені» деп елді – 
мекеннің атауына 

байланысты аталған. Бұған 
қосымша ауылдың іші де, 
өзеннің жағасы да сазды 
болып келеді. Ауылдың 

жерінің саз болуына 
байланысты үй 

құрылыстарын салу үшін 
саздан кірпіш басылады.  

3 Лесное 
ауылы  

1950 жылы құрылды. Құрылған жылдары 
Ақтөбе қалалық орман шаруашылығы болды  
және политехникалық колледжге подхоз 
ретінде беріліп жүрді. Қазір Лесное селосы 
болып аталып жүр. Селода 1 көше, 200 – дей 
халық тұрады. Негізгі кәсіптері бау – бақша 
өсіру. Жеке шаруашылық қожалықтарының  
саны – 16. Тұрғындар қалаға жақын 
болғандықтан жұмысты қалада жасайды.   

1990 жылы  
орман шаруашылығы.  

1995 жылдан бері 
Лесное селосы.  

Ақтөбе қаласына 
7 шақырым 

жерде 
орналасқан. 

Сазды селолық 
округіне қарасты 

елді – мекен.  

Селода жағалай орман өсіп 
тұр. Сол орманның 

көптігіне байланысты 
«Лесное» деп аталған. 

Қазір «Орман ауылы» деп 
атауға ұсыныс берілді.  

 
Благодар  селолық округі  

 
р/с 
№ 

Елді – 
мекеннің 
(жер – су) 

 қазіргі атауы 

Тарихы  
(құрылу кезеңі) 

Аталу кезеңдері  Орналасқан жері   Себебі  

1 Кеңес Нокин 1917 жылы құрылған. Сол кездегі оның көне 1917 жылғы  Облыс әкімдігінің 



ауылы атауы «Мандышевский» болған. Аймаққа ең 
алғаш 9 отбасы көшіп келген. Кейін бұнда 
кооператив, дүкен ашылады, азық – түлікті 
Степан Баукин тасып тұрған. Күндердің 
күнінде ауылға тауар әкеле жатқан Степанды 
біреулер тонап, өлтіріп кетеді. Бұл жерді 
тұрғындар осы Степанның құрметіне 
«Степановка» деп атап кетеді. Бірақ Мәртөк 
жерінде  осыған аттас мекен болғандықтан, 
селоның атын 1957 жылы «Новостепановка» 
деп өзгерткен.   

 көне атауы 
Мандышевский.  

Кейін Степановка,  
1957 жылдан  

Новостепановка,  
Кеңес Нокин 
2007 жылдан 

 
 
 
 
 

бірлескен қаулысы және 
мәслихатының №201/379 
бірлескен шешімі, 
11.07.2007ж. 

2 Қызылжар 
ауылы 

Қарттардың айтуы бойынша, ауылға жақын 
жерде төменге қарай орналасқан жыра болған. 
Бұл жыраны Қызыл Жар деп атап кеткен.  

 Жаман Қарғалы 
өзенінің жағасы.  

Ауылға жақын маңдағы 
жыраның атына 

байланысты, «Қызыл жар» 
ауылының атауы  шыққан.  

 
 

ӘЙТЕКЕ БИ АУДАНЫ 
АЙТЕКЕБИЙСКИЙ РАЙОН 

 
1997 жылы Қарабұтақ (1936-1997) және Комсомол (1966-1997) аудандары бірігіп, Әйтеке би ауданы деп аталды. Солтүстік 

шығысы Ресеймен шекаралас Ырғыз өзенінің бойында, Ақтөбе қаласынан 320 шақырым жерде орналасқан. Жер көлемі 35,9 кв.м., 15 
селолық округке бөлінген.  Орталығы Комсомол селосы, ондағы халық саны 7030 (1999ж.санақ бойынша) адам. Ақтөбе-Комсомол тас 
жолы, Хромтау-Алтынсарин темір жолы өтеді. 

 
В 1997 году в связи с объединением Карабутакского (1936-1997) и Комсомольского (1966-1997) районов, переименован в 

Айтекебийский район. Отдаленность от областного центра составляет 320 км. Северо-восточная часть территории района проходит по 
берегу реки Иргиз, которая граничит с Россией. Территория района составляет 35,9 тыс. м2, район разделен на 15 округов. Центр – село 
Комсомольское, где проживают 7030 (1999г,) жителей. Через район проходит трасса Ақтөбе – Комсомол и железная дорога Хромтау – 
Алтынсарино. 

Орталығы – Комсомол селосы 
Центр – с.Комсомол 

 
Әкімшілік-аумақтық бірліктер 

Административно-территориальные единицы 
 



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

наименования аульных округов 
(аулов (сел), поселков) 

Округтің бұрынғы 
атауы 

прежнее 
наименование округа 

Округ 
атауларының 

(орталығының) 
орыс тіліндегі 

атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
округов (центров) 
(транскрипция) на 

русском языке 

Округ 
орталығының 

атауы 
наименование центра 

округа 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) 
мәлімет 

сведение об 
изменении 

наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 6 
1 Жабасақ селолық округі Жабасақ Жабасакский 

сельский округ 
Жабасақ ауылы  

2 Құмқұдық селолық округі Құмқұдық Кумкудукский 
сельский округ 

Құмқұдық ауылы  

3 Басқұдық селолық округі Басқұдық Баскудукский 
сельский округ 

Басқұдық ауылы  

4 Ақтасты селолық округі Урожайный Актастинский 
сельский округ 

Ақтасты ауылы ҚР Министрлер 
кабинеті жанындағы 

Мемономком 
ұйғарымы  

(22.07.1993 ж.) 
5 Әйке селолық округі Псков Айкенский сельский 

округ 
Әйке ауылы ҚР Министрлер 

кабинеті жанындағы 
Мемономком шешімі 

(22.07.1993 ж.) 
6 Сұлукөл селолық округі Восточный Сулукольский 

сельский округ 
Сұлукөл ауылы ҚР Министрлер 

кабинеті жанындағы 
Мемономком шешімі 

(22.07.1993 ж.) 
7 Қарабұтақ селолық округі Қарабұтақ Карабутакский 

сельский округ 
Қарабұтақ ауылы  

8 Аралтоғай селолық оуругі Аралтоғай Аралтогайский 
сельский округ 

Аралтоғай ауылы  

9 Қайрақты селолық округі Қайрақты Кайрактинский 
сельский округ 

Қайрақты ауылы  



10  Ақкөл селолық округі Ақкөл Аккольский сельский 
округ 

Ақкөл ауылы  

11  Сарат селолық округі Сарат Саратский сельский 
округ 

Сарат ауылы  

12 Қызылжұлдыз селолық округі Қызылжұлдыз Кызылжулдузский 
сельский округ 

Қызылжұлдыз  

13 Жамбыл селолық округі Ярославь Жамбылский 
сельский округ 

Жамбыл 
ауылы 

 

14 Үшқатты селолық округі Союзный Үшкаттинский 
селский округ 

Үшқатты ауылы  

 
 

 Әйтеке би ауданы 
 Айтекебийский район 

Жабасақ селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Жабасакского сельского округа 

Орталығы – Жабасақ ауылы 
Центр – село Жабасак 

 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

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

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Аққұм  Аққұм Аккум - 
2 Қарасу  Қарасу Карасу - 
3 Шілікті  Шілікті Шиликти - 
4 Аққұм Аққұм  Аккум - 
5 Байжанкөл Байжанкөл Байжанкол - 

 
Әйтеке би ауданы 

 Айтекебийский район 
Құмқұдық селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Кумкудыкского сельского округа 



Орталығы –  Құмқұдық ауылы 
Центр – село Кумкудык 

 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

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

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Құмқұдық Құмқұдық Кумкудук - 
2 Бестас Бестас Бестас - 
3 Қаракөл Қаракөл Каракол - 

 
 

Әйтеке би ауданы 
 Айтекебийский район 

Басқұдық селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Баскудыкского сельского округа 

Орталығы –  Басқұдық ауылы 
Центр – село Баскудык 

 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

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

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
 Басқұдық Басқұдық Баскудык - 
 Сарбұлақ Сарбұлақ Сарбулак - 

 
 

Әйтеке би ауданы 
 Айтекебийский район 

Ақтасты селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 



Административно-территориальные единицы Актастинского сельского округа 
Орталығы –  Ақтасты ауылы 

Центр – село Актасты 
 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

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

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Ақтасты Ақтасты Актасты - 
2 Толыбай Толыбай Толыбай - 

 
Әйтеке би ауданы 

 Айтекебийский район 
Әйке селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Айкенского сельского округа 
Орталығы –  Әйке ауылы 

Центр – село Айке 
 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

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

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Әйке Әйке Айке  
2 Тереңсай Тереңсай Тереңсай  
3 Жаңа дәуір Жаңа дәуір Жана дауир  

 
Әйтеке би ауданы 

 Айтекебийский район 
Сұлукөл селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Сулукольского сельского округа 



Орталығы –   Сұлукөл ауылы 
Центр – село Сулуколь 

 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

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

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
 - - - - 

 
Әйтеке би ауданы 

 Айтекебийский район 
Қарабұтақ селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Карабутакского сельского округа 
Орталығы –  Қарабұтақ ауылы 

Центр – село Карабутак 
 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

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

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Қарабұтақ Қарабұтақ Карабутақ  
2 Еңбекту Еңбекту Енбекту  
3 Жарөткел Жарөткел Жароткел  
4 Белқопа Белқопа Белкопа  
5 Атпа Атпа Атпа  

 
Әйтеке би ауданы 

 Айтекебийский район 
Аралтоғай селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Аралтогайского сельского округа 



Орталығы –  Аралтоғай ауылы 
Центр – село Аралтогай 

 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

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

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Аралтоғай Аралтоғай Аралтогай  
2 Миялы Миялы Миялы  
3 Қыналы Қыналы Кыналы  
4 Ұлғайсын Ұлғайсын Улгайсын  
 

Әйтеке би ауданы 
 Айтекебийский район 

Қайрақты селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Кайрактинского сельского округа 

Орталығы –  Қайрақты ауылы 
Центр – село Кайракты 

 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

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

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
 - - -  

 
Әйтеке би ауданы 

 Айтекебийский район 
Ақкөл селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Аккольского сельского округа 
Орталығы –  Ақкөл ауылы 



Центр – село Акколь 
 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

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

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
 - - -  

 
Әйтеке би ауданы 

 Айтекебийский район 
Сарат селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Саратского сельского округа 
Орталығы –  Сарат ауылы 

Центр – село Сарат 
 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

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

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
 - - - - 

 
Әйтеке би ауданы 

 Айтекебийский район 
Қызылжұлдыз селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Кызылжулдызского сельского округа 
Орталығы –  Қызылжұлдыз ауылы 

Центр – село Кызылжулдыз 
 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование населенных 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 

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

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 



пунктов (станции, разъезды) населенных пунктов  сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
 - - - - 

 
Әйтеке би ауданы 

 Айтекебийский район 
Жамбыл селолық округінің әкімшілік –аумақтық бірлігі 

Административно – территориальные единицы Жамбылского сельского округа 
Орталығы –  Жамбыл ауылы 

Центр – село Жамбыл 
 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

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

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
 - - - - 

 
Әйтеке би ауданы 

 Айтекебийский район 
Үшқатты  селолық округінің әкімшілік –аумақтық бірлігі 

Административно – территориальные единицы Үшкаттинского сельского округа 
Орталығы – Үшқатты ауылы 

Центр – село Үшкатты 
 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

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

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 



 - - - - 
 

Әйтеке би ауданы 
Айтекебийский район 

 
Орталығы – Комсомол селосы 

Центр – с.Комсомол 
 
№ Елді мекен (станса, разъездер) атауы 

Наименование населенных пунктов (станции, 
разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 
Прежнее наименование 
населенных пунктов 

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

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

1 2 3 4 5 
1. Жабасақ Жабасақ Жабасак  
2. Қарасу Қарасу Карасу  
3. Шілікті Шілікті Шиликти  
4. Тереңсай а. Северный Теренсай ҚР Министрлер кабинеті 

жанындағы Мемономком 
шешімі (22.07.1993 ж.) 

