
                                                                                                                                                                                 
Батыс Қазақстан облысы 

Западно-Казахстанской область 
Орталығы –  Орал қаласы 

Центр – г. Уральск 
 

Батыс Қазақстан облысы туралы деректер: 
сведения об Западно-Казахстанской области 

 
Батыс Қазақстан облысы -1932 жылдың ақпан айында 8-ші шақырылған Республиканың ОАК-нің 2-сессиясының шешімімен 

Қазақстан аумағында құрылған облыстардың бірі. 1932 жылдың 20 ақпанында құрылған Батыс Қазақстан облысы 14 әкімшілік-аумақтық 
бірліктерден тұрды. 1938 жылдың 5 ақпанда Қазақ КСР ОАК-нің арнаулы қаулысына сәйкес Батыс Қазақстан облысының әкімшілік-
аумақтық құрамы өзгеріп, оған Орал қаласы, Жымпиты, Бөрлі, Жаңақала, Жәнібек, Казталов, Камен, Қаратөбе, Тайпақ, Теректі, Орда, 
Фурманов, Шыңғырлау және Ілбішін аудандары енді.    

1968 жылдың мамыр айында өзгертілген Орал облысы да енді. 
1992 жылы ҚР Жоғарғы Кеңес Төралқасының «Орал, Целиноград, Шымкент облыстарының және Целиноград қаласының тарихи 

атауларын қалпына келтіру туралы» қаулысына сәйкес Орал облысы қайтадан «Батыс Қазақстан облысы» болып аталды.   
1997 жылы 1 маусымда ҚР Президенті Жарлығына сәйкес облыстың әкімшілік-аумақтық құрамы өзгеріп Чапаев (қазіргі Ақжайық) 

ауданына Тайпақ ауданы, Зеленов ауданына Приурал ауданы және Казталов ауданына Жалпақтал ауданының қосылуына байланысты қазір 
облыс құрамының барлығы 12 аудан: Ақжайық, Бөрлі, БөкейОрдасы, Зеленов, Жаңақала, Жәнібек, Казталов, Қаратөбе, Сырым, Тасқала, 
Теректі, Шыңғырлау аудандары құрайды   

 
 
 
 

Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
Административно-территориальные единицы 

 
аудандар –  12 
(районов) 
облыстық бағыныстағы қалалар – 1 (Орал ) 
(городов областного подчинения) 
аудандық бағыныстағы қалалар – 1 (Ақсай) 
(городов районного подчинения) 
облыс халқы – 617,7 мың адам, оның 64,9%-қазақ ұлты, қалған пайызын басқа ұлт өкілдері құрайды. 
(население области)                                                                                                                                                                                                                                      

Облыстық бағыныстағы қалалар 
Городов областного подчинения 



 
Р/с 

  № 
Қалалардың қазіргі 

атауы 
нынешнее наименования 

городов 

Қалалардың бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование  
городов 

Қалалардың орыс 
тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 
наименование 

(транскрипция)   городов) 
на русском языке 

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

1  2 3 4 5 
1. Орал Уральск Уральск - 
 
 

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

 
р/с 
№ 

Ауданның (қаланың) 
қазіргі атауы 

нынешнее 
наименования района 

(города) 

Ауданның (қаланың) 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
района (города) 

Аудан орталығының (қаланың, 
кенттің) атауының орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

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

Аудан 
орталығының 

(қаланың, кенттің) 
қазіргі атауы 

нынешнее 
наименование 

районного центра 
(города, поселка) 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) 
мәлімет 

сведение об 
изменении 

наименования (решение 
документа) 

1 2 3 4 5 6 
1.  Ақжайық ауданы  

 
Чапаев ауданы  Чапаево  Чапай ауылы ҚР Президентінің 

Жарлығы 7.05.1997 ж. 
2.  Бөкей ордасы ауданы  

 
Орда ауданы  Сайхин Сайқын ауылы ҚР Президентінің 

Жарлығы 2000 жыл 
10.наурыз №356 

3.  Сырым ауданы  
 

Жымпиты ауданы Сырым Сырым ауылы Қазақстан 
Республикасының 
жоғарғы президум 

Кеңес одағының №163 
XII 24.09.1992 ж 

қаулысына сәйкес 
4.  Теректі ауданы  

 
Теректі ауданы  Федоровка Федоровка ауылы 2011ж. 07 қыркүйектен  

аудандық 
Мемономкомның 



ұйғарымы 
5.  Зеленов ауданы 

 
Зеленов ауданы Переметный  Переметный ауылы - 

6.  Бөрлі ауданы  
 

Бөрлі ауданы  
 

Аксай  
 
 

Ақсай қаласы - 

7.  Жаңақала ауданы 
 

Жаңақала ауданы  
 

Жангала Жаңақала - 

8.  Шыңғырлау ауданы  Шыңғырлау ауданы Шыңғырлау 
 
 
 

Шыңғырлау - 

9.  Тасқала ауданы  
 

Каменский ауданы  Таскала Тасқала Қазақстан 
Республикасы Үкіметі 
жанындағы 
ономастикалық 
комиссияның 
14.07.2000 жылғы 
Ұйғарымы 

10.  Жәнібек ауданы  Жаныбек ауданы  Жанибек Жәнібек 20.03.2000ж ҚР 
Президентінің 
жарлығымен  

11.  Казталов ауданы  Казталов ауданы  Казталов 
 
 
 

Казталов  - 

12.  Қаратөбе ауданы   Қаратөбе ауданы  Каратобе 
 
 
 
 
 

Қаратөбе ҚР Президентінің 
Жарлығы 

                      
    
                                                                 

 
 



Ақжайық ауданы  
Акжаикский район 

 
Ақжайық ауданы Батыс Қазақстан облысының орталық бөлігін алып жатыр. Аумағы – 25,2 мың шаршы км. Тұрғыны -42318 адам. Орташа 

қоныстану тығыздығы – 1 шаршы км-ге 1,7 адам. 52 елді мекеннің басым бөлігі Жайық өзенін жағалай орналасқан. Орталығы Чапаев ауылы. 
 

Орталығы – Чапай ауылы 
Центр – с. Чапаево 

 
Әкімшілік-аумақтық бірліктер 

 Административно-территориальные единицы 
 

р/с 
№ 

Ауылдық (ауыл (село), кент) 
округтердің атауы 

наименования аульных округов 
(аулов(сел), поселков) 

Округтің бұрынғы 
атауы 

прежнее 
наименование округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование округов 
(центров) (транскрипция) 

на русском языке 

Округ 
орталығының 

атауы 
наименование центра 

округа 

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

1 2 3 4 5 6 
1. Ақжол ауылдық округі Ілбішін Акжолский сельский округ   Ілбішін ауылы Облыс әкімінің қаулысы 

4.04. 1994 ж. № 53 
2. Ақсуат ауылдық округі Батурин Аксуатский сельский округ   Ақсуат ауылы Облыс әкімінің қаулысы 

4.04. 1994 ж. № 53 
3. Алғабас ауылдық округі Киров Алгабасский сельский 

округ   
Алғабас ауылы Облыс әкімінің қаулысы 

4.04. 1994 ж. № 53 
4. Алмалы ауылдық округі Котельный Алмалинский сельский 

округ   
Алмалы ауылы Облыс әкімінің қаулысы 

4.04. 1994 ж. № 53 
5. Бударин ауылдық округі  

- 
Бударинский сельский 
округ   

Бударин ауылы Облыс әкімінің қаулысы 
4.04. 1994 ж. № 53 

6. Базартөбе ауылдық округі - Базартобинский сельский 
округ   
 

Базартөбе ауылы - 

7. Базаршолан ауылдық округі - Базарчуланский сельский 
округ   
 

Базаршолан ауылы  - 



 
8. Есенсай ауылдық округі - Есенсайский сельский 

округ   
 

Есенсай ауылы - 

9. Жаңабұлақ ауылдық округі Кожехар Жанабулакский сельский 
округ   

Жаңабұлақ ауылы Облыс әкімінің қаулысы 
4.04. 1994 ж. № 53 

10. Жамбыл ауылдық округі - Жамбульский сельский 
округ   
 

Жамбыл ауылы - 

11. Көнеккеткен ауылдық округі - Көнеккеткенский  
сельский округ   
 

Көнеккеткен ауылы - 

12. Қабыршақты ауылдық округі Первомай Кабыршактинской 
сельский округ   

Первомай ауылы - 

13. Қурайлысай ауылдық округі - Курайлысайский сельский 
округ   
 
 

Ж.Молдағалиев 
ауылы 

- 

14. Қарауылтөбе ауылдық округі - Карауылтюбенский 
сельский округ  
 
  

Жұбан ауылы - 

15. Мерген ауылдық округі - Мергеневский сельский 
округ   
 
 

Мерген ауылы - 

16. Сарытоғай ауылдық округі Зауральный Сарытогайский сельский 
округ   
 

Сарытоғай ауылы Облыс әкімінің қаулысы 
4.04. 1994 ж. № 53 

17. Тайпақ ауылдық округі Калмыков Тайпакский сельский округ   
 
 
 

Тайпақ ауылы ҚР Президентінің 1996 
жылғы Жарлығы 

18. Чапай ауылдық округі - Чапаевский сельский округ   
 
 
 

Чапай ауылы  



 
 
 
 
 
 

                
                                                                          

Бөкейордасы ауданы  
Бокейординский район 

 
Ішкі Қазақ Ордасы (Бөкей Ордасы) Еділ мен Жайық аралығында 1801 ж. құрылған. 1952 ж. Орда ауданы таратылып, 1972 ж. қайта 

құрылды. 2000 ж. Бөкей Ордасының 200 жылдығына орай Бөкей ордасы ауданы аты қайтарылып берілді – Бөкей ордасы ауданы. 
Внутренняя Казахская Орда (Бокей Орда) образована в 1801 году между Волгой и Яиком. В 1952 году Урдинский район 

расформирован, а в 1972 году вновь образован. В 2000 году в связи с 200-летием образования Букеевской орды восстановлено прежнее 
название района – Бокейординский район.  

 
Орталығы – Сайқын ауылы 

Центр – п.Сайхин 
 

Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
 административно-территориальные единицы 

 
р/с 
№ 

Ауылдық (ауыл (село), кент) 
округтердің атауы 

наименования аульных округов 
(аулов(сел), поселков) 

Округтің бұрынғы 
атауы 

прежнее 
наименование округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование округов 
(центров) (транскрипция) 

на русском языке 

Округ 
орталығының 

атауы 
наименование центра 

округа 

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

1 2 3 4 5 6 
1. Сайқын ауылдық округі Сайқын Сайхинский сельский 

округ   
Сайқын ауылы - 

2. Хан Ордасы ауылдық округі Орда Хан ординский сельский 
округ   

Хан Ордасы ауылы БҚО әкімдігінің 
10.02.2006 жылғы №48 

қаулысы, БҚО 



маслихатының 
18.02.2006 ж. №25-5 
бірлескен шешімімен 

Орда ауылы Хан 
Ордасы ауылы болып 

ауыстырылды. 
3 Бисен ауылдық округі Бисен Бисенский сельский округ   Бисен ауылы - 
4. Ұялы ауылдық округі Искра Уялинский сельский округ   Ұялы ауылы БҚО әкімдігінің 

06.09.2005 жылғы №293 
қаулысы, БҚО 
маслихатының 

22.10.2005 ж. №22-3 
бірлескен шешімімен 
Искра ауылы Ұялы 

ауылы болып 
ауыстырылды. 

5. Темір Масин ауылдық округі Көктөбе Темир Масинский сельский 
округ   

Бөрлі ауылы БҚО әкімдігінің 
06.11.2007 жылғы №258 

қаулысы, БҚО 
маслихатының 

23.11.2007 ж. №3-4 
бірлескен шешімімен 
Көктөбе селосы Темір 

Масин болып 
ауыстырылды. 

6. Мұратсай ауылдық округі Мұратсай 
 
 
 

Муратсайский сельский 
округ   

Мұратсай ауылы - 

7. Саралжын ауылдық округі Саралжын 
 

Саралжинский сельский 
округ   

Саралжын ауылы - 

                                                                                             
     
 
 
 
 



 
    Сырым ауданы                                                                           

Сырымский район 
 

Сырым ауданы облыстың шығысында орналасқан әкімшілік бөлік. Ауданда 33 елді мекен 12 ауылдық округтер орналасқан. 
Орталығы-Жымпиты ауылы. Аудан жері-Орал-Ақтөбе, Жымпиты Қаратөбе, жымпиты –Ақсай автомобиль жолдары өтеді.  

