
 

Алматы облысы 
Алматинская область 

 
Орталығы – Талдықорған қаласы 

Центр – город Талдыкорган 
 

 
Құрылған жылы – 1932 жылдың 10 наурызы.  
Аумағы – 223,9 мың шаршы шақырым. 
Халқының саны – 1643278 адам (01.01.2008 ж.), оның ішінде: 
қала халқының саны – 382987, ауыл халқы – 1260291 адам. 
Астанадан Талдықорғанға дейінгі ара қашықтық – 1505 шақырым. 

 
Әкімшілік –аумақтық бірліктер 

Административно-территориальные единицы 
 
аудандар – 16 
(районов) 
облыстық бағыныстағы қалалар – 3 (Қапшағай, Талдықорған, Текелі) 
(городов областного подчинения) 
аудандық бағыныстағы қалалар – 7 (Есік, Жаркент, Қаскелең, Сарқан, Талғар, Үшарал, Үштөбе) 
(городов районного подчинения) 
Әкімшілік-аумақтық бірліктер - 262, оның ішінде: 
қалалық – 10; 
кенттік округ – 14; 
ауылдық округ - 238. 
 
 
 

 



 

Облыстық бағыныстағы қалалар 
города 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 

документов) 
1 2 3 4 5 
1. Қапшағай Қапшағай Капшагай 1970 ж. 
2. Талдықорган Талдықорган Талдыкорган 1944 ж. 
3. Текелі Текелі Текели 1952 ж. 

 



 

 
 

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

 
Р/с 
№ 

Ауданның 
(қаланың) қазіргі 

атауы 
нынешнее 

наименования 
района (города) 

Ауданның 
(қаланың) 

бұрынғы атауы   
прежнее 

наименование 
района (города) 

Аудан 
орталығының 

(қаланың, кенттің) 
орыс тіліндегі 

атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) 

районного центра 
(города, поселка) на 

русском языке  

Аудан 
орталығының 

(қаланың, 
кенттің) қазіргі 

атауы     
нынешнее 

наименование 
районного 

центра (города, 
поселка) 

Атаулардың 
өзгертілгені 

туралы (құжат 
шешімі)  

мәлімет сведение 
об изменении 
наименования 

(решение 
документов) 

1 2 3 4 5 6 
1. Ақсу Ақсу п. Жансугуров Жансүгіров 

кенті 
1965 жылғы 
Қазақ КСР 

Жоғары 
Кеңесінің 
Қаулысы 

2. Алакөл Алакөл г. Ушарал  Үшарал қаласы  
3. Балқаш Балқаш с. Баканас Бақанас ауылы  
4. Еңбекшіқазақ Еңбекшіқазақ г. Есик Есік қаласы  
5. Ескелді Талдықорған п. Карабулак Қарабұлақ 

кенті 
ҚР 

Президентінің 
20.03.2000 ж. 

Жарлығы 
6. Жамбыл Жамбыл с. Узынагаш Ұзынағаш 

ауылы 
 



 

7. Іле Іле п. Отеген батыр Өтеген батыр 
кенті 

 

8. Қарасай Қаскелең г. Каскелен Қаскелең 
қаласы 

ҚР 
Президентінің 
03.09.1998 ж. 

Жарлығы 
9. Қаратал Қаратал г. Уштобе Үштөбе қаласы  
10. Кербұлақ Кербұлақ п. Сарыозек Сарыөзек  
11. Көксу Киров п. Балпык Балпық  кенті ҚР Жоғарғы 

Кеңесінің 
04.05.1993 ж. 

Қаулысы 
12. Панфилов Панфилов г. Жаркент Жаркент 

қаласы 
 

13. Райымбек Кеген ауданы + 
Нарынқол  
ауданы 
(қосылған) 

с. Кеген Кеген ауылы ҚР 
Президентінің 
23.05.1997 ж. 

Жарлығы 
14. Сарқан Сарқан г. Саркан Сарқан қаласы  
15. Талғар Талғар г. Талгар Талғар қаласы  
16. Ұйғыр Ұйғыр с. Шонжы Шонжы ауылы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. АҚСУ АУДАНЫ 
Аксуский район 

 
Аудан туралы қысқаша деректер 

краткое сведение о районе 
 

Ақсу ауданы 1930 жылы құрылған. 
Аумағы – 12,59 мың шаршы шақырым  
Халық саны – 36349 адам. 
Әкімшілік бірлік – 18, оның ішінде:  
кенттік округ – 3;  ауылдық округ – 15. 
Елді мекен - 50.  

 
Орталығы – Жансүгіров кенті 

Центр – п. Жансугуров 
 

Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
Административно-территориальные единицы 

 
Р/с 
№ 

Ауылдық  
(ауыл (село), 

кент) 
округтердің  

атауы 
нынешнее 

наименования 
ауыльных 
округов 

(ауылов (сел), 
поселков) 

Округтің 
бұрынғы атауы  

прежнее 
наименование  

округа 

Округ 
атауларының 

(орталығының) 
орыс тіліндегі 

атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
округов (центров) 
(транскрипция) на 

русском языке  

Округ 
орталығының  
қазіргі атауы     
наименование 
центра округа 

Атаулардың 
өзгертілгені 

туралы (құжат 
шешімі)  
мәлімет 

сведение об 
изменении 

наименования 
(решение 

документов) 



 

1 2 3 4 5 6 
1. Жансүгіров а.о.  Жансугуровский п.о. 

(п.Жансугуров) 
 
Жансүгіров кенті 

 

2. Ақсу а.о.  Аксуский с.о.    
(с.Аксу) 

 
Ақсу ауылы 

 

3. Арасан а.о.  Арасанский с.о   
(с.Арасан) 

 
Арасан ауылы 

 

4. Егінсу а.о.  Егинсуский с.о.  
(с.Егинсу) 

 
Егінсу 

 

5. Есеболатов а.о.  Есеболатовский с.о.  
(с. Есеболатов) 

 
Есеболатов 
ауылы 

 

6. Жаңалық а.о.  Жаналыкский с.о.        
(с.Жаналык) 

 
Жаңалық ауылы 

 

7. Көшкентал а.о.  Кошкенталский с.о.  
(с.Кошкентал) 

 
Көшкентал 
ауылы 

 

8. Қапал а.о.   Капалский с.о. 
 (с.Капал) 

 
Қапал ауылы 

 

9. Қаракөз а.о.  Каракозский с.о.   
(с.Каракоз) 

 
Қаракөз ауылы 

 

10. Қарасу а.о.  Карасуский с.о. 
(с.Кенжыра) 

 
Кеңжыра 

 

11. Қарашілік а.о.  Карашиликский с.о. 
(с.Сагабуйен) 

 
Сағабүйен 

 

12. Құрақсу а.о.  Кураксуский с.о. 
(Кураксу) 

 
Құрақсу ауылы 

 

13. Қызылағаш а.о.  Кызылагашский с.о. 
(с.Кызылагаш) 

 
Қызылағаш 
ауылы 

 



 

14. Барлыбек 
Сыртанов а.о. 

Қызылту а.о. с.о.Барлыбека 
Сыртанова 
 (с. Барлыбека 
Сыртанова) 

Барлыбек 
Сыртанов ауылы 

Алматы облыстық 
мәслихатының 
13.10.2010ж.  

№ 37-213 шешімі 
 

Алматы облысы 
әкімдігінің 

13.10.2010ж..  
№ 148 қаулысы 

15. Матай к.о.  Матайский п.о. 
(п.Матай) 

 
Матай кенті 

 

16. Молалы к.о.  Молалынский п.о. 
(п.Молалы) 

 
Молалы кенті 

 

17. Ойтоған а.о.  Ойтоганский с.о. 
(с.Ойтоган) 

 
Ойтоған ауылы 

 

18. Суықсай а.о.  Суыксайский с.о. 
(с.Суыксай) 

 
Суықсай ауылы 

 

 
Ақсу ауданы 

Аксуский  район 
1. Жансүгіров кенттік округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Жансугуровского поселкового округа 
 

Орталығы – Жансүгіров кенті 
Центр – поселок Жансугуров 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

прежнее 
наименование 

Орыс тіліндегі 
атауы 

(транскрипциясы) 
наименование 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі)  

мәлімет сведение об изменении 
наименования (решение 



 

(станции, разъезды) населенных 
пунктов 

(транскрипция) на 
русском языке  

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Жансүгіров кенті Жансүгіров кенті п. Жансугуров  
2. Алтынарық ауылы Алтынарық ауылы с. Алтынарык  
3. Көкөзек ауылы Көкөзек ауылы с. Кокозек  

 
 

Ақсу ауданы 
2. Ақсу ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Аксуского сельского округа 
 

Орталығы – Ақсу ауылы 
Центр – село Аксу 

 
Р/с 
№ 

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. Ақсу ауылы Ақсу ауылы с. Аксу  
2. Казсельхозтехника 

ауылы 
Казсельхозтехника 
ауылы 

с. 
Казсельхозтехника 

 

3. Көкжайдақ ауылы Көкжайдақ ауылы с. Кокжайдак  
4. Қазақстан ауылы Қазақстан ауылы с. Казахстан  
5. Өнім ауылы Өнім ауылы с. Оним  
6. Шолақөзек ауылы Шолақөзек ауылы с. Шолакозек  

 
 
 



 

Ақсу ауданы 
3. Арасан ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Арасанского сельского округа 
 

Орталығы – Арасан ауылы 
Центр – село Арасан 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 документов) 

1 2 3 4 5 
1. Арасан ауылы  с. Арасан  
2. Арасан-Қапал ауылы  с. Арасан-Капал  
3. Қызылжар ауылы  с. Кызылжар  

 
Ақсу ауданы 

4. Егінсу ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Егинсуского сельского округа 

 
Орталығы – Егінсу ауылы 

Центр – село Егинсу 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 
документов) 



 

1 2 3 4 5 
1. Егінсу ауылы  с. Егинсуский  
2. Құмтөбе ауылы  с. Кумтобе  

 
 

Ақсу ауданы 
5. Есеболатов ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Есеболатовского сельского округа 
 

Орталығы – Есеболатов ауылы 
Центр – село Егинсу 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 
документов) 

1 2 3 4 5 
1. Есеболатов ауылы  с. Есеболатов  
2. Қызылқайың ауылы  с. Кызылкайын   
3. Энергетик ауылы  с. Энергетик  

 
 

Ақсу ауданы 
6. Жаңалық ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Жаналыкского сельского округа 
 

Орталығы – Жаңалық ауылы 
Центр – село Жаналык 

 



 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 
документов) 

1 2 3 4 5 
1. Жаңалық ауылы  с. Жаналык  

 
 

Ақсу ауданы 
7. Көшкентал  ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Кошкенталского сельского округа 
 

Орталығы – Көшкентал ауылы 
Центр – село Кошкентал 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 
документов) 

1 2 3 4 5 
1. Көшкентал ауылы  с. Кошкентал  
2. Көлтабан ауылы  с. Кольтабан  

 
 
 
 

 



 

Ақсу ауданы 
8. Қапал ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Капалского сельского округа 
 

Орталығы – Қапал ауылы 
Центр – село Капал 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 
документов) 

1 2 3 4 5 
1. Қапал ауылы  с. Капал  

 
Ақсу ауданы 

9. Қаракөз  ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Каракозского сельского округа 

 
Орталығы – Қаракөз ауылы 

Центр – село Каракоз 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 
документов) 

1 2 3 4 5 
1. Қаракөз ауылы  с. Каракоз  



 

2. Кеңқарын ауылы  с. Кенкарын  
 

 
Ақсу ауданы 

10. Қарасу ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Карасуского сельского округа 

 
Орталығы – Кеңжыра ауылы 

Центр – село Кенжыра 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 
документов) 

1 2 3 4 5 
1. Кеңжыра ауылы  с. Кенжыра  
2. Еңбек ауылы  с. Енбек  
3. Тарас ауылы  с. Тарас  

 
11. Қарашілік ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Карашиликского сельского округа 
 

Орталығы – Сағабүйен ауылы 
Центр – село Сагабуйен 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

прежнее 
наименование 

Орыс тіліндегі 
атауы 

(транскрипциясы) 
наименование 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі)  мәлімет сведение 

об изменении наименования (решение 
документов) 



 

(станции, разъезды) населенных 
пунктов 

(транскрипция) на 
русском языке  

1 2 3 4 5 
1. Сағабүйен ауылы  с. Сагабуйен  
2. Қарашілік ауылы  с. Карашилик  
3. Сағакүрес ауылы  с. Сагакурес  

 
12. Құрақсу ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Кураксуского сельского округа 
 

Орталығы – Құрақсу ауылы 
Центр – село Кураксу 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 
документов) 

1 2 3 4 5 
1. Құрақсу ауылы  с. Кураксу  

 
13. Қызылағаш ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Кызылагашского сельского округа 
 

Орталығы – Қызылағаш ауылы 
Центр – село Кызылагаш 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

прежнее 

Орыс тіліндегі 
атауы 

(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі)  мәлімет сведение 

об изменении наименования (решение 



 

населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

наименование 
населенных 

пунктов 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке  

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Қызылағаш ауылы  с. Кызылагаш  
2. Заречное ауылы  с. Заречное  
3. Қопалы ауылы  с. Копалы  

 
14. Барлыбек Сыртанов ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы сельский округ Барлыбека Сыртанова 
 

Орталығы – Барлыбек Сыртанов ауылы 
Центр – село Барлыбека Сыртанова 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 
документов) 

1 2 3 4 5 
1. Барлыбек Сыртанов 

ауылы 
Қызылту а.о. с.Барлыбека 

Сыртанова 
Алматы облыстық мәслихатының 

13.10.2010ж.  
№ 37-213 шешімі 

 
Алматы облысы әкімдігінің 

13.10.2010ж..  
№ 148 қаулысы 

2. Қопа ауылы  с. Копа  
 

 



 

 
 
 

15. Матай кенттік округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Матайского поселкого округа 

 
Орталығы – Матай кенті 

Центр – поселок Матай 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 
документов) 

1 2 3 4 5 
1. Матай кенті  п. Матай  
2. Ақөзек разъезі  разъезд Акозек  
3. Береке разъезі  разъезд Береке  
4. Жасқазақ разъезі  разъезд Жасказах  

 
16. Молалы кенттік округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Молалинского поселкого округа 
 

Орталығы – Молалы кенті 
Центр – поселок Молалы 

 
Р/с 
№ 

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. Молалы кенті  п. Молалы  
2. Алажиде стансасы  ст. Алажиде  
3. Орманов ауылы  с. Орманов  
4. Қайрақты разъезі  разъезд Кайракты  
5. Қараой разъезі  разъезд Караой  

 
17. Ойтоған ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Ойтоганского сельского округа 
 

Орталығы – Ойтоған ауылы 
Центр – село Ойтоган 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Ойтоған ауылы  с. Ойтоган  
2. Үлгілі  ауылы  с. Улгили  

 
18. Суықсай ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Суыксайского сельского округа 
 

Орталығы – Суықсай ауылы 
Центр – село Суыксай 

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



 

№ разъездер) атауы 
наименования 

населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

бұрынғы атауы  
прежнее 

наименование 
населенных 

пунктов 

атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке  

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

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Суықсай ауылы  с. Суыксай  
2. Ақтөбе ауылы  с. Актобе  
3. Ащыбұлақ ауылы  с. Ащыбулак  
4. Баласаз ауылы  с. Баласаз  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2. АЛАКӨЛ АУДАНЫ 

Алакольский район 
 
 

Алакөл ауданы 1928 жылы құрылған. 
Аумағы – 23,67 мың шаршы шақырым  
Халық саны – 76279 адам, оның ішінде: 
қала халқы – 15733; 
ауыл халқы – 60546. 
Әкімшілік бірлік – 24, оның ішінде:  
Қалалық әкімдік – 1; кенттік округ – 1;  ауылдық округ – 22. 
Елді мекен – 57.  

 
 

Р/с 
№ 

Ауылдық  
(ауыл (село), 

кент) 
округтердің  

атауы 
нынешнее 

наименования 
ауыльных 
округов 

(ауылов (сел), 
поселков) 

Округтің 
бұрынғы атауы  

прежнее 
наименование  

округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование округов 
(центров) (транскрипция) 

на русском языке  

Округ 
орталығының  
қазіргі атауы     
наименование 
центра округа 

Атаулардың 
өзгертілгені 

туралы 
(құжат 

шешімі)  
мәлімет 

сведение об 
изменении 

наименования 
(решение 

документов) 
1 2 3 4 5 6 
1. Үшарал 

қалалық ә. 
 Ушаралская г. а. -  

 г. Ушарал 
Үшарал қаласы  



 

2. Ақжар а.о.  Акжарский с.о. -   
с. Акжар 

Ақжар ауылы  

3. Ақтүбек а.о.  Актубекский с.о. - с. 
Актубек 

Ақтүбек ауылы  

4. Арқарлы а.о.  Аркарлынский с.о. –  
с. Аркарлы 

Арқарлы ауылы  

5. Бескөл а.о.  Бескольский с.о. -  
с. Булакты 

Бұлақты ауылы  

6. Сапақ а.о. Герасимов а.о. с.о. Сапак - с. Сапак  Сапақ ауылы Алматы 
облыстық 

мәслихатының 
13.10.2010ж.  

№ 37-213 шешімі 
 

Алматы облысы 
әкімдігінің 

13.10.2010ж. 
№ 148 

қаулысы 
7. Достық 

кенттік о. 
 Достыкский п.о. -   

п. Достык 
Достық кенті  

8. Екпінді а.о.   Екпиндынский с.о. - 
 с. Екпинды 

Екпінді ауылы  

9. Еңбекші а.о.  Енбекшинский с.о.  –  
с. Енбекши 

Еңбекші ауылы  

10. Жағатал а.о.  Жагаталский с.о. –  
с. Казахстан 

Қазақстан ауылы  

11. Жайпақ а.о.  Жайпакский с.о. – 
с. Жайпак 

Сағабүйен  

12. Жанама а.о.  Жанаминский с.о. –  Жанама ауылы  



 

с. Жанама 
13. Жыланды а.о.  Жыландынский с.о. – 

с. Жыланды 
Жыланды ауылы  

14. Көлбай а.о.   Кольбайский с.о. –  
с. Кольбай 

Көлбай ауылы  

15. Қабанбай а.о.  Кабанбайский с.о. – 
с. Кабанбай 

Қабанбай ауылы  

16. Қайнар а.о.  Кайнарский с.о. – 
с. Кайнар  

Қайнар ауылы  

17. Қамысқала 
а.о. 

 Камыскалинский с.о. –  
с. Камыскала 

Қамысқала 
ауылы 

 

18. Қызылащы 
а.о. 

 Кызылащинский с.о. –  
с. Жумакан Балапанов 

Жұмақан 
Балапанов 
ауылы 

 

19 Лепсі а.о.  Лепсинский с.о. –  
с. Лепси 

Лепсі ауылы  

20 Теректі а.о.  Теректынский с.о. –  
с. Теректы  

Теректі ауылы  

21 Тоқжайлау 
а.о. 

 Токжайлауский с.о.–  
с. Токжайлау  

оқжайлау ауылы  

22 Үшбұлақ а.о.  Ушбулакский с.о. –  
с. Ушбулак 

Үшбұлақ ауылы  

23 Ынталы а.о.  Ынталы с.о. –  
с. Ынталы 

Ынталы ауылы  

24 Ырғайты а.о.  Ырғайты с.о. –  
с. Коктума 

Көктұма ауылы  

 
1. Үшарал қалалық әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Ушаральский городской административно-территориальные единицы  
Орталығы – Үшарал қаласы 



 

Центр – город Ушарал 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Үшарал қаласы  г. Ушарал   
2. МТФ - 3  МТФ – 3  
3. Талапкер ауылы  с. Талапкер  

 
 

2. Ақжар ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Акжарского сельского округа 

 
Орталығы – Ақжар ауылы 

Центр – село Акжар 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Ақжар ауылы  с. Акжар  
2. Қоңыр ауылы  с. Коныр  
3. Майлышат ауылы  с. Майлышат  



 

 
3. Ақтүбек ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Актубекского сельского округа 
 

Орталығы – Ақтүбек ауылы 
Центр – село Актубек 

 
Р/с 
№ 

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. Ақтүбек ауылы  с. Актубек  

 
4. Арқарлы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Аркарлинского сельского округа 
 

Орталығы – Арқарлы ауылы 
Центр – село Аркарлы 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Арқарлы ауылы  с. Аркарлы  

 
5. Бескөл ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 



 

Административно-территориальные единицы Бескольского сельского округа 
 

Орталығы – Бұлақты ауылы 
Центр – село Булакты 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Бұлақты ауылы  с. Булакты  
2. Бескөл ауылы  с. Бесколь  
3. Бесінші разъезд  разъезд Пятый  
4. Қаратұма ауылы  с. Каратума  
5. 13-разъезд  разъезд 13  
6. Сайқан разъезі  разъезд Сайкан  

 
6. Сапақ ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы сельский округ Сапак  
 

Орталығы – Сапақ ауылы 
Центр – село Сапак 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

прежнее 
наименование 

населенных 

Орыс тіліндегі 
атауы 

(транскрипциясы) 
наименование 

(транскрипция) на 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі)  мәлімет 

сведение об изменении 
наименования (решение 

документов) 



 

пунктов русском языке  
1 2 3 4 5 
1. Сапақ ауылы  с. Сапак  
2. Бибақан ауылы  с. Бибакан  

 
7. Достық кенттік округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Достыкского поселкого округа 
 

Орталығы – Достық кенті 
Центр – поселок Достык 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
 

1. Достық кенті  п. Достык  
2. Жалаңашкөл бекеті  ст. Жаланашколь  
3. Көктұма бекеті  ст. Коктума   

 
8. Екпінді ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Екпиндынского сельского округа 
Орталығы – Екпінді ауылы 

Центр – село Екпинды 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

Орыс тіліндегі 
атауы 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі)  мәлімет 



 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

прежнее 
наименование 

населенных 
пунктов 

(транскрипциясы) 
наименование 

(транскрипция) на 
русском языке  

сведение об изменении 
наименования (решение 

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Екпінді ауылы  с. Екпинды  
2. Қарлығаш ауылы  с. Карлыгаш  
3. Үшқайың ауылы  с. Ушкайын  

 
 

9. Еңбекші ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Енбекшинского сельского округа 

 
Орталығы – Еңбекші ауылы 

Центр – село Енбекши 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Еңбекші ауылы  с. Енбекши  

 
10. Жағатал ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Жагаталского селского округа 
 

Орталығы – Қазақстан ауылы 
Центр – село Казахстан 



 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

прежнее 
наименование 

населенных 
пунктов 

Орыс тілдегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

руском языке  

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі)  мәлімет 

сведение об изменении 
наименования (решение 

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Қазақстан ауылы  с. Казахстан  
2. Бесағаш ауылы  с. Бесагаш  

 
11. Жайпақ ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Жайпакского сельского округа 
 

Орталығы – Жайпақ ауылы 
Центр – село Жайпак 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Жайпақ ауылы  с. Жайпак  

12. Жанама ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Жанаминского сельского округа 

 
Орталығы – Жанама ауылы 

Центр – село Жанама 



 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Жанама ауылы  с. Жанама  
2. Ескі Жанама ауылы  с. Ески Жанама  
3. Қарабұлақ ауылы  с. Карабулак  

 
13. Жыланды ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Жыландинского сельского округа 
 

Орталығы – Жыланды ауылы 
Центр – село Жыланды 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Жыланды ауылы  с. Жыланды  
2. Әшім ауылы  с. Ашим  
3. Көкжар ауылы  с. Кокжар  
4. Майқан ауылы  с. Майкан  
5. Шынжылы ауылы  с. Шынжылы  



 

 
14. Көлбай ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Колбайского сельского округа 
 

Орталығы – Көлбай ауылы 
Центр – село Кольбай 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Көлбай ауылы  с. Кольбай  
2. Әлемді ауылы  с. Алемды  
3. Бұдыр ауылы  с. Будыр  
4. Қызылқайың ауылы  с. Кызылкайын  

 
15. Қабанбай ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Кабанбайского сельского округа 
 

Орталығы – Қабанбай ауылы 
Центр – село Кабанбай 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

прежнее 
наименование 

населенных 

Орыс тіліндегі 
атауы 

(транскрипциясы) 
наименование 

(транскрипция) на 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі)  мәлімет 

сведение об изменении 
наименования (решение 

документов) 



 

пунктов русском языке  
1 2 3 4 5 
1. Қабанбай ауылы  с. Кабанбай  
2. Жамбыл ауылы  с. Жамбыл  

 
16. Қайнар ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Кайнарского сельского округа 
 

Орталығы – Қайнар ауылы 
Центр – село Кайнар 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
 

1. Қайнар ауылы  с. Кайнар  
 

17. Қамысқала ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Камыскалинского сельского округа 

 
Орталығы – Қамысқала ауылы 

Центр – село Камыскала 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

прежнее 

Орыс тіліндегі 
атауы 

(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі)  мәлімет сведение 

об изменении наименования 



 

населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

наименование 
населенных 

пунктов 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке  

(решение документов) 

1 2 3 4 5 
1. Қамысқала ауылы  с. Камыскала  
2. Алакөл ауылы  с. Алаколь  

 
 

18. Қызылащы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Кызылащинского сельского округа 

 
Орталығы – Жұмақан Балапанов ауылы 

Центр – село Жумакан Балапанов 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

прежнее 
наименование 

населенных 
пунктов 

Орыс тілдегі 
атауы 

(транскрипциясы) 
наименование 

(транскрипция) на 
русском языке  

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі)  мәлімет 

сведение об изменении 
наименования (решение 

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Жұмақан Балапанов 

ауылы 
Қызылащы  с. Жумакан 

Балапанов 
Алматы облысы әкімдігінің 
07.10.2005 ж. №10-41 қаулысы мен 
облыстық мәслихаттың 07.10.2005 
ж. №20-151 шешімі 

19. Лепсі ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Лепсинского сельского округа 

 
Орталығы – Лепсі ауылы 

Центр – село Лепсинск 



 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Лепсі ауылы  с. Лепси  
2. Байзерек  ауылы  с. Байзерек  
3. Жүнжүрек ауылы  с. Жунжурек  
4. Шымбұлақ ауылы  с. Шымбулак  

 
 

20. Теректі ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Теректинского сельского округа 

 
Орталығы – Теректі ауылы 

Центр – село Теректи 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Теректі ауылы  с. Теректы  
2. Талдыбұлақ ауылы  с. Талдыбулак  

 



 

21. Тоқжайлау ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Токжайлауского сельского округа 

 
Орталығы – Тоқжайлау ауылы 

Центр – село Токжайлау 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Тоқжайлау ауылы  с. Токжайлау  

 
 
 

22. Үшбұлақ ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Ушбулакского сельского округа 

 
Орталығы – Үшбұлақ ауылы 

Центр – село Ушбулак 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 



 

1. Үшбұлақ ауылы  с. Ушбулак  
2. Айпара ауылы  с. Айпара  
3. Кеңес ауылы  с. Кенес  

 
23. Ынталы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Ынталынского сельского округа 
 

Орталығы – Ынталы ауылы 
Центр – село Ынталы 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

прежнее 
наименование 

населенных 
пунктов 

Орыс тіліндегі 
атауы 

(транскрипциясы) 
наименование 

(транскрипция) на 
руском языке  

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі)  мәлімет 

сведение об изменении 
наименования (решение 

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Ынталы ауылы  с. Ынталы  

 
24. Ырғайты ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Ыргайтынского сельского округа 
 

Орталығы – Көктұма ауылы 
Центр – село Коктума 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

прежнее 
наименование 

населенных 

Орыс тіліндегі 
атауы 

(транскрипциясы) 
наименование 

(транскрипция) на 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі)  мәлімет 

сведение об изменении 
наименования (решение 

документов) 



 

пунктов русском языке  
1 2 3 4 5 
1. Көктұма ауылы  с. Коктума  
2. Ақши ауылы  с. Акши  

 
 

Аудандағы (қаладағы) туристік, демалыс және сауықтыру аймақтары  мен тарихи, табиғи ерекше  нысандар 
атауы 

 
№ Нысандар атауы Орналасқан жері Ауданы 
1. «Жалын» ЖШС Ырғайты ауылдық округі, Ақши ауылы Алакөл ауданы 
2. «Алакөлтур» ЖШС Үшарал қаласы Алакөл ауданы 
3. «Алтын Ебі»ЖШС Ырғайты ауылдық округі, Ақши ауылы Алакөл ауданы 

 
                         



 

3. БАЛҚАШ АУДАНЫ 
Балкашский район 

 
 

Балқаш ауданы 1928 жылы құрылған. 
Аумағы – 37,39 мың шаршы шақырым  
Халық саны – 30082 адам. 
Әкімшілік бірлік – 15, оның ішінде:  
ауылдық округ – 15. 
Елді мекен – 28.  

