
 

 
 

Қарағанды облысы 
Карагандинская область 

 
    Орталығы – Қарағанды қаласы 

Центр – г.Караганда 
 
 

 Қарағанды облысы болып ең бірінші  1936 жылы 29 шілдеде құрылды. 1997 жылы 3 мамырда Жезқазған облысы Қарағанды 
облысына қосылды.  Қазіргі шекарасы1997 жылы қалыптасқан. 

Қарағанды облысы 428 мың шаршы километрлі алқапта,   Қазақстан Республикасының орталығында орналасқан. Еліміздің адыңғы 
қатарлы ірі  өндіріс орталығы болып саналады. «Қазақмыс» корпорациясы ЖШС  мен «Миттал Стил Теміртау» АҚ сияқты ауыр индустрия 
алыптары Қазақстаннан тыс елде танымал. 

  
                                                                     Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
                                                              административно- территориальные единицы 
 
 
аудандар – 9+ 
 
(районов)  
облыстық бағыныстағы қалалар – 9 (Қарағанды, Саран, Теміртау, Шахтинск, Жезқазған, Сәтбаев, Балқаш, Приозерск) 
(городов областного подчинения) 
 ауданға бағынышты қалалар – (Қарқаралы,Абай) 
(городов районного подчинения)  
облыс халқы – 1 млн  344,6 мың адам 
(население области )     
                                                                      

Облыстық бағыныстағы қалалар 
города областного подчинения 

 
 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                
Р/с Қалалардың қазіргі атауы 

Нынешнее наименования городов 
Қалалардың  бұрынғы атауы 
Прежнее наименование городов 

Қалалардың орыс 
тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 
Наименование 
(транскрипция городов) 
на русском языке 

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

1. Қарағанды  Қарағанды Караганды 1934 жылғы 10 ақпандағы 
БОАК Президиумының 
қаулысымен Қарағанды 
қаласы құрылып, 
Қарағанды деп аталды. 

 
 

 Қарағанды қаласы 
Город Караганда 

 
 

 1934 жылы ақпан айында  жұмысшы поселкесі Қарағанды қаласы статусын алды.  Құрамында  Қазыбек би атындағы және Октябрь 
аудандары бар.  Жер көлемі – 800 шаршы км.. Халқының саны  - 463.300.  
Қалада 3 театр, 9 мәдениет үйі, 7 кинотеатр, 4 демалыс бағы, 2 мұражай, 1цирк, 10 жоғарғы оқу орындары, 103 орта мектеп, 54 балабақша 
бар. 
 

Әкімшілік аумақтық бірліктер: 
административно-территориальные единицы 

 
 
Ауданның  қазіргі атауы Ауданның бұрынғы 

атауы 
Орыс тіліндегі (атауы) 
транскрипциясы 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 
 

Қазыбек би  атындағы аудан Совет ауданы Казыбекбийский район 2000 жылғы 22 қарашадағы 
қалалық мәслихат пен Қарағанды 
қаласының бірлескен шешімі 

Октябрь ауданы Сталин ауданы Октябрьский район 1961 жылғы 14 қарашадағы Қаз 



 

ССР Жоғарғы Совет 
Президиумының Жарлығы 

 
 Қарағанды облысы 
 Шахтинск қаласы  
Город Шахтинск 

 
         Шахтинск - Шерубай –Нұра мен Тентек өзендерінің сағасында орын тепкен кеншілер қаласы, бұрынғы атауы Тентек кенті , 1958 жылы 
құрылған. Құрылыс Тентек кен орнын игеруден басталады. 
 1961 жылы Шахтинск қаласы деп атауын өзгертті. Қарамағында қала үлгісіндегі үш кент бар, халқының  жалпы саны 56600 адам. 
 Қалада  «Арселор Миттал» АҚ қарайтын төрт шахта және бір НОММ зауыты бар, сондай-ақ орта және кіші бизнес, денсаулық сақтау 
және білім беру салалары да жақсы дамыған, әлеуметтік-экономикалық  дамуы да қарқын алуда. 
 

 
 
 

Елді мекеннің қазіргі  атауы  Елді мекеннің бұрынғы атауы  Орыс тіліндегі атауы 
Транскрипциясы 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы мәлімет 

Шахтинск қаласы Тентек кенті  Шахтинск  1961 жылғы 15 тамыздағы Қазақ 
ССР Жоғарғы Советі 

Президиумының № 36 Жарлығы 
 

Шахтинск қаласы 
әкімшілік- аумақтық бірліктер 

 
Елді мекен  атауы  Елді мекеннің бұрынғы атауы  Орыс тіліндегі атауы 

Транскрипциясы 
Атаулардың өзгертілгені 

туралы мәлімет 
Долинка кенті Долинское  Долинка 1956 жылғы 31 шілдедегі Қазақ 

ССР Жоғарғы Советі 
Президиумының № 57 Жарлығы 

Шахан кенті Шахан  Шахан  
Новодолинский кенті Новодолинский Новодолинский  

 



 

Қарағанды облысы 
Теміртау қаласы 

Г.Темиртау 
 

  1945 жылы Қаз.ҚСР Жоғарғы Кеңесі Төралқасының 1945 жылғы 1 қазандағы №7-8 қаулысымен  Самарқанд жұмысшы поселкесі 
Теміртау қаласы деген статус алды.   Қала Нұра өзенінің сол жағалауында,  Қарағандыдан 35 км қашықтықта орналасқан. 
Халқының саны -170 мың. 
 «Арселор Миттал Темиртау» АҚ, химия –металлургия зауыты, созылымды май өндіретін  «ТРЭК» ЖШС-і, өнеркәсіп тоңазытқыштар 
зауыты, «Централ Азия Цемент» ААҚ-ы, «Бидай-нан», сүт өнімдерін шығаратын «Рен-милк» жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері 
жұмыс жасайды. 
  
 
Р/с Қалалардың қазіргі атауы 

Нынешнее наименования городов 
Қалалардың бұрынғы атауы 

Прежнее наименование городов 
Қалалардың орыс 
тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 
Наименование 
(транскрипция городов) 
на русском языке 

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

1. Теміртау Самарқанд жұмысшы поселкесі Темиртау ҚазҚСР Жоғарғы Кеңесі 
Төралқасының  1945 
жылғы 1 қазандағы №7-8 
қаулысы            - 

 
Қарағанды облысы 
  Теміртау қаласы 

г.Темиртау 
 

әкімшілік-аумақтық бірліктер 
административно- территориальные единицы 

 
 
№ Ауылдық (ауыл, село), 

кент атауы 
 Наименования аульных 

Округінің бұрынғы атауы  
прежнее наименование  

округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы  

Округ 
орталығының  

атауы 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) 



 

округов  ( аулов 
(сел),поселков) 

(транскрипциясы) 
Наименование округов 

(центров) (транскрипция)  
на русском языке 

 наименование 
центра округа   

мәлімет 
Сведение об 
изменении 

наименования 
(решение документа) 

1. Ақтау кенті Астаховка  Поселок Актау Ақтау Қаз.ССР Жоғарғы 
Президиумы 

кеңесінің 1950 
жылғы 20 сәуірдегі 

қаулысы 
     - 

 
 
 

р/с Елді мекен (станса, разъездер) атауы 
наименование населенных пунктов (станции, 
разъезды) 

Елді мекеннің  бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

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

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

1. Аққұдық стансасы  Станция большая   Аққұдық стансасы  Қарағанды облысы  
Теміртау қаласы әкімінің 
21.09.2001 жылғы №675 
шешімі 

2. Станция Темиртау Станция Темир -Тау Станция Темиртау ҚР Үкіметінің 2002 
жылғы17 маусымдағы 
№663 қаулысы 

3. Станция Мырза Станция Мурза Станция Мырза  ҚР Үкіметінің 2002 
жылғы17 маусымдағы 
№663 қаулысы 

 
 

 
 



 

                                                                                                                                                                                                            
                                                                                               Саран қаласы 
                                                                                                  г. Сарань 
 
 Саран  қаласы облыстық маңызы бар қала болып табылады. Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесі Президиумының 1954 жылғы 25 
желтоқсандағы Жарғысымен Саран қаласы болып құрылды. Халқының саны- 50654. 
Қалада 2 мәдениет үйі, 2 өнер мектебі, жеткіншектердің шығармашылық үйі бар. 
Қалада  Абай атындағы Саран гуманитарлық  - техникалық колледжі, 1 кәсіптік мектеп, 8 орта жалпы білім беретін мектеп, 2 спорт мектебі 
бар.  
 
 
 
Р/с Қалалардың қазіргі атауы 

Нынешнее наименования городов 
Қалалардың бұрынғы атауы 

Прежнее наименование городов 
Қалалардың орыс 
тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 
Наименование 
(транскрипция городов) 
на русском языке 

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

1. Саран Сарань Сарань Қаз.ССР Жоғарғы Кеңесі 
Төралқасының  1954 жылғы 20 
желтоқсандағы «Қарағанды 
облысы Қарағанды қаласы 
Шахтинск ауданының Сарань 
елді мекенін облыстық 
бағынысты қалалар 
категориясына жатқызу туралы» 
Жарлығы 

 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                          Саран қаласы 
                                                                                              г.Сарань 

 
                                                              
р/
с 

Елді мекен (станса, разъездер) атауы 
наименование населенных пунктов (станции, 
разъезды) 

Елді мекеннің  бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

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

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

1. Ақтас Ақтас Актас  
2. Дубовка Дубовка Дубовка  
3. Кіші Сарань Малая Сарань Малая Сарань  
4. Байтам Байтам Байтам  
5. 106 кенті 109 кенті Поселок 106  
     
     

 
 

 
    Қарағанды облысы 

    Қаражал қаласы 
     Орталығы Қаражал қаласы 

                                            
   Центр город Каражал 

 
Қаражал қаласы 1963 жылы 10 қаңтарда қала типтес кент негізінде құрылған. Қаражал 30 жылдардың басында  кенді орнындағы 

жұмысшы кентінде   геологтар темір мен марганецтің  үлкен қорын анықтаған соң дами бастаған.  1950 жылы- кент ретінде картаға түскен.  
1955 жылы Қаражал қаласында  Қарағанды металлургия комбинатына база болатын Атасу темір- руда бассейнін игеру үшін 
«Атасурудстрой» тресі құрылды. Қарағанды мен Қаражалдың арақашықтығы- 350 шақырым.  
 Қаражал қаласы халқының саны – 10739. 

 
 

№ Қаланың қазіргі атауы Қаланың бұрынғы атауы Қаланың орыс тіліндегі Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 



 

атауы (транскрипциясы) мәлімет 
1 Қаражал  

 
Қаражал  
 

 Каражал - 

 
 

Қарағанды облысы 
Қаражал қаласы 

 
Әкімшілік- аумақтық бірліктер 

 
                                     

№ Ауылдық 
округтердің (ауыл, 
село, кент) атауы 

Округтың 
бұрынғы 
атауы 

Округтың орыс 
тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Округ орталығының атауы Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет 

1. Жәйрем кенті Жәйрем 
кенті 

Пос. Жайрем Жәйрем кенті - 

2. Шалғия кенті Шалғия 
кенті 

Пос. Шалгинск Шалғия - 

 
Қарағанды облысы 

Қаражал қаласы 
 

Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
    
№ Елді мекен 

(станса, 
разъездер) атауы 

Елді мекеннің  бұрынғы 
атауы 

 орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет 

1. Ақтай ауылы Ақтай ауылы Актай - 
2. Ақтай станциясы Қтай станциясы ст.Актай ҚР Укіметінің 03.11.1993 ж. №1485 Қаулысы 
 
 
                                                                           
 



 

                                                                                 Қарағанды облысы 
                                                                                    Сәтбаев қаласы 
 
 Сәтбаев – Қарағанды облысы  Жезқазған қалалық әкімдігі құрамындағы қала. Сәтбаев қаласы 1954 жылы болашақ кен-металлургия 

комбинаты еңбекшілерінің тұрғын үй қорын жасау үшін жаңадан Никольский поселкесін салу туралы шешім қабылданып, кеншілер 
мекенінің құрылысы басталған. Қаз.КСР Президиумының 1973 жылы 24 желтоқсандағы Жарлығымен Никольский кенті облыс деңгйіндегі 
қала болып құрылды, құрамына Жезқазған поселкесі берілді. 