 
Орталығы – Жымпиты ауылы 

Центр – п. Джамбейта 
 

Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
 административно-территориальные единицы 

 
р/с 
№ 

Ауылдық (ауыл (село), 
кент) округтердің атауы 

наименования аульных 
округов (аулов(сел), 

поселков) 

Округтің 
бұрынғы атауы 

прежнее 
наименование 

округа 

Округ атауларының (орталығының) 
орыс тіліндегі атауы (транскрипциясы) 

наименование округов (центров) 
(транскрипция) на русском языке 

Округ 
орталығының 

атауы 
наименование 

центра 
округа 

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

1 2 3 4 5 6 
1. Алғабас ауылдық округі Алгабасский Алгабасский сельский округ  

 
  

Алғабас ауылы - 

2. Аралтөбе ауылдық округі Аралтюбинский Аралтюбинский сельский округ   
 
 

Аралтөбе ауылы - 

3 Бұлан ауылдық округі Буланский Буланский сельский округ   
 

Бұлан ауылы - 

4 Бұлдырты ауылдық округі Булдиртинский Булдиртинский сельский  округ   
 
 

Бұлдырты ауылы - 

5  Елтай ауылдық округі Елтайский Елтайский сельский округ   
 

Елтай ауылы - 



 
6 Жымпиты ауылдық округі Жымпитинский  Жымпитинский сельский округ   

 
 
 

Жымпиты ауылы - 

7 Жосалы ауылдық округі Жосалинский Жосалинский сельский округ   
 
 
 

Косарал - 

8 Жетікөл ауылдық округі Жетиколский Жетиколский сельский округ   
 
 

Қособа - 

9 Қособа ауылдық округі Кособиснкий Кособинский сельский округ   
 
 

Қособа ауылы - 

10 Сарой ауылдық округі Саройский Саройский сельский округ   
 
 

Шағырлыой 
ауылы 

- 

11 Талдыбұлақ ауылдық округі Талдыбулакский Талдыбулакский сельский округ  
 
 

Талдыбұлақ 
ауылы 

- 

12 Шолаканкатинский ауылдық 
округі 

Правда Шолаканкатинский сельский округ   
 
 
 

Тоганас ауылы 22. 02. 1997 ж 
№12-Х 

 
 

Теректі ауданы 
Теректинский район 

 
 

Теректі ауданы – облыстың солтүстігінде орналасқан әкімшілік бөлік. Батыс Қазақстан облысы құрылымына 1932 жылдың 10 
наурыздан ВЦИК-нің өкімімен 1933 жылғы 27 маусымда үйымдастырылды. Кейіннен (1997) Ақжайык ауданы таратылып, оның басым 
көпшілік бөлігі  Теректі ауданына қосылып, аудан қайтадан кұрылды, орталығы Федоровка ауылы. 
     Теректинский район, расположенный в левой части области, был создан в составе Западно-Казахстанской области на основании 
постановления ВЦИК от 10 марта 1932 года и организационно оформился 27 июня 1933 года. 

 В 1997 году Теректинский и Акжаикский районы объединили и образовался Теректинский район с районным центром с.Федоровка.  



 
Орталығы –  Федоровка ауылы 

Центр – с.Федоровка 
 

Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
 административно-территориальные единицы 

 
р/с 
№ 

Ауылдық (ауыл (село), кент) 
округтердің атауы 

наименования аульных округов 
(аулов(сел), поселков) 

Округтің бұрынғы 
атауы 

прежнее 
наименование округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование округов 
(центров) (транскрипция) 

на русском языке 

Округ 
орталығының 

атауы 
наименование центра 

округа 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) 
мәлімет 

сведение об 
изменении 

наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 6 
1. Ақжайық ауылдық округі Ақжайық селолық 

округі 
Акжаикский сельский 
округ  

Ақжайық ауылы 2011ж. 07 
қыркүйектен  

аудандық 
Мемономкомның 

ұйғарымы 
2 Ақсоғым ауылдық округі Ақжайық селолық 

округі 
Аксогумский сельский 
округ  

Ақсоғым ауылы 2011ж. 07 
қыркүйектен  

аудандық 
Мемономкомның 

ұйғарымы 
3 Ақсуат ауылдық округі Ақсуат селолық 

округі 
Аксуатский сельский округ  Ақсуат ауылы 2011ж. 07 

қыркүйектен  
аудандық 
Мемономкомның 
ұйғарымы 

4 Аңқаты  ауылдық округі Аңқаты селолық 
округі 

Анкатинский сельский 
округ  

Аңқаты ауылы 2011ж. 07 
қыркүйектен  
аудандық 
Мемономкомның 
ұйғарымы 

5 Богданов ауылдық округі Богданов селолық Богдановский сельский Богдановка ауылы 2011ж. 07 



округі округ  қыркүйектен  
аудандық 
Мемономкомның 
ұйғарымы 

6 Долин ауылдық округі Долин  селолық 
округі 

Долинский сельский округ Долинное ауылы 2011ж. 07 
қыркүйектен  
аудандық 
Мемономкомның 
ұйғарымы 

7 Новопавлов ауылдық округі Новопавлов ауылдық 
округі 

Новопавловский  сельский 
округ  

Новопавлов ауылы 2011ж. 07 
қыркүйектен  
аудандық 
Мемономкомның 
ұйғарымы 

8 Подстепный ауылдық округі Подстепный селолық 
округі 

Подстепновский  сельский 
округ 

Подстепное ауылы 2011ж. 07 
қыркүйектен  
аудандық 
Мемономкомның 
ұйғарымы 

9 Покатилов ауылдық округі Покатилов ауылдық 
округі 

Покатиловский сельский 
округ  

Покатиловка ауылы 2011ж. 07 
қыркүйектен  
аудандық 
Мемономкомның 
ұйғарымы 

10 Приречный ауылдық округі Приречный ауылдық 
округі 

Приречный сельский округ  Приречный ауылы 2011ж. 07 
қыркүйектен  
аудандық 
Мемономкомның 
ұйғарымы 

11 Ұзынкөл ауылдық округі Ұзынкөл селолық 
округі 

Узункольский сельский 
округ  

Ұзынкөл ауылы 2011ж. 07 
қыркүйектен  
аудандық 
Мемономкомның 
ұйғарымы 

12 Федоров ауылдық округі Федоров селолық 
округі 

Федоровский сельский 
округ  

Федоровка ауылы 2011ж. 07 
қыркүйектен  
аудандық 



Мемономкомның 
ұйғарымы 

13 Шаған ауылдық округі Шаған селолық округі Чаганский сельский округ  Жаңаөмір ауылы 2011ж. 07 
қыркүйектен  
аудандық 
Мемономкомның  
 
ұйғарымы 

14 Шағатай ауылдық округі Шағатай селолық 
округі 

Шагатайский сельский 
округ  

Шағатай ауылы 
 
 
 
 
 

2011ж. 07 
қыркүйектен  
аудандық 
Мемономкомның 
ұйғарымы 

15 Шалқар ауылдық округі Шалқар селолық 
округі 

Шалкарский сельский 
округ  

Сарыөмір  
Ауылы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011ж. 07 
қыркүйектен  
аудандық 
Мемономкомның 
ұйғарымы 



                                                                                      
                                     

Зеленов ауданы 
Зеленовский район 

             Зеленов ауданы - Батыс Қазақстан облысы Аудан облыстың солтүстік бөлігінде орналасқан, 1939 жылы құрылды,1997 жылы аудан 
құрамына Приурал ауданы енді. Ауданның жалпы көлемі - 7,4 мың шаршы шақырым. Аудан тұрғындары 2009 жылдың 1 қаңтарына 55,2 
адамды құрайды.Аудан бойынша орташа халық тығыздығы (1 шаршы шақырым аумаққа) 7,4 адамды құрайды. Әкімшілік-аумақтық бөлінуі: 
22 ауылдық округ және 67 елді мекен бар. Аумақ бедері оңтүстігінде өзен, сайлар және құрғақ аңғарлар кесіп өтетін және солтүстігінде 100 
және одан аса метр биіктікті құрайтын толқынды жондары бар (Үлкен Сырт сілемінің суайрығы) ойпат жазықтан тұрады. Ауданның негізгі 
табиғи су ресурстары Шаған саласымен (116 км) Орал өзені (184км), Көшім (48км), Ембулатовқа (99 км) Рубежка (82 км), Быковка (90км) 
және сондай-ақ Киров бөгенімен Орал-Көшім суармалы құлақарық-суландыру жүйесі және негізінен ауданның солтүстік бөлігінде 
орналасқан 99 әуіт пен апандар болып табылады. Топырағы саз бен саздақтан тұрады, кей жерлерінде құм және сор топырақ 
кездеседі.Солтүстігінде жері қара топырақты. Аудан орталығы 1989 ж. құрылған Переметное кентінде орналасқан, Переметный темір жол 
стансасы 1894 жылы салынған. Аудан орталығынан Орал қаласына дейін -38 км. Шаруашылықтағы негізгі бағыт - егін шаруашылығы. Егін 
шаруашылығымен қатар, негізінен ет-сүт бағытындағы мал шарушалығы дамыған. Зеленов ауданы I ауылшарушылық аумаққа жатады- 
далалық, дән- мал шаруашылығы (облыстың солтүстік бөлігі). Бұл аумақта дәнді, майлы дақылдар, жемшөптер, қартоп және көкөніс, жеміс-
жидек екпе ағаштары жинақталған. Мұнда сүтті мал шаруашылығы, шошқа және құс өсіру және ет-жүнді қой шаруашылығы жақсы 
дамыған. 
 

Орталығы – Переметный ауылы 
Центр – п. Переметный 

 
Әкімшілік-аумақтық бірліктер 

 административно-территориальные единицы 
 

р/с 
№ 

Ауылдық (ауыл (село), 
кент) округтердің атауы 

наименования аульных 
округов (аулов(сел), 

поселков) 

Округтің бұрынғы 
атауы 

прежнее 
наименование 

округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование округов 
(центров) (транскрипция) 

на русском языке 

Округ 
орталығының 

атауы 
наименование 

центра 
округа 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об 

изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 6 
1. Переметный ауылдық 

округі 
Переметный Переметнинский 

сельский округ   
Переметный ауылы - 

2 Зеленый ауылдық округі Зеленый Зеленовский сельский 
округ  

Зеленый ауылы - 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%81_%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/1939
http://kk.wikipedia.org/wiki/1997
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%B7%D0%B5%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%AE%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D1%88%D1%96%D0%BC
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D2%9B%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%9A%D3%A9%D1%88%D1%96%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/1989
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://kk.wikipedia.org/wiki/1894
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D0%BC%D1%88%D3%A9%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BF&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BA%D3%A9%D0%BD%D1%96%D1%81
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%81-%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%81-%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%88%D2%9B%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%81
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%B9


3 Егіндібұлақ ауылдық 
округі 

Топорков Егиндибулакский 
сельский округ  

Егіндібұлақ Зеленов ауданы әкімінің 2006 ж 
14 қаңтар №8 қаулысы 

4 Железнов ауылдық округі Железнов Железновский сельский 
округ  

Железнов - 

5 Шалғай ауылдық округі Первосоветск Шалғайский  сельский 
округ 
 

Шалғай БҚО әкімідігі мен мәслихатының 
2010 жылғы 13 желтоқсанындағы 

№28-7 шешімі 
6 Белес ауылдық округі Ростоши Белеский сельский округ   

 
Белес Зеленов ауданы әкімінің 2006 ж 

14 қаңтар №9 қаулысы 
7 Щапов ауылдық округі Щапов Щаповский сельский 

округ  
 

Щапов - 

8 Көшім ауылдық округі Көшім Кушумский сельский 
округ  

Көшім - 

9 Янайкин ауылдық округі Янайкин Янайкинский сельский 
округ  

Янайкин - 

10 Дариян ауылдық округі Дариян Даринский сельский 
округ  

Даринск - 

11 Трекин ауылдық округі Трекин Трекинский сельский 
округ 

Трекин - 

12 Январцев ауылдық округі Январцев Январцевский сельский 
округ 

Январцев - 

13 Рубежин ауылдық округі Рубежин Рубежинский сельский 
округ 

Рубежин - 

14 Достық ауылдық округі Фурманов Достыкский сельский 
округ 

Достық Зеленов ауданы әкімінің 2006 ж 
14 қаңтар №10 қаулысы 

15 Чебатарев ауылдық округі Чебатарев Чебатаревский сельский 
округ 

Чебатарев - 

16 Сулукол ауылдық округі Чеснаков Сулукольский сельский 
округ 

Сулукол БҚО әкімідігі мен мәслихатының 
2010 жылғы 13 желтоқсанындағы 

№28-7 шешімі 
17 Раздольнин ауылдық округі Раздольнин Раздолнинский сельский 

округ 
Раздольнин - 

18 Чиров ауылдық округі Чиров Чировский сельский 
округ 

Чиров - 

19 Макаров ауылдық округі Макаров Макаровский сельский 
округ 

Макаров 
 

- 



20 Мичурин ауылдық округі Мичурин Мичуринский сельский 
округ 

Мичурин 
 

- 

21 Махамбет ауылдық округі Чапов Махамбетский сельский 
округ 

Махамбет Зеленов ауданы әкімінің 2006 ж 
14 қаңтар №12 қаулысы 

22 Краснов ауылдық округі Краснов Красновский  
сельский округ  
 
 