 
Орталығы – Бақанас ауылы  

центр – с. Баканас 
Әкімшілік – аумақтық бірліктер 

 административно – территориальные единицы 
 
р/с 
№ 

Ауылдық 
(ауыл(село), 
кент) 
округтердің 
атауы нынешнее 
наименование 
ауыльных 
округов (ауылов 
(сел), поселков) 

Округтің 
бұрынғы атауы  
 прежнее 
наименование  
округа 

Округ атауларының 
(орталығының ) орыс 
тіліндегі атауы 
(транскрипциясы)  
Наименование округов 
(центров) 
(транскрипция) на 
русском  языке 

Округ 
орталығының 
қазіргі атауы 
  наименование 
центра округа 

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

1 2 3 4 5 6 
1 Бақбақты а.о. Бақбақты  Бакбактынский с.о.  

Бакбакты 
Бақбақты а.   

2 Миялы а.о. Қарағаш Миялынский с.о. 
Миялы 

Миялы а. ҚР Мемлекеттік ономастика 
комиссиясының 1998 ж. №788 



 

ұйғарымы 
3 Бірлік а.о. Бірлік Бирликский с.о. 

Бирлик 
Бірлік а.  

4 Ақдала а.о. Ақдала Акдалинский с.о. 
Акдала 

Ақдала а.  

5 Береке а.о. Тыңның 
25жылдығы 
атындағы 

Берекенский с.о. 
Береке 

Береке а. ҚР Мемлекеттік ономастика 
комиссиясының 1998 ж. №788 
ұйғарымы 

6 Баканас а.о. Баканас Баканасский с.о. 
Баканас 

Баканас а.  

7 Ақкөл  а.о. Ақкөл Аккольский с.о. 
Аккол 

Ақкөл а.  

8 Көктал а.о. Көктал Кокталский с.о. 
Коктал 

Көктал а.  

9 Қараой  а.о. Қараой  Караойский с.о.  
Карой 

Қараой а.   

10 Ақжар а.о.  Ж.Барибаев 
атындағы совхоз  

Акжарский с.о. 
Акжар  

Бәрібаев а.   

11 Желтораңғы а.о. Желтораңғы Желторангынский с.о. 
Желторангы 

Желтораңғы а.  

12 Топар а.о. Топар Топарский с.о. 
Топар 

Топар а.  

13 Балатопар а.о. Құйған Балатопарский с.о. 
Балатопар 

Балатопар а. ҚР Мемлекеттік ономастика 
комиссиясының 1998 ж. №788 
ұйғарымы 

14 Жиделі а.о. Жиделі  Жиделинский с.о.  
Жидели 

Жиделі а.   

15 Құйған а.о.  Сарыкөмей  Куйганский с.о. 
Куйган  

Құйған  а. ҚР Мемлекеттік ономастика 
комиссиясының 1998 ж. №788 
ұйғарымы 



 

 
Балқаш ауданы  

1. Бақанас ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно – территориальные единицы Баканасского сельского округа 

 
Орталығы – Бақанас ауылы  

центр – с. Баканас 
 
р/с 
№ 

Елді мекен (станция 
разездер) атауы  
наименование 
населенных пунктов 
(станции, разезды) 

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 документов) 

1 2 3 4 5 
1 Бақанас ауылы Бақанас Баканас  
2 Бояулы ауылы Бояулы Бояулы  
3 Үшжарма ауылы Үшжарма Ушжарма  

 
2. Миялы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы  - Миялы ауылы 
 

1 Миялы а. Қарағаш Миялы ҚР Мемлекеттік ономастика 
комиссиясының 1998 ж. №788 ұйғарымы 

 
3. Бақбақты ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы - Бақбақты ауылы 
 

1 Бақбақты а. Бақбақты Бакбакты  
 

4. Бірлік ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 



 

Орталығы - Бірлік ауылы 
 

1 Бірлік а. Бірлік Бирлик  
 
 

5. Береке ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Орталығы - Береке ауылы 

 
1 Береке а. Тыңның 25 жылдығы 

атындағы 
Береке ҚР Мемлекеттік ономастика 

комиссиясының 1998 ж. №788 ұйғарымы 
1 Бура а.  Жеңіс Бура ҚР Мемлекеттік ономастика 

комиссиясының 1998 ж. №788 ұйғарымы 
 

6. Ақдала ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Орталығы - Ақдала ауылы 

 
1 Ақдала а.о Ақдала Акдала  

 
7. Ақкөл ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы - Ақкөл ауылы 
 

1 Ақкөл с.о Ақкөл Акколь  
1 Көкжиде Көкжиде Кокжиде  

 
8. Көктал ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы - Көктал ауылы 
 

1 Көктал а. Көктал Коктал  
1 Қоскүмбез Қоскүмбез Коскумбез  

 



 

9. Қараой ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Орталығы - Қараой ауылы 

 
1 Қараой а. Қараой Караой  
1 Аралқұм Аралқұм Аралкум  
2 Арқар  Арқар  Аркар   

 
10. Ақжар ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы – Ж. Бәрібаев ауылы 
 

1 Ж. Бәрібаев ауылы 
 

Ж. Бәрібаев ауылы 
 

Ж. Барибаев  

1 Аралтөбе  Аралтөбе  Аралтобе   
 

11. Желторанғы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Орталығы  - Желтораңғы ауылы 

 
1 Желтораңғы а. Желтораңғы Желторангы  
1 Қасқаөгіз а. Қасқаөгіз Каскаогиз  

 
12. Топар ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы - Топар ауылы 
 

1 Топар а. Топар Топар  
 

13. Балатопар ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Орталығы - Балатопар ауылы 

 
1 Балатопар а. Құйған Балатопар ҚР Мемлекеттік ономастика 

комиссиясының 1998 ж. №788 ұйғарымы 



 

 
14. Жиделі ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы - Жиделі ауылы 
 

1 Жиделі а. Жиделі Жиделі  
1 Орақты батыр а. Орақбалға  Оракты батыр  Алматы облысы әкімдігінің 10.04.2008 ж.  

№57 қаулысы және облыстық 
мәслихаттың 10.04.2008 ж.  №8-
51шешімі 

2 Қошқарбай а. Қошқарбай  Кошкарбай   
 

15. Құйған ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Орталығы - Құйған ауылы 

 
1 Құйған а. Сарыкөмей Куйган ҚР Мемлекеттік ономастика 

комиссиясының 1998 ж. №788 ұйғарымы 
1 Қараөзек а. Қараөзек Караозек  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. ЕҢБЕКШІҚАЗАҚ АУДАНЫ 
4. Енбекшиказахский район 

 
 

Еңбекшіқазақ ауданы 1937 жылы құрылған. 
Аумағы – 8,30 мың шаршы шақырым  
Халық саны – 211510 адам, оның ішінде: 
қала халқы – 32315; 
ауыл халқы – 179195. 
Әкімшілік бірлік – 25, оның ішінде:  
қалалық әкімдік – 1; ауылдық округ – 24. 
Елді мекен – 79.  

Орталығы – Есік қаласы 
 
 

Әкімшілік – аумақтық бірліктер 
 административно – территориальные единицы 

 
р/с 
№ 

Ауылдық 
(ауыл(село), кент) 
округтердің атауы 
нынешнее 
наименование 
ауыльных округов 
(ауылов (сел), 
поселков) 

Округтің 
бұрынғы атауы  
 прежнее 
наименование  
округа 

Округ атауларының 
(орталығының ) орыс 
тіліндегі атауы 
(транскрипциясы)  
Наименование округов 
(центров) 
(транскрипция) на 
русском  языке 

Округ 
орталығының 
қазіргі атауы 
  наименование 
центра округа 

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

1 2 3 4 5 6 
1 Есік қалалық 

әкімшілігі 
 Есикская г.а. –  

Г. Есик 
Есік қаласы   

2 Ават ауылдық  Аватский сельский Ават а.  



 

округі округ –  
С. Ават 

3 Ақши ауылдық 
округі 

 Акшиский с.о. – 
 с. Акши  

Ақши а.  

4 Асы ауылдық округі  Асынский с.о. – 
 с. Кызылшарык 

Қызылшарық  
ауылы 

 

5 Балтабай ауылдық 
округі 

 Балтабайский с.о. – 
 с. Балтабай 

Балтабай а.  

6 Бәйтерек ауылдық 
округі 

Новоалексеевка 
ауылдық округі 

Байтерекский с.о. – 
 с. Байтерек 

Бәйтерек 
ауылы. 

 

7 Бөлек ауылдық 
округі 

 Болекский с.о. – 
 с. Болек 

Бөлек а.  

8 Евгенемаловодный 
ауылдық округі 

 Евгенемаловодненский 
с.о. –  с. Маловодное 

Маловодное а.  

9 Жаңашар 
ауылдық округі 
 

 Жанашарский с.о. – 
 с. Жанашар 

Жаңашар а.   

10 Көктөбе ауылдық 
округі 
 

  Коктобинский с.о. – 
 с. Совет 

Совет а.   

11 Қазақстан 
ауылдық округі 
 

 Казахстанский с.о. – 
 с. Казахстан 

Қазақстан а.  

12 Қаражота 
ауылдық округі 
 

 Каражотинский с.о. – 
 с. Каражота 

Қаражота а.  

13 Қаракемер 
ауылдық округі 
 

 Каракемерский с.о. – 
 с. Каракемер 

Қаракемер а.  

14 Қаратұрық  Каратурыкский с.о. – Қаратұрық а.   



 

ауылдық округі 
 

 с.Каратурык 

15 Қорам ауылдық 
округі 
 

  Корамский с.о. – 
 с. Корам 

Қорам а.  

16 Қырбалтабай 
ауылдық округі 
 

 Кырбалтабайский с.о. – 
 с. Кырбалтабай 

Қырбалтабай 
ауылы 

 

17 Масақ ауылдық 
округі 
 

 Масакский с.о. – 
 с. Масак 

Масақ а.  

18 Сөгеті а.о. Нұра ауылдық 
округі 
 

с.о.Согеты – 
 с. Нура 

Нұра а. Алматы облыстық мәслихатының 
13.10.2010ж.  

№ 37-213 шешімі 
 

Алматы облысы әкімдігінің 
13.10.2010ж.  

№ 148 қаулысы 
19 Бартоғай ауылдық 

округі 
 

Октябрь 
ауылдық округі 
 

с.о. Бартогай – 
 с. Кусайын Бижанов 

Құсайын 
Бижанов а. 

Алматы облыстық мәслихатының 
13.10.2010ж.  

№ 37-213 шешімі 
 

Алматы облысы әкімдігінің 
13.10.2010ж..  

№ 148 қаулысы 
20 Рахат ауылдық 

округі 
 

 Рахатский с.о. – 
 с. Кайназар 

Қайназар а.  

21 Саймасай 
ауылдық округі 

 Саймасайский с.о. – 
 с. Саймасай 

Саймасай а.  



 

 
22 Ташкенсаз 

ауылдық округі 
 

 Ташкенсазский с.о. – 
 с. Ташкенсаз 

Ташкенсаз а.  

23 Тескенсу ауылдық 
округі 
 

 Тескенсуский с.о. – 
 с. Тескенсу 

Тескенсу а.  

24 Түрген ауылдық 
округі 
 

 Тургеньский с.о. – 
 с. Тургень  

Түрген а.  

25 Шелек ауылдық 
округі 
 

 Шелекский с.о. – 
 с. Шелек  

Шелек а.  

 
1. Есік қалалық әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Аминистративно-территориальные единицы г. Есик 
Орталығы – Есік қаласы 

Центр – город Есик 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Есік қаласы   г. Есик  

 
2. Ават ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Аватского сельского округа 



 

 
Орталығы – Ават ауылы 

Центр – село Ават 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Ават ауылы  с. Ават  

 
3. Ақши ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Ақшиского сельского округа 
Орталығы – Ақши ауылы 

Центр – село Ақши 
 

Р/с 
№ 

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. Ақши ауылы  с. Ақши  
2. Қазатком ауылы  с. Казатком  
3. Қайрат ауылы  с. Кайрат  

 
4. Асы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Асынского сельского округа 
Орталығы – Қызылшарық ауылы 

Центр – село Кызылшарык 



 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Қызылшарық ауылы  с. Кызылшарык  
2. Асысаға ауылы  с. Асысага  
3. Диқан ауылы  с. Дикан  
4. Жаңашаруа ауылы  с. Жанашаруа  
5. Қайрат ауылы  с. Кайрат  
6. Сарытау ауылы  с. Сарытау  
7. Таусүгір ауылы  с. Таусугир  

 
5. Балтабай ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Балтабайского сельского округа 
 

Орталығы – Балтабай ауылы 
Центр – село Балтабай 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Балтабай ауылы  с. Балтабай  



 

2. Ақбастау  ауылы  с. Акбастау  
3. Ақтоғай ауылы  с. Актогай  
4. Бірлік ауылы  с. Бирлик  
5. Еңбек ауылы  с. Енбек  
6. Күш ауылы  с. Куш  
7. Өрнек  ауылы  с. Орнек  

 
6. Бәйтерек ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Байтерекского сельского округа 
 

Орталығы – Бәйтерек ауылы 
Центр – село Байтерек 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Бәйтерек ауылы Новоалексеевка  с. Байтерек Алматы облысы әкімдігінің 

06.12.2005 ж. №12-43 қаулысы 
және облыстық мәслихаттың 
06.12.2005 ж. №24-167 шешімі 

2. Алға ауылы  с. Алга  
3. Қойшыбек ауылы  с. Койшыбек  

 
 

7. Бөлек ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Болекского сельского округа 



 

 
Орталығы – Бөлек ауылы 

Центр – село Болек 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Бөлек ауылы  с. Болек  
2. Аймен ауылы  с. Аймен  
3. Қарасай ауылы  с. Карасай  

 
8. Евгенемаловодный ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Евгенемаловоднинского сельского округа 
 

Орталығы – Маловодное ауылы 
Центр – село Маловодное 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Маловодное ауылы  с. Маловодное  

 



 

 
9. Жаңашар ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Жанашарского сельского округа 
 

Орталығы – Жаңашар ауылы 
Центр – село Жанашар 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Жаңашар ауылы  с. Жанашар  
2. Базаркелді ауылы  с. Базаркельды  
3. Космос ауылы  с. Космос  

 
 

10. Көктөбе ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Коктобинского сельского округа 

 
Орталығы – Совет ауылы 

Центр – село Совет 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

прежнее 
наименование 

населенных 

Орыс тіліндегі 
атауы 

(транскрипциясы) 
наименование 

(транскрипция) на 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі)  

мәлімет сведение об изменении 
наименования (решение 

документов) 



 

пунктов руском языке  
1 2 3 4 5 
1. Қызылжар ауылы Совет ауылы с. Кызылжар Алматы облыстық мәслихатының 

13.10.2010ж.  
№ 37-213 шешімі 

 
Алматы облысы әкімдігінің 

13.10.2010ж. 
№ 148 қаулысы 

2. Алмалы ауылы  с. Алмалы  
3. Көктөбе ауылы  с. Коктобе  
4. Төле би ауылы Ленин с. Толе би Алматы облысы әкімдігінің 

26.05.2005 ж. №5-27 қаулысы 
және облыстық мәслихаттың 
26.05.2005 ж. №17-120 шешімі 

 
11. Қазақстан ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Казахстанского сельского округа 
 

Орталығы – Қазақстан ауылы 
Центр – село Казахстан 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования населенных 
пунктов (станции, 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 документов) 

1 2 3 4 5 
1. Қазақстан ауылы  с. Казахстан  



 

2. Ащыбұлақ ауылы  с. Ащыбулак  
3. Жүнісбай Қайыпов ауылы  с. Жунисбай 

Кайыпов 
 

 
12. Қаражота ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Каражотинского сельского округа 
 

Орталығы – Қаражота ауылы 
Центр – село Каражота 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Қаражота ауылы  с. Каражота  
2. Ақтоғай ауылы  с. Актоғай  
3. Сарыбұлақ ауылы  с. Сарыбулак  

 
 

13. Қаракемер ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Каракемерского сельского округа 

 
Орталығы – Қаракемер ауылы 

Центр – село Каракемер 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

Орыс тіліндегі 
атауы 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі)  мәлімет 



 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

прежнее 
наименование 

населенных 
пунктов 

(транскрипциясы) 
наименование 

(транскрипция) на 
русском языке  

сведение об изменении 
наименования (решение 

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Қаракемер ауылы  с. Каракемер  
2. Сатай ауылы  с. Сатай  
3. Талдыбұлақ ауылы  с. Талдыбулак  

 
14. Қаратұрық ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Каратурыкского сельского округа 
Орталығы – Қаратұрық ауылы 

Центр – село Каратурык 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Қаратұрық ауылы  с. Каратурык  
2. Ащысай ауылы  с. Ащысай  
3. Достық ауылы  с. Достык  
4. Лавар ауылы  с. Лавар  
5. Мелиоратор ауылы  с. Мелиоратор  
6. Тауқаратұрық 

ауылы 
 с. Таукаратурык  

 
15. Қорам ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 



 

Административно-территориальные единицы Корамского сельского округа 
 

Орталығы – Қорам ауылы 
Центр – село Корам 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Қорам ауылы  с. Корам  

 
16. Қырбалтабай ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Кырбалтабайского селского округа 
 

Орталығы – Қырбалтабай ауылы 
Центр – село Кырбалтабай  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Қырбалтабай ауылы  с. Кырбалтабай  
2. Ақжал ауылы  с. Акжал  
3. Екпінді ауылы  с. Екпинды  



 

4. Қайнар ауылы  с. Кайнар  
5. Шалқар ауылы  с. Шалкар  

 
 

17. Масақ ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Масакского сельского округа 

 
Орталығы – Масақ ауылы 

Центр – село Масак 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Масақ ауылы  с. Масак  
2. Нұрлы ауылы  с. Нурлы  

 
18. Сөгеті ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы сельский округ Согеты 
 

Орталығы – Нұра ауылы 
Центр – село Нура 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

прежнее 
наименование 

Орыс тіліндегі 
атауы 

(транскрипциясы) 
наименование 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі)  

мәлімет сведение об изменении 
наименования (решение 



 

(станции, разъезды) населенных 
пунктов 

(транскрипция) на 
русском языке  

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Нұра ауылы  с. Нура  
2. Көкпек ауылы  с. Кокпек  

 
19. Бартоғай ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы сельский округ Бартогай 
 

Орталығы – Құсайын Бижанов ауылы 
Центр – село Кусайын Бижанов 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования населенных 
пунктов (станции, 

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 

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Құсайын Бижанов ауылы  с. Кусайын Бижанов  
2. Байсейіт ауылы  с. Байсейит  
3. Малыбай ауылы  с. Малыбай  

 
20. Рахат ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Рахатского сельского округа 
 

Орталығы – Қайназар ауылы 
Центр – село Кайназар 

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



 

№ разъездер) атауы 
наименования 

населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

бұрынғы атауы  
прежнее 

наименование 
населенных 

пунктов 

атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке  

(құжат шешімі)  мәлімет сведение 
об изменении наименования 

(решение документов) 

1 2 3 4 5 
1. Қайназар ауылы  с. Кайназар  
2. Азат ауылы  с. Азат  
3. Өрікті ауылы Красный Восток 

ауылы 
с. Орикти Алматы облыстық мәслихатының 

13.10.2010ж.  
№ 37-213 шешімі 

 
Алматы облысы әкімдігінің 

13.10.2010ж.  
№ 148 қаулысы 

4. Рахат ауылы  с. Рахат  
 

21. Саймасай ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Саймасайского сельского округа 

 
Орталығы – Саймасай ауылы 

Центр – село Саймасай 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 



 

 
1. Саймасай ауылы  с. Саймасай  
2. Амангелді ауылы  с. Амангельды  

 
22. Ташкенсаз ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Ташкенсазского сельского округа 
 

Орталығы – Ташкенсаз ауылы 
Центр – село Ташкенсаз 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
 

1. Ташкенсаз ауылы  с. Ташкенсаз  
2. Баяндай  ауылы  с. Баяндай  
3. Құлжа ауылы  с. Кулжа  

 
23. Тескенсу ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Тескенсуского сельского округа 
 

Орталығы – Тескенсу ауылы 
Центр – село Тескенсу 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

Орыс тіліндегі 
атауы 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі)  мәлімет 



 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

прежнее 
наименование 

населенных 
пунктов 

(транскрипциясы) 
наименование 

(транскрипция) на 
русском языке  

сведение об изменении 
наименования (решение 

документов) 

1 2 3 4 5 
 

1. Тескенсу ауылы  с. Тескенсу  
2. Көлді ауылы  с. Кольди  
3. Толқын ауылы  с. Толкын  

 
24. Түрген ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Тургенского сельского округа 
 

Орталығы – Түрген ауылы 
Центр – село Турген 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
 

1. Турген ауылы  с. Турген  
2. Таутүрген ауылы  с. Таутүрген  
3. Саз ауылы  с. Саз  

 
 
 



 

25. Шелек ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Шелекского сельского округа 

 
Орталығы – Шелек ауылы 

Центр – село Шелек 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
 

1. Шелек ауылы  с. Шелек  
2. Майское ауылы  с. Майское  
3. Торғайбаза ауылы  с. Торгайбаза  

 



 

5. ЕСКЕЛДІ АУДАНЫ 
Ескельдинский район 

 
 

Ескелді ауданы 1928 жылы құрылған. 
Аумағы – 4,29 мың шаршы шақырым.  
Халық саны – 50121 адам. 
Әкімшілік бірлік – 11, оның ішінде:  
кенттік округ – 1;  ауылдық округ – 10. 
Елді мекен – 33.  