Қазақ ССР Жоғары Кеңесі Президиумының 1990 жылғы 30 қыркүйектегі №251-ХІІ Қаулысымен Никольский қаласына, Халқымыздың 
аяулы ұлы, қоғам қайраткері тұңғыш академик Қаныш Сәтбаевтың есімі берілді.  

 Сәтбаев қаласы халқының саны- 70,6 мың. Өндірістік кәсіпорындардың көпшілігі түсті және сирек металдарды барлау және оларды 
өндіру ісімен шұғылданады. Қалада 15 жалпы білім беретін мектеп, 15 балабақша, геологиялық –минерал мұражайы, спорт- сауықтандыру 
кешені, 2 жүзу бассейні, 2 стадион, 16 емдеу- сауықтыру мекемелері бар. 

 
 
 
 

Р/с Қалалардың қазіргі атауы 
Нынешнее наименования городов 

Қалалардың бұрынғы 
атауы 

Прежнее наименование 
городов 

Қалалардың орыс 
тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 
Наименование 
(транскрипция городов) 
на русском языке 

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

1. Сәтбаев        Никольский  Сатпаев Қазақ ССР Жоғары 
Кеңесінің 1990 жылғы 30 
қыркүйектегі №251-ХІІ 
қаулысы 

 
Сәтбаев қаласы 

 
№ Ауылдық (ауыл, село), 

кент атауы 
 Наименования аульных 

округов  ( аулов 
(сел),поселков) 

Округінің бұрынғы атауы  
прежнее наименование  

округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы  
(транскрипциясы) 

Наименование округов 

Округ 
орталығының  

атауы 
 наименование 
центра округа   

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) 
мәлімет 

Сведение об 



 

(центров) (транскрипция)  
на русском языке 

изменении 
наименования 

(решение документа) 
1. Жезқазған кенті Рудник Поселок Жезказган  Қазақстан Орталық 

атқару комитеті 
төрағасының 1935 

жылғы 19 
маусымдағы қаулысы 

 
Сәтбаев қаласы 

 
Р/с Елді мекен (станса, разъездер) атауы 

наименование населенных пунктов (станции, 
разъезды) 

Елді мекеннің  бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

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

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

1. Весовая елді мекені  Железно-дорожный   Весовой Жезқазған кенттік 
еңбекшілер депутаттар 
кеңесі атқару комитетінің 
1958 жылғы 17 
қаңтардағы №3 шешімі 

2. Крестовский елді мекені Крестовский Крестовский  
3. Перевалка елді мекені  Перевалка елді мекені Перевалка елді мекені  
4. ГРП елді мекені ГРП елді мекені  ГРП    
 

  Жезқазған қаласы 
г.Жезказган 

 
 

 Жезқазған қаласы 1954 жылы  құрылды. 1973 жылдан бастап 1996 жылға дейін облыс орталығы болды. 
Жезқазған қаласында Халықтар достығы мәдениет үйі, Серке Қожамқұлов атындағы қазақ драма театры, Қ.Қалмағамбетов атындағы 
филармония, 3 кітапхана, 1 тарихи-археологиялық мұражай, 1 университет, 7 арнаулы оқу орны бар.  
 



 

 
 

Р/с Қалалардың қазіргі атауы 
Нынешнее наименования городов 

Қалалардың бұрынғы атауы 
Прежнее наименование 

городов 

Қалалардың орыс тіліндегі 
атауы (транскрипциясы) 
Наименование 
(транскрипция городов) на 
русском языке 

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

1. Жезқазған Джезказган (орыс тілінде) Жезказган ҚР Жоғарғы Кеңес 
Төралқасының 

08.09.1992 ж. № 1613 
қаулысымен атауының 
орыс тіліндегі жазылу 

транскрипциясы өзгертілді 
 

 
 

  Жезқазған қаласы 
г.Жезказган 

 
әкімшілік-аумақтық бірліктер 

административно территориальные единицы 
 
 
№ Ауданның (қаланың), 

қазіргі атауы ауылдық 
округтің қазіргі атауы 

Ауданның – (қаланың) 
бұрынғы атауы 

Округтің бұрынғы 
атауы 

Аудан орталығының 
(қаланың, кенттің) 

атауының орыс тіліндегі 
атауы (транскрипциясы) 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Аудан орталығының 
(қаланың, кенттің) 
қазіргі атауы Округ 

орталығының қазіргі 
атауы 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) 
мәлімет 

1 2 3 4 5 6 
 Кеңгір селосы 

Талап селосы 
- 
- 

Кенгир 
Талап 

Кеңгір селосы 
Талап селосы 

- 
- 



 

Малшыбай селосы 
Қорғанбай ауылы 

Совхоз Сарыкенгир 
Промышленный  

Малшыбай 
Корганбай 

Малшыбай селосы 
Қорғанбай ауылы 

- 
Қарағанды облыстық 
Маслихатының  2007 

жылғы 14 
желтоқсандағы  
 №50 шешімі 

 
 
 

  Жезқазған қаласы 
г.Жезказган 

 
әкімшілік-аумақтық бірліктер 

административно территориальные единицы 
 

Р/с Елді мекен (станса, разъездер) атауы 
наименование населенных пунктов (станции, 
разъезды) 

Елді мекеннің  бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

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

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

1. Разъезд 335 Разъезд 365 Разъезд 365  
2. Разъезд 359 Разъезд 359 Разъезд 359  
3. Разъезд 323 Разъезд 323 Разъезд 323  
4. Разъезд 310 Разъезд 310 Разъезд 310  
5 Разъезд 370 Разъезд 370 Разъезд 370  
6 Разъезд 366 Разъезд 366 Разъезд 366  
7 Разъезд 60 Разъезд 60 Разъезд 60  
8 Рыбопитомник Рыбопитомник Рыбопитомник  
9 Түйемойнақ станциясы Түйемойнақ станциясы Станция Туйемойнак  
 
 
 



 

                                                                                             Балқаш қаласы 
                                                                                                   г. Балхаш 
 
                Балқаш қаласы 1937 жылы  құрылды. Халқының саны 65 900.  Балқаш қаласына қарасты 3 кент бар.Орталыққа дейінгі ара 
қашықтығы 380 км. 
 

 
Р/с Қалалардың қазіргі атауы 

Нынешнее наименования городов 
Қалалардың бұрынғы 

атауы 
Прежнее наименование 

городов 

Қалалардың орыс 
тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 
Наименование 
(транскрипция городов) 
на русском языке 

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

1. Балқаш Балқаш Балхаш             - 
 
                                                                       

 
   Балқаш қаласы 

г.Балхаш 
                                                                          әкімшілік- аумақтық бірліктер 
                                                              административно-территориальные единицы 
                                                                     

№ Ауылдық (ауыл, село), 
кент атауы 

 Наименования аульных 
округов  ( аулов 
(сел),поселков) 

Округінің бұрынғы атауы  
прежнее наименование  

округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атау 
ы  

(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.  Гүлшат кенті Гүлшат кенті   Поселок Гульшат  - 
2. Қоңырат кенті Қоңырат кенті  Поселок Конырат  - 
3. Саяқ кенті Саяқ кенті Поселок Саяк   

 



 

   Қарағанды облысы 
 

    Приозерск  қаласы 
   город Приозерск      

                                            
    

Орталығы  - Приозерск  қаласы 
Центр -  город Приозерск 

 
 

 
 Приозерск - әскери құпиясы мол, Кеңес Одағының көлемді картасында 70 жыл бойы атауы көрсетілмеген, еліміздегі жабық 
қалалардың бірі. Приозерск қаласы 1955-1956 жылдары құрлықаралық  баллистикалық зымырандарды тәжірибе жасайтын және зымыран 
шабуылына қарсы қорғаныс сынақ №10 Сары-Шаған полигонын құру негізінде бой көтерді. Приозерск қаласы Сары – Шаған полигонының 
орталығы болып табылады. 
 Қаланың жер көлемі – 54,5 шаршы  км.  Халқының саны -13184. 
Өндіріс кәсіорындарының  жоқ.  Мемлекеттік кәсіпорындар- 43, кіші бизнес субъектілері -23, жеке кәсіпкерлер -231. 
Приозерск қаласы Балқаш көлін бойлай орналасқан. Қалаға қарасты аудан және елді мекендер жоқ.   
 
 
№ Қаланың қазіргі атауы Қаланың бұрынғы 

атауы 
Қаланың орыс тіліндегі 
атауы (транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет 

1 Приозерск  
 

Приозерск  
 

 Приозерск - 

 
                                                                                             Абай ауданы 
                                                                                           Абайский район 
 
 Қаз.ССР Жоғары Совет Президиумының 1973 жылғы 22-наурыздағы Жарлығымен Мичурин әкімшілік ауданы құрылған болатын. 
Оның құрамына 10 ауылдық округ пен үш кент кірді. Ал Қазақстан Республикасы Президентінің 1997 жылғы 23-мамырдағы Жарлығымен 
Мичурин ауданының әкімшілік құрамына Абай қаласы кірді және аудан атауы Абай ауданы болып өзгертілді.  Бүгінгі таңда аудан 652,9 мың 
шаршы шақырым жер аумағын алып жатқан болса, жалпы халық саны – 54,6 мың адам. Этникалық құрамы: қазақтар – 27%-ы, орыстар – 
48%-ы құрайды, ал өзге ұлт өкілдері - 25%. Ауданда 58 білім беру және 25 денсаулық сақтау мекемелері 36 мәдениет обьектілері бар. 
Сондай-ақ Абай Құнанбаев атындағы әдеби-мемориалдық музейі ұлы ақын мұрасын наихаттау мақсатында өз қызметін жүйелі жүргізуд 



 

 
 

         Аудандар мен аудан орталықтары, аудандық бағыныстағы 
қалалар, кенттер 

 

 
 

 
Абай ауданы 

Абайский район 
 

Орталығы – Абай қаласы 
әкімшілік-аумақтық бірліктер 

 
№ Ауылдық 

(ауыл(село), кент 
округтердің атауы 

Округтің бұрынғы 
атауы 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Округ 
орталығының 

атауы 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) мәлімет 

1 Ильичевский ауылдық 
округі 

Ильичевский Ильичевский аульный 
округ 

Юбилейное а. 1963ж. (ҚР Үкіметінің қаулысы) 

2 Карағанды  ауылдық 
округі 

Карагандинский Карагандинский 
аульный округ 

Жартас а. 1993ж. (ҚР Үкіметінің қаулысы) 

3 Көксун ауылдық округі Коксунский  Аульный округ Коксун Коксун а. 1970ж. (ҚР Үкіметінің қаулысы) 
4 Мичурин ауылдық округі Мичуринский Мичуринский аульный 

округ 
Агрогородок а. 1973ж. ҚР Үкіметінің қаулысы) 

№ Ауданның 
(қаланың) қазіргі 

атауы 

Ауданның 
(қаланың) бұрынғы 

атауы 

Аудан орталығының 
(қаланың, кенттің) 

атауының орыс 
тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 

Аудан 
орталығының 

(қаланың, кенттің) 
қазіргі атауы 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет 

1 2 3 4 5 6 
 Абай Мичуринский Абайский Абай ҚР Президентінің 1997 жылғы  

23-мамырдағы Жарлығы 



 

5 Дзержинск ауылдық 
округі 

Дзержинский Дзержинский аульный 
округ 

Сарепта а. 1962 ж. (ҚР Үкіметінің қаулысы) 

6 Акбастау ауылдық округі Акбастауский  Акбастауский аульный 
округ 

Ақбастау а.  

7 Құлайғыр ауылдық 
округі 

Кулайгырский  Кулаайгырский 
аульный округ 

Құлаайғыр а.  