Погодаев 
 

 

 
 
 

Бөрлі ауданы  
Бурлинский район 

 
Орталығы – Ақсай қаласы 

Центр – г. Аксай 
 

Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
 административно-территориальные единицы 

 
р/с 
№ 

Ауылдық (ауыл (село), кент) 
округтердің атауы 

наименования аульных округов 
(аулов(сел), поселков) 

Округтің 
бұрынғы атауы 

прежнее 
наименование 

округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование округов 
(центров) (транскрипция) на 

русском языке 

Округ 
орталығының 

атауы 
наименование 

центра 
округа 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) 
мәлімет 

сведение об 
изменении 

наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 6 
1. Ақбұлақ ауылдық округі Ақбұлақ Акбулакский сельский округ  Ақбұлақ ауылы Мемономкомның 200 

жылғы № ұйғарымы 
Облыс әкімдігі мен 

мәслихатының «__» № 
шешімі 

2 Ақсу ауылдық округі Ақсу Аксуский сельский округ Ақсу ауылы - 
3 Александровка ауылдық округі Александровка Александровский  

сельский округ 
Александровка 
ауылы 

- 



 
 

4 Березовка ауылдық округі Березовка Березовский сельский округ 
 
 

Березовка ауылы - 

5 Бөрлі ауылдық округі Бөрлі Бурлинский сельский округ 
 
 

Бөрлі ауылы - 

6 Бумакөл ауылдық округі Бумакөл Бумакулский сельский округ 
 
 

Бумакөл ауылы  - 

7 Кеңтүбек ауылдық округі Григоревка Кентубекский сельский округ Кеңтүбек ауылы - 
8 Жарсуат ауылдық округі Поведа Жарсуатский сельский округ Жарсуат ауылы - 
9 Қарағанды ауылдық округі Киров Карагандинский сельский округ Қарағанды ауылы - 

10 Қанай ауылдық округі Қанай Канайский сельский округ 
 
 

Қанай ауылы - 

11 Приурал ауылдық округі Приуралный Приуральский сельский округ Приурал ауылы - 
12 Пугачев ауылдық округі Пугачева Пугачевский сельский округ Пугачев ауылы - 
13 Қарақұдық ауылдық округі Тихновка Каракудукский сельский округ Қарақұдық ауылы - 
14 Өспен ауылдық округі Успеновка Успеновский сельский округ Өспен ауылы - 

 
                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

         Жаңақала ауданы 
Жангалинский район 

 
 

Жаңақала ауданы облыс орталығы Орал қаласының оңтүстік – батысына қарай 240 км. жерде орналасқан. Жер аумағы 20.7 мың км 2. 
көпшілік бөлігі теңіз деңгейінен төмен (3-5 м) жатыр. Көшім өзенінің Бірқазан көліне құяр жеріндегі ақ жусан, бетеге, сұлыбас өскен 
шалғынды сортаң топырақты шөлейт белдемде орналасқан. Іргесі 18 ғасырдың аяқ кезінде Қисыққамыс елді мекенінің негізінде қаланды. 
Аудан аумағында 27 елді мекен 9 ауылдық әкімшілік округтерге біріктірілген. Ірі елді мекендері: Жаңақазан, Жаңажол, Қызылоба, 
Мәстексай, Пятимар, Көпжасар, Бірлік, Қырқопа ауылдары.  

 
Орталығы – Жаңақала ауылы 

Центр – с. Жангала 
 



Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
административно-территориальные единицы 

 
р/с 
№ 

Ауылдық (ауыл (село), кент) 
округтердің атауы 

наименования аульных округов 
(аулов(сел), поселков) 

Округтің 
бұрынғы атауы 

прежнее 
наименование 

округа 

Округ атауларының (орталығының) 
орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование округов (центров) 
(транскрипция) на русском языке 

Округ 
орталығының 

атауы 
наименование 

центра 
округа 

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

1 2 3 4 5 6 
1. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

Бірлік ауылдық округі 
Жаңажол ауылдық округі 
Жаңақазан ауылдық округі 
Жаңақала ауылдық округі 
Көпжасар ауылдық округі 
Қызылоба ауылдық округі 
Мәстексай ауылдық округі 
Пятимар ауылдық округі 
С. Мендешев ауылдық округі 
 

Бірлік  
Жаңажол 
Жаңақазан 
Жаңақала 
Көпжасар 
Қызылоба 
Мәстексай  
Пятимар 
С. Мендешев 

Бирликский сельский округ 
Жанажолский сельский округ 
Жанаказанский сельский округ 
Жангалинский сельский округ 
Копжасарский сельский округ 
Кызылобинский сельский округ 
Мастексайский сельский округ 
Пятимарский сельский округ 
С. Мендешевский сельский округ 

Бірлік  
Жаңажол 
Жаңақазан 
Жаңақала 
Көпжасар 
Қызылоба 
Мәстексай  
Пятимар 
С. Мендешев 

 
 
 
 

- 

                                                                                                       
Шыңғырлау ауданы 

Чингирлауский район 
Шыңғырлау ауданы 1928 жылы 23  маусымда   алғашында  Шілік ауданы болып құрылып,5айдан кейін бұл аудан Шыңғырлау ауданы болып 

өзгертіліді.1932 жылы 10 наурызында Батыс Қазақстан облысының Шыңғырлау ауданы деп аталынды. 
 

Орталығы - Шыңғырлау селолық округі 
Центр – Шынгырлауский сельский округ 

Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
 административно-территориальные единицы 

 
№ Ауылдық (ауыл (село), кент 

округтердің атауы 
Округтің бұрынғы 

атауы 
Округ 

атауларының 
Округ 

орталығының 
Атаулардың 

өзгертілген туралы 



наименования аульных округов 
(аулов (сел), поселков) 

прежнее 
наименование округа 

(орталығының) 
орыс тіліндегі 

атауы 
(танскрипциясы) 

наименование 
округов (центров) 
(транскрипция на 
русском языке) 

атауы 
наименование центра 

округа 

(құжат шешімі) 
мәлімет 

сведение об измении 
наименования 

( решение документа) 

1 Ақбұлақ ауылдық округі Ақбұлақ Акбулакский 
сельский округ  

Тасмола ауылы - 

2  Қотантал ауылдық округі Қотантал Котанталский 
сельский округ 

 Қотантал ауылы - 

3 Алмаз ауылдық округі Алмаз  Алмазский сельский 
округ  

Алмаз ауылы - 

4 Сегізсай ауылдық округі  Лебедевка Сегизсайский 
сельский округі  

Сегізсай ауылы Шыңғырлау ауданы 
әкімдігі мен 

аудандық 
мәслихаттың 

бірлескен шешімі № 
202 2006 жыл 6 қазан  

5 Аққұдық ауылдық округі Константиковка  Аккудыкский 
сельский округ 

Аққұдық ауылы Шыңғырлау ауданы 
әкімдігі мен 

аудандық 
мәслихаттың 

бірлескен шешімі № 
202 2006 жыл 6 қазан 

6 Ащысай ауылдық округі Ащысай Ащысайский 
сельский округ 

Ащысай ауылы - 

7 Талдысай ауылдық округі Талдысай Талдысай сельский 
округ  

 Талдысай ауылы -  

8 Жіңішке ауылдық округі Жіңішке  Жинишкенский 
сельский округ 

 Жіңішке ауылы - 

9 Амангелді ауылдық  округі Амангелді Амангельдинский 
сельский округ 

 Амангелді ауылы - 

10 Белогор ауылдық округі Белогор Белогорский 
сельский округ  

Белогор ауылы - 

11 Торыатбас ауылдық округі Марксизм  Торыатбаский  Торыатбас ауылы Шыңғырлау ауданы 



сельский округ  әкімдігі мен 
аудандық 

мәслихаттың 
бірлескен шешімі № 
205 2006 жыл 5 қазан 

12 Қарағаш ауылдық округі Нова - Петровка Карагашский 
сельский округ    

Қарағаш ауылы  Шыңғырлау ауданы 
әкімдігі мен 

аудандық 
мәслихаттың 

бірлескен шешімі 
 № 55 2006 жыл 13 

наурыз 

13 Қайынды ауылдық округі  Кайындинский 
сельский округ   

Қайынды ауылы - 

14 Ақсуат ауылдық округі  Аксуатский сельский 
округ 

 Ақсуат ауылы - 

15 Қарғалы ауылдық округі  Каргалинский 
сельский округ 

 Қарғалы ауылы - 

16 Лубен ауылдық округі Лубен Лубенский сельский 
округ 

Лубен ауылы  - 

17 Сұлукөл ауылдық округі  Сулукольский 
сельский округ 

Сұлукөл ауылы - 
  

18 Полтава ауылдық округі Полтава Полтавский сельский 
округ 

Полтава ауылы -  

19 Шыңғырлау ауылдық округі Шыңғырлау  Шынгырлауский 
сельский округ 

Шыңғырлау ауылы - 

20 Қызылкөл ауылдық округі Қызылкөл Кызылкольский 
сельский округ 

Қызылкөл ауылы  - 

21 Шоқтыбай ауылдық округі Шоқтыбай Шоктыбайский 
сельский округ 

Шоқтыбай ауылы - 

22 Ұрысай ауылдық округі Правда Урысайский 
сельский округ 

Ұрысай ауылы №74; 9.04.2010 БҚО 
мәслихаты мен 

әкімдігінің  бірлескен 
шешімі   

23 Жаңакүш ауылдық округі Жаңакүш Жанакушский 
сельский округ 

Жаңакүш ауылы - 



                                                                                                                                                                                                   
 

Тасқала ауданы  
Таскалинский район 

 
 Орталығы – Тасқала ауылы 

Центр – Таскала 
 

Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
 административно-территориальные единицы 

 
р/с 
№ 

Ауылдық (ауыл (село), кент) 
округтердің атауы 

наименования аульных округов 
(аулов(сел), поселков) 

Округтің бұрынғы 
атауы 

прежнее 
наименование округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование округов 
(центров) (транскрипция) 

на русском языке 

Округ 
орталығының 

атауы 
наименование центра 

округа 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) 
мәлімет 

сведение об 
изменении 

наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 6 
1.  Тасқала ауылдық округі  Каменка  Таскалинский сельский 

округ  
Тасқала ауылы Қазақстан 

Республикасы 
Үкіметі жанындағы 

ономастикалық 
комиссияның 

27.12.2004 жылғы 
Ұйғарымы  

2.  Ақтау ауылдық округі Паник Актауский сельский округ Ақтау ауылы  Батыс Қазақстан  
облысының Камен  

ауданы әкімінің 
23.12.1993 жылғы 

шешімі 
3.  Амангелді ауылдық округі Амангелды Амангелдинский сельский 

округ 
Амангелді ауылы Батыс Қазақстан  

облысының Камен 
ауданы әкімінің 

23.12.1993 жылғы № 
242/3 шешімі 



4.  Қосшы ауылдық округі Мартынов Косшинский сельский 
округ  

Оян ауылы  Батыс Қазақстан 
облысының Камен 

ауданы әуімінің 
23.12.1993 жылғы 

№242/5 шешімі 
5.  Достық ауылдық округі Семиглавый Мар  Достыкский сельский 

округ  
Достық ауылы Қазақстан 

Республикасы 
Үкіметі жанындағы 

ономастикалық 
комиссияның 

27.12.2004 жылғы 
Ұйғарымы 

6.  Қазақстан ауылдық округі Совхозный  Казахстанский сельский 
округ  

Атамекен ауылы - 

7.  Мереке ауылдық округі Подтяжка  Мерекинский сельский 
округ 

Мереке ауылы - 

8.  Мерей ауылдық округі Логашкин  Мерейский сельский округ  Мерей ауылы Қазақстан 
Республикасы 

Үкіметі жанындағы 
ономастикалық 
комиссияның 

27.12.2004 жылғы 
Ұйғарымы 

9.  Шежін ауылдық округі Шежін ІІ Сельский округ Чижа ІІ Шежін ІІ ауылы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Батыс Қазақстан 
облысының Камен 

ауданы әуімінің 
23.12.1993 жылғы 

№242/1 шешімі 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
          Жәнібек ауданы  

Жанибекский район 
 

Жәнібек ауданы-облыстың батысында орналасқа әкімшілік аумақтық бөлік. 1928 жылы құрылған. Жерінің аумағы 8,2 мың ш.км. 
Орталығы Жәнібек ауылы. Тұрғындар саны 17445 адам. Жаныбек ауданының атауы – Жәнібек болып 20.03.2000 ҚР Президентінің 

жарлығымен қайта озгертілді.  Жәнібек ауданының орталығы –Жәнібек ауылының іргесі 1904 жылы қаланған. Тұрғындар саны 7.5 мың 
адам. Облыс орталығынан батысқа қарай 500 км қашықтықта орналасқан. 

