
 
Жамбыл облысы 

Жамбылская область 
Орталығы – Тараз қаласы 

Центр – г. Тараз 
 

Жамбыл облысы – Қазақстан Республикасының оңтүстігіндегі әкімшілік-аумақтық бөлініс. 1939 жылы 14 қарашада құрылған. 
Жерінің аумағы 144,3 мың км2, тұрғыны 1,1 млн. адам, орташа тығыздығы 1 км2-ге 7,2 адамнан келеді (2010). Батысында Оңтүстік 
Қазақстан, солтүстігінде Қарағанды, шығысында Алматы облыстарымен, оңтүстігінде Қырғызстан Республикасымен шектеседі. Облыс 
аумағындағы 383 елді мекен 10 әкімшілік ауданға, 4 қалаға, 13 кенттік және 82 ауылдық округке біріктірілген. Орталығы – Тараз қаласы.  

 
Әкімшілік-аумақтық бірліктер 

 Административно-территориальные единицы 
 

аудандар –  10 
(районов) 
облыстық бағыныстағы қалалар – 1 (Тараз)  
(городов областного подчинения) 
аудандық бағыныстағы қалалар – 3 (Жаңатас, Қаратау, Шу) 
(городов районного подчинения) 
облыс халқы – 1,1 млн. 
(население области)                                                                                                                                                                                                                                      

 
 
 
 

Облыстық бағыныстағы қалалар 
 

р/с 
№ 

Қалалардың қазіргі 
атауы  

Қалалардың бұрынғы атауы Қалалардың орыс тіліндегі 
атауы (транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет 

1. Тараз 
Әулие-Ата (1956-1936ж.ж) 
Мирзаян (1936-1938ж.ж) 
Жамбыл (1938-1997ж.ж) 

 
Тараз 

ҚР Президентінің 1997 жылғы 8 қаңтардағы  
№3315 жарлығы 

 



   Аудандар мен аудан орталықтары, аудандық бағыныстағы қалалар, кенттер  
 

р/с 
№ 

Ауданның 
(қаланың) 

қазіргі атауы 
нынешнее 

наименования 
района (города) 

Ауданның 
(қаланың) 

бұрынғы атауы 
прежнее 

наименование 
района (города) 

Аудан орталығының 
(қаланың, кенттің) 

қазіргіатауы 
нынешнее 

наименование 
районного центра 
(города, поселка) 

Аудан орталығының 
(қаланың, кенттің) 

атауының орыстіліндегі 
атауы (транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) 

районного центра 
(города, поселка) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(шешім №, мерзімі) мәлімет 

сведение об изменении 
наименования 

(решение документа) 

1 2 3 4 5 6 

1 Байзақ ауданы 
 Свердлов Сарыкемер ауылы аул Сарыкемер Елбасының 1995 жылы 20 

желтоқсандағы Жарлығы №2696 
2 Жамбыл ауданы  Аса ауылы аул Аса  

3 Жуалы ауданы  Бауыржан Момышұлы 
ауылы аул Бауыржан Момышұлы 

19.03.1992 жылғы 
ҚР Жоғары кеңесі Президиумының 

№ 1070 қаулысы 
4 Қордай ауданы Георгиевка Қордай ауданы село Қордай  

5 Мойынқұм ауданы 
 Фурмановка Мойынқұм ауылы село Мойынкум 

Жамбыл облыстық Мәслихаты мен 
Жамбыл облысы әкімінің шешімі, 

28.06.1995ж. 
ҚР Үкіметінің жанындағы 
Мемономком ұйғарымы 

6.02.1997ж. 
6 Меркі ауданы Меркі Меркі ауылы село Мерке  
7 Т.Рысқұлов     

8 Талас ауданы 
 

Талас 
 

Қаратау қаласы 
 город Каратау КСР Жоғарғы Кеңесі Президиумының 

қарары, №1802-VІІ, 25.06.1969 ж. 

9 Сарысу ауданы Сарысу Жанатас қаласы город Жанатас 

1928 жылғы 3 қыркүйектегі 
Қазақ АКСР Халық Комиссарлар 
Кеңесінің «Қазақстанда көшпелі, 

жартылай көшпелі және отырықшы 
аудандарды белгілеу туралы» Қаулысы 



10 Шу ауданы Шу ауданы Төле би ауылы Аул Толе би Құжаты сақталмаған 
 

 
Тараз қаласы 

орталығы Тараз қаласы 
 
 

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 

(шешім №, мерзімі) мәлімет 
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 

1 2 3 4 5 6 

1. №1 «Ақбұлақ» ықшамауданы Микрорайон «Акбулак» - 
Жамбыл қалалық атқару комитеті 

халық депутаттарының №224 
шешімі 6.02.92 

2. №2 «Қаратау» ықшамауданы Микрорайон «Каратау» - 
Жамбыл қалалық атқару комитеті 

халық депутаттарының №224 
шешімі 6.02.92 

3. №3 «Жайлау» ықшамауданы Микрорайон «Жайлау» - 
Жамбыл қалалық атқару комитеті 

халық депутаттарының №224 
шешімі 6.02.92 

4. №4 «Салтанат» ықшамауданы Микрорайон «Салтанат» - 
Жамбыл қалалық атқару комитеті 

халық депутаттарының №224 
шешімі 6.02.92 

5. №5 «Қарасу» ықшамауданы Микрорайон «Карасу» - 
Жамбыл қалалық атқару комитеті 

халық депутаттарының №224 
шешімі 6.02.92 

6. №6 «Талас» ықшамауданы Микрорайон «Талас» - Жамбыл қалалық атқару комитеті 
халық депутаттарының №224 



шешімі 6.02.92 

7. №7 «Самал» ықшамауданы Микрорайон «Самал» - 
Жамбыл қалалық атқару комитеті 

халық депутаттарының №224 
шешімі 6.02.92 

8. №8 «Алатау» ықшамауданы Микрорайон «Алатау»  
Жамбыл қалалық атқару комитеті 

халық депутаттарының №224 
шешімі 6.02.92 

9. №9 «Мыңбұлақ» 
ықшамауданы Микрорайон «Мынбулак» - 

Жамбыл қалалық атқару комитеті 
халық депутаттарының №224 

шешімі 6.02.92 

10. №10 «Аса» ықшамауданы Микрорайон «Аса» - 
Жамбыл қалалық атқару комитеті 

халық депутаттарының №224 
шешімі 6.02.92 

11. №11 «Жансая» ықшамауданы Микрорайон «Жансая»  
Жамбыл қалалық атқару комитеті 

халық депутаттарының №224 
шешімі 6.02.92 

12. №12 «Астана» ықшамауданы Микрорайон «Астана» - Тараз қаласы әкімдігінің №573  
қаулысы12.11.2005 

13. №13 «Бәйтерек» ықшамауданы Микрорайон «Байтерек» -  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Байзақ ауданы 
Байзақ ауданы 1938 жылы 4 ақпанда құрылған 1996 жылға дейін Свердлов ауданы болып аталды. Ауданда 43 елді мекен, 18 ауылдық округ 
орталығы Сарыкемер.   Елбасының 1995 жылы 20 желтоқсандағы Жарлығы №2696 Байзақ ауданы болып аталды. 

Орталығы – Сарыкемер ауылы 
Центр – аул Сарыкемер 

Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
Админстративно-территориальные единицы 

 

р/с 
Ауылдық (ауыл, 

кент) округтердің 
атауы 

Округтің бұрынғы 
атауы 

Округ 
атауларының 

(орталығының) 
орыс тіліндегі 

атауы 

Округ 
орталығының 

атауы 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

1 2 3 4 5 6 

1 Ботамойнақ ауылдық 
округі Кенесский сельсовет Ботамаойнакский 

округ- аул Байзак Байзақ ауылы ҚР Үкіметі жанындағы Мемономком 
ұйғарымы, 6.02.1997ж 

2 Бурыл ауылдық 
округі 

Ровненский 
сельсовет 

Бурылский сельский 
округ аул Бурыл Бурыл  ауылы ҚР Үкіметі жанындағы Мемономком 

ұйғарымы, 6.02.1997ж 

3 Дихан ауылдық 
округі Ленинский сельсовет Диханский сельский 

округ аул Дихан Дихан ауылы ҚР Үкіметі жанындағы Мемономком 
ұйғарымы, 6.02.1997ж. 

4 Жалғызтөбе ауылдық 
округі Жаңадан құрылған 

Жалгызтюбинский 
ауылный округ аул 
Жетибай 

Жетібай ауылы Жамбыл облысы әкімінің қаулысы, 
18.01.1994 ж. №8 

5 Жаңатұрмыс 
ауылдық округі Жаңадан құрылған 

Жанатурмыский 
ауыльный округ аул 
Кокбастау 

Көкбастау ауылы Жамбыл облысы әкімінің қаулысы, 
18.01.1994 ж. №8 

6 Көптерек ауылдық 
округі 

 
Жаңадан құрылған 

Коптерекский 
ауыльный округ аул 
Кенес 

Кеңес ауылы Жамбыл облысы әкімінің қаулысы, 
18.01.1994 ж. №8 

7 Көктал ауылдық 
округі 

Бурыл а/о құрамынан 
бөлініп шыққан 

Кокталский 
ауыльный округ аул 
Коктал 

Көктал ауылы 
Жамбыл облыстық Мәслихаты мен 
Жамбыл облысы әкімінің шешімі, 
25.06.2002 ж. №13-10 

8 Қостөбе ауылдық 
округі Жаңадан құрылған Костюбинский 

ауыльный округ Талас ауылы Жамбыл облысы әкімінің қаулысы, 
18.01.1994 ж. №8 



9 Қызыл жұлдыз 
ауылдық округі 

Қостөбе а/о 
құрамынан бөлініп 
шыққан 

Кызылжулдызский 
ауыльный округ ауыл 
Кызыл жулдыз 

Қызыл жұлдыз 
ауылы 

Жамбыл облыстық Мәслихаты мен 
Жамбыл облысы әкімінің шешімі, 
22.06.2001 ж. №9-6 

10 Мырзатай ауылдық 
округі 

Жалғызтөбе а/о 
бөлініп шыққан 

Мырзатайский 
ауыльный округ аул 
Мырзатай 

Мырзатай ауылы 
Жамбыл облыстық Мәслихаты мен 
Жамбыл облысы әкімінің шешімі, 
22.06.2001 ж. №9-6 

11 Сазтерек ауылдық 
округі 

Мырзатай а\о 
құрамынан бөлініп 
шыққан 

Сазтерекский  
ауыльный округ-село 
Абай 

Абай ауылы 
Жамбыл облыстық Мәслихаты мен 
Жамбыл облысы әкімінің шешімі, 
25.05.2002 ж. №13-10 

12 Сарыкемер ауылдық 
округі 

Михайловский 
сельсовет 

Сарыкемерский 
ауыльный округ аул 
Сарыкемер 

Сарыкемер ауылы ҚР Үкіметі жанындағы Мемономком 
ұйғарымы, 6.02.1997ж 

13 Ақәділ Суханбаев 
ауылдық округі 

Түймекент а\о 
құрамынан бөлініп 
шыққан 

Акадил 
Суханбаевский 
ауыльный округ аул 
Жакаш 

 
Жақаш ауылы 

Жамбыл облыстық Мәслихаты мен 
Жамбыл облысы әкімінің шешімі, 
22.06.2001 ж. №9-6 

14 Темірбек ауылдық 
округі 

Комсомольский 
сельсовет 

Темірбекский  
ауыльный округ аул 
Тегистик 

Тегістік ауылы 
ауылы 

Жамбыл облысы әкімінің қаулысы, 
18.01.1994 ж. №8 

15 Түймекент ауылдық 
округі 

Буденовский 
сельсовет 

Туймекентский 
ауыльный округ аул 
Туймекент 

Түймекент ауылы Жамбыл облысы әкімінің қаулысы, 
18.01.1994 ж. №8 

16 Үлгілі ауылдық 
округі 

Киров ауылдық 
кенесі 

Ульги линский 
ауыльный округ аул 
Ульгили 

Үлгілі ауылы Жамбыл облысы әкімінің қаулысы, 
18.01.1994 ж. №8 

17 
 

Ынтымақ ауылдық 
округі 

Жалғызтөбе а/о 
бөлініп шыққан 

Ынтымакский 
сельский округ аул  
Мадимар 

Мадімар ауылы 
Жамбыл облыстық Мәслихаты мен 
Жамбыл облысы әкімінің шешімі, 
22.06.2001 ж. №9-6 

18 Бәйтерек ауылдық 
округі 

Сарыкемер  а/о 
бөлініп шыққан 

Байтерекский 
сельский округ-село Сарыкемер ауылы  

 
 
 
 



Жамбыл ауданы 
 

Жамбыл облысы Жамбыл ауданы 1928 жылы құрылған. 1932 жылдың 20 ақпанында Сырдария өлкесі Қызылорда, оңтүстік Қазақстан 
облысы болып екіге бөлініп Әулиеата ауданы Оңтүстік Қазақстан облысының құрамында қалды. Ал, 1936 жылдың 10 қаңтарында Әулиеата 
ауданы сол кездегі Қазақстанның басшысы Мирзоянның есімімен аталды. Қазақтар "Мырзажан" немесе "Мырзабала" атаған. Мирзоян 1938 
жылы халық жауы болып ұсталып кеткен соң, ауданға осы жылдың 1 шілдесінде қазақ халқының Гомері атанған ұлы Жамбылдың есімі 
беріледі. 939 жылдың 14 қазанында Жамбыл облысы оңтүстік Қазақстан облысынан бөлініп шығып, өз алдына облыс болып құрылды. 
Жамбыл ауданы осы облыстың құрамында қалды. Орталығы да Жамбыл қаласының өзінде болды. Алпысыншы жылдардың басында 
Жамбыл ауданы таратылып, Жуалы, Байзақ (ол кезде Свердлов) аудандарының құрамына берілді. Арада екі жыл өткеннен кейін 1966 
жылдың қысында Жамбыл ауданы қайта құрылды. 
 

Жамбылский район Жамбылской области создан в 1928 году. 20 февраля 1932 года Сырдарьинский край разделился на 
Кызылординскую и Южно-Казахстанскую область. Район Аулиеата остался в составе Южно-Казахстанской области. 10 января 1936 года 
район Аулиеата был назван именем Мирзояна, стоявшего у истоков власти в Казахстане, казахи ласково называли его «Мырзажаном» или 
«Мырзабалой». В 1938 году Мирзоян был задержан как враг народа, а 1 июля этого года району было присвоено имя великого Жамбыла – 
Гомера казахского народа. 14 октября 1939 года Жамбылская область вышла из состава Южно-Казахстанской области как самостоятельная 
область. Жамбылский район остался в составе этой области, центром которого стал город Джамбул. В начале 60-х годов произошел распад 
Жамбылского района, который перешел в состав Жуалынского, Байзакского (тогда Свердловского) районов. Через два года, зимой 1966 
года, Жамбылский район был создан заново. 

Орталығы – Аса ауылы 
Центр – село Аса 

 
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 Айшабибі ауылдық округі Головочевка ауылдық Айшабибинский сельский Айшабибі ауылы ҚР Жоғарғы Кеңесі 



кеңесі округ-село Айшабиби төралқасының қаулысы  
5.07.1991ж.  №751-ХІІ 

2 Ақбастау ауылдық округі Аса а\о құрамынан 
бөлініп  шыққан 

Акбастауский сельский 
округ-село Бирлесу-Енбек Бірлесу-Еңбек ауылы 

Жамбыл облыстық 
Мәслихаты мен Жамбыл 
облысы әкімінің шешімі, 
30.11.2004 ж.  №6-5, №332 

3 Ақбұлым ауылдық округі Ильич ауылдық 
кеңесі 

Акбулымский сельский 
округ-село Акбулым Ақбұлым ауылы 

Жамбыл облысы әкімінің 
шешімі, 1.10.1993 ж. №111 
ҚР Үкіметі жанындағы 
Мемономком ұйғарымы, 
6.02.1997ж. 