5. Милы а. Милы Милы  
6. Қыналы Қыналы Кыналы  
7. Ұлғайсын Ұлғайсын Улгайсын  
8. Еңбекту Еңбекту Енбекту  
9. Жарөткел Жарөткел Жароткел  
10. Белқопа Белқопа Белкопа  
11. Қайрақты Қайрақты Кайракты  
12. Атпа Атпа Атпа  
13. Жаңадәуір Жаңадәуір Жанадауир  
14. Бестас Бестас Бестас  
15. Байжанкөл Байжанкөл Байжанкол  
16. Сарбұлақ Сарбұлақ Сарбулак  

 
 
 



Байғанин ауданы 
Байганинский район 

 
Орталығы – Қарауылкелді селосы 

Центр – с. Караулкельды 
 

 Байғанин ауданы ең алғаш 1928 жылы Табын ауданы болып құрылып, орталығы Жарқамыс ауылы болып белгіленген. Ал 1940 
жылы ауданға халық ақыны Н.Байғанин есімі берілген. 1963-1965 жылдары аудан жабылып, Темір аумақтық басқармасының құрамында 
болды. 1965 жылдың қаңтарынан бастап, қайтадан ашылып, орталығы Қарауылкелді ауылы болып белгіленді. Ауданның жер көлемі – 
6103969 га. Халқының саны – 24 мың. Ауданда 9 селолық округ бар.  
 
 

Байганинский район впервые образованы  в 1928 году и именовался Табынским районом, районным центром являлся с. Жаркамыс. 
В 1940 году район переименовался именем известного народного акына Н.Байганина. В 1963-1965 годах район был в сотаве  Темирского 
районног территориального управления. А с января 1965 года район вновь открылся и центром района стал село Караулкельды. Площадь 
района 6103969 га, население района 24 тыс. Человек. Район состоит из 9 сельских округов. 

 
 

Әкімшілік-аумақтық  бірліктер  
Административно-территориальные единицы 

 
 Ауылдық (ауыл, село), кент) 

округтердің атауы 
Наименование аульных округов 

 (аулов, сел, поселков) 

Округтің бұрынғы  
атауы 

прежнее  
наименование округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование округов 
(центров) (транскрипция) 

на русском языке 

Округ орталығының 
атауы 

наименование центра 
округа 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об 
изменении 

наименования 
(решение документа) 

1 Қарауылкелді селолық  округі Қарауылкелді Караукельдинский 
сельский округ 

с. Караулкельды 

Қарауылкелді селосы  

2 Жарлы ауылдық  округі Жарлы  Жарлинский  сельский 
округ. с.Жарлы  

Жарлы ауылы  

3 Ащы  ауылдық   округі Ащы Ащинский сельский 
округ. с.Ногайты 

Ноғайты ауылы - 



4 Қопа ауылдық   округі Қопа Копинский сельский 
округ с.Ебейти 

Ебейті ауылы - 

5 Сартоғай ауылдық   округі Сартоғай Сартогайский  
сельский округ 
с.Алтай батыр 

Алтай батыр  ауылы - 

6 Қызылбұлақ ауылдық   округі Қызылбұлақ Кызылбулакский  
сельский округ 

с. Кемерши 

Кемерши ауылы - 

7 Жарқамыс ауылдық   округі Жарқамыс Жаркамысский  
сельский округ 

с. Жаркамыс 

Жарқамыс ауылы - 

8 Миялы ауылдық   округі Миялы Миялинский сельский 
округ с. Миялы 

Миялы ауылы  - 

9 Жаңажол ауылдық округі Жаңажол Жанажолский сельский 
округ  

с.Оймауыт 

Оймауыт ауылы   

 
 
 

Қарауылкелді ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Караулкельдинского  сельского  округа 

Орталығы – Қарауылкелді селосы 
Центр - село Караулкельды 

 
№ Елді мекен (станса, разъездер) атауы 

) 
Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Елді мекеннің  орыс 
тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 
 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет  

 

1 2 3 4 6 
1 Қарауылкелді Байғанин  Карауылкельди Ақтөбе облысы әкімдігінің бірлескен 

қаулысы және мәслихатының шешімі 
№ 416/324, 12.12.2006ж 

2 Қосарал Қосарал Косарал  

3 Көкбұлақ Көкбұлақ Кокбулак  



4 Қазақстан Қазақстан Казахстан  
 

Жарлы ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Жарлинского сельского округа 

 
Орталығы – Жарлы ауылы 

Центр – с.Жарлы 
 

№ Елді-мекен (станса, разьездер ) атауы 
наименования населенных пунктов (станции, 

разьезды) 

Елді-мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Жарлы Жарлы Жарлы  
2 Қораши Жданов Қораши 06.05.2002ж. 

Мемономкомның ұйғарымы 
3 Жыңғылды тоғай Қызыл әскер Жынгылды тогай 06.05.2002ж. 

Мемономкомның ұйғарымы 
 

Ащы  ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Ащинского сельского округа 

 
Орталығы - Ноғайты ауылы 

Центр – с.Ногайты 
 

№ Елді-мекен (станса, разьездер ) атауы 
наименования населенных пунктов (станции, 

разьезды) 

Елді-мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Ноғайты Ноғайты Ногайты  

 
Қопа  ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Копинского сельского округа 



 
Орталығы – Ебейті  ауылы 

Центр – с.Ебейти 
 

№ Елді-мекен (станса, разьездер ) атауы 
наименования населенных пунктов (станции, 

разьезды) 

Елді-мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Ебейті Ебейті Ебейти - 
2 Қопа Қопа Копа - 
3 Көптоғай Көптоғай Коптогай - 
4 Айрық Айрық Айрык - 

 
Сартоғай ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Сартогайского сельского округа 
 

Орталығы – Алтай батыр  ауылы 
Центр – с.Алтай батыр 

 
№ Елді-мекен (станса, разьездер ) атауы 

наименования населенных пунктов (станции, 
разьезды) 

Елді-мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Алтай батыр Алтай батыр Алтай батыр Ақтөбе облысы әкімдігінің бірлескен 

қаулысы және мәслихатының шешімі  
№ 148, 6.04.2005ж 

2 Баршақұм Баршақұм Баршакум - 
3 Шұқырши Шұқырши Шукырши - 

 
Қызылбұлақ ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Кызылбулакского  сельского округа 
 



Орталығы – Кемерши  ауылы 
Центр – с.Кемерши 

№ Елді-мекен (станса, разьездер ) атауы 
наименования населенных пунктов (станции, 

разьезды) 

Елді-мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Кемерши Кемерши Кемерши - 
2 Бұлақтыкөл Бұлақтыкөл Булактыколь - 
3 Жаңатаң Жаңатаң Жанатан - 

 
Жарқамыс  ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Жаркамысского  сельского округа 
 

Орталығы – Жарқамыс ауылы 
Центр – с.Жаркамыс 

 
№ Елді-мекен (станса, разьездер ) атауы 

наименования населенных пунктов (станции, 
разьезды) 

Елді-мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Жарқамыс Жарқамыс Жаркамыс - 
2 Ақтам Ақтам Актам - 
3 Қаражар Қаражар Каражар - 
4 Қалдайбек Қалдайбек Калдайбек  

 
Миялы ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Миялинского  сельского округа 
 

Орталығы – Миялы ауылы 
Центр – с.Миялы 

 
№ Елді-мекен (станса, разьездер ) атауы Елді-мекеннің бұрынғы Орыс тіліндегі атауы Атаулардың өзгертілгені туралы 



наименования населенных пунктов (станции, 
разьезды) 

атауы 
прежнее наименование 

населенных пунктов 

(транскрипциясы) 
наименование 

(транскрипция) на 
русском языке 

(құжат шешімі) мәлімет 
сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Миялы Миялы Миялы  
2 Дияр Дияр Дияр  
3 Бесбай Бесбай Бесбай  

 
Жаңажол  ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Миялинского  сельского округа 
 

Орталығы – Оймауыт ауылы 
Центр – с.Оймауыт 

 
№ Елді-мекен (станса, разьездер ) атауы 

наименования населенных пунктов (станции, 
разьезды) 

Елді-мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Оймауыт Оймауыт ст.Оймауыт  
2 Нұржау Нұржау Нұржау  

 
Қарғалы ауданы 

Каргалинский район 
 

Аудан туралы қысқаша деректер 
краткие сведение о районе 

 
1921 жылы Можаров ауданы болып құрылған. Кейін 1922 жылы Ақтөбе уезі, Родников, Степной аудандары құрамында болған. 

Ленин (1967-1997 жж),  Ақтөбе (1970-1997жж) аталған 2 аудан 1997 жылы бірігіп, Қарғалы деп аталған.  Ақтөбе қаласынан 121 км. Аудан 
8 округтен тұрады. Жер көлемі 5 мың шаршы км. Орталығы-Бадамша ауылы. Негізігі тұрғындары:қазақтар, орыстар, немістер. Никель, 
кобальт, көмір табиғи құрылыс-материалдық  мол қоры бар. Қазақстан Рспубликасының Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Қызылорда және 
Қостанай облыстарының әкімшілік-аумақтық құрылысындағы өзгерістер туралы Қазақстан Республикасы Президентінің  1997 жылғы 17 
маусымдағы № 3580 Жарлығына сәйкес Ленин ауданы Қарғалы ауданы болып аталды. 



 
Орталығы – Бадамша селосы 

Центр – с.Бадамша 
 

Әкімшілік-аумақтық  бірліктер  
Административно-территориальные единицы 

 
№ Ауылдық (ауыл, село), кент) 

округтердің атауы 
Наименование аульных округов 

 (аулов, сел, поселков) 

Округтің бұрынғы  
атауы 

прежнее  
наименование округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование округов 
(центров) (транскрипция) 

на русском языке 

Округ орталығының 
атауы 

наименование центра 
округа 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об 
изменении 

наименования 
(решение документа) 

1 Бадамша селолық  округі Батамша  Бадамшинский сельский 
округ  

Село Бадамша 
 

Бадамша селосы Мемономком шешімі 
(04.07.2001 жыл) 

2 Қосестек селолық округі Ленин  Кос-Истекский сельский 
округ  

Аул Қос-Истек  
 

Қосестек  ауылы 1997 жылғы 17.06. 
№3550 ҚР 

Президентінің 
Жарлығы 

3 Степной селолық  округі Степной Степновский сельский 
округ Село Степное 

 

Степной ауылы - 

4 Ащылысай селолық  округі Ащылысай селолық  
округі 

Ащелисайский сельский 
округ аул Ащылысай 

 

Ащылысай ауылы 
(Григорьевка) 

Облыс әкімдігінің 
бірлескен қаулысы 
және мәслихатының 
№253/403 бірлескен 
шешімі, 21.12.2009 
ж. 

 
5 Велихов  селолық  округі Велихов селолық  

округі 
Велиховский 

сельский округ Аул 
Велиховка   

Велиховка  ауылы - 



 
6 Желтау  селолық  округі Желтау  селолық  

округі 
Желтауский 

сельский округ Аул 
Шамши Калдаякова 

 

Шәмші Қалдаяқов 
ауылы 

Облыстық әкімдік 
пен мәслихаттың 
бірлескен шешімі 

№210/388, 
11.07.2007ж.  

7 Әлімбет селолық  округі Әлімбет селолық  
округі 

Алимбетовский 
сельский округ аул 

Алимбетовка 
 

Әлімбет ауылы - 

8 Кемпірсай селолық  округі Кемпірсай селолық  
округі 

Кимперсайский сельский 
округ Аул Жосалы 

 

Жосалы ауылы - 

 
 
                                                                                                     Қарғалы ауданы  

Каргалинский район 
Бадамша ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Бадамшинского сельского  округа 
Орталығы - Бадамша ауылы 

Центр - село Бадамша 
№ Ауылдық (ауыл) округінің атауы 

Наименование аульных округов (аулов, сел, 
поселков) 

Округтің бұрынғы 
атауы 

Прежнее 
наименование округа 

Округ атауының 
(орталығының орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Наименование округа 
на русском языке 

Округ орталығының 
атауы 

Наименование 
центра округа 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет  
Сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 6 
1 Бадамша а. Батамша Аул Бадамша Бадамша ауылы Мемономком шешімі 

(04.07.2001 жыл) 

 
Қосестек ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Кос-Истекского сельского  округа 
 

Орталығы - Қосестек ауылы 



Центр - с. Кос-Истек 
№ Елді-мекен (станса, разьездер) 

атауы 
наименования населенных 

пунктов (станции, разьезды) 

Елді-мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование населенных 
пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Қосестек а. 

 
 

Ленинский 
 
 

Косектек 
 
 

ҚР Президентінің 1997 жылғы 17 
маусымдағы №3550 Жарлығы 

 
2 Сарыбұлақ а. Эрзерум Сарыбулак Облыс әкімдігі мен мәслихатының 

бірлескен шешімі, №208/386,   
11.07.2007 ж. 

 
Степной ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Степновского сельского округа 
 

Орталығы-Степной ауылы 
Центр - с. Степное 

№ Елді-мекен (станса, разьездер ) 
атауы 

наименования населенных 
пунктов (станции, разьезды) 

Елді-мекеннің бұрынғы  
атауы 

прежнее наименование населенных 
пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Мамыт Мамыт Мамыт  
2 Қайрақты ауылы Бородиновка Аул Кайракты Облыс әкімдігі мен мәслихатының 

бірлескен шешімі, №209/387,   
11.07.2007 ж. 