 
Орталығы – Жәнібек ауданы 

Центр – Жанибек 
 

Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
 административно-территориальные единицы 

 
р/с 
№ 

Ауылдық (ауыл (село), кент) 
округтердің атауы 

наименования аульных округов 
(аулов(сел), поселков) 

Округтің 
бұрынғы атауы 

прежнее 
наименование 

округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование округов 
(центров) (транскрипция) 

на русском языке 

Округ 
орталығының 

атауы 
наименование центра 

округа 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) 
мәлімет 

сведение об 
изменении 

наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 6 
1. Жәнібек ауылдық округі Жанібек Жанибекский сельский 

округ  
Жәнібек  ауылы Аудандық 

ономастикалық 
комиссияның 2011 



жылғы 12  
қыркүйектегі № 1 

хаттамасы 
 

 
 
 
 

Казталов ауданы 
Казталовский район 

 
     Казталов ауданы 1928 жылы құрылған. Аудан Батыс Қазақстан облысының оңтүстік – батыс аумағында орналасқан. Оңтүстігінде Нарын 
құмына шектесе Бөкей ордасы, оңтүстік – батысында Жәңібек, батысында, солтүстік батысында Ресейдің Саратов облысы Александров – 
Гай, солтүстігінде Тасқала, солтүстік – шығысында Ақжайық, шығысында Жаңақала аудандарымен шектеседі. Ауданның жалпы аумағы 
1 860 581 га. Аудан орталығы Казталов ауылы Орал қаласынан оңтүстік бағытында 330 шақырым жерде орналасқан. Ауданда 16 ауылдық 
округ, 54 елді мекен бар. 1997 жылы 1 маусымда Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен бұрыңғы Жалпақтал ауданы Казталов 
ауданына қосылды. 

Орталығы – Казталов ауылы  
Центр – Казталов 

 
Әкімшілік – аумақтық бірліктер 

Административно – территориальные единицы 
 

№ 

Ауылдық 
округтерінің атауы 

наименование сельских 
округов 

Округтің 
бұрыңғы атауы 

прежнее 
наименование 

округа 

Округ атауларының  
орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование округов на русском 
языке 

 

Округ 
орталығының 

атауы 
наименование 
центра округа 

Атауларының 
өзгертілген туралы 

мәлімет 
сведение об 
изменении 

наименования 
(решение 

документа) 
1 Казталов ауылдық округі - Казталовский сельский округ  Казталов ауылы - 
2 Тереңкөл ауылдық округі - Теренкульский сельский округ Нұрсай ауылы - 
3 Қараоба ауылдық округі - Караобанский сельский округ Караоба ауылы - 
4 Қошанкөл ауылдық округі - Кушанкульский сельский округ 

 
 

Кошанкөл  ауылы - 



5 Бостандық ауылдық округі - Бостандыкский сельский округ 
 
 

Бостандық ауылы - 

6 Бірік ауылдық округі - Брикский сельский округ 
 
 

Әжібай ауылы - 

7 Болашақ ауылдық округі   Болашакский сельский округ 
 
 

Болашақ ауылы - 

8 Қайынды ауылдық округі - Кайындынский сельский округ 
 
 

Қайынды ауылы - 

9 Жалпақтал ауылдық округі - Жалпақталский сельский округ Жалпактал ауылы - 
10 Жаңажол ауылдық округі - Жанажолский сельский округ 

 
 

Жанажол ауылы - 

11 Ақпәтер ауылдық округі - Акпатерский сельский округ 
 
 

Ақпәтер ауылы - 

12 Қарасу ауылдық округі - Карасуский сельский округ  Қарасу ауылы - 
13 Қараөзен ауылдық округі - Караузенский сельский округ  Қараөзен ауылы - 
14 Талдықұдық ауылдық округі - Талдыкудыкский сельский округ  Талдықұдық ауылы - 
15 Талдыапан ауылдық округі - Талдыапанский сельский округ  Талдыапан ауылы - 
16 Көктерек ауылдық округі - Куктерекский сельский округ  Көктерек ауылы - 
 

Қаратөбе  ауданы  
Каратобинский район 

 
Қаратөбе ауданы –облыстың оңтүстік шығысында орналасқан әкімшілік бөлік. Жерінің аумағы 10,0 мың км2  Тұрғыны 16, 6 мың 

адам. Орталығы Қаратөбе селосы. Бүгінгі таңда 8 селолық округі бар. Атырау облысының Қызылқоға, Ақтөбе облысының Ойыл 
аудандарымен шектесіп жатқан, Қаратөбе ауданы алғаш рет 1928 жылдың 17 қаңтар күні аудан болып құрылды.  

 
Орталығы – Қаратөбе селосы 

Центр – Каратобе 
 

Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
 административно-территориальные единицы 



 
р/с 
№ 

Ауылдық (ауыл (село), 
кент) округтердің атауы 

наименования аульных 
округов (аулов(сел), 

поселков) 

Округтің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование округов 
(центров) (транскрипция) 

на русском языке 

Округ 
орталығының 

атауы 
наименование центра 

округа 

Атаулардың 
өзгертілгені 

туралы (құжат 
шешімі) 
мәлімет 

сведение об 
изменении 

наименования 
(решение 

документа) 
1 2 3 4 5 6 
1. Қаратөбе ауылдық округі Қаратөбе Каратобинский сельский 

округ  
Қаратөбе ауылы  - 

2 Саралжын ауылдық округі Саралжын  Саралжинский  сельский 
округ  

Қарақамыс ауылы - 

3 Қаракөл ауылдық округі Қаракөл Караколский  сельский 
округ 

Ақтай-сай ауылы  
 
 
 
- 

4 Аққозы ауылдық округі Аққозы Аккозинский сельский 
округ 

Қоржын ауылы  
 
 
 
- 

5 Егіндікөл ауылдық округі Егіндікөл Егиндикольский сельский 
округ  

Егіндікөл ауылы  
 
 
 
- 

6 Қоскөл ауылдық округі Қоскөл Коскольский сельский 
округ 

Қоскөл ауылы  
 
 
 
- 

7 Жусандыой ауылдық округі Жусандыой Жусандыойский сельский Жусандыой ауылы  



округ  
 
 
 
- 

8 Сулыкөл ауылдық округі Қалдығайты Сулыкольский сельский 
округ 

Қалдығайты ауылы  
 
 
 
- 

 
 

Орал қаласы 
 

Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
 административно-территориальные единицы 

 
р/с 
№ 

Ауылдық (ауыл (село), кент) 
округтердің атауы 

наименования аульных округов 
(аулов(сел), поселков) 

Округтің бұрынғы 
атауы 

прежнее 
наименование округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование округов 
(центров) (транскрипция) 

на русском языке 

Округ 
орталығының 

атауы 
наименование центра 

округа 

Атаулардың 
өзгертілгені 

туралы (құжат 
шешімі) 
мәлімет 

сведение об 
изменении 

наименования 
(решение 

документа) 
1 2 3 4 5 6 
 Орал қаласының Зачаган 

поселкелік округі 
Орал қаласының 
Зачаганск кенттік 
округі 

Зачаганский поселковый 
округ города Уральска 

Зачаган кенті Өзгертілген жоқ 

2. Орал қаласының Деркөл 
поселкелік округі 

Ораль қаласының 
Деркул кенттік округі 

Деркульский поселковый 
округ города Уральска 

Деркөл кенті Өзгертілген жоқ 

3. Орал қаласының Круглоозерное 
поселкелік округі 

Орал қаласының 
Круглоозерное 
кенттік округі 

Круглоозерновский 
поселковый округ города 
Уральска 

Круглоозерное кенті          Өзгертілген жоқ 

4. Орал қаласының Желаев Орал қаласының Желаевский поселковый Желаев кенті Өзгертілген жоқ 



поселкелік округі Желаев кенттік округі округ города Уральска 
 

                                                                                                           
Ақжайық ауданы 

Акжаикский район 
 

Ақжол ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Акжолского аульного округа 

Орталығы – Ілбішін ауылы 
Центр –  с.Лбишенск 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1.  
 

Ілбішін а. Прогресс 
 

Лбишинск 
 

Халық депутаттары аудандық кеңесінің 1993 
жылғы 23 маусымдағы қаулысы 

2.  Қабыл а. Кардон Кабыл  - 
3.  Битілеу а.  Битлеу - 
4.  Тінәлі а.   - 

 
Ақсуат ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Аксуатского аульного округа 
Орталығы – Ақсуат ауылы 

Центр –  с.Аксуат 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Ақсуат а. Батурин  Аксуат  - 

2 Ақбұлақ а. Каленый Акбулак - 
 
 



Алғабас ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Алгабаского аульного округа 

Орталығы – Алғабас ауылы 
Центр –  с.Алгабас 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1  Алғабас а. 

  
Верхнее Вологино 
 

Алгабас 
 

Халық депутаттары аудандық кеңесінің 1993 жылғы 
25.06 қаулысы 

2 Бесоба а. - Бесоба  - 
3 Жаңажол а. Тельнов Жанажол - 
4 Тегісжол а. Горбунов Тегисжол - 
5 Тоған а. Гидроузель Тоган - 
6 Қарағай а. Тельнов Карагай - 

 
Алмалы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Алмалинского аульного округа 
Орталығы – Алмалы ауылы 

Центр –  с.Алмалы 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1  Алмалы а. Котельный Алмалы Облыс әкімінің қаулысы 4.04. 1994 ж. № 53 

2 Атамекен а. Антонов Атамекен - 

3 Жантемір а. - Жантемир - 

 
 
 



Базартөбе ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Базартюбинского аульного округа 

Орталығы – Базартөбе ауылы 
Центр –  с.Базартюбе 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Базартөбе а. - Базартобе - 
2 Қадырқұл а. - Кадыркул - 

3 Қызылжар а.  
 
 
- 

Кызылжар - 

 
 

Базаршолан ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Базаршуланского аульного округа 

Орталығы – Базаршолан ауылы 
Центр –  с.Базаршулан 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Базаршолан а.  - Базаршулан  - 
2 Баянтөбе а - Баянтобе - 
3 Есім а. - Есим - 

 
 

Бударин ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Бударинского аульного округа 



Орталығы – Бударин ауылы 
Центр –  с.Бударин 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Бударин а.  Бударин Халық депутаттары Чапаев ауд.кеңесінің. 25.06.1993 

ж. қаулысы 
2 Коловертное а. Барановка Коловертное - 
3 Самал а.  Самал - 

 
Есенсай ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Есенсайского аульного округа 
Орталығы – Есенсай ауылы 

Центр –  с.Есенсай 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Есенсай а. Есенсай Есенсай - 
2 Кеңсуат а. Кеңсуат Кенсуат - 
3 Тасоба а. Тасоба Тасоба - 

 
Жамбыл ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Жамбульского аульного округа 
Орталығы – Жамбыл ауылы 

Центр –  с.Жамбул 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 



1 2 3 4 5 
1 Жамбыл а. - Жамбул Облыс әкімінің 2010 ж. 9.04.№74 қаулысы 

2 Бітік а. - Бітік - 

3 Дөңгелек а. - Донгелек - 

4 Үштөбе а. - Үштөбе - 

 
 

Жаңабұлақ ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Жанабулакского аульного округа 

Орталығы – Жаңабұлақ ауылы 
Центр –  с.Жанабулак 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Жаңабұлақ а. Кожехар Жанабулак Мемономком 14.07.2000 жылғы ұйғарымы 

Халық депутаттары Чапаев ауд.кеңесінің. 
25.06.1993 ж. қаулысы 

2 Қосшығыр а. Локтев Косшыгыр - 
 

Қабыршақты ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Кабыршактинкского аульного округа 

Орталығы – Қабыршақты ауылы 
Центр –  с.Кабыршакты 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
  
1 

Первомай а. 
 