8 Құрма ауылдық округі Курминский  Курминский аульный 
округ 

Құрма а.  

9 Самара ауылдық округі Самарский Самарский аульный 
округ 

Самарка а.  

10 Есенгелдинский Есенгелдинский Есенгелдинский 
аулный округ с. 

Есенгелді а.  

11 Топар кенті Топар пос. Топар Топар кенті  
12 Қарабас кенті Қарабас пос. Карабас Қарабас кенті  
13 Южный кенті Южный пос. Южный Южный кенті  

 
 
 
 
 
 
 
 

Абай ауданы 
Абайский район 

 
Ильичевский ауылдық округінің әкімшілік- аумақтық бірлігі 

Орталығы – Юбилейное ауылы 
 

 
№ Елді мекен (станса, 

разьезд) атауы 
Елді мекеннің бұрынғы атауы) Орыс тіліндегі атауы 

(транскрипциясы 
Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 



 

 Юбилейное ауылы 
Тасзаемка ауылы 
Жон ауылы 

Юбилейное а. 
Тасзаемка ауылы 
Жон ауылы 

с. Юбилейное  
с. Тасзаемка 
с. Жон 

 

 
 

Абай ауданы 
Абайский район 

Карағанды  ауылдық округінің әкімшілік- аумақтық бірлігі 
Орталығы – Жартас ауылы 

 
 

 
№ Елді мекен (станса, разьезд) атауы Елді мекеннің 

бұрынғы атауы) 
Орыс тіліндегі 

атауы 
(транскрипциясы 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет 

 Жартас ауылы 
Қарақоға ауылы 
Поливное ауылы 

Жартас а. 
Қарақоға ауылы 
Поливное ауылы 

с. Жартас 
с. Каракога  
с. Поливное  

 

 
 
 
 
 
 

Абай ауданы 
Абайский район 

 
Коксун ауылдық округінің әкімшілік- аумақтық бірлігі 

 
Орталығы – Көксун ауылы 

 
 

№ Елді мекен (станса, разьезд) 
атауы 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы) 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 



 

 Көксун а. 
Жартас а. 
Зеленые ключи а. 
Северное а. 
Южное а. 

Көксун а. 
Жартас а. 
Зеленые ключи а. 
Северное а. 
Южное а. 

с. Коксун 
с. Жартас  
с. Зеленые ключи  
с. Северное 
с. Южное   

 

 
Абай ауданы 

Абайский район 
 

Мичурин ауылдық округінің әкімшілік- аумақтық бірлігі 
 

Орталығы – Агрогородок ауылы 
 
 
 
 

№ Елді мекен (станса, 
разьезд) атауы 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы) 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет 

 Агрогородок а. 
Садовое а. 
Ягодное а. 

Агрогородок а. 
Садовое а. 
Ягодное а. 

с. Агрогородок  
с. Садовое  
с. Ягодное   

 

 
 
 

Абай ауданы 
Абайский район 

 
Дзержинский ауылдық округінің әкімшілік- аумақтық бірлігі 

 
Орталығы – Сарепта ауылы 

 
 

 
№ Елді мекен (станса, Елді мекеннің бұрынғы Орыс тіліндегі атауы Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 



 

разьезд) атауы атауы) (транскрипциясы шешімі) мәлімет 
 Сарепта а.  

Қойбас а. 
Қоянды а. 

Сарепта а. 
Қойбас а. 
Қоянды а. 

с. Сарепта  
с. Койбас  
с. Коянды  

 

 
 

Абай ауданы 
Абайский район 

 
Акбастау ауылдық округінің әкімшілік- аумақтық бірлігі 

Орталығы – Ақбастау ауылы 
 

 
№ Елді мекен (станса, 

разьезд) атауы 
Елді мекеннің бұрынғы 

атауы) 
Орыс тіліндегі атауы 

(транскрипциясы 
Атаулардың өзгертілгені 

туралы (құжат шешімі) мәлімет 
 Ақбастау а. Акбастау а. с. Акбастау   

 
 
 
 
 
 

 
 

Абай ауданы 
Абайский район 

 
Кұлайғыр ауылдық округінің әкімшілік- аумақтық бірлігі 

 
Орталығы – Құлаайғыр ауылы 

 
№ Елді мекен (станса, разьезд) 

атауы 
Елді мекеннің бұрынғы 

атауы) 
Орыс 

тіліндегі 
атауы 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет 



 

(транскрипци
ясы 

 Құлаайғыр а. 
Ялта а. 
Жаманжол а. 

Құлаайғыр а. 
Ялта а. 
Жаманжол а. 

с. Кулаайгыр 
с. Ялта 
с. Жаманжол 

 

 
Абай ауданы 

Абайский район 
  

Құрма      ауылдық округінің әкімшілік- аумақтық бірлігі 
 

Орталығы – Құрма ауылы 
 
 
 

 
№ Елді мекен (станса, 

разьезд) атауы 
Елді мекеннің бұрынғы 

атауы) 
Орыс тіліндегі 

атауы 
(транскрипциясы 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет 

 Құрма а. 
Спасск а. 
Жұмабек а. 

Құрма а. 
Спасск а. 
Жұмабек а. 

с. Курма 
с. Спасск 
с. Жумабек 

 

 
 
 

Абай ауданы 
Абайский район 

 
 

Самара   ауылдық округінің әкімшілік- аумақтық бірлігі 
 

Орталығы – Самарка ауылы 
 

 



 

№ Елді мекен (станса, 
разьезд) атауы 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы) 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет 

 Самарка а. 
Изумрудное а. 
Огороды а. 
Пруды а. 
Бородиновка а. 

Самарка а. 
Изумрудное а. 
Огороды а. 
Пруды а. 
Бородиновка а. 

с. Самарка  
с. Изумрудное  
с. Огороды  
с. Пруды  
с. Бородиновка  

 

 
Абай ауданы 

Абайский район 
 

        Есенгелді   ауылдық округінің әкімшілік- аумақтық бірлігі 
 

Орталығы – Есенгелді ауылы 
 

 
№ Елді мекен (станса, 

разьезд) атауы 
Елді мекеннің бұрынғы 

атауы) 
Орыс тіліндегі 

атауы 
(транскрипциясы 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет 

 Есенгелді а. 
Сегізінші ауыл а. 
Пахотное а. 

Есенгелді а. 
Сегізінші ауыл а. 
Пахотное а. 

с. Есенгелды 
с. Восьмой аул 
с. Пахотное 

 

 
 

Қарағанды облысы 
 

Ақтоғай ауданы 
 Актогайский район 

 
 

                                                      
 

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



 

 
№ Ауданның 

(қаланың) қазіргі 
атауы 

Нынешнее 
наименование района 

(города) 

Ауданның (қаланың) 
бұрынғы атауы 

Прежнее наименование 
района (города) 

Аудан орталығының 
(қаланаң, кенттің) атауының 

орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

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

Аудан орталығының 
(қаланаң, кенттің) қазіргі 

атауы   
Нынешнее положение 

районного центра (города, 
поселка) 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) 
Сведения об изменении 
наименования (решение 

документа) 

1 2 3 4 5 6 
1. Ақтоғай ауданы  Қоңырат ауданы 

 
Актогай Ақтоғай ауылы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ақтоғай ауданы 
Актогайский район 

 
 Ақтоғай ауданының іргетасы 1928 жылы қаланып, орталығы қазіргі Нарманбет селолық округіне қарасты Дуанши елді мекеніне 

көшіріліп, алғашқыда “Басшы” кейіндеу 1930 жылдын бастап Ақтоғай селосы болып аталады. Ақтоғай ауданының орталығы  Ақтоғай 
селосы, Тоқырауын өзеннің бойында,  Шатырша, Жосалы, Қаражұмақ  тауларының шалғайында қоныс тепкен. Ақтоғай ауданының 
ұлаңғайыр  жері оңтүстігінде Алматы, Жамбыл шығысында Семей облыстарымен солтүстігі мен батысында Қарағанды облысының  
Қарқаралы, Шет аудандарымен шектесіп жатыр.   Аудан халқының саны 19 086 жан. Жер көлемі – 2 571 260,2 гектар. Аудан  негізінен 
ата кәсіп төрт түлік мал шаруашылығы өркендетумен шұғылданады. Аудан әкімі Махмұт Садуақасұлы Жарылғап. Аудан құрамында  
Ақтоғай, Абай, Айыртас, Жидебай, Қараменде, Кежек, Қусақ, Қызыларай, Қарабұлақ, Нүркен, Ортадересін, Сарытерек, Тасарал, 
Тораңғалық, Шабанбай би ауылдық округтермен қатар Сары-Шаған, Шашубай кенттері бар. 



 

 Ауданда 26 білім ошағы,  № 14 кәсіптік мектеп, өнер мектебі, жасөспірімдер спорт мектебі, Аққыз Ахметова атындағы, Шашубай, 
Сарышаған кенттеріндегі балабақшалар, 2 емдеу сауықтыру мекемелері, аудан орталығында Тәуелсіздіктің 15 жылдығы және  Ж. Шайдаров 
атындағы  саябақтар, археологиялық-этнографиялық мұражай, «Энергия», ЖШС «Су жүйесі», ЖШС «Балқашбалық» және 187 жеке 
кәсіпкер жұмыс жасауда.   

Ауданда «Халықтық» атағын алған бес өнер ұжымдары: “Тоқырауын толқыны” халықтық ән-би ансамблі, «Ақтоғай» халық театры, 
“Балбырауын” халықтық би ансамбілі, «Шалқар» халық театры, «Сарыжайлау» халықтық ұлт аспаптар оркестры, сонымен қатар “Арман” 
эстрадалық өнер ұжымы мен «Ардагерлер» ансамблі халыққа қызмет етуде.   
 

 
 

Орталығы - Ақтоғай ауылы 
Центр - село Актогай  

 
Әкімшілік-аумақтық бірліктер  

Административно-территориальные единицы 
 

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

Нынешнее наименования 
аульных округов (аулов (сел), 

поселков) 

Округтің бұрынғы 
атауы 

Прежнее наименование 
округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Наименование округов 
(центров) (транскрипция) на 

русском языке   

Округ орталығының 
атауы   

Наименование центра 
округа 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) 
Сведения об изменении 
наименования (решение 

документа) 

1 2 3 4 5 6 
1. Ақтоғай ауылдық округі 

 
Ақтоғай  
 

Актогайский аулный округ 
село Актогай 

Ақтогай ауылы 
 

 

2. Абай ауылдық округі 
 

Абай  
 

Абайский аульный округ 
село Абай 

Абай ауылы 
 

 

3. Айыртас ауылдық округі 
 

Айыртас  
 

Айыртаский аулный округ 
село Айыртас 

Айыртас ауылы 
 

 

4. Жидебай ауылдық округі 
 

Киров  
 

Жидебайский аульный округ 
село Сауле 

Сәуле ауылы 
 

05.10.2006ж. № 351 
облыстық маслихаттың  
ХХІІІ сессиясының 



 

шешімі 
05.10.2006г. № 351 
решением ХХІІІ сессии 
областного маслихата 

5. 
 