4 Аса ауылдық округі Жаңадан құрылған Асинский сельский округ-
село Аса Аса ауылы Жамбыл облысы әкімінің 

қаулысы, 18.01.1994 ж. №8 

5 Бесағаш ауылдық округі Жаңадан құрылған Бесагашский сельский 
округ-село Бесагаш Бесағаш ауылы Жамбыл облысы әкімінің 

қаулысы, 18.01.1994 ж. №8 

6 Гродеково ауылдық округі Жаңадан құрылған Гродековский сельский 
округ-село Гродеково Гродеково ауылы Жамбыл облысы әкімінің 

қаулысы, 18.01.1994 ж. №8 

7 Ерназар ауылдық округі Өрнек а\о құрамынан 
бөлініп шыққан 

Ерназарский сельский 
округ-село Ерназар Ерназар ауылы 

Жамбыл облыстық 
Мәслихаты мен Жамбыл 
облысы әкімінің шешімі, 
25.05.2002 ж. №13-10 

8 Жамбыл ауылдық округі Жаңадан құрылған Жамбылский сельский 
округ-село Шайкорык Шайқорық ауылы Жамбыл облысы әкімінің 

қаулысы, 18.01.1994 ж. №8 

9 Көлқайнар ауылдық округі  Колкайнарский сельский 
округ-село Тастобе Тастөбе ауылы  

10 Қаракемер ауылдық округі Аса а\о құрамынан 
бөлініп шыққан 

Каракемерский сельский 
округ-село Каракемер Қаракемер ауылы 

Жамбыл облыстық 
Мәслихаты мен Жамбыл 
облысы әкімінің шешімі, 
22.06.2001 ж. №9-6 

11 Қаратөбе ауылдық округі 
Айшабибі а\о 
құрамынан бөлініп 
шыққан 

Каратобинский сельский 
округ-село Бектобе Бектөбе ауылы 

Жамбыл облыстық 
Мәслихаты мен Жамбыл 
облысы әкімінің шешімі, 
22.06.2001 ж. №9-6 

12 Қарой ауылдық округі  Каройский сельский округ- Пригородное ауылы  



село Пригородное 

13 Қызылқайнар ауылдық округі 
Гродеково а\о 
құрамынан бөлініп 
шыққан 

Кызылкайнарский 
сельский округ-село 
Кызылкайнар 

Қызылқайнар ауылы 

Жамбыл облыстық 
Мәслихаты мен Жамбыл 
облысы әкімінің шешімі, 
22.06.2001 ж. №9-6 

14 Өрнек ауылдық округі Жаңадан құрылған Орнекский сельский округ-
село Орнек Өрнек ауылы Жамбыл облысы әкімінің 

қаулысы, 18.01.1994 ж. №8 

15 Пионер ауылдық округі 
Көлқайнар а\о 
құрамынан бөлініп 
шыққан 

Пионерский сельский 
округ-село Пионер Пионер ауылы 

Жамбыл облыстық 
Мәслихаты мен Жамбыл 
облысы әкімінің шешімі, 
25.05.2002 ж. №13-10 

16 Полатқосшы ауылдық округі Жаңадан құрылған 
Полаткосшинский 
сельский округ-село 
Жалпактобе 

Жалпақтөбе ауылы Жамбыл облысы әкімінің 
қаулысы, 18.01.1994 ж. №8 

17 Тоғызтарау ауылдық округі  Тогызтарауский сельский 
округ-село Тогызтарау Тоғызтарау ауылы 

Жамбыл облыстық 
Мәслихаты мен Жамбыл 
облысы әкімінің бірлескен 
шешімі мен қаулысы, 
№13-3 15.05.2013ж. 
№96 29.04.2013ж. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Жуалы ауданы 
 

Жуалы  ауданы   Жамбыл  облысының  оңтүстік-батысында  орналасқан. Ол 1928 жылы құрылған аудан, 1951 жылға  дейін  
Шымкент  облсының  құрамында  болған.  Жер көлемі  4,2 мың шаршы  километр. Орталығы –Б.Момышұлы (бұрынғы  Бурное) селосы. 
Аудан жері  таулы  келеді : солтүстігінде –Қаратау, батысында  Құлан, Боралдай таулары, оңтүстігі  мен  оңтүстік –шығысында  Талас 
Алатауы , шығысында  Қырғыз Алатауы қоршап жатыр.  Жер қойнауынан тас көмір барланған. Климаты  тым континентті , қысы салқын, 
жазы ыстық, қуаң . Ауаның орташа  температурасы  қаңтар айында  -12-20 градус  суық, шілдеде  22-24 градус  ыстық. Жауын -шашынның  
орташа  жылдық мөлшері 300-500 милиметір  шамасында. Аудан жерінен  Көксай ,Теріс, Ақсай, Ақжар, Боралдай,Қошқар –ата өзендері 
ағып өтеді. Теріс өзенінің  бойына   Теріс Ащыбұлақ  су бөгені (плотинасы ) салынған . Ауданның солтүстігін  Билікөл су айдыны алып 
жатыр . 

Жуалы   жері, негізінен , таудың қызыл –қоңыр  және қара  топырағынан тұрады. Боз, бетеге,селеу, жуа, жусан, кекіре, мия, түлкі 
қурай, сасыр, изен, шашыратқы, құлқайыр, сораң шөп, шалғын, тау сағызы, биік таулы  бөлігінде қарағай, шырша, арша, долана, т.б. 
өсімдіктер өседі. 

Аудан жерін  қасқыр, түлкі, қоян, таутеке, арқар, борсық, суыр, кекілік және  басқада  аң құстар мекендейді. Ақсу –Жабағалы  
қорығының біраз бөлігі  Жуалы жерін қамтып жатыр. Ауданның негізгі тұрғындары  қазақтар. Аудан жерімен Түркістан –Сібір  темір жолы, 
Алматы-Ташкент –Бішкек, Бурное-Қошқарата  автомобиль  жолдары өтеді. Жуалы  ауданының жері  Шақпақ,  Ақсай,  Күреңбел, Жетітөбе, 
Боралдай, Ақтөбе, Көкбастау, Қарасаз, Б.Момышұлы, Нұрлыкент, Қошқар ата, Мыңбұлақ, Билікөл, Қызыларық  ауылдық округтерге 
бөлінген. 
 

Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
 

р/с 
№ 

Ауылдық (ауыл (село), 
кент) округтердің атауы 
наименования аульных 

округов (аулов(сел), 
поселков) 

Ауылдық 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 (шешім №, мерзімі) 

мәлімет 
сведение об изменении 

наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 6 

1. Ақтөбе ауылдық округі жаңадан құрылған Актобинский аульный округ – 
аул Байтерек Бәйтерек ауылы Жамбыл облысы әкімінің 

қаулысы, 18.01.1994ж. №8 

2 Ақсай ауылдық округі Евгеньевка ауылдық 
кеңесі 

Аксайский аульный округ – 
аул Кайрат Қайрат ауылы Жамбыл облысы әкімінің 

шешімі, 16.03.1993ж. №91 
3 Билікөл ауылдық округі жаңадан құрылған Биликольский аульный округ – Қарабастау ауылы Жамбыл облысы әкімінің 



аул Карабастау қаулысы, 18.01.1994ж. №8 

4 Боралдай ауылдық округі жаңадан құрылған Бораолдайский аульный округ – 
аул Кольтоган Көлтоған ауылы Жамбыл облысы әкімінің 

қаулысы, 18.01.1994ж. №8 

5 Жетітөбе ауылдық округі Казанск ауылдық 
кеңесі 

Жетитобинский аульный округ 
– 
аул Карикорган 

Кәріқорған ауылы Жамбыл облысы әкімінің 
шешімі, 16.03.1993ж. №91 

6 Көкбастау ауылдық 
округі 

Большевик ауылдық 
кеңесі 

Кокбастауский аульный округ – 
аул Терис Теріс ауылы Жамбыл облысы әкімінің 

шешімі, 16.03.1993ж. №91 

7 Күреңбел ауылдық округі жаңадан құрылған Куренбельский аульный округ – 
аул Куренбель Күреңбел ауылы Жамбыл облысы әкімінің 

қаулысы, 18.01.1994ж. №8 

8 Қарасаз ауылдық округі Петровск ауылдық 
кеңесі 

Карасазский аульный округ – 
аул Карасаз Қарасаз ауылы Жамбыл облысы әкімінің 

шешімі, 16.03.1993ж. №91 

9 Қошқарата ауылдық 
округі 

Боралдай а/о 
құрамынан бөлініп 

Кошкаратинский аульный округ 
– 
аул Кошкарата 

Қошқарата ауылы 

Жамбыл облыстық Мәслихаты 
мен Жамбыл облысы әкімінің 
шешімі, 
22.06.2001.ж №9-6 

10 Қызыларық ауылдық 
округі 

Бурнооктябрь және 
Ақтөбе а/о 
құрамынан бөлініп 
шыққан 

Кызыларыкский аульный округ 
– 
аул Кызыларык 

Қызыларық ауылы 

Жамбыл облыстық Мәслихаты 
мен Жамбыл облысы әкімінің 
шешімі, 
25.05.2002.ж №13-10 

11 Бауыржан Момышұлы 
ауылдық округі 

Бурный ауылдық 
округі 

Бауыржан Момышулынский 
аульный округ – аул Бауыржан 
Момышулы 

Бауыржан 
Момышұлы ауылы 

ҚР Жоғарғы Кеңесі 
Төралқасының қаулысы, 
19.03.1992ж. №1265-ХІІ 

12 Мыңбұлақ ауылдық 
округі 

Ақсай а/о құрамынан 
бөлініп шыққан 

Мынбулакский аульный округ – 
аул Кольбастау Көлбастау ауылы 

Жамбыл облыстық Мәслихаты 
мен Жамбыл облысы әкімінің 
шешімі, 
30.11.2004.ж №6-5 

13 Нұрлыкент ауылдық 
округі 

Бурнооктябрь 
ауылдық округі 

Нурлыкентский аульный округ 
– 
аул Нурлыкент 

Нұрлыкент ауылы 

Жамбыл облыстық 
Мәслихатының шешімі мен 
облыс әкімдігінің қаулысы, 
8.02.2008.ж №4-20, 28.12.2007ж. 
№323 

14 Шақпақ ауылдық округі жаңадан құрылған Шакпакатинский аульный 
округ – Шақпақата ауылы Жамбыл облысы әкімінің 

қаулысы, 18.01.1994ж. №8 



аул Шакпаката 
 
 

Қордай ауданы 
 

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 Қарасай ауылдық округі Михайловка 
ауылдық кеңесі Село Михайловка Қарасай ауылы Жамбыл облыс әкімінің 

шешім №111 16.03.1993 
2 Отар ауылдық округі   Отар ауылы - 

3 Үлкен-Сұлутөр ауылдық 
округі Красногорский с/о Красногорка Үлкен-Сұлутөр 

ауылы 
1996 ж. ауыл тұрғындарының 
жиыны, хаттама сақталмаған 

4 Сұлутөр ауылдық округі Мало-Архангельск Сулутор Сұлутөр ауылы ҚазКСР Жоғарғы Кеңестің 
бұйрығымен (сақталмаған) 

5 Степной ауылдық округі  Аул Степное Степной ауылы - 
6 Қасық ауылдық округі  Касыкский сельский округ Қасық ауылы - 

7 Қордай ауылдық округі Зауыттық 
Георгиевкалық Кордайский с/о Қордай ауылы Біріктіру туралы қаулы 1992 

жылы 25 желтоқсан 

8 Ноғайбай ауылдық округі Ырғайты ауылы Ногайбайский с/о Ноғайбай ауылы 
18.01.1994 жылғы Жамбыл 
облыстық әкімшілігі 
бастығының №8 қаулысымен 

9 Алға ауылдық округі Алға Аул Алга Алға ауылы - 

10 Кенен ауылдық округі Ұмтыл ауылдық 
кеңесі Умтульский сельский совет Кенен ауылдық 

округі Құжаттар сақталмаған 

11 Қақпатас ауылдық округі  Какпатасский с/о Қақпатас ауылы 
Қордай аудан әкімінің 
17.06.2002 ж. №26 шешімімен 
құрылған 



12 Сарыбұлақ ауылдық 
округі Сарыбұлақ Сарыбулак Сарыбұлақ ауылы - 

13 Жамбыл ауылдық округі Лубзавод Аул Жамбыл Жамбыл ауылы  

14 Сортөбе ауылдық округі 

Исполком 
Шортюбинского 
сельского совета 
народных депутатов 

Сортюбинский с/о Сортөбе ауылы 
01.10.1993 жылғы №111 
Жамбыл облысы 
әкімшілігінің шешімі 

15 Қаракемер ауылдық 
округі 

Каракемерский 
сельский совет Село Каракемер Қаракемер ауылы 

Жамбыл облыстық 
әкімшілігінің 25.04.1995 ж. 
№99 

16 Қарасу ауылдық округі Черная речка Село қарасу Қарасу ауылы 

Жамбыл облыстық 
әкімшілігінің қаулысы 
25.04.1995 ж. №99 және 
мемлекеттік ономастикалық 
комиссиясының 
қорытындысы 22.07.1995 ж. 

17 Ауқатты ауылдық округі Кишмиши Аухаттинский с/о Ауқатты ауылы 

Ауыл тұрғындарының 
26.01.1993 жылғы ауыл 
атауын өзгерту туралы 
жиынның хаттамасы және 
1993 жылғы Қордай аудандық 
халық депутаттары кеңесінің 
шешімі 

18 Масаншы ауылдық 
округі Масаншы Масанчи Масаншы ауылы - 

19 Бетқайнар ауылдық 
округі 

Успеновский 
сельский совет Беткайнарский с/о Бетқайнар ауылы 1993 жылы өзгертілген, 

құжаттары жоғалтылған. 
 
 
 
 
 
 
 



Меркі ауданы 
 

Ауданның оңтүстігі таулы келеді. Онда Қырғыз Алатауының Мүйіздіқара, Қараауыз, Құмбел, Қасқасу, Үңгірлі, Сандық, Шайсандық, 
Молалы таулары орналасқан. Ауданның орталығы және солтүстік бөліктері жазық. Солтүстігінде Мойынқұм құмына ұласып кетеді. Жер 
қойнауынан құрылыс материалдары, жер асты шипалы сулары (Меркі бұлақтары) барланған. Климаты континенттік, қысы біршама жұмсақ, 
жазы ыстық. Қаңтардың орташа температурасы –6 – 8°С, шілдеде 20 – 25°С. Жауын-шашынның жылдық орташа мөлшері жазық өңірде 200 
– 250 мм, таулы өңірде 450 – 500 мм.Негізгі өзендері: Қайнар, Меркі, Ойтал, Аспара және олардың тармақтары Мөңке, Қызтоғансай, 
Тоғайтал, Қарақау, т.б. Өзендердің барлығы Қырғыз Алатауының солтүстік беткейінен бастау алып ауданның орталық бөлігін кесіп ағатын 
Қорағаты өзеніне құяды. 

Тау бөктерінде қара, қызғылт қоңыр, жазықта сұр, бозғылт сұр, шалғынды сұр және құмды топырақ таралған. Кейбір жерлерінде сор, 
сортаң топырақ кездеседі. Өсімдіктерден арша, жабайы жеміс ағаштары, жазық өңірлерде бұта, бетеге, жусан, жыңғыл, сексеуіл, эфемер 
өседі. Жабайы жануарлардан тауда арқар, елік, суыр, қасқыр, түлкі, жазық жерлерде және қопалы-қорысты өзен-көл маңында қоян, 
саршұнақ, ақбөкен, т.б. кездеседі. Құстардан қырғауыл, кекілік, ұлар, бүркіт, сұңқар, қаршыға, т.б. мекендейді. 
 

Орталығы – Меркі ауылы 
 

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 (шешім №, мерзім) 

мәлімет) 
сведение об изменении 
наименованяи (решение 

документа) 

1 2 3 4 5 6 

1 Ақтоған ауылдық округі Большевик селолық советы Актоганский  сельский округ Ақтоған ауылы Жамбыл  облысы әкімінің 
қаулысы №59. 30.05.2002 ж 

2 Жамбыл ауылдық округі Жамбыл селолық советі Жамбылский сельский округ Жамбыл ауылы Жамбыл облысы әкімінің 
қаулысы №8 18.01 1994ж 

3 Меркі ауылдық округі Меркі селолық советы Меркенский сельский округ Меркі ауылы Жамбыл облысы әкімінің 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%80%D2%93%D1%8B%D0%B7_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%8B%D0%BD%D2%9B%D2%B1%D0%BC


қаулысы №8 18.01 1994ж 

4 Сарымолдаев ауылдық 
округі 

Кузьминский сельский 
совет 

Сарымолдаевский сельский 
округ Сарымолдаев ауылы 

Халық депутаттарының 
облыстық советі атқару 
комитетінің шешімі  №193 
09.10.1991ж 

5 Ақермен ауылдық округі Кеңес ауылдық округі Акерменский сельский округ Ақермен ауылы 
Жамбыл облысы әкімінің 
30.05.2002жылы № 59 
қаулысы 

6 Андас батыр ауылдық 
округі 

Нововоскресеновский 
сельский совет Сельский округ Андас батыра Андас батыр ауылы 

Жамбыл облыстық 
маслихатының шешімі №19-
20 27.10.2006ж 

7 Сұрат ауылдық округі Қостоған ауылдық округі Сұратский ауыльный округ Сұрат ауылы 
Облыс әкімі мен облстық 
мәслихаттың 22.06.2001 ж № 
9-6 шешімі 

8 Ойтал ауылдық округі Ойтал кенттік округі Ойталский сельский округ Ойтал ауылы 

Жамбыл облысы әкімінің 
2008 жылғы 1 ақпандағы № 
17 қаулысы, Жамбыл 
облыстық мәслихатының 
2008 жылғы 8 ақпандағы № 
4-19 шешімі 

9 Т.Рысқұлов ауылдық 
округі Ойтал кенттік округі Т.Рыскуловский сельский 

округ 
Интернациональный 
ауылы 

Обл әкімінің қаулысы мен 
маслихат шешімі №6-5 
30.11.2004ж 

10 Ақарал ауылдық округі Краснооктябрьский 
сельский Совет Акаралский сельского округа Ақарал ауылы №1-1/102, 30.07.1993ж 

11 Аспара Аспаринский сельский 
совет Аспаринский сельский округ Аспара ауылы Облыс әкімінің қаулысы 

№13-10  25.05.2002ж 

12 Тәтті Таттинский сельский совет Таттинский сельский округ Тәтті ауылы Облыс әкімінің қаулысы №8 
22.06.2001ж 

13 Кеңес Кенеский сельский совет Кенеский сельский округ Кеңес ауылы Облыс әкімінің қаулысы №8 
22.06.2001ж 

14 Жаңатоған ауылдық 
округі 

Костоганский сельский 
совет 

Жанатоганский сельский 
округ Қостоған ауылы Облыс әкімінің қаулысы №8 

22.06.2001ж 
 



Мойынқұм ауданы 
 

Орталығы – Мойынқұм ауылы 
 

Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
 

р/с 
№ 

Ауылдық (ауыл (село), кент) 
округтердің атауы 

наименования аульных округов 
(аулов(сел), поселков) 

Округтің бұрынғы 
атауы 

прежнее 
наименование округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование округов 
(центров) (транскрипция) 

на русском языке 

Округ 
орталығының 

атауы 
наименование 

центра 
округа 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об 

изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 6 

1 Ақбақай ауылдық округі 
Мирный к/о 
құрамынан бөлініп 
шыққан 

Акбакайский аульный 
округ – аул Акбакай Ақбақай ауылы 

Жамбыл облыстық 
Мәслихаты мен Жамбыл 
облысы әкімінің шешімі, 
27.06.2013 жыл №178 қаулы 

2 Ақсүйек ауылдық округі  Аксуйекский аульный 
округ – аул Аксуйек Ақсүйек ауылы 

Жамбыл облыстық 
Мәслихаты мен Жамбыл 
облысы әкімінің шешімі, 
27.06.2013 жыл №178 қаулы 

3 Биназар ауылдық округі Бірлік а/о құрамынан 
бөлініп шыққан 

Биназарский аульный 
округ – 
аул Биназар 

Биназар ауылы 

Жамбыл облыстық 
Мәслихаты мен Жамбыл 
облысы әкімінің шешімі, 
22.06.2001.ж №9-6 

4 Бірлік ауылдық округі Коминтерн ауылдық 
кеңесі 

Бирликский аульный округ 
– аул Бирлик Бірлік ауылы 

Жамбыл облыстық 
Мәслихаты мен Жамбыл 
облысы әкімінің шешімі, 
28.06.1995ж. 
ҚР Үкіметінің жанындағы 
Мемономком ұйғарымы, 
6.02.1997ж. 