3 Қайрақтысай Қайрақтысай Кайрактысай  
 Первомай Первомай Первомай  

 
Ащылысай ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Ащилисайского сельского округа 
 

Орталығы - Ащылысай ауылы 



Центр – а. Ащылысай 
 

№ Елді-мекен (станса, разьездер ) атауы 
наименования населенных пунктов (станции, 

разьезды) 

Елді-мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Ащылысай а. Григорьевка а. а.Ащылысай Облыс әкімдігінің бірлескен қаулысы 

және мәслихатының №253/403 бірлескен 
шешімі, 21.12.2009 ж. 

 
2 Преображеновка а. Преображеновка а. а.Преображеновка   
3 Ақкөл а. Приозерное а. а.Акколь  Облыс әкімдігінің бірлескен қаулысы 

және мәслихатының №251/401 бірлескен 
шешімі, 21.12.2009 ж. 

 
4 Бозтөбе а. Анастасьевка а. а.Бозтобе  Облыс әкімдігінің бірлескен қаулысы 

және мәслихатының №252/402 бірлескен 
шешімі, 21.12.2009 ж. 

 
 

Велихов ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Велиховского сельского округа 

 
Орталығы - Велихов ауылы 

Центр - с. Велиховка 
№ Елді-мекен (станса, разьездер ) атауы 

наименования населенных пунктов (станции, 
разьезды) 

Елді-мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Велиховка Велиховка Велиховка  
2 Ақжайық Херсон Акжайык Облыс әкімдігінің бірлескен қаулысы 

және мәслихатының №254/404 бірлескен 



шешімі, 21.12.2009 ж. 
 

 
 

 Желтау селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Желтауского сельского округа 

 
Орталығы - Александров ауылы 

Центр - с. Александровка 
№ Елді-мекен (станса, разьездер ) атауы 

наименования населенных пунктов (станции, 
разьезды) 

Елді-мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

     
     

  
Әлімбет  ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Алимбетовского сельского округа 
 

Орталығы - Әлімбет  ауылы 
Центр - п.Алимбетовка 

№ Елді-мекен (станса, разьездер ) атауы 
наименования населенных пунктов (станции, 

разьезды) 

Елді-мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Шаңдыаша а. Нововведенка  а. Шандыаша  Облыс әкімдігінің бірлескен қаулысы 

және мәслихатының №255/405 бірлескен 
шешімі, 21.12.2009 ж. 

 
 

Кемпірсай    ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно -территориальные единицы Кемпирсайского сельского округа 

 
Орталығы - Жосалы  ауылы 



Центр - с.Жосалы 
 

№ Елді-мекен (станса, разьездер ) атауы 
наименования населенных пунктов (станции, 

разьезды) 

Елді-мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Кемпірсай Кемпірсай Село Кемпирсай 

 
 

2 Қарабұтақ 
 

Қарабұтақ 
 

Село Карабутак 
 

 

3 Жосалы Жосалы Село Жосалы  
 

Қобда ауданы                                                                           
Орталығы – Қобда ауылы 

 
 

Қобда ауданы болып 1929 жылы 28 шілдеде құрылды. Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы ономастикалық комиссияның 
ұйғырымы бойынша 1997 жылғы 6 ақпанда Хобда ауданының орталығы Новоалексеевка селосы Қобда ауылы болып өзгертілді. Осыған 
орай аудан әкімінің 2000 жылғы 10 сәуірдегі өкімімен Ақтөбе облысының Хобда ауданының орыс тіліндегі транскрипциясы  Кобда 
ауданы болып өзгерді. 
 
Ауылдық округтер – 18 
Аудан халқы – 21 015  адам 

  
Әкімшілік-аумақтық бірліктер: 

 
р/с 
№ 

Ауданның қазіргі атауы Ауданның бұрынғы 
атауы 

Аудан 
орталығының 
атауының орыс 
тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Аудан орталығының 
қазіргі атауы 
 
 
 

Атаудың өзгертілгені 
туралы /құжат шешімі/ 
мәлімет 

1. Қобда ауданы Хобдинский Кобдинский район с. 
Кобда 

Қобда ауылы Қазақстан Республикасы 
Үкіметі жанындағы 
ономастикалық 
комиссияның 1997 жылғы 



6 ақпандағы ұйғарымы 
бойынша 

 
Қобда ауданы бойынша ауылдық округтердің ономастикалық көрсеткіш атаулары 

 
 
р/с 
№ 

Ауылдық округтердің 
атауы 

Округтің бұрынғы 
атауы 

Округ 
атауларының 

(орталығының) 
орыс тіліндегі 

атауы 
(транскрипциясы) 

Округ 
орталығының 

атауы 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 

1. Ақырап ауылдық округі Акрабский Акрабский аульный 
округ – а.Акраб 

Ақырап ауылы  

2. Бегалы ауылдық округі Калиновский Бегалинский аульный 
округ-с.Калиновка 

Калиновка ауылы Ақтөбе облысы мәслихаты мен 
облыс әкімінің 1997 жылғы 30 
мамырдағы №3 шешімі 

3. Бестау ауылдық округі Белогорский Бестауский аульный 
округ- а.Бестау 

Бестау ауылы Облыс әкімдігі мен 
мәслихатының бірлескен 

шешімі, №213/391, №204/382 
11.07.2007 ж. 

4. Бұлақ ауылдық округі Булакский Булакский аульный 
округ- а.Алия 

Әлия ауылы Облыс әкімдігі мен 
мәслихатының бірлескен 

шешімі, №147,   
06.04.2005 ж. 

5. И.Білтабанов атындағы 
ауылдық округі 

Вознесеновский Аульный округ им. 
И.Билтабанова – 
а.Им.И.Билтабанова 

И.Білтабанов 
атындағы ауыл 

Ақтөбе облыстық халық 
депутаттары кеңесінің Х 
сессиясындағы 1993 жылғы 30 
маусымдағы №28 қаулысына 
сәйкес 

6. Жаңаталап ауылдық 
округі 

Астрахановский 
сельский совет 

Жанаталапский 
аульный округ – 
а.Жанаталап 

Жанаталап ауылы Ақтөбе облыстық халық 
депутаттары кеңесінің Х 
сессиясындағы 1993 жылғы 30 
маусымдағы №28 қаулысына 
сәйкес 

7. Жарсай ауылдық округі  Жарсайский Жарсайский аульный Жарсай ауылы Ақтөбе облыстық халық 



округ – а.Жарсай депутаттары кеңесінің Х 
сессиясындағы 1993 жылғы 30 
маусымдағы №28 қаулысына 
сәйкес 

8. Жарық ауылдық округі Жарыкский Жарыкский аульный 
округ – а.Жарык 

Жарық ауылы --- 

9. Жиренқопа ауылдық 
округі 

Жиренкопинский  Жиренкопинский 
аульный округ – 
а.Жиренкопа 

Жиренқопа ауылы --- 

10. И.Құрманов атындағы 
ауылдық округі 

Аульный округ 
им.И.Курманова 

Аульный округ 
им.И.Курманова – 
а.Бегалы  

Бегалы ауылы  --- 

11. Исатай ауылдық округі  Исатайский Исатайский аульный 
округ – с. Жарсай 

Жарсай ауылы --- 

12. Құрсай ауылдық округі  Михайловский  Курсайский аульный 
округ – а.Курсай 

Құрсай ауылы Ақтөбе облыстық халық 
депутаттары кеңесінің Х 
сессиясындағы 1993 жылғы 30 
маусымдағы №28 қаулысына 
сәйкес 

13. Қызылжар ауылдық 
округі 

Красноярский Кызылжарский 
аульный округ – 
а.Кызылжар 

Қызылжар ауылы Ақтөбе ономастикалық 
комиссиясының 1997 жылғы 
30 қыркүйегіндегі, Қобда 
аудандық мәслихаты және 
әкімиятының 1997 жылғы 7 
қазандағы шешімдері 

14. Қобда ауылдық округі Новоалексеевский Кобдинский аульный 
округ – а.Кобда 

Қобда ауылы Ақтөбе облыстық халық 
депутаттары кеңесінің Х 
сессиясындағы 1993 жылғы 30 
маусымдағы №28 қаулысына 
сәйкес 

15. Өтек ауылдық округі Новоалександровский Отекский аульный 
округ – а.Отек 

Өтек ауылы Ақтөбе облыстық халық 
депутаттары кеңесінің Х 
сессиясындағы 1993 жылғы 30 
маусымдағы №28 қаулысына 
сәйкес 

16. Сарбұлақ ауылдық Бескопинский Сарбулакский Сарбұлақ ауылы Ақтөбе облыстық халық 



округі аульный округ – 
а.Сарбулак 

депутаттары кеңесінің Х 
сессиясындағы 1993 жылғы 30 
маусымдағы №28 қаулысына 
сәйкес 

17. Сөгалы ауылдық округі Сугалинский Сугалинский 
аульный округ – 
а.Кок үй 

Көк үй ауылы Ақтөбе ономастикалық 
комиссиясының 1997 жылғы 
30 қыркүйегіндегі, Қобда 
аудандық мәслихаты және 
әкімиятының 1997 жылғы 7 
қазандағы шешімдері  

18. Терісаққан ауылдық 
әкімшілік-аумақтық 
бірлігі 

Успеновский с/с Терсакканский 
административно-
территориальная 
единица 

Терісаққан ауылы Ақтөбе облыстық халық 
депутаттары кеңесінің Х 
сессиясындағы 1993 жылғы 30 
маусымдағы №28 қаулысына 
сәйкес 

 
Қобда ауданы бойынша ауылдық округтерге қарасты елді мекендердің ономастикалық көрсеткіш атаулары 

 
 

р/с 
№ 

Елді мекен атауы Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
/транскрипциясы/ 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) мәлімет 

1. Ақырап ауылдық округі 
бойынша: 

 
 

 
 

 
 

 Ақырап ауылы Ақырап ауылы с.Акраб --- 
 Қарабұлақ ауылы Қарабұлақ ауылы с.Карабулак --- 
2. Бегалы ауылдық округі 

бойынша: 
 
Калиновка ауылы 

 
с.Калиновка 

 
--- 

 Калиновка ауылы  
Калиновка ауылы 

 
с.Калиновка 

 
--- 

3. Бестау ауылдық округі 
бойынша: 

 
 

 
 

 
 

  
Еңбекші адай ауылы 

 
Еңбекші адай ауылы 

 
с.Енбекши адай 

 
--- 

 Қаратал ауылы Қаратал ауылы с. Каратал --- 



 Бестау ауылы Пятигор ауылы с.Бестау Облыс әкімдігі мен мәслихатының 
бірлескен шешімі, №204/382,   

11.07.2007 ж. 

4. Бұлақ ауылдық округі 
бойынша: 

   

 Әлия ауылы 
 

Әлпайсай ауылы 
 

с.Алия 
 

Облыс әкімдігі мен мәслихатының 
бірлескен шешімі, №147,   

06.04.2005 ж. 
 Бұлақ ауылы  Бұлақ ауылы с.Булак -- 
 Талдысай ауылы Талдысай ауылы с.Талдысай  

--- 
5. И.Білтабанов атындағы 

ауылдық округі бойынша:  
 
 

 
 

 
 

 Білтабан ауылы Хабаловка поселкасы п.Хабаловка - 
 Қосөткел ауылы п.Қосөткел с.Кусуткуль - 
 Қазақай ауылы п.Херсоновка с.Казакай Қазақстан Республикасы Үкіметі 

жанындағы ономастикалық 
комиссияның 1997 жылғы 6 
ақпандағы ұйғарымы бойынша 
 

 Қурайлы ауылы 
 
 
 

п. Вознесеновка 
 
 
 

Аул Курайлы 
 
 
 

Облыс әкімдігі мен мәслихатының 
бірлескен шешімі, №203/381,   

11.07.2007 ж. 

 Байтақ ауылы п. Ропповка а. Байтак Облыс әкімдігінің бірлескен 
қаулысы және мәслихатының 
№243/393 бірлескен шешімі, 
21.12.2009 ж. 

 
6. Жаңаталап ауылдық округі 

бойынша: 
 
 

 
 

 
 

 Жаңаталап ауылы п.Астрахановка а.Жанаталап ҚР Үкіметі жанындағы 
Мемономком шешімі 28.06.1999 
ж. 



 Жайылма ауылы п.Новая  Москва аЖайылма Қазақстан Республикасы Үкіметі 
жанындағы ономастикалық 
комиссияның 1997 жылғы 
 6 ақпандағы ұйғарымы бойынша 

7. Жарсай ауылдық округі 
бойынша: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Ақсай ауылы п.Благовещенко а. Аксай ҚР Үкіметі жанындағы 
Мемономком шешімі 28.06.1999 
ж. 