 
 

Первомай 
 

Халық депутаттары Чапаев ауд.кеңесінің. 25.06.1993 
ж. қаулысы 



2 Үшқұдық а. Бахирев Үшқұдық - 
 

Қарауылтөбе ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Караултобинкского аульного округа 

Орталығы – Қарауылтөбе ауылы 
Центр –  с.Караултобе 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
  
1 

Қарауылтөбе а.  Караултобе  

2 Қырыққұдық а.  Кырыккудук - 

 
 

Қурайлысай ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Курайлысайского аульного округа 

Орталығы – Қурайлысай ауылы 
Центр –  с.Курайлысай 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
  
1 

Жұбан Молдағалиев а. Құрайлысай Жубан Молдагалиев 
  

Мемономком 14.07.2000 жылғы ұйғарымы 

2 Сайқұдық а. - Сайкудук - 
3 Әтібек а. - Әтибек - 

 
Мерген ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Мергеневского аульного округа 
Орталығы – Мерген ауылы 



Центр –  с.Мерген 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Мерген а. Мергенево Мерген Халық депутаттары Чапаев ауд.кеңесінің. 25.06.1993 

ж. Қаулысы 
2 Мойылды а. Горячкин Мойылды БҚО мәслихатының 11 желтоқсан 2006 жылғы  

№ 33-24 және БҚО әкімдігінің 13 қазан 2006 жылғы № 
319 шешімі 

3 Жолап а. Юлаев  Жолап Халық депутаттары Чапаев ауд.кеңесінің. 25.06.1993 
ж. қаулысы 

 
Сарытоғай ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Сарытогайского аульного округа 
Орталығы – Жанама ауылы 

Центр –  с.Жанама 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Жанама а. Жанама Жанама - 
2 Сарман а. Сарман Сарман - 

 
Тайпақ ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Тайпакского аульного округа 
Орталығы – Тайпақ ауылы 

Центр –  с.Тайпак 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 



1 2 3 4 5 
1 Тайпақ а. Калмыков Тайпак ҚР Президентінің 1996 жылғы Жарлығы  
2 Томпақ а. Краснояр Томпак Облыс әкімінің 4.04.1994 ж. №53 шешімі 
3 Шабдаржап а. Харькино Шабдаржап Облыс әкімінің 4.04.1994 ж. №53 шешімі 

 
 

Чапай ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Чапайского аульного округа 

Орталығы – Чапай ауылы 
Центр –  с.Чапаево 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Чапай а. Чапай Чапаево Халық депутаттары Чапаев ауд.кеңесінің. 25.06.1993 

ж. қаулысы 
2 Жайық а.  Фоефаново Жайык - 
 

                                                                                                                                                                     
Бөкейордасы ауданы 

Бокейординский район 
  

Сайқын ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Сайхинского аульного округа 

Орталығы – Сайқын ауылы 
Центр –  аул Сайхин 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
 

Сайқын  а. 
 

Сайқын 
 

Сайхин 
 

- 



2 Мәмбет а. Сталин Мамбет Орда ауданы әкімінің 30.09.1997 ж. №212 шешімі 
3 Жәрмеңке а. Ленин Жарменке Орда ауданы әкімінің 30.09.1997 ж. №212 шешімі 
4 Шоңай а. Шоңай Шонгай - 

 
Бисен ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Бисенского аульного округа 
Орталығы –Бисен ауылы 

Центр –  аул Бисен 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
 

Бисен  а. 
 

Бисен 
 

Бисен 
 

- 

2 Жиекқұм а. Большевик Жиеккум - 
3 Жамбыл а. Жетібай  Жамбыл - 
4 Көктерек а. Көктерек Көктерек - 

 
Ұялы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Уялинского аульного округа 
Орталығы – Ұялы ауылы 

Центр –  аул Уялы 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
 

Ұялы а. 
 

Искра Уялы 
 

БҚО әкімдігінің 06.09.2005 жылғы №293 
қаулысы, БҚО маслихатының 22.10.2005 ж. №22-

3 бірлескен шешімімен Искра ауылы Ұялы 
ауылы болып ауыстырылды. 

2 Кеңой а. Кеңой  Кеной - 
3 Науша а. Науша Науша - 

 



Темір Масин ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Темир Масинского аульного округа 

Орталығы – Бөрлі ауылы 
Центр –  аул Борли 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 

1. 
 

Бөрлі а. 
 

Бөрлі Бурли 
 

- 

2 Тереңқұдық а. Тереңқұдық Теренкудук - 
 

Мұратсай ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Муратсайского аульного округа 

Орталығы – Мұратсай ауылы 
Центр –  аул Муратсай 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
 

Мұратсай а. 
 

Мұратсай Муратсай . 

2 Әжен а. Әжен Ажен - 
3 Тайғара а. Тайғара Тайгара 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 



Саралжын ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Саралжинского аульного округа 

Орталығы – Саралжын ауылы 
Центр –  аул Саралжин 

 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
 

Саралжын а. 
 

Саралжын Саралжин 
 

- 

2 Бескөл а. Витебск Бескуль Жиырма бірінші сайланған халық депутаттары 
Саралжын селолық Кеңесінің VI сессиясының 

25.11.1991 жылғы №6-4 қаулысы 
            

        Хан Ордасы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Хан ординского аульного округа 

Орталығы – Хан ордасы ауылы 
Центр –  аул Хан ордасы 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
 

Хан ордасы  а. 
 

Орда Хан орда 
 

БҚО әкімдігінің 10.02.2006 жылғы №48 қаулысы, 
БҚО маслихатының 18.02.2006 ж. №25-5 

бірлескен шешімімен Орда ауылы Хан Ордасы 
ауылы болып ауыстырылды. 

2 Қарасу а. Ворошилов Карасу - 
3 Сейітқали а. Сейітқали Сейтқали - 
4 Үштерек а. Үштерек Уштерек - 

                              
 



  Сырым ауданы      
      Сырымский район   

                                   
Алғабас ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Алгабасского аульного округа 
Орталығы – Алғабас ауылы   

Центр –  аул Алгабас 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Алғабас а.  - с. Алгабас  - 
2 Жаңаөңір а.  - с.Жанаөңір  - 
3 Сасықкөл а.. -  с.Сасыккөл                 - 

Аралтөбе ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Орталығы – Аралтөбе ауылы   

Центр –  аул Аралтюба 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Аралтөбе а.  - с. Аралтобе - 
2 Қызылағаш  а. - с.Кызылагаш  - 

Бұлан ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
 Орталығы – Бұлан ауылы  

 Центр –  аул Булан 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Бұлан а. - с. Булан - 



2 Жамбыл  а. - с.Жамбыл - 
Орталығы – Бұлдырты ауылы 

Центр –  аул Булдырты 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Аққұдық а. - с.Аккудуқ       - 
2 Бұлдырты а. - с.Булдырты   - 
3 Жарқамыс а. - с.Жарқамыс             - 
4 Көгеріс а. - с.Когерис       - 
5 Қарақұдық а. - с.Каракудык - 

Орталығы – Елтай ауылы  
Центр –  аул Елтайский 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Алатау а.           - с.Алатау            - 
2 Тасқұдық а. - с.Таскудук - 

Орталығы – Жымпиты ауылы  
Центр –  аул Жымпиты 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Жымпиты а.                  - с.Жымпиты                   - 

2 1 май а.                               - с.1 май                               - 



3 Өлеңті а. - с.Оленти - 

Орталығы – Жосалы ауылы  
Центр –  аул Жосалинский 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 Былқылдақ а. - с.Былкылдак   - 
2 Кеңащы а.              - с.Кенащы               - 
3 Қоңыр а.  - с.Коңыр   - 
4 Тамды а. - с.Тамды - 

Орталығы – Жетікөл ауылы  
 Центр –  аул Жетиколский 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Ақоба а. - с.Акоба  - 
2 Жетікөл а.  - с.Жетикол - 
3 Қарақұдық а. - с.Каракудуқ.  - 
4 Қосарал а. - с.Косарал - 

Орталығы – Шағырлыой ауылы 
 Центр –  аул Саройский 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Жаңақоныс а.  - с.Жаңаконыс   - 
2 Көздіқара а.  - с.Көздикара   - 
3 Шағырлыой а. - с.Шагырлыой   - 



4 Қызылтаң а. - с.Кызылтан - 
Орталығы – Қособа ауылы  

Центр –  аул Кособинский 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Жырақұдық а.  - с.Жыракудық  - 

2 Қособа а. - с.Кособа - 
Орталығы – Талдыбұлақ ауылы  

Центр –  аул Талдыбулакский 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Талдыбұлақ а.  - с.Талдыбулақ   - 
2 Қазақстан а. - с.Казакстан - 

 
 

Орталығы – Тоганас ауылы  
Центр –  аул Тоганаский 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Аңқаты а. - с. Анкаты  - 
2 Сегізүй а. - с.Сегизуй  - 
3 Тоғанас а. - с.Тоганас  - 
4 Қарағанды а. - с.Караганды   - 
5 Құспанкөл а. - с.Куспанкол  - 



 
Теректі ауданы 

Теректинский  район 
Ақжайық ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Акжаикского сельского округа 
Орталығы – Ақжайық ауылы 

Центр –  село Акжаик 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 

 
Ақжайық  а. 
 

Ақжайық 
 

Акжаик 
 

2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 
ұйғарымы 

2 Абай а, Абай Абай 2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 
ұйғарымы 

3 Санаторий Ақжайық а. Санаторий Ақжайық Санаторий Акжаик 2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 
ұйғарымы 

4 Подхоз а. Подхоз  Подхоз  2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 
ұйғарымы 

5 Сүттігенді а. Сүттігенді  Суттигенды 2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 
ұйғарымы 

6 Талпын а. Талпын  Талпын  2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 
ұйғарымы 

 
Ақсоғым ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Аксогымского сельского округа 
Орталығы – Ақсоғым ауылы 

Центр –  село Аксогым 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Ақсоғым  а. Ақсоғым Аксогым 2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 



ұйғарымы 
2 Қараауыл Қараауыл Карааул  
3 Қызыл үй Қызыл үй Кызыл уй  
4 Майшұңқұр Майшұңқұр Майшункур  
5 Мақпал Мақпал Макпал  
6 Маяжай Маяжай Саяжай  
7 Бозай а. 

Бөлімшелері: 
Ақ үй 
Көкмешіт 
Қамыс зауыт 

Бозай 
Бөлімшелері: 
Ақ үй 
Көкмешіт 
Қамыс зауыт 
 

Бозай 
Отделения: 
Ак уй 
Кокмечеть 
Камыш завод 

2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 
ұйғарымы 

8 Үлкен Еңбек а. 
Бөлімшелері: 
Кіші қала 
Қарасу  
Отар 

Үлкен Еңбек  
Бөлімшелері: 
Кіші қала 
Қарасу  
Отар 

Улкен Енбек 
Отделения: 
Киши кала  
Карасу 
Отар 

2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 
ұйғарымы 

9 Табынбай а. 
Бөлімшелері: 
Көшербай 

Табынбай 
 Бөлімшелері: 
Көшербай 

Табынбай 
Отделения: 
Кошербай  

2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 
ұйғарымы 

Ақсуат ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Аксуатского сельского округа 

Орталығы – Ақсуат ауылы 
Центр –  село Аксуат 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 

 
Ақсуат а. 
Бөлімшелері: 
Колузаново 

Ақсуат  
Бөлімшелері: 
Колузаново 

Аксуат 
отделение:  
Колузаново 

2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 
ұйғарымы 

2 Әйтиев ауылы Әйтиев  Айтиево 2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 
ұйғарымы 

3 Магистральное а. Магистральное  Магистральное 2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 
ұйғарымы 



4 Пойма а. 
Жол айрығы: 
Желаево Пойма 
Пойма Колузаново 

Пойма  
Жол айрығы: 
Желаево Пойма 
Пойма Колузаново 

Пойма 
разъезд: 
Желаево Пойма 
Пойма Колузаново 

2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 
ұйғарымы 

Аңқаты ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Анкатинского сельского округа 

Орталығы – Аңқаты ауылы 
Центр –  село Анкаты 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. Аңқаты а, Аңқаты  Анкаты 2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 

ұйғарымы 
2 Ерсары а. Ерсары Ерсары 2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 