5 Қылышбай Ержанұлы ауылдық Мойынқұм а/о Кылышбай Қылышбай Жамбыл облыстық 



округі құрамынан бөлініп 
шыққан 

Ержанулынский аульный 
округ – аул Кылышбай 
Ержанулы 

Ержанұлы ауылы Мәслихаты мен Жамбыл 
облысы әкімінің шешімі, 
22.06.2001.ж №9-6 

6 Жамбыл ауылдық округі 
Мойынқұм а/о 
құрамынан бөлініп 
шыққан 

Жамбылский аульный 
округ – 
аул Жамбыл 

Жамбыл ауылы 

Жамбыл облыстық 
Мәслихаты мен Жамбыл 
облысы әкімінің шешімі, 
22.06.2001.ж №9-6 

7 Кеңес ауылдық округі Бірлік а/о құрамынан 
бөлініп шыққан 

Кенесский аульный округ – 
аул Кенес Кеңес ауылы 

Жамбыл облыстық 
Мәслихаты мен Жамбыл 
облысы әкімінің шешімі, 
22.06.2001.ж №9-6 

8 Қарабөгет ауылдық округі  
Карабогетский аульный 
округ – 
аул Карабогет 

Қарабөгет ауылы  

9 Қызылотау ауылдық округі 
Қызылтал а/о 
құрамынан бөлініп 
жаңадан құрылған 

Кызылотауский аульный 
округ – 
аул Кушаман 

Күшаман ауылы 

Жамбыл облыстық 
Мәслихаты мен Жамбыл 
облысы әкімінің шешімі, 
27.01.1996ж. (ІХ сессия) 

10 Қызылтал ауылдық округі жаңадан құрылған 
Кызылталский аульный 
округ – 
аул Кокжелек 

Көкөжелек ауылы Жамбыл облысы әкімінің 
қаулысы, 18.01.1994ж. №8 

11 Мирный ауылдық округі  Мирненский аульный 
округ – аул Мирный Мирный ауылы 

Жамбыл облыстық 
Мәслихаты мен Жамбыл 
облысы әкімінің шешімі, 
27.06.2013 жыл №178 қаулы 

12 Мойынқұм ауылдық округі Фурманов селолық 
округі 

Мойынкумский аульный 
округ – 
аул Мойынкум 

Мойынқұм ауылы 

Жамбыл облыстық 
Мәслихаты мен Жамбыл 
облысы әкімінің шешімі, 
28.06.1995ж. 
ҚР Үкіметінің жанындағы 
Мемономком ұйғарымы, 
6.02.1997ж. 

13 Мыңарал ауылдық округі Мыңарал кенті Мынаралский аульный 
округ – Мыңарал ауылы Жамбыл облысы 

әкімиятының қаулысы, 



аул Мынарал 1.02.2008ж. №17, 
Жамбыл облыстық 
Мәслихатының шешімі,  
8.02.2008ж. №4-19 

14 Ұланбел ауылдық округі жаңадан құрылған 
Уланбельский аульный 
округ – 
аул Уланбель 

Ұланбел ауылы Жамбыл облысы әкімінің 
қаулысы, 18.01.1994ж. №8 

15 Хантау ауылдық округі  Хантауский аульный округ 
– аул Хантау Хантау ауылы 

Жамбыл облыстық 
Мәслихаты мен Жамбыл 
облысы әкімінің шешімі, 
27.06.2013 жыл №178 қаулы 

16 Шығанақ ауылдық округі  Шыганакский аульный 
округ – аул Шыганак Шығанақ ауылы 

Жамбыл облыстық 
Мәслихаты мен Жамбыл 
облысы әкімінің шешімі, 
27.06.2013 жыл №178 қаулы 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Сарысу ауданы 
Орталығы – Жаңатас қаласы 

Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
административно-территориальные единицы 

№ 

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

Наименования аульных округов 
(аулов(сел), поселков) 

Округтің бұрынғы 
атауы/ 

Прежнее 
наименование округа 

Округ атауларының 
(орталығының) 

орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы)/ 

Наименование округов 
(центров) (транскрипция) 

на русском языке 

Округ 
орталығының 

атауы/ 
Наименование 
центра округа 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

Мәлімет 
Сведение об 

изменении наименования 
(решение документа) 

1. Байқадам ауылдық округі Байқадам ауылдық 
аймағы 

Байкадамский аульный 
округ Саудакент ауылы 

Сарысу аудандық 
әкімиятының 23.05.2011 ж. 
№117 қаулысы және Сарысу 
аудандық мәслихатының 
23.05.2011 ж. 
№50-2 шешімі 

2. Жайылма ауылдық округі Жайылма ауылдық 
аймағы 

Жайылминский аульный 
округ Жайылма ауылы 

3. Жаңаарық ауылдық округі Жаңаарық ауылдық 
аймағы 

Жанаталапкский аульный 
округ 

Ұзақбай Сыздықбаев 
ауылы 

4. Жаңаталап ауылдық округі Жаңаталап ауылдық 
аймағы 

Байкадамский аульный 
округ Жаңаталап ауылы 

5. Игілік ауылдық округі Игілік ауылдық 
аймағы 

Игиликский аульный 
округ Өндіріс ауылы 

6. Қамқалы ауылдық округі Қамқалы ауылдық 
аймағы 

Камкалинский аульный 
округ Шығанақ ауылы 

7. Тоғызкент ауылдық округі Тоғызкент ауылдық 
аймағы 

Тогызкентский аульный 
округ Тоғызкент ауылы 

8. Түркістан ауылдық округі Түркістан ауылдық 
аймағы 

Туркестанский аульный 
округ 

Әшір Бүркітбаев 
ауылы 

9. Досбол ауылдық округі Досбол ауылдық 
округі 

Досболский аульный 
округ Досбол ауылы 

Жамбыл облысы 
әкімиятының 27.05.2004 ж. 
№130 қаулысы және 
Жамбыл облыстық 
мәслихатының 
28.05.2004 ж. №3-15 шешімі 

 



 
 
 

Т.Рысқұлов  ауданы 
Орталығы – Құлан ауылы 

Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
 

р/с 
№ 

Ауылдық (ауыл (село), кент) 
округтердің атауы 

наименования аульных округов 
(аулов(сел), поселков) 

Округтің бұрынғы 
атауы 

прежнее 
наименование округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование округов 
(центров) (транскрипция) 

на русском языке 

Округ 
орталығының 

атауы 
наименование центра 

округа 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об 

изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 6 

1. Құлан ауылдық округі Луговое село Кулан Құлан ауылдық 
округі 

Жамбыл облыстық атқару 
комитетінің 09.10.91 ж № 
193 шешімі 

2. Абай ауылдық округі  Абай Абай 

Жамбыл облыстық 
мәслихаты мен Жамбыл 
облысы әкімінің 25.05.2002 ж 
№ 13- 10 шешімі 

3. Қарақыстақ ауылдық округі 
  Каракыстак Қарақыстақ 

 

Жамбыл облыстық атқару 
комитетінің 09.10.91 ж № 
193 шешімі 

4. Жаңатұрмыс ауылдық округі  Жанатурмыс Жаңатұрмыс 

Жамбыл облыстық 
мәслихаты мен облыс 
экімінің 22.06.01. №.9-6 
шешімі 

5. Луговой ауылдық округі  Луговой Луговой 

Облыс әкімиятының 
ж № 17 қаулысы, облыстық 
мослихаттың 08.02.2008 ж № 
5-13 шешімі, 
ж№ 112 әкімиятының 



қаулысы, аудаңдық әділет 
басқармасында әділет 
басқармасына № 55- Ю 
тіркелген. 

6. Ақбұлақ ауылдық округі Ленин Акбулак Ақбұлақ 

Жамбыл облыстық 
мәслихаты мен облыс 
экімінің 22.06.01. №.9-6 
шешімі 

7. Қорағаты ауылдық округі  Корагаты Қорағаты құжаты сақталмаған 

8. Көкдөнен ауылдық округі Калинин Кокдонен Көкдөнен 

Жамбыл облыстық 
мәслихаты мен облыс 
экімінің 22.06.01 ж № 9-6 
шешімі 

9. Көгершін ауылдық округі  Когершин Көгершін 

Жамбыл облыстық 
мәслихаты мен облыс 
экімінің 22.06.01 ж № 6 
шешімі 

10. Құмарық ауылдық округі Карл   Маркс Кумарык Құмарық 
Жамбыл облыстық атқару 
комитетінің 09.10.91ж№ 193 
шешімі 

11. Новосел ауылдық округі  Новосел Новосел құжаты сақталмаған 
12. Луговой ауылдық округі  Луговое Луговой құжаты сақталмаған 
13. Өрнек ауылдық округі  Орнек Өрнек Құжаты сақталмаған 
14. Тереңөзек ауылдық округі  Теренозек Тереңөзек құжаты сақталмаған 

15. Қайыңды ауылдық округі 
  Кайынды Қайыңды құжаты сақталмаған 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Талас ауданы 

 
Талас ауданы Қазақстан Өлкелік атқару Комитетінің шешімімен 1928 жылы 3 қыркүйекте бұрынғы Ойық, Ошақты, Ағашақ, Билікөл 

болыстарына қарасты 31 ауылдың негізінде құрылған. Орталығы Ойық ауылы болып белгіленген, аудан орталығы 1934 жылы Ақкөл 
ауылына ауыстырылды. 1997 жылдан бері аудан орталығы Қаратау қаласы. Аудандағы 23 елді мекендер мен Қаратау қаласының халқын 
қосқанда 52 мың аса адам тұрады. 
 

Орталығы – Қаратау қаласы 
центр – г.Каратау 

 
Іргесі 1946 жылы Шолақтау поселкесі болып қаланған. Жамбыл облысының оңтүстік бөлігінде, Тараз қаласынан солтүстік-батысқа 

қарай 82 км жерде орналасқан. Қазіргі кезде қала бойынша 27654 мыңға жуық тұрғыны бар, оның ішінде қазақтар – 44876. 
 
 

Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
админстративно-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 Қаратау қаласы Шолақтау город Каратау Қаратау қаласы 
Шолақтау поселкелік атқару 
кеңесінің   07.09.1963ж. 
№ -2/1-70-14 қаулысы 

2 Ақкөл ауылдық 
округі Жаңадан құрылған Аккольский аульный округ – 

аул Акколь Ақкөл ауылы Жамбыл облыс әкімінің 
Қаулысы,18.01.1994 ж.№8 

http://kk.wikipedia.org/wiki/1946


3 Аққұм ауылдық 
округі 

Бостандық а/о құрамынан 
бөлініп шыққан 

Аккумский аульный округ- 
аул Аккум Аққұм ауылы 

Жамбыл облыстық 
Мәслихаты мен Жамбыл облысы 
әкімінің шешімі 
22.06.2001.ж№9- 6 

4 Берікқара 
ауылдық округі жаңадан құрылған 

Бериккаринский аульный 
округ- 
аул Майтобе 

Майтөбе ауылы Жамбыл облысы әкімінін 
Қаулысы,18.01.1994ж.№8 

5 Бостандық 
ауылдық Жаңадан құрылған 

Бостандыкский аульный 
округ- 
аул Бостандык 

Бостандық 
ауылы 

Жамбыл облысы әкімінін 
каулысы18.01.1994ж.№8 

6 Кеңес ауылдық 
округі Жаңадан құрылған Кенесский аульный округ- 

аул Больтирик шешен 
Бөлтірік шешен 
ауылы 

Жамбыл облысы әкімінің 
Қаулысы,18.01.1994ж.№8 

7 Көктал ауылдық 
округі Көктал кенті Кокталский аульный округ - 

аул Коктал Көктал ауылы 

Жамбыл облысы 
әкімінін қаулысы, 
1.02.2008ж.№17 
Жамбыл облысы 
Мәслихатының шешімі, 
8.02.2008ж.№4-19 

8 Қаратау ауылдық 
округі Жаңадан құрылған Каратауский аульный округ- 

аул Есейхан Есейхан ауылы Жамбыл облысы әкімінің 
қаулысы,18.01.1994ж.№8 

9 
Қасқабұлақ 
ауылдық 
округі 

Қаратау а/о құрамыннан 
Каскабулакский аульный 
округ- 
аул Каскабулак 

Қасқабұлақ 
ауылы 

Жабыл обылыстық 
Мәслихаты мен Жамбыл облысы 
әкімінің шешімі, 
30.11.2014.ж №6-5 

10 Қызыләуіт 
ауылдық округі Жаңадан құрылған 

Кызылауитский аулный 
округ- 
аул Кызылауит 

Қызыләуіт 
ауылы 

Жамбыл облысы әкімінін 
қаулысы,18.01.1994ж..№8 

11 Ойық ауылдық 
округі Жаңадан құрылған 

Ойыкский аульный округ - 
аул Ойык 
 

Ойық ауылы Жабыл  облысы әкімінін 
Қаулысы,18.01.1994ж.№8 

12 Тамды ауылдық 
округі Жаңадан құрылған Тамдинский аульный округ- 

аул Тамды Тамды ауылы Жамбыл облысы әкімінін 
Қаулысы 18.01.1994ж.№8 

13 Сәду Шәкіров Жданов селолық кеңесі Саду Шакировский аульный Сәду Шәкіров Жамбыл облысы әкімінің 



ауылдық округі округ- 
аул Саду Шакиров 

Қаулысы,18.01.1994ж.№8 

14 Үшарал ауылдық 
округі Жаңадан құрылған Учаралский аульный округ- 

аул Ушарал Үшарал ауылы Жамбыл облысы әкімінің 
Қаулысы,18.01.1994ж.№8 

 
 
 

Шу ауданы 
 

Қазақ АКСР Орталық Атқару Комитеті мен Халық Комиссарлар Кеңесінің 1930 жылғы 17 желтоқсандағы қулысының күшімен 
Алматы облысы құрамында Шу ауданы құрылды. 

Шу ауданы 1936 жылдан бастап Жамбыл облысының құрамында. 
 