 Жарсай ауылы п.Алексеевка а. Жарсай Қазақстан Республикасы Үкіметі 
жанындағы ономастикалық 
комиссияның 1997 жылғы 6 
ақпандағы ұйғарымы бойынша 
 

  
Қарағанды ауылы  

 
 
п.Караганда 

 
 
а.Караганда 

 

8. Жарық ауылдық округі 
бойынша: 
Ащығара ауылы 

 
 
 
Ащығара селосы 
 

 
 
а. Ащигара 
 

 
--- 
 

 Жарық ауылы 
Жаманкөл ауылы 

Жарық селосы  
Жаманкөл селосы 

а. Жарык 
а. Жаманкуль 

--- 
--- 
--- 

 Қанай ауылы Қанай селосы а. Канай  
 Ортақ ауылы Ортақ селосы а. Ортак  
9. Жиренқопа ауылдық округі 

бойынша: 
Ешкіқырған ауылы 

 
 
Ешкіқырған селосы 

 
 
а. Ешкикырган 

 
 
--- 

 Жиренқопа ауылы Жиренқопа селосы а. Жиренкопа --- 
 Тентекқара ауылы Тентекқара селосы  а. Тентеккара 

 
--- 

10. И.Құрманов атындағы 
ауылдық округі бойынша: 

 
 

 
 

 
 



 Бегалы ауылы Бегалы селосы а. Бегалы --- 
 Егіндібұлақ ауылы Қызылту ауылы а. Егиндибулак Облыс әкімдігі мен мәслихатының 

бірлескен шешімі, №205/383,   
11.07.2007 ж. 

11. Исатай ауылдық округі 
бойынша: 
 
Жарсай ауылы 

 
 
Жарсай селосы 

 
 
а. Жарсай 

 
 
--- 

12. Құрсай ауылдық округі 
бойынша: 
 
Құрсай ауылы 

 
 
Михайловка селосы 

 
 
а. Курсай 

Ақтөбе ономастикалық 
комиссиясының 1997 жылғы 30 
қыркүйегіндегі, Қобда аудандық 
мәслихаты және әкімиятының 
1997 жылғы 7 қазандағы 
шешімдері 

13. Қызылжар ауылдық округі 
бойынша: 
Қаракемір ауылы 
 
 

 
 
с.Брусиловка 

 
 
а. Каракемир 

Ақтөбе ономастикалық 
комиссиясының 1997 жылғы 30 
қыркүйегіндегі, Қобда аудандық 
мәслихаты және әкімиятының 
1997 жылғы 7 қазандағы 
шешімдері 

 Қызылжар ауылы с.Краснояр а. Кызылжар  

14. Қобда ауылдық округі 
бойынша: 
Қобда ауылы 

 
с.Ново-Алексеевка 

 
а. Кобда 

Қазақстан Республикасы Үкіметі 
жанындағы ономастикалық 
комиссияның 1997 жылғы 6 
ақпандағы ұйғарымы бойынша 

15. Өтек ауылдық округі 
бойынша: 
Өтек ауылы 

 
п.Новоалександровка 

 
а. Отек 

Ақтөбе ономастикалық 
комиссиясының 1997 жылғы 30 
қыркүйегіндегі, Қобда аудандық 
мәслихаты және әкімиятының 
1997 жылғы 7 қазандағы 
шешімдері 

16. Сарбұлақ ауылдық округі 
бойынша: 
Әбдібұлақ ауылы 

 
 
п. Әбдібұлақ 

 
 
а. Абдибулак 

 
 
--- 

 Сарбұлақ ауылы п. Сарбұлақ а. Сарбулак --- 



17. Сөгалы ауылдық округі 
бойынша: 
Көк үй ауылы 
 
 

 
 
п.Зеленый Дол  
 
 

 
 
а. Кок үй 
 
 

Ақтөбе ономастикалық 
комиссиясының 1997 жылғы 30 
қыркүйегіндегі, Қобда аудандық 
мәслихаты және әкімиятының 
1997 жылғы 7 қазандағы 
шешімдері 

  
Сөгәлі ауылы 

 
п.Сугала 

 
а. Согалы 

 
--- 

 Қоғалы ауылы п. Когалы а. Когалы --- 

18. Терісаққан ауылдық 
әкімшілік-аумақтық бірлігі 
бойынша: 
Терісаққан ауылы 

 
 
Успеновка селосы 
 

 
 
а. Терсаккан 

Қазақстан Республикасы Үкіметі 
жанындағы ономастикалық 
комиссияның 1997 жылғы 6 
ақпандағы ұйғарымы бойынша 

 
Мәртөк ауданы 

Мартукский район 
 

 1935 жылы ақпан айында орталығы Мәртөк станциясы болып, Мәртөк ауданы құрылған. Мәртөк ауданы Ақтөбе облысының 
солтүстік бөлігінде орналасқан. Солтүстік шығысы Қарғалы ауданымен, оңтүстік шығысы Алға ауданымен, оңтүстік батысы Қобда 
ауданымен, солтүстігі Ресей Федерациясының Орынбор облысымен шекаралас.  

Аудан аумағы 660 532 га немесе 6,6  шаршы км. Халқының саны 31,4 мың. 13 селолық/ауылдық округтерден тұрады.  
 
В феврале 1935 г. был образован Мартукский район с центром ст. Мартук. Мартукский район расположен в северной части 

Актюбинской области, на севере граничит с Оренбургской областью Российской  Федерации, на юго-западе с Кобдинским районом, на 
юге-востоке с Алгинским районом и пригородном Актобе, на севере – востоке с Каргалинским районом.  

Площадь района 660 532 га или 6,6 кв. км. Население 31,4 тыс. человек 
 

Орталығы – Мәртөк селосы 
Центр – село Мартук 

 
Әкімшілік – аумақтық бірліктер 

Административно – территориальные единицы 
 
№ Ауылдық (ауыл (село), кент) 

округтердің атауы 
Округтің бұрынғы 

атауы 
Округ 

атауларының 
Округ 

орталығының 
Атаулардың 

өзгертілгені туралы 



наименования аульных округов 
(аулов (сел), поселков) 

прежнее 
наименование округа 

(орталығының) 
орыс тіліндегі 

атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
округов (центров) 
(транскрипция) на 

русском языке 

атауы 
наименование центра 

округа 

(құжат шешімі) 
мәлімет 

сведение об 
изменении 

наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 6 
1 Мәртөк селолық округі Мәртөк Мартукский 

сельский округ 
Мәртөк селосы 1920 жылы 

құрылған. 
1995 жылы селолық 

округ болып 
құрылған 

2 Аққұдық ауылдық округі Первомай Аккудукский 
аульный округ 

Вознесеновка селосы Мемономком шешімі 
(03.04.2003 ж.)  

3 Байнассай ауылдық округі Новомихайловка Байнассайский 
аульный округ 

Байнассай ауылы Облыс әкімдігі мен 
мәслихатының 

бірлескен шешімі, 
№206/384,  

11.07.2007 ж. 
4 Байторысай селолық округі Байторысай Байторысайский 

сельский округ 
Байторы селосы Атауы өзгертілмеген 

5 Қаратоғай селолық округі Қаратоғай Каратогаский 
сельский округ 

Қаратоғай селосы 1995 жылы селолық 
округ болып 

құрылған 
6 Қарашай селолық округі Қарашай Карачаевский 

сельский округ 
Қаратаусай селосы 1995 жылы селолық 

округ болып 
құрылған 

7 Құрмансай селолық округі Степановка Курмансайский 
сельский округ 

Құрмансай селосы Мемономком шешімі 
(03.04.2003 ж.) 

8 Қызылжар селолық округі Андреевка Кызылжарский 
сельский округ 

Қызылжар ауылы Облыс әкімдігінің 
бірлескен қаулысы 
және мәслихатының 
№244/394 бірлескен 
шешімі, 21.12.2009 



ж. 
 

9 Тәңірберген селолық округі Нагорный cельский округ 
Танирберген 

Саржансай ауылы Облыс әкімдігі мен 
мәслихатының 

бірлескен шешімі, 
№238/85,   

14.03.2006 ж. 
10 Родников селолық округі Родников Родниковский 

сельский округ 
Родниковка селосы 1995 жылы селолық 

округ болып 
құрылған 

11 Хазірет селолық округі Березовка cельский округ 
Хазірет 

Хазірет селосы  

12 Хлебодар селолық округі Хлебодар    
13 Жайсаң селолық округі Яйсан    

 
 

Мәртөк селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Мартукского сельского округа 

 
Орталығы – Мәртөк селосы 

Центр – село Мартук 
 

р/с Елді мекен (станса, разъездер) 
атауы 

наименование, населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее 
наименование 

населенных пунктов 

орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование(транскрипция) 
на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

сведение об изменении наименование 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
 Мәртөк ауылдық округі  

Орталығы – Мәртөк селосы 
   

1 Мәртөк Мәртөк Мартук - 
2 Қазан Казанка Казан Облыс әкімдігі мен мәслихатының 

бірлескен шешімі, №207/385,   
11.07.2007 ж. 

3 Құмсай Құмсай Кумсай - 
 Аққұдық ауылдық округі     



Орталығы – Вознесеновка 
ауылы  

1 Қорайлы Вознесеновка Курайлы Облыс әкімдігі мен мәслихатының 
бірлескен шешімі, №203/381,   

11.07.2007 ж. 
2 Веренка Веренка Веренка - 
3 Первомайка Первомайка Первомайка - 
4 Жаңажол Рыбаковка Жанажол Облыс әкімдігінің бірлескен қаулысы 

және мәслихатының №249/399 
бірлескен шешімі, 21.12.2009 ж. 

 
5 Степь Степь Степь - 
 Байнассай ауылдық округі  

Орталығы – Байнассай 
ауылы  

   

1 Байнассай  Новомихайловка Байнассай  Облыс әкімдігі мен мәслихатының 
бірлескен шешімі, №206/384,   

11.07.2007 ж. 
2 Қазақстанға 13 жыл Қазақстанға 13 жыл 13 лет Казахстан - 
3 Ақмоласай Новофедоровка Акмоласай 03.04.2003 ж. ҚР Үкіметі жанынэағы 

Мемонкомның ұйғарымы 
4 Горноводск Горноводск Горноводск - 
 Байторысай ауылдық округі  

Орталығы –  Байторысай 
ауылы  

   

1 Байторысай Байторысай Байторысай - 
2 Дмитриевка Дмитриевка Дмитриевка - 
3 Покровка Покровка Покровка - 
4 Полтовка Полтовка Полтовка - 
 Қаратоғай ауылдық округі  

Орталығы – Қаратоғай 
ауылы  

   

1 Қаратоғай Қаратоғай Қаратоғай - 
 Қарашай ауылдық округі  

Орталығы – Қаратаусай 
ауылы  

   



1 Қаратаусай Қаратаусай Қаратаусай - 
2 Аққайың Коминтерн Аккайын Облыс әкімдігінің бірлескен қаулысы 

және мәслихатының №247/397 
бірлескен шешімі, 21.12.2009 ж. 

 
3 Линовицк Линовицк Линовицк - 
 Қызылжар селолық округі  

Орталығы – Қызылжар 
ауылы  

   

1 Қызылжар Андреевка Кызылжар Облыс әкімдігінің бірлескен қаулысы 
және мәслихатының №244/394 
бірлескен шешімі, 21.12.2009 ж. 

 
   2 Бөрте Студентческое Борте Облыс әкімдігінің бірлескен қаулысы 

және мәслихатының №245/395 
бірлескен шешімі, 21.12.2009 ж. 

 
    3 Шевченко Шевченко Шевченко - 
 Құрмансай ауылдық округі  

Орталығы – Құрмансай  
   

1 Құрмансай Степановка  Курмансай 03.04.2003 ж. ҚР Үкіметі жанындағы 
Мемономкомның ұйғарымы  

2 Ефремовка Ефремовка Ефремовка - 
3 Новодонцы Новодонцы Новодонцы - 
4 Черемушки Черемушки Черемушки - 
5 Шаңды Чайда Шанды Облыс әкімдігінің бірлескен қаулысы 

және мәслихатының №246/396 
бірлескен шешімі, 21.12.2009 ж. 