ұйғарымы 
3 Жаңаауыл а. Жаңаауыл  Жанаауыл 2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 

ұйғарымы 
4 Қандық а. Қандық  Кандык 2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 

ұйғарымы 
5 Рыбцех а. Рыбцех  Рыбцех 2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 

ұйғарымы 
6 Сатымшеген а. Сатымшеген  Сатымшеген 2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 

ұйғарымы 
Богданов ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Богдановского сельского округа 
Орталығы – Богдановка ауылы 

Центр –  село Богдановка 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. Богдановка  а. Богдановка Богдановка 2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 



    ұйғарымы 
2 Алғабас а. Алғабас  Алгабас 2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 

ұйғарымы 
3 Придорожное а. Придорожное  Придорожное 2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 

ұйғарымы 
4 Сәрсенов а. Сәрсенов  Сарсеново 2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 

ұйғарымы 
             

Долин ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Долинского сельского округа 

Орталығы – Долинное ауылы 
Центр –  село Долинное 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 

 
Долинное а. 
Бөлімшелері: 
Ақсай 
Жанаталап 

Долинное 
Бөлімшелері: 
Ақсай 
Жанаталап 

Долинное 
 отделение: 
Ақсай 
Жанаталап 

2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 
ұйғарымы 

2 Төңкеріс а. 
Бөлімшелері: 
Алебастрово 
Маштаково 
Жол айрығы: 
Таксай 
Қыстау: 
Солянка  

Төңкеріс 
Бөлімшелері: 
Алебастрово 
Маштаково 
Жол айрығы: 
Таксай 
Қыстау: 
Солянка 

 Тонкерис 
отделения: 
Алебастрово 
Маштаково 
Жол айрығы: 
Таксай 
зимовка: 
Солянка 

2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 
ұйғарымы 

3 Қоныссай а. Қоныссай  Коныссай 2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 
ұйғарымы 

4 Шөптікөл а. Шөптікөл  Шоптыколь 2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 
ұйғарымы 

Новопавлов ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Новопавловского сельского округа 

Орталығы – Новопавлов ауылы 



Центр –  село Новопавловка 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 

 
Новопавловка  а. 
 

Новопавловка 
 

Новопавловка 
 

2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 
ұйғарымы 

Подстепный ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Подстепновского сельского округа 

Орталығы – Подстепное ауылы 
Центр –  село Подстепное 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 

 
Подстепное  а. 
Бөлімшелері: 
Городище 
Урочище Луговое 
Шағатай 

Подстепное 
Бөлімшелері: 
Городище 
Урочище Луговое 
Шағатай  

 Подстепное 
отделение: 
Городище 
Урочище Луговое 
Шагатай 

2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 
ұйғарымы 

2 Тұқпай а. Тұқпай  Тукпай 2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 
ұйғарымы 

3 Юбилейное а. Юбилейное Юбилейное 2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 
ұйғарымы 

4 Барбастау а. Барбастау Барбастау 2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 
ұйғарымы 

                                                                                              
Покатилов ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Покатиловского сельского округа 
Орталығы – Покатиловка ауылы 

Центр –  село Покатиловка 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  



наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
 Покатиловка  а. Покатиловка Покатиловка 2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 

ұйғарымы 
 Кирова Кирова Кирова  
 Таран Таран Таран  

 
Приречный ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Приреченского сельского округа 
Орталығы – Приречное ауылы 

Центр –  село Приречное 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 

 
Приречное  а. 
Бөлімшелері: 
Алексеевка 

Приречное Бөлімшелері: 
Алексеевка 

Приречное отделение: 
Алексеевка 

2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 
ұйғарымы 

 
Ұзынкөл ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Узынкольского сельского округа 
Орталығы – Ұзынкөл ауылы 

Центр –  село Узынколь 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 

 
Ұзынкөл а. 
 

Ұзынкөл  Узынколь 2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 
ұйғарымы 

 
Федоров ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 



административно-территориальные единицы Федоровского сельского округа 
Орталығы – Федоровка ауылы 

Центр –  село Федоровка 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 

 
Федоровка а. 
Бөлімшелері: 
Бутайка 
Жамбул 
Жол айрығы: 
Вербовое 

Федоровка 
Бөлімшелері: 
Бутайка 
Жамбул 
Жол айрығы: 
Вербовое 

  Федоровка 
отделения: 
Бутайка 
Жамбул 
разъезд: 
Вербовое 

2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық 
Мемономкомның ұйғарымы 

2 Донецк  а. Донецк  Донецк 2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық 
Мемономкомның ұйғарымы 

3 Жайық  а. Жайық  Жайык 2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық 
Мемономкомның ұйғарымы 

4 Қабылтөбе а.  Қабылтөбе  Кабылтобе 2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық 
Мемономкомның ұйғарымы 

 
Шаған ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Чаганского сельского округа 
Орталығы – Жаңаөмір ауылы 

Центр –  село Жанаомир 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 

1. 
 

Бекей а. Бекей  Бекей 2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық 
Мемономкомның ұйғарымы 

2 Жаңаөмір а. 
Бөлімшелері: 
аэропорт 

Жаңаөмір 
Бөлімшелері: 
Аэропорт  

Жанаомир 
отделение: 
аэропорт 

2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық 
Мемономкомның ұйғарымы 



3 Социализм  а. 
Бөлімшелері: 
Сатым 

Социализм 
 Бөлімшелері: 
Сатым 

Социализм 
отделение: 
Сатым 

2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық 
Мемономкомның ұйғарымы 

4 Погромный  а. Погромный  Погромный 2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық 
Мемономкомның ұйғарымы 

 
 

Шағатай ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Шагатайского сельского округа 

Орталығы – Шағатай ауылы 
Центр –  село Шагатай 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 

 
Қарабас а. Қарабас  Карабас 2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 

ұйғарымы 
2 Қоғалытөбек а. Қоғалытөбек Когалытобек 2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 

ұйғарымы 
3 Құтсиық  а. Құтсиық  Кутсиык 2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 

ұйғарымы 
4 Қызылжар  а. Қызылжар  Кызылжар 2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 

ұйғарымы 
5 Шағатай  а. 

Бөлімшелері: 
Байхана 
Жезбұға 
Плантация 
Старый центр 

Шағатай 
 Бөлімшелері: 
Байхана 
Жезбұға 
Плантация 
Старый центр 

Шагатай 
отделения: 
Байхана 
Жезбуга 
Плантация 
Старый центр 

2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 
ұйғарымы 

6 Қарабас  а. Қарабас   Карабас 2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 
ұйғарымы 

Шалқар ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Шалкарского сельского округа 

Орталығы – Сарыөмір ауылы 
Центр –  село Сарыомир 



Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
 
 
 
 

Дуана а. 
 

Дуана  Дуана 2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 
ұйғарымы 

2 Сарыөмір  а. Сарыөмір  Сарыомир 2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 
ұйғарымы 

3 Шалқар  а. Шалқар Шалкар 2011ж. 07 қыркүйектен  аудандық Мемономкомның 
ұйғарымы 

 
 

Зеленов  ауданы 
Зеленовский  район 

Переметный ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Переметнского аульного округа 

Орталығы – Переметный ауылы 
Центр –  аул Переметное 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

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

 

Калинин  а. 
Чернояров а. 
Забродин а. 
Усихин а. 
Поливной а. 

 
 

   с. Калинина             
   с. Черноярова 
   с. Забродина 
   с. Усихина 
   с. Поливной 

  

Зеленый  ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 



административно-территориальные единицы Зеленовского аульного округа 
Орталығы –  Зеленый  ауылы 

Центр –  аул  Зеленовского 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
 

 
 

 Асерчево а.  
 

      с. Асерчево          
 

  

Переметый ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Переметнского аульного округа 

Орталығы – Чиров  ауылы 
Центр –  аул Чирово 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2.  

 

 Чиров а. 
 Балабанов а. 
 

 
 

    с. Чиров 
    с. Балабанов            

 

  

 
Дариьян  ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Дариньского аульного округа 
Орталығы – Дариьян ауылы 

Центр –  аул Дариньск 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 



1. 
2. 
  

 Озерный а. 
Галицин а. 
 

 
 

              с. Озерный 
              с. Галицин 

 

  

Раздольный ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Раздольного аульного округа 

Орталығы – Раздольный ауылы 
Центр –  аул Раздольный 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 

  2. 
  

 

 Раздолный  а. 
Красный свет а 
 

 
 

     с. Раздольный            
   с. Красный свет 

  

Егіндібұлақ  ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Егиндибулакского аульного округа 

Орталығы –  Егіндібұлақ ауылы 
Центр –  аул  Егиндибулак 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 
  

 

 Егіндібұлақ а. 
 Чеснаков а.  

Цыганов а. 
 

       с. Егиндибулаксий          
 

  

  Железнов ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы  Железновского аульного округа 

Орталығы –  Железнов  ауылы 
Центр –  аул  Железново 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  



наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 
3. 
  

 

 Железнов а.  
Новенький а. 
Соколов а.  

  
 

    с.  Железнов 
     с. Новеньский  
     с. Соколов 

 

  

  Щапов ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы  Щапоского  аульного округа 

Орталығы –  Щапов ауылы 
Центр –  аул   Щапово  

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
 
  

 

  Щапов а.    
 

       с. Щапов 
 

  

 
   Первосоветск ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы   Первосоветского  аульного округа 
Орталығы –   Первосоветск ауылы 

Центр –  аул    Первосоветски 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 
  

   Таловая а. 
  Белоглинка а. 
  

  
 

       с. Таловой   
       с. Белоглинка  

  



 
   Январцев  ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы  Январцевского  аульного округа 
Орталығы –   Январцев ауылы 

Центр –  аул   Январцево  
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
 
  

 

   Красноармейск а.    
 

   с. Красноармейски    
 

  

   Көшім ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы  Кушумского  аульного округа 

Орталығы –  Көшім ауылы 
Центр –  аул    Кушум 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

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

  Балаган а. 
 Үлкен-Шаған а. 
  Колесов а. 
 Владимир а. 
    

  
 

 с. Балаганский  
с. Большой -Чаган 
с. Колесово 
с. Владимир 
   

  

  Янайкин  ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы  Янайкиского  аульного округа 

Орталығы –   Янайкин ауылы 
Центр –  аул   Янайкино 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  



наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 
 
  

 

    Богатск а. 
 Скоркино а. 

  
 

         с. Богатск 
        с. Скворкино 

  

   Рубежка  ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы  Рубежского  аульного округа 

Орталығы –  Рубежка ауылы 
Центр –  аул   Рубежка 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
 
  

 

    Чувашка а.   
 

 с. Чувашка 
 

  

   Чеснаков ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы   Чеснаковского  аульного округа 

Орталығы –  Чеснаков ауылы 
Центр –  аул   Чеснаково 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
 
  

 

    Чеснаков а.   
 

         с. Чеснаков 
 

  



  Чеботарев ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы   Чеботаревского   аульного округа 

Орталығы –   Чеботарев ауылы 
Центр –  аул   Чеботарево 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 

 
    Хамино а/о    с.Хамино 

 
  

 
Мичурин ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы   Мичуринского аульного округа 
Орталығы –   Мичурин ауылы 

Центр –  аул   Мичурино 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 

1 2 3 4 5 

1. 
2. 
3.  

4. 
5. 
6. 

    Ливкина а 
Джамбул а 
Зеленый а 
Октябрская а. 
Садовая а. 
Набережная а. 

  
 

  с.Ливкин 
с.Джамбул 
с. Зеленый 
с.Октябрск 
с.Садовая 
с.Набережная 

  

   
Чапов ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы   Чаповского аульного округа 



Орталығы –   Чапов ауылы 
Центр –  аул   Чапов 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 
 3 

 

   Кожевникова а/о 
Горбунов а. 
Павлово а. 

  
 

  с.Кожевников 
с.Горбунов 
с.Павлово 

  

   
Белес ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы   Белеского аульного округа 
Орталығы –   Белес ауылы 

Центр –  аул   Белес 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
 
  

 

  Ак жол а/ 
 
 

  
 

 с. Ак жол    

   
Макаров ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы   Макровского аульного округа 
Орталығы –   Макаров ауылы 

Центр –  аул   Макаров 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 



1 2 3 4 5 
1. 
 