Орталығы -Төле би ауылы 
Аудандық бағыныстағы қала – 1 ( Шу қаласы) 
Ауылдық (селолық) окргтер – 18 (Ақсу, Ақтөбе, Алға, Балуан Шолақ, Бірлік, Бірлікүстем, Дулат, Далақайнар, Ескі шу, Жаңақоғам, Жаңа 
жол, Қонаев, Қорағаты, Көкқайнар, Өндіріс, Тасөткел, Төле би, Шоқпар) 
Аудан халқы - 96756 

Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
административно-территориальные единицы 

 

№ 

ауылдық/ауыл, 
/село/ кент/ 

оругтердің атауы 
найменование 

аульных округов 
/аулов /сел./,поселков/ 

округтің бұрынғы 
атауы 

прежноее 
найменование оруга 

Округ атауларының 
/орталығының/ орыс тіліндегі 

атауы 
/транскрипциасы/ 

найменование округов /центров/ 
/транскрипция/  на русском 

языке 

Округ 
орталығының 

атауы 
найменование  

центра 
округа 

 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
/шешім№,мерзімі/ мәлімет 

Сведение об изменении 
найменование / решение документа/ 

1 2 3 4 5 6 

1 Ақсу ауылдық округі Көкқайнар селолық 
округі 

Аксуский аульный округ -аул 
Аксу 

Ақсу 
ауылы 

Жамбыл облысы әкімятының 2002 
жылғы 30 мамырдағы №59 қаулысы 

2 Алға селолық округі  Алгинский сельский округ - аул 
Алга 

Алға 
ауылы 

Жамбыл облысы әкімятының 2002 
жылғы 30 мамырдағы №59 қаулысы 

3 Ақтөбе селолық Қорағаты селолық Актюбинский сельский округ - Ақтөбе ауылы Құжат сақталмаған 



округі округі аул Актобе 

4 Бірлік ауылдық округі Бірлік кенттік 
округі 

Бирликский аульный округ -аул 
Брлик 

Бірлік 
ауылы 

Жамбыл облысы ауданы әкімінің 
шешімі №116,  27 желтоқсан 2002 
жыл 

5 Бірлікүстем селолық 
округі 

Ескі шу селолық 
округі 

аул 
Брликустем 

Бірлікүстем 
ауылы 

Жамбыл облысы әкімятының 2002 
жылғы 30 мамырдағы №59 қаулысы 

6 Балуан Шолақ 
ауылдық округі 

Дулат селолық 
округі 

Балуан Шолакский аульный 
округ - аул Балуан Шолак 

Балуан Шолақ 
ауылы 

Жамбыл облысы әкімятының 2002 
жылғы 30 мамырдағы №59 қаулысы 

7 Далақайнар селосы 
әкімі 

Далақайнар селолық 
атқару комитеті 

село Далакайнарский -село 
Далакайнар 

Далақайнар 
селосы Құжат сақталмаған 

8 Дулат селолық округі  Дулатский селоьский округ -аул 
Байдибек 

Бәйдібек 
ауылы 

Жамбыл облысы әкімятының 2002 
жылғы 30 мамырдағы №59 қаулысы 

9 Ескі шу селолық 
округі 

Ескі шу селолық 
Советі 

Ески шуский  сельский окрг -аул 
Белбасар 

Белбасар 
ауылы 

Жамбыл облысы әкімятының 2005 
жылғы 10 қазандағы №297 қаулысы 

10 Жаңақоғам селолық 
округі  Жанакогамский сельский округ -

аул Коктобе 
Көктөбе 
ауылы Құжат сақталмаған 

11 Жаңа жол ауылдық 
округі 

Ескі шу селолық 
округі 

Жана жолский аульный окург - 
аул Жана жол 

Жаңа жол 
ауылы 

Жамбыл облысы әкімятының 2005 
жылғы 10 қазандағы №297 қаулысы 

12 Көкқайнар селолық 
округі  Көкқайнар Көкқайнар 

ауылы 
Жамбыл облысы әкімятының 2002 
жылғы 30 мамырдағы №59 қаулысы 

13 Қонаев ауылы әкімі Ленин селолық 
Советі Аул Қонаева - аул Қонаев Қонаев ауылы 

Жамбыл облысы әкімдігі жанындағы 
ономастикалық комиссиясының № 2 
– 10 ұйғарымы, 2011 жылғы 13 
қыркүйек 

14 Қорағаты селолық 
округі  Корагатинский сельский окрг -

аул Мойынкум 
Мойынқұм 
ауылы Құжат сақталмаған 

15 Өндіріс ауылдық 
округі 

Төле би ауылдық 
әкімі 

Ондрисский аульный округ -аул 
Абай Абай ауылы 

2004 жылғы 30 қарашадағы Жамбыл 
облысы әкімі м ен Жамбыл облысы 
мәслихатының   шешімі №6 – 5 

16 Тасөткел селолық 
окргі  Тасуткельский сельский окург  -

аул Тасуткел 
Тасөткел 
ауылы Құжат сақталмаған 

17 Төле би ауылдық 
округі  Толебиский аульный округ - аул 

Толе би 
Төле би 
ауылы Құжат сақталмаған 



18 Шоқпар селолық 
округі Киров селсоветі Шокпарский сельский округ - 

аул Шокпар 
Шоқпар 
ауылы 

Жамбыл облысы әкімдігі жанындағы 
ономастикалық комиссиясының № 2 
– 10 ұйғарымы, 2011 жылғы 13 
қыркүйек 

 
 

Байзақ ауданы 
Ботамойнақ ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы-Байзақ ауылы 
 

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 
мәлімет (құжат шешімі) 

сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Байзақ ауылы Красная заря және Кеңес 

бөлімшелері біріктірілген 
аул Байзак ҚР Жоғарғы Кеңесі Президиумының 

қаулысы 4.05.1993ж. №2189 
2 Ботамойнақ ауылы Свердлов бөлімшесі аул Ботамойнак ҚР Жоғарғы Кеңесі Президиумының 

қаулысы 4.05.1993ж. №2189 
3 Үшбұлақ  станция Ушбулак  

 
 

Бурыл ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Бурылского аульного округа 

                                                                                              Орталығы-Бурыл ауылы          
Центр-аул Бурыл 

 



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 мәлімет (құжат шешімі)  

сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 

1 2 3 4 5 
1 Бурыл ауылы Ровный аул Бурыл Мемономком ұйғарымы 

6.02.1997ж 
2 Құмжота ауылы Кумжота аул Кумжота  

 
Дихан ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Диханского аульного округа 
                                                                                        Орталығы-Дихан ауылы         

  
Центр-аул Дихан 

 
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 мәлімет (құжат 

шешімі)  
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Дихан ауылы Ленин 

 
аул Дихан  

2 Айман төбе ауылы Ленин 1 аул Айман тобе Мемономком ұйғарымы 
6.02.1997ж 

3 Жеңіс ауылы Победа аул Женис Мемономком ұйғарымы 
6.02.1997ж 

 
Жалғызтөбе ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Жалгызтобинского аульного округа 
Орталығы-Жетібай ауылы          Центр-аул Жетібай 



 
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 
мәлімет (құжат шешімі) 
 сведение об изменении 

наименования (решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Жетібай ауылы Ново-Ивановка аул Жетібай ҚР Жоғарғы Кеңесі Президиумының 

қаулысы 4.05.1993ж. №2189 
2 Аққия ауылы  аул Аққия  
3 Төрткөл Бағара аул Торткуль Мемономком ұйғарымы 6.02.1997ж 

 
Жаңатұрмыс ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Жанатурмыского аульного округа 
Орталығы- Көкбастау          Центр-аул Бесагаш 

 
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 
мәлімет (құжат шешімі) 

 сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Ақшолақ ауылы  аул Акшолак  
2 Жаңатұрмыс ауылы  аул Жаңатұрмыс  
3 Жібек жолы Королевка аул Королевка Мемономком ұйғарымы 6.02.1997ж 
4 Көкбастау Амангелді аул Кокбастау  
5 Қайнар разъезі  Разъезд Кайнар  
6 Самбет ауылы Тегістік аул Самбет ҚР Жоғарғы Кеңесі Президиумының 

қаулысы 4.05.1993ж. №2189 
7 Төрекелді Лесотутопитомник аул Торекельди Жамбыл облыстық Мәслихаты мен 

Жамбыл облысы әкімінің шешімі, 



27.01.1996 ж. №19 
 

Көптерек ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Коптерекского аульного округа 

Орталығы-Кеңес ауылы             Центр-аул Кенес 
 

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 мәлімет (құжат 

шешімі) 
 сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Кеңес ауылы  аул Кенес  

 
Көктал ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Кокталского аульного округа 
Орталығы-Көктал ауылы          Центр-аул Коктал 

 
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 
мәлімет (құжат шешімі) 
сведение об изменении 

наименования (решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Көктал ауылы Политотдел аул Коктал Мемономком ұйғарымы 6.02.1997ж 

 
Қостөбе ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Костобинского аульного округа 
Орталығы-Талас ауылы          Центр-аул Талас 

 



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 мәлімет (құжат 

шешімі)  
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Қостөбе ауылы Головановка аул Костобе ҚР Жоғарғы Кеңесі 

Президиумының қаулысы 
4.05.1993ж. №2189 

2 Талас ауылы  аул Талас  
3 Талас стансасы  станця Талас  

 
Қызыл жұлдыз ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Кызыл жулдызского аульного округа 
Орталығы-Қызыл жұлдыз ауылы        Центр-аул Кызыл жулдыз 

 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) 
на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы мәлімет (құжат 

шешімі)  
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Қызыл жұлдыз ауылы Красная звезда аул Кызылжулдыз Жамбыл облысы әкімінің 

шешімі, 24.01.1995 ж. № 
 

Мырзатай ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Мырзатайского аульного округа 

Орталығы-Мырзатай ауылы          Центр-аул Мырзатай 
 



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 мәлімет (құжат 

шешімі)  
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Дихан  ауылы  аул Дихан  
2 Мырзатай ауылы  аул Мырзатай  
3 Сеңкібай ауылы Еңбек село Сенкибай ҚР Жоғарғы Кеңесі 

төралқасының шешімі 
19.03.1992ж №1265 

 
Сазтерек ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Сазтерекского аульного округа 
Орталығы-Абай ауылы                         Центр-аул Абай 

 
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 
мәлімет (құжат шешімі)  
сведение об изменении 

наименования (решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Абай ауылы  аул Абай  
2 Ақтөбе ауылы  аул Актобе  
3 Жаназаз ауылы Конезавод аул Жанасаз Жамбыл облысы әкімінің шешімі, 

24.01.1995 ж. № 
 

Сарыкемер ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Сарыкемерского аульного округа 

Орталығы-Сарыкемер ауылы          Центр-аул Сарыкемер 
 



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 мәлімет (құжат 

шешімі)  
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Базарбай ауылы  аул Базарбай  
2 Қосақ ауылы  аул Косак  
3 Сарыкемер ауылы Михайловка аул Сарыкемер ҚР Жоғарғы Кеңесі 

төралқасының шешімі 
19.03.1992ж 1265 

 
Ақаділ Сухамбаев ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Акадил Суханбаевского аульного округа 
Орталығы-Жақаш ауылы                     Центр-аул Жакаш 

 
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 мәлімет (құжат 

шешімі) 
 сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Жақаш  ауылы Фрунзе аул Жакаш Жамбыл облысы әкімінің 

шешімі, 6.07.1992 ж. №60 
2 Қарасу ауылы  аул Карасу  
3 Көкөзек  аул Кокозек  

 
Темірбек ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Темирбекского аульного округа 
Орталығы-Тегістік ауылы          Центр-аул Тегистик 

 



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 
мәлімет (құжат шешімі)  
сведение об изменении 

наименования (решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Сарыбарақ  ауылы  аул Сарбарак  
2 Тегістік ауылы  аул Тегистик Жамбыл облысы әкімінің шешімі, 

6.07.1992 ж. №60 
3 Шахан ауылы Чапаев аул Шахан Мемономком ұйғарымы 6.02.1997ж 

 
Түмекент ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Туймекентского аульного округа 
Орталығы-Түймекент ауылы          Центр-аул Туймекент 

 
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 мәлімет (құжат 

шешімі)  
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Ақжар ауылы Жамбыл аул Акжар Жамбыл облысы әкімінің 

шешімі, 6.07.1992 ж. №60 
2 Түймекент ауылы Буденовка аул Туймекент Жамбыл облысы әкімінің 

шешімі, 6.07.1992 ж. №60 
 

Үлгілі ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Ульгилинского аульного округа 

Орталығы-Үлгілі ауылы          Центр-аул Ульгили 
 



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 мәлімет (құжат 

шешімі)  
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Үлгілі ауылы  аул Ульгили Облыстық атқару комитетінің 

қарары 1990 ж. 
 

Ынтымақ ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Ынтымакского аульного округа 

Орталығы-Мадімар ауылы          Центр-аул Мадимар 
 

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 мәлімет (құжат 

шешімі) 
 сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Мадімар ауылы Ынтымақ аул Мадимар Мемономком ұйғарымы 

19.09.2013 ж. 
 

Бәйтерек ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Байтерекского аульного округа 

Орталығы-Сарыкемер ауылы          Центр-аул Сарыкемер 
 

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 мәлімет (құжат 

шешімі)  
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 



1 2 3 4 5 
1 Базарбай ауылы  аул Базарбай  
2 Қосақ ауылы  аул Косак  
3 Сарыкемер ауылы Михайловка аул Сарыкемер ҚР Жоғарғы Кеңесі 

төралқасының шешімі 
19.03.1992ж 1265 

 
 

Жамбыл  ауданы 
Айшабибі ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

орталығы-Айшабибі ауылы 
 

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 мәлімет (құжат 

шешімі)  
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Айшабибі ауылы Головочевка село Айшабиби Облыстық атқару комитетінің 

шешімі 11.12.1990ж. №202 
2 Қаратау ауылы  село Каратау  
3 Қызылтаң ауылы  село Кызылтан  

 
Ақбастау ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы-Бірлесу-Еңбек ауылы 
 

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 мәлімет (құжат 

шешімі)  
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 



1 2 3 4 5 
1 Бірлесу-Еңбек ауылы  село Бирлесу-Енбек  
2 Октябрь-Жеміс ауылы  село Октябрь-Жемис  

 
Ақбұлым ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы-Ақбұлым ауылы 
 

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 мәлімет (құжат 

шешімі)  
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Ақбұлым ауылы Ильич 

 
село Акбулым Мемономком ұйғарымы 

6.02.1997 ж. Облыс әкімияттың 
1.10.1993ж. №111 шешімі 

 
Аса ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

орталығы-Аса ауылы 
 

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 мәлімет (құжат 

шешімі) 
 сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Аса ауылы  село Аса  
2 Рахат ауылы  село Рахат  

 
Бесағаш ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы-Бесағаш ауылы 



 
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 мәлімет (құжат 

шешімі)  
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Бесағаш ауылы  село Бесагаш  
2 Түрксіб ауылы  село Турксиб  

 
Гродеково ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы-Гродеково ауылы 
 

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 мәлімет (құжат 

шешімі)  
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Гродеково ауылы  село Гродеково  
2 Қызылдихан ауылы  село Кызылдихан  

 
Ерназар ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы-Ерназар ауылы 
 

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 мәлімет (құжат 

шешімі) сведение об 
изменении наименования 

(решение документа) 



1 2 3 4 5 
1 Ерназар ауылы    

 
1. Жамбыл ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Жамбылского аульного округа 
Орталығы-Шайқорық ауылы 

Центр-аул Шайкорык 
 

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 мәлімет (құжат 

шешімі)  
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Бесжылдық ауылы  село Бесжылдык  

2 Қапал ауылы Ворошилов учаскесі село Капал Мемономком ұйғарымы 
24.06.1998 ж. 

3 Қоңыртөбе ауылы Совтрактор учаскесі село Коныртобе Мемономком ұйғарымы 
24.06.1998 ж. 

4 Танты ауылы  село Танты  
5 Шайқорық ауылы  село Шайкорык  
6 Шайқорық стансасы  станция Шайкорык  

 
2. Көлқайнар ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Колкайнарского аульного округа 
Орталығы-Тастөбе ауылы 

Центр-аул Тастобе 
 



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 мәлімет (құжат 

шешімі)  
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Еңбек  ауылы  село Енбек  
2 Жамбыл ауылы  село  Жамбыл  
3 Қостөбе ауылы  село  Костобе  
4 Көлқайнар ауылы  село Колкайнар  
5 Тастөбе ауылы  село  Тастобе  
6 27 разъезд  27 разъезд  

 
3. Қаракемер ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Каракемерского аульного округа 
Орталығы-Қаракемер ауылы 

Центр-аул Каракемер 
 

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 мәлімет (құжат 

шешімі)  
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Қаракемер  ауылы  село Каракемер  
2 Құмтүйін  ауылы Ильич учаскесі село  Кумтуин Мемономком ұйғарымы 

24.06.1998 ж. 
3 Сеңгірбай ауылы  село Сенгирбай  

 
4. Қаратөбе ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 



Административно-территориальные единицы Каратобинского аульного округа 
Орталығы-Бектөбе ауылы 

Центр-аул Бектобе 
 

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 мәлімет (құжат 

шешімі) 
 сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Бәйтерек  ауылы Октябрь ауылы село Байтерек Мемономком ұйғарымы 

14.07.2000 ж. 
2 Бектөбе ауылы  село  Бектобе  
3 Қызылшарық ауылы  село Кызылшарык  

 
5. Қарой ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Каройского аульного округа 
Орталығы-Пригородное ауылы 

Центр-аул Пригородное 
 

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 мәлімет (құжат 

шешімі)  
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Октябрь ауылы  село Октябрь  
2 Пригородное ауылы  село Пригородное  

 
6. Қызылқайнар ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Кызылкайнарского аульного округа 



Орталығы-Қызлқайнар ауылы 
Центр-аул Кызылкайнар 

 
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 мәлімет (құжат 

шешімі)  
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Жасөркен  ауылы  село Жасоркен  
2 Қызылқайнар ауылы  село  Кызылкайнар  

 
7. Өрнек ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Орнекского аульного округа 
Орталығы-Өрнек ауылы 

Центр-аул Орнек 
 

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 мәлімет (құжат 

шешімі) 
 сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Өрнек  ауылы  село Орнек  
2 Жұма стансасы  станция Жума  

 
8. Пионер ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Пионерского аульного округа 
Орталығы-Пионер ауылы 

Центр-аул Пионер 
 



 
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 мәлімет (құжат 

шешімі) 
 сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Пионер ауылы  село Пионер  
2 Шайдана ауылы  село  Шайдана  

 
9. Полатқосшы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Полаткосшинского аульного округа 
Орталығы-Жалпақтөбе ауылы 

Центр-аул Жалпактобе 
 

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 мәлімет (құжат 

шешімі)  
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Жалпактөбе ауылы Дунгановка село Жалпактобе Облыстық атқару комитетінің 

қарары 1990 ж. 
 