Кежек ауылдық округі 
 

Ақши  
 

 Аульный округ Кежек 
    село Кежек 

Кежек ауылы 
 

05.10.2006ж. № 351 
облыстық маслихаттың  
ХХІІІ сессиясының 
шешімі 
05.10.2006г. № 351 
решением ХХІІІ сессии 
областного маслихата 

6. Қарабұлақ ауылдық округі 
 

Қарабұлақ  
 

Сельский округ Карабулак 
село Нарманбет 

Нарманбет ауылы 
 

 

7. Қараменде би ауылдық округі 
 

Қуаныш ауылдық 
округі 
 
 

сельский округ Караменде би 
село Актас 

Ақтас ауылы 
 

05.10.2006ж. № 351 
облыстық маслихаттың  
ХХІІІ сессиясының 
шешімі 
05.10.2006г. № 351 
решением ХХІІІ сессии 
областного маслихата 

8. Қусақ ауылдық округі 
 

Береке  
 

сельский округ Кусак 
село Кошкар 

Қошқар ауылы 
 

 

9. Қызыларай ауылдық округі 
 

Қызыларай  
 

сельский округ Кызыларай 
село Акжарык 

Ақжарық ауылы 
 

 

10. Нүркен ауылдық округі 
 

Нүркен  
 

 сельский округ Нуркен 
село Нуркен 

Нүркен ауылы 
 

 

11. Ортадересін ауылдық округі 
 

Ортадересін  сельский округ Ортадересин 
село Ортадересин 

Ортадересін ауылы 
 

 

12. Сарытерек ауылдық округі 
 

Сарытерек  
 

сельский округ Сарытерек 
село Сарытерек 

Сарытерек ауылы 
 

 

13. Тасарал ауылдық округі 
 

Тасарал 
 

сельский округ Тасарал 
село Тасарал 

Тасарал ауылы 
 

 

14. Тораңғалық ауылдық округі Тораңғалық ауылдық сельский округ Торангалык Тораңғалық ауылы  



 

 округі 
 

село Торангалык  

15. Шабанбай би ауылдық округі 
 

Аманкелді ауылдық 
округі 
 

сельский округ Шабанбай би 
село Шабанбай би 

Шабанбай би ауылы 
 

05.10.2006ж. № 351 
облыстық маслихаттың  
ХХІІІ сессиясының 
шешімі 
05.10.2006г. № 351 
решением ХХІІІ сессии 
областного маслихата 

16. Сары-Шаған кенті 
 

Сары-Шаған кенті 
 

пос. Сары-Шаган Сары-Шаған кенті 
 

 

17. Шашубай кенті 
 

Озерное кенті 
 

пос. Озерное Шашубай кенті 
 

05.10.2006ж. № 351 
облыстық маслихаттың  
ХХІІІ сессиясының 
шешімі 
05.10.2006г. № 351 
решением ХХІІІ сессии 
областного маслихата 

 
Ақтоғай ауданы 

Актогайский район 
 

Абай ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі   
Административно-территориальные единицы аульного округа Абай 

 
Орталығы - Абай ауылы 

Центр - село Абай  
 

№ 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) 

Сведения об изменении 
наименования (решение документа) 

1 2 3 4 5 
1. Абай ауылы Абай Абай  



 

2 Ақышкөл ауылы 
 

Ақышкөл 
 

Акышкол  

 
Ақтоғай ауданы 

Актогайский район 
 

Айыртас ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі   
Административно-территориальные единицы аульного округа Айыртас 

 
 

Орталығы - Айыртас ауылы 
Центр - село Айыртас  

 
 
 

№ 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) 

Сведения об изменении 
наименования (решение документа) 

1. 2 3 4 5 
1. Айыртас ауылы Айыртас Айыртас - 

 
 
 
 

Ақтоғай ауданы 
Актогайский район 

 
Жидебай ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі   

Административно-территориальные единицы аульного округа Жидебай 
 

Орталығы – Сәуле ауылы 
Центр - село Сауле  

 



 

 
 

№ 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) 

Сведения об изменении 
наименования (решение документа) 

1. Сәуле  ауылы Сәуле    Сауле 5 
2. Жалаңаш ауылы 

 
Жалаңаш  
 

Жаланаш  

3. Үшарал ауылы 
 

Үшарал  
 

Ушарал  

4. Қарақой ауылы 
 

Қарақой  
 

Каракой  

 
Ақтоғай ауданы 

Актогайский район 
 

Кежек ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі   
Административно-территориальные единицы аульного округа Кежек 

 
Орталығы - Кежек ауылы 

Центр - село Кежек  
 
 
 

№ 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) 

Сведения об изменении 
наименования (решение документа) 

1 2 3 4 5 
1. Кежек ауылы Кежек Кежек - 

 
 



 

Ақтоғай ауданы 
Актогайский район 

 
Қарабұлақ ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі   

Административно-территориальные единицы аульного округа Карабулак 
 

Орталығы - Нарманбет ауылы 
 

Центр - село Нарманбет  
 

№ 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) 

Сведения об изменении 
наименования (решение документа) 

1. Нарманбет ауылы Нарманбет ауылы Нарманбет  5 
2. Дуанши ауылы 

 
Дуанши ауылы 
 

Дуанши  

3. Қарасу ауылы 
 

Қарасу ауылы 
 

Карасу  

 
Ақтоғай ауданы 

Актогайский район 
 

Қараменде би ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі   
Административно-территориальные единицы аульного округа Караменде би 

 
Орталығы - Ақтас ауылы 

Центр - село Актас  
 

№   Елді мекеннің бұрынғы атауы 
Прежнее наименование 

населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Наименование (транскрипция) на 
русском языке   

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) 

Сведения об изменении 
наименования (решение документа) 

1. Ақтас ауылы Ақтас ауылы Актас 5 



 

2. Қуаныш ауылы 
 

Қуаныш ауылы 
 

Куаныш  

 
 

Ақтоғай ауданы 
Актогайский район 

 
Қусақ ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі   

Административно-территориальные единицы аульного округа Кусак 
 

Орталығы - Қошқар ауылы 
Центр - село Кошкар  

 
№ 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) 

Сведения об изменении 
наименования (решение документа) 

1 2 3 4 5 
1. Қошқар  ауылы Қошқар ауылы Қошкар - 

 
 
 

Ақтоғай ауданы 
Актогайский район 

 
Қызыларай ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі   

Административно-территориальные единицы аульного округа Кызыларай 
 

Орталығы - Ақжарық ауылы 
Центр - село Акжарык  

 
 
 
 



 

№ 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) 

Сведения об изменении 
наименования (решение документа) 

1 2 3 4 5 
1. Ақжарық ауылы Ақжарық ауылы  Акжарык - 

 
 
 
 

Ақтоғай ауданы 
Актогайский район 

 
Нүркен ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі   

Административно-территориальные единицы аульного округа Нуркен 
 
 

Орталығы - Нүркен ауылы 
Центр - село Нуркен  

 
 
 

№ 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) 

Сведения об изменении 
наименования (решение документа) 

1. Нүркен ауылы Нүркен ауылы  Нуркен  5 
2. Ақсеңгір ауылы 

 
Ақсеңгір ауылы 
 

Аксенгир  

3. Жалаңтөс ауылы 
 

Бірлестік ауылы 
 

Жалантос  

4. Жидебай ауылы 
 

Жидебай ауылы 
 

Жидебай  



 

5. Қаратал ауылы 
 

Қаратал ауылы 
 

Каратал  

 
Ақтоғай ауданы 

Актогайский район 
 

Ортадересін ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі   
Административно-территориальные единицы аульного округа Ортадересин 

 
Орталығы - Ортадересін ауылы 

Центр - село Ортадересин 
 
 
 

№ 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) 

Сведения об изменении 
наименования (решение документа) 

1 Ортадересін ауылы Ортадересін ауылы  Ортадересин  
2.      Ақжайық ауылы 

 
Ақжайық ауылы 
 

Акжайык  

3.     Ортадересін стансасы 
 

Ортадересін стансасы 
 

Ортадересин  

 
Ақтоғай ауданы 

Актогайский район 
 

Сарытерек ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі   
Административно-территориальные единицы аульного округа Сарытерек 

 
Орталығы – Сарытерек ауылы 

Центр – село Сарытерек 
 
 



 

№ 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) 

Сведения об изменении 
наименования (решение документа) 

1 2 3  5 
1.     
2. Жетімшоқы ауылы 

 
Жетімшоқы ауылы 
 

Жетимшокы  

3. Кенелі ауылы 
 

Кенелі ауылы 
 

Кенели  

4 Ақтұмсық ауылы 
 

Ақтұмсық ауылы 
 

Актумсык  

 
Ақтоғай ауданы 

Актогайский район 
 

Тасарал ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі   
Административно-территориальные единицы аульного округа Тасарал 

 
Орталығы - Тасарал ауылы 

Центр - село Тасарал  
 

№ 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) 

Сведения об изменении 
наименования (решение документа) 

1 2 3 4 5 
1. Тасарал а. Тасарал Тасарал - 

 
 

Ақтоғай ауданы 
Актогайский район 

 



 

Тораңғалық ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі   
Административно-территориальные единицы аульного округа Торангалык 

 
Орталығы - Тораңғалық ауылы 

Центр - село Торангалык  
 

№ 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) 

Сведения об изменении 
наименования (решение документа) 

1 2 3 4 5 
1. Тораңғалық Тораңғалық  Торангалык - 

 
Ақтоғай ауданы 

Актогайский район 
 

Шабанбай би ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі   
Административно-территориальные единицы аульного округа Шабанбай би 

 
Орталығы - Шабанбай би ауылы 

Центр - село Шабанбай би 
 

№ 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) 

Сведения об изменении 
наименования (решение документа) 

1 2 3 4 5 
1. Шабан би ауылы Шабан би Шабан би  
2. Өндіріс ауылы 

 
Қасабай ауылы 
 

Ондирис  

3. Сона ауылы 
 

Сона ауылы 
 

Сона  

4  Беғазы ауылы Ақышкөл ауылы Бегазы  



 

 
 
 

Ақтоғай ауданы 
Актогайский район 

 
Сары-Шаған кентінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі   

Административно-территориальные единицы поселка Сары-Шаган 
 

Орталығы – Сары-Шаған кенті 
Центр – поселок Сары-Шаган  

 
№ 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) 

Сведения об изменении 
наименования (решение документа) 

1 2 3 4 5 
1. Науалы бекеті 

 
Новалы бекеті 
 

Науалы  

2. Қара-Жаңғыл бекеті 
 

Қара-Жаңғыл бекеті 
 

 Разъезд Кара-Жангыл  

3. Көктас бекеті 
 

Көктас бекеті 
 

Разъезд Коктас  

4. Көктем бекеті 
 

Весна бекеті 
 

Разъезд Коктем  

 
 
 
 
 
 

Ақтоғай ауданы 
Актогайский район 



 

 
Шашубай кентінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі   

Административно-территориальные единицы поселка Шашубай 
 

Орталығы – Шашубай кенті 
Центр – поселок Шашубай  

 
 
 

№ 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) 

Сведения об изменении 
наименования (решение документа) 

1 2 3 4 5 
1. Шашубай Шашубай Шашубай - 

 
 

                                                                                                        Қарағанды облысы 
                                                                                                       Бұқар жырау ауданы                                                                           

     Орталығы – Ботақара кенті 
 

   Карагандинская область 
  Бухаржырауский район 
   Центр – поселок Ботакара 

 
№ Аудан атауы Ауданның  

бұрынғы атауы 
Аудан орталығының 

(қаланың, кенттің) орыс 
тіліндегі атауы 

Аудан  
орталығының атауы 
(қаланың, кенттің) 

қазіргі атауы 

Атаулардың 
өзгертілгендігі туралы 

(құжат шешімі) мәлімет 

1. Бұқар жырау Ульяновка Ботақара Ботақара кенті Қазақстан 
Республикасының 
Президентінің 1997 
жылғы 23 мамырдағы 
Жарлығы  



 

2000 жылғы 18 шілдедегі 
№2171 Қазақстан 
Республикасы Үкіметі 
жанындағы 
Мемлекеттік 
ономастика 
комиссиясының 
ұйғарымы  

 
                                                                                                     Бұқар жырау ауданы  

 Бухаржырауский район 
 
 

              Бұқар жырау ауданы Қарағанды облысының солтүстік бөлігінде, негізінде Қарағанды-Теміртау  агломерациясын қоршай 
орналасқан  әкімшілік-аумақтық бөлігі. Аудан 1997 жылы бұрынғы Ульянов (1938 ж. құрылған) және Тельман (1928 ж. құрылған) 
аудандарын біріктіру арқылы ұйымдастырылды. Атауы осы жерді мекендеген қазақтың атақты суырып салма ақыны Бұқар жыраудың 
құрметіне қойылған.  1997 ж. Бұқар жырау есімі берілді. Аудан орталығы – Ботақара кенті. Ауданда 3 кент, 26 селолық және ауылдық округ 
бар. 
    Ауданның аумағы -10,8 мың шаршы километр. Бұқар жырау ауданы халқының саны бойынша облыстағы ең үлкен аудан . Халқының саны 
-69,6 мың адам. Этникалық құрамы: қазақтар – 55,8 %, орыстар- 27,9 %, немістер- 4,2 %, татарлар – 1,6 Ауданда жалпы білім беретін 
мектептер, балабақшалар, арнайы мектептер (музыка, спорт) мен кәсіптік техникалық училище , мәдени-ағарту және денсаулық сақтау 
мекемелері бар. 
    Аудан аумағында 2 арнайы шаруашылық бірлестік, 6 құс фабрикасы, 12 сүт, ет-сүт, бидай, құс, жылқы, картоп, көкөніс өсіру бағытындағы 
кеңшарылар, нан, ұн  шығару зауыттар, сүт зауытының цехы, «Офсет» өндірістік- полиграфиялық бірлестік филиалы, аудандық тұрмыстық 
комбинат, 1 мұражай, 40 кітапхана, 8 емханалық мекеме, 20 фельдшерлік- акушерлік пункт қызмет етеді.  
 