 
Аудан орталығы – Қарабұлақ кенті 

 
№ Ауданның қазіргі  

атауы 
Ауданның бұрынғы 

атауы 
Аудан орталығының орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Аудан 
орталығының 
қазіргі атауы 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат шешім) 
мәлімет 

1 2 3 4 5 6 
1. Ескелді Талдықорған п.Карабулак Қарабұлақ кенті 2000 жылдың 20 

наурызындағы ҚР 
Президентінің 

Жарлығы 
 

       
№/n Ауылдық, кенттік  

округтердің атауы 
Округтің 

бұрынғы атауы 
Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 

Округ 
орталығының 
қазіргі атауы 

Атаулардың 
өзгертілгені 

туралы 
(құжат,шешім) 

мәлімет 
1 2 3 4 5 6 



 

1. Қарабұлақ кенттік 
округі 

Қарабұлақ кенттік 
кеңесі 

Карабулакский поселковый 
округ 

Қарабұлақ кенттік 
округі 

- 

2. Алдабергенов 
ауылдық округі 

Шұбар ауылдық 
кеңесі 

Алдабергеновский 
сельский округ 

Алдабергенов 
ауылдық округі 

Қазақ ССР 
Президиумының 

1977 жылдың 
желтоқсанындағы 

Жарлығы 
3. Бақтыбай 

Жолбарысұлы 
ауылдық округі 

Крупская 
ауылдық кеңесі 

 Бактыбайский сельский 
округ 

Бақтыбай 
ауылдық округі 

2000 жылдың 
31 тамызындағы ҚР 
Үкіметінің № 1325 

Қаулысы 
4. Жалғызағаш 

ауылдық округі 
Жалғызағаш 

ауылдық кеңесі 
Жалгизагашский   
сельский округ 

Жалғызағаш 
ауылдық округі 

- 

5. Қаратал  ауылдық 
округі 

Қаратал  ауылдық 
кеңесі 

Каратальский сельский 
округ 

Қаратал  ауылдық 
округі 

- 

6. Қайнарлы ауылдық 
округі 

Ключевой 
ауылдық кеңесі 

Кайнарлынский сельский 
округ 

Қайнарлы 
ауылдық округі 

ҚР Үкіметі 
жанындағы 
Мемлекеттік 
ономастика 
комиссиясының 
25.06.1993 ж. 
ұйғарымы 

7. Көкжазық ауылдық 
округі 

Троицк ауылдық 
кеңесі 

Кокжазыкский сельский 
округ 

Көкжазық 
ауылдық округі 

2000 жылдың 20 
мамырындағы ҚР 

Президентінің 
Жарлығы 

8. Қоңыр ауылдық 
округі 

Қоңыр ауылдық 
кеңесі 

Конырский  
сельский округ 

Қоңыр ауылдық 
округі 

- 

9. Сырымбет ауылдық 
округі 

Тельман ауылдық 
кеңесі 

Сырымбетский сельский 
округ 

Сырымбет 
ауылдық округі 

1996 жылдың  
12 шілдесіндегі ҚР 



 

Президентінің 
Жарлығы 

10. Төлеңгіт ауылдық 
округі 

Төлеңгіт ауылдық 
кеңесі 

Толенгитский сельский 
округ 

Төлеңгіт ауылдық 
округі 

- 

11. Ақын Сара  
ауылдық округі 

Целинный 
ауылдық кеңесі 

сельский округ 
Акын Сара 

Ақын  Сара  
ауылдық округі 

Алматы облыстық 
мәслихатының           
2007 жылдың  29 
наурызындағы № 
37-276 шешімі, 
Алматы облысы 
әкімдігінің         2007 
жылдың 29 
наурызындағы № 66 
қаулысы 

 
Ескелді ауданы кенттік, ауылдық округтерінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

 
№/n Елді мекен 

атаулары 
Елді мекендердің 
бұрынғы атауы 

Орыс тілдегі 
 атауы 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат,шешім) мәлімет 

 
 

1. Қарабұлақ кенттік округі 
Орталығы - Қарабұлақ кенті 

 
1 Қарабұлақ  кенті Қарабұлақ  кенті п. Карабулак  
2. Абай ауылы Абай ауылы Абай - 
3. Матай Байысов 

ауылы 
Буденный ауылы село Матай 

Байысов 
2000 жылдың 14 шілдесіндегі мемлекеттік 

ономастика комиссиясының ұйғарымы. 
4. Ешкіөлмес ауылы Ешкіөлмес ауылы село Ешкиольмес - 
5. Шымыр ауылы Шымыр ауылы село Шымыр - 



 

6. Өрқұсақ ауылы Қызыл Октябрь ауылы С. Оркусак Алматы облыстық мәслихатының           2007 
жылдың 29 наурызындағы № 37-276 шешімі, 

Алматы облысы әкімдігінің         2007 жылдың 
29 наурызындағы № 66 қаулысы 

 
 

2. Алдабергенов ауылдық округі 
Орталығы - Алдабергенов ауылы 

 
1. Алдабергенов ауылы Алдабергенов ауылы с.  Алдабергенов - 
2. Жастар ауылы Жастар ауылы село Жастар - 
3 Жаңалық ауылы Жаңалық ауылы   село Жаналык  

 
 

3. Бақтыбай ауылдық округі 
Орталығы - Бақтыбай ауылы 

 
1. Бақтыбай ауылы Бақтыбай ауылы с. Бактыбай   
2 Елтай ауылы Елтай ауылы  село Елтай  
3 Өтенай  Бақтыбай ауылы с. Отенай Алматы облыстық мәслихатының 2008 жылғы 

13 маусымдағы № 10-63 шешімі, Алматы 
облысы әкімдігінің 2008 жылғы 13 

маусымдағы № 126 қаулысы 
 
 
 

4. Жалғызағаш ауылдық округі 
Орталығы - Жалғызағаш ауылы. 

 
1 Жалғызағаш ауылы Жалғызағаш ауылы с. Жалгызагаш   



 

2 Биғаш ауылы Биғаш ауылы село Бигаш  
 
 

5. Қаратал ауылдық округі 
Орталығы - Қаратал ауылы 

 
1 Қаратал ауылы Қаратал ауылы с. Каратал   
2 Теректі ауылы Малиновка ауылы село Теректы ҚР Үкіметі жанындағы Мемлекеттік 

ономастика комиссиясының 25.06.1993 ж. 
ұйғарымы 

 
 

6. Қайнарлы ауылдық округі 
Орталығы - Қайнарлы ауылы 

 
1 Қайнарлы ауылы Қайнарлы ауылы с. Кайнарлы 

 
 

2 Ақтасты ауылы Белокаменка ауылы село. Актасты  ҚР Үкіметі жанындағы Мемлекеттік 
ономастика комиссиясының 25.06.1993 ж. 
ұйғарымы 

3 Қоржымбай  ауылы Березовка ауылы село Березовка ҚР Үкіметі жанындағы Мемлекеттік 
ономастика комиссиясының 25.06.1993 ж. 
ұйғарымы 

 
7. Көкжазық ауылдық округі 

Орталығы - Көкжазық ауылы 
 

1 Көкжазық ауылы Троицкий ауылы с. Кокжазык 
 

ҚР Президентінің 20.05.2000 ж. Жарлығы 

2 Бөктерлі ауылы Малогоровка ауылы село Боктерли Алматы облыстық мәслихатының           2007 



 

жылдың 29 наурызындағы № 37-276 шешімі, 
Алматы облысы әкімдігінің         2007 жылдың 

29 наурызындағы № 66 қаулысы 
3 Теңлік ауылы Теңлік ауылы село Теңлик - 

 
 

8. Қоңыр ауылдық округі 
Орталығы - Қоңыр ауылы 

 
1 Қоңыр ауылы Қоңыр ауылы село Коныр  
2 Алмалы ауылы Алмалы ауылы  село Алмалы   
3 Көктөбе ауылы Көктөбе ауылы село Коктобе  

 
 
 

9. Сырымбет ауылдық округі 
Орталығы - Сырымбет ауылы 

 
1. Тельман ауылы Сырымбет ауылы село Сырымбет  1993 жылдың 8 желтоқсанындағы ҚР 

Президентінің Жарлығы 
 

 
 

10. Төлеңгіт ауылдық округі 
Орталығы - Жетісу ауылы 

 
1. Жетісу ауылы Жетісу ауылы с. Жетысу  
2. Жеңдік ауылы Жеңдік ауылы село Жендик   
3 Екпінді ауылы Екпінді ауылы село Екпинды  

 



 

 
 

11. Ақын Сара ауылдық округі 
Орталығы - Ақын Сара ауылы 

 
1 Ақын Сара Целинный ауылы село Акын Сара Алматы облыстық мәслихатының 2007 

жылдың 29 наурызындағы № 37-276 шешімі, 
Алматы облысы әкімдігінің         2007 жылдың 
29 наурызындағы № 66 қаулысы 

2 Ақешкі ауылы Ақешкі ауылы село Акешки  
3 Ақтұма ауылы  Ақын  Сара ауылы село Актума Алматы облыстық мәслихатының 2008 жылғы 

13 маусымдағы № 10-63 шешімі, Алматы 
облысы әкімдігінің 2008 жылғы 13 
маусымдағы № 126 қаулысы 

4 Тамбала ауылы Тамбала ауылы село Тамбала   
 

 
6. ЖАМБЫЛ АУДАНЫ 

Жамбылский район 
 

Аудан туралы қысқаша деректер 
краткое сведение о районе 

 
Жамбыл ауданы 1928 жылы құрылған. 
Аумағы – 19,32 мың шаршы шақырым. 
Халық саны – 120024 адам. 
Әкімшілік бірлік – 24, оның ішінде:  
кенттік округ – 1;  ауылдық округ – 23. 
Елді мекен – 61.  

 



 

Реттік 
саны 
№ 

 
Ауылдық 

округтердің 
атауы 

 
Бұрынғы 

атауы 

Оруг атаулары мен 
оқруг орталығының 

орыс тіліндегі 
транскрипциясы 

 
Округ 

орталығының 
қазіргі атауы 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат, шешім, т.б.) 

1 Ақсеңгір  с/о   Аксенгирский 
сельский округ -   
село Аксенгир 

Ақсеңгір ауылы - 

2 Ақтерек с/о  Актерекский сельский 
округ -  село Актерек  

Ақтерек ауылы  

3 Аққайнар с/о Прудки  с/о  Аккайнарский 
сельский округ -  село 
Аккайнар  

Аққайнар 
ауылы 

 ҚР Жоғарғы Кеңесінің қаулысы 
бойынша 04.03.1993 ж. 

4 Айдарлы с/о   Айдарлинский 
сельский округ -  село 
Айдарлы  

 Айдарлы 
ауылы 

 

5 Беріктас с/о  Бериктасский сельский 
округ -  село Бериктас 

Беріктас ауылы  

6 Бозой с/о  Бозойский сельский 
округ -  село Бозой 

Бозой ауылы  

7 Дегерес с/о  Дегересский сельский 
округ -  село Дегерес 

Дегерес ауылы  

8 Жамбыл с/о  Жамбылский сельский 
округ – село Жамбыл 

Жамбыл ауылы 
 

 

9 Қарақыстақ с/о  Каракыстакский 
сельский округ  - село 
Каракыстак 

Қарақыстақ 
ауылы 

 

10 Қарасу с/о  Карасуский сельский 
округ – село Сарыбай 
би 

Сарыбай би 
ауылы 

 

11 Қарғалы с/о Фабричный  Каргалынский Қарғалы ауылы 2007 жылғы 29 наурыздағы  № 



 

с/о сельский округ -  село 
Каргалы  

37-276 Алматы облыстық 
мәслихатының шешімі 

12 Мыңбаев с/о  Мынбаевский сельский 
округ – село Мынбаева 

Мыңбаев 
ауылы 

 

13 Мәтібұлақ с/о Рославль с/о  Матыбулакский 
сельский округ – село 
Матыбулак  

Мәтібұлақ 
ауылы  

Алматы облысы әкімінің 
10.04.2008 жылғы  № 57 қаулысы 
және облыстық мәслихаттың 
10.04.2008 жылғы   
№8-51 шешімі  

14 Самсы с/о  Самсынский сельский 
округ – село Самсы 

Самсы ауылы  

15 Сарытауқұм с/о  Сарытаукумский 
сельский округ -  село 
Ащысу 

Ащысу ауылы  

16 Талап с/о  Талапский сельский 
округ -  село Сураншы 
батыра 

Сұраншы батыр 
ауылы 

 

17 Таран с/о  Таранский сельский 
округ – село Балгабек 
Кыдырбекулы 

Балғабек 
Қыдырбекұлы 
ауылы  

 

18 Теміржол с/о  Темиржолский 
сельский округ – 
станция Казыбек бек 

Қазыбек бек 
бекеті 

 

19 Ұзынағаш с/о  Узынагашский 
сельский округ – село 
Узынагаш 

Ұзынағаш 
ауылы 

 

20 Үңгіртас с/о  Унгиртасский сельский 
округ – село Унгиртас 

Үңгіртас ауылы  

21 Үлгілі с/о  Ульгилинский 
сельский округ – село 

Үлгілі ауылы 
 

 



 

Ульгили  
22 Үлкен с/о  Улькенский сельский 

округ -  поселок 
Улькен 

Үлкен кенті  

23 Шиен с/о  Шиенский сельский 
округ -  село Шиен 

Шиен ауылы  

24 Шолақ Қарғалы 
с/о 

 Шолак Каргалынский 
сельский округ – село 
Умбеталы  

Үмбеталы 
ауылы 

 

 
 

1. Ұзынағаш ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Узынагашского сельского округа 

Орталығы – Ұзынағаш ауылы 
Центр – село Узынагаш 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Ұзынағаш ауылы  с. Узынагаш  
2. Жаңақұрылыс 

ауылы 
 с. Жанакурылыс  

3. Ынтымақ ауылы  с. Ынтымак  
 

 
2. Айдарлы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 



 

Административно-территориальные единицы Айдарлинского сельского округа 
Орталығы – Айдарлы ауылы 

Центр – село Айдарлы 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Айдарлы ауылы   с. Айдарлы  

 
 

3. Аққайнар ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Аккайнарского сельского округа 

Орталығы – Аққайнар ауылы 
Центр – село Аккайнар 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Аққайнар ауылы   с. Аккайнар  

 
 

4. Ақсеңгір ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 



 

Административно-территориальные единицы Аксенгирского сельского округа 
Орталығы – Ақсеңгір ауылы 

Центр – село Аксенгир 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
 

1. Ақсеңгір ауылы   с. Аксенгир  
2. Жайсаң ауылы  с. Жайсан  
3. Жиренайғыр ауылы  с. Жиренайгыр  
4. Көкдала ауылы  с. Кокдала  

 
 

5. Ақтерек  ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Актерекского сельского округа 

Орталығы – Ақтерек ауылы 
Центр – село Актерек 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 



 

 
1. Ақтерек ауылы   с. Актерек  
2. Арқарлы ауылы  с. Аркарлы  

 
 

6. Беріктас ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Бериктасского сельского округа 

Орталығы – Беріктас ауылы 
Центр – село Бериктас 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
 

1 Беріктас ауылы Беріктас ауылы с. Бериктас  
 

 
7. Бозой ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Бозойского сельского округа 
Орталығы – Бозой ауылы 

Центр – село Бозой 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

прежнее 
наименование 

Орыс тіліндегі 
атауы 

(транскрипциясы) 
наименование 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі)  мәлімет 

сведение об изменении 
наименования (решение 



 

(станции, разъезды) населенных 
пунктов 

(транскрипция) на 
русском языке  

документов) 

1 2 3 4 5 
 

1. Бозой ауылы   с. Бозой  
 

 
8. Дегерес ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Дегересского сельского округа 
Орталығы – Дегерес ауылы 

Центр – село Дегерес 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
 

1. Дегерес ауылы   с. Дегерес  
2. Бесмойнақ ауылы  с. Бесмойнак  
3. Бұлақ ауылы  с. Булак  
4. Қараарша ауылы  с. Караарша  
5. Сұңқар ауылы  с. Сункар  

 
 

9. Жамбыл ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Жамбылского сельского округа 

Орталығы – Жамбыл ауылы 



 

Центр – село Жамбыл 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
 

1. Жамбыл ауылы   с. Жамбыл  
2. Бірлік ауылы  с. Бирлик  
3. Саурық батыр 

ауылы 
 с. Саурык батыр  

4. Қызыләскер ауылы  с. Кызыласкер  
10. Қарақыстақ ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Каракыстакского сельского округа 
Орталығы – Қарақыстақ ауылы 

Центр – село Каракыстак 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
 

1. Қарақыстақ ауылы   с. Каракыстак  
2. Бұрған ауылы  с. Бурган  



 

3. Үшбұлақ ауылы  с. Ушбулак  
 

11. Қарасу ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Карасуского сельского округа 

Орталығы – Қарасу ауылы 
Центр – село Карасу 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
 

1. Сарыбай би ауылы   с. Сарыбай би  
2. Еңбекшіарал ауылы  с. Енбекшиарал  
3. Қайназар ауылы  с. Кайназар  
4. Қарасай ауылы  с. Карасай  
5. Қызылсоқ ауылы  с.Кызылсок  

 
12. Мәтібұлақ ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Матыбулакского сельского округа 
Орталығы – Мәтібұлақ ауылы 

Центр – село Матыбулак 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

прежнее 
наименование 

Орыс тіліндегі 
атауы 

(транскрипциясы) 
наименование 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі)  мәлімет 

сведение об изменении 
наименования (решение 



 

(станции, разъезды) населенных 
пунктов 

(транскрипция) на 
русском языке  

документов) 

1 2 3 4 5 
 

1. Мәтібұлақ ауылы  Рославль  с. Матыбулак Алматы облысы әкімдігінің 
10.04.2008 ж.  №57 қаулысы және 
облыстық мәслихаттың 10.04.2008 
ж.  №8-51шешімі 

2. Таңбалытас ауылы Горный ауылы с. Танбалытас Алматы облысы әкімдігінің 
10.04.2008 ж.  №57 қаулысы және 
облыстық мәслихаттың 10.04.2008 
ж.  №8-51шешімі  

3. Еспе ауылы  с. Еспе  
4. Жайлау ауылы  с. Жайлау  
5. Жартас ауылы   с. Жартас  
6. Қарабастау ауылы  с. Карабастау  
7. Қызылтаң ауылы  с. Кызылтан  
8. Шилібастау ауылы  с. Шилибастау  

 
 
 

13. Мыңбаев ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Мынбаевского сельского округа 

Орталығы – Мыңбаев ауылы 
Центр – село Мынбаев 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

прежнее 
наименование 

Орыс тіліндегі 
атауы 

(транскрипциясы) 
наименование 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі)  мәлімет 

сведение об изменении 
наименования (решение 



 

(станции, разъезды) населенных 
пунктов 

(транскрипция) на 
русском языке  

документов) 

1 2 3 4 5 
 

1. Мыңбаев ауылы   с. Мынбаев  
 

14. Самсы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Самсинского сельского округа 

Орталығы – Самсы ауылы 
Центр – село Самсы 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
 

1. Самсы ауылы   с. Самсы  
2. Қопа ауылы  с. Копа  
3. Тарғап ауылы  с. Таргап  

 
15. Сарытауқұм ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Сарытаукумского сельского округа 
Орталығы – Ащысу ауылы 

Центр – село Ащысу 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

Орыс тіліндегі 
атауы 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі)  мәлімет 



 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

прежнее 
наименование 

населенных 
пунктов 

(транскрипциясы) 
наименование 

(транскрипция) на 
русском языке  

сведение об изменении 
наименования (решение 

документов) 

1 2 3 4 5 
 

1. Ащысу ауылы   с. Ащысу  
 

16. Талап ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Талапского сельского округа 

Орталығы – Сұраншы батыр ауылы 
Центр – село Суранши батыр 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

прежнее 
наименование 

населенных 
пунктов 

Орыс тілідегі 
атауы 

(транскрипциясы) 
наименование 

(транскрипция) на 
русском языке  

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі)  мәлімет 

сведение об изменении 
наименования (решение 

документов) 

1 2 3 4 5 
 

1. Сұраншы батыр 
ауылы  

 с. Сураншы  

2. Қастек ауылы  с. Кастек  
 

17. Таран ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Таранского сельского округа 

Орталығы – Балғабек Қыдырбекұлы ауылы 
Центр – село Балгабек Кыдырбекулы 

 



 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
 

1. Балғабек 
Қыдырбекұлы 
ауылы  

 с. Балгабек 
Кыдырбекулы 

 

 
18. Теміржол ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Темиржолского сельского округа 
Орталығы – Қазыбек бек стансасы 

Центр – ст. Казыбек бека 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
 

1. Қазыбек бек бекеті  ст. Казыбек бек  
 

19. Үлгілі ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Ульгилинского сельского округа 

Орталығы – Үлгілі ауылы 



 

Центр – село Ульгили 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
 

1. Үлгілі ауылы   с. Ульгили  
2. Қаншеңгел ауылы  с. Каншенгель  
3. Саз  бекеті  ст. Саз  

 
 

20. Үлкен кенттік округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Улкеньского поселкого округа 

Орталығы – Үлкен кенті 
Центр – поселок Улькен 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
 

1. Үлкен кенті  п. Улькен  
 



 

 
21. Үңгіртас ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Унгиртасского сельского округа 
Орталығы – Үңгіртас ауылы 

Центр – село Унгиртас 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
 

1. Үңгіртас ауылы   с. Унгиртас  
2. Ақдала ауылы  с. Акдала  
3. Көкқайнар ауылы  с. Коккайнар  
4. Сарыбастау ауылы  с. Сарыбастау  

 
 

22. Қарғалы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Каргалынского сельского округа 

Орталығы – Қарғалы ауылы 
Центр – село Каргалы 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

прежнее 
наименование 

населенных 

Орыс тіліндегі 
атауы 

(транскрипциясы) 
наименование 

(транскрипция) на 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі)  мәлімет 

сведение об изменении 
наименования (решение 

документов) 



 

пунктов русском языке  
1 2 3 4 5 

 
1. Қарғалы ауылы   с. Каргалы  

 
 

23. Шиен ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Шиенского сельского округа 

Орталығы – Шиен  ауылы 
Центр – село Шиен 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
 

1. Шиен ауылы   с. Шиен  
2. Қоғамшыл ауылы  с. Когамшыл  

 
 

24. Шолаққарғалы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Шолаккаргалинского сельского округа 

Орталығы – Умбетәлі Кәрібаев ауылы 
Центр – село Умбеталы Карибаев 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

Орыс тіліндегі 
атауы 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі)  мәлімет 



 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

прежнее 
наименование 

населенных 
пунктов 

(транскрипциясы) 
наименование 

(транскрипция) на 
русском языке  

сведение об изменении 
наименования (решение 

документов) 

1 2 3 4 5 
 

1. Үмбетәлі Кәрібаев 
ауылы  

 с. Умбетали 
Карибаев 

 

2. Қасымбек ауылы  с. Касымбек  
3. Шолақ Қарғалы 

ауылы 
 с. Шолак Каргалы  

 



 

7. КЕРБҰЛАҚ АУДАНЫ 
Кербулакский район 

 
Аудандар мен аудан орталықтары, аудандық бағыныстағы қалалар, кенттер. 

Районы и районные центры, города районного подчинения, поселок 
 

 Кербұлақ ауданы 1973 жылы құрылған. 
Аумағы – 11, 49 мың шаршы шақырым  
Халық саны – 51351 адам. 
Әкімшілік бірлік – 15, оның ішінде:  
кенттік округ – 1;  ауылдық округ – 14. 
Елді мекен – 64.  

 
 
р/с 
№ 

Ауданның қазіргі 
атауы  
Нынешнее 
найменование 
района (города) 

Ауданның (қаланың) 
бұрынғы атауы 
 прежнее наименование 
района (города) 

Аудан орталығының 
(қаланың, кенттің) 
орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы)  
Наименование 
(транскрипция) 
районного ценрта 
(города, поселка) на 
русском языке 

Аудан 
орталығының 
(қаланың, 
кенттің) қазіргі 
атауы 
Нынешнее 
наименование 
районного 
центра (города, 
поселка)  

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

1. 2 3 4 5 6 
1 Кербұлақ  Кербұлақ  п. Сарыозек Сарыөзек кенті - 
 

 
 
 



 

 
Кербұлақ ауданы 

Кербулакский район 
Орталығы – Сарыөзек кенті 

Центр – п. Сарыозек 
Әкімшілік – аумақтық бірліктер 

Административно-территориальные единицы 
 

р/с 
№ 

Ауылдық (ауыл 
(село), кент) 
округтердің 

атауы 
нынешнее 

наименования 
аульных 
округов 

(ауылов (сел), 
поселков)  

 

Округтің 
бұрынғы 

атауы  
прежнее 

наименование 
окруа  

Округ атауларының (орталығының) 
орыс тіліндегі атауы 

(транскрипциясы)  
Наименование округов (центров) 
(транскрипция) на русском языке  

Округ орталығының 
қазіргі атауы  

Наименование центра 
округа  

Атаулардың 
өзгертілгені 

туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

Сведение об 
изменении 

наименования 
(решение 

документов)  

1 2 3 4 5 6 
1. Сарыөзек кенті   Сарыозекский п.о.-  

п. Сарыозек 
Сарыөзек кенті   

2. Шанханай а.о.    Шанханайский с.о. –  
с. Шанханай 

Шанханай ауылы   

3. Қызылжар а.о.   Кызылжарский с.о. –  
с. Кызылжар 

С. Кызылжар   

4. Басши а.о.   Басшиский с.о. –  
с. Басши 

С. Басши   

5. Сарыбұлақ а.о.   Сарыбулакский с.о. –  
с. Сарыбулак 

Сарыбұлақ ауылы   



 

6. Сарыбастау а.о.   Сарыбастауский с.о. –  
с. Сарыбастау 

 Сарыбастау ауылы   

7. Қарашоқы а.о.   Карашокынский с.о. –  
с.Карашокы 

Қарашоқы ауылы   

8. Жоламан а.о.   Жоламанский с.о. –  
с. Жоламан 

Жоламан ауылы   

9. Қоғалы а.о.   Когалынский с.о. –  
с. Когалы 

Қоғалы ауылы   

10. Шұбар а.о.  Чкалов  Шубарский с.о. –  
с. Шубар 

Шұбар ауылы  № 7-205 
14.07.1999 ж. обл 
әкімінің шешімі  

11. Көксу а.о.   Коксуский с.о. –  
с. Коксу 

Көксу ауылы   

12. Талдыбұлақ 
а.о. 