10. Тоғызтарау ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Тогызтарауского аульного округа 

Орталығы-Тоғызтарау ауылы 
Центр-аул Тогызтарау 

 



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 мәлімет (құжат 

шешімі)  
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Жаңаөткел ауылы  село Жанаоткел  
2 Құмсуат ауылы  село Кумсуат  
3 Тоғызтарау ауылы  село Тогызтарау  

 
Ескерту: Әкімшілік-аумақтық бірліктерді растайтын құжаттары сақталмағ 

 
Жуалы  ауданы 

Жуалынский  район 
 

1.Ақтөбе ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Актобинского аульного округа 

Орталығы – Бәйтерек ауылы                                         центр –  аул Байтерек 
 

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 мәлімет  (құжат шешімі) 
сведение об измененеии наименования  (решение 

документа) 
 

1 2 3 4 5 
1 Ақтоған ауылы Марьяновка ауылы аул  Актоган Жамбыл облысы әкімдігінің қаулысы, 26.01.2011ж. №10, 

облмәслихаттың шешімі, 15.03.2011ж. №32- 
2 Бәйтерек ауылы Октябрьский  ауылы аул  Байтерек Жамбыл облысы әкімиятының қаулысы, 29.03.2007ж. 

№46, облмәслихаттың шешімі, 30.03.2007ж. №22-17 
3 Жаңаталап ауылы  аул  Жанаталап  
4 Күркіреусу стансасы  станция  Куркиреусу  

 



2. Ақсай ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Аксайского аульного округа 

Орталығы – Қайрат ауылы                                          центр –  аул Кайрат 
1 2 3 4 5 
1 Дихан ауылы  аул  Дихан  
2 Қайрат ауылы  аул  Кайрат  

 
3. Билікөл ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Биликольского аульного округа 
Орталығы – Қарабастау ауылы                                  центр –  аул Карабастау 

1 2 3 4 5 
1 Әбдіқадыр ауылы Ленин путь аул  Абдикадыр Жамбыл облысы әкімиятының қаулысы, 28.06.2007ж. 

№143, облмәслихаттың шешімі, 26.07.2007ж. №25-13 
2 Дарбаза ауылы  аул  Дарбаза  
3 Жылыбұлақ ауылы  аул  Жылыбулак  
4 Қарабастау ауылы Билікөл аул  Карабастау  

 
4. Боралдай ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Боралдайского аульного округа 
Орталығы – Көлтоған ауылы                                       центр –  аул Кольтоган 

1 2 3 4 5 
1 Ертай ауылы Кеңес аул  Ертай Жамбыл облысы әкімиятының қаулысы, 27.03.2008ж. 

№93, Облмәслихаттың шешімі, 1.04.2008ж. №5-12 
2 Көлтоған ауылы Алексеевка аул  Кольтоган ҚР Жоғарғы Кеңесі Төралқасының  қаулысы 

19.03.1992ж.  №1265 
3 Рысбек батыр Луначарка аул  Рысбек батыр ҚР Жоғарғы Кеңесі Төралқасының  қаулысы 

7.10.1993ж.  №2410 
 

5. Жетітөбе ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Жетитобинского аульного округа 

Орталығы – Кәріқорған ауылы                                    центр –  аул Карикорган 
1 2 3 4 5 
1 Майбұлақ ауылы Маяк аул Майбулак Жамбыл облысы әкімдігінің қаулысы, 26.01.2011ж. №12, 

облмәслихаттың шешімі, 15.03.2011ж. №32- 



2 Кәріқорған ауылы Казанка аул Карикорган ҚР Жоғарғы Кеңесі Төралқасының  қаулысы 
7.10.1993ж.  №2410 

3 Қоңыртөбе ауылы Успеновка аул Коныртобе ҚР Жоғарғы Кеңесі Төралқасының  қаулысы 
7.10.1993ж.  №2410 

4 Қосмұрат ауылы Любимовка аул Космурат Жамбыл облысы әкімдігінің қаулысы, 5.11.2010ж. №303, 
облмәслихаттың шешімі, 5.11.2010ж. №28-9 

5 Тасбастау ауылы Благовещенка аул Тасбастау ҚР Жоғарғы Кеңесі Төралқасының  қаулысы 
7.10.1993ж.  №2410 

6 Шымбұлақ ауылы Братское аул Шымбулак ҚР Жоғарғы Кеңесі Төралқасының  қаулысы 
7.10.1993ж.  №2410 

 
6. Көкбастау ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Кокбастауского аульного округа 
Орталығы – Теріс ауылы                                                       центр –  аул Терис 

1 2 3 4 5 
1 Бақалы ауылы Қызыл дихан аул Бакалы Мемономком ұйғарымы, 5.09.1997ж. 
2 Көктөбе ауылы Нововознесеновка аул Коктобе ҚР Жоғары Кеңесі  Төралқасының  қаулысы, 7.10.1993 ж. 

№2410 
3 Қосбөлтек ауылы Касталевка аул Косбольтек Мемономком ұйғарымы, 5.09.1997ж. 
4 Теріс ауылы  аул Терис  

 
7. Күреңбел ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Куренбельского аульного округа 
Орталығы – Күреңбел ауылы                                                центр –  аул Куренбель 

1 2 3 4 5 
1 Күреңбел ауылы Самсоновка аул Куренбель ҚР Жоғары Кеңесі  Төралқасының  қаулысы, 7.10.1993 ж. 

№2410 
2 Қаратас ауылы Чапаев аул Каратас  
3 Төңкеріс бөлімшесі  участок Тонкерис  

 
8. Қарасаз ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Карасазского аульного округа 
Орталығы – Қарасаз ауылы                                            центр –  аул Карасаз 

1 2 3 4 5 



1 Ақбастау ауылы Ясная поляна аул Акбастау Мемономком ұйғарымы, 24.06.1998ж. 
2 Жүрімбай ауылы Зыковка аул Журимбай Жамбыл обләкімиятының қаулысы, 28.06.2007ж. №141, 

облмәслихаттың шешімі, 26.07.2007ж. №25-14 
3 Қарасу ауылы Юрьевка аул Карасу Мемономком ұйғарымы, 5.09.1997ж. 
4 Қарасаз ауылы Петровка аул Карасаз ҚР Жоғары Кеңесі  Төралқасының  қаулысы, 7.10.1993 ж. 

№2410 
5 Көктас ауылы Юсуповка аул Коктас Облыс әкімдігінің қаулысы,  26.01.2011ж. №12 

Облыс мәслихатының шешімі, 15.03.2011ж. №32- 
 

9. Қошқарата ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Кошкаратинского аульного округа 
Орталығы – Қошқарата ауылы                                            центр –  аул Кошкарата 

1 2 3 4 5 
1 Ақтасты ауылы Некрасовка аул Актасты ҚР Жоғарғы Кеңесі Төралқасының  қаулысы 

19.03.1992ж.  №1265 
2 Қошқарата ауылы Кантимеровка аул Кошкарата ҚР Жоғарғы Кеңесі Төралқасының  қаулысы 

19.03.1992ж.  №1265 
3 Қызтоған ауылы  аул Кызтоган  

 
10. Қызыларық ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Кызыларыкского аульного округа 
Орталығы – Қызыларық ауылы                                    центр –  аул Кызыларык 

1 2 3 4 5 
1 Ақтөбе ауылы Новопокровка аул Актобе ҚР Жоғарғы Кеңесі Төралқасының  қаулысы 

19.03.1992ж.  №1265 
2 Алатау ауылы Андреевка аул Алатау Мемономком ұйғарымы, 24.06.1998ж. 
3 Қызыларық ауылы  аул Кызыларык  
4 Сұрым стансасы  станция Сурым  
5 Теріс-Ащыбұлақ ауылы  аул Терис-Ащыбулак  

 
11. Бауыржан Момышұлы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Бауыржан Момышулынского аульного округа 
Орталығы – Бауыржан Момышұлы ауылы                 центр –  аул Бауыржан Момышулы 

1 2 3 4 5 



1 Бауыржан Момышұлы 
ауылы 

Бурное аул Бауыржан Момушулы ҚР Жоғарғы Кеңесі Төралқасының  қаулысы 
19.03.1992ж.  №1265 

 
12. Мыңбұлақ ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Мынбулакского аульного округа 
Орталығы – Көлбастау ауылы                                      центр –  аул Кольбастау 

1 2 3 4 5 
1 Көлбастау  ауылы Евгеньевка аул Кольбастау ҚРЖоғары Кеңесі  Президиумының қаулысы, 7.10.1993 ж. 

№2410 
2 Талапты ауылы Талапты аул Талапты  

 
13. Нұрлыкент ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Нурлыкентского аульного округа 
Орталығы – Нұрлыкент ауылы                                    центр –  аул Нурлыкент 

1 2 3 4 5 
1 Қазбастау разезьді  разъезд Казбастау  
2 Нұрлыкент ауылы Бурно-Октябрь аул Нурлыкент Жамбыл облысы әкімиятының қаулысы, 28.12.2007ж. 

№323, облмәслихаттың шешімі, 8.02.2008ж. №4-20 
3 Түктібай ауылы Гагарин аул Туктибай ҚРЖоғары Кеңесі  Президиумының қаулысы, 7.10.1993 ж. 

№2410 
 

14. Шақпақ ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Шакпакского аульного округа 
Орталығы – Шақпақата ауылы                                    центр –  аул Шакпаката 

1 2 3 4 5 
1 Амансай ауылы Калинин аул Амансай Мемономком ұйғарымы, 5.09.1997ж. 
2 Тәттібай Дүйсебайұлы Амангелді аул Таттибай Дуйсебай Мемономком ұйғарымы, 24.12.99ж. 
3 Ынтымақ ауылы  аул Ынтымак  
4 Шақпақата  ауылы Кременевка аул Шакпаката ҚРЖоғары Кеңесі  Президиумының қаулысы 19.03.1992 ж. 

№1265 
5 Шақпақ стансасы разъезд Шакпак станция Шакпак  

 
 

 



Қордай  ауданы 
Кордайский район 

1. Қордай ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Кордайского аульного округа 

Орталығы-Қордай ауылы 
Центр-аул Кордай 

 

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 мәлімет (құжат 

шешімі)  
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 

1 Қордай ауылы Георгиевка село Кордай Жамбыл облысы Әкімінің 
Қаулысы, 25.04.1995ж.№99 

 
2. Сарыбұлақ ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Сарыбулакский аульного округа 
Орталығы-Сарыбұлақ ауылы 

Центр-аул Сарыбулак 
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 мәлімет (құжат 

шешімі)  
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Сарыбұлақ ауылы Сарыбұлақ село Сарыбулак - 
2 Қайнар ауылы Благовещенка село Кайнар Аудан әкімінің және маслихат 

хатшысының шешімі № 178, 
16.05.1996ж. 

 
3. Қасық ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 



Административно-территориальные единицы Касыкского аульного округа 
Орталығы-Қасық ауылы 

Центр-аул Касык 
 

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 мәлімет (құжат 

шешімі) 
 сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Қасық ауылдық округі Степное а\о құрамынан бөлініп  

шыққан 
село Касык - 

 
4. Қаракемер ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Каракемерского аульного округа 
Орталығы-Қаракемер ауылы 

Центр-аул Каракемер 
 

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 мәлімет (құжат 

шешімі) 
 сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Қаракемер ауылы - село Каракемер - 
2 Керу ауылы Ново-Александровка селосы село Керу Исп. Курдайского районного 

Совета Народных депутатов 
решение № 520 (от 23-1990г) 

және а.о. хаттамасы 
3 Соғанды ауылы - село Соганды - 

 



5. Отар ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Отарского аульного округа 

Орталығы-Отар ауылы 
Центр-аул Отар 

 
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 мәлімет (құжат 

шешімі) 
 сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Отар ауылы  село Отар  
2 Аңырақай стансасы  ст. Аныракай  
3 Бел стансасы  ст. Бел  
4 Гвардейский қалашығы  п.г.т. Гвардейский  

 
6. Ауқатты ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Аукаттинского аульного округа 
Орталығы-Ауқатты ауылы 

Центр-аул Аукатты 
 

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 мәлімет (құжат 

шешімі) 
 сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Ауқатты ауылы Кишмиши (Трудовик) ауылы село Аукатты  
2 Қызылсай ауылы Қызылсай ауылы село Кызылсай  
3 Бәйтерек ауылы Рисполе ауылы село Рисполе Қордай ауданы әкімдігінің 

2010ж 20 желтоқсандағы 



№477 қаулысымен және 
аудандық мәлихаттың 2010 ж. 

24.12. № 34-11 шешімімен. 
Жамбыл обл. Әкімдігінің 

2011ж. 26. 01. №14 қаулысы 
7. Степной ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Степного аульного округа 
Орталығы-Степной ауылы 

Центр-аул Степное 
 

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 мәлімет (құжат 

шешімі)  
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Степное ауылы Степновск ауылы село Степное - 
2 Арал ауылы Славное ауылы село Арал - 
3 Қалғұты - село Калгуты - 

 
8. Сортөбе ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Сортобинского аульного округа 
Орталығы-Сортөбе ауылы 

Центр-аул Сортобе 
 

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 мәлімет (құжат 

шешімі) 
 сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 



1 Сортөбе ауылы Шортюбе село Сортобе 01.10.1993 ж. №111 Жамбыл 
обл. Әкімшілігінің шешімі 

2 Бұлар батыр ауылы Заимка учаскесі село Булар батыр 15.05.1995ж. Сортөбе мен 
Бұлар батыр ауыл 

тұрғындарының жиындағы 
шешімі 

 
9. Қақпатас ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Какпатасского аульного округа 
Орталығы-Қақпатас ауылы 

Центр-аул Какпатас 
 

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 мәлімет (құжат 

шешімі) 
 сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Қақпатас  ауылы с. Рисороб село Какпатас Қордай ауданы әкімінің 

17.06.2002 жылғы №26 
шешімі 

2 Беріктас ауылы Қордай қой совхозы Кордайский овцесовхоз Жамбыл обл. әкімінің 
16.03.1993ж. №91 шешімі 

 
10. Алға ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Алгинского аульного округа 
Орталығы-Қаракемер ауылы 

Центр-аул Каракемер 
 



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 мәлімет (құжат 

шешімі) 
 сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Алға  ауылы Алға село Алга - 
2 Көкадыр ауылы Көкадыр село  Кокадыр - 
3 Мұзбел  ауылы Қордай село Музбел - 

 
11. Ноғайбай ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Ногайбайского аульного округа 
Орталығы-Ноғайбай ауылы 

Центр-аул Ногайбай 
 

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 мәлімет (құжат 
шешімі) сведение об 

изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Ноғайбай  ауылы Ргайты ауылы село Ногайбай - 
2 Шарбақты ауылы  село  Шарбакты - 
3 Сарыбастау ауылы  село Сарыбастау - 

 
12. Бетқайнар ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Беткайнарского аульного округа 
Орталығы-Бетқайнар ауылы 

Центр-аул Беткайнар 
 



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 мәлімет (құжат 

шешімі)  
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Бетқайнар ауылы Успеновка село Беткайнар - 
2 Соғанды ауылы Соғанды село Соганды - 

 
13. Қарасу ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Карасуйского аульного округа 
Орталығы-Қарасу ауылы 

Центр-аул Карасу 
 

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 мәлімет (құжат 

шешімі)  
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Қарасу  ауылы Речная речка село Карасу Жамбыл обл. Әкімшілігінің 

қаулысы 25.04.1995ж.№99 
және мемл. ономаст.комисс 
қорытындысы 22.07.1995ж. 

2 Өтеген ауылы Кеңес село  Отеген - 
 

14. Қарасай ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Карасайского аульного округа 

Орталығы-Қарасай ауылы 
Центр-аул Карасай 

 



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 мәлімет (құжат 

шешімі)  
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Қарасай ауылы Михайловка ауылдық кеңесі село Карасай Жамбыл обл. Шешешім №91 

16.03.1993ж. 
2 Еңбек ауылы Еңбек учаскесі Еңбек ауылы Жамбыл обл. Шешешім №91 

16.03.1993ж. 
 

15. Пионер ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Пионерского аульного округа 

Орталығы-Пионер ауылы 
Центр-аул Пионер 

 
 

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 мәлімет (құжат 

шешімі) 
 сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Пионер ауылы  село Пионер  
2 Шайдана ауылы  село  Шайдана  

 
16. Полатқосшы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Полаткосшинского аульного округа 
Орталығы-Жалпақтөбе ауылы 

Центр-аул Жалпактобе 
 



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 мәлімет (құжат 

шешімі)  
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Жалпактөбе ауылы Дунгановка село Жалпактобе Облыстық атқару комитетінің 

қарары 1990 ж. 
 