Орталығы – Ботақара кенті 
Центр поселок Ботакара 

Әкімшілік- аумақтық бірліктер 
Административно-территориальные единицы 

 
№ Ауылдық (ауыл, кент) 

округтердің атауы 
Округтің 
бұрынғы 
атауы 

Округ атауларының орыс 
тіліндегі 
атауы(транскрипциясы) 

Округ 
орталығының 
атауы 

Атаулардың 
өзгертілгендігі 
туралы (құжат 



 

шешімі) мәлімет 
1 2 3 4 5 6 
1. Белағаш  ауылдық  округі Буденный Белагашский аульный округ 

С.Белагаш 
Белағаш ауылы Қазақстан 

республикасы 
Министрлер 
кабинетінің 7 

жарлығы 
2. Ақөре ауылдық  округі Красный 

Октябрь 
Акоринский аульный округ 

С.Акоре 
Ақөре ауылы Мамыр 1993 жылғы 

№ 372 қаулысымен 
3. Бұқар жырау ауылдық  округі Озерный Бухаржырауский аульный округ 

С.Бухаржырау 
Бұқар жырау ауылы Қазақстан 

Республикасы 
Жоғарғы Советі 

президумының 18 
маусым 1993 жылғы 

№2278-х11 
4. Доскей ауылдық округі Зеленая балка Доскейский аульный округ 

С.Доскей 
Доскей ауылы Қазақстан 

Республикасы 
Үкіметінің 
жанындағы 
мемлекеттік 
ономастика 

комиссиясының 4 
шілде 2001 жылғы 

ұйғарымымен 
5. Ғ. Мұстафин кенттік округ Токаревка Поселковый округ Габидена 

Мустафина 
Ғ. Мұстафин Қазақстан 

Республикасы 
Қарағанды облысы 
Бұқар жырау 
аудандық Мәслихаты 
ХХ1 сессиясының 
шешімі 21.08.2002 
ж.№5 
2002  жылғы 1 
қарашадағы ҚР 



 

Үкіметі жанындағы 
мемлекеттік оном. 
Комиссиясының 
ұйғарымы 

6. Үміткер ауылдық  округі Бабаев Умуткерский аульный округ 
с.Умуткер 

Үміткер 
ауылы 

Қарағанды облысы 
әкімдігі  27.05.2010ж, 
№ 15/02 және 
Қарағанды облыстық 
мәслихатының 
17.06.2010 ж., №311) 
бірлескен  қаулы  
мен  шешімі 

7. Керней ауылдық  округі Дмитриев Кернейский аульный округ 
с.Керней 

Керней ауылы Аудан әкімінің 
25.07.97 ж 

«Ауданның селолық 
және поселкелік 

округтерін анықтау 
туралы» шешімімен 

8. Тоғызқұдық ауылдық  округі Кузнецкий Тогызкудукский  аульный округ 
с.Тогызкудык 

Тоғызқұдық ауылы Қарағанды облысы 
әкімдігі  27.05.2010ж, 
№ 15/02 және 
Қарағанды облыстық 
мәслихатының 
17.06.2010 ж., №311) 
бірлескен  қаулы  
мен  шешімі 

9. Шешенқара ауылдық  округі Пролетарский  Шешенкаринский аульный  
округ 
    с.Шешенкара 

Шешенқара ауылы ҚР Жоғарғы Кеңесі 
Президиумының 
07.10.1993 жылғы 
№2410-ХІІ қаулысы 

10. Қушоқы кенттік округі Куучек поселок Кушокы Қушоқы ауылы  
11. Ақбел ауылдық  округі Пушкин Акбелский аульный округ 

с.Акбел 
Ақбел ауылы ҚР Жоғарғы Кеңесі 

Президиумының 
07.10.1993 жылғы 



 

№2410-ХІІ қаулысы 
12. Ақтөбе  ауылдық округі Актобе Актобинский аульный округ 

с.Актобе  
Ақтөбе ауылы  

13. Баймырза ауылдық округі Покорное  Аульный округ Баймырза 
с.Баймырза 

Баймырза ауылы 2004 жылғы 26 
сәуірдегі Қазақстан 
Республикасының 
Үкіметі жанындағы 
мемлекеттік оном. 
Комиссиясының 
ұйғарымы 

14. Қызылқайың ауылдық округі Березняки Кызылкайынский  аульный  округ 
с.Березняки 

Қызылқайың ауылы Қарағанды облысы 
әкімдігі  27.05.2010ж, 
№ 15/02 және 
Қарағанды облыстық 
мәслихатының 
17.06.2010 ж., №311) 
бірлескен  қаулы  
мен  шешімі 

15. Ботақара селолық округі Ботакара Ботакаринский  аульный  округ 
с.Ботакара 

Ботақара ауылы  

16. Гагарин ауылдық округі Гагарин Гагаринский аульный  округ 
с.Гагарин 

Гагарин ауылы  

17. Дубовка ауылдық округі Дубовка Дубовский аульный округ 
с.Дубовка 

Дубовка ауылы  

18. Қаражар ауылдық округі Каражар Каражарский аульный округ 
С.Каражар 

Қаражар ауылы  

19. Қарақұдық ауылдық округі Каракудык Каракудукский аульный округ 
с.Каракудук 
 

Қарақұдық ауылы  

20. Көкпекті ауылдық округі Миньковка Кокпектинский аульный  округ 
с.Кокпекти 

Көкпекті ауылы  

21. Молодецкий ауылдық округі Молодецкий Молодецский аульный  округ 
 с.Молодецкий 

Молодецкий ауылы  



 

22. Новоузенка ауылдық округі Новоузенка Новоузенский  аульный  округ 
с. Новоузенка 

Новоузенка ауылы  

23. Петровка ауылдық округі Петровка Петровский аульный округ 
с.Петровка 

Петровка ауылы  

24. Ростовка ауылдық округі Ростовка Ростовский аульный округ 
с.Ростовка 

Ростовка ауылы  

25. Самарканд ауылдық округі Лениниская Самаркандский аульный округ Самарканд ауылы Қарағанды облысы 
әкімдігі  27.05.2010ж, 
№ 15/02 және 
Қарағанды облыстық 
мәслихатының 
17.06.2010 ж., №311) 
бірлескен  қаулы  
мен  шешімі 

26. Суықсу ауылдық округі Суықсу Суықсуский аульный округ 
с.Суыксу  

Суықсу ауылы  

27. Тұзды ауылдық округі Тұзды аульный округ Тузды 
с.Тузды 

Тұзды ауылы 2004 жылғы 26 
сәуірдегі Қазақстан 
Республикасының 

Үкіметі жанындағы 
мемлекеттік оном. 
Комиссиясының 

ұйғарымы 
28. Үштөбе ауылдық округі Энгельс Уштобинский аульный округ 

с.Уштобе 
Үштөбе ауылы  

29. Центральный ауылдық округі Центральный Центральный аульный округ 
С.Центральный 

Центральный ауылы  

 
 

 
Бұқар жырау ауданы 
Бухаржырауский район 

 Ботақара кентінің әкімшілік- аумақтық бірлігі 
административно территориальные единицы пос.Ботакара 



 

 
 
 

№ Селолық елді мекеннің 
(станса, разъездер) атауы 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгендігі туралы (құжат 
шешімі) мәлімет 

1 Ботақара  кенті Ботақара  кенті   Пос.Ботакара   
2 Ботақара станциясы Ботақара станциясы   Ст. Ботакара  

 
Бұқар жырау ауданы 
Бухаржырауский район 

Белағаш ауылдық округінің әкімшілік- аумақтық бірлігі 
административно территориальные единицы сельского округа Белагаш 

 
Орталығы -  Белағаш ауылы 

Центр – аул Белагаш 
 

 
 
№ Селолық елді мекеннің 

(станса, разъездер) атауы 
Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгендігі 
туралы (құжат шешімі) мәлімет 

1 Белағаш ауылы Белағаш с. Белагаш  
2. Аюлы  ауылы Аюлы с. Аюлы  

 
 

Бұқар жырау ауданы 
Бухаржырауский район 

Бұқар жырау ауылдық округінің әкімшілік- аумақтық бірлігі 
административно территориальные единицы сельского округа Бухаржырау 

 
Орталығы - Бұқар жырау селосы 

 Центр – село Бухаржырау 
 
№ Селолық елді мекеннің Елді мекеннің бұрынғы Орыс тіліндегі атауы Атаулардың өзгертілгендігі 



 

(станса, разъездер) атауы атауы (транскрипциясы) туралы (құжат шешімі) мәлімет 
1 Бұқар жырау  ауылы Бұқар жырау   с. Бухаржырау  
2 Семізбұға ауылы Семізбұға с.Семизбуга  
3 Шалқар ауылы Шалқар с.Шалкар  

 
 

Бұқар жырау ауданы 
Бухаржырауский район 

Доскей ауылдық округінің әкімшілік- аумақтық бірлігі 
административно территориальные единицы сельского округа Бухаржырау 

 
 

     Орталығы – Доскей ауылы 
 Центр – а.Доскей 

 
 

№ Селолық елді мекеннің 
(станса, разъездер) атауы 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгендігі туралы (құжат 
шешімі) мәлімет 

1. Доскей ауылы Доскей с.Доскей  
2 Трудовое ауылы Трудовое  с. Трудовое   

 
 
 

Бұқар жырау ауданы 
Бухаржырауский район 

Ғабиден Мұстафин кенттік округтің  әкімшілік- аумақтық бірлігі 
административно территориальные единицы поселкового округа Габидена Мустафина 

 
     Орталығы –  Ғабиден Мұстафин кенті 

Центр пос. Габидена Мустафина  
 

 
 

 



 

№ Селолық елді мекеннің 
(станса, разъездер) атауы 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгендігі 
туралы (құжат шешімі) мәлімет 

1. Ғабиден Мұстафин кенті 
 

Токаревка пос.Габидена Мустафина  Мәлімет жоқ 

2 Нұра станциясы Нұра  Станция Нуринск  
 

Бұқар жырау ауданы 
Бухаржырауский район 

Үміткер ауылдық округінің   әкімшілік- аумақтық бірлігі 
административно территориальные единицы сельского  округа Умуткер 

 
Орталығы Үміткер селосы 

Центр- с.Умуткер 
 
 

№ Селолық елді мекеннің 
(станса, разъездер) атауы 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгендігі туралы (құжат 
шешімі) мәлімет 

1 Үміткер ауылы Үміткер Умуткер  
2 Үлгі ауылы Үлгі с.Улга  
3 Төрткөл ауылы Төрткөл с.Тортколь  

 
Бұқар жырау ауданы 
Бухаржырауский район 

Керней ауылдық округінің   әкімшілік- аумақтық бірлігі 
административно территориальные единицы аульного  округа Керней 

 
Орталығы Керней ауылы 

Центр- а.Керней 
 

№ Селолық елді мекеннің 
(станса, разъездер) атауы 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгендігі туралы (құжат 
шешімі) мәлімет 