 
 Тәңірберген ауылдық округі  

Орталығы – Саржансай 
ауылы  

   

1 Саржансай Нагорный Саржансай Облыс әкімдігі мен мәслихатының 
бірлескен шешімі, №238/85,   

14.03.2006 ж. 
2 Ақсу Ақсу Аксу - 



3 Кеңсахара Кеңсахара Кенсахара  
 Родниковка ауылдық округі  

Орталығы – Родниковка 
ауылы  

  - 

1 Родниковка Родниковка Родниковка - 
2 Бөрте Бөрте Борте - 
3 Бұтақ Бұтақ Бутак - 
4 Калиновка Калиновка Калиновка - 
5 Сынтас Сынтас Сынтас - 
 Хазірет ауылдық округі  

Орталығы – Хазіретовка 
ауылы  

   

1 Хазірет Хазірет Хазрет - 
2 Березовка Березовка Березовка - 
 Хлебодар ауылдық округі  

Орталығы – Хлебодаровка 
ауылы  

   

1 Хлебодаровка  Хлебодаровка Хлебодаровка - 
 Жайсаң ауылдық округі  

Орталығы – Жайсаң ауылы  
   

1 Жайсаң Жайсан Жайсан - 
2 Көкпекті Целинное Кокпекти Облыс әкімдігінің бірлескен қаулысы 

және мәслихатының №248/398 
бірлескен шешімі, 21.12.2009 ж. 

 
3 Қазақстан Казахстан Казахстан - 
4 Хозауыл Хозауыл Хозауыл - 
5 Жаңатаң Жаңатан Жанатан - 

 
 

 
                                                                                              
 
 
 
 



Мұғалжар ауданы 
Мугалжарский район 

Орталығы – Қандыағаш қаласы 
Центр – город Кандыагаш 

 
 1905 жылы аудан орталығы Қандыағаш бекеті болып салынған. 1963 жылы Темір ауданынан өз алдына Қандыағаш поселкесі 

болып бөлінген. 1965 жылы аудандар ірілендіріп Қандыағаш поселкесі Темір ауданының орталығы болды. 1967 жылы аудан қайтадан 
бөлініп, Ұлы Октябрь социалистік төңкерісі 50 жылдық құрметіне арналып, Октябрь ауданы болып аталды. Орталығы – Октябрск қаласы. 
1997 жылдың 17 маусыиында екі аудан біріктіріліп, (Мұғалжар мен Октябрь) орталығы Қандыағаш қаласы болды. 

 
 

Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
Административно-территориальные единицы 

 
Аудандағы округтер – 15 (3 қалалық, 12 ауылдық) 
Аудандық бағыныстағы қалалар – 3 (Қандыағаш, Ембі, Жем) 
Аудан халқы – 65 665 адам 

 
Облыстық бағыныстағы қалалар 
Городов областного подчинения 

 
р/с 
№ 

Қалалардың қазіргі 
атауы 

нынешнее 
наименование городов 

Қалалардың 
бұрынғы атауы 

прежнее 
наименование 

района 

Қалалардың орыс тіліндегі 
атауы (транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет 

Сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 Қандыағаш Кандыагаш Кандыагаш 1997 жылғы 17 маусымдағы №3550 ҚР 
Президентінің Жарлығы 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



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

 
 

р/с 
№ 

Ауданның қазіргі 
атауы 

нынешнее 
наименование района 

Ауданның 
бұрынғы атауы 

прежнее 
наименование 

района 

Аудан орталығының орыс 
тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 
наименование районного центра 
(транскрипция) на русском языке 

Аудан орталығының 
қазіргі атауы 

нынешнее 
наименование 

районного центра 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
Сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 Мұғалжар Октябрь Кандыагаш Қандыағаш 1997 жылғы 17 маусымдағы 

№3550 ҚР Президентінің 
Жарлығы 

2 Мұғалжар Октябрь Эмба Ембі - 
3 Мұғалжар Октябрь Жем Жем Облыстық мәслихаттың және 

облыс әкімінің 2000 жылғы 13 
қазандағы №3 шешімі 

 
     

Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
Административно-территориальные единицы  

 
орталығы – Қандыағаш қаласы 

Центр – город Кандыагаш 
 

р/с Ауылдық (ауыл, (село), 
кент) округтердің атауы 

наименование сельских 
округов 

(аулов(сел),поселков) 

Округтің 
бұрынғы атауы 

прежнее 
наименование  

орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование(транскрипция) 
на русском языке 

Округ 
орталығының 

атауы 
наименование 
центра округа 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об изменении 
наименование (решение 

документа) 
1 2 3 4  5 
1 Ақкемер Ақкемер Аккемер Ақкемер - 
2 Ащысай Шилі а/кеңесі Ащысай Ащесай - 
3 Талдысай Талдысай Талдысай Талдысай - 
4 Еңбек Грачевский с/о Енбек Сағашилі - 



5 Жұрын Жұрын Журын Жұрын - 
6 Қ.Жұбанов атындағы Қ.Жұбанов 

атындағы 
К.Жубанов Қаракөл - 

7 Егіндібұлақ Егіндібұлақ Егиндибулак Родники - 
8 Батпақкөл Батпақкөл Батпаккол Жағабұлақ - 
9 Мұғалжар Мугалжарский Мугалжар Мұғалжар - 
10 Құмсай Құмсай Кумсай Құмсай - 
11 Құмжарған Құмжарған Кумжарган Бірлік - 
12 Қайыңды Новогодненский 

с/о 
Кайынды Қайынды ҚР Министрлер кабинеті 

жанындағы Мемономком 
шешімі22.07.1993 ж. 

 
 

Қандыағаш қалалық  округінің әкімшілік- аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Кандыагашского городского округа  

 
Орталығы -  Қандыағаш қаласы 

 Центр – город Кандыагаш  
 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы  
Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

1                       2                    3                 4             5 
1 Қандыағаш Октябрьск Кандыагаш 1997 жылғы 17 маусымдағы №3550 ҚР 

Президентінің Жарлығы 
 

Ембі қалалық округінің әкімшілік- аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Эмбинского городского округа  

Орталығы -  Ембі қаласы 
Центр – город Эмба 

 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы  
Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

1                       2                    3                 4             5 
1 Ембі Эмба Эмба - 
2 №56 бекеті «Мадияр» Разъезд №56 - 
3 «Құдық» разъезі «Ақ құдық» «Кудук» - 



4 «Қырғыз» «Карьер» Киргизский - 
 

Жем қалалық округінің әкімшілік- аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Жемского городского округа  

Орталығы -  Жем қаласы 
Центр – город Жем 

№ Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы  

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

1                       2                    3                 4             5 
1 Жем Эмба-5 Жем Облыстық мәслихаттың облыс әкімдігімен 

бірлескен 2000 жылғы 13 қазандағы №3 
шешімі 

 
 

Ақкемер ауылдық округінің әкімшілік- аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Аккемерского сельского  округа  

Орталығы -  Ақкемер ауылы 
Центр – село Аккемир 

 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы  
Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

1                       2                    3                 4             5 
1 Ақкемер ауылы Ақкемер Аккемер - 
2 Көтібар ауылы Шевченко Котибар Мемономком шешімі 12.04.2000ж 
3 Көктөбе ауылы Восток Коктобе Мемономком шешімі 12.04.2000ж 
4 Елек ауылы  Золотонош Елек Мемономком шешімі 12.04.2000ж 
5 Жарық ауылы Жарық  Жарык - 

 
Ащысай ауылдық  округінің әкімшілік- аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Ащесайского  сельского круга  
Орталығы -  Ащысай 
Центр – село Ащесай 

 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы  
Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

1                       2                    3                 4             5 



1 Ащысай ауылы Ащысай ауылы Ащысай - 
2 Ақсу Ақсу Аксу - 
3 Сабындыкөл Сабындыкөл Сабындыкол - 
4 Аманкелді Аманкелді Аманкелды - 

 
Еңбек ауылдық  округінің әкімшілік- аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Енбекского сельского округа  
Орталығы -  Сағашилі ауылы 

Центр – село Сагашили 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы  
Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

1                       2                    3                 4             5 
1 Сағашилі ауылы Покровка а. Сагашили Облыс әкімдігі мен мәслихатының бірлескен 

шешімі, №92/345,   
04.04.2007 ж. 

2 Басшилі Знаменск Басшили  
3 Тепсең-Қарабұлақ Сергеевка Тепсен-Карабулак  
4 Темір бекеті Темір стансасы Станция Темир  
5 315 разьезд 315 разъезд 315 разъезд  
 

Талдысай ауылдық  округінің әкімшілік- аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Талдысайского округа  

Орталығы -  Талдысай ауылы 
Центр – село Талдысай 

 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы  
Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

1                       2                    3                 4             5 
1 Талдысай Талдысай Талдысай - 
2 Еңбек Еңбек Енбек - 
 

Егіндібұлақ  ауылдық  округінің әкімшілік- аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Егиндибулакского сельского округа  

Орталығы -  Родники ауылы 
Центр – село Родники 

 



№ Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы  

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

1                       2                    3                 4             5 
1 Бұлақты Родники Булакты Облыс әкімдігі мен мәслихатының бірлескен 

шешімі, №213/95,   
18.06.2008 ж. 

2 Миялыкөл Миялыкөл Миялыкол - 
 

Батпақкөл атындағы  ауылдық  округінің әкімшілік- аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы им. Батпаккульского  сельского округа  

Орталығы -  Жағабұлақ ауылы 
Центр – село Жагабулак 

 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы  
Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

1                       2                    3                 4             5 
1 Жағабұлақ ауылы Жағабұлақ Жагабулак - 
2 Саға  ауылы Саға Сага - 
3 Қожасай Қожасай  Кожасай - 
4 Жарқемер Жарқемер Жаркемер - 
 

Мұғалжар   ауылдық  округінің әкімшілік- аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы им. Мугалжарского сельского округа  

Орталығы -  Мұғалжар  ауылы 
Центр – село Мугалжар 

 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы  
Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

1                       2                    3                 4             5 
1 Мұғалжар Мугалжарский Мугалжар - 
2 57 «Тас» разъезі 57 «Тас» разъезі Разъезд 57 «Тас» - 
 

Кайынды   ауылдық  округінің әкімшілік- аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Кайндинского  сельского округа  

Орталығы –  Қайыңды ауылы 
Центр – село Кайынды 



 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы  
Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

1                       2                    3                 4             5 
1 Қайыңды  Новогоднее Кайынды ҚР Министрлер Кабинеті жанындағы 

Мемономком ұйғарымы 22.07.1993ж. 
2 Алтынды ауылы Юбилейное а Алтынды  Облыс әкімдігі мен мәслихатының бірлескен 

шешімі, №211/389,   
11.07.2007 ж. 

 
Жұрын  ауылдық  округінің әкімшілік- аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Журынского   сельского округа  
Орталығы –  Жұрын  ауылы 

Центр – село Журын 
 

№ Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы  

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

1                       2                    3                 4             5 
1 Жұрын ауылы Новогоднее Журын Аудан әкімдігі мен мәслихаттың 08.06.06 ж. 

№200 шешімі 
2 Көлденең темір ауылы Юбилейное Коленен темир Облыс әкімдігі мен мәслихатының бірлескен 

шешімі, №215/97,   
18.06.2008 ж. 

3 Көбелей  ауылы  Дмитриевск  Кобелей Облыс әкімдігі мен мәслихатының бірлескен 
шешімі, №215/98,   

18.06.2008 ж. 
4 Опытное стансасы Опытное  Опытное  
 

Құмсай  ауылдық  округінің әкімшілік- аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Кумсайского   сельского округа  

Орталығы –  Құмсай  ауылы 
Центр – село Кумсай 

 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы  
Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

1                       2                    3                 4             5 



1 Құмсай ауылы Темір Кумсай - 
2 Шилі ауылы Романовка Шили ҚР Министрлер Кабинеті жанындағы 

Мемономком ұйғарымы 22.07.1993ж 
3 Жамбыл ауылы  Жамбул Жамбыл - 
 

Құмжарған   ауылдық  округінің әкімшілік- аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Кумжарганского   сельского округа  

Орталығы –  Құмжарған  ауылы 
Центр – село Кумжарган 

 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы  
Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

1                       2                    3                 4             5 
1 Бірлік ауылы Новая база  Бирлик ҚР Министрлер Кабинеті жанындағы 

Мемономком ұйғарымы 22.07.1993ж 
2 Құмсай ауылы Новая жизнь  Кумсай ҚР Министрлер Кабинеті жанындағы 

Мемономком ұйғарымы 22.07.1993ж 
3 Құмжарған  ауылы  Құмжарған  Кумжарган  - 
4 Шеңгелши ҚССР 30 жылдығы 

атындағы село  
Шенгелши - 

 
Ойыл ауданы 

Ойылский район 
Орталығы – Ойыл селосы 

Центр – село Ойыл 
 

 Ойыл ауданы1921 жылы аудан болып құрылған. 1930 жылдан Ақтөбе округіне, кейін облыс құрамына қарады.  Аудан жері 
негізінен жазық, шығыс жағы төбелі. Жер көлемі – 11,4мың км2 Ауданда Ойыл, Қиыл, Ащы Ойыл, Жақсыбай, Қуырдақақты өзендері, 
Барқын құмы, Жекенді, Құттыкөл, Тамдыкөл кішігірім көлдері, Құсмұрын, Қаражар, Қарауылтөбе, Қаратау, Орындықтау биіктері бар. 
1937-1947 жылдар аралығында аудан көлемінде 70-ке тарта ұжымшарлар болған, кейін солардың негізінде 7 кеңшар ұйымдасқан.  