17. Тоғызтарау ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Тогызтарауского аульного округа 

Орталығы-Тоғызтарау ауылы 
Центр-аул Тогызтарау 

 
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 мәлімет (құжат 

шешімі) 
 сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Жаңаөткел ауылы  село Жанаоткел  
2 Құмсуат ауылы  село Кумсуат  
3 Тоғызтарау ауылы  село Тогызтарау  

 
Ескерту: Әкімшілік-аумақтық бірліктерді растайтын құжаттары сақталмаған 

 
 

 
 
 
 



Меркі ауданы 
Меркенский район 

 
Ақтоған ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Актоганского аульного округа 
Орталығы-Ақтоған  ауылы                                                                Центр – аул Актоган 

 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъезд) атауы 
наименование  населенных пунктов 

(станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы атауы 
прежнее наименование населенных 

пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипции) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы мәлімет (құжат 

шешімі) 
сведение об изменении 
наименовании (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Ақтоған ауылы Большевик аул Актоган Жамбыл облыстық 

маслихаттың Жамбыл 
облысы әкімінің шешімі №13-

10.  25.05.2002 ж 
2 Қазақ-Дихан ауылы Қазақ-Дихан ауылы аул Казах-Дихан Құжаты сақталмаған 

 
 

Жамбыл ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Актоганского аульного округа 

Орталығы-Жамбыл  ауылы                                                                Центр – село Жамбыл 
 

р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъезд) атауы 
наименование  населенных пунктов 

(станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы атауы 
прежнее наименование населенных 

пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипции) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы мәлімет (құжат 

шешімі) 
сведение об изменении 
наименовании (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Жамбыл ауылы Жамбыл ауылы Село Жамбыл Құжаты сақталмаған 
2 Плодовоягодный ауылы Плодовоягодный ауылы Село Плодовоягодный Құжаты сақталмаған 



3 Талдыбұлақ ауылы Жамбыл бөлімшесі Село Талдыбулақ Жамбыл облысы әкімінің 
қаулысы №8 18.01 1994ж 

4 Тұрлыбай батыр ауылы Красная заря ауылы Село Турлыбай батыра Қаулы және шешім, Жамбыл 
облысының әкімдігі 

26.01.2011 жыл №9 Жамбыл 
облыстық мәслихаты 

15.03.2011 жыл №32-11 
 

Меркі ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Актоганского аульного округа 

Орталығы-Меркі ауылы                                                                Центр – село Мерке 
 

р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъезд) атауы 
наименование  населенных пунктов 

(станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы атауы 
прежнее наименование населенных 

пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипции) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы мәлімет (құжат 

шешімі) 
сведение об изменении 
наименовании (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Меркі ауылы Меркі ауылы Село Мерке Құжаты сақталмаған 
2 Меркі шипажайы Меркі шипажайы Санаторий Мерке Құжаты сақталмаған 

 
 

Сарымолдаев ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Актоганского аульного округа 

Орталығы-Сарымолдаев  ауылы                                                                Центр – село Сарымолдаев 
 

р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъезд) атауы 
наименование  населенных пунктов 

(станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы атауы 
прежнее наименование населенных 

пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипции) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы мәлімет (құжат 

шешімі) 
сведение об изменении 
наименовании (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 



1 Сарымолдаев ауылы Кузьминка Кузьминка ҚР Жоғарғы Кеңесінің 
Жарлығы 1994 ж және аудан 

әкімінің №1-1/104 шешімі 
30.07.1993 ж 

2 Екпінді ауылы Екпінді ауылы Екпенды Жамбыл облыстық мәслихаты 
мен Жамбыл облысы әкімінің 
шешімі 25.05.2002 ж №13-10 

 Ойтал ауылы Ойтал ауылы село Ойтал Жамбыл облыстық мәслихаты 
мен Жамбыл облысы әкімінің 
шешімі 25.05.2002 ж №13-10 

 
 

Ақарал ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Актоганского аульного округа 

Орталығы-Ақарал ауылы                                                                Центр – село Акарал 
 

р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъезд) атауы 
наименование  населенных пунктов 

(станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы атауы 
прежнее наименование населенных 

пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипции) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы мәлімет (құжат 

шешімі) 
сведение об изменении 
наименовании (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Ақарал ауылы с. Краснооктябрьское село Акарал №1-1/102, 30.07.1993жыл 
2 Сыпатай ауылы 2-отделение свеклосовхоза село Сыпатай Облыс әкімінің қаулысы 

№13-10 25.05.2002ж 
 
 

Ойтал ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Актоганского аульного округа 

Орталығы-Ойтал  ауылы                                                                Центр – село Ойтал 
 

р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъезд) атауы 
наименование  населенных пунктов 

Елді мекеннің бұрынғы атауы 
прежнее наименование населенных 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы мәлімет (құжат 



(станции, разъезды) пунктов наименование 
(транскрипции) на русском 

языке 

шешімі) 
сведение об изменении 
наименовании (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Ойтал ауылы Ойтал кенті село Ойтал Жамбыл облысы әкімінің 

2008 жылғы 1 ақпандағы № 
17 қаулысы, Жамбыл 

облыстық мәслихатының 
2008 жылғы 8 ақпандағы № 4-

19 шешімі 
2 Меркі стансасы Меркі стансасы Станция Мерке -құжаттары сақталмаған 
 Мықанды ауылы Мықанды учаскесі село Мыканды -құжаттары сақталмаған 

 
 

Кеңес ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Актоганского аульного округа 

Орталығы-Кеңес  ауылы                                                                Центр – село Кеңес 
 

р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъезд) атауы 
наименование  населенных пунктов 

(станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы атауы 
прежнее наименование населенных 

пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипции) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы мәлімет (құжат 

шешімі) 
сведение об изменении 
наименовании (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Кеңес ауылы Қазақстан колхозы Село Кенес Құжаты сақталмаған 
2 Жауғаш батыр ауылы Папанин ауылы Село Жаугаш батыра Қазақ ССР Жоғарғы 

Кеңесінің Жарлығы (1994) 
және аудан әкімінің №1-1/103 

шешімі 30.07.1993ж 
 
 

Жаңатоған ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 



 
административно-территориальные единицы Актоганского аульного округа 

Орталығы-Қостоған  ауылы                                                                Центр – село Костоган 
 
 
 

 
 

Рысқұлов ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Актоганского аульного округа 

Орталығы- Интернациональный ауылы                                                Центр – село Интернациональный 
 

р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъезд) атауы 
наименование  населенных пунктов 

(станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы атауы 
прежнее наименование населенных 

пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипции) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы мәлімет (құжат 

шешімі) 
сведение об изменении 
наименовании (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Т.Рысқұлов ауылы Жданов ауылы Т.Рыскулов Обл әкімінің қаулысы мен 

маслихат шешімі №6-5 
30.11.2004ж 

р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъезд) атауы 
наименование  населенных пунктов 

(станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы атауы 
прежнее наименование населенных 

пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипции) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы мәлімет (құжат 

шешімі) 
сведение об изменении 
наименовании (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Қостоған ауылы Қостоған ауылы Село Костоган Құжаттар сақталмаған 
2 Мыңқазан ауылы Ворошилов ауылы Село Мынказан ҚР Жамбыл облысы Меркі 

ауданы әкімінің №1-1/103 
30.07.1993ж шешімі 

3 Қызыл сай ауылы Қызыл сай ауылы Село Кызыл сай Құжаттар сақталмаған 



2 Интернациональный ауылы Интернациональный ауылы Интернациональный Құжат сақталмаған 
 
 

Сұрат ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Актоганского аульного округа 

Орталығы- Сұрат  ауылы                                                                Центр – село Сұрат 
 

р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъезд) атауы 
наименование  населенных пунктов 

(станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы атауы 
прежнее наименование населенных 

пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипции) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы мәлімет (құжат 

шешімі) 
сведение об изменении 
наименовании (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Сұрат ауылы Сұрат Аул Сұрат Қазақ ССР Жоғарғы кеңесі 

Жарлығы 1994ж. Меркі 
ауданының әкімі шешімі №1-

1/109 24.08.1994ж. 
2 Тескентоған Қызыл ту Тескентоган Қазақ ССР Жоғарғы кеңесі 

Жарлығы 1994ж. Меркі 
ауданының әкімі шешімі №1-

1/109 24.08.1994ж. 
 Аққайнар Киров ауылы Аккаайнар Қазақ ССР Жоғарғы кеңесі 

Жарлығы 1994ж. Меркі 
ауданының әкімі шешімі №1-

1/109 24.08.1994ж. 
 
 

Ақермен ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Актоганского аульного округа 

Орталығы-Ақермен  ауылы                                                                Центр – село Ақермен 
 

р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъезд) атауы 
наименование  населенных пунктов 

Елді мекеннің бұрынғы атауы 
прежнее наименование населенных 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы мәлімет (құжат 



(станции, разъезды) пунктов наименование 
(транскрипции) на русском 

языке 

шешімі) 
сведение об изменении 
наименовании (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Ақермен ауылы Ақермен ауылы Село Акермен Құжаттары сақталмаған 
2 Кентай    ауылы Ферма №2 Село Кентай Құжаттары сақталмаған 
3 Алтын-арық ауылы Ферма №1 Село Алтын-арык Құжаттары сақталмаған 
4 Ақкөз-қайнар ауылы Ферма №3 Село Аккоз-кайнар Құжаттары сақталмаған 

 
 

Андас батыр ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Актоганского аульного округа 

Орталығы-Андас батыр ауылы                                                                Центр – село Андас батыра 
 

р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъезд) атауы 
наименование  населенных пунктов 

(станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы атауы 
прежнее наименование населенных 

пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипции) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы мәлімет (құжат 

шешімі) 
сведение об изменении 
наименовании (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Гранитогорск ауылы өзгеріссіз село Гранитгорск - 
2 Қызыл қыстақ ауылы өзгеріссіз село Кызыл кишлак - 
3 Арал қыстақ ауылы өзгеріссіз село Арал кишлак - 
4 Шалдовар стансасы өзгеріссіз Станция Чалдовар - 
5 Андас батыр ауылы Нововоскресеновка Село Андас батыра Жамбыл облыстық мәслихаты 

№19-20 27.10.2006 ж. 
 
 

Аспара ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Актоганского аульного округа 

Орталығы-Аспара  ауылы                                                                Центр – село Аспара 
 



р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъезд) атауы 
наименование  населенных пунктов 

(станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы атауы 
прежнее наименование населенных 

пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипции) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы мәлімет (құжат 

шешімі) 
сведение об изменении 
наименовании (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Аспара Аспара Аспара Құжаты сақталмаған 
2 Қайыңды сай    

 
Тәтті ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Актоганского аульного округа 
Орталығы-Ақтоған  ауылы                                                                Центр – аул Актоган 

 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъезд) атауы 
наименование  населенных пунктов 

(станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы атауы 
прежнее наименование населенных 

пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипции) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы мәлімет (құжат 

шешімі) 
сведение об изменении 
наименовании (решение 

документа) 
1 2 3 4 5 
1 Ақжол ауылы   Облс әкімдігінің қаулысы №8 

26.01.2011жыл 
2 Беларық ауылы    
3 Қарасу ауылы    
4 Тасөткел айрығы    
5 Тәтті стансасы    
6 Тәтті ауылы    
7 Шемен жол айрығы    

 
 
 
 

 



Т.Рысқұлов ауданы 
Орталығы – Құлан ауылы 

 

р/с 
№ 

Елді мекен (ауыл (село), кент, станса) 
атауы 

Наименование населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің  
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
округа 

орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование округов 
(центров) (транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об 

изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 6 
Т.Рысқұлов ауданы 

Т.Рыскуловский район 
Құлан ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Куланского аульного округа 
Орталығы – Құлан ауылы 

Центр –  аул Кулан 

1 Құлан Луговой Луговое 
КР жоғарғы кеңесі 

төралқасының 19.03.1992 ж№ 
1265 қаулысы 

2 Қарақат Октябр - шаруа Каракат 
КР жоғарғы кеңесі 

төралқасының 4.05.1992 ж 
№ 2189 қаулысы 

3 Шөңгер  Шонгер құжаты сақгалмаған 
Абай ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Абайскогоаульного округа 
Орталығы – Еңбекші ауылы 

Центр –  аул Енбекші 
1 Еңбекші  Енбекши Кұжаты сақгалмаған 
2 Көкарық  Кокарык құжаты сақгалмаған 

Қарақыстақ ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Каракыстагыского аульного округа 

Орталығы – Каменка ауылы 
Центр –  аул Каменка 

1 Каменка  Каменка құжаты сақгалмаған 



2 Жалпақсаз  Жалпаксаз құжаты сақгалмаған 
3 Тасшолақ  Тасшолак құжаты сақгалмаған 
4 Қазақ  Казак құжаты сақгалмаған 

Жаңатұрмыс ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Куланского аульного округа 

Орталығы – Жаңатұрмысауылы 
Центр –  аул Жанатурмыс 

1 Жаңатұрмыс  жанатурмыс құжаты сақгалмаған 
Луговой ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Луговского аульного округа 
Орталығы – Луговой ауылы 

Центр –  аул Луговой 

1 Луговой Луговой кенті Луговой 

Облыстық мәслихаттың 
08.02.2008 ж №5-13 шешімі, 

04.04.2008 ж № 112 
әкімиятының қаулысы 

Ақбұлақ ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Акбулакскогоаульного округа 

Орталығы – Р.Сабденов ауылы 
Центр –  аул Р.Сабденов 

1 Сәбденов Ленин Сабденов құжаты сақталмаған 
2 Байтелі Жецістің 40 жылдығы Байтели құжаты сақталмаған 
3 қызылшаруа  Кызылшаруа құжаты сақталмаған 
4 Разъезд  Разъезд құжаты сақталмаған 

Қорағаты ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Корагатыныского аульного округа 

Орталығы – Қорағаты ауылы 
Центр –  аул Корагаты 

1 Қорагаты  Корагаты құжаты сақталмаған 
2 Қорағаты ст.  Корагаты ст. құжаты сақталмаған 
3 Аққайнар  Аккайнар құжаты сақталмаған 
4 Тойқұдық  Тойкудык құжаты сақталмаған 
5 Мамыртөбе  мамыртобе құжаты сақталмаған 

Көкдөнен ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 



административно-территориальные единицы Кокдоненскогоаульного округа 
Орталығы – Көкдөнен ауылы 

Центр –  аул Кокдонен 

1 Жақсылық Тельман Жаксылык 
ҚР Жоғарғы Кеңесі 

Төралқасының 04.05.92 ж 
№2189 қаулысы 

2 Көкдөнен Калинин Кокдонен құжаты сақталмаған 

3 Құмарық 
разъезі  Кумарык құжаты сақталмаған 

Көгершін ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Когершинского аульного округа 

Орталығы – Көгершін ауылы 
Центр –  аул Когершин 

1 Көгершін  Когершин 
Жамбыл облыстық мәслихаты 
мен облыс экімінің 22.06.01 ж 

№ 6 шешімі 
2 Қосапан  Косапан құжаты сақталмаған 

Құмарық ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Кумарыгыского аульного округа 

Орталығы – Құмарықауылы 
Центр –  аул Кумарык 

1 Құмарық Подгорное Кумарык 
ҚР Жоғарғы Кеңесі 

Торалқасының 04.05.92 ж 
№2189 каулысы 

Новосель ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Новосельского аульного округа 

Орталығы – Новосель ауылы 
Центр –  аул Новосель 

1 Юбилейное  Юбилейное құжаты сақталмаған 
2 Әбілхайыр  Абилхайыр құжаты сақталмаған 

Ақыртөбе ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Акыртобинского аульного округа 

Орталығы – Ақыртөбе ауылы 
Центр –  аул Акыртобе 



1 Ақыртөбе  Акыртобен құжаты сақталмаған 
2 Малдыбай  Малдыбай құжаты сақталмаған 

Өрнек ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Орнегского аульного округа 

Орталығы – Өрнек ауылы 
Центр –  аул Орнек 

1 Әбжапар Жылқышиев ауылы  Абжапар Жылкышев құжаты сақталмаған 
2 Жарлысу ауылы  Жарлысу құжаты сақталмаған 
3 Өрнек ауылы  Орнек құжаты сақталмаған 
4 Сәлімбай ауылы  Салимбай құжаты сақталмаған 
5 Сұмқайты ауылы  Сумкайты құжаты сақталмаған 

Тереңөзек ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Теренозегского аульного округа 

Орталығы – Тереңөзек ауылы 
Центр –  аул Теренозек 

1 Көкарық ауылы  Кокарык құжаты сақталмаған 
2 Тереңөзек ауылы  Теренозек құжаты сақталмаған 
3 Шолақ -Қайыңды  Шолык - Кайынды құжаты сақталмаған 

Қайыңды ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Кайындинского аульного округа 

Орталығы – Қайыңды ауылы 
Центр –  аул Кайынды 

1 Қайыңды ауылы  Кайынды құжаты сақталмаған 
2 Мамай ауылы  Мамай құжаты сақталмаған 
3 Сөгеті ауылы  Согети құжаты сақталмаған 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Мойынқұм ауданы 
Әкімшілік-аумақтық бірліктер 

1. Ақсүйек ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық  бірлігі 
административно-территориальные единицы Аксуйекского поселкового округа 

орталығы – Ақбақай ауылы                                                            центр – аул Ақбақай 
 
 

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 мәлімет  
(құжат шешімі) 

сведение об измененеии наименования  
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Ақбақай ауылы  аул Акбакай Жамбыл облыстық Мәслихаты мен Жамбыл 

облысы әкімінің шешімі, 
27.06.2013 жыл №178 қаулы 

 
2. Ақсүйек ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық  бірлігі 

административно-территориальные единицы Аксуйекского поселкового округа 
орталығы – Ақсүйек кенті                                                            центр – поселок Аксуйек 

 
1 2 3 4 5 
1 Ақсүйек ауылы  аул  Аксуйек Жамбыл облыстық Мәслихаты мен Жамбыл 

облысы әкімінің шешімі, 
27.06.2013 жыл №178 қаулы 

 
3. Биназар ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық  бірлігі 

административно-территориальные единицы Биназарского аульного округа 
орталығы – Биназар ауылы                                                                      центр – аул Биназар 

 
1 2 3 4 5 
1 Биназар ауылы Каминтерн аул Биназар Жамбыл облысы әкімінің және облыстық 

мәслихаттың шешімі, 28.03.1997ж. 
 



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

орталығы – Бірлік ауылы                                                                  центр – аул Бирлик 
 

1 2 3 4 5 
1 Бірлік ауылы Көктерек аул Бирлик Жамбыл облысы әкімінің және облыстық 

мәслихаттың шешімі, 28.03.1997ж. 
 