Калинин  Талдыбулакский с.о. –  
с. Талдыбулак 

Талдыбұлақ ауылы  № 7-205 
14.07.1999 ж. 

13. Алтынемел а.о.   Алтынемельский с.о. –  
с. Алтынемель 

Алтынемел ауылы   

14. Қаспан а.о.   Каспанский с.о. –  
с. Каспан 

Қаспан ауылы   

15. Жайнақ батыр 
а.о.  

Голубиновка  Жайнакбатырский с.о. –  
с. Жайнак батыр 

Жайнақ батыр ауылы  № 7-205 
14.07.1999 ж. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Кербұлақ ауданы  
Кербулакский район  

1. Сарыөзек кенттік округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі  
Административно-территориальные единицы Сарыозекского поселкового округа  

Орталығы – Сарыөзек кенті  
Центр – поселок Сарыозек  

 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы  

Наименования населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
населенных пунктов  

Елді мекеннің атауы 
(транскрипциясы) наименование 

(транскрипция) на русском 
языке 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) 
мәлімет сведение об 

изменении 
наименования 

(решение документов) 
1 2 3 4 5 
1. Сарыөзек кенті   п. Сарыозек   
2. Дос стансасы   ст. Дос   
3. Қойқырыққан стансасы   ст. Койкырыккан   
4. Майтөбе стансасы   ст. Майтобе   

 
 

Кербұлақ ауданы  
Кербулакский район  

2. Шанханай ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі  
Административно-территориальные единицы Шанханайского сельского округа  

Орталығы –Шанханай ауылы  
Центр – село Шанханай   

 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы  

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

Елді мекеннің атауы 
(транскрипциясы) наименование 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 



 

Наименования населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

прежнее наименование 
населенных пунктов  

(транскрипция) на русском 
языке 

(құжат шешімі) 
мәлімет сведение об 

изменении 
наименования 

(решение документов) 
1 2 3 4 5 
1. Шанханай ауылы   с. Шанханай   
2. Қоянкөз ауылы   с. Коянкоз   
3. Майтөбе ауылы   С. Майтобе   
 

 
Кербұлақ ауданы  

Кербулакский район  
3. Қызылжар ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі  

Административно-территориальные единицы Кызылжарского сельского округа  
Орталығы – Қызылжар  ауылы  

Центр – село Кызылжар    
 

р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы  

Наименования населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
населенных пунктов  

Елді мекеннің атауы 
(транскрипциясы) наименование 

(транскрипция) на русском 
языке 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) 
мәлімет сведение об 

изменении 
наименования 

(решение документов) 
1 2 3 4 5 
1. Қызылжар ауылы   с. Кызылжар   
2. Шилісу  ауылы   с. Шилису    
3. Ақсұңқар  ауылы   с. Аксункар   
4. Желдіқара ауылы   с. Желдыкара   



 

 
Кербұлақ ауданы  

Кербулакский район  
4. Басши ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі  

Административно-территориальные единицы Басшийского сельского округа  
Орталығы –Басши ауылы  

Центр – село Басши   
 

р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы  

Наименования населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
населенных пунктов  

Елді мекеннің атауы 
(транскрипциясы) наименование 

(транскрипция) на русском 
языке 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) 
мәлімет сведение об 

изменении 
наименования 

(решение документов) 
1 2 3 4 5 
1. Басши ауылы   с. Басши    
2. Ақтөбе  ауылы  Первое мая  с. Актобе   – 
3. Нұрым ауылы   с. Нурым   

 
 

Кербұлақ ауданы  
Кербулакский район  

5. Сарыбұлақ ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі  
Административно-территориальные единицы Сарыбулакского сельского округа  

Орталығы –Сарыбұлақ  ауылы  
Центр – село Сарыбулак   

 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы  

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

Елді мекеннің атауы 
(транскрипциясы) наименование 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 



 

Наименования населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

прежнее наименование 
населенных пунктов  

(транскрипция) на русском 
языке 

(құжат шешімі) 
мәлімет сведение об 

изменении 
наименования 

(решение документов) 
1 2 3 4 5 
1. Сарыбұлақ ауылы Сарыбұлақ 2 фермасы  с. Сарыбулак   
2. Қазансу   ауылы                Қазансу 3 фермасы  с. Казансу    
3. Қарағаш ауылы  с. Карагаш   
4. Шилісу ауылы   С. Шилису  

 
 

Кербұлақ ауданы  
Кербулакский район  

6. Сарыбастау ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі  
Административно-территориальные единицы Сарыбастауского сельского округа  

Орталығы – Сарыбастау  ауылы  
Центр – село Сарыбастау   

 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы  

Наименования населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
населенных пунктов  

Елді мекеннің атауы 
(транскрипциясы) наименование 

(транскрипция) на русском 
языке 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) 
мәлімет сведение об 

изменении 
наименования 

(решение документов) 
1 2 3 4 5 
1. Сарыбастау ауылы  с. Сарыбастау    
2. Арқарлы  ауылы  с.  Аркарлы   
3. Малайсары  ауылы  с. Малайсары   



 

4. Малайсары стансасы   ст. Малайсары   
5. Балғалы стансасы   ст. Балгалы   
6. Тары стансасы   ст. Тары   

 
 

Кербұлақ ауданы  
Кербулакский район  

7. Қарашоқы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі  
Административно-территориальные единицы Карашокынского сельского округа  

Орталығы – Қарашоқы  ауылы  
Центр – село Карашокы    

 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы  

Наименования населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
населенных пунктов  

Елді мекеннің атауы 
(транскрипциясы) наименование 

(транскрипция) на русском 
языке 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) 
мәлімет сведение об 

изменении 
наименования 

(решение документов) 
1 2 3 4 5 
1. Қарашоқы ауылы  с. Карашокы    
2. Арқарлы ауылы   с. Аркарлы   
 

 
Кербұлақ ауданы  

Кербулакский район  
8. Жоламан ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі  

Административно-территориальные единицы Жоламанского сельского округа  
Орталығы –Жоламан   ауылы  

Центр – село Жоламан    



 

 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы  

Наименования населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
населенных пунктов  

Елді мекеннің атауы 
(транскрипциясы) наименование 

(транскрипция) на русском 
языке 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) 
мәлімет сведение об 

изменении 
наименования 

(решение документов) 
1 2 3 4 5 
1. Жоламан  ауылы  с. Жоламан   
2. Сәмен   ауылы   с. Самен   
3. Сайлы бекеті Ферма №2  ст. Сайлы   
4. Арқарлы бекеті Ферма №3  ст. Аркарлы   
5. Алтындала бекеті  ст. Алтындала    
6. Жоламан бекеті  ст. Жоламан   
7. Дала бекеті   ст. Дала   
8. Арқарлы асуы   пер. Аркарлы    
 

 
Кербұлақ ауданы  

Кербулакский район  
 9. Қоғалы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі  

Административно-территориальные единицы Когалинского сельского округа  
Орталығы –Қоғалы  ауылы  

Центр – село Когалы    
 

р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы  

Наименования населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
населенных пунктов  

Елді мекеннің атауы 
(транскрипциясы) наименование 

(транскрипция) на русском 
языке 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) 
мәлімет сведение об 



 

изменении 
наименования 

(решение документов) 
1 2 3 4 5 
1. Қоғалы ауылы  с. Қогалы   
2. Көкбастау ауылы  Коноваловка ауылы с.Кокбастау    
3. Күреңбел  ауылы Круглое  с. Куренбель   
4. Тастыөзек  ауылы   с. Тастыозек   
5. Шаған ауылы Холмогоровка  с. Шаган  № 7-205 14.07.1999 ж. 

 
 

Кербұлақ ауданы  
Кербулакский район  

10. Шұбар ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі  
Административно-территориальные единицы Шубарского сельского округа  

Орталығы – Шұбар ауылы  
Центр – село Шубар    

 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы  

Наименования населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
населенных пунктов  

Елді мекеннің атауы 
(транскрипциясы) наименование 

(транскрипция) на русском 
языке 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) 
мәлімет сведение об 

изменении 
наименования 

(решение документов) 
1 2 3 4 5 
1. Шұбар ауылы Чкалова  с. Шубар   № 7-205 14.07.1999 ж.  
2. Онжас   ауылы   с. Онжас  
3. Аралтөбе ауылы  с. Аралтобе   
 



 

Кербұлақ ауданы  
Кербулакский район  

11. Көксу ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі  
Административно-территориальные единицы Коксуского сельского округа  

Орталығы –Көксу ауылы  
Центр – село Коксу    

 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы  

Наименования населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
населенных пунктов  

Елді мекеннің атауы 
(транскрипциясы) наименование 

(транскрипция) на русском 
языке 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) 
мәлімет сведение об 

изменении 
наименования 

(решение документов) 
1 2 3 4 5 
1. Көксу ауылы  с. Коксу   
2. Беріктас ауылы  Фурманово  с. Бериктас   
3.  Көктал ауылы  с. Коктал   
4.  Қосағаш ауылы   С. Косагаш   
 

 
Кербұлақ ауданы  

Кербулакский район  
12. Талдыбұлақ  ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі  

Административно-территориальные единицы Талдыбулакского сельского округа  
Орталығы –Талдыбұлақ   ауылы  

Центр – село Талдыбулак   
 

р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы  

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

Елді мекеннің атауы 
(транскрипциясы) наименование 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 



 

Наименования населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

прежнее наименование 
населенных пунктов  

(транскрипция) на русском 
языке 

(құжат шешімі) 
мәлімет сведение об 

изменении 
наименования 

(решение документов) 
1 2 3 4 5 
1. Талдыбұлақ ауылы Калинин  с. Талдыбулак  № 7-205 14.07.1999 ж.  
2. Терісаққан ауылы                             Луговое  с. Терисаккан   
3. Бостан ауылы  с. Бостан    
 

 
 

Кербұлақ ауданы  
Кербулакский район  

13. Алтынемел ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі  
Административно-территориальные единицы Алтынемельского сельского округа  

Орталығы –Алтынемел   ауылы  
Центр – село Алтынемель   

 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы  

Наименования населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
населенных пунктов  

Елді мекеннің атауы 
(транскрипциясы) наименование 

(транскрипция) на русском 
языке 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) 
мәлімет сведение об 

изменении 
наименования 

(решение документов) 
1 2 3 4 5 
1. Алтынемел ауылы  с. Алтынемель   
2. Байғазы ауылы   с. Байгазы   
3. Қарлығаш ауылы  с. Карлыгаш   



 

4. Қызылмектеп  ауылы   с. Кызылмектеп  
5. Тастыбастау ауылы   с. Тастыбастау   

 
 

Кербұлақ ауданы  
Кербулакский район  

14. Қаспан ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі  
Административно-территориальные единицы Каспанского сельского округа  

Орталығы –Қаспан    ауылы  
Центр – село Каспан    

 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы  

Наименования населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
населенных пунктов  

Елді мекеннің атауы 
(транскрипциясы) наименование 

(транскрипция) на русском 
языке 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) 
мәлімет сведение об 

изменении 
наименования 

(решение документов) 
1 2 3 4 5 
1. Қспан ауылы  с. Каспан   
2. Водное ауылы   с. Водное   
3. Көксай ауылы  с. Коксай   
4. Сайлыкөл ауылы   с. Сайлыколь  
5. Шаған ауылы   с. Шаган   
 

 
Кербұлақ ауданы  

Кербулакский район  
15. Жайнақ батыр ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі  

Административно-территориальные единицы Жайнақ батырского сельского округа  



 

Орталығы – Жайнақ батыр ауылы  
Центр – село Жайнак батыр   

 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы  

Наименования населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
населенных пунктов  

Елді мекеннің атауы 
(транскрипциясы) наименование 

(транскрипция) на русском 
языке 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) 
мәлімет сведение об 

изменении 
наименования 

(решение документов) 
1 2 3 4 5 
1. Жайнақ батыр ауылы Голубиновка с. Жайнак батыр   №7-205 14.07.1999 ж.  
2. Ақбастау  ауылы  Урицкое с. Акбастау   
3. Доланалы  ауылы  с. Доланалы   
4. Жаңалық ауылы  Развильное с. Жаналык  №7-205 14.07.1999 ж.  
5. Қарымсақ ауылы   с. Карымсак   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. КӨКСУ АУДАНЫ 
Коксуский район 

 
Аудан туралы қысқаша деректер 

краткое сведение о районе 
 

Көксу ауданы 1944 жылы құрылған. 
Аумағы – 7, 07 мың шаршы шақырым  
Халық саны – 39677 адам. 
Әкімшілік бірлік – 10, оның ішінде:  
кенттік округ – 1;  ауылдық округ – 9. 
Елді мекен – 34.  

 
 
 
 

Аудандар мен аудан орталықтары, аудандық бағыныстағы қалалар, кенттер 
 
 

№ Ауданның қазіргі 
атауы 

Ауданның 
бұрынғы атауы 

Аудан орталығының 
(қаланың,кенттің ) 
орыс тілдегі атауы 

Аудан орталығының 
(қаланың, кенттің) 

қазіргі атауы 

Атаулардың өзгергені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
1 2 3 4 5 6 
1 Көксу Кировский п. Балпык би Балпық би кенті  04. 05. 1993ж  

ҚР Жоғарғы Кеңесінің 
Қаулысы 

 
 
 

Әкімшілік-аумақтық бірліктер 



 

 
№ Ауылдық (ауыл 

(село), кент) 
округтердің атауы  

Округтердің 
бұрынғы атауы 

 Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 

Округ орталығының 
қазіргі атауы 

Атаулардың өзгергені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
1 2 3 4 5 6 
1 Айнабұлақ  а/о Айнабұлақ  а/о с/о. Айнабулак  Айнабұлақ  
2 Алғабас а/о Алғабас а/о с/о. Алгабас Алғабас  
3 Мұқыры а/о Мұқыры а/о с/о. Мукыры Мұқыры  
4 Мұқаншы а/о Мұқаншы а/о с/о. Муканшы Көксу бекеті  
5 Мұсабек а/о Қызыларық а/о с/о. Мусабек Мұсабек Алматы облысы 

әкімдігінің 2007 жылғы 
қазан айының 18 күнгі 
№204 қаулысы 

6 Қабылиса а/о Қызылбұлақ а/о с/о. Кабылиса Ақтекше Алматы облысы 
әкімдігінің 2007 жылғы 
қазан айының 18 күнгі 
№204 қаулысы 

7 Жарлыөзек а/о Октябрь а/о с/о Жарлыозек Жарлыөзек Алматы облысы 
әкімдігінің 2006 жылғы 
шілде айының 13 күнгі 
№7-21 қаулысы 
Алматы облыстық 
мәслихаттың  2006 
жылғы шілде айының 13 
күнгі  
№29-231 қаулысы 

8 Еңбекші а/о Еңбекші а/о с/о. Енбекши  Амангелді  
9 Лабасы а/о Ленин с/о. Лабасы  Мәмбет  



 

10 Балпық би к/о Кировский п/о. Балпык би Балпық би Алматы облыстық 
мәслихаттың  1993 
жылғы маусым айының 
25 күнгі  қаулысы  

 
 

1. Айнабұлақ ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірілігі 
 

№ Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тілдегі атауы Атаулардың өзгергені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

1 2 3 4 5 
1 Айнабұлақ бекеті  ст. Айнабулак  
2 Тауарасы разъезі  рзд. Тауарасы  
3 Көпір разъезі  рзд. Копир  
4 ПЧ-45 Қосшар  ПЧ-45 Косшар  

 
 

2. Алғабас ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірілігі 
 

№ Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тілдегі атауы Атаулардың өзгергені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

1 2 3 4 5 
1 Алғабас  Алгабас  
2 Қызылтоған  Кызылтоган  

 
 

3. Мұқыры ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірілігі 
 

№ Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тілдегі атауы Атаулардың өзгергені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 



 

1 2 3 4 5 
1 Мұқры  Мукры  
2 Қазақстанның 10 жылдығы  10 л Казакстан  

 
 

4. Мұқаншы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірілігі 
 

№ Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тілдегі атауы Атаулардың өзгергені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

1 2 3 4 5 
1 Көксу бекеті  Ст. Коксу  
2 Нәдірізбек  Надиризбек  
3 Мұқаншы  Муканшы  
4 Жетіжал  Жетижал  
5 Қазақстанның 50 жылдығы  50 лет Казахстана  

 
 

5. Мұсабек ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірілігі 
 

№ Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тілдегі атауы Атаулардың өзгергені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

1 2 3 4 5 
1 Мұсабек Қызыларық Мусабек Алматы облысы әкімдігінің 2007 

жылғы қазан айының 18 күнгі №204 
қаулысы 

2 Мәулімбай  Маулимбай   
3 Быжы бекеті  ст. Быжы  
4 Бақша бекеті  ст. Бакша   
5 Мойынқұм бекеті 

 
 ст. Мойынкум   



 

 
  

6. Қабылиса ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірілігі 
 

№ Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тілдегі атауы Атаулардың өзгергені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

1 2 3 4 5 
1 Ақтекше  Актекше  
2 Көкбастау  Кокбастау  

 
 

7. Жарлыөзек ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірілігі 
 

№ Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тілдегі атауы Атаулардың өзгергені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

1 2 3 4 5 
1 Жарлыөзек  Октябрь Жарлыозек  Алматы облысы әкімдігінің 2006 

жылғы шілде айының 13 күнгі №7-21 
қаулысы 
Алматы облыстық мәслихаттың  2006 
жылғы шілде айының 13 күнгі  
№29-231 шешімі 

2 Бозтоған  Бозтоган   
3 Мұқаншы  Муканшы   

 
 

8. Еңбекші ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірілігі 
 

№ Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тілдегі атауы Атаулардың өзгергені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 



 

1 2 3 4 5 
1 Амангелді  Амангельды  
2 Бесқайнар   Бескайнар   
3 Қаратал  Каратал   
4 Кеңарал  Кенарал   

 
 

9. Лабасы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірілігі 
 

№ Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тілдегі атауы Атаулардың өзгергені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

1 2 3 4 5 
1 Мәмбет   Мамбет   
2 Талапты  Талапты  
3 Жамбыл  Жамбыл  
4 Еңбекшіқазақ  Енбекшиказах  

 
 

10. Балпық би кенттік округінің әкімшілік-аумақтық бірілігі 
 

№ Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тілдегі атауы Атаулардың өзгергені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

1 2 3 4 5 
1 Ақшатоған  Акшатоган   
2 Теректі 

 
 Теректы  

3 Балпық би кенті Кировский п. Балпык би Алматы облыстық мәслихаттың  1993 
жылғы маусым айының 25 күнгі  
қаулысы 

 



 

9. ҚАПШАҒАЙ ҚАЛАСЫ  
 

Қала туралы қысқаша деректер 
краткое сведение о городе 

 
Қапшағай қаласы 1970 жылы құрылған. 
Аумағы – 3,65 мың шаршы шақырым  
Халық саны – 53082 адам, оның ішінде: 
қала халқы – 38456; ауыл халқы – 14626. 
Әкімшілік бірлік – 3, оның ішінде:  
қалалық  әкімдік – 1; ауылдық округ – 2. 
Елді мекен – 12.  

 
 

Аудандар мен аудан орталықтары, аудандық бағыныстағы қалалар, кенттер 
 
 

№ Қаланың қазіргі 
атауы 

Қаланың  
бұрынғы атауы   

Орыс тіліндегі атауы Орталықтың 
(қаланың, кенттің) 

қазіргі атауы 

Атаудың өзгергені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
1 2 3 4 5 6 
1 Қапшағай қаласы Қапшағай қаласы г. Капшагай Қапшағай қаласы   

 
 

Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
Административно-территориальные единицы 

 
Р/С 
№ 

Ауылдық 
(ауыл, село, кент) 

округтердің 

Округтің 
бұрынғы атауы 

прежнее 

Округ атауларының 
орталығының 

орыс тіліндегі атауы 

Округ 
орталығының 
қазіргі атауы 

Атаулардың 
өзгертілгені 

туралы 



 

қазіргі атауы 
нынешнее 

наименования  
аульных округов 

/аулов,сел, 
поселков/ 

 
  

наименование 
округа 

/транскрипциясы/ 
Наименование  округов 

/центров//транскрипция/ 
на русском языке 

 

нынешнее 
наименование  
 центра округа 

 

/құжат шешімі/ 
мәлімет 

сведение об 
изменении 

наименования 
/решение 

документов/  

1 2 3 4 5 6 
1 Қапшағай қалалық 

әкімдігі 
Қапшағай 
қалалық 
әкімшілігі 

Капшагайская г. а. –  
г. Капшагай 

Қапшағай 
қаласы  

 

2 Заречный а.о. 
аумағы 

Заречный а.о. 
аумағы 

Заречный сельский округ – 
с. Заречное  

Заречное ауылы  

3 Шеңгелді а.о. Шеңгелді а.о. Шенгельдынский с.о. –  
с. Шенгельды 

Шеңгелді а.  

 
 

1. Қапшағай қалалық әкімшілігінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі 
 

№ Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі 
атауы 

Атаулардың өзгергені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

1 2 3 4 5 
1 Қапшағай қаласы  г. Капшагай  

 
 

2. Заречный ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі 
 

№ Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тілдегі атауы Атаулардың өзгергені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 



 

1 2 3 4 5 
1 Заречное ауылы Заречное ауылы с. Заречное  
2 Арна ауылы Арна ауылы с. Арна  

 
3. Шеңгелді ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі 

 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы 
Елді мекеннің 

бұрынғы атауы 
Орыс тіліндегі 

атауы 
Атаулардың өзгергені туралы 

(құжат шешімі) мәлімет 
1 2 3 4 5 
1 Шеңгелді ауылы Шеңгелді ауылы с. Шенгельды  
2 Ақөзек ауылы Ақөзек ауылы с. Акозек  
3 Бөктер разъезі Бөктер разъезі разъезд Боктер  
4 Кербұлақ ауылы Кербұлақ ауылы с. Кербулак  
5 Құлантөбе разъезі Құлантөбе разъезі рзд. Кулантобе  
6 Қосқұдық бекеті Қосқұдық бекеті ст. Коскудык  
7 Сарыбұлақ ауылы Сарыбұлақ ауылы с. Сарыбулак  
8 Тасқұм разъезі Тасқұм разъезі рзд. Таскум  
9 Шолақ ауылы Шолақ ауылы с. Шолак   

 
 
 
 
 
 
 



 

10. ҚАРАСАЙ АУДАНЫ 
Карасайский район 

 
 

Қарасай ауданы (бұрынғы Қаскелең ауданы) 1929 жылы құрылған. 
Аумағы – 2,26 мың шаршы шақырым  
Халық саны – 160172 адам, оның ішінде: 
қала халқы – 34482; ауыл халқы – 125690. 
Әкімшілік бірлік – 13, оның ішінде:  
қалалық  әкімдік – 1; ауылдық округ – 12. 
Елді мекен – 64.  
 

 
 

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

 
Р/С 
№ 

Ауданның 
(қаланың) 

қазіргі атауы 
нынешнее 

наименования  
района 
/города/ 

 
  

Ауданның 
(қаланың) 
бұрынғы 

атауы 
прежнее 

наименование 
района 
/города/ 

Аудан орталығының 
/қаланың, кенттің/ 

орыс 
тіліндегі атауы 

/транскрипциясы/ 
Наименование 
/транскрипция/ 

районного центра 
/города,  

поселка/ на русском 
языке 

 

Аудан 
орталығының 

/қаланың, 
кенттің/ 

қазіргі атауы 
нынешнее 

наименование  
районного 

центра 
 /города, 
поселка/ 

 
 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

/құжат шешімі/ 
мәлімет 

сведение об изменении 
наименования 

/решение документов/ 



 

1 2 3 4 5 6 
1 Қарасай 

ауданы  
 

Қаскелең 
ауданы 

 

г. Каскелен Қаскелең қаласы ҚР Президентінің №40-53 
Жарлығы бойынша 1998 жылдың    
3 қыркүйегінде өзгертілген. 

 
 
 

Қарасай ауданы 
Карасайский район 

Орталығы – Қаскелең қаласы 
Центр – город Каскелен  

Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
Административно-территориальные единицы 

 
Р/С 
№ 

Ауылдық 
(ауыл, 

село,кент)округтердің 
қазіргі атауы 

нынешнее 
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 
қазіргі атауы 

нынешнее 
наименование  
 центра округа 

 

Атаулардың 
өзгертілгені 

туралы 
/құжат шешімі/ 

мәлімет 
сведение об 
изменении 

наименования 
/решение 

документов/ 
1 2 3 4 5 6 
1 Қаскелең қалалық 

аумағы 
 Каскеленский г.о. – г. 