1 Керней ауылы Керней ауылы с.Керней  
2 Ақжар ауылы Ақжар с. Акжар  



 

3 Алғабас ауылы Алғабас с. Алгабас  
 
 

 
Бұқар жырау ауданы 
Бухаржырауский район 

Тоғызқұдық ауылдық  округінің   әкімшілік- аумақтық бірлігі 
административно территориальные единицы аульного  округа  Тогызкудык 

 
 

Орталығы Тоғызқұдық ауылы 
Центр- а.Тогызкудык 

 
 
№ Селолық елді мекеннің 

(станса, разъездер) атауы 
Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгендігі туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

1 Тоғызқұдық ауылы Тоғызқұдық ауылы С.Тогызкудык  
2 Тасшоқы ауылы  Тасшоқы с.Тасшокы  

 
Бұқар жырау ауданы 
Бухаржырауский район 

Шешенқара ауылық округінің   әкімшілік- аумақтық бірлігі 
административно территориальные единицы аульного  округа  Шешенкара 

 
 

Орталығы ауылы Шешенқара ауылы 
Центр- а.Шешенкара 

№ Селолық елді мекеннің 
(станса, разъездер) атауы 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгендігі туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

1 Шешенқара ауылы Шешенқара а.Шешенкара ҚР Жоғарғы Кеңесі Президиумының 
07.10.1993 жылғы №2410-ХІІ 
қаулысы 

2 Ащысу станциясы Ащысу Ст.Ащысу  



 

 
Бұқар жырау ауданы 
Бухаржырауский район 

Қушоқы кенттік округінің   әкімшілік- аумақтық бірлігі 
административно территориальные единицы поселкового  округа  Кушокы 

 
 

Орталығы ауылы   - Қушоқы ауылы 
Центр- а. Кушокы 

 
№ Селолық елді мекеннің 

(станса, разъездер) атауы 
Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгендігі туралы (құжат 
шешімі) мәлімет 

1 Қушоқы ауылы 
 

Қушоқы ауылы 
 

а. Кушокы  

2 Майөзек ауылы Майөзек с.Майозек  
 

Бұқар жырау ауданы 
Бухаржырауский район 

Ақбел  ауылдық  округінің   әкімшілік- аумақтық бірлігі 
административно территориальные единицы аульного  округа  Акбел 

 
Орталығы ауылы   - Ақбел ауылы 

Центр- а. Акбел 
 

№ Селолық елді мекеннің 
(станса, разъездер) атауы 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгендігі туралы (құжат 
шешімі) мәлімет 

1 Ақбел ауылы Ақбел сАкбел ҚР Жоғарғы Кеңесі Президиумының 
07.10.1993 жылғы №2410-ХІІ қаулысы 

2 Алабас ауылы Алабас с.Алабас  
3 Құрама ауылы Құрама с.Курама  

 
Бұқар жырау ауданы 
Бухаржырауский район 

Ақтөбе  ауылдық  округінің   әкімшілік- аумақтық бірлігі 



 

административно территориальные единицы аульного  округа  Актобе 
Орталығы ауылы   - Ақтөбе  ауылы 

Центр- а. Актобе 
№ Селолық елді мекеннің 

(станса, разъездер) атауы 
Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгендігі туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

1 Ақтөбе ауылы Ақтөбе с. Актобе  
2 Ынтымақ ауылы Ынтымақ с.Интумак  

 
Бұқар жырау ауданы 
Бухаржырауский район 

Баймырза  ауылдық  округінің   әкімшілік- аумақтық бірлігі 
административно территориальные единицы аульного  округа  Баймырза 

 
 

Орталығы ауылы   - Баймырза  ауылы 
Центр- а. Баймурза 

 
№ Селолық елді мекеннің 

(станса, разъездер) атауы 
Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгендігі туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

1 Баймырза ауылы Баймырза а.Баймырза  
2 Астаховка станциясы Астаховка  Ст. Астаховка  

 
Бұқар жырау ауданы 
Бухаржырауский район 

Қызылқайың ауылдық  округінің   әкімшілік- аумақтық бірлігі 
административно территориальные единицы аульного  округа  Березняки 

Орталығы ауылы   -  Қызылқайың ауылы 
Центр- а. Березняки 

 
 

№ Селолық елді мекеннің 
(станса, разъездер) атауы 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгендігі туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

1 Қызылқайың ауылы Березняки ауылы с.Кызылкайын Қарағанды облысы әкімдігі  27.05.2010ж, 



 

   № 15/02 және Қарағанды облыстық 
мәслихатының 17.06.2010 ж., №311) 
бірлескен  қаулы  мен  шешімі 

2 Саратовка ауылы Саратовка ауылы с. Саратовка   
3 Тасауыл  ауылы Тасауыл ауылы с.  Тасауыл   

 
 

Бұқар жырау ауданы 
Бухаржырауский район 

Гагарин ауылдық  округінің   әкімшілік- аумақтық бірлігі 
административно территориальные единицы аульного  округа  Гагарина 

 
 

Орталығы ауылы   -   Гагарин ауылы  
Центр- а. Гагарина 

 
 

№ Селолық елді мекеннің 
(станса, разъездер) атауы 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгендігі туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

1  Гагарин ауылы Гагарин ауылы  С Гагарина   
2 Садовое ауылы Садовое с.Садовое  

 
 

Бұқар жырау ауданы 
Бухаржырауский район 

Дубовка  ауылдық   округінің   әкімшілік- аумақтық бірлігі 
административно территориальные единицы аульного  округа  Дубовка 

 
 

Орталығы ауылы   -   Дубовка ауылы  
Центр- а. Дубовка 

 
№ Селолық елді мекеннің Елді мекеннің бұрынғы Орыс тіліндегі атауы Атаулардың өзгертілгендігі 



 

(станса, разъездер) атауы атауы (транскрипциясы) туралы (құжат шешімі) мәлімет 
1 Дубовка ауылы Дубовка ауылы с. Дубовка  
2 Новостройка ауылы Новостройка ауылы с. Новостройка  

 
Бұқар жырау ауданы 
Бухаржырауский район 

Қаражар ауылдық  округінің   әкімшілік- аумақтық бірлігі 
административно территориальные единицы аульного  округа  Каражар 

 
 

Орталығы ауылы   -   Қаражар ауылы  
Центр - а. Каражар 

 
№ Селолық елді мекеннің 

(станса, разъездер) атауы 
Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгендігі туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

1 Қаражар ауылы Қаражар  с. Каражар   
2 Асыл  ауылы Асыл с. Асыл  
3 Геологическое ауылы Геологическое с. Геологическое  
4 Волковское ауылы Волковское с. Волковское  

 
Бұқар жырау ауданы 
Бухаржырауский район 

Көкпекті  ауылдық  округінің   әкімшілік- аумақтық бірлігі 
административно территориальные единицы аульного  округа  Кокпектинский 

 
 

Орталығы ауылы   -   Көкпекті  ауылы  
Центр- а. Кокпекты 

 
№ Селолық елді мекеннің 

(станса, разъездер) атауы 
Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгендігі 
туралы (құжат шешімі) мәлімет 

1  Көкпекті ауылы Кокпекты  с.Кокпекты  
2 Байқадам ауылы Байқадам с.Байкадам  



 

3 Сарытөбе ауылы Сарытөбе с.Сарытобе  
 

 
Бұқар жырау ауданы 

  Бухаржырауский район 
Новоузенка  ауылдық  округінің   әкімшілік- аумақтық бірлігі 

административно территориальные единицы аульного  округа  Новоузенка 
 
 

Орталығы ауылы   -   Новоузенка ауылы  
Центр- а. Новоузенка 

 
 
 

 
№ Селолық елді мекеннің 

(станса, разъездер) атауы 
Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгендігі туралы (құжат 
шешімі) мәлімет 

1 Новоузенка ауылы Новоузенка ауылы с.Новоузенка  
2 Стан ауылы Стан с. Стан  
3 Севан ауылы Севан с. Севан  

 
Бұқар жырау ауданы 

  Бухаржырауский район 
Петровка  ауылдық  округінің   әкімшілік- аумақтық бірлігі 

административно территориальные единицы аульного  округа Петровка 
 

Орталығы   -   Петровка ауылы  
Центр- а. Петровка 

 
 

 
№ Селолық елді мекеннің 

(станса, разъездер) атауы 
Елді мекеннің рынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгендігі туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 



 

1 Петровка ауылы Петровка Петровка  
2 Жаңақала ауылы Жаңақала с.Жанакала  
3 Жастілек ауылы Жастілек с.Жастлек  

 
Бұқар жырау ауданы 

  Бухаржырауский район 
Ростовка  ауылдық  округінің   әкімшілік- аумақтық бірлігі 

административно территориальные единицы аульного  округа Ростовка 
 
 

Орталығы    -   Ростовка ауылы  
Центр- а. Ростовка 

 
 

№ Селолық елді мекеннің 
(станса, разъездер) атауы 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгендігі туралы (құжат 
шешімі) мәлімет 

1 Ростовка ауылы Ростовка с.Ростовка  
2 Қызылжар ауылы Қызылжар с.Кызылжар  
2 Красная Нива  ауылы Красная Нива с.Красная Нива  

 
Бұқар жырау ауданы 

  Бухаржырауский район 
Самарқанд   ауылдық  округінің   әкімшілік- аумақтық бірлігі 

административно территориальные единицы аульного  округа Самарканд 
 
 

Орталығы    -   Самарқанд ауылы  
Центр- а. Самарканд 

 
№ Селолық елді мекеннің 

(станса, разъездер) атауы 
Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгендігі туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

1 Самарқанд ауылы Самарқанд с.Самарканд  
2 Тегісжол   ауылы Тегісжол с.Тегисжол  



 

3 Чкалово  ауылы Чкалово с.Чкалова  
 

 Бұқар жырау ауданы 
   Бухаржырауский район 

Тұзды   ауылдық  округінің   әкімшілік- аумақтық бірлігі 
административно территориальные единицы аульного  округа Туздинский 

 
 

            Орталығы    -   Тұзды  ауылы  
      Центр- а. Тузды 

 
№ Селолық елді мекеннің 

(станса, разъездер) атауы 
Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгендігі туралы (құжат 
шешімі) мәлімет 

1 Тұзды ауылы Тұзды сТузды  
2 Старая Тузды ауылы Старая Тузды с.Старая Тузды  
3 Первое Мая ауылы с.Первое Мая с.Первое Мая  

 
 Бұқар жырау ауданы 

   Бухаржырауский район 
Үштөбе    ауылдық  округінің   әкімшілік- аумақтық бірлігі 

  административно территориальные единицы аульного  округа Уштобе 
 
 

        Орталығы   -   Үштөбе  ауылы  
         Центр- а. Уштобе 

 
 

 
№ Селолық елді мекеннің 

(станса, разъездер) атауы 
Елді мекеннің бұрынғы атауы Орыс тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 
Атаулардың 
өзгертілгендігі туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

1 Үштөбе ауылы Үштөбе с.Уштобе  
2 Заречное ауылы Заречное  с.Заречное  



 

3 Құрылыс ауылы Құрылыс с.Курылыс  
4 Соқыр ауылы Соқыр Сокурское  

 
  Бұқар жырау ауданы 

   Бухаржырауский район 
Центральный   ауылдық  округінің   әкімшілік- аумақтық бірлігі 

административно территориальные единицы аульного  округа Центральный 
 
 

Орталығы   -   Центральный ауылы 
Центр- а. Центральный 

 
 
 
 
 

 
№ Селолық елді мекеннің 

(станса, разъездер) атауы 
Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгендігі туралы (құжат 
шешімі) мәлімет 

1 Центральный ауылы Центральный с.Центральный  
2 Андрейниковка ауылы Андрейниковка с.Андрейниковка  

 
 

Жаңаарқа ауданы 
Жанааркинский район 

Орталығы – Атасу кенті 
Центр – поселок Атасу 

 
 

Жаңаарқа ауданы 1929 жылы құрылған. Ауданның жер көлемі 5088347 гектар алқапты алып жатыр.Халқының саны- 28,240мың. 
Олар 2 поселкелік, 12 ауылдық округтерге қоныстанған. Ауданда 1 орталық аурухана, 11 отбасылық амбулатория, 22 фельдшерлік-
акушерлік пункттер, 9 дәріхана қызмет етеді.  34 мектепте  5648 оқушы оқып, тәрбиеленуде. 
Ауданда мәдени-сауықтыру орталығы, мұражай, жастар орталығы, Тәуелсіздік саябағы, «Модуль» спорт кешені жұмыс жасайды. 
 