  

 

 Пригородная а 
 
 

  
 

 с. Пригородная   

  
 Краснов ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы   Красновского аульного округа 
Орталығы –   Краснов ауылы 

Центр –  аул   Краснов 
/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 

1 2 3 4 5 

1. 
2 
 3 

4 
5 

Астафьева а 
Погодаева а 
Котельникова а 
Шучкина а 
Чапурин а 

  
 

 с. Астафьева 
с. Погодаева 
с.Котельникова 
с.Шучкина 
с.Чапурина 

  

  Трекин ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы   Трекинского аульного округа 

Орталығы –   Трекин ауылы 
Центр –  аул   Трекино 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 



1. 
2 
 3 

 

 Володарка а 
Жайық а 
Новенкий а 
 

  
 

 с. Володарка 
с.Жайық 
с.Новенкий 

  

  Красноармейск ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы   Красноармейского аульного округа 

Орталығы –   Красноармейск ауылы 
Центр –  аул   Красноармейск 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
 
 

 

 Спартак а 
 

  
 

с. Спартак    

 
 

Бөрлі ауданы 
Бурлинский район 

Ақбұлақ селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Акбулакского селского округа 

Орталығы – Ақбұлақ ауылы 
Центр –  аул Акбулак 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
 

Сатайкөл  а. Сатайкөл                Сатайкул  

Ақсу селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Аксуского селского округа 



Орталығы – Ақсу ауылы 
Центр –  аул Ақсу 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
 

Жаңақоныс  а. Жаңақоныс                Жанаконыс  

Березовка селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Березовского селского округа 

Орталығы – Березов ауылы 
Центр –  аул Березовка 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
 

Сулысай  а. Сулысай                Сулысай  

Бөрлі ауылдық әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Бурлинского ауылного округа 

Орталығы – Бөрлі ауылы 
Центр –  аул Бурлин 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
 

Масайтөбе  а. Масайтөбе                Масайтубе  

Березовка селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Березовского селского округа 



Орталығы – Березов ауылы 
Центр –  аул Березовка 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
 

Сулысай  а. Сулысай                Сулысай  

Бумакөл селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Бумакулского селского округа 

Орталығы – Бумакөл ауылы 
Центр –  аул Бумакул 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 

Облавка  а. 
Утвинка а. 

Облавка 
Утвинка 

               Облавка 
Утвинка 

 

Жарсуат селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Жарсуатского селского округа 

Орталығы – Жарсуат ауылы 
Центр –  аул Жарсуат 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 

Димитров  а. 
Қарашығанақ а. 

Димитров 
Қарашығанақ 

               Димитров 
Карашыганак 

 

Қанай селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Канайского селского округа 

Орталығы – Қанай ауылы 



Центр –  аул Канай 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
 

Данилякөл  а. Данилякул                Данилякул  

Пугачев селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Пугачевского селского округа 

Орталығы – Пугачев ауылы 
Центр –  аул Пугачев 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 
3. 

Бесағаш  а. 
Аралтал а. 
Бестау а. 

Бесағаш 
Аралтал 
Бестау 

               Бесагаш 
Аралтал 
Бестау 

 

Өспен селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Успенского селского округа 

Орталығы – Өспен ауылы 
Центр –  аул Успен 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 

Жаңаталап  а. 
Қаракемір   а. 

Жаңаталап 
Қаракемір 

               Жанаталап 
Каракемир 

 

 
 

Жаңақала ауданы 



Жангалинский район 
Жаңақала ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Жангалинского аульного округа 
Орталығы – Жаңақала ауылы 

Центр –  аул Жангала 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. Жаңақала а. Жаңақала а. Жангала – 

Бірлік ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Бирликского аульного округа 

Орталығы – Бірлік ауылы 
Центр –  аул Бирлик 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 
3. 
 
 

Бірлік а. 
Үшкемпір а. 
Ақбалшық а. 

Бірлік а. 
Үшкемпір а. 
Ақбалшық а. 

с. Бирлик 
с. Ушкемпир 
с. Акбалшык 

– 

Жаңажол  ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Жанажолского аульного округа 

Орталығы – Жаңажол ауылы 
Центр –  аул Жанажол 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 



1. 
2. 
3. 

Жаңажол а. 
Кіші Айдархан а. 
Сарыкөл а. 

Жаңажол а. 
Кіші Айдархан а. 
Сарыкөл а. 

с. Жанажол 
с. Киши Айдархан 

с. Саркол 

– 

Жаңақазан ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Жанаказанского аульного округа 

Орталығы – Жаңақазан ауылы 
Центр –  аул Жанаказан 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 
3. 
 
 

Жаңақазан а. 
Балдырған а.  
Жуалыой а. 

Жаңақазан а. 
Балдырған а.  
Жуалыой а. 

Жанаказан 
Балдырган 
Жуалыой  

– 

Көпжасар  ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Копжасарского аульного округа 

Орталығы –Көпжасар  ауылы 
Центр –  аул Копжасар 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 
3. 
 
 

Көпжасар а. 
Салтанат а. 
Саралжын а. 
 

Көпжасар а. 
Салтанат а. 
Саралжын а. 
 

Копжасар 
Салтанат 

Саралжын 
 

– 

Қызылоба ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Кызылобинского аульного округа 

Орталығы – Қызылоба ауылы 
Центр –  аул Кызылоба 



Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 

3. 

Қызылоба а. 
Айтпай а. 
Жангелді а. 

Қызылоба а. 
Айтпай а. 
Жангелді а. 

Кызылоба 
Айтпай 

Жангелди  

– 

С. Мендешев  ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы С. Мендешевского аульного округа 

Орталығы – Қырқопа ауылы 
Центр –  аул Кыркопа 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 

Қырқопа а. 
Балғын а. 
Еңбек а 

Қырқопа а. 
Балғын а. 
Еңбек а 

Кыркопа  
Балгын 
Енбек 

– 

Мәстексай ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Мастексайского аульного округа 

Орталығы – Мәстексай ауылы 
Центр –  аул Мастексай 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 

Мәстексай  а. 
Мұқыр а. 
 

Мәстексай  а. 
Мұқыр а. 
 

Мастексай 
Мухор 

– 

Пятимар  ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Пятимарского аульного округа 



Орталығы – Пятимар ауылы 
Центр –  аул Пятимар 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 
3. 

Пятимар а. 
Аққұс а. 
Борық а. 
Плантация а. 

Пятимар а. 
Аққұс а. 
Борық а. 
Плантация а. 

Пятимар  
Аккус 
Борык 

Плантация 

– 

 
 

Шыңғырлау ауданы 
Чингирлауский район 

Шыңғырлау ауылдық округінің әкімшілік аумақтық бірлігі 
Административно – терриоториальные единицы Чингирлауского сельского округа 

Орталығы – Шынғырлау 
Центр – аул Шынгырлау 

 

 
Тасқала ауданы 

Таскалинский район 
Достық ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

 
 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі 
атауы(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) 
на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі)мәлімет 
сведение об изменении 

наименование(решение документа) 
1 Шыңғырлау селолық округі Шыңғырлау Шынгырлау Батыс Қазақстан облыстық 

мәслихатының 2010ж 12 сәуірдегі 
№20-12 шешіміне сәйкес 

2  Шыңғырлау стансасы Чингирлау  Шынгырлау  ҚР Үкіметі жанындағы  Мемлекеттік 
онамастика комиссиясы ұйғарымымен 
3.04.2003ж 

 3                                                                                     Тузово разъезі Тузово Тузово  
 4 Успешный разъезі Успешный Успешный  



административно-территориальные единицы Торгайского аульного округа 
Орталығы – Достық 
Центр –  аул Достык 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 
 
 
 

Бастау   Вавилино Бастау   (БҚО әкімдігінің № 251 10.11.2010 жыл БҚО 
мәслихаты № 28-7 13.12.2010 жылғы Қаулысы 

және Шешімі) 

 Ынтымақ  Крутой Ынтымак  БҚО әкімдігінің № 251 10.11.2010 жыл БҚО 
мәслихаты № 28-7 13.12.2010 жылғы Қаулысы 

және Шешімі 
Қазақстан ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Торгайского аульного округа 
Орталығы – Атамекен 
Центр –  аул Атамекен 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
 
 
 
 

Алмалы Кирово Алмалы БҚО әкімдігінің № 251 10.11.2010 жыл БҚО 
мәслихаты № 28-7 13.12.2010 жылғы Қаулысы және 

Шешімі 

Қосшы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Торгайского аульного округа 

Орталығы – Оян 
Центр –  аул Оян 

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



№ разъездер) атауы 
наименование 

населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

бұрынғы атауы 
прежнее наименование 

населенных пунктов 

(транскрипциясы) 
наименование 

(транскрипция) на 
русском языке 

мәлімет  
сведение об измененеии наименования (решение 

документа) 
 

1 2 3 4 5 
1. 
 
 
 
 

Кеңжайлау Чебаково Кенжайлау БҚО әкімдігінің № 251 10.11.2010 жыл БҚО 
мәслихаты № 28-7 13.12.2010 жылғы Қаулысы және 

Шешімі 

Мерей ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Торгайского аульного округа 

Орталығы – Мерей 
Центр –  аул Мерей 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
 
 
 
 

Аққайнар  Астраханкино Аккайнар  БҚО әкімдігінің № 251 10.11.2010 жыл БҚО 
мәслихаты № 28-7 13.12.2010 жылғы Қаулысы және 

Шешімі 

 Өркен  Белугино Оркен  БҚО әкімдігінің № 251 10.11.2010 жыл БҚО 
мәслихаты № 28-7 13.12.2010 жылғы Қаулысы және 

Шешімі 

 Тоғайлы Жемшін Тогайлы БҚО әкімдігінің № 251 10.11.2010 жыл БҚО 
мәслихаты № 28-7 13.12.2010 жылғы Қаулысы және 

Шешімі 

 Айнабұлақ  Родник Айнабулак  БҚО әкімдігінің № 251 10.11.2010 жыл БҚО 
мәслихаты № 28-7 13.12.2010 жылғы Қаулысы және 

Шешімі 
Тасқала ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Торгайского аульного округа 



Орталығы – Тасқала 
Центр –  аул Таскала 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
 
 
 
 

Жігер  Красненьское Жигер  БҚО әкімдігінің № 251 10.11.2010 жыл БҚО 
мәслихаты № 28-7 13.12.2010 жылғы Қаулысы және 

Шешімі 

 Бірлік  Кузнецово Бирлик  БҚО әкімдігінің № 251 10.11.2010 жыл БҚО 
мәслихаты № 28-7 13.12.2010 жылғы Қаулысы және 

Шешімі 
 

 
Жәнібек ауданы 

Жанибекский район 
Жәнібек ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Жанибекского аульного округа 
Орталығы – Жәнібек ауылы 

Центр –  аул Жанибек 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, 

разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее 
наименование 

населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
 Ақоба ауылдық округі  Ақоба Акоба Аудандық ономастикалық комиссияның 2011 жылғы 

12  қыркүйектегі № 1 хаттамасы 
 Борсы ауылдық округі  Борсы Борсы Аудандық ономастикалық комиссияның 2011 жылғы 

12  қыркүйектегі № 1 хаттамасы 
 Жақсыбай ауылдық округі  Жақсыбай Жаксыбай Аудандық ономастикалық комиссияның 2011 жылғы 

12  қыркүйектегі № 1 хаттамасы 
 Жәнібек ауылдық округі  Жәнібек Жанибек Аудандық ономастикалық комиссияның 2011 жылғы 



12  қыркүйектегі № 1 хаттамасы 
 Қамысты ауылдық округі  Қамысты Камысты Аудандық ономастикалық комиссияның 2011 жылғы 

12  қыркүйектегі № 1 хаттамасы 
 Күйгенкөл ауылдық округі  Күйгенкөл Куйгенкөл Аудандық ономастикалық комиссияның 2011 жылғы 

12  қыркүйектегі № 1 хаттамасы 
 Талов ауылдық округі  Талов Талов Аудандық ономастикалық комиссияның 2011 жылғы 

12  қыркүйектегі № 1 хаттамасы 
 Тау ауылдық округі  Тау Тау Аудандық ономастикалық комиссияның 2011 жылғы 

12  қыркүйектегі № 1 хаттамасы 
 Ұзынкөл ауылдық округі  Ұзынкөл Узынкол Аудандық ономастикалық комиссияның 2011 жылғы 

12  қыркүйектегі № 1 хаттамасы 
 

 
Казталов ауданы 

Казталовский район  
Казталов ауылдық округі әкімшілік – аумақтық бірлігі 

Административно – территориальные единицы Казталовского сельского округа 
Орталығы – Казталов ауылы 