5. Жамбыл ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық  бірлігі 
административно-территориальные единицы Жамбылского аульного округа 

орталығы – Жамбыл ауылы                                                               центр – аул Жамбыл 
 

1 2 3 4 5 
1 Жамбыл ауылы  аул Жамбыл  

 
6. Кеңес ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық  бірлігі 

административно-территориальные единицы Кенесского аульного округа 
орталығы – Кеңес ауылы                                                                          центр – аул Кенес 

 
1 2 3 4 5 
1 Айдарлы Кеңес аул Айдарлы Мемономком ұйғарымы, 6.02.1997ж. 

 
7. Қызылотау ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық  бірлігі 

административно-территориальные единицы Кызылотауского аульного округа 
орталығы – Қызылотау ауылы                                                              центр – аул Кызылотау 

 
1 2 3 4 5 
1 Күшаман ауылы Қызылотау аул Кушаман Жамбыл облысы әкімдігінің қаулысы 

27.03.2008ж. №94, облмәслихаттың шешімі 
1.04.2011ж. №5-13 

 
8. Қарабөгет ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық  бірлігі 

административно-территориальные единицы Карабогетского аульного округа 
орталығы – Қарабөгет ауылы                                                                 центр – аул Карабогет 



 
1 2 3 4 5 
1 Қарабөгет ауылы  аул Карабогет  
2 Құмөзек ауылы  аул Кумозек  
3 Сарыөзек ауылы Байтал аул Сарыозек Мемономком ұйғарымы, 6.02.1997ж. 

 
9. Қызылтал ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық  бірлігі 

административно-территориальные единицы Кызылталского аульного округа 
орталығы – Көкжелек ауылы                                                                   центр - аул Кокжелек 

 
1 2 3 4 5 
1 Көкжелек ауылы Қызыл ту аул Кокжелек Жамбыл облысы әкімдігінің қаулысы 

26.01.2011ж. №7, облмәслихаттың шешімі 
15.03.2011ж. №32- 

2 Айтбай Назарбеков 
ауылы 

Жасұлан аул Айтбай Назарбеков Жамбыл облысы әкімінің және облыстық 
мәслихаттың шешімі, 22.02.1997ж. 

 
10. Қылышбай ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық  бірлігі 

административно-территориальные единицы Кылышбайского аульного округа 
орталығы – Қылышбай ауылы                                                            центр – аул Кылышбай 

 
1 2 3 4 5 
1 Қылышбай Ержанұлы 

ауылы 
Карл Маркс аул Кылышбай Ержанулы Мемономком ұйғарымы, 6.02.1997ж. 

 
11. Мирный ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық  бірлігі 

административно-территориальные единицы Мирненского поселкового округа 
орталығы – Мирный кенті                                                                  центр – поселок Мирный 

 
1 2 3 4 5 
1 Мирный ауылы  аул Мирный Жамбыл облыстық Мәслихаты мен Жамбыл 

облысы әкімінің шешімі, 
27.06.2013 жыл №178 қаулы 

 



12. Мойынқұм ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно- территориальные единицы Таттинского аульного округа 

орталығы – Мойынқұм ауылы                                                            центр – аул Мойынкум 
 

1 2 3 4 5 
1 Мойынқұм ауылы Фурмановка аул Мойынкум Мемономком ұйғарымы, 6.02.1997ж. 

 
13. Мыңарал ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық  бірлігі 

административно-территориальные единицы Мынаралского аульного округа 
орталығы – Мыңарал ауылы                                                              центр – аул Мынарал 

 
1 2 3 4 5 
1 Мыңарал ауылы Мыңарал кенті аул Мынарал Жамбыл облысы әкімдігінің қаулысы 

1.02.2008ж. №17, облмәслихаттың шешімі 
8.02.2008ж. №4-19 

2 Мыңарал стансасы  станция Мынарал  
3 Қашқантеңіз стансасы  станция Кашкантениз  

14. Ұланбел ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық  бірлігі 
административно- территориальные единицы Уланбельского аульного округа 

орталығы – Ұланбел ауылы                                                         центр – аул Уланбель 
 

1 2 3 4 5 
1 Ұланбел ауылы  аул Уланбель  
2 Кіші Қамқалы ауылы Сарқырама аул Киши Камкалы Мемономком ұйғарымы, 6.02.1997ж. 

 
15. Хантау ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық  бірлігі 

административно-территориальные единицы Хантауского поселкового округа 
орталығы – Хантау  кенті                                                      центр – поселок Хантау 

 
1 2 3 4 5 
1 Жиделі стансасы  станция Жидели  
2 Қияқты стансасы  станция Киякты  
3 Хантау ауылы  аул Хантау Жамбыл облыстық Мәслихаты мен Жамбыл 

облысы әкімінің шешімі, 



27.06.2013 жыл №178 қаулы 
 

16. Шығанақ ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық  бірлігі 
административно-территориальные единицы Шыганакского поселкового округа 

орталығы – Шығанақ кенті                                                     центр - поселок Шыганак 
 

1 2 3 4 5 
1 Шығанақ ауылы  аул Шыганак Жамбыл облыстық Мәслихаты мен Жамбыл 

облысы әкімінің шешімі, 
27.06.2013 жыл №178 қаулы 

2 Бурылбайтал ауылы  ауыл Бурылбайтал  
3 Бурылбайтал стансасы  станция Бурылбайтал  

 
 

Сарысу ауданы 
 

№ 

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 
Байқадам ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі/ 

Административно-территориальные единицы Байкадамского аульного округа 
Орталығы – Саудакент ауылы/Центр – аул Саудакент 

1. Жарқұдық ауылы Жарқұдық Аул Жаркудык Жамбыл облысы әкімдігі жанындағы 
ономастика комиссиясының 13.09.2011 ж. 

№2-8 ұйғарымы 
2. Саудакент ауылы Байқадам Аул Саудакент Жамбыл облысы әкімінің 16.03.1993 ж. 

№91 шешімі 
1 2 3 4 5 

Досбол ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі/ 
Административно-территориальные единицы Досболского аульного округа 



Орталығы – Досбол ауылы/Центр – аул Досбол 
1. Досбол ауылы Досбол селосы Аул Досбол  
2. Кіші Көкдала ауылы Көкдала селосы Аул Киши Кокдала Жамбыл облысы әкімдігінің 27.05.2004 ж. 

№130 қаулысы 3. Үлкен Көкдала ауылы Көкдала селосы Аул Улькен Кокдала 
4. Шағалалы ауылы Шағалалы селосы Аул Шагалалы  
1 2 3 4 5 

Жайылма ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі/ 
Административно-территориальные единицы Жайылминского аульного округа 

Орталығы – Жайылма ауылы/Центр – аул Жайылма 
1. Ақтам ауылы Ақтам бөлімшесі Аул Актам Жамбыл облысы әкімдігі жанындағы 

ономастика комиссиясының 13.09.2011 ж. 
№2-8 ұйғарымы 

2. Жайылма ауылы Ленино селосы Аул Жайылма 
3. Қызылдиқан ауылы Жданов селосы Аул Кызылдикан 

4. Маятас ауылы Карл Маркс селосы Аул Маятас 

Мемлекеттік ономастика комиссиясының 
05.09.1997 ж. ұйғарымы, 

Жамбыл облысы әкімдігі жанындағы 
ономастика комиссиясының 13.09.2011 ж. 

№2-8 ұйғарымы 
1 2 3 4 5 

Жаңаарық ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі/ 
Административно-территориальные единицы Жанаарыкского аульного округа 

Орталығы – Ұзақбай Сыздықбаев ауылы/Центр – аул Узакбай Сыздыкбаев 

1. Ақтоғай ауылы Актоғай селосы Аул Актогай 
Жамбыл облысы әкімдігі жанындағы 

ономастика комиссиясының 13.09.2011 ж. 
№2-8 ұйғарымы 

2. Ұзақбай Сыздықбаев 
ауылы Жаңаарық селосы Аул Ұзақбай Сыздықбаев 

ҚР Үкіметінің 2001 ж. Қаулысы, 
Жамбыл облысы әкімдігі жанындағы 

ономастика комиссиясының 13.09.2011 ж. 
№2-8 ұйғарымы 

1 2 3 4 5 
Жаңаталап ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі/ 

Административно-территориальные единицы Жанаталапского аульного округа 
Орталығы – Жаңаталап ауылы/Центр – аул Жанаталап 

1. Жаңаталап ауылы Сталин селосы Аул Жанаталап Құжаты сақталмаған 
2. Ұйым ауылы Ұйым селосы Аул Уйым - 



1 2 3 4 5 
Игілік ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі/ 

Административно-территориальные единицы Игиликского аульного округа 
Орталығы – Өндіріс ауылы/Центр – аул Ондирис 

1. Игілік ауылы Коммунар селосы Аул Игилик 

Жамбыл облысы әкімінің 16.03.1993 ж. 
№91 ш., 

Сарысу ауданы әкімінің 19.04.1993 ж. №181 
ш., 

ҚР ЖК Төрағасының 07.10.1993 ж №2410 
Қ. 

2. Өндіріс ауылы Коммунар-2 селосы Аул Ондирис Құжаты сақталмаған 
1 2 3 4 5 

Қамқалы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі/ 
Административно-территориальные единицы Камкалинского аульного округа 

Орталығы – Шығанақ ауылы/Центр – аул Шыганак 
1. Жайлаукөл ауылы Жайлаукөл селосы Аул Жайлаколь Құжаты сақталмаған 2. Қамқалы ауылы Қамқалы селосы Аул Камкалы 

3. Шығанақ ауылы Шығанақ селосы Аул Шыганак Сарысу ауданы әкімінің 11.08.1993 ж. №310 
шешімі 

1 2 3 4 5 
Тоғызкент ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі/ 

Административно-территориальные единицы Тогызкентского аульного округа 
Орталығы – Тоғызкент ауылы/Центр – аул Тогызкент 

1. Әбілда ауылы Үшарал елді мекені Аул Абилда 

Тоғызкент ауылдық аймағы әкімінің 
17.09.1998 ж. шешімі. 

Сарысу аудандық ономастикалық 
комиссиясының 21.01.1999 ж. №4 қаулысы. 

Жамбыл облысы әкімдігі жанындағы 
ономастика комиссиясының 13.09.2011 ж. 

№2-8 ұйғарымы 

2. Майлыкөл ауылы №4 ферма Аул Майлыколь 
Жамбыл облысы әкімдігі жанындағы 

ономастика комиссиясының 13.09.2011 ж. 
№2-8 ұйғарымы 

3. Тоғызкент ауылы Түгіскен селосы Аул Тогызкент Мемоноком 05.09.1997 ж. ұйғарымы. 



Жамбыл облысы әкімдігі жанындағы 
ономастика комиссиясының 13.09.2011 ж. 

№2-8 ұйғарымы 
1 2 3 4 5 

Түркістан ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі/ 
Административно-территориальные единицы Туркестанского аульного округа 

Орталығы – Әшір Бүркітбаев ауылы/Центр – аул Ашир Буркитбаев 

1. Арыстанды ауылы Буденное селосы Аул Арыстанды 

Қазақстан Республикасының Үкіметінің 
1992 ж. Қаулысы, 

Жамбыл облысы әкімдігі жанындағы 
ономастика комиссиясының 13.09.2011 ж. 

№2-8 ұйғарымы 

2. Әшір Бүркітбаев ауылы Түркістан селосы Аул Ашир Буркитбаев 

Жамбыл облысы әкімдігі жанындағы 
ономастика комиссиясының 30.03.2010 ж. 

№2-1 ұйғарымы. Жамбыл облысы 
әкімдігінің 29.04.2010 ж. №133 қаулысы. 
Жамбыл облысы әкімиятының 29.04.2010 
ж. №133 қаулысы және Жамбыл облыстық 

мәслихатының 02.06.2010 ж. 
№25-9 шешімі 

3. Үшбас ауылы Үшбас селосы Аул Ушбас - 
Талас ауданы 

Таласский район 
 

1. Қаратау қаласының әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальная единица города Каратау 

Орталығы – Қаратау қаласы                      центр – город Каратау 
 

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 мәлімет 
(құжат шешімі) 

сведение об измененеии наименования  (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 



1 Қаратау қаласы Шолақтау город Каратау Шолақтау поселкелік атқару кеңесінің   
07.09.1963ж. № -2/1-70-14 қаулысы 

 
2. Ақкөл ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Аккольского аульного округа 
Орталығы - Ақкөл ауылы                                                  центр - аул Акколь 

 
1 2 3 4 5 
1 Ақкөл ауылы  аул Акколь Жамбыл облыс әкімінің 

Қаулысы,18.01.1994 ж.№8 
 

3. Аққұм ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Аккумского аульного округа 

Орталығы - Аққұм ауылы                                                 центр - аул Аккум 
 

1 2 3 4 5 
1 Аққұм ауылы  аул Аккум Жамбыл облыстық 

Мәслихаты мен Жамбыл облысы әкімінің шешімі 
22.06.2001.ж№9- 6 

 
4. Берікқара ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Бериккаринского аульного округа 
Орталығы – Майтөбе ауылы                                                  центр - аул Майтобе 

 
1 2 3 4 5 
1 Майтөбе ауылы  аул Майтобе Жамбыл облысы әкімінін 

Қаулысы,18.01.1994ж.№8 
2 Қожағаппар ауылы  аул Кожагаппар  

 
5. Бостандық ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Бостандыкского аульного округа 
Орталығы – Бостандық ауылы                                         центр - аул Бостандык 

 
1 2 3 4 5 



1 Бостандық ауылы  аул Бостандык Жамбыл облысы әкімінін 
Каулысы 18.01.1994ж.№8 

2 Талапты ауылы  аул Талапты  
 

6. Кеңес ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Кенесского аульного округа 

Орталығы – Бөлтірік шешен ауылы                    центр - аул Болтирик шешен 
 

1 2 3 4 5 
1 Бөлтірік шешен ауылы Кеңес аул Болтирик шешен Мемономком ұйғарымы, 24.12.1999ж. 
2 Көшек батыр ауылы Қызылжар аул Кошек батыр Мемономком ұйғарымы, 24.12.1999ж. 

 
7. Көктал ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Кокталского аульного округа 
Орталығы – Көктал ауылы                                                центр - аул Коктал 

 
1 2 3 4 5 
1 Көктал ауылы Көктал кенті аул Коктал Жамбыл облысы әкімиятының  қаулысы, 

1.02.2008ж №17, обл мәслихаттың шешімі, 
8.02.2008ж  №4-19 

 
 
 

8. Қаратау ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Каратауского аульного округа 

Орталығы - Есейхан ауылы                                                центр - аул Есейхан 
 

1 2 3 4 5 
1 Есейхан ауылы Қаратау аул Есейхан Мемономком ұйғарымы, 28.12.1998ж. 
2 Қараой ауылы  аул Караой  

 
9. Қасқабұлақ  ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Каскабулакского аульного округа 
Орталығы - Қасқабұлақ ауылы                                          центр - аул Каскабулак 



 
1 2 3 4 5 
1 Қасқабұлақ ауылы  аул Каскабулак Жабыл обылыстық 

Мәслихаты мен Жамбыл облысы 
әкімінің шешімі, 

30.11.2014.ж №6-5 
 

10. Қызыләуіт ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Кызылауитского аульного округа 

Орталығы – Қызыләуіт ауылы                                        центр - аул Кызылауит 
 

1 2 3 4 5 
1 Қызыләуіт ауылы Ильич аул Кизилауит ҚР Жоғарғы Кеңесі Төралқасының қаулысы, 

7.10.1993ж. №2410 
2 Ақтөбе ауылы  аул Актобе  

 
11. Ойық ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Ойыкского аульного округа 
Орталығы - Ойық ауылы                                                  центр - аул Ойык 

 
1 2 3 4 5 
1 Ойық ауылы  аул Ойык Жабыл  облысы әкімінін 

Қаулысы,18.01.1994ж.№8 
2 Сейілбек ауылы  участок Сейльбек  
3 Тұрымқұл ауылы Жаңатоған участок  Турумкул ҚР Жоғарғы Кеңесі Төралқасының қаулысы,   

7.10.1993ж. №2410 
 
 

12. Сәду Шәкіров ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Саду Шакировского аульного округа 
Орталығы – Сәду Шәкіров ауылы                                     Центр - аул Саду Шакиров 

 
1 2 3 4 5 
1 Сәду Шәкіров ауылы Жданов аул С.Шакиров Жамбыл облысы әкімінің және облмәслихаттың 



шешімі, 22.06.2001ж. №9-6 
2 Тамабек ауылы Амангелді аул Тамабек Талас аудандық мәслихаттың оныншы сесиясы 

мен аудан әкімінің 12.06.1996 жылғы №12 
бірлескен шешімі 

 
 

13. Тамды ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Тамдинского аульного округа 

Орталығы - Тамды ауылы                                                  центр - аул Тамды 
1 2 3 4 5 
1 Тамды ауылы  аул Тамды Жамбыл облысы әкімінін 

Қаулысы 18.01.1994ж.№8 
 
 

14. Үшарал ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Ушаралского аульного округа 

Орталығы - Үшарал ауылы                                              центр - аул Ушарал 
 

1 2 3 4 5 
1 Үшарал ауылы  аул Ушарал  
2 Арал ауылы  аул Арал  
3 Қайыр ауылы  аул Кайыр  
 