Каскелен 
Қаскелең 
қаласы 

 

2 Ұмтыл ауылдық аумағы Ұмтыл ауылдық 
округі 

Умтылский сельский округ – 
с.Жалпаксай 

Жалпақсай 
ауылы 

 

3 Үлкен Алматы ауылдық Үлкен Алматы Больше Алматинский с.о. – Алатау а.  



 

аумағы ауылдық округі с.Алатау 
4 Таусамалы ауылдық 

аумағы 
Каменка 

ауылдық округі 
Таусамалынский с.о. – 

с.Таусамалы 
Таусамалы а. Алматы облыстық 

мәслихатының 
18.10.2007ж 

№ 2-18 
Алматы облысы 

әкімдігінің 
18.10.2007ж 

№ 204 қаулысы 
5 Үшқоңыр ауылдық 

аумағы 
Шамалған 

ауылдық округі 
Ушконырский с.о. –  

с. Ушконыр 
Үшқоңыр 

ауылы 
Алматы облыстық 

мәслихатының 
10.02.2010ж.  

№ 28-179 шешімі 
 

Алматы облысы 
әкімдігінің 

10.02.2010ж.  
№ 11 қаулысы 

6 Жаңашамалған ауылдық 
аумағы 

Жаңашамалған 
ауылдық округі 

Новошамалганский с.о. – 
Станция Шамалган 

Шамалған 
бекеті 

 

7 Елтай ауылдық аумағы Елтай ауылдық 
округі 

Ельтайский с.о. – с. Елтай Елтай ауылы  

8 Іргелі ауылдық аумағы Октябрь 
ауылдық кеңесі 

Иргелинский с.о. -  с.Иргели Іргелі ауылы №1-265; 
3.07.1998ж. 

9 Райымбек ауылдық 
аумағы 

Райымбек 
ауылдық округі 

Райымбекский с.о. - 
Райымбек 

Райымбек 
ауылы 

 

10 Жандосов ауылдық 
аумағы 

Жандосов 
ауылдық округі 

Жандосовский с.о. –с. 
Жандосов 

Жандосов 
ауылы 

 

11 Ақсай ауылдық аумағы Ленин ауылдық 
кеңесі 

Аксайский с.о. – с. Алгабас  Алғабас ауылы №23-181 
30.10.1998ж. 



 

12 Қарағайлы ауылдық 
аумағы 

Қарағайлы 
ауылдық округі 

Карагайлынский с.о. - 
Карагайлы 

Қарағайлы 
ауылы 

 

13 Бірінші май ауылдық 
аумағы 

Бірінші май 
ауылдық округі 

Первомайский с.о. – с. 
Первомайское 

Бірінші май 
ауылы 

 

  
 

Қарасай ауданы 
Карасайский район 

1. Қаскелең қалалық аумағының әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Каскеленского городского округа 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен /станса,  
разъездер/ атауы 
Наименования 

населенных 
 пунктов /станции, 

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 документов/ 

1 2 3 4 5 
1 Қаскелең қаласы Қаскелең қаласы город Каскелен 1963 жылы қала статусы берілген 
2 Әйтей ауылы Интернационал 

ауылы 
с.Айтей 1992ж. қараша 

3 Көктөбе ауылы Известковый 
ауылы 

с. Коктобе Алматы обл. әкімінің 18.10.2007ж.№204 қаулысы, 
Алматы облыстық мәслихатының 18.10.2007ж. 

№2-18 шешімі 
 

Қарасай ауданы 
Карасайский район 

2. Ұмтыл ауылдық аумағының әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Умтылского сельского округа 

 



 

Р/с 
№ 

Елді мекен /станса,  
разъездер/ атауы 
Наименования 

населенных 
 пунктов /станции, 

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 документов/ 

1 2 3 4 5 
1 Жалпақсай ауылы Политотдел Жалпаксай 1987 
2 Алмалыбақ ауылы КИЗ Алмалыбак 1985 
3 Көлді ауылы Селекция Кольды 1989 
4 Ұлан ауылы Стаханов Улан - 
5 Мерей  ауылы Қазақ ССР-інің 

50 жылдығы 
Мерей Алматы облыстық мәслихатының 

18.10.2007ж. №2-18 
Алматы облысы әкімдігінің 18.10.2007ж. 

№204 қаулысы 
6 Жамбыл ауылы  Жамбыл - 

 
Қарасай ауданы 

Карасайский район 
3. Үлкен Алматы ауылдық аумағының әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Больше Алматинского сельского округа 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен /станса,  
разъездер/ атауы 
Наименования 

населенных 
 пунктов /станции, 

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 документов/ 

1 2 3 4 5 
1 Алатау ауылы 2-ая Пятилетка Алатау - 



 

2 Алма-Арасан ауылы Алма-Арасан Алма-Арасан - 
3 Ерменсай ауылы Ерменсай Ерменсай - 
4 Жайлау ауылы Жайлау Жайлау - 
5 Көкшоқы ауылы Көкшоқы Кокшокы - 
6 Нұрлытау ауылы Энергетик Нурлытау Алматы облыстық мәслихатының 

18.10.2007ж. №2-18 
Алматы облысы әкімдігінің 18.10.2007ж. 

№204 қаулысы 
 

Қарасай ауданы 
Карасайский район 

4. Таусамалы ауылдық аумағының әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы ТаусамалЫнского сельского округа 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен /станса,  
разъездер/ атауы 
Наименования 

населенных 
 пунктов /станции, 

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 документов/ 

1 2 3 4 5 
1 Таусамалы  Каменка Таусамалы Алматы облыстық Мәслихатының 

18.10.2007ж. №2-18 
Алматы облысы әкімдігінің 

18.10.2007 ж. №204 қаулысы 
2 Тастыбұлақ Айболит Тастыбулак - 
3 Ақжар Красный Восток Акжар - 
4 Жаңатұрмыс Жаңатұрмыс Жанатурмыс - 
5 Таужолы Кордон Таужолы - 
6 Шұғыла  Шугыла - 



 

7 Наурыз  Наурыз - 
 

Қарасай ауданы 
Карасайский район 

5. Үшқоңыр ауылдық аумағының әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Ушконырский сельский округ 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен /станса,  
разъездер/ атауы 
Наименования 

населенных 
 пунктов /станции, 

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 документов/ 

1 2 3 4 5 
1 Үшқоңыр Шамалған - 

Чемолган 
Ушконырский с.о. Алматы облыстық мәслихатының 

10.02.2010ж.  
№ 28-179 шешімі 

Алматы облысы әкімдігінің 10.02.2010ж..  
№ 11 қаулысы  

2 Еңбекші МТФ 
Енбекши 

Енбекши - 

3 Құмарал МТФ 
Кумарал 

Кумарал - 

4 Үштерек МТФ 
Уштерек 

Уштерек - 

5 Сауыншы МТФ 
Сауыншы 

Сауыншы - 

6 Айқым Ұзынқарғалы Айкым - 
 
 



 

 
Қарасай ауданы 

Карасайский район 
6. Жаңа Шамалған ауылдық аумағының әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Новошамалганского сельского округа 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен /станса,  
разъездер/ атауы 
Наименования 

населенных 
 пунктов /станции, 

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 документов/ 

1 2 3 4 5 
1 Шамалған бекеті Станция Чемолган Станция Шамалган - 
2 Көліащы Көлащы Колиащы - 
3 Қошмамбет Қошмамбет Кошмамбет - 
4 Батан Менжень Батан 14.11.94ж. 

Ауылдық аумақ әкімінің шешімі №21 
5 Тұрар Тұрар Турар - 
6 Жыңғылды Жыңғылды Жынгылды  
7 Құрқұдық  Құрқұдық  Куркудык  

 
 
 

Қарасай ауданы 
Карасайский район 

7. Елтай ауылдық аумағының әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Елтайского сельского округа 

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



 

№ разъездер/ атауы 
Наименования 

населенных 
 пунктов /станции, 

разъезды/ 

бұрынғы атауы 
прежнее 

наименование 
населенных 

пунктов 

атауы 
/транскрипциясы/ 

Наименование 
/транскрипция/ на  

русском языке 

шешімі/ мәлімет 
Сведение об изменении наименования 

/решение документов/ 

1 2 3 4 5 
1 Береке Береке Береке - 
2 Елтай Елтай Елтай - 
3 Көкөзек Көкөзек Кокозек - 
4 Қаратөбе Ленин Каратобе  Алматы облыстық мәслихатының 18.10.2007 

ж. №2-18 шешімі және 
Алматы облысы әкімдігінің 18.10.2007 ж. 

№204 қаулысы 
5 Жармұхамбет Жармұхамбет Жармухамбет - 
6 Мәдениет Мәдениет Мадениет - 
7 Исаев Исаев Исаев - 
8 Көктоған Чапай Коктоган Алматы облыстық мәслихатының 

18.10.2007ж. №2-18 шешімі және  
Алматы облысы әкімдігінің 18.10.2007ж. 

№204 қаулысы 
 
 

Қарасай ауданы 
Карасайский район 

8. Іргелі ауылдық аумағының әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Иргелинского сельского округа 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен /станса,  
разъездер/ атауы 
Наименования 

Елді мекеннің  
бұрынғы атауы 

прежнее 

Орыс тіліндегі 
атауы 

/транскрипциясы/ 

Атаулардың өзгертілгені туралы /құжат 
шешімі/ мәлімет 

Сведение об изменении наименования 



 

населенных 
 пунктов /станции, 

разъезды/ 

наименование 
населенных 

пунктов 

Наименование 
/транскрипция/ на  

русском языке 

/решение документов/ 

1 2 3 4 5 
1 Көксай Путь Ильича Коксай №1-265 3.07.1998ж. 
2 Іргелі Прямой путь Иргели №1-265 3.07.1998ж. 
3 Кемертоган Кемертоган Кемертоган - 

 
 

Қарасай ауданы 
Карасайский район 

9. Райымбек ауылдық аумағының әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Райымбекского сельского округа 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен /станса,  
разъездер/ атауы 
Наименования 

населенных 
 пунктов /станции, 

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 документов/ 

1 2 3 4 5 
1 Райымбек Өзбек Райымбек - 
2 Бұлақты Авангард Булакты Алматы облыстық мәслихатының 

18.10.2007ж. №2-18 
Алматы облысы әкімдігінің 18.10.2007ж. 
№204 қаулысы 

3 Қырғауылды Уч.хоз. Кыргауылды - 
4 Абай Өзбек 2 Абай - 
5 Долан Восход Долан - 
6 Құмтоған Мирный Кумтоган - 



 

 
 

Қарасай ауданы 
Карасайский район 

10. Жандосов ауылдық аумағының әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Жандосовского сельского округа 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен /станса,  
разъездер/ атауы 
Наименования 

населенных 
 пунктов /станции, 

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 документов/ 

1 2 3 4 5 
1 Жандосов Жандосов Жандосов 01.07.1983 
2 Шалқар Плодоягодное Шалкар ҚР Үкіметі жанындағы Мемлекеттік 

ономастика комиссиясының 07.08.1986 ж. 
ұйғарымы  

3 Қайрат Қайрат Кайрат - 
 

 
Қарасай ауданы 

Карасайский район 
11. Ақсай ауылдық аумағының әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Аксайского сельского округа 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен /станса,  
разъездер/ атауы 
Наименования 

населенных 

Елді мекеннің  
бұрынғы атауы 

прежнее 
наименование 

Орыс тіліндегі 
атауы 

/транскрипциясы/ 
Наименование 

Атаулардың өзгертілгені туралы /құжат 
шешімі/ мәлімет 

Сведение об изменении наименования 
/решение документов/ 



 

 пунктов /станции, 
разъезды/ 

населенных 
пунктов 

/транскрипция/ на  
русском языке 

1 2 3 4 5 
1 Теректі Октябрь Теректы Алматы облыстық мәслихатының 

30.10.1998ж. №23-181 шешімі негізінде 
2 Алғабас Алғабас Алгабас - 

 
 

Қарасай ауданы 
Карасайский район 

12. Қарағайлы ауылдық аумағының әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Карагайлинского сельского округа 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен /станса,  
разъездер/ атауы 
Наименования 

населенных 
 пунктов /станции, 

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 документов/ 

1 2 3 4 5 
1 Қарғалы Каргалинка Каргалы - 
2 Рахат  Рахат - 
3 Құрамыс  Курамыс - 
4 Қарағайлы Чапай Карагайлы - 

 
 

Қарасай ауданы 
Карасайский район 

13. Первомай ауылдық аумағының әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Первомайского сельского округа 



 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен /станса,  
разъездер/ атауы 
Наименования 

населенных 
 пунктов /станции, 

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 документов/ 

1 2 3 4 5 
1 Бекболат Әшекеев Бірінші май Бекболат Әшекеев Құжатсыз аталып кеткен. 
2 Қайнар  Қайнар Кайнар - 
3 Сауыншы МТФ Сауыншы - 

 
 
 
 

11. ҚАРАТАЛ АУДАНЫ 
Каратальский район  

 
Қаратал ауданы 1928 жылы құрылған. 
Аумағы – 24,22 мың шаршы шақырым  
Халық саны – 48900 адам, оның ішінде: 
қала халқы – 24147; 
ауыл халқы – 24753. 
Әкімшілік бірлік – 10, оның ішінде:  
Қалалық әкімдік – 1; ауылдық округ – 9. 
Елді мекен – 36.  

 
Аудандар мен аудан орталықтары, аудандық  бағыныстағы қалалар, кенттер 

Районы и районные центры, города районного подчинения, поселок 
 



 

 
№ 
р/с  

Ауданның (қаланың) 
қазіргі атауы  
Нынешнее 

наименование района 
(города) 

Ауданның (қаланың) 
бұрынғы атауы  

Прежнее 
найменование района 

(города) 

Аудан орталығының 
(қаланың, кенттің) орыс 

тіліндегі атауы 
(траснкрипциясы)  

наименование 
(транскрипция) районного 
центра (города, поселка) 

на руском языке  

Аудан 
орталығының 

(қаланың кенттің) 
қазіргі атауы  
Нынешнее 

наименование 
районного центра 
(города, поселка) 

Атаулардын 
өзгертілгені 

туралы (құжат 
шешімі) мәлімет, 

сведение об 
изменении 

наименования 
(решение 

документов) 
 1 2 3 4 5 6 
1.  Қаратал  Қаратал  г. Уштобе   Үштөбе қаласы   

 
 

Орталығы – Үштөбе қаласы  
Центр – г. Уштобе  

Әкімшілік – аумақтық бірліктер  
Административно – территориальные единицы  

 
№ 
р/с  

Ауылдық (ауыл село, 
кент) округтердің 

атауы  
Нынешнее 

наименование  
ауыльных округов 

(ауылов (сел), 
поселков) 

Округтің бұрынғы 
атауы 

Прежнее 
наименование округа  

Округ 
атауларының 

(орталығының) 
орыс тіліндегі 

атауы 
(траснкрипциясы) 

наименование 
округов (центров)  
на русском языке  

Округ 
орталығының 
қазіргі атауы  

наименование 
центра округа 

Атаулардын өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 
мәлімет, сведение об 

изменении найменования 
(решение документов) 

1 2 3 4 5 6 
1.  Үштөбе қ. ә.  Уштобинская г.а. –  Үштөбе қаласы  



 

Г. Уштобе 
2.  Ескелді ауылдық 

округі  
Тельман ауылдық 
кеңесі  

Ескельдынский с.о. 
- с. Ескельды би 

Ескелді би ауылы Ескелді би ауылдық округі 
-Талдықорған облысы 
әкімінің 06.10.1995 ж. № 1-
6ө өкімімен Ескелді би 
ауылы Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 
14.07.2000ж. № 21-71 
қаулысымен 

3.  Балпық ауылдық 
округі  

Жаңаталап ауылдық 
Кеңесі  

Балпыкский с.о. –  
с. Жаңаталап   

Жаңаталап ауылы  Талдықорған облысы 
әкімінің 06.10.1995 ж.     
№1-6ө өкімімен  

4.  Айту би ауылдық 
округі  

Бірінші май ауылдық 
округі  

С.о. Айту би –  
с. Кокпекты  

Көкпекті ауылы  Облыс әкімдігінің 
29.03.2007 ж. № 66 
қаулысы және облыстық 
мәслихаттың 29.03.2007ж. 
№ 37-276 шешімімен  

5.  Бастөбе ауылдық 
округі  

Ленин ауылдық 
кеңесі  

Бастобинский с.о. - 
с. Бастобе   

Бастөбе  ауылы  Бастөбе  ауылдық округі 
мен Бастөбе ауылы    
Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің 14.07.2000ж. № 
21-71 қаулысымен 

6.  Жолбарыс батыр 
ауылдық округі  

Қарашеңгел ауылдық 
округі  

с.о. Жолбарыс 
батыр 
 с. Кальпе   

Кәлпе ауылы  Алматы облыстық 
мәслихатының 13.10.2010ж.  

№ 37-213 шешімі 
 

Алматы облысы әкімдігінің 
13.10.2010ж..  

№ 148 қаулысы 
7.  Қаңбақты ауылдық Қаңбақты ауылдық Канбактынский с.о. Ақжар ауылы   



 

округі  кеңесі  - с. Акжар  
8.  Қызылбалық ауылдық 

округі  
Қызылбалық 
ауылдық кеңесі  

Кызылбалыкский 
с.о. - с. Копбирлик 

Көпбірлік ауылы   

9.  Тастөбе ауылдық 
округі  

Тастөбе ауылдық 
кеңесі  

Тастобинский с.о. - 
с. Тастобе   

Тастөбе  ауылы   

10.  Елтай ауылдық округі  Елтай ауылдық кеңесі  Елтайский 
сельский округ –  
с. Каражиде   

Қаражиде ауылы  Облыс әкімдігінің 
29.03.2007 ж. № 66 
қаулысы және облыстық 
мәслихаттың 29.03.2007ж. 
№ 37-276 шешімімен 

                                                                                              
                                                                                      Қаратал ауданы                                                                                                                        

Каратальский район  
1. Үштөбе қалалық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі  

Административно-территориальные единицы Уштобинского городского округа 
Орталығы – Үштөбе қаласы 

Центр – г.Уштобе 
 

№ 
р/с  

Елді мекен (станса, 
разъездер атауы) 
Наименование 

населенных  пунктов 
(станция, разъезды)  

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

Прежнее 
наименование 

населенных пунктов  

Орыс тіліндегі 
атауы 

(транскрипциясы)  
Наименование 

(транскрипция) на 
русском языке  

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат, шешім) 
мәлімет 

Сведение об изменении наименования (решение 
документов)  

1 2 3 4 5 
1. Үштөбе қаласы Үштөбе қаласы г. Уштобе   
2. Үшкөмей ауылы с. Приморец с.Ушкомей Облыс әкімдігінің 25.04.2006ж. № 4-6 қаулысы 

мен облыстық мәслихаттың 25.04.2006ж. № 27-
194 шешімі 

3. Опытное ауылы  с. Опытное с. Опытное  



 

4. Фрунзе учаскесі уч. Фрунзе уч. Фрунзе  
 
 

2. Ескелді ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Ескелдинского сельского округа 

Орталығы – Ескелді би ауылы 
Центр – село Ескельди 

 
1. Ескелді би ауылы Дальний Восток 

селосы 
с. Ескельды би Қ.Р Үкіметінің 24.07.2000ж. № 21-71 қаулысымен 

2. Қызылжар ауылы Дзержинск селосы с. Кызылжар Қ.Р Үкіметінің 24.07.2000ж. № 21-71 қаулысымен. 
3. Қайнар ауылы МОПР ауылы с. Кайнар Облыс әкімдігінің 6.12.2005ж. № 12-43 қаулысы 

мен облыстық мәслихаттың 6.12.2005ж. № 24-167 
шешімі 

4. Көкдала ауылы Достижение селосы с. Кокдала Облыс әкімдігінің 29.03.2007ж. № 66 қаулысы 
мен облыстық мәслихаттың 29.3.2007ж. № 37-276 
шешімі 

 
3. Балпық би ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы сельского округа Балпык би 
Орталығы – Жаңаталап ауылы 

Центр – село Жанаталап 
 

1. Жаңаталап ауылы Жаңаталап ауылы с. Жанаталап   
2. Оян ауылы Оян ауылы с. Оян  
3. Ұмтыл ауылы Ұмтыл ауылы с. Умтыл  

 
 

4. Айту би ауылдық  округінің әкімшілік -аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы сельского округа Айту би  



 

Орталығы – Көкпекті ауылы 
Центр – село Кокпекты 

 
1. Көкпекті ауылы Бірінші май ауылы с. Кокпекті   Облыс әкімдігінің 29.03.2007ж. № 66 қаулысы 

мен облыстық мәслихаттың 23.05.2007ж. № 37-
276 шешімі 

2. Айту ауылы  Айту ауылы с. Айту   
3. Жасталап ауылы  Жасталап ауылы  с. Жасталап  
4. Қожбан ауылы Қожбан ауылы с. Кожбан  

 
 
 

5. Бастөбе ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Бастобинского сельского округа   

Орталығы – Бастөбе ауылы 
Центр – село Бастобе 

1. Бастөбе ауылы Ленинский путь 
селосы 

с. Бастобе Қ.Р Үкіметінің 14.07.2000ж. № 21-71 қаулысымен 

2. Жылыбұлақ ауылы Новый мир селосы с. Жылыбулак Облыс әкімдігінің 19.08.2005ж. № 8-33 қаулысы  
және облыстық мәслихаттың 19.08.2005ж. № 19-
139 шешімі 

3. Ортатөбе ауылы Октябрь селосы с. Ортатөбе  Облыс әкімдігінің 19.08.2005ж. № 8-33 қаулысы  
және облыстық мәслихаттың 19.08.2005ж. № 19-
139 шешімі 

4. Кішітөбе ауылы  Новая жизнь селосы с. Кишитобе Облыс әкімдігінің 19.08.2005ж. № 8-33 қаулысы  
және облыстық мәслихаттың 19.08.2005ж. № 19-
139 шешімі 

5. Күрішдаласы разьезі Күрішдаласы разьезі разьезд 
Куришдаласы 

 

6.  47-разъезд  Разъезд 47  



 

 
 

6. Жолбарыс батыр ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы сельский округ Жолбарыс батыр   

Орталығы – Кәлпе ауылы 
Центр – село Кальпе 

 
1. Кәлпе ауылы Кәлпе ауылы с. Кальпе  
2. Айдар ауылы Айдар ауылы с. Айдар  
3. Қанабек ауылы Красный Восток 

селосы 
с. Канабек Қ.Р Үкіметінің 1996 ж.  қаулысымен 

4. Қарашеңгел ауылы Тельман селосы с. Карашенгел Облыс әкімдігінің 6.12.2005ж. № 12-43 қаулысы 
мен облыстық мәслихаттың 16.12.2005ж. № 24-
167 шешімі 

  
 

7. Қанбақты ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Канбактинского сельского округа   

Орталығы – Алмалы ауылы 
Центр – село Алмалы 

 
1. Ақжар ауылы Ақжар ауылы с. Акжар  
2. Ақиық ауылы Ақиық ауылы с. Акиық  
3. Алмалы ауылы Алмалы ауылы с. Алмалы  
4. Дөңши ауылы Дөңши ауылы с. Донши  

 
 

8. Қызылбалық ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Кызылбалыкского сельского округа   

Орталығы – Көпбірлік ауылы 



 

Центр – село Копбирлик 
 

1. Көпбірлік ауылы Көпбірлік ауылы с. Копберлик  
2. Қарақұм ауылы Қарақұм ауылы с. Каракум  

 
9. Тастөбе ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Тастобинского сельского округа   
Орталығы – Тастөбе ауылы 

Центр – село Тастөбе 
 

1. Тастөбе ауылы Тастөбе ауылы с. Тастобе  
2. Бесағаш ауылы Бесағаш ауылы с. Бесагаш  
3. Бірлік ауылы Бірлік ауылы с. Бирлик  

 
 

10. Елтай ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Елтайского сельского округа   

Орталығы – Елтай ауылы 
Центр – село Елтай 

 
1. Қаражиде ауылы Елтай ауылы с. Елтай Облыс әкімдігінің 29.03.2007ж. № 66 қаулысы 

мен облыстық мәслихаттың 29.03.2007ж. № 37-
276 шешімі. 

2. Сарыбұлақ Сарыбұлақ с. Сарыбулак  
 

 
 
 
 



 

12.ПАНФИЛОВ АУДАНЫ 
Панфиловский район 

 
Панфилов ауданы 1928 жылы құрылған. 
Аумағы –10,58 мың шаршы шақырым  
Халық саны – 118497 адам, оның ішінде: 
қала халқы – 3339813497; 
ауыл халқы – 85099. 
Әкімшілік бірлік – 14, оның ішінде:  
Қалалық әкімдік – 1; ауылдық округ – 13. 
Елді мекен – 44.  