 
Әкімшілік-аумақтық бірліктер 

 
Аудандағы округтер – 7 
Аудандық бағыныстағы қалалар –жоқ 
Аудан халқы –20 764 



 
 

Ойыл ауданы мен аудан орталығы 
Темирский  район и районный центр 

 
р/с 
№ 

Ауданның қазіргі 
атауы 

нынешнее 
наименование 

района 

Ауданның 
бұрынғы атауы 

прежнее 
наименование 

района 

Аудан орталығының 
орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование районного 
центра (транскрипция) на 

русском языке 

Аудан орталығының 
қазіргі атауы 

нынешнее 
наименование 

районного центра 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
Сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
 Ойыл Уилский  Ойыл Ойыл ҚР орыс географиялық 

атауларды  орыс және қазақ 
тілінде беру нұсқаулығы  

 
 
 
 
 
 
 

Ойыл  аудандық  округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері: 
административно-территориальные единицы Ойылского района 

 
р/с 
№ 

Ауылдық 
округтердің атауы 

наименования 
аульных округов 

Округтің 
бұрынғы атауы 

прежнее 
наименование 

округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование округов 
(центров) (транскрипция) 

на русском языке 

Округ орталығының 
атауы 

наименование центра 
округа 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
Сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 

1 Берсиев атындағы 
селолық округ 

Қаратал Сельский округ им. 
Берсиева 

Қаратал ауылы Облыс әкімдігінің бірлескен 
қаулысы және мәслихатының 
№257/407 бірлескен шешімі, 
21.12.2009 ж. 

 
2 Ойыл ауылдық Ойыл Ойылский  сельский округ  Ойыл ауылы - 



округі 
3 Қайыңды ауылдық 

округі 
Ақжар Кайындинский сельский 

округ  
Ақжар  ауылы - 

4 Қараой ауылдық  
округі 

Қараой Караойский сельский округ  Қараой ауылы  - 

5 Көптоғай ауылдық  
округі 

Көптоғай  Коптогайский  сельский 
округ  

Көптоғай ауылы  

6 Саралжын ауылдық 
округі 

Кемер  Саралжынский сельский 
округ  

Кемер ауылы - 

7 Сарбие ауылдық  
округі 

Сарбие  Саркульский сельский 
округ 

Сарбие ауылы - 

 
Ауылдық округтің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

 
№ Ауылдың қазіргі  

атауы  
Ауылдың 
бұрынғы атауы 

Ауыл орталығының   
атауының (орыс тіліндегі 
атауы(транскрипциясы) 

Ауыл орталығының  
қазіргі атауы 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

1                       2                    3                 4                   5             6 
 Берсиев ауылдық  

округі 
   - 

1 Құмжарған  ауылы Құмжарған  Село Кумжарган  Құмжарған  ауылы              - 
2 Қарасу ауылы Қарасу  Село Карасу  Қарасу ауылы - 
 Ойыл  ауылдық  

округі 
             - 

1 Ақшатау ауылы Ақшатау  Село Аксшатау  Ақшатау  ауылы - 
2 Қаракемер ауылы Қаракемер  Село каракемер Қаракемер ауылы  
3 Екпетал ауылы Екпетал  Село Екпетал Екпетал ауылы  
 Қайыңды ауылдық  

округі 
     

1 Көсембай  ауылы  Көсембай Село Косембай   Көсембай ауылы             - 
 Қараой ауылдық 

округі 
      

1 Жақсыкөл  ауылы  Жақсыкөл   Село Жаксыкол   Жақсыкөл  ауылы  - 
2 Құбасай  ауылы Құбасай   Село Қубасай   Құбасай  ауылы  
 Көптоғай ауылдық  

округі 
    



1 Амангелді  ауылы Амангелді  Село Амангелди Амангелді  ауылы  
2 Қарасу  ауылы Қарасу   Село Карасу Қарасу  ауылы  
3 Шұбарши ауылы Шұбарши  Село Шубарши Шұбарши ауылы  
 Саралжын ауылдық  

округі 
    

1 Ақкемер  ауылы Ақкемер   Село Аккемер  Ақкемер  ауылы  
2 Бестамақ  ауылы Бестамақ   Село Бестамак Бестамақ  ауылы  
3 Қоңырат ауылы Қоңырат  Село Конырат  Қоңырат ауылы  
4 Шиқұдық ауылы  Шиқұдық  Село Шикудук  Шиқұдық ауылы   
 Сарбие ауылдық  

округі 
    

1 Қаракөл ауылы Қаракөл  Каракол Қаракөл ауылы  
 

 
                                                                                  

Темір ауданы 
Орталығы – Шұбарқұдық кенттік округі 

 
 Темір ауданы – 1869 жылы /17 болыс/ уезд, 1921 жылы /27 болыс/, Ақтөбе губерниясындағы аудан. 1923 жылы Ақтөбе 

губерниясының іріленуіне байланысты Темір уезі /14 болыс/ аталған. 1928 жылы таралған. 1930 жылы ауданға айналған. Бүгінгі аудан 
1972 жылы құрылған. Аудан облысы оңтүстік Ақтөбеден 179 км. Жер көлемі – 12,6 мың км2. 

 
Әкімшілік-аумақтық бірліктер 

 
Аудандағы округтер – 10 
Аудандық бағыныстағы қалалар – 1 (Темір) 
Аудан халқы – 36 070 
 
 

Темір ауданы мен аудан орталығы 
Темирский  район и районный центр 

 
р/с 
№ 

Ауданның қазіргі 
атауы 

нынешнее 
наименование района 

Ауданның 
бұрынғы атауы 

прежнее 
наименование 

Аудан орталығының орыс 
тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 
наименование районного центра 

Аудан орталығының 
қазіргі атауы 

нынешнее 
наименование 

Атаулардың 
өзгертілгені 

туралы (құжат 
шешімі) мәлімет 



района (транскрипция) на русском языке районного центра Сведение об 
изменении 

наименования 
(решение 

документа) 
 Темір Темір Шубаркудук Шұбарқұдық - 

 
Аудандық бағыныстағы қалалар  

 
р/с 
№ 

Қалалардың қазіргі атауы Қалалардың бұрынғы 
атауы 

Қалалардың орыс  
тіліндегі атауы 

Атаулардың 
өзгертілгендігі туралы 

(құжат шешімі) мәлімет 
1 2 3 4 5 
1 Темір Темір Темир  

 
 
 
 
 

Темір аудандық  округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері: 
административно-территориальные единицы Темирского района 

 
р/с 
№ 

Ауылдық округтердің 
атауы 

наименования аульных 
округов 

Округтің бұрынғы 
атауы 

прежнее 
наименование 

округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование округов 
(центров) (транскрипция) на 

русском языке 

Округ 
орталығының 

атауы 
наименование 
центра округа 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) 
мәлімет 

Сведение об изменении 
наименования 

(решение документа) 
1 Алтықарасу селолық 

округі 
Алтықарасу Алтыкарасуский сельский 

округ с.Алтыкарасу 
Алтықарасу ауылыы - 

2 Қайыңды селолық округі Кайынды Каийндинский  сельский 
округ с.Кайынды 

Құмқұдық ауылы - 

3 Тасқопа селолық округі Теректі Таскопинскийсельский округ  Теректі ауылы - 
4 Ақсай селолық округі Совхоз Ленин Аксайский сельский округ  Ақсай  - 
5 Бородин селолық округі с.Дружба Бородиновский сельский Шығырлы ауылы Мемономком шешімі. 



округ  24.12.1999 жыл 
6 Қопа  селолық округі Кеңесту Копинскийй сельский округ  Қопа ауылы - 
7 Саркөл селолық округі Саркол Саркульский сельский округ Саркөл ауылы - 
 Шұбарши  кенттік округі Шубарши Шубаршийский сельский 

округ 
Шұбарши кенті - 

 
Темір ауданы мен аудан орталығы 

Темирский район и районный центр 
 

р/с 
№ 

Ауданның қазіргі 
атауы 

нынешнее 
наименование района 

Ауданның 
бұрынғы атауы 

прежнее 
наименование 

района 

Аудан орталығының орыс 
тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 
наименование районного 
центра (транскрипция) на 

русском языке 

Аудан орталығының 
қазіргі атауы 

нынешнее наименование 
районного центра 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) 
мәлімет 

Сведение об изменении 
наименования 

(решение документа) 
 Шұбарқұдық Шұбарқұдық Шубаркудук Шұбарқұдық - 

 
 

Қалалық округтің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
 

р/с 
№ 

Қалалық округтің 
қазіргі  атауы 

 

Қалалық 
округтің 

бұрынғы атауы 
 

Қалалық округтің  орыс 
тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 
 

Қала орталығының  
қазіргі атауы 

 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) 
мәлімет 

 
1 2 3 4 5 6 
1 Темір қалалық округі Темір қалалық 

округі 
Темирский сельский округ Темір - 

2 Жамбыл ауылы Ленинское ауылы Село Жамбыл Жамбыл ауылы Облыс әкімдігінің 
қаулысы мен 

мәслихатының 
бірлескен шешімі, 

№391/343,   
13.12.2010 ж. 

 



Ауылдық округтің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
 
 

№ Ауылдың қазіргі  атауы  Ауылдың бұрынғы 
атауы 

Ауыл орталығының   
атауының (орыс 
тіліндегі 
атауы(транскрипциясы) 

Ауыл 
орталығының  
қазіргі атауы 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) 
мәлімет  

1                       2                    3                 4                   5             6 
 Алтықарасу селолық 

округі 
   - 

1 Алтықарасу ауылы Алтықарасу  Село Алтыкарасу Алтықарасу ауылы              - 
2 Еңбекші ауылы Еңбекші Село Енбекши Еңбекші ауылы - 
3 Сартоғай ауылы Сартоғай      Село Кызылакрап Сартоғай ауылы  - 
 Ақсай селолық округі              - 
1 Ақсай ауылы Ақсай Село Аксай Ақсай ауылы - 
 Бородин  селолық округі      
1 Шығырлы Бординовское Село Шығырлы  Шығырлы ауылы  
2 Бірлік Рождественское Село Бирлик  Бірлік  ауылы Облыс әкімдігінің 

қаулысы мен 
мәслихатының 

бірлескен шешімі, 
№392/344,   

13.12.2010 ж. 
3 Благовещенск Благовещенское Село Благовещенское  Благовещенское 

ауылы 
- 

 Кеңесту  селолық округі       
1 Ақжар ауылы  Ақжар Село Акжар Ақжвр ауылы - 
2 Қопа ауылы Қопа Село Копа Қопа ауылы  
3 Қалмаққырған станциясы Қалмаққырған Село Калмаккырган Қалмаққырған 

стациясы 
 

4 Шитүбек ауылы Шитүбек Село Шитубек Шитүбек ауылы  
 Қайыңды селолық округі     
1 Бабатай ауылы Бабатай Село Бабатай Бабатай ауылы  
2 Құмқұдық ауылы Құмқұдық Село Кумкудук Құмқұдық ауылы  
3 Шибұлақ ауылы Шибұлақ Село Шибулак Шибұлақ ауылы  
 Тасқопа селолық округі     



1 Тасқопа ауылы Тасқопа  Село Таскопа Тасқопа ауылы  
2 Теректі ауылы Теректі Село Теректи Теректі ауылы  
 Саркөл селолық округі     
1 Бәшенкөл ауылы Бәшенкөл Башенкол Бәшенкөл ауылы  
2 Құмсай ауылы Құмсай Кумсай Құмсай ауылы  
3 Қопа ауылы Қопа  Копа Қопа ауылы  
4 Саркөл ауылы Саркөл  Саркол Саркөл ауылы  
 

Кенттік әкімшілік-аумақтың бірлігі 
 

№ Кенттің қазіргі атауы  Кенттің бұрынғы 
атауы 

Кенттің орталығының 
(қаланың, кенттің) 
атауының  орыс 
тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Кенттің орталығының 
(қаланың, кенттің) 
қазіргі атауы 

 Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

1                       2                    3                 4              5 
 Шұбарқұдық кенті      
1 Жақсымай станциясы Жақсымай   Жаксымай Жақсымай станциясы - 
2 Кенжалы станциясы  Кенжалы   Кенжалы Кенжалы станциясы - 
3 Шұбарқұдық Шұбарқұдық Шубаркудук Шұбарқұдық - 
4 Шұбарқұдық кәсіпшілігі Шұбарқұдық 