Центр – село Казталов 
 

№ Елді мекен атауы Елді мекеннің 
бұрыңғы атауы 

Орыс тіліндегі 
атауы 

Атауларының 
өзгертілген туралы 

мәлімет 
1 Казталов  - Казталов  - 
2 Қоныс  - Коныс  - 
3 Бозоба  - Бозоба  - 
4 Сексенбаев  - Сексенбаев  - 

Тереңкөл ауылдық округі әкімшілік – аумақтық бірлігі 
Административно – территориальные единицы Теренкульского сельского округа 

Орталығы – Нұрсай ауылы 
Центр – село Нурсай 

 

№ Елді мекен атауы Елді мекеннің 
бұрыңғы атауы 

Орыс тіліндегі 
атауы 

Атауларының 
өзгертілген туралы 

мәлімет 
1 Нұрсай  - Нурсай  - 
2 Мереке  - Мереке  - 



3 Беспішен  - Беспшен  - 
Қараоба ауылдық округі әкімшілік – аумақтық бірлігі 

Административно – территориальные единицы Караобинского сельского округа 
Орталығы – Қараоба ауылы 

Центр – село Караоба  

№ Елді мекен атауы Елді мекеннің 
бұрыңғы атауы 

Орыс тіліндегі 
атауы 

Атауларының 
өзгертілген туралы 

мәлімет 
1 Қараоба  - Караоба  - 
2 Еңбек  - Енбек  - 
3 Қонысбай  - Конысбай  - 

Қошанкөл ауылдық округі әкімшілік – аумақтық бірлігі 
Административно – территориальные единицы Кушанкульский сельского округа 

Орталығы – Қошанкөл ауылы 
Центр – село Кушанкөл  

№ Елді мекен атауы Елді мекеннің 
бұрыңғы атауы 

Орыс тіліндегі 
атауы 

Атауларының 
өзгертілген туралы 

мәлімет 
1 Қошанкөл - Кошанкул - 
2 Ордабай  - Урдабай  - 

Бостандық ауылдық округі әкімшілік – аумақтық бірлігі 
Административно – территориальные единицы Бостандыкского сельского округа 

Орталығы – Бостандық ауылы 
Центр – село Бостандык  

№ Елді мекен атауы Елді мекеннің 
бұрыңғы атауы 

Орыс тіліндегі 
атауы 

Атауларының 
өзгертілген туралы 

мәлімет 
1 Бостандық  - Караоба  - 
2 Қаракөл - Енбек  - 

Бірік ауылдық округі әкімшілік – аумақтық бірлігі 
Административно – территориальные единицы Брикского сельского округа 

Орталығы –Әжібай ауылы 
Центр – село Ажибай 

№ Елді мекен атауы Елді мекеннің 
бұрыңғы атауы 

Орыс тіліндегі 
атауы 

Атауларының 
өзгертілген туралы 

мәлімет 
1 Әжібай  - Ажибай  - 



2 Саралжын  - Саралжын  - 
3 Қызылту  - Кызылту  - 

Болашақ ауылдық округі әкімшілік – аумақтық бірлігі 
Административно – территориальные единицы Болашакского сельского округа 

Орталығы – Болашақ ауылы 
Центр – село Болашак 

№ Елді мекен атауы Елді мекеннің 
бұрыңғы атауы 

Орыс тіліндегі 
атауы 

Атауларының өзгертілген туралы мәлімет 

1 Болашақ  Богатырево Болашак  Батыс Қазақстан облыстық мәслихаты мен 
облыс әкімдігінің  2005 жылғы 22 қазандағы 
бірлескен шешімі және қаулысы № 22 – 3 
шешім, № 293 қаулы   

2 Жаңатан  Мирон Жанатан  ҚР Үкімкеті  жанындағы Мемлеккеттік 
ономастика комиссиясының 2005 жылғы                     
10 ақпандағы № 052 – 03/309 ұйғарымына 
сәйкес  

3 Аққурай  Шильная Балка Аккурай  ҚР Үкімкеті  жанындағы Мемлеккеттік 
ономастика комиссиясының 2005 жылғы                     
10 ақпандағы № 052 – 03/309 ұйғарымына 
сәйкес - 

4 Көпкүтір Куп  - Хутор Купкүтир Казталов ауданы әкімдігінің 2006 жылғы                
26 ақпандағы № 44 қаулысы 

Қайынды ауылдық округі әкімшілік – аумақтық бірлігі 
Административно – территориальные единицы Кайындынского сельского округа 

Орталығы – Қайынды ауылы   Центр – село Кайынды 

№ Елді мекен атауы Елді мекеннің 
бұрыңғы атауы 

Орыс тіліндегі 
атауы 

Атауларының өзгертілген туралы мәлімет 

1 Қайынды Березино Кайынды  Казталов ауданы әкімдігінің 1999 жылғы 02.12. № 
113 қаулысы мен аудандық мәслихаттың 1999 
жылғы 9 желтоқсандағы      № 8 шешіміне сәйкес 

Жалпақтал ауылдық округі әкімшілік – аумақтық бірлігі 
Административно – территориальные единицы Жалпакталского сельского округа 

Орталығы – Жалпақтал ауылы 
Центр – село Жалпактал 

№ Елді мекен атауы Елді мекеннің 
бұрыңғы атауы 

Орыс тіліндегі 
атауы 

Атауларының 
өзгертілген туралы 

мәлімет 



1 Жалпақтал - Жалпактал - 
Жаңажол ауылдық округі әкімшілік – аумақтық бірлігі 

Административно – территориальные единицы Жанажолского сельского округа 
Орталығы – Жаңажол ауылы 

Центр – село Жанажол 

№ Елді мекен атауы Елді мекеннің 
бұрыңғы атауы 

Орыс тіліндегі 
атауы 

Атауларының 
өзгертілген туралы 

мәлімет 
1 Жаңажол  - Жанажол  - 
2 Әбіш  - Абиш  - 
3 Көмекші  - Кумекши - 
4 Таңат  - Танат  - 

Ақпәтер  ауылдық округі әкімшілік – аумақтық бірлігі 
Административно – территориальные единицы Ақпәтерского сельского округа 

Орталығы – Ақпәтер ауылы 
Центр – село Акпатер 

№ Елді мекен атауы Елді мекеннің 
бұрыңғы атауы 

Орыс тіліндегі 
атауы 

Атауларының 
өзгертілген туралы 

мәлімет 
1 Ақпәтер - Акпатер - 
2 Кішкенешал  - Кишкенешал  - 
3 Кіші талдықұдық - Киши талдықудык - 

Қарасу ауылдық округі әкімшілік – аумақтық бірлігі 
Административно – территориальные единицы Карасуского сельского округа 

Орталығы – Қарасу ауылы 
Центр – село Карасу 

№ Елді мекен атауы Елді мекеннің 
бұрыңғы атауы 

Орыс тіліндегі 
атауы 

Атауларының 
өзгертілген туралы 

мәлімет 
1 Қарасу  - Карасу  - 
2 Жұлдыз  - Жулдыз  - 
3 Ащысай  - Ашысай  - 
4 Бостандық  - Бостандык - 
5 Төреғали - Турегали - 

Қараөзен  ауылдық округі әкімшілік – аумақтық бірлігі 
Административно – территориальные единицы Караузенского сельского округа 

Орталығы – Қараөзен ауылы 



Центр – село Караузен 

№ Елді мекен атауы Елді мекеннің 
бұрыңғы атауы 

Орыс тіліндегі 
атауы 

Атауларының 
өзгертілген туралы 

мәлімет 
1 Қараөзен - Караөзен - 
2 Серік  - Серик  - 
3 Жас  - Жас  - 
4 Құлақ  - Кулак - 

Талдықұдық ауылдық округі әкімшілік – аумақтық бірлігі 
Административно – территориальные единицы Талдыкудукского сельского округа 

Орталығы – Талдықұдық ауылы 
Центр – село Талдыкудук 

№ Елді мекен атауы Елді мекеннің 
бұрыңғы атауы 

Орыс тіліндегі 
атауы 

Атауларының 
өзгертілген туралы 

мәлімет 
1 Талдықұдық  - Талдыкудык  - 
2 Хайруш  - Хайруш  - 
3 Таскүтір  - Таскутр  - 
4 Құрман  - Курман  - 

Талдыапан  ауылдық округі әкімшілік – аумақтық бірлігі 
Административно – территориальные единицы Талдыапанского сельского округа 

Орталығы – Талдыапан ауылы 
Центр – село Талдыапан 

№ Елді мекен атауы Елді мекеннің 
бұрыңғы атауы 

Орыс тіліндегі 
атауы 

Атауларының өзгертілген туралы 
мәлімет 

1 Талдыапан  - Талдыапан  - 
2 Сарықұдық  - Сарыкудык  - 
3 Қособа  Никонор Кособа  Батыс Қазақстан облыс әкімдігінің             

2007 жылғы 11 наурыздағы № 54 қаулысы 
мен облыстық мәслихаттың 2007 жылғы 
30 наурыздағы № 36 – 8 шешімі 

4 Бейістерек  - Бейстерек  - 
Көктерек ауылдық округі әкімшілік – аумақтық бірлігі 

Административно – территориальные единицы Куктерекского сельского округа 
Орталығы – Көктерек ауылы 

Центр – село Куктерек 
№ Елді мекен атауы Елді мекеннің Орыс тіліндегі Атауларының 



бұрыңғы атауы атауы өзгертілген туралы 
мәлімет 

1 Көктерек - Куктерек - 
2 Саралжын  - Саралжын  - 
3 Еламан  - Еламан  - 
4 Сатыбалды  - Сатыбалды  - 
5 Оразғали  - Оразгали  - 

 
Қаратөбе ауданы 

Каратобинский район 
Қаратөбе селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Каратобинского сельского округа 
Орталығы – Қаратөбе селосы 

Центр –  село Каратоба 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

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

Қаратөбе  а. 
Шөптікөл  а. 
Соналы  а. 
Үшағаш  а. 

Қаратөбе  а. 
Шөптікөл 
Молтов 
Ворошилов 
 

Каратоба 
Шоптыкуль 

Соналы 
Ушагаш 

- 

Қаратөбе ауданы 
Каратобинский район 

Саралжын селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Саралжинского сельского округа 

Орталығы – Қарақамыс селосы 
Центр –  село Каракамыс 

1. 
2. 
  
 

Қарақамыс  а. 
Сәуле а. 

Қарақамыс   
Сәуле  

Каракамыс 
Сауле  

- 

Қаратөбе ауданы 
Каратобинский район 



Сулыкөл селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Каратобинского сельского округа 

Орталығы – Қалдығайты селосы 
Центр –  село Калдыгайты 

1. 
2. 
3. 
4. 

Қалдығайты 
Төлен  а. 
Үшана  а. 
Темірбек  а. 
 

Қалдығайты 
Төлен   
Киров   
Темірбек  
 

Калдыгайты 
Толен   
Ушана   
Темирбек 

 
 

- 

Қаратөбе ауданы 
Каратобинский район 

Аққозы селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Аккозинского сельского округа 

Орталығы – Қоржын селосы 
Центр –  село Коржын 

1. 
2. 
3.  
 

Қоржын  а. 
Бесоба а. 
Қосбаз  а. 

Ақозы 
Бесоба 
Қосбаз   

Коржын  
Бесоба  
Косбаз   

- 

Қаратөбе ауданы 
Каратобинский район 

Қаракөл селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Каракольского сельского округа 

Орталығы – Ақтай селосы 
Центр –  село Актай 

1. 
2. 
3.  
 

Ақтай  а. 
Алакөл  а. 
Кіші Қоскөл  а. 

Ақтай 
Алакөл   
Кіші Қоскөл   

Актай 
Алаколь   
Кіші Қосколь   

- 

Қаратөбе ауданы 
Каратобинский район 

Егіндікөл селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Егиндикульского сельского округа 

Орталығы – Егіндікөл селосы 
Центр –  село Егиндикуль 

1. Егіндікөл  а. Егіндікөл  Егиндикуль  - 



 
Қаратөбе ауданы 

Каратобинский район 
Қоскөл селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Коскульского сельского округа 
Орталығы – Қоскөл селосы 

Центр –  село Коскуль 
1. 
2. 
 

Коскөл  а. 
Шалғын  а. 

Қоскөл  
Шалғын 

Коскуль  
Шалғын 

- 

Каратобинский район 
Жусандыой селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Жусандыойского сельского округа 
Орталығы – Жусандыой селосы 

Центр –  село Жусандыой 
1. 
2. 

 

Жусандыой  а. 
Ханкөл  а. 
 

60-жылдық   
Ханкөл   

Жусандыой   
Ханкол   

- 

 