 
 

 
Аудан, аудан орталығы 

 
Р/с Ауданның 

(қаланың) 
қазіргі атауы 

Ауданның 
(қаланың) 
бұрынғы 

атауы 

Аудан орталығының 
(қаланың, кенттің) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Аудан орталығының 
(қаланың, кенттің) 

қазіргі атауы 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

1 2 3 4 5 6 
 Панфилов Панфилов Жаркент Жаркент қаласы Қазақ КСР-і Жоғарғы Кеңесі 

Президиумының 1991 жылғы 22 
қарашадағы №962/ХП қаулысы  

 
Әкімшілік-аумақтық бірліктер 

 
Р/с Ауылдық (ауыл 

(село), кенті) 
округтердің атауы 

Округтің 
бұрынғы 

атауы 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 

Округ 
орталығының 
қазіргі атауы 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 



 

(транскрипциясы) 
1 2 3 4 5 6 
1.  Айдарлы ауылдық 

округі 
Барахудзир 
ауылдық 
кеңесі 

Айдарлынский 
сельский округ 
с. Айдарлы 

Айдарлы 
ауылы 

Барахудзир ауылдық кеңесі  
ҚР Үкіметінің 1996 ж.  
25 желтоқсандағы қаулысына 
сәйкес таратылып, Айдарлы 
ауылдық округі болып қайта 
құрылды 

2.  Басқұншы ауылдық 
округі 

1930 
жылдары 

Қарабастау 
ауылдық 

кеңесі 
аталған 

Баскуншынский 
сельский округ 
с. Баскуншы 

Басқұншы 
ауылы 

1936 жылдан бастап Басқұншы  
ауылдық кеңесі болып аталады 

3.  Бірлік ауылдық 
округі 

1931-38 
жылдары 
Жылкелді 
ауылдық 

кеңесі 
аталған 

Бирликский сельский 
округ 
с. Алтыуй 

Алтыүй 
ауылы 

1951 жылы Бірлік ауылдық кеңесі 
деп аталады. 1936 жылдан бастап 
Алтыүй ауылы деп аталады. 

4.  Жаркент қалалық 
округі 

Панфилов 
қалалық 
кеңесі 

Жаркентский 
городской округ 
г. Жаркент 

Жаркент 
қаласы 

Панфилов қаласының атауы Қазақ 
КСР-і Жоғарғы Кеңесі 
Президиумының 1991 ж. 22.11. № 
962/ХП қаулысы негізінде 
Жаркент қаласы деп өзгертілді 

5.  Жаскент ауылдық 
округі 

 Жаскентский 
сельский округ 
пос.Головацкого 

Головацкий 
ауылы 

Головацкий ауылы 1996 жылға 
дейін Жаркент қалалық округінің 
құрамында болған. 2003 жылдың 
тамыз айында Жаскент ауылдық 
округі болып құрылды. Құрамына 



 

Головацкий, Сүптай ауылдары 
енді. 

6.  Көктал ауылдық 
округі 

- Коктальский 
сельский округ  
с. Коктал 

Көктал ауылы Ауылдық кеңес 1928 жылы 
құрылған сәттен бастап аталады 

7.  Қоңырөлең ауылдық 
округі 

- Коныроенский 
сельский округ  
с. Коныролен 

Қоңырөлең 
ауылы 

Ауылдық кеңес 1928 жылы 
құрылған сәттен бастап аталады. 
Қоңырөлең ауылы 1860-1870 
жылдары Вишняковская 
станицасы деп аталған, 1921 
жылы Қоңырөлең деген тарихи 
атауы қайта берілді. 

8.  Пенжім ауылдық 
округі 

Қорғас 
ауылдық 
кеңесі 

Пенжимский 
сельский округ  
с. Пенжим 

Пенжім 
ауылы 

Талдықорған облысы әкімінің 
1996 жылғы 1 қарашадағы № 165 
шешімі негізінде аудан әкімінің 
1996 жылғы 28 қарашадағы № 477 
шешімімен Қорғас ауылдық 
кеңесі қысқартылып, оның 
құрамындағы ауылдар Пенжім 
ауылдық округіне берілді 

9.  Үлкенағаш ауылдық 
округі 

 Улькенагашский Әулиеағаш 
ауылы 

Үлкенағаш ауылының атауы 
Алматы облысы әкімінің 1998 
ж.26.08. № 8-261 шешімімен 
Әулиеағаш ауылы деп өзгертілді 

10.  Сарыбел ауылдық 
округі 

 Сарыбельский 
сельский округ  
с. Сарыбель 

Сарыбел 
ауылы 

Ауылдық кеңес 1927 жылы 
құрылған сәттен бастап аталады 

11.  Талды ауылдық 
округі 

 Талдынский сельский 
округ  
с. Лесновка 

Лесновка 
ауылы 

Х/д ауылдық кеңесі 1927 жылы 
құрылған сәттен бастап аталады 



 

12.  Үлкен Шыған 
ауылдық округі 

Орта 
ауылдық 
кеңесі 

Улькен Шыганский 
сельский округ 
с. Улькен Шыган 

Үлкен Шыған 
ауылы 

Талдықорған облысы әкімінің 
1996 жылғы 1 қарашадағы № 165 
қаулысы негізінде аудан әкімінің 
1996 жылғы 29 қарашадағы № 479 
шешімімен Орта ауылдық кеңесі 
таратылып (құрамына 
Головацкий, Сүптай ауылдары, 
қала сыртындағы Елтай, Еңбекші 
елді мекендері кірген болатын), 
шекарасы өзгертіліп Үлкеншыған 
ауылдық округі құрылды 
(құрамына Үлкеншыған, 
Кішішыған, Жаркент, Ақкент 
ауылдары кіреді) 

13.  Үшарал ауылдық 
округі 

Орталық 
ауылдық 
кеңесі 

Ушаральский 
сельский округ  
с. Ушарал 

Үшарал 
ауылы 

1996 жылы Үшарал ауылдық 
округі болып өзгертілді. 
(құжаттары сақталмаған) 

14.  Шолақай ауылдық 
округі 

 Шолакайский 
сельский округ  
с. Шолакай 

Шолақай 
ауылы 

1926 жылылы құрылған сәттен 
бастап аталады 

 
 

1. Жаркент қалалық әкімшілігінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Жаркентской городской администрации 

Орталығы – Жаркент қаласы 
Центр – город Жаркент  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы  
Наименования 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Прежнее 

Орыс тіліндегі атауы  
(транскрипциясы) 

наименование 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 
Сведение об изменении 



 

населеннных пунктов 
(станции, разъезды)  

наименование 
населенных 

пунктов 

(транскрипция) на русском 
языке 

наименования (решение 
документов) 

1 Жаркент қаласы 
 

Панфилов қаласы  город Жаркент  Қазақ КСР-і Жоғарғы Кеңесі 
Президиумының 1991 ж. 22.11. № 
962/ХП қаулысы  

 
 

Панфилов ауданы 
Панфиловский района 

1. Айдарлы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Айдарлынского сельского округа 

Орталығы – Айдарлы ауылы 
Центр – село Айдарлы 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 
Наименования 

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  

Сведения об изменении наименования 
(решение документов) 

1 2 3 4 5 
1.  Айдарлы ауылы Айдарлы ауылы с. Айдарлы  
2.  Дарбазақұм ауылы Дарбазақұм ауылы с. Дарбазакум  
3.  Сарпылдақ ауылы Сарпылдақ ауылы с. Сарпылдак  
 

2. Басқұншы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Баскуншинского сельского округа 

Орталығы – Аламалы ауылы 
Центр – село Алмалы 

 



 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 
Наименования 

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  

Сведения об изменении наименования 
(решение документов) 

1 2 3 4 5 
1.  Алмалы ауылы Алмалы ауылы с. Алмалы  
2.  Басқұншы ауылы Басқұншы ауылы с. Баскуншы  
 

3. Бірлік ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Бирликского сельского округа 

Орталығы – Алтыүй ауылы 
Центр – село Алтыуй 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 
Наименования 

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  

Сведения об изменении наименования 
(решение документов) 

1 2 3 4 5 
1.  Алтыүй ауылы Алтыүй ауылы с. Алтыуй  
2.  Нәдек ауылы Нәдек ауылы с. Надек  
3.  Шежін ауылы Шежін ауылы с.Шежин  
 
 

4. Жаркент қалалық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Жаркентского городского округа 

Орталығы – Жаркент қаласы 
Центр – город Жаркент 

 



 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 
Наименования 

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  

Сведения об изменении наименования 
(решение документов) 

1 2 3 4 5 
1.  Жаркент қаласы Город Панфилов г. Жаркент Қазақ КСР-і Жоғарғы Кеңесі 

Президиумының 1991 ж. 22.11.     
№ 962/ХП қаулысы  

2.  Елтай ауылы Елтай ауылы с. Елтай (пригород)  
3.  Еңбек ауылы Еңбек ауылы с.Енбек (пригород)  
 
 

5. Жаскент қалалық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Жаскентского городского округа 

Орталығы – Н. Головацкий ауылы 
Центр – село Н. Головацкий 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 
Наименования 

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  

Сведения об изменении наименования 
(решение документов) 

1 2 3 4 5 
  Н. Головацкий ауылы Молодежное ауылы с. Н. Головацкий Өзгертілгені туралы құжаттар 

сақталмаған 
  Сүптай ауылы Сүптай ауылы с. Суптай   

 
 

6. Көктал ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 



 

Административно-территориальные единицы Коктальского сельского округа 
Орталығы – Көктал ауылы 

Центр – село Коктал 
 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 
Наименования 

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  

Сведения об изменении наименования 
(решение документов) 

1 2 3 4 5 
1.  Көктал ауылы Көктал ауылы с. Коктал  
2.  Ақжазық ауылы Ақжазық ауылы с. Акжазык  
3.  Аққұдық ауылы Аққұдық ауылы с. Аккудык  
 
 
 

7. Қоңырөлең ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Коныроленского сельского округа 

Орталығы – Қоңырөлең ауылы 
Центр – село Коныролен 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 
Наименования 

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  

Сведения об изменении наименования 
(решение документов) 

1 2 3 4 5 
1.  Қоңырөлең ауылы Қоңырөлең ауылы с. Коныролен  
2.  Керімағаш ауылы Керімағаш ауылы с. Керимагаш  
3.  Сарытөбе ауылы Сарытөбе ауылы с. Сарытобе  



 

4.  Бөрібай би ауылы Соцжол ауылы с. Борибай би Алматы облысы әкімдігінің 2008 ж.10.04. № 
57  бірлескен қаулысы мен Алматы облысы 
Мәслихатының 2008 ж.10.04. № 8-51 шешімі 

5.  Ынталы ауылы Ынталы ауылы  с. Ынталы  
 
 

8. Пенжім ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Пенжимского сельского округа 

Орталығы – Пенжім ауылы 
Центр – село Пенжим 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 
Наименования 

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  

Сведения об изменении наименования 
(решение документов) 

1 2 3 4 5 
1.  Ават ауылы Ават ауылы с. Ават  
2.  Қорғас ауылы Қорғас ауылы с. Коргас  
3.  Пенжім ауылы Пенжім ауылы с. Пенжим  
4.  Төменгі Пенжім ауылы Төменгі Пенжім ауылы  с. Томенги Пенжим  

 
 

9. Үлкенағаш ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Улькенагашского сельского округа 

Орталығы – Әулиеағаш ауылы 
Центр – село Аулиеагаш 

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



 

№ разъездер) атауы 
Наименования 

населенных пунктов 

атауы 
Прежнее наименование 

населенных пунктов 

(транскрипциясы)  
Наименование 

(транскрипция) на 
русском языке 

(құжат шешімі) мәлімет  
Сведения об изменении наименования 

(решение документов) 

1 2 3 4 5 
1.  Әулиеағаш ауылы Әулиеағаш ауылы с. Аулиеагаш Алматы облысы әкімінің 1998 ж.26.08. 

№ 8-261 шешімі 
2.  Жаркент-Арасан ауылы Жаркент-Арасан 

ауылы 
с. Жаркент-Арасан  

3.  Көктал-Арасан ауылы Көктал-Арасан ауылы с. Коктал-Арасан  
 
 

10.  Сарыбел ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Сарыбельского сельского округа 

Орталығы – Сарыбел ауылы 
Центр – село Сарыбель 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 
Наименования 

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  

Сведения об изменении наименования 
(решение документов) 

1 2 3 4 5 
1.  Сарыбел ауылы Сарыбел ауылы с. Сарыбель  
2.  Тұрпан ауылы Тұрпан ауылы с. Турпан  
3.  Садыр ауылы Садыр ауылы с. Садыр  
 

11.  Талды ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Талдынского сельского округа 

Орталығы – Лесновка ауылы 



 

Центр – село Лесновка 
 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 
Наименования 

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  

Сведения об изменении наименования 
(решение документов) 

1 2 3 4 5 
1.  Лесновка ауылы Лесновка ауылы с. Лесновка  
2.  Еңбекші ауылы Еңбекші ауылы с. Енбекши  
3.  Нағарашы ауылы Нағарашы ауылы с. Нагарашы  
 
 

12.  Үлкен Шыған ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Улькен Шыганского сельского округа 

Орталығы – Үлкен Шыған ауылы 
Центр – село Улькен Шыган 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 
Наименования 

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  

Сведения об изменении наименования 
(решение документов) 

1 2 3 4 5 
1.  Үлкен Шыған ауылы Үлкен Шыған ауылы с. Улькен Шыган  
2.   Кіші Шыған ауылы Кіші Шыған ауылы с. Киши Шыган  
3.  Ақкент ауылы Ақкент ауылы с. Аккент  
4.  Қырыққұдық ауылы Жаркент ауылы с. Кырыккудык Алматы облысы әкімдігінің 2008 

ж.10.04. № 57  бірлескен қаулысы мен 
Алматы облысы мәслихатының  



 

2008 ж.10.04. № 8-51 бірлескен шешімі 
 
 

13.  Үшарал ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Ушаралского сельского округа 

Орталығы – Үшарал ауылы 
Центр – село Ушарал 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 
Наименования 

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  

Сведения об изменении наименования 
(решение документов) 

1 2 3 4 5 
1.  Үшарал ауылы Үшарал ауылы с. Ушарал  
2.  Ақарал ауылы Ақарал ауылы с. Акарал  
3.  Қызылжиде ауылы Қызылжиде ауылы с. Кызылжиде  
 
 

14.  Шолақай ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Шолакайского сельского округа 

Орталығы – Шолақай ауылы 
Центр – село Шолакай 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 
Наименования 

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  

Сведения об изменении наименования 
(решение документов) 

1 2 3 4 5 



 

1.  Шолақай ауылы Шолақай ауылы с. Шолакай  
2.  Жиделі ауылы Жиделі ауылы с. Жидели  
3.  Диқанқайрат ауылы Диқанқайрат ауылы с. Диканкайрат  
 
 

13. РАЙЫМБЕК АУДАНЫ 
Райымбекский район 

 
 

Кеген,Ұйғыр, Нарынқол аудандарының негізінде 1928 жылы Қарқара ауданы құрылған. 
1930 жылы Қарқара және Еңбекшіқазақ аудандарының бір бөлігінен Кеген ауданы құрылды. Аудан орталығы 

Қырғызсай ауылына орналасып, 1931 жылы Құмтекей ауылына, 1933 жылы Кеген ауылына көшірілді. 
1936 жылы Нарынқол ауданы бөлініп шығып, 1992 жылы ол Райымбек ауданы болып өзгерген.  
1997 жылы 23 мамырда ҚР ПРезидентінің Жарлығына сәйкес Кеген ауданы таратылып, Райымбек ауданына 

қосылды және аудан орталығы Нарынқол ауылынан Кеген ауылына ауыстырылды.   
Райымбек ауданы – 14,22 мың шаршы шақырым.  
Халық саны – 78739 адам. 
Әкімшілік бірлік – 23, оның ішінде:  
кенттік округ – 1; ауылдық округ – 22. 
Елді мекен – 55.  
 

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

 
Р/с 
№ 

Ауданның  
(қаланың) 

қазіргі атауы 
Нынешние 

наименование 
района (города) 

Ауданның  
(қаланың) бұрынғы 

атауы  
прежнее 

наименование 
района (города)   

Аудан орталығының 
(қаланың, кенттің) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы)  

наименование (транскрипция) 
районного центра (города, 

Аудан 
орталығының 

(қаланың, кенттің) 
қазіргі атауы 

нынешнее 
наименование 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об 
изменении 



 

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

наименования 
(решение документов) 

1 Райымбек  Кеген ауданы 
Райымбек  ауданы 

(қосылған)  

Кеген  Кеген  ҚР Президентінің 
23.05.1997 жылғы 

Жарлығы 
 

Райымбек ауданы 
Аудан орталығы – Кеген ауылы 

 
Әкімшілік – аумақтық бірліктер  

Административно-территориальные единицы 
 

Р/с 
№ 

Ауылдық (ауыл село, 
кент) округтердің атауы  

Нынешнее наименование  
ауыльных округов 

(ауылов (сел), поселков) 

Округтің 
бұрынғы атауы 

Прежнее 
наименование 

округа  

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тілдегі атауы 
(траснкрипциясы) 

наименование округов 
(центров)  на русском 

языке  

Округ 
орталығының 
қазіргі атауы  

наименование 
центра округа 

Атаулардын 
өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) 
мәлімет, сведение об 

изменении 
найменования 

(решение документов) 
1 Алғабас Алғабас  Алгабас  Алгабас   
2 Бөлексаз Бөлексаз  Болексаз  Болексаз  
3 Жалаңаш Жалаңаш Жаланаш  Жаланаш  
4 Жамбыл Жамбыл  Жамбыл  Жамбыл   
5 Қайнар Қайнар Кайнар  Кайнар   
6 Қарқара Қарқара Каркара  Каркара   
7 Нарынқол Нарынқол Нарынкол  Нарынкол  
8 Сарыжаз Сарыжаз Сарыжаз  Сарыжаз  
9 Сүмбе Сүмбе  Сумбе  Сумбе   
10 Текес Текес Текес  Текес   
11 Шалкөде Шалкөде  Шалкоде  Шалкоде  



 

12 Кеген Қызылту  Кеген  Кеген   
13 Тұйық Тұйық  Туйык  Тұйық  
14 Жылысай Жылысай  Жылысай  Жылысай  
15 Қарабұлақ Қарабұлақ Акай Нусипбек  Ақай Нүсіпбек  
16 Қақпақ Қақпақ Какпак  Қакпақ  
17 Тасашы Тасашы Тасашы  Тасашы  
18 Тегістік Тегістік  Тегистик  Тегістік  
19 Ұзынбұлақ Ұзынбұлақ  Узынбулак  Ұзынбұлақ  
20 Ұзақ Сарыбастау  Узак  Сарыбастау  
21 Шырғанақ Шырғанақ Шырганак Шырғанақ  
22 Қарасаз Қарасаз  Карасаз  Қарасаз  
23 Саты  Саты  Саты  Саты  

 
 

1. Алғабас селолық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Алгабасского сельского округа  

Орталығы – Алғабас селосы 
Центр  – село Алгабас 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер атауы) 

Наименование населенных  
пунктов (станция, 

разъезды)  

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

Прежнее 
наименование 

населенных 
пунктов  

Орыс тілдегі атауы 
(транскрипциясы)  

Наименование 
(транскрипция) на русском 

языке  

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат, шешім) мәлімет 
Сведение об изменении 
наименования (решение 

документов)  

1 Алғабас  Алғабас  Алгабас  - 
2 Жаңаталап  Жаңаталап  Жанаталап  - 
3 Жіңішке  Жіңішке Жинишке  

 
 



 

 
2. Бөлексаз селолық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Болексазского сельского округа  
Орталығы – Бөлексаз  селосы 

Центр – село Бөлексаз 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъездер атауы) 
Наименование населенных  пунктов 

(станция, разъезды)  

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

Прежнее 
наименование 

населенных 
пунктов  

Орыс тілдегі атауы 
(транскрипциясы)  

Наименование 
(транскрипция) на 

русском языке  

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат, шешім) 

мәлімет 
Сведение об изменении 
наименования (решение 

документов)  
1 Бөлексаз  Бөлексаз  Болексаз  

 
 

3. Жалаңаш селолық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Жаланашского сельского округа  

Орталығы – Жалаңаш селосы 
Центр – село Жаланаш  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъездер атауы) 
Наименование населенных  пунктов 

(станция, разъезды)  

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

Прежнее 
наименование 

населенных 
пунктов  

Орыс тілдегі атауы 
(транскрипциясы)  

Наименование 
(транскрипция) на 

русском языке  

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат, шешім) 

мәлімет 
Сведение об изменении 
наименования (решение 

документов)  
1 Жалаңаш    Жалаңаш   Жаланаш   - 
2 Тоғызбұлақ  Тоғызбұлақ  Тогызбулак  - 
3 Жайдақбұлақ Жайдақбұлақ  Жайдакбулак  - 

4. Жамбыл селолық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 



 

Административно-территориальные единицы Жамбылского сельского округа  
Орталығы – Жамбыл селосы 

Центр – село Жамбыл  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъездер атауы) 
Наименование населенных  пунктов 

(станция, разъезды)  

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

Прежнее 
наименование 

населенных 
пунктов  

Орыс тілдегі атауы 
(транскрипциясы)  

Наименование 
(транскрипция) на 

русском языке  

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат, шешім) 

мәлімет 
Сведение об изменении 
наименования (решение 

документов)  
1 Жамбыл  Жамбыл  Жамбыл   
2 Қаратоған  Қаратоған  Каратоган  

 
5. Жылысай селолық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Жылысайского сельского округа  
Орталығы – Жылысай селосы 

Центр – село Жылысай  
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъездер атауы) 
Наименование населенных  пунктов 

(станция, разъезды)  

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

Прежнее 
наименование 

населенных пунктов  

Орыс тілдегі атауы 
(транскрипциясы)  

Наименование 
(транскрипция) на 

русском языке  

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат, шешім) 
мәлімет 

Сведение об 
изменении 

наименования 
(решение документов)  

1 Жылысай  Жылысай  Жылысай   
2 Шыбышы Шыбышы Шыбышы  
3 Мойнақ  Мойнақ  Мойнак  

 
6. Кеген селолық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 



 

Административно-территориальные единицы Кегенского сельского округа  
Орталығы – Кеген селосы 

Центр – село Кеген 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъездер 
атауы) 

Наименование населенных  пунктов 
(станция, разъезды)  

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

Прежнее 
наименование 

населенных пунктов  

Орыс тілдегі атауы 
(транскрипциясы)  

Наименование 
(транскрипция) на 

русском языке  

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат, шешім) 

мәлімет 
Сведение об изменении 
наименования (решение 

документов)  
1 Кеген  Кеген  Кеген  - 
2 Темірлік  Темірлік  Темирлик  - 
3 Түменбай  Октябрь  Туменбай  Халық депутаттары 

аудандық кеңесінің 
30.10.1992 жылғы № 15-241 

қаулысы 
 

7. Қайнар селолық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Кайнарского сельского округа  

Орталығы – Қайнар селосы 
Центр – село Кайнар 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъездер атауы) 
Наименование населенных  пунктов 

(станция, разъезды)  

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

Прежнее 
наименование 

населенных пунктов  

Орыс тілдегі атауы 
(транскрипциясы)  

Наименование 
(транскрипция) на 

русском языке  

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат, шешім) 

мәлімет 
Сведение об изменении 
наименования (решение 

документов)  
1 Қайнар  Қайнар Кайнар  

8. Қақпақ селолық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 



 

Административно-территориальные единицы Какпакского сельского округа  
Орталығы – Қақпақ селосы 

Центр – село Какпак 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъездер атауы) 
Наименование населенных  пунктов 

(станция, разъезды)  

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

Прежнее 
наименование 

населенных пунктов  

Орыс тілдегі атауы 
(транскрипциясы)  

Наименование 
(транскрипция) на 

русском языке  

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат, шешім) 
мәлімет 

Сведение об 
изменении 

наименования 
(решение документов)  

1 Қақпақ  Қақпақ  Какпак  
2 Көкбел Көкбел  Кокбель   

  
9.Қарабұлақ селолық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Карабулакского сельского округа 
Орталығы  – Жалаңаш селосы 
Центр – село Киши Жаланаш 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъездер атауы) 
Наименование населенных  пунктов 

(станция, разъезды)  

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

Прежнее 
наименование 

населенных пунктов  

Орыс тілдегі атауы 
(транскрипциясы)  

Наименование 
(транскрипция) на 

русском языке  

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат, шешім) 
мәлімет 

Сведение об 
изменении 

наименования 
(решение документов)  

1 Ақай Нүсіпбеков Кіші Жалаңаш Акай Нусипбекова Алматы облыстық 
мәслихатының 
13.10.2010ж.  