кәсіпшілігі 
Шубаркудук промысел Шұбарқұдық кәсіпшілігі - 

 Шұбарши кенттік 
округі 

   - 

1 Кеңқияқ ауылы Кеңқияқ  Кенкияк Кеңқияқ ауылы - 
2 Шұбарши кенті Шұбаршиі Шубарши Шұбарши кенті - 

 
 

Ырғыз ауданы туралы қысқаша деректер 
Краткое сведение о Иргизском районе 

 
Орталығы – Ырғыз селосы 

Центр – с.Иргиз 
 

Әкімшілік-аумақтық бірліктер: 
Административно-территориальные единицы 



 
р/с 
№ 

Ауылдық округтердің 
атауы 

наименования аульных 
округов 

Округтің бұрынғы 
атауы 

прежнее 
наименование 

округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс тіліндегі 

атауы (транскрипциясы) 
наименование округов (центров) 
(транскрипция) на русском языке 

Округ 
орталығының 

атауы 
наименование 
центра округа 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) 
мәлімет 

Сведение об изменении 
наименования 

(решение документа) 
1 Ырғыз селолық округі Ырғыз  Иргизский сельский округ – с.Иргиз Ырғыз селосы - 
2 Аманкөл селолық округі Коминтерн  Аманкульский сельский округ – 

с.Кутикуль 
Құтикөл 
селосы 

Облыс әкімдігі мен 
мәслихатының 

бірлескен шешімі, 
№205/383,   

11.07.2007 ж. 
3 Қызылжар селолық округі Калинин  Кызылжарский сельский округ – 

с.Курылыс 
Құрылыс 
селосы 

- 

4 Құмтоғай селолық округі Киров Кумтогайский сельский округ – 
с.Кумтогай 

Құмтоғай 
селосы 

- 

5 Нұра селолық округі Нұра  Нуринский сельский округ – с.Нура  Нұра селосы - 
6 Тәуіп селолық округі Тәуіп  Таупский сельский округ – с.Куйлыс Құйылыс 

селосы 
- 

 
Ырғыз ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері: 

Административно-территориальные единицы Иргизского сельского округа 
 

Орталығы – Ырғыз селосы 
Центр – с.Иргиз 

 
р/с 
№ 

Елді мекен атауы 
наименование населенных 

пунктов 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование  
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) мәлімет 

Сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Ырғыз селосы Орал бекінісі Иргиз 1868 жылы 
2 Ақши ауылы Қызылпартизан  Акши  Облыс әкімдігі мен мәслихатының 



бірлескен шешімі, №242/89,   
14.03.2006 ж. 

3 Қалыбай ауылы Қалыбай  Калыбай  - 
4 Қалалыкөл ауылы Қалалыкөл  Калалыкуль  - 
 

Аманкөл ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Административно-территориальные единицы Аманкульского сельского округа 

 
Орталығы –Құтикөл селосы 

Центр – с.Кутикуль 
 

1 2 3 4 5 
1 Құтикөл селосы Коминтерн Кутикуль  Облыс әкімдігі мен мәслихатының 

бірлескен шешімі, №242/89,   
14.03.2006 ж. 

2 Тельман ауылы Тельман  Тельман  - 
3 Жарма ауылы Жарма  Жарма  - 

 
Қызылжар ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері: 

Административно-территориальные единицы Кызылжарского сельского округа 
 

Орталығы –Құрылыс селосы 
Центр – с.Курлыс 

 
1 2 3 4 5 
1 Құрылыс селосы Құрылыс  Курлыс  - 
2 Жаныс би ауылы Жаңақұрылыс  Жаныс би Облыс әкімдігі мен мәслихатының 

бірлескен шешімі, №242/89,   
14.03.2006 ж. 

3 Шеңбертал ауылы Шеңбертал  Шенбертал  - 
 

 
Құмтоғай ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері: 

Административно-территориальные единицы Кумтогайского сельского округа 
 

Орталығы –Құмтоғай селосы 



Центр – с.Кумтогай 
 

1 2 3 4 5 
1 Құмтоғай селосы Киров  Кумтогай  - 
2 Қарасай ауылы Қарасай Карасай - 
3 Қарақұдық ауылы Қарақұдық  Каракудык  - 
 

Нұра ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері: 
Административно-территориальные единицы Нуринского сельского округа 

 
Орталығы – Нұра селосы 

Центр – с.Нура 
 

1 2 3 4 5 
1 Нұра селосы Нұра Нура - 
2 Дүкен ауылы Дүкен Дукен  - 
3 Мамыр ауылы Мамыр   Мамыр   - 
4 Белшер ауылы Белшер Белшер  - 

 
 

Тәуіп ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері: 
административно-территориальные единицы Таупского сельского округа 

 
Орталығы –Құйылыс селосы 

Центр – с.Куйлыс 
 

1 2 3 4 5 
1 Құйылыс селосы Құйылыс  Куйлыс  - 
2 Қаракөл ауылы Қаракөл  Каракуль  - 
3 Жайсаңбай ауылы Жайсаңбай  Жайсанбай  - 
 

 
 
 
 
 



Хромтау ауданы 
Хромтауский район 

 
Орталығы – Хромтау қаласы 

Центр – г. Хромтау 
 

 Новоресей ауданы болып 1935 ж. 31 қаңтарда құрылды. 1993 ж. 23 мамырда Хромтау ауданы болып қайта аталды. 
Хромтау қаласы 1943 жылы құрылып, 1963 жылы қала мәртебесін алған. Қазіргі таңда ауданға қарасты 1 қала, 14 селолық округ бар. 
 Новороссийский район был создан 31 января 1935 года. 23 мая 1993 года он переименован в Хромтауский район. 
Административным центром района является г. Хромтау. Основан Хромтау в 1943 году, а в 1967 году он получил статус города. В 
настоящее время район разделен на 1 городской и 14 сельских округов. 
 
 

Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
Административно-территориальные единицы 

 
Селолық округтер – 14 
(сельские округа) 
Аудандық бағыныстағы қалалар – 1 
(городов районного подчинения) 
Елді мекендер – 40 
(населенные пункты) 
Аудан халқы – 42018 
(население района) 

 
 

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

 
 

р/с Ауданның (қаланың) қазіргі 
атауы 

Нынешнее наименования района 
(города) 

Ауданның (қаланың) 
бұрынғы атауы 

Прежнее 
наименование района 

(города) 

Аудан орталығының 
атауының орыс 
тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 
Наименование 
(транскрипция) 

районного центра 

Аудан орталығының 
(қаланың, кенттің) 

қазіргі атауы 
Нынешнее 

наименование 
районного центра  
(города, поселка) 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
Сведение об изменении 

наименования 
(решение документа) 



(города, поселка) на 
русском языке 

1 2 3 4 5 6 
 Хромтау Новоресей Хромтау Хромтау ҚР Жоғарғы Кеңесі 

Президентінің 
04.05.1993 ж. қаулысы 

      
 

Орталығы – Хромтау қаласы 
Центр – г.Хромтау 

 
Әкімшілік-аумақтық бірліктер 

Административно-территориальные единицы 
 

р/с 
№ 

Ауылдық (ауыл (село), кент) 
округтердің атауы 

Наименования аульных 
округов (аулов (сел), 

поселков) 

Округтің бұрынғы 
атауы 

Прежнее 
наименование округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Наименование 
округов (центров) 
(транскрипция) на 

русском языке 

Округ 
орталығының 

атауы 
Наименование 
центра округа 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы  

(құжат шешімі) 
мәлімет 

Сведение об 
изменении 

наименования 
(решение 

документа) 
1 Абай елолық округі Черкасский с/с Абайский сельский 

округ 
Абай ауылы  

2 Ақжар селолық округі Новоресей с/с Акжарский сельский 
округ 

Ақжар ауылы Мемономкомның 
2000 жылғы 
ұйғарымы 

3 Аққұдық селолық округі Кредиковка с/с Аккудукский сельский 
округ 

Аққұдық ауылы Мемономкомның 
2000 жылғы 
ұйғарымы 

4 Бөгетсай селолық округі Бөгетсай с/с Богетсайский с/о Бөгетсай ауылы  
5 Дөң селолық округі Жаңадан құрылған Сельский округ «Дөң» Дөң  ауылы Облыстық мәслихат 

сессиясы мен 
әкімдігінің 
21.04.1999 ж. №8 



бірлескен шешімі 
6 Көктөбе селолық округі Коктөбе с/с Коктюбинский с/о Майтөбе ауылы  
7 Қопа селолық округі Қопа с/с Копинский с/о Қопа ауылы  
8 Құдықсай селолық округі Құдықсай с/с Кудуксайский с/о Құдықсай ауылы  
9 Қызылсу селолық  округі Қызылсу с/с Кызылсуский с/о Сарсай ауылы  
10 Көктау селолық округі Жаңадан селолық округ 

құрылды 
Коктауский с/о Көктау ауылы 21.06.2006 ж. 

№272/200 Ақтөбе 
облыстық 
мәслихатының 
шешімі мен облыс 
әкімдігінің қаулысы  

11 Некілтау селолық округі Никельтауский с/с Никельтауский с/с Некілтау ауылы 04.08.2005 ж. 
№170/293 Ақтөбе 
облыстық 
мәслихатының 
шешімі мен облыс 
әкімдігінің қаулысы  

12 Табнтал селолық округі Магаджановский с/с Табанталский с/о Табантал ауылы Ақтөбе облыстық 
мәслихаты мен 
әкімдігінің 
23.02.2000 ж. №5 
бірлескен шешімі 

13 Тассай селолық округі Новотроицкий с/с Тассайский с/о Тассай ауылы Мемономкомның 
2000 жылғы 
ұйғарымы 

14 Тасөткел селолық округі Тасуткельский с/с Тасоткельский с/о Тасөткел ауылы  
15 Хромтау қаласы Хромтау г.Хромтау Хромтау қаласы  
 

Орталығы – Хромтау қаласы 
Центр – г.Хромтау 

 
Әкімшілік-аумақтық бірліктер 

Административно-территориальные единицы 
 
 

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



№ 
 

атауы 
Наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Прежнее наименование 
населенных пунктов 

(транскрипциясы) 
Наименование 
(транскрипция) на 
русском языке 

(құжат шешімі) мәлімет 
Сведение об изменении 

наименования (решение документа) 

1 2 3 4 5 
 Абай ауылдық округі  

Орталығы – Абай ауылы  
   

1 Абай ауылы Сухиновка аул. Абай Мемономкомның 2000 жылғы 
шешімі 

2 Жарбұтақ ауылы Матвеевка  Мемономкомның 2000 жылғы 
шешімі 

3 Аралтөбе ауылы Аралтөбе аул.Аралтобе  
4 Тассай ауылы Тассай ауылы аул. Тассай  
 Ақжар ауылдық округі  

Орталығы – Ақжар ауылы  
   

1 Ақжар ауылы Новоресей ауылы аул.Акжар Мемономкомның 2000 жылғы 
шешімі 

2 Жазық станциясы Просторная Ст. Жазық 23.05.2001 ж. облыстық мәслихат 
пен әкімдіктің бірлескен шешімі 

 Аққұдық ауылдық округі  
Орталығы – Аққұдық 
ауылы 

   

1 Аққұдық ауылы Кредиковка ауылы аул.Аккудук Мемономкомның 2000 жылғы 
шешімі 

2 Қарасу ауылы Қарасу ауылы аулКарасу  
3 Қатынадыр ауылы Қатынадыр аул.Катынадыр  
4 Қарабаз ауылы Қарабаз ауылы аулКарабаз  
 Бөгетсай ауылдық округі  

Орталығы – Бөгетсай ауылы  
   

1 Бөгетсай ауылы Бөгетсай ауылы аул.Бугетсай  
2 Қарлау ауылы Қарлау ауылы аул.Карлау  
3 Талдыбұлақ ауылы ІІІ Интернационал ауылы аул.Талдыбулак  
4 Шіліксай ауылы Шіліксай ауылы аул.Шиликсай  
 Дөң ауылдық округі  

Орталығы – Дөң ауылы  
   



1 Дөң ауылы Донское ауылы аул.Дон Облыстық мәслихат сессиясы мен 
әкімдігінің 21.04.1999 ж. №8 
бірлескен шешімі 

2 Оңғар ауылы Сусановка ауылы аул.Онгар Мемономкомның 2000 жылғы 
шешімі 

 Көктөбе ауылдық округі  
Орталығы – Майтөбе ауылы  

   

1 Майтөбе ауылы Майтөбе ауылы аул.Майтөбе  
2 Көктерек ауылы Көктерек ауылы аул.Коктерек  
3 Көшенсай ауылы Восток аул.Кошенсай  
 Қопа ауылдық округі  