 

 
 
 

Аудандар мен аудан орталықтары, аудандық бағыныстағы қалалар, кенттер 
 

№ Ауданның қазіргі атауы Ауданның бұрынғы 
атауы 

Аудан орталығы 
атауының орыс 
тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 

Аудан орталығының 
(кенттің) қазіргі 

атауы 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

мәлімет 

1. Жаңаарқа ауданы 
 

Жаңаарқа ауданы 
 

Атасу  Атасу кенті 
 

 

2 Қызылжар поселкесі 
 

Қызылжар поселкесі 
 

Кызылжар  Қызылжар кенті  
 

 

 
Жаңаарқа ауданы 

Жанааркинский район 
Орталығы – Атасу кенті 

Центр – поселок Атасу 
 

Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
Административно-территориальные единицы 

 
№ Ауылдық (ауыл, село, кент) 

округтердің атауы 
Округтің бұрынғы 

атауы 
Округ атауларының 
орыс тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 

Округ 
орталығының 

атауы 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы мәлімет 

1.  Ақтүбек ауылдық  округі 
 

XXV парт съезд 
атындағы совхоз 

Актубекский 
аульный округ 
Аул Актубек  

Ақтүбек ауылы 
 

Мәлімет жоқ 

2.  Ақтау ауылдық округі 
 

Ақтау селолық округі 
Актауский сельский 

округ 

Актауский аульный 
округ  

Аул Актау 

Ақтау ауылы 
 

 

3.  Айнабұлақ ауылдық округі 
 

Айнабұлақ селолық 
округі 

Айнабулакский 

Айнабулакский 
аульный округ 
Аул Айнабулак  

Айнабұлақ 
ауылы 

 

 



 

сельский округ 
4.  Ақтасты ауылдық округі 

 
Ақтасты селолық 

округі 
Актастинский 
сельский округ 

Актастинский 
аульный округ 

Актасты 
Аул Актасты  

Ақтасты ауылы 
 

 

5.  М.Жұмажанов атындағы ауылдық 
округ 

 

Аппаз селолық округі Аульный округ им 
М.Жумажанова  
а.Жумажанова 

М.Жұмажанов 
ауылы 

 

Қарағанды облысы 
әкімдігінің 2004жылғы 23 

маусымдағы №13/05 
қаулысы,  

Қарағанды облыстық 
Мәслихатының 
2004жылғы 30 

қыркүйектегі ІХ 
сессиясының №134 

шешімі 
6.  Байдалы би ауылдық округі 

 
Дружба ауылдық 

округі 
 

Байдалыбийский 
аульный округ  

аул Атасу 

Атасу ауылы 
 

ҚР Үкіметі жанындағы 
Мемлекеттік 

ономастикалық 
комиссиясының 

21.12.2001ж. шешімі 
7.  Бидайық ауылдық  округі 

 
Бидайық селолық 

советі 
Бидаикский сельский 

совет 

Бидаикский аульный 
округ 

аул Бидаик  

Бидайық ауылы 
 

 

8.  Ералиев ауылдық округі 
 

К.Маркс атындағы 
селолық округ 

Аульный округ 
Ералиева  

аул Ералиев 

Ералиев ауылы 
 

Мәлімет жоқ 

9.  Қараағаш  ауылдық округі 
 

Рассвет  Караагашский 
аульный округ  

аул Ынталы 

Ынталы ауылы 
 

ҚР Үкіметі жанындағы 
Мемлекеттік 

ономастикалық 
комиссиясының 

21.12.2001ж. шешімі 
10.  С.Сейфуллин ауылдық округі 

 
С.Сейфуллин  

 
аульный округ 
Сейфуллина 

Ынтымақ ауылы 
 

 



 

аул Ынтымак 
11.  Түгіскен ауылдық округі 

 
Жеңіс ауылдық 

советі 
Сельский округ 

Женис 

Тугускенский 
аульный  округ аул 

Тугускен  

Түгіскен ауылы 
 

Мәлімет жоқ 

12.  Целинный ауылдық округі 
  

Целинный  Аульный округ 
Целинный  

аул Орынбай 

Орынбай ауылы 
 

 

 
Жаңаарқа ауданы 

Жанааркинский район 
 

Ақтүбек ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Актубекского аульного округа 

 
Орталығы – Ақтүбек ауылы 

Центр – Аул Актубек 
 

№ Елді мекен (станса, разьездер) атауы Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы мәлімет 

    1 Ақтүбек ауылы  ХХV партсьезд Актубек Мәлімет жоқ 
2 Атасу стансасы 

 
Атасу стансасы 

 
Атасу  

3 Манадыр стансасы 
 

Манадыр стансасы 
 

Манадыр   

    4 Өркендеу елді мекені 
 

Өркендеу елді мекені 
 

Уркендеу   

 
Жаңаарқа ауданы 

Жанааркинский район 
 

Ақтау ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Актауского аульного округа 



 

 
Орталығы – Ақтау ауылы 

Центр – Аул Актау 
 

№ Елді мекен атауы Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы мәлімет 

1. Ақтау ауылы  Ақтау ауылы Актау   
   2 Айшырақ ауылы 

 
Айшырақ ауылы 

 
Айшырак   

   3 Қылыш ауылы Қылыш ауылы Кылыш   
 

Жаңаарқа ауданы 
Жанааркинский район 

 
Ақтасты ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Актастинского аульного округа 
 

Орталығы Ақтасты  ауылы 
Центр – Аул Актасты  

 
№ Елді мекен атауы Елді мекеннің бұрынғы 

атауы 
Орыс тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 
Атаулардың өзгертілгені 

туралы мәлімет 
1. Ақтасты  ауылы  Ақтасты ауылы  Актасты   

 
 

Жаңаарқа ауданы 
Жанааркинский район 

 
Айнабұлақ ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Айнабулакского аульного округа 
 

Орталығы – Айнабулак ауылы 
Центр – Аул Айнабулак 

 



 

№ Елді мекен атауы Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы мәлімет 

1. Айнабұлақ ауылы  Айнабұлақ ауылы  Айнабулак   
 

 
Жаңаарқа ауданы 

Жанааркинский район 
 

Бидайық ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Бидаикского аульного округа 

 
Орталығы – Бидайық ауылы 

Центр – Аул Бидаик 
 

№ Елді мекен атауы Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы мәлімет 

1. Бидайық ауылы  Бидайық селолық советі  Бидаик   
2 Ақтайлақ ауылы 

Аул Актайляк 
Ақтайлақ ауылы 

Аул Актайляк 
Актайляк   

3. Қарамола ауылы 
Аул Карамола 

Қарамола ауылы 
Аул Карамола 

Карамола   

4. 69км. Разъезд 69км. Разъезд   
 

Жаңаарқа ауданы 
Жанааркинский район 

 
Байдалы би ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Байдалыбийского аульного округа 
 

Орталығы – Атасу ауылы 
Центр – Аул Атасу 

 
№ Елді мекен атауы Елді мекеннің бұрынғы Орыс тіліндегі атауы Атаулардың өзгертілгені 



 

атауы (транскрипциясы) туралы мәлімет 
1. Атасу  ауылы  Дружба ауылдық округі  Атасу  ҚР Үкіметі жанындағы 

Мемономкомның 
21.12.2001 ж. шешімі 

   2 Ескене ауылы 
 

Ленин бөлімшесі 
 

Ескене Мәлімет жоқ 

   3 . 117км. разъезд 117км. разъезд   
 

 
Жаңаарқа ауданы 

Жанааркинский район 
 

М.Жұмажанов атындағы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы аульного округа имени М.Жумажанова 

 
Орталығы – М.Жұмажанов ауылы 

Центр – Аул М.Жумажанова 
 

№ Елді мекен атауы Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы мәлімет 

1. М.Жұмажанов атындағы ауыл Аппаз селолық округі  М.Жумажанов  Қарағанды облысы 
әкімдігінің 2004 жылғы 23 

маусымдағы № 13/05 
қаулысы, Қарағанды 

облыстық Мәслихатының 
2004 жылғы 30 

қыркүйектегі IХ 
сессиясының № 134 

шешімі 
2 Байғұл ауылы 

 
Байғұл ауылы 

 
Байгул   

 
 
 



 

Жаңаарқа ауданы 
Жанааркинский район 

 
Ералиев ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Ералиевского аульного округа  
 

Орталығы – Ералиев ауылы 
Центр – Аул Ералиев 

 
№ Елді мекен атауы Елді мекеннің бұрынғы 

атауы 
Орыс тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 
Атаулардың өзгертілгені 

туралы мәлімет 
1. Ералиев ауылы  

 
К.Маркс атындағы ауыл  Ералиев  Мәлімет жоқ  

2 Ақбастау ауылы 
 

Ақбастау ауылы 
 

 Акбастау  

3. Жомарт ауылы 
 

Жомарт ауылы 
 

Жомарт  
 

 

4. Кезең елді мекені 
 

Кезең елді мекені 
 

Кезен  

5. 189км. разъезд 189км. разъезд 189км. разъезд  
 
 
 
 
 
 
 
 

Жаңаарқа ауданы 
Жанааркинский район 

 
Қараағаш ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Караагашского аульного округа  
 



 

Орталығы – Ынталы ауылы 
Центр – Аул Ынталы 

 
№ Елді мекен атауы Елді мекеннің бұрынғы 

атауы 
Орыс тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 
Атаулардың өзгертілгені 

туралы мәлімет 
1. Ынталы ауылы  Рассвет  Ынталы  ҚР Үкіметі жанындағы 

Мемономкомның 
21.12.2001 ж. шешімі 

2 Қараағаш орман шаруашылығы ауылы 
 

Қараағаш орман 
шаруашылығы ауылы 

 

Лесхоз Караагаш  

 
 

Жаңаарқа ауданы 
Жанааркинский район 

 
Түгіскен ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Тугускенского аульного округа  
 

Орталығы – Түгіскен ауылы 
Центр – Аул Тугускен 

 
№ Елді мекен атауы Елді мекеннің бұрынғы 

атауы 
Орыс тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 
Атаулардың өзгертілгені 

туралы мәлімет 
1. Түгіскен ауылы  Жеңіс ауылы  Тугускен  Мәлімет жоқ  

   2 Кенжебайсамай ауылы 
 

Кенжебайсамай ауылы 
 

Кенжебайсамай   

 
Жаңаарқа ауданы 

Жанааркинский район 
 

С.Сейфуллин ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы С.Сейфуллинского аульного округа  

 



 

Орталығы – Ынтымақ ауылы 
Центр – Аул Ынтымак 

 
№ Елді мекен атауы Елді мекеннің бұрынғы 

атауы 
Орыс тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 
Атаулардың өзгертілгені 

туралы мәлімет 
1. Ынтымақ ауылы Ынтымақ  Ынтымак   

   2 Алғабас ауылы 
 

Алғабас ауылы 
 

Алгабас   

3. Жаңаталап ауылы Жаңаталап ауылы Жанаталап   
 

Жаңаарқа ауданы 
Жанааркинский район 

 
Целинный ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Целинного аульного округа  
 

Орталығы – Орынбай ауылы 
Центр – Аул Орынбай 

 
№ Елді мекен атауы Елді мекеннің бұрынғы 

атауы 
Орыс тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 
Атаулардың өзгертілгені 

туралы мәлімет 
1. Орынбай  Орынбай  Орынбай   
2 Бидайық ауылы 

 
Бидайық ауылы 

 
Бидаик   

 
Қарқаралы ауданы 

Каркаралинский район 
 

Орталығы – Қарқаралы қаласы 
Центр – город Каркаралинск 

 
Әкімшілік – аумақтық бірліктер: 23 селолық округ, 1 қала, 1 кент; 

Административно – территориальные единицы: 23 сельских округов, 1 город, 1 поселок. 
 