 

№ 37-213 шешімі 
 

Алматы облысы 
әкімдігінің 

13.10.2010ж..  
№ 148 қаулысы 

2 Қарабұлақ  Қарабұлақ  Карабулак  
10. Қарасаз селолық округінің әкімшілік–аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Карасазского сельского округа  
Орталығы – Қарасаз селосы 

Центр – село Карасаз  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъездер атауы) 
Наименование населенных  пунктов 

(станция, разъезды)  

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

Прежнее 
наименование 

населенных пунктов  

Орыс тілдегі атауы 
(транскрипциясы)  

Наименование 
(транскрипция) на 

русском языке  

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат, шешім) 
мәлімет 

Сведение об 
изменении 

наименования 
(решение документов)  

1 Қарасаз  Қарасаз  Карасаз   
2 Тұзкөл  Тұзкөл Тузколь   

 
11. Қарқара селолық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Каркаринского сельского округа  
Орталығы – Қарқара селоы 

Центр  – село Каркара  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъездер 
атауы) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

Орыс тілдегі 
атауы 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат, шешім) 



 

Наименование населенных  пунктов 
(станция, разъезды)  

Прежнее 
наименование 

населенных пунктов  

(транскрипциясы)  
Наименование 

(транскрипция) на 
русском языке  

мәлімет 
Сведение об изменении 
наименования (решение 

документов)  
1 Қарқара   Қарқара  Каркара   
2 Ереуіл   Ереуіл Ереуил Халық депутаттары аудандық 

кеңесінің 30.10.1992 жылғы № 
15-241 қаулысы 

3 Екпінді  Екпінді  Екпинды  Халық депутаттары аудандық 
кеңесінің 30.10.1992 жылғы № 

15-241 қаулысы 
4 Мыңжылқы  Мыңжылқы  Мынжылкы   

 
12. Нарынқол селолық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Нарынколского сельского округа  
Орталығы – Нарынкол селосы 

Центр – село Нарынкол  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъездер атауы) 
Наименование населенных  пунктов 

(станция, разъезды)  

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

Прежнее 
наименование 

населенных 
пунктов  

Орыс тілдегі атауы 
(транскрипциясы)  

Наименование 
(транскрипция) на 

русском языке  

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат, шешім) 

мәлімет 
Сведение об изменении 
наименования (решение 

документов)  
1 Нарынқол  Нарынқол Нарынкол  
2 Қостөбе  Қостөбе   Костобе    

  
13. Сарыжаз селолық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Сарыжазского сельского округа  
Орталығы  – Сарыжаз селосы 



 

Центр – село Сарыжаз  
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъездер 
атауы) 

Наименование населенных  
пунктов (станция, разъезды)  

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

Прежнее 
наименование 

населенных пунктов  

Орыс тілдегі атауы 
(транскрипциясы)  

Наименование 
(транскрипция) на 

русском языке  

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат, шешім) 

мәлімет 
Сведение об изменении 
наименования (решение 

документов)  
1 Сарыжаз  Сарыжаз  Сарыжаз   
2 Көмірші  Көмірші  Комирши   
3 Ақбейіт  Ақбейіт  Акбейит   

 
14. Саты селолық округінің әкімшілік–аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Сатынского сельского округа  
Орталығы – Саты  селосы 

Центр – село Саты  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъездер атауы) 
Наименование населенных  пунктов 

(станция, разъезды)  

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

Прежнее 
наименование 

населенных пунктов  

Орыс тілдегі атауы 
(транскрипциясы)  

Наименование 
(транскрипция) на 

русском языке  

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат, шешім) 
мәлімет 

Сведение об 
изменении 

наименования 
(решение документов)  

1 Саты  Саты  Саты   
2 Күрметі  Күрметі  Курмети   

 
15. Сүмбе  селолық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Сумбинского сельского округа  
Орталығы – Сүмбе селосы 



 

Центр – село Сумбе  
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъездер 
атауы) 

Наименование населенных  пунктов 
(станция, разъезды)  

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

Прежнее 
наименование 

населенных пунктов  

Орыс тілдегі атауы 
(транскрипциясы)  

Наименование 
(транскрипция) на 

русском языке  

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат, шешім) 

мәлімет 
Сведение об изменении 
наименования (решение 

документов)  
1 Сүмбе  Сүмбе  Сумбе   
2 Қызылшекара  Қызылшекара  Кызылшекара   

 
16. Тасашы селолық округінің әкімшілік–аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Тасашынского сельского округа  
Орталығы – Тасашы селосы 

Центр – село Тасашы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъездер атауы) 
Наименование населенных  пунктов 

(станция, разъезды)  

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

Прежнее 
наименование 

населенных пунктов  

Орыс тілдегі атауы 
(транскрипциясы)  

Наименование 
(транскрипция) на 

русском языке  

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат, шешім) 
мәлімет 

Сведение об 
изменении 

наименования 
(решение документов)  

1 Тасашы  Тасашы  Тасашы  - 
2 Ақтасты  Ақтасты  Актасты  - 
3 Жаңа Тасашы  Жаңа Тасашы Жана Тасашы  - 
4 Сарыкөл  Сарыкөл  Сарыколь  - 

  
 

17. Тегістік селолық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 



 

Административно-территориальные единицы Тегистикского сельского округа  
Орталығы  – Тегістік селосы 

Центр – село Тегистик  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъездер атауы) 
Наименование населенных  пунктов 

(станция, разъезды)  

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

Прежнее 
наименование 

населенных пунктов  

Орыс тілдегі атауы 
(транскрипциясы)  

Наименование 
(транскрипция) на 

русском языке  

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат, шешім) 
мәлімет 

Сведение об 
изменении 

наименования 
(решение документов)  

1 Тегістік  Тегістік  Тегистик   
 

18. Текес селолық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Текесского сельского округа  

Орталығы – Текес селосы 
Центр – село Текес  

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъездер атауы) 
Наименование населенных  пунктов 

(станция, разъезды)  

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

Прежнее 
наименование 

населенных 
пунктов  

Орыс тілдегі атауы 
(транскрипциясы)  

Наименование 
(транскрипция) на 

русском языке  

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат, шешім) 

мәлімет 
Сведение об изменении 
наименования (решение 

документов)  
1 Текес  Текес  Текес   
2 Жаңа Текес  Жаңа Текес  Жана Текес   

 
19.Тұйық селолық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Туюкского сельского округа  
Орталығы – Тұйық селосы 



 

Центр – село Туйык  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъездер атауы) 
Наименование населенных  пунктов 

(станция, разъезды)  

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

Прежнее 
наименование 

населенных пунктов  

Орыс тілдегі атауы 
(транскрипциясы)  

Наименование 
(транскрипция) на 

русском языке  

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат, шешім) 
мәлімет 

Сведение об 
изменении 

наименования 
(решение документов)  

1 Тұйық  Тұйық  Туйык   
 

20. Ұзақ селолық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Узакского сельского округа  

Орталығы – Сарыбастау  селосы 
Центр – село Сарыбастау  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъездер атауы) 
Наименование населенных  пунктов 

(станция, разъезды)  

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

Прежнее 
наименование 

населенных пунктов  

Орыс тілдегі атауы 
(транскрипциясы)  

Наименование 
(транскрипция) на 

русском языке  

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат, шешім) 
мәлімет 

Сведение об 
изменении 

наименования 
(решение документов)  

1 Сарыбастау  Сарыбастау  Сарыбастау  - 
  

21. Ұзынбұлақ селолық округінің әкімшілік–аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Узынбулакского сельского округа  

Орталығы – Ұзынбұлақ селосы 



 

Центр – село Узынбулак  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъездер атауы) 
Наименование населенных  пунктов 

(станция, разъезды)  

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

Прежнее 
наименование 

населенных пунктов  

Орыс тілдегі атауы 
(транскрипциясы)  

Наименование 
(транскрипция) на 

русском языке  

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат, шешім) 
мәлімет 

Сведение об 
изменении 

наименования 
(решение документов)  

1 Ұзынбұлақ  Ұзынбұлақ  Узынбулак   
2 Ақсай  Ақсай  Аксай   
3 Жалаулы  Жалаулы Жалаулы  

 
22. Шалкөде селолық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Шалкодинского сельского округа  
Орталығы – Шалкөде селосы 

Центр– село Шалкоде  
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъездер 
атауы) 

Наименование населенных  пунктов 
(станция, разъезды)  

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

Прежнее 
наименование 

населенных пунктов  

Орыс тілдегі атауы 
(транскрипциясы)  

Наименование 
(транскрипция) на 

русском языке  

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат, шешім) 

мәлімет 
Сведение об изменении 
наименования (решение 

документов)  
1 Шалкөде  Шалкөде  Шалкоде   
2 Талас  Талас  Талас   

 
23. Шырғанақ селолық округінің әкімшілік–аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Шырганакского сельского округа  
Орталығы – Шырғанақ селосы 



 

Центр – село Шырганак  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъездер атауы) 
Наименование населенных  пунктов 

(станция, разъезды)  

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

Прежнее 
наименование 

населенных пунктов  

Орыс тілдегі атауы 
(транскрипциясы)  

Наименование 
(транскрипция) на 

русском языке  

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат, шешім) 
мәлімет 

Сведение об 
изменении 

наименования 
(решение документов)  

1 Шырғанақ  Шырғанақ  Шырганак   
2 Талды  Талды  Талды   
3 Кіші Қарқара  Кіші Қарқара Киши Каркара   
4 Кеңсу  Кеңсу  Кенсу   
5 Қызылжар  Қызылжар  Кызылжар   
6 Көкпияз Көкпияз  Кокпияз   

 
 

9. САРҚАН АУДАНЫ 
               Сарканский район 

 
Сарқан ауданы 1928 жылы құрылған. 
Аумағы –24,40 мың шаршы шақырым  
Халық саны – 42077 адам, оның ішінде: 
қала халқы – 13497; 
ауыл халқы – 25580. 
Әкімшілік бірлік – 14, оның ішінде:  
Қалалық әкімдік – 1; кенттік округ – 1;  ауылдық округ – 12. 
Елді мекен –36.  

 



 

Аудандар  мен аудан орталықтары, аудандық бағыныстағы қалалар, кенттер 
 

№ Ауданның қазіргі атауы Ауданның 
бұрынғы атауы 

Аудан орталығының 
орыс тіліндегі 

атауы(транскрипциясы) 

Аудан 
орталығының 
қазіргі атауы 

Атаулардың 
өзгертілгені 

туралы мәлімет 
(құжат шешімі) 

1 2 3 4 5 6 
 Сарқан Сарқан  г.Саркан Сарқан қаласы - 

 
 

Ауданның орталығы – Сарқан  қаласы  
Әкімшілік–аумақтық  бірліктер  

 
№ Ауылдық, (ауыл, кент,) 

округтердің  атауы 
Округтің 

бұрынғы атауы 
Округ орталығының 

орыс тіліндегі 
атауы(транскрипциясы) 

Округ 
орталығының 
қазіргі атауы 

Атаулардың 
өзгертілгені 

туралы мәлімет 
(құжат шешімі) 

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

округі 
г.Саркан Сарқан қаласы  - 

2 Аманбөктер а/о Аманбөктер 
ауылдық советі 

с.Аманбоктер Аманбөктер 
ауылы 

- 

3 Амангелді а/о Амангелді а/сов с.Амангельды Пограничник 
ауылы 

- 

4 Алмалы а/о Новопокровка 
а/сов 

с.Алмалы  Алмалы ауылы  1998 жылғы 26 
тамыздағы 
Алматы облысы 
әкімінің шешімі  

5 Қарабөгет а/о Қарабөгет а/сов с.Карабогет Қарабөгет ауылы   
6 Бақалы а/о Бақалы а/сов с.Бакалы Бақалы  ауылы  - 



 

7 Черкасск а/о Черкасск а/сов с.Черкасск Черкасск ауылы   
8 Қойлық а/о Антоновка а/сов с.Койлык Қойлық ауылы 1992 ж. 12 

шілдедегі 
облыстық атқару 
кеңесінің 
қаулысы 

9  Екіаша а/о Покатиловка 
а/сов 

с.Екиаша Екіаша ауылы 1992ж. 12 
қыркүйектегі  
облыстық атқару 
кеңесінің 
қаулысы 

10 Шатырбай а/о Веселое а/сов с.Шатырбай Шатырбай ауылы 1992ж. 12 
шілдедегі 
облыстық атқару 
кеңесінің 
қаулысы 

11 Лепсі п/о Лепсі п/сов п.Лепсы Лепсі поселкесі - 
12 Қарашыған а/о Қарашыған а/сов с.М.Толебаев М.Төлебаев 

ауылы 
- 

13 Көктерек а/о Көктерек а/сов с.Коктерек Көктерек ауылы - 
14 Көкжиде а/о Көкжиде а/сов  с.Кокжиде Көкжиде ауылы  - 

 
Сарқан ауданы  

 

№ Елді мекен атауы Елді мекенннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тілдегі атауы 
атауы(транскрипциясы) 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

мәлімет 
 
 
 



 

1. Сарқан қалалық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі  
Орталығы – Сарқан қаласы 

Центр – г. Саркан 
 
 

1 Сарқан қаласы Сарқан қаласы г.Саркан  
2 Бірлік ауылы Пролетария ауылы с.Бирлик 12.07.1992 ж. 

облыстық атқару 
кеңесінің қаулысы 

 
 

2. Аманбөктер ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Орталығы – Аманбөктер ауылы  

Центр – с. Аманбоктер 
 
 

1 Аманбөктер ауылы  Аманбөктер ауылы с.Аманбоктер - 
2 Баянбай ауылы Баянбай ауылы с.Баянбай  - 

 
 

3. Амангелді ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Орталығы – Пограничник ауылы  

Центр – с. Пограничник  
 

1 Пограничник ауылы Пограничник ауылы с.Пограничник - 
2 Қарауылтөбе ауылы  Қарауылтөбе ауылы с.Карауылтобе - 
3 Көкөзек ауылы Көкөзек ауылы с..Кокозек - 

 
 

4. Алмалы ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 



 

Орталығы – Алмалы ауылы  
Центр – с. Аллмалы  

 
1 Алмалы ауылы  Ново-Покровка ауылы с.Алмалы  26.08.1998ж. Алматы 

облысы әкімінің 
шешімі  

2 Абай ауылы  Абай ауылы с.Абай - 
 
 
 
 

5. Қарабөгет ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Орталығы – Қарабөгет ауылы  

Центр – с. Карабогет  
 

1 Қарабөгет ауылы Қарабөгет ауылы с.Карабогет - 
2 Еркін ауылы Жданов ауылы с.Еркин - 

 
 

6. Черкасск ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Орталығы – Черкасск ауылы  

Центр – с. Черкасск  
 

1 Черкасск ауылы  Черкасск ауылы с.Черкасск - 
2 Аққайын ауылы Ленинка ауылы с.Аккайын 19.08.2005ж. облыс-

тық мәслихаттың №8 
33 шешімі 

3 Қарғалы ауылы Қарғалы ауылы с.Каргалы - 
4 Петропавловка ауылы Петропавловка ауылы с.Петропавловка - 
5 Садовое ауылы  Садовое ауылы  с.Садовое  - 



 

6 Соколовка ауылы Соколовка ауылы с.Соколовка - 
 
 

7. Бақалы ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Орталығы – Бақалы ауылы  

Центр – с. Бакалы  
 

1 Бақалы ауылы  Бақалы ауылы с.Бакалы - 
2 Тасқұдық ауылы Киров ауылы с.Таскудык 1993 ж 
3 Кәкімжан Қазыбаев ауылы Ағарту ауылы с. К. Казыбаев 1993 ж 

 
8. Қойлық ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы – Қойлық ауылы  
Центр – с. Койлык  

 
1 Қойлық ауылы Антоновка ауылы с.Койлык 12.07.1992 ж 

облыстық атқару 
кеңесінің қаулысы  

 
 

9. Екіаша ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Орталығы – Екіаша ауылы  

Центр – с. Екиаша  
 

1 Екіаша ауылы Покатиловка ауылы с.Екиаша 12.07.1992 ж 
облыстық атқару 
кеңесінің қаулысы 

2 Тополевка ауылы Тополевка ауылы с. Тополевка - 
 
 



 

 
10.  Шатырбай ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы – Шатырбай ауылы  
Центр – с. Шатырбай  

 
1 Шатырбай ауылы Веселое ауылы с. Шатырбай 12.07.1992 ж 

облыстық атқару 
кеңесінің қаулысы 

 
 
 

11. Лепсі  поселкелік  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Орталығы – Лепсі кенті 
Центр – Поселок Лепси 

 
1 Лепсі кенті Лепсі кенті п. Лепси - 
2 Көкшалғын разъезі Көкшалғын разъезі разъезд Кокшалгын  
3 Қаратас бекеті Қаратас бекеті станция Каратас  
4 Ақбалық бекеті Ақбалық бекеті станция Акбалык  
5 Арғанаты бекеті Арғанаты бекеті станция Арганаты   
6 Сарықұрақ разъезі Сарықұрақ разъезі разъезд Сарыкурак   
7 Керегетас разъезі Керегетас разъезі Разъезд Керегетас   

 
 

12. Көктерек ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Орталығы – Көктерек ауылы  

Центр – с. Коктерек  
 

1 Көктерек ауылы Көктерек ауылы с. Коктерек - 
 



 

 
13. Көкжиде ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы – Көкжиде ауылы  
Центр – с. Кокжиде  

 
1 Көкжиде ауылы Көкжиде ауылы с. Кокжиде - 

 
 
 
 
 

14. Қарашыған ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Орталығы – М. Төлебаев ауылы ауылы  

Центр – с. М.Толебаев  
 

1 М. Төлебаев ауылы М. Төлебаев ауылы с. М.Толебаев  
2 Үлгі ауылы Үлгі ауылы с. Ульги  
3 Шұбартүбек ауылы Красный Рыбак ауылы с. Шубартубек  Облыстық 

мәслихаттың 
18.10.2007 ж. №2-18 
шешімі мен облыс 
әкімдігінің 18.10.2007 
ж. №204 қаулысы 

 
  
 
 
 
 
 



 

15. ТАЛҒАР АУДАНЫ 
Талгарский район 

 
 

Талғар ауданы 1969 жылы  құрылған.  
Аудан аумағы – 3,76 мың га. 
Халық  саны – 150699 адам, оның ішінде: 
Қала халқы – 49220 адам; 
Ауыл халқы  – 101479  адам. 
Әкімшілік бірлік – 12, оның ішінде: 
Қалалық әкімдік – 1; ауылдық округ – 11. 
Елді мекен - 54. 

 
Аудан орталығы – Талғар қаласы. 

 
Аудан мен аудан орталықтары, аудандық бағыныстағы қалалар, кенттер 

 
Р/с Ауданның /қаланың/  

қазіргі атауы 
Ауданның 
/қаланың/ 

 бұрынғы атауы 

Аудан орталығының 
/қаланың, кенттің/ орыс 

тілдегі атауы 

Аудан 
орталығының  

/қаланың, кенттің/ 
қазіргі атауы 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

/құжат шешімі/ 
мәлімет 

1. Талғар Талғар Город  Талгар Талғар қаласы - 
                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                              

Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
 

Р/с Ауылдық /ауыл, село, 
кент/ округтердің 

атауы 

Округтің  
 бұрынғы атауы 

Округ атауларының 
/орталығының/  орыс 

тіліндегі атауы 
/транскрипциясы/ 

Округ 
орталығының  
 қазіргі атауы 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

/құжат шешімі/ 
мәлімет 



 

1 Талғар қ.ә.     
2 Алатау ауылдық округі Октябрь селолық 

советі 
Алатауский сельский  
округ - с. Кызылкайрат 

Қызылқайрат ауылы Қазақстан 
Республикасы 
ономастика 
комиссиясының 
шешімі 30.04.1998 
жыл 

3 Белбұлақ ауылдық 
округі 

Мичурин селолық 
советі 

Бельбулакский сельский 
округ –  
С. Бельбулак 

Белбұлақ ауылы Қазақстан 
Республикасы 
ономастика 
комиссиясының 
шешімі 30.04.1998 
жыл 

4 Бесағаш ауылдық 
округі 

Дзержинский 
селолық советі 

Бесагашский сельский 
округ –  
С. Бесагаш 

Бесағаш ауылы ҚР ономастика 
комиссиясының 
шешімі: 30.04.1998 ж. 

5 Гүлдала ауылдық 
округі 

Красное поле 
селолық советі 

Гульдалинский сельский 
округ –  
С. Гульдала 

Гүлдала ауылы ҚР ономастика 
комиссиясының 
шешімі:  24.12.1999 
ж. 
 

6 Нұра ауылдық округі Фрунзе селолық 
советі 

Нуринский сельский округ 
–  
С. Нура 

Нұра ауылы ҚР ономастика  
комиссиясының 
шешімі 07.08.1996 
жыл  облыстық 
әкімшіліктің қаулысы 
18.10.2007 ж. №204 
және облыстық 
мәслихаттың шешімі  
18.10.2007 жыл  



 

№ 2-18. 
7 Панфилов ауылдық 

округі 
Панфилов селолық 
советі 

Панфиловский сельский 
округ – с. Панфилов 

Панфилов ауылы - 

8 Тұздыбастау ауылдық 
округі 

Калинин селолық 
советі 

Туздыбастауский сельский 
округ – с. Туздыбастау 

Тұздыбастау ауылы ҚР ономастика 
комиссиясының 
шешімі: 30.04.1998 ж. 

9 Бесқайнар ауылдық 
округі 

Горный садовод 
селолық советі 

Бескайнарский сельский 
округ – с. Бескайнар 

Бесқайнар ауылы ҚР ономастика 
комиссиясының 
шешімі: 30.04.1998 ж. 

10 Қайнар ауылдық округі Кирев селолық советі Кайнарский сельский 
округ – с. Еркин 

Еркін ауылы ҚР ономастика 
комиссиясының 
шешімі: 30.04.1998 ж. 

11 Кеңдала ауылдық 
округі 

Раздольный селолық 
советі 

Кендалинский сельский 
округ – с. Кендала 

Кеңдала ауылы ҚР ономастика 
комиссиясының 
шешімі: 30.04.1998 ж. 

12. Көктөбе ауылдық 
округі 

Горно-Октябрьск 
селолық советі 

Коктобинский сельский 
округ – с. Колсай 

Көлсай ауылы ҚР ономастика 
комиссиясының 
ұйғарымы: 30.04.1998 
ж. 

                                                                                                                                                                                                                            
  

                                                                                                                                                                                                                              
Талғар ауданы 

1. Алатау ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Орталығы - Қызылқайрат ауылы 

 
Р/с Елді мекен атауы Елді мекеннің 

бұрынғы 
 атауы 

Орыс тіліндегі  
атауы  

Атаулардың өзгертілгені туралы  
/құжат шешімі/ мәлімет 

1 Қызылқайрат  - Кызылкайрат - 



 

2 Алмалық - Алмалык - 
3 Алтындән Колосок Алтындан  
4 Амангелді - Амангельды - 
5 Байбұлақ Винзавод Байбулак  
6   Береке Казстрой Береке 1993 жылы 
7 Орман - Орман - 
8 Рысқұлов - Рыскулов  
9 Шымбұлақ - Шымбулак - 

                                                                                                    
 

Талғар ауданы 
2. Белбұлақ ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы - Белбұлақ ауылы 
 

Р/с Елді мекен атауы Елді мекеннің 
бұрынғы 

 атауы 

Орыс тіліндегі  
атауы  

Атаулардың өзгертілгені туралы  
/құжат шешімі/ мәлімет 

1 Белбұлақ  - Бельбулак - 
2 Бірлік - Бирлик - 
3 Талдыбұлақ - Талдыбулак - 

Талғар ауданы 
3. Бесағаш ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы - Бесағаш ауылы 
 

Р/с Елді мекен атауы Елді мекеннің 
бұрынғы 

 атауы 

Орыс тіліндегі  
атауы  

Атаулардың өзгертілгені туралы  
/құжат шешімі/ мәлімет 

1 Бесағаш Дзержинское Бесагаш ҚР ономастика комиссиясының шешімі:  
30.04.1998 ж. 

2 Ақбұлақ  - Акбулак - 



 

3 Алмалы - Алмалы - 
 
 

Талғар ауданы 
4. Гүлдала ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы - Гүлдала ауылы 
 

Р/с Елді мекен атауы Елді мекеннің 
бұрынғы 

 атауы 

Орыс тіліндегі  
атауы  

Атаулардың өзгертілгені туралы  
/құжат шешімі/ мәлімет 

1 Гүлдала  Красное поле Гульдала ҚР Үкіметінің жанындағы мемлекеттік 
ономастика комиссиясының ұйғарымы:   
24.12.1999 ж. 
 

2 Колхозшы - Колхозшы - 
3 Қайрат - Кайрат - 
4 Әлмерек Гагарина Альмерек ҚР Үкіметінің жанындағы мемлекеттік 

ономастика комиссиясының ұйғарымы:  
 24.12.1999 ж. 
 

5 Кіші Байсерке Свердлова Киши Байсерке ҚР Үкіметінің жанындағы мемлекеттік 
ономастика комиссиясының ұйғарымы:   
24.12.1999 ж. 
 

 
 

Талғар ауданы 
5. Нұра ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы - Нұра ауылы 
 



 

Р/с Елді мекен атауы Елді мекеннің 
бұрынғы 

 атауы 

Орыс тіліндегі  
атауы  

Атаулардың өзгертілгені туралы  /құжат 
шешімі/ мәлімет 

1 Нұра Октябрь Нура 1992 жылы наурыз айы 
2 Қараөзек - Караозек - 
3 Қаратоған - Каратоган - 
4 Өстемір Мирное Остемир ҚР Үкіметінің жанындағы мемлекеттік 

ономастика комиссиясының ұйғарымы:  
 24.12.1999 ж. 
 

5 Туғанбай Фрунзе Туганбай 2007 жылғы 18 қазан Алматы облысы 
әкімдігінің № 204 қаулысы және облыстық 
мәслихаттың 2007 жылғы 18 қазандағы № 
2-18 шешімі. 

 
Талғар ауданы 

6. Панфилов ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Орталығы - Панфилов ауылы 

 
Р/с Елді мекен атауы Елді мекеннің 

бұрынғы  
атауы 

Орыс тіліндегі  
атауы  

Атаулардың өзгертілгені туралы  
/құжат шешімі/ мәлімет 

1 Панфилов  - Панфилов - 
2 Арқабай - Аркабай - 
3 Каменное плато - Каменное плато - 
4 Қарабұлақ Ключи Карабулак ҚР Үкіметінің жанындағы мемлекеттік 

ономастика комиссиясының ұйғарымы:  
24.12.1999 ж. 
 