Орталығы – Қопа ауылы  
   

1 Қопа ауылы Қопа аул.Копа  
2 Амангелді ауылы  Амангелді аул.Амангелді  
3 Тамды ауылы Молодежное аул.Тамды Облыстық мәслихаттың 14.03.2006 

жылғы №241 шешімі мен облыс 
әкімдігінің №88 қаулысына сәйкес 

 Құдықсай ауылдық округі  
Орталығы – Құдықсай 
ауылы  

   

1 Құдықсай ауылы Құдықсай ауылы аул.Кудуксай  
2 Кеңой ауылы Кеңой ауылы аул.Кеной  
3 Ойсылқара ауылы Ойсылқара ауылы аул.Ойсылкара  
 Көктау ауылдық округі  

Орталығы – Көктау ауылы  
   

1 Көктау поселкесі Көктау поселкесі Пос. Коктау  
 Қызылсу ауылдық округі  

Орталығы – Сарсай ауылы  
   

1 Сарсай ауылы Сарсай ауылы аул.Сарсай  
2 Еңбекшіқазақ ауылы Еңбекшіқазақ ауылы аул.Енбекшиказах  
3 Қызылсу ауылы Қызылсу ауылы аул.Кызылсу  
 Никельтау ауылдық округі  

Орталығы – Никельтау 
ауылы  

   



1 Никельтау ауылы Никельтау ауылы  аул.Никельтау   
 Табантал ауылдық округі 

Орталығы – Табантал 
ауылы  

   

1 Табантал ауылы Мағаджанов ауылы аул.Табантал Ақтөбе облыстық мәслихаты мен 
әкімдігінің 23.02.2000 ж. №5 
бірлескен шешімі 

2 Бақай разъезі Бақай разъезі Р.Бакай  
3 Жайлаусай ауылы Жайлаусай ауылы аул.Жайлаусай   
4 Көптоғай ауылы Көптоғай ауылы аул.Коптогай   
 Тассай ауылдық округі  

Орталығы – Тассай ауылы  
   

1 Тассай ауылы Троицк аул.Тассай Мемономкомның 23.02.08.2000 
жылғы шешімі 

2 Көкпекті ауылы Степное  аул.Кокпекти Облыс әкімдігі мен мәслихатының 
бірлескен шешімі, №398/32,   

05.12.2007 ж. 
 Тасөткел ауылдық округі  

Орталығы – Тасөткел 
ауылы  

   

1 Тасөткел ауылы Тасөткел аул.Тасуткель  
2 Ақбұлақ ауылы Ақбұлақ аул.Акбулак  
3 Ақтасты ауылы Ақтасты аул.Актасты  
4 Үйтас ауылы Үйтас ауылы аул.Уйтас  
 
 

Шалқар ауданы 
Орталығы  – Шалқар қаласы 

 
1921 жылғы 21 қазанда Шалқар ауданы ұйымдастырылып, орталығы Шалқар поселкесі болған. 1922 жылдың  5 шілдесінде Шалқар 
ауданы уезге айналды. 1932 жылдан облыс құрамындағы аудан орталығы Шалқар қаласы болып табылады.   Қазақстан Республикасы 
Президентінің Жарлығымен  10.03 2000 жылы орыс тіліндегі Челкар атауының транскрипциясы Шалқар атауына ауыстырылды.  
 
Әкімшілік – аумақтық бірліктер: 
Қала  - 1 
Селолық округтер – 12 



 
 

 
Аудандар мен аудан орталықтары, аудандық бағыныстағы қалалар, кенттер 

Районы и районные центры, города районного подчинения, поселок 
 
№ Ауданның қазіргі атауы Ауданның бұрынғы 

атауы 
Аудан орталығының 
атауының орыс тіліндегі 
атауы 

Аудан орталығының 
қазіргі атауы 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет  

1                       2                    3                 4                   5             6 
  Шалқар         Челкар            Шалкар           Шалқар қаласы Қазақстан 

Республикасы 
Президентінің 
Жарлығы 10.03.2000 ж 

 
Әкімшілік-аумақтық бірліктер 

Административно-территориальные единицы 
 
№ Селолық округтер атауы  Округтің бұрынғы атауы Округ атауларының 

(орталығының) орыс 
тіліндегі атауы 

Округ орталығының 
атауы 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет  

1                       2                    3                 4                   5             6 
1 Айшуақ селолық округі         Айшуақ селолық  

округі  
           Айшуакский 
сельский округ  
с.Бегимбет 

          Бегімбет  селолсы өзгертілмеген 

2 Ақтоғай селолық округі         Ақтоғай совхозы Актогайский сельский 
округ 
Ст. Котыртас 

     Ст.  Қотыртас өзгертілмеген 

3 Бозой селолық округі Бозой селолық әкімшілігі Бозойский сельский 
округ с.Бозой 

      Бозой селосы өзгертілмеген 

4 Біршоғыр селолық округі     Ақтоғай селолық 
округі      

Биршогырский сельский 
округ 

      Станса Біршоғыр Облыс әкімдігі мен 
мәслихаттың №99 
бірлескен шешімі 
28.09.2004 ж 

5 Жаңақоныс селолық округі           Жаңақоныс              
           совхозы 

Жанаконысский сельский 
округ 

       Аққайтым селосы өзгертілмеген 



6 Есет Көтібарұлы селолық 
округі 

          Есет Көтібарұлы 
селолық округі 

Есет Котибарулы 
сельский округ 

Байқадам селосы өзгертілмеген 

7 Қауылжыр селолық округі Соленный селолық 
округі 

Кауылжырский сельский 
округ 

 Қауылжыр ауылы Облыстық мәслихат пен 
әкімнің бірлескен №3 
шешімі 30.051997 ж  

8 Кішіқұм селолық округі Тоғыз селолық округі Кишикумский сельский 
округ 

 Шілікті селосы Облыс әкімдігі мен 
мәслихаттың №99 
бірлескен шешімі 
28.09.2004 ж 

9 Мөңке би селолық округі Қауылжыр селолық 
округі  

Монкебийский сельский 
округ   

 Мөңке би ауылы Облыс әкімдігі мен 
мәслихаттың №99 
бірлескен шешімі 
28.09.2004 ж 

10 Тоғыз селолық округі Тоғыз селолық округі Тогузский сельский 
округ 

 Ст. Тоғыз Аудан әкімі №324 
шешімі 27.011999 ж 

11 Шалқар селолық округі Шалқар селолық округі. Шалкарский сельский 
округ 

  Жылтыр селосы өзгертілмеген 

12 Шетырғыз селолық округі Шетырғыз селолық 
округі 

Шетиргизский сельский 
округ 

Қаратоғай селосы өзгертілмеген 

 
 
 
 

Шалқар ауданы 
Айшуақ селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы –  Бегімбет ауылы 
 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы  
Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет  

1                       2                    3                 4             5 
1 Бегімбет ауылы           Бегімбет ауылы Бегимбет  өзгертілмеген 
2 Есет ауылы         8 март ауылы Есет   

 
Шалқар ауданы 

Ақтоғай селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Орталығы – Қотыртас стансасы 



 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы  
Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

1                       2                    3                 4             5 
1 Станса Қотыртас         Станса Котр - Тас  Станция Котыртас  
2 Шахта разеъді    Шахта    Шахта   
3  № 60 разъезд  №60 №60  
4 Қауылжыр рзд Қауылжыр рзд Рзд Кауылжыр  
 
                                                                                   

Шалқар ауданы 
Бозой селолық округінің әкімшілік- аумақтық бірлігі 

Орталығы -  Бозой селосы 
 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы  
Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

1                       2                    3                 4             5 
1 Қоянқұлақ ауылы Қоянқұлақ  Аул Коянкулак  - 
2 Қаңбақты ауылы Аяққұм Аул Канбакты  - 
3 Бозой селосы Бозой Село Бозой  
 

Шалқар ауданы 
Біршоғыр селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы –  Біршоғыр стансасы 
 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы  
Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

1                       2                    3                 4             5 
1 Біршоғыр стансасы      Берчугор  стансы   Станция Биршогыр 14.09.2001 ж  №1205 ҚР Үкіметінің қаулысы 
2 Сарысай разеъді    Сарысай    Сарысай  14.09.2001 ж  №1205 ҚР Үкіметінің қаулысы 
3  № 59 разъезд  №59 №59 14.09.2001 ж  №1205 ҚР Үкіметінің қаулысы 
4 Алабас разеъді Алабас разеъзді Алабас  14.09.2001 ж  №1205 ҚР Үкіметінің қаулысы 
 
                                                                Есет Көтібарұлы селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы – Байқадам ауылы 
 



№ Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы  

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

1                       2                    3                 4             5 
1 Байқадам  Байқадам Байкадам   
2 Алақозы Алақозы Алакозы   

 
Шалқар ауданы 

Жаңақоныс селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Орталығы – Аққайтым селосы 

 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы  
Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

1                       2                    3                 4             5 
1 Аққайтым селосы Аққайтым селосы Село Аққайтым   
2 Қопасор ауылы Қопасор ауылы Аул Копасор  
                                                                            
 

Шалқар ауданы 
Кішіқұм селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы – Шілікті стансасы 
 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы  
Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

1                       2                    3                 4             5 
1 Сарыдүлек рзд Сарыдулек  Рзд  Сарыдулек  
2 Шоқысу стансасы Чокусу Ст . Шокысу 14.09.2001 ж  №1205 ҚР Үкіметінің қаулысы 
3 Ақеспе рзд Акеспе  Рзд . Акеспе   
4 Қарашоқат стансасы Кара - чокат Ст. Карашокат 14.09.2001 ж  №1205 ҚР Үкіметінің қаулысы 
5 Шағыр рзд Чагыр Рзд. Шагыр  
6 Шілікті селосы Чиликты Село Шиликти 14.09.2001 ж  №1205 ҚР Үкіметінің қаулысы 
                                                                              

 
Шалқар ауданы 

Қауылжыр селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Орталығы – Қауылжыр ауылы 

 



№ Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы  

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

1                       2                    3                 4             5 
1 Қауылжыр ауылы ГКС -12 Аул Кауылжыр  
2 Қайдауыл стансасы Соленный Ст  Кайдауыл  
3 Ұлпан Ұлпан Улпан  
4 № 66 рзд № 66 рзд № 66 рзд  
5 № 67 рзд № 67 рзд № 67 рзд  
 

 
Шалқар ауданы 

                                                         Мөңке би селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
                                                                                 Орталығы – Мөңке би ауылы  
 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы  
Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

1                       2                    3                 4             5 
1 Мөңке би селосы Қайыр селосы Село Монке би Мемоноком ұйғарымы 11.04.01 ж облыс әкімдігі 

мен мәслихаттың шешімі 
2 Қайыр стансасы Каир стансасы Станция Каир 14.09.2001 ж  №1205 ҚР Үкіметінің қаулысы 

 
Шалқар ауданы 

Тоғыз селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Орталығы – Тоғыз стансасы 

 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы  
Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

1                       2                    3                 4             5 
1 Ст Тоғыз Ст Тоғыз Ст. Тогуз  14.09.2001 ж.  №1205 ҚР Үкіметінің қаулысы 
2 Жылан Джилан Джилан 14.09.2001 ж.  №1205 ҚР Үкіметінің қаулысы 
3 Кеңдала Кендала Кендала 14.09.2001 ж.  №1205 ҚР Үкіметінің қаулысы 
4 Қопатай Копатай  Копатай 14.09.2001 ж.  №1205 ҚР Үкіметінің қаулысы 
5 Қаратал Каратал  Каратал  14.09.2001 ж  №1205 ҚР Үкіметінің қаулысы 
6 Үшқурай Учкурай Ушкурай 14.09.2001 ж  №1205 ҚР Үкіметінің қаулысы 
7 Көп мола Копмула  Копмола 14.09.2001 ж  №1205 ҚР Үкіметінің қаулысы 
8 Төсбұлақ Тусплок тосбулак 14.09.2001 ж  №1205 ҚР Үкіметінің қаулысы 



 
Шалқар ауданы 

Шалқар селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Орталығы – Жылтыр ауылы 

 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы  
Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

1                       2                    3                 4             5 
1 Жылтыр селосы  Жылтыр селосы Село Жылтыр  
2 Талдықұм ауылы   Талдықұм ауылы   Аул Талдыкум   
3 Көктымақты ауылы  Көктымақты ауылы   Аул Коктымакты   
                                                                                        

Шалқар ауданы 
Шетырғыз селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы – Қаратоғай ауылы 
 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы  
Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

1                       2                    3                 4             5 
1 Қаратоғай ауылы         Қаратоғай  Каратогай  
2 Тұмалыкөл  Тұмалыкөл Тумалыкол  
3 Т.Ахтан атындағы ауыл К.Маркс ауылы Аул имени Т.Ахтан  
 
 