Шу ауданы 
Шуский район 

Ақсу ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы ауылного округа 

Орталығы – Ақсу ауылы 
центр - Аксу 

 
№ Елді мекен 

/станса,разъездер/ 
атауы 

найменование населенных 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежноее 
найменование 

орыс тіліндегі 
атауы 

/транскрипциасы/ 
найменование 

 
Атаулардың өзгертілгені туралы 

/құжат, шешім№,мерзімі/ мәлімет 
сведение об изменении найменование / 

 
 
 
 



пунктов /стансии, разъезды/ населенных пунктов /транскрипция/  на русском 
языке 

решение 
документа/ 

1 2 3 4 5 
1 Ақсу ауылы  аул Аксу Құжат сақталмаған 

2 Оразалы батыр Окртябрь аул. Оразалы батыр Құжат сақталмаған 
 

Алға селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы ауылного округа 

Орталығы – Алға ауылы 
центр - Алга 

 
№ Елді мекен 

/станса,разъездер/ 
атауы 

найменование населенных пунктов 
/стансии, разъезды/ 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежноее 
найменование 

населенных пунктов 

орыс тіліндегі 
атауы 

/транскрипциасы/ 
найменование 
/транскрипция/ 

на русском языке 

 
Атаулардың өзгертілгені туралы 

/құжат, шешім/ мәлімет 
сведение об изменении найменование / 

решение документа/ 

1 2 
 

3 4 5 

1 Алғ ауылы  аул Алга Құжат сақталмаған 

2 Сауытбек ауылы  аул Сауытбек Құжат сақталмаған 
3 Жайсан ауылы Жайсан ауылы аул Жайсан Құжат сақталмаған 
4 
 
 
 

Шайымқұл ауылы Шайымқұл ауылы аул  Шайымкул Жамбыл облысы әкідігі жанындағы 
ономастика комиссиясы № 2 – 10 ұйғарымы, 

2011 жылғы 13 қыркүйек 

5 Подхоз – 7 Қайрат Рысқұлбеков 
ауылы 

аул Кайрат 
Рыскулбеков 

Жамбыл облысы әкідігі жанындағы 
ономастика комиссиясы № 2 – 10 ұйғарымы, 

2011 жылғы 13 қыркүйек 
 

Ақтөбе селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы ауылного округа 



Орталығы – Ақтөбе ауылы 
центр – аул Актобе 

 
№ Елді мекен 

/станса,разъездер/ 
атауы 

найменование населенных пунктов 
/стансии, разъезды/ 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежноее 
найменование 

населенных пунктов 

орыс тіліндегі 
атауы 

/транскрипциасы/ 
найменование /транскрипция/  

на русском языке 

 
Атаулардың өзгертілгені туралы 

/құжат, шешім / мәлімет 
сведение об изменении найменование / 

решение документа/ 
1 2 

 
3 4 5 

1 Ақтөбе ауылы Ақтөбе ауылы аул Актобе Құжат сақталмаған 

Балуан Шолақ ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы ауылного округа 

Орталығы – Балуан Шолақ ауылы 
центр -   аул Балуан Шолак 

 
№ Елді мекен 

/станса,разъездер/ 
атауы 

найменование населенных пунктов 
/стансии, разъезды/ 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежноее 
найменование 

населенных пунктов 

орыс тіліндегі 
атауы 

/транскрипциасы/ 
найменование /транскрипция/  

на русском языке 

 
Атаулардың өзгертілгені туралы 

/құжат, шешім / мәлімет 
сведение об изменении найменование / 

решение документа/ 
1 2 

 
3 4 5 

1 Балуан Шолақ  ауылы  аул Балуан Шолақ Құжат сақталмаған 

2 Прудхоз ауылы Прудхоз ауылы аул Прудхоз Жамбыл облысы әкімдігі жанындағы 
ономастика комиссиясы № 2 – 10 

ұйғарымы, 2011 жылғы 13 қыркүйек 
3 31 разъез 31  разъез 31 разъез Жамбыл облысы әкідігі жанындағы 

ономастика комиссиясы № 2 – 10 
ұйғарымы, 2011 жылғы 13 қыркүйек 

 

4 Далақайнар ауылы Далақайнар ауылы аул Далакайнар Жамбыл облысы әкідігі жанындағы 
ономастика комиссиясы № 2 – 10 



ұйғарымы, 2011 жылғы 13 қыркүйек 
Бірлік ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы ауылного округа 
Орталығы – Бірлік ауылы 

центр -  аул Бирлик 
№ Елді мекен 

/станса,разъездер/ 
атауы 

найменование населенных пунктов 
/стансии, разъезды/ 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежноее 
найменование 

населенных пунктов 

орыс тіліндегі 
атауы 

/транскрипциасы/ 
найменование /транскрипция/  

на русском языке 

 
Атаулардың өзгертілгені туралы 

/құжат, шешім  / мәлімет 
сведение об изменении найменование / 

решение документа/ 
1 2 

 
3 4 5 

1 Бірлік ауылы Бірлік ауылы аул Бирлик Құжат сақталмаған 

Бірлікүстем селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы ауылного округа 

Орталығы – Бірлікүстем ауылы 
центр -  аул Бирликустемский 

 
№ Елді мекен 

/станса,разъездер/ 
атауы 

найменование населенных пунктов 
/стансии, разъезды/ 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежноее 
найменование 

населенных пунктов 

орыс тіліндегі 
атауы 

/транскрипциасы/ 
найменование /транскрипция/  

на русском языке 

 
Атаулардың өзгертілгені туралы 

/құжат, шешім / мәлімет 
сведение об изменении найменование / 

решение документа/ 
1 2 

 
3 4 5 

1 Бірлікүстем ауылы Бірлікүстем ауылы аул Бирликустемский Құжат сақталмаған 

 
Қонаев ауылы әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы ауылного округа 
Орталығы – Қонаев ауылы 

центр – аул Кунаев 
№ Елді мекен 

/станса,разъездер/ 
Елді мекеннің бұрынғы 

атауы 
орыс тіліндегі 

атауы 
 

Атаулардың өзгертілгені туралы 



атауы 
найменование населенных пунктов 

/стансии, разъезды/ 

прежноее 
найменование 

населенных пунктов 

/транскрипциасы/ 
найменование /транскрипция/  

на русском языке 

/құжат, шешім  / мәлімет 
сведение об изменении найменование / 

решение документа/ 
1 2 

 
3 4 5 

1 Қонаев ауылы Ленин ауылы аул Кунаев 2000 жылғы 7 сәуірдегі Жамбыл облысы 
әкімі м ен Жамбыл облысы мәслихатының  

екінші шақырылымның ІІІ сессиясының  
шешімі №3 – 5 

Далақайнар селосы әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы ауылного округа 

Орталығы – Далақайнар селосы 
центр -  село Далакайнарский 

 
№ Елді мекен 

/станса,разъездер/ 
атауы 

найменование населенных пунктов 
/стансии, разъезды/ 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежноее 
найменование 

населенных пунктов 

орыс тіліндегі 
атауы 

/транскрипциасы/ 
найменование /транскрипция/  

на русском языке 

 
Атаулардың өзгертілгені туралы 

/құжат, шешім  / мәлімет 
сведение об изменении найменование / 

решение документа/ 
1 2 

 
3 4 5 

1 
 

Далақайнар селосы Далақайнар селосы село Далакайнарский СОКП ОК Наурыз Пленумының 
қаулысымен 

2 Көктөбе стансасы Көктөбе стансасы стансия Коктобе Жамбыл облысы әідігі жанындағы 
ономастика комиссиясы № 2 – 10 

ұйғарымы, 2011 жылғы 13 қыркүйек 
Дулат селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы ауылного округа 
Орталығы – Бәйдібек ауылы 

центр - аул Байдибек 
 

№ Елді мекен 
/станса,разъездер/ 

атауы 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежноее 

орыс тіліндегі 
атауы 

/транскрипциасы/ 

 
Атаулардың өзгертілгені туралы 

/құжат, шешім  / мәлімет 



найменование населенных пунктов 
/стансии, разъезды/ 

найменование 
населенных пунктов 

найменование /транскрипция/  
на русском языке 

сведение об изменении найменование / 
решение документа/ 

1 2 
 

3 4 5 

1 Бәйдібек ауылы Киров  ауылы аул Байдибек Құжат сақталмаған 
2 Бөлтірік ауылы  аул Больтирик Құжат сақталмаған 

Ескі Шу селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы ауылного округа 

Орталығы – Белбасар ауылы 
центр – аул Белбасар 

 
№ Елді мекен 

/станса,разъездер/ 
атауы 

найменование населенных пунктов 
/стансии, разъезды/ 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежноее 
найменование 

населенных пунктов 

орыс тіліндегі 
атауы 

/транскрипциасы/ 
найменование /транскрипция/  

на русском языке 

 
Атаулардың өзгертілгені туралы 

/құжат, шешім / мәлімет 
сведение об изменении найменование / 

решение документа/ 
1 2 

 
3 4 5 

1 Белбасар ауылы Белбасар ауылы аул Белбасар Құжат сақталмаған 
2 Еңбекші ауылы Еңбекші ауылы аул Енбекши Құжат сақталмаған 
3 Тасөткел ауылы Тасөткел ауылы аул Тасоткел Құжат сақталмаған 

 
Жаңа жол ауылдық округі әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы ауылного округа 
Орталығы –   Жаңа жол ауылы 

центр – аул Жана жол 
 

№ Елді мекен 
/станса,разъездер/ 

атауы 
найменование населенных пунктов 

/стансии, разъезды/ 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежноее 
найменование 

населенных пунктов 

орыс тіліндегі 
атауы 

/транскрипциасы/ 
найменование /транскрипция/  

на русском языке 

 
Атаулардың өзгертілгені туралы 

/құжат, шешім №,мерзімі/ мәлімет 
сведение об изменении найменование / 

решение документа/ 
1 2 3 4 5 



 
1 Жаңа жол ауылы Жаңа жол ауылы центр – аул Жана жол Құжат сақталмаған 

 
Жаңақоғам селолық округі әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы ауылного округа 
Орталығы –   Көктөбе ауылы 

центр – аул Коктобе 
 

№ Елді мекен 
/станса,разъездер/ 

атауы 
найменование населенных пунктов 

/стансии, разъезды/ 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежноее 
найменование 

населенных пунктов 

орыс тіліндегі 
атауы 

/транскрипциасы/ 
найменование /транскрипция/  

на русском языке 

 
Атаулардың өзгертілгені туралы 

/құжат, шешім  / мәлімет 
сведение об изменении найменование / 

решение документа/ 
1 2 

 
3 4 5 

1 Көктөбе ауылы Көктөбе ауылы аул Коктобе Құжат сақталмаған 
2 Бейсебай Бейсебай Бейсебай Жамбыл облысы әкідігі жанындағы 

ономастика комиссиясы № 2 – 10 
ұйғарымы, 2011 жылғы 13 қыркүйек 

3 Бірлік-2 стансасы Бірлік-2 стансасы стансия Бирлик-2 Жамбыл облысы әкідігі жанындағы 
ономастика комиссиясы № 2 – 10 

ұйғарымы, 2011 жылғы 13 қыркүйек 

4 Кемер стансасы Кемер стансасы стансия Кемер Жамбыл облысы әкідігі жанындағы 
ономастика комиссиясы № 2 – 10 

ұйғарымы, 2011 жылғы 13 қыркүйек 

5 54 разъез 54 разъез 54 разъез Жамбыл облысы әкідігі жанындағы 
ономастика комиссиясы № 2 – 10 

ұйғарымы, 2011 жылғы 13 қыркүйек 
 

 



Көкқайнар селолық округі әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы ауылного округа 

Орталығы –  Көкқайнар ауылы 
центр – аул Коккайнарский 

 
№ Елді мекен 

/станса,разъездер/ 
атауы 

найменование населенных 
пунктов /стансии, разъезды/ 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежноее 
найменование 

населенных пунктов 

орыс тіліндегі 
атауы 

/транскрипциасы/ 
найменование /транскрипция/  

на русском языке 

 
Атаулардың өзгертілгені туралы 

/құжат, шешім  / мәлімет 
сведение об изменении найменование / 

решение документа/ 
1 2 

 
3 4 5 

1 Көкқайнар ауылы Көкқайнар ауылы центр – аул Коккайнарский Құжат сақталмаған 
 

Қорағаты селолық округі әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы ауылного округа 

Орталығы –  Мойынқұм  ауылы 
центр – аул Мойынкум 

№ Елді мекен 
/станса,разъездер/ 

атауы 
найменование населенных 

пунктов /стансии, разъезды/ 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежноее 
найменование 

населенных пунктов 

орыс тіліндегі 
атауы 

/транскрипциасы/ 
найменование 

/транскрипция/  на русском 
языке 

 
Атаулардың өзгертілгені туралы 

/құжат, шешім №,мерзімі/ мәлімет 
сведение об изменении найменование / 

решение документа/ 

1 2 
 

3 4 5 

1 Мойынқұм  ауылы Мойынқұм  ауылы аул Мойынкум Құжат сақталмаған 
2 Еңбек ауылы Еңбек ауылы аул Енбек Құжат сақталмаған 
3 Жиенбет ауылы Жиенбет ауылы аул Жиенбет Жамбыл облысы әкідігі жанындағы 

ономастика комиссиясы № 2 – 10 ұйғарымы, 
2011 жылғы 13 қыркүйек 

 
 



 
Өндіріс ауылдық округі әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы ауылного округа 
Орталығы –  Абай  ауылы 

центр – аул Абай 
 
 
 

№ Елді мекен 
/станса,разъездер/ 

атауы 
найменование населенных 

пунктов /стансии, разъезды/ 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежноее 
найменование 

населенных пунктов 

орыс тіліндегі 
атауы 

/транскрипциасы/ 
найменование /транскрипция/  

на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
/құжат, шешім  / мәлімет 

сведение об изменении найменование / 
решение документа/ 

1 2 
 

3 4 5 

1 Абай  ауылы Абай  ауылы аул Абай Құжат сақталмаған 
 
 

Тасөткел селолық округі әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы ауылного округа 

Орталығы –  Тасөткел  ауылы 
центр – аул Тасоткель 

 
№ Елді мекен 

/станса,разъездер/ 
атауы 

найменованиеаселенных пунктов 
/стансии, разъезды/ 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежноее 
найменование 

населенных пунктов 

орыс тіліндегі 
атауы 

/транскрипциасы/ 
найменование /транскрипция/  

на русском языке 

 
Атаулардың өзгертілгені туралы 

/құжат, шешім №,мерзімі/ мәлімет 
сведение об изменении найменование / 

решение документа/ 
1 2 3 4 5 
1 Тасөткел ауылы Тасөткел  ауылы аул Тасоткель Құжат сақталмаған 



2 Аспара стансасы Аспара стансасы станция Аспара Жамбыл облысы әкідігі жанындағы 
ономастика комиссиясы № 2 – 10 

ұйғарымы, 2011 жылғы 13 қыркүйек 
3 Құмөзек разъезі Құмөзек разъезі разъезд Кумозек Жамбыл облысы әкідігі жанындағы 

ономастика комиссиясы № 2 – 10 
ұйғарымы, 2011 жылғы 13 қыркүйек 

 
Төле би ауылдық округі әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы ауылного округа 
Орталығы –  Төле би  ауылы 

центр – аул Толебиский 
 

№ Елді мекен 
/станса,разъездер/ 

атауы 
найменование населенных пунктов 

/стансии, разъезды/ 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежноее 
найменование 

населенных пунктов 

орыс тіліндегі 
атауы 

/транскрипциасы/ 
найменование /транскрипция/  

на русском языке 

 
Атаулардың өзгертілгені туралы 

/құжат, шешім №,мерзімі/ мәлімет 
сведение об изменении найменование / 

решение документа/ 
1 2 3 4 5 
1 Төле би  ауылы Новотройцк ауылы аул Толебиский Новотройцк хаық депутаттары атқару 

комитетінің №20 шешімі, 31.05.1991 ж. 
2 Зверохозяйсто ауылы Зверохозяйсто ауылы аул Зверохозяйсто Мекеменің атауымен аталып кеткен 

/құжат сақталмаған/ 
 

 
Шоқпар селолық округі әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы ауылного округа 
Орталығы –  Шоқпар ауылы 

центр – аул Шокпар 
 

№ Елді мекен 
/станса,разъездер/ 

атауы 
найменование населенных пунктов 

/стансии, разъезды/ 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежноее 
найменование 

населенных пунктов 

орыс тіліндегі 
атауы 

/транскрипциасы/ 
найменование /транскрипция/  

на русском языке 

 
Атаулардың өзгертілгені туралы 

/құжат, шешім/ мәлімет 
сведение об изменении найменование / 

решение документа/ 
1 2 3 4 5 



 
 

1 Шоқпар ауылы Шоқпар ауылы аул Шокпар Құжат сақталмаған 
2 Шоқпар станасы Шоқпар стансасы станция Шокпар Құжат сақталмаған 
3 Алаайғыр стансасы Алаайғыр стансасы станция Алаайгыр Құжат сақталмаған 
4 Еспе стансасы Еспе стансасы станция Еспе Құжат сақталмаған 
5 Құлақшын стансасы Құлақшын стансасы станция Қулакшын Құжат сақалмаған 
 Талапкер Талапкер Талапкер Жамбыл облысы әкідігі жанындағы 

ономастика комиссиясы № 2 – 10 
ұйғарымы, 2011 жылғы 13 қыркүйек 

 