5 Қызылту - Кызылту - 



 

6   Төңкеріс - Тонкерис - 
7 Түзусай - Тузусай - 

 
 

Талғар ауданы 
7. Тұздыбастау ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы - Тұздыбастау ауылы 
 

Р/с Елді мекен атауы Елді мекеннің 
бұрынғы  

атауы 

Орыс тіліндегі 
 атауы  

Атаулардың өзгертілгені туралы  
/құжат шешімі/ мәлімет 

1 Тұздыбастау  Калинин Туздыбастау ҚР ономастика комиссиясының шешімі: 
30.04.1998 ж. 

 
 

Талғар ауданы 
8. Бесқайнар ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы - Бесқайнар ауылы 
 

Р/с Елді мекен атауы Елді мекеннің 
бұрынғы 

 атауы 

Орыс тіліндегі 
 атауы  

Атаулардың өзгертілгені туралы  
/құжат шешімі/ мәлімет 

1 Бесқайнар Горный садовод Бескайнар ҚР ономастика комиссиясының шешімі: 
30.04.1998 ж. 

2 Алматау Турбаза Алматау  
3 Қотырбұлақ - Котырбулак - 

 
 

Талғар ауданы 
9. Қайнар ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 



 

Орталығы - Еркін ауылы 
 

Р/с Елді мекен атауы Елді мекеннің 
бұрынғы  

атауы 

Орыс тіліндегі  
атауы  

Атаулардың өзгертілгені туралы  
/құжат шешімі/ мәлімет 

1 Еркін  Киров Еркин  
2 Қайнар - Кайнар - 
3 Достық - Достык - 
4 Еламан - Еламан - 
5 Жалғамыс - Жалгамыс - 
6   Жаңа арна - Жана арна - 
7 Жаңалық - Жаналык - 
8 Көктал - Коктал - 
9 Дәулет Привольное Даулет  ҚР Үкіметінің жанындағы мемлекеттік 

ономастика комиссиясының ұйғарымы:  
 24.12.1999 ж. 
 

10 Сақтан - Сактан - 
11 Тереңқара - Теренкара - 

 
Талғар ауданы 

11.  Кеңдала ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Орталығы – Кеңдала ауылы 

 
Орталығы 

Кеңдала 
ауылыР/с 

Елді мекен атауы Елді мекеннің 
бұрынғы 

 атауы 

Орыс тіліндегі  
атауы  

Атаулардың өзгертілгені туралы  
/құжат шешімі/ мәлімет 

1 Кеңдала  Раздольная  Кендала ҚР ономастика комиссиясының 
шешімі:  
30.04.1998 ж. 



 

2 Ақдала - Акдала - 
3 Ақтас - Актас - 
4 Еңбекші - Енбекши - 

 
Талғар ауданы 

12. Көктөбе ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Орталығы - Көлсай ауылы 

 
Р/с Елді мекен атауы Елді мекеннің 

бұрынғы 
 атауы 

Орыс тіліндегі 
 атауы  

Атаулардың өзгертілгені туралы  
/құжат шешімі/ мәлімет 

1 Көлсай  Юбилейный Колсай ҚР Үкіметінің жанындағы мемлекеттік 
ономастика комиссиясының ұйғарымы:  
24.12.1999 ж. 
 

2 Аққайың - Березка - 
3 Ақтөбе - Актобе - 
4 Сұлусай Восток Сулусай ҚР Үкіметінің жанындағы мемлекеттік 

ономастика комиссиясының ұйғарымы:  
 24.12.1999 ж. 
 

5 Ремизовка - Ремизовка - 
                                                                                                                                                                                                                
                                 
 
 
 
 
 

     



 

16. ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫ 
Город Талдыкорган 

 
 

Талдықорған қаласы 1944 жылы құрылған. 
Аумағы – 0,07 мың шаршы шақырым  
Халық саны – 138709 адам, оның ішінде: 
қала халқы – 114441; 
ауыл халқы – 24268. 
Әкімшілік бірлік – 3, оның ішінде:  
қалалық әкімдік – 1; ауылдық округ – 2. 
Елді мекен – 10.  

 
 

 
№ Қаланың қазіргі атауы Қаланың бұрынғы 

атауы 
Қала орталығының 
орыс тілдегі атауы 
(транскрипциясы) 

Қала орталығының 
қазіргі атауы 

Атаулардың 
өзгертілгені 

туралы           
(құжат шешімі) 

мәлімет 
1 2 3 4 5 6 
 Талдықорған Талды-Қорған  Талдыкорган Талдықорған  

 
 

Талдықорған қаласы 
Әкімшілік-аумақтық бірліктер 

 
 

№ Ауылдық округтерінің 
атауы 

Округтің бұрынғы 
атауы 

Округтің орыс тілдегі 
атауы 

Округ  
орталығының 

Атаулардың 
өзгертілгені 



 

(транскрипциясы) қазіргі атауы туралы           
(құжат шешімі) 

мәлімет 
1 2 3 4 5 6 
1 Талдықорған қаласы Талдықорған қаласы город Талдыкорган Талдықорған қаласы  

 
2 Өтенай ауылдық округі Заря ауылдық округі Отенайский сельский 

округ 
Өтенай Алматы облысы 

әкімдігінің  
13.07.2006 жылғы 
№ 7-21 қаулысы, 
Алматы облыстық 
мәслихатының   № 
29-231 шешімі 

3 Еркін ауылдық округі Еркін ауылдық округі Еркинский сельский 
округ 

Еркін 1933 жылы 

 
 
 

Өтенай ауылдық округі 
Орталығы - Өтенай ауылы 

 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы 
Елді мекеннің бұрыңғы 

атауы 
Орыс тілдегі атауы 
(транскрипциясы) 

 

Атаулардың өзгертілгені туралы            
(құжат шешімі) мәлімет 

1 2 3 4 5 
1 Еңбек Еңбек Енбек Алматы облысы, Талдықорған ауданы  

1942 жылы мамыр айында 
2 Пригородное Пригородное Пригородное Утенай атқару кеңесінің 25.12.1985 жылғы 

№ 122 шешімі 
3 Ынтымақ Участок Утенай Ынтымак Алматы облысы әкімдігінің  13.07.2006 



 

жылғы № 7-21 қаулысы, Алматы облыстық 
мәслихатының   № 29-231 шешімі 

 Мойнақ Заречный Мойнак  Алматы облысы әкімдігінің  
13.07.2006жылғы  № 7-21 қаулысы, Алматы 
облыстық мәслихатының   № 29-231 шешімі 

 
 
 

Еркін ауылдық округі 
Орталығы – Еркін ауылы 

 
 3- бөлімше 3- бөлімше 3- отделение  
4 5-ші бөлімше 5-ші бөлімше 5-отделение  
5 Малдәрігерлік 

техникумының 
шаруашылық учаскесі 

Учхоз зооветтехникума Учхоз зооветтехникума  

 
 
 

17. ТЕКЕЛІ ҚАЛАСЫ 
Город Текели 

 
Текелі қаласы 1952  жылы құрылған. 
Аумағы – 0,07 мың шаршы шақырым  
Халық саны – 138709 адам, оның ішінде: 
қала халқы – 114441; 
ауыл халқы – 24268. 
Әкімшілік бірлік – 3, оның ішінде:  
қалалық әкімдік – 1; ауылдық округ – 2. 
Елді мекен – 10.  



 

 
№ Қаланың қазіргі атауы Қаланың бұрынғы 

атауы 
Қала орталығының 
орыс тілдегі атауы 
(транскрипциясы) 

Қала орталығының 
қазіргі атауы 

Атаулардың 
өзгертілгені 

туралы           
(құжат шешімі) 

мәлімет 
1 2 3 4 5 6 
 Текелі  Текели Текелі  

 
Текелі қаласы 

Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
 

№ Округтер атауы Округтің бұрынғы 
атауы 

Округтің орыс тілдегі 
атауы 

(транскрипциясы) 

Округ  
орталығының 
қазіргі атауы 

Атаулардың 
өзгертілгені 

туралы           
(құжат шешімі) 

мәлімет 
1 Текелі қаласы  Г. Текели Текелі  
2 Рудник кенті  П. Рудник Рудник   

 
18. ҰЙҒЫР АУДАНЫ 

Уйгурский район 
 

Аудан туралы қысқаша деректер 
краткое сведение о районе 

 
Ұйғыр ауданы 1935 жылы құрылған. 
Аумағы – 8,76 мың шаршы шақырым  
Халық саны – 64227 адам. 
Әкімшілік бірлік – 14, оның ішінде:  



 

ауылдық округ – 14. 
Елді мекен – 25.  

Орталығы – Шонжы селосы 
Центр – с. Шонжы 

 
 

р/с 
№ 

Ауданның қазіргі атауы Ауданның 
бұрынғы атауы 

Аудан 
орталығының 
орыс тіліндегі 

атауы 
(транскрипциясы) 

Аудан 
орталығының 
қазіргі атауы 

Атаулардың 
өзгертілгендігі 

туралы 

1 Ұйғыр ауданы Ұйғыр ауданы Село Шонжы Шонжы селосы  
 

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

 
 
р/с Ауданның 

(қаланың) 
қазіргі атауы 
Нынешнее 
наименования 
района (города) 

Ауданның 
(қаланың) 
бұрынғы атауы 
Прежнее 
наименование 
района (города) 

Аудан орталығының 
(қаланың, кенттің) орыс 
тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 
нименование (транскрипция) 
раионного центра (города, 
поселка) на русском языке 

Аудан 
орталығының 
(қаланың, кенттің) 
қазіргі атауы 
Нынешнее 
наименование 
районного центра 
(города, поселка) 

Атаулардың 
өзгертілуі туралы 
(құжат шешімі) 
мәлімет 
Сведение об 
изменении 
наименования 
(решение 
документов) 

1 2 3 4 5 6 
1 Ұйғыр Ұйғыр с. Шонжы Шонжы селосы  

 
 



 

Ұйғыр ауданы 
Уйгурский район 

Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
Администартивно-территориальные единицы 

 

2 Үлкен Ақсу а.о  Улькен Аксуский с.о. –  Үлкен Ақсу  

р/с Ауылдық (ауыл 
(село), кент) 
округтерінің 
атауы 
Нынешнее 
наименования 
аульных округов 
(ауылов (сел), 
поселков) 

Округтің 
бұрынғы 
атауы 
Прежнее 
наименование 
округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс тіліндегі 
атауы (транскрипциясы) 
нименование округов (центров) 
(транскрипция) на русском языке 

Округ 
орталығының 
қазіргі атауы 
наименование 
центра округа 

Атаулардың 
өзгертілуі туралы 
(құжат шешімі) 
мәлімет 
Сведение об 
изменении 
наименования 
(решение 
документов) 

1 2 3 4 5 6 
1 Шонжы а.о.  Шонжынский с.о. – с. Шонжы Шонжы селосы  
3 Ават а.о.  Аватский с.о. – с.Ават Ават селосы  
4 Ақтам а.о.  Актамский с.о. – с.Актам Ақтам селосы  
5 Бахар а.о.  Бахарский с.о. – с.Бахар Бахар селосы  
6 Дардамты а.о.  Дардамтынский с.о. – с.Дардамты Дардамты селосы  
7 Кетмен а.о.  Кетпенский с.о. – с.Кетпен Кетмен селосы  

8 Кіші Диқан а.о.  Киши Диканский с.о. – с. Киши 
Дикан 

Кіші Диқан 
селосы  

9 Қалжат а.о.  Калжатский с.о. – с.Калжат Қалжат селосы  

10 Қырғызсай а.о.  Кыргызсайский с.о. – 
с.Кыргызсай Қырғызсай селосы  

11 Сүмбе а.о.  Сумбинский с.о. – с.Сумбе Сүмбе селосы  
12 Тасқарасу а.о.  Таскарасуский с.о. – с.Таскарасу Тасқарасу селосы  
13 Тиірмен а.о.  Тиирменский с.о. – с.Тиирмен Тиірмен селосы  



 

с. Улькен Аксу селосы 

 
 

Ұйғыр ауданы 
1. Шонжы селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Шонжынского сельского округа 
 

Орталығы – Шонжы селосы 
Центр – село Шонжы 

 

р/с 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Наименования населенных 
пунктов (станции, 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 документов) 

1 2 3 4 5 
1 Шонжы селосы  с. Чунджа  

 
 

Ұйғыр ауданы 
2. Ават селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Аватского сельского округа 
 

Орталығы – Ават селосы 
Центр – село Ават 

 

14 Шарын а.о.  Шарынский с.о. – с. Шарын Шарын селосы  



 

р/с 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Наименования населенных 
пунктов (станции, 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 документов) 

1 2 3 4 5 
1 Ават селосы  с. Ават  

 
 

3. Ақтам селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Актамского сельского округа 

 
Орталығы – Ақтам селосы 

Центр – село Актам 
 

р/с 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Наименования населенных 
пунктов (станции, 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 документов) 

1 2 3 4 5 
1 Ақтам селосы  с. Актам  

 
 



 

 
 
 

Ұйғыр ауданы 
Уйгурский район 

4. Бахар селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Бахарского сельского округа 

 
Орталығы – Бахар селосы 

Центр – село Бахар 
 

р/с 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Наименования населенных 
пунктов (станции, 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 документов) 

1 2 3 4 5 
1 Бахар селосы  с. Бахар  
2 Шырын селосы  с.Ширин  

 
Ұйғыр ауданы 

Уйгурский район 
5. Дардамты селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Дардамтынского сельского округа 
 

Орталығы – Дардамты селосы 
Центр – село Дардамты 



 

 

р/с 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Наименования населенных 
пунктов (станции, 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 документов) 

1 2 3 4 5 
1 Дардамты селосы  с. Дардамты  
2 Ардолайты селосы  с. Ардолайты  
3 Сұңқар селосы  с.Сункар  
4 Добын селосы  с. Добын  

 
 

Ұйғыр ауданы 
Уйгурский район 

6. Кетпен селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Кетпенского сельского округа 

 
Орталығы – Кетпен селосы 

Центр – село Кетпен 
 

р/с 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Наименования населенных 
пунктов (станции, 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 документов) 

1 2 3 4 5 
1 Кетпен селосы  с. Кетпен  
2 Бөдеті селосы  с.Бодеты  

 
 

Ұйғыр ауданы 
Уйгурский район 

7. Кіші Диқан селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Киши Диканского сельского округа 

 
Орталығы – Кіші Диқан селосы 

Центр – село Киши Дикан 
 

р/с 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Наименования населенных 
пунктов (станции, 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 документов) 

1 2 3 4 5 
1 Кіші Диқан селосы  с. Киши  Дикан  
2 Үлкен Диқан  с. Улькен Дикан  

 
 

Ұйғыр ауданы 
Уйгурский район 



 

8. Қалжат селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Калжатского сельского округа 

 
Орталығы – Қалжат селосы 

Центр – село Калжат 
 

р/с 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Наименования населенных 
пунктов (станции, 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 документов) 

1 2 3 4 5 
1 Қалжат селосы  с. Калжат  

 
 

Ұйғыр ауданы 
Уйгурский район 

9. Қырғызсай селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Кыргызсайского сельского округа 

 
Орталығы – Қырғызсай селосы 

Центр – село Кыргызсай 
 

р/с 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Наименования населенных 
пунктов (станции, 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 документов) 

1 2 3 4 5 
1 Қырғызсай селосы  с. Кыргызсай  
2 Рахат селосы  с. Рахат  

 
 

Ұйғыр ауданы 
Уйгурский район 

10. Сүмбе селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Сумбинского сельского округа 

 
Орталығы – Сүмбе селосы 

Центр – село Сумбе 
 

р/с 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Наименования населенных 
пунктов (станции, 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 документов) 

1 2 3 4 5 
1 Сүмбе селосы  с. Сумбе  
2 Шошанай селосы  с. Шошанай  

 
 



 

 
Ұйғыр ауданы 

Уйгурский район 
11. Тасқарасу селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Таскарасуского сельского округа 
 

Орталығы – Тасқарасу селосы 
Центр – село Таскарасу  

 

р/с 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Наименования населенных 
пунктов (станции, 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 документов) 

1 2 3 4 5 
1 Тасқарасу селосы  с. Таскарасу  
 

 
Ұйғыр ауданы 

Уйгурский район 
12. Тиірмен селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Тиирменского сельского округа 
 

Орталығы – Тиірмен селосы 
Центр – село Тиирмен 

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



 

разъездер) атауы 
Наименования населенных 

пунктов (станции, разъезды) 

атауы 
Прежнее наименование 

населенных пунктов 

(транскрипциясы) 
Наименование (транскрипция) 

на русском языке 

өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) 

мәлімет 
Сведение об 
изменении 

наименования 
(решение документов) 

1 2 3 4 5 
1 Тиірмен селосы  с. Тиирмен  
2 Ұзынтам селосы  с. Узунтам  
 
 

Ұйғыр ауданы 
Уйгурский район 

13. Үлкен Ақсу селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Улькен Аксуского сельского округа 

 
Орталығы – Үлкен Ақсу селосы 

Центр – село Улькен Аксу 
 

р/с 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Наименования населенных 
пунктов (станции, 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 документов) 

1 2 3 4 5 
1 Үлкен Ақсу селосы  с. Улькен Аксу  



 

2 Кіші Ақсу селосы  с. Киши Аксу  
3 Долайты селосы  с. Долайты  

 
 

Ұйғыр ауданы 
Уйгурский район 

14. Шарын селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Шарынского сельского округа 

 
Орталығы – Шарын селосы 

Центр – село Шарын 
 

р/с 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Наименования населенных 
пунктов (станции, 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 документов) 

1 2 3 4 5 
1 Шарын селосы  с. Шарын  

 
 



 

19. ІЛЕ АУДАНЫ 
Илийский район 

 
 

Іле ауданы 1928 жылы құрылған. 
Аумағы –7,80 мың шаршы шақырым  
Халық саны – 145485 адам. 
Әкімшілік бірлік – 11, оның ішінде:  
кенттік округ – 3;  ауылдық округ – 8. 
Елді мекен – 34.  

Аудан орталығы - Өтеген батыр кенті 
 

Іле ауданы  
Илийский район  

Орталығы - Өтеген батыр кенті  
Центр – п. Отеген батыр  

Әкімшілік-аумақтық бірліктер  
Административно-территориальные единицы  

 
Р/С 
№ 

Ауылдық (ауыл, 
село, кент) 

округтердің 
қазіргі атауы  

Нынешнее 
наименования 

аульных округов 
/аулов, сел, 
поселков/ 

Округтің 
бұрынғы 

атауы  
прежнее 

наименование 
округа 

Округ атауларының 
орталықтарының 

орыс тіліндегі атауы 
/транскрипциясы/  

Наименование 
округов /центров/ 
/транскрипция/ на 

русском языке  

Округ орталығының 
қазіргі атауы  

Нынешнее наименование 
центра округа 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

/құжат шешімі/ 
мәлімет 

Сведение об 
изменении 

наименования 
/решение документов 

1 2 3 4 5 6 
1  Энергетик кенттік  Энергетический п.о. – Өтеген батыр кенті  



 

округі п. Отеген батыр 
2. Боралдай кенттік 

округі 
Бурундай 

кенттік округі 
Боралдайский п.о. – п. 

Боралдай 
Боралдай кенті Іле ауданы әкімінің 

14.02.1994 ж. №82 
қаулысы. 

3. Первомай кенттік 
округі  

 Первомайский п.о. – п. 
Первомайский 

Первомай кенті  

4. Байсерке ауылдық 
округі 

Ленин селолық 
округі 

Байсеркенский с.о. – 
с.Байсерке 

Байсерке ауылы Іле ауданы әкімінің 
29.08.1997 ж. №478 

қаулысы. 
5. Ащыбұлақ 

ауылдық округі 
Комсомол 

селолық округі 
Ащибулакский с.о.  
– с. М. Туймебаев 

М. Түймебаев ауылы Іле аудандық 
ономастика 

комиссиясының  
11.02.1994 ж. № 2 

6. Күрті ауылдық 
округі 

Күрті ауылдық 
округі 

Куртинский с.о.- с. 
Акши 

Ақши ауылы  

7. Чапаев ауылдық 
округі 

Чапаев 
ауылдық округі 

Чапаевский с.о. – с. 
Чапаев 

Чапаев ауылы  

8. Жетіген ауылдық 
округі 

Жетіген 
ауылдық округі 

Жетыгенский с.о. – с. 
Жетыген 

Жетіген ауылы  

9. Қараой ауылдық 
округі 

Қараой 
ауылдық округі 

Караойский с.о. – с. 
Караой 

Қараой ауылы  

10. Междуреченск 
ауылдық округі  

Междуреченск 
ауылдық округі 

Междуреченский с.о. – 
с. Междуреченск 

Междуреченск ауылы  

11. КазЦИК ауылдық 
округі 

КазЦИК 
ауылдық округі 

КазЦИКовский с.о. – с. 
КазЦИК 

КазЦИК ауылы  

 
 
 

1. Энергетический ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Энергетического поселкого округа 



 

Орталығы – Өтеген батыр кенті 
Центр – поселок Отеген батыр 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
 

1. Өтеген батыр кенті   п. Отеген батыр  
2. Покровка ауылы  с. Покровка  
3. Қарасу ауылы  с. Карасу  

 
 

2. Боралдай кенттік округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Боралдайского поселкого округа 

Орталығы – Боралдай кенті 
Центр – поселок  Боралдай 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
 

1. Боралдай кенті  п. Боралдай  



 

2. Ақсеңгір ауылы  с. Аксенгир  
3. 71-раз.  Разъезд 71  
4. Рахат ауылы  с. Рахат  

 
 

3. Первомай ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Первомайского сельского округа 

Орталығы – Первомайский кенті 
Центр – п. Первомайский 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Первомай кенті   п. Первомайский 

 
 

2. Қоянқұс ауылы  с. Коянкус  
 

 
4. Байсерке ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Байсеркенского сельского округа 
Орталығы – Байсерке ауылы 

Центр – село Байсерке 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

прежнее 

Орыс тіліндегі 
атауы 

(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі)  мәлімет 

сведение об изменении 



 

населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

наименование 
населенных 

пунктов 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке  

наименования (решение 
документов) 

1 2 3 4 5 
 

1. Байсерке ауылы   с. Байсерке  
2. Әли ауылы  с. Али  
3. Жаңадәуір ауылы  с. Жанадауир  
4 Жаңаталап ауылы  С. Жанаталап  
5 Көктерек ауылы  С. Коктерек  
6 Ынтымақ ауылы  С. Ынтымак  

 
 
 

5. Ащыбұлақ ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Ащыбулакского сельского округа 

Орталығы – Мұхаметжан Түймебаев ауылы 
Центр – село Мухаметжан Туймебаева 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
 

1. Мұхаметжан 
Түймебаев ауылы  

 с. Мухаметжан 
Туймебаев 

 

2. Жапек батыр ауылы  с. Жапек батыр  



 

3. Көкқайнар ауылы  с. Коккайнар  
4 Төле би ауылы ТСФ (тауарлы 

сүт фермасы) 
с.Толе би Алматы облыстық мәслихатының 

12.04.2010ж.  
№ 32-192 шешімі 

 
Алматы облысы әкімдігінің 

12.04.2010ж.  
№ 42 қаулысы 

 
 
 

6. Күрті ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Куртинского сельского округа 

Орталығы – Ақши ауылы 
Центр – п. Акши 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Ақши ауылы   с. Акши 

 
 

2. Күрті ауылы  с. Курты  
 

7. Чапаев ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Чапаевского сельского округа 

Орталығы – Чапаев ауылы 



 

Центр – с. Чапаев 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Чапаев ауылы   с. Чапаев 

 
 

 
 

8. Жетіген ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Жетыгенского сельского округа 

Орталығы – Жетіген ауылы 
Центр – село Жетыген 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
 

1. Жетіген ауылы   с. Жетыген  
2. Еңбек ауылы  с. Енбек  
3. Жаңаарна ауылы  с. Жанаарна  
4. Қайрат ауылы  с. Кайрат  



 

5. Құйған ауылы  с. Куйган  
 

 
9. Қараой ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Караойского сельского округа 
Орталығы – Қараой  ауылы 

Центр – село Караой    
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
1. Қараой ауылы   с. Караой   
2. Қосөзен ауылы  с. Косозен  
3. Нургиса Тилендиев Шелікемер с. Нургиса 

Тилендиев  
Алматы облыстық мәслихатының 
26.05.2005 ж. №17-120 шешімі 
және облыс әкімдігінің 26.05.2005 
ж. №5-27 қаулысы 

 
10. Междуреченский ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Междуреченского сельского округа 
Орталығы – Междуреченское ауылы 

Центр – село Междуреченское 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы  

прежнее 

Орыс тіліндегі 
атауы 

(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі)  мәлімет 

сведение об изменении 



 

населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

наименование 
населенных 

пунктов 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке  

наименования (решение 
документов) 

1 2 3 4 5 
1. Междуреченское 

ауылы 
 с. Междуреченское 

 
 

2. Екпінді ауылы  с. Екпинды  
3 Жауғашты ауылы  С. Жаугашты  

 
 

 
11. КазЦИК ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы КазЦИКского сельского округа 
Орталығы – КазЦИК ауылы 

Центр – село КазЦИК 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования 
населенных пунктов 
(станции, 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 

документов) 

1 2 3 4 5 
1. КазЦИК ауылы 

 
 с. КазЦИК 

 
 

2. Комсомол ауылы  с. Комсомол  
 
 


	Каратальский район