 

Кесте №1 
№ Қалалардың қазіргі атауы Қалалардың бұрынғы атауы Қалалардың орыс тіліндегі 

атауы (транскрипциясы) 
Атаулардың өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) 
1 Қарқаралы Қарқаралы Каркаралы  

 
Қарқаралы ауданы 

Аудан 1930 жылы құрылды. 1997 жылы Қазыбек би ауданымен біріктірілді. Аудандағы 62 елді мекен 1 қала, 1 кент, 23 ауылдық 
округке біріктірілген. Халқының саны – 42987 мың адам. Орталығы – Қарқаралы қаласы. Ауданда өнеркәсіп орындарынан темір кенін 
өндіру кәсіпорны, қорғасын – барит өндіру, астық қабылдау пункті, құрылыс, автокөлік мекемелері бар. Егін шаруашылығының басты 
саласы – астық дақылдары мен жем-шөп, картоп пен көкөніс егіледі. Ауданда 4 балабақша, 53 орта және негізгі мектеп, 47 кітапхана, 25 
клуб, 3 мұражай, колледж, музыкалық және спорт мектебі, халық театры, ұлттық табиғат паркі жұмыс жасайды. 1930 жылдан аудандық 
«Қарқаралы» газеті шығады.  

 
    Каркаралинский район 

Район образован 1930 г.. В 1997 году объединен с районом им.Казыбек би. 62 населенных пунктов района объединены в 1 город, 1 
поселок, 23 сельские округа. Численность населения – 42987 тыс. человек. Центр – г. Каркаралы. Промышленные объекты – предприятия по 
переработке железной руды, свинца – барита, зернопункт, строительные и транспортные учреждения. Основные отрасли земледелия – 
зерновые культуры и корма, а также картофель и овощи. В районе имеются 4 детсада, 53 школ, 47 библиотек, 25 клубов, 3 музея, колледж, 
музыкальная и спортивная школа, народные театры, национальный природный парк. С 1930 года выходит районная газета «Каркаралы».  

 
 
 

№ Ауданның 
(қаланың) қазіргі 

атауы 
 

Ауданның (қаланың) 
бұрынғы атауы 

 

Аудан орталығының 
(қаланың, кенттің) 

атауының орыс тіліндегі 
атауы (транскрипциясы) 

Аудан орталығының 
(қаланың, кенттің) қазіргі 

атауы 
 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) мәлімет 

1 Қарқаралы Қарқаралы Каркаралы Қарқарлы  
2 Қарағайлы кенті Қарағайлы поселкесі п. Карагайлы Қарағайлы   

 
 

Кесте №3  
№ Ауылдық округтің 

қазіргі атауы 
Округтің бұрынғы 

атауы 
Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 

Округ орталығының 
қазіргі атауы 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) мәлімет 



 

(транскрипциясы) 
1 М.Мамраев ауылдық 

округі 
Ақжол селолық округі  М.Мамраевский сельский 

округ  
Ақжол ауылы Облыстық әкімдіктің 

05.09.2006 жылғы 19/17, 
облыстық Мәслихаттың 
05.10.2006 жылғы 23 
сессиясының №351 
бірлескен қаулы және 
шешім 

2 Тәттімбет ауылдық 
округі 

Арқалық селолық округі Таттимбетский сельский 
округ 
 

Ақтасты ауылы 
 

Облыстық әкімдіктің 
05.09.2006 жылғы 19/17, 
облыстық Мәслихаттың 
05.10.2006 жылғы 23 
сессиясының №351 
бірлескен қаулы және 
шешім 

3 Балқантау ауылдық 
округі 

Комсомол селолық 
округі 

Балкантауский сельский 
округ 

Қарабұлақ ауылы Облыстық әкімдіктің 
05.09.2006 жылғы 19/17, 
облыстық Мәслихаттың 
05.10.2006 жылғы 23 
сессиясының №351 
бірлескен қаулы және 
шешім 

4 Н.Нұрмақов ауылдық 
округі 

Сартау селолық округі Н.Нурмаковский сельский 
округ 

Өсібай ауылы 
 

Облыстық әкімдіктің 
05.09.2006 жылғы 19/17, 
облыстық Мәслихаттың 
05.10.2006 жылғы 23 
сессиясының №351 
бірлескен қаулы және 
шешім 

5 Қоянды ауылдық 
округі 

Балықтыкөл селолық 
округі 

Кояндинский сельский округ  
 

Қоянды ауылы Облыстық әкімдіктің 
05.09.2006 жылғы 19/17, 
облыстық Мәслихаттың 
05.10.2006 жылғы 23 
сессиясының №351 



 

бірлескен қаулы және 
шешім 

6 Мәди ауылдық округі Айрық селолық округі Мадиский сельский округ Айрық ауылы 
 

Облыстық әкімдіктің 
05.09.2006 жылғы 19/17, 
облыстық Мәслихаттың 
05.10.2006 жылғы 23 
сессиясының №351 
бірлескен қаулы және 
шешім 

7 Н.Әбдіров ауылдық 
округі 

Еңбек селолық округі Н.Абдировский сельский 
округ 

Жарлы ауылы ҚР Үкіметі жанындағы 
мемлекеттік 
ономастикалық 
комиссиясының 
26.04.2004 жылғы 
ұйғарымы  

8 Абай селолық округі Абай селолық округі Абайский сельский округ Айнабұлақ ауылы  
9 Бақты селолық округі Бақты селолық округі Бахтинский сельский округ Бақты ауылы  
10 Бесоба селолық 

округі 
Бесоба селолық округі Бесобинский сельский округ Бесоба ауылы  

11 Егіндібұлақ селолық 
округі 

Егіндібұлақ селолық 
округі 

Егиндибулакский сельский 
округ 

Егіндібұлақ ауылы  

12 Жаңатоған селолық 
округі 

Жаңатоған селолық 
округі 

Жаңатоганский сельский 
округ 

Жаңатоған ауылы  

13 Қаракөл селолық 
округі 

Қаракөл селолық округі Каракольский сельский 
округ 

Қаракөл ауылы  

14 Қ.Аманжолов 
селолық округі 

Қ.Аманжолов селолық 
округі 

К.Аманжоловский сельский 
округ 

Талды ауылы  

15 Қайнарбұлақ селолық 
округі 

Қайнарбұлақ селолық 
округі 

Кайнарбулакский сельский 
округ 

Аппаз ауылы  

16 Қаршығалы селолық 
округі 

Қаршығалы селолық 
округі 

Каршыгалинский сельский 
округ 

Көктас ауылы  

17 Қырғыз селолық 
округі 

Қырғыз селолық округі Киргизский сельский округ Бүркітті ауылы  



 

18 Тегісшілдік селолық 
округі 

Тегісшілдік селолық 
округі 

Тегисшилдикский сельский 
округ 

Тегісшілдік ауылы  

19 Темірші селолық 
округі 

Темірші селолық округі Темиршинский сельский 
округ 

Татан ауылы  

20 Томар селолық 
округі 

Томар селолық округі Томарский сельский округ Томар ауылы  

21 Угар селолық округі Угар селолық округі Угарский сельский округ Матақ  ауылы  
22 Шарықты селолық 

округі 
Шарықты селолық 
округі 

Шарыктинский сельский 
округ 

Теректі ауылы  

23 Ынталы селолық 
округі 

Ынталы селолық округі Инталинский сельский округ Ынталы ауылы  

 
 
 

Қарқаралы ауданы 
Каркаралинский район 

 
М.Мамыраев ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

Административно – территориальные единицы М.Мамыраевского аульного округа 
 

Орталығы – Ақжол ауылы  
Центр – аул Акжол 

 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы 
Елді мекеннің бұрынғы атауы Орыс тіліндегі атауы Атаулардың өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) мәлімет 
1 Ақжол ауылы Ақжол ауылы, 1-май совхозы с.Акжол  
2 Жаңанегіз ауылы  Жаңанегіз ауылы с.Жананегиз  
 

 
Қарқаралы ауданы 

Каркаралинский район 
 

Тәттімбет ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 



 

Административно – территориальные единицы Таттимбетского аульного округа 
 

Орталығы – Ақтасты ауылы  
Центр – аул Актасты 

 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы 
Елді мекеннің бұрынғы атауы Орыс тіліндегі атауы Атаулардың өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) мәлімет 
1 Ақтасты ауылы  Ақтасты ауылы с.Актасты  
2 Шілдебай ауылы  Шілдебай ауылы с.Шилдебай  
 
 

Қарқаралы ауданы 
Каркаралинский район 

 
Балқантау ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

Административно – территориальные единицы Балкантауского аульного округа 
 

Орталығы – Қарабұлақ ауылы  
Центр – аул Карабулак 

 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы 
Елді мекеннің бұрынғы атауы Орыс тіліндегі атауы Атаулардың өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) мәлімет 
1 Қарабұлақ ауылы  Қарабұлақ ауылы, Комсомол совхозы  с.Карабулак  
 Айнабұлақ ауылы  Айнабұлақ ауылы с.Айнабулак  
 

Қарқаралы ауданы 
Каркаралинский район 

 
Н.Нұрмақов ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

Административно – территориальные единицы Н.Нурмакского аульного округа 
 

Орталығы – Өсібай ауылы  
Центр – аул Осибай 

 



 

№ Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Елді мекеннің бұрынғы атауы Орыс тіліндегі атауы Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

1 Өсібай ауылы  Өсібай ауылы, Қаратау совхозы с.Осибай  
2 Бастал ауылы  Бастал ауылы с.Бастал  
3 Көлбасы ауылы  Көлбасы ауылы с.Колбасы  
 

Қарқаралы ауданы 
Каркаралинский район 

 
Қоянды ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

Административно – территориальные единицы Кояндинского аульного округа 
 

Орталығы – Қоянды ауылы  
Центр – аул Коянды 

 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы 
Елді мекеннің бұрынғы атауы Орыс тіліндегі атауы Атаулардың өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) мәлімет 
1 Қоянды ауылы  Қоянды ауылы с.Қоянды  
2 Атантай ауылы  Атантай ауылы с.Атантай  
 

Қарқаралы ауданы 
Каркаралинский район 

 
Мәди ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

Административно – территориальные единицы Мадиского аульного округа 
 

Орталығы – Айрық ауылы  
Центр – аул Айрык 

 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы 
Елді мекеннің бұрынғы атауы Орыс тіліндегі атауы Атаулардың өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) мәлімет 
1 Айрық ауылы  Айрық ауылы с.Айрык  
2 Едірей ауылы  Едірей ауылы с.Едирей  



 

 
Қарқаралы ауданы 

Каркаралинский район 
 

Н.Әбдіров ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 
Административно – территориальные единицы Н.Абдирского аульного округа 

 
Орталығы – Жарлы ауылы  

Центр – аул Жарлы 
 

№ Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Елді мекеннің бұрынғы атауы Орыс тіліндегі атауы Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

1 Жарлы ауылы Жарлы ауылы с.Жарлы  
2 Ақшоқы ауылы  Ақшоқы ауылы с.Акшокы  
3 Жекежал ауылы  Жекежал ауылы с.Жекежал  
 

Қарқаралы ауданы 
Каркаралинский район 

 
Абай ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

Административно – территориальные единицы Абайского аульного округа 
 

Орталығы – Айнабұлақ ауылы  
Центр – аул Айнабулак 

 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы 
Елді мекеннің бұрынғы атауы Орыс тіліндегі атауы Атаулардың өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) мәлімет 
1 Айнабұлақ ауылы  Айнабұлақ ауылы с.Айнабулак  
2 Мыржық ауылы Мыржық ауылы  с.Мыржык  
 

Қарқаралы ауданы 
Каркаралинский район 

 
Бақты ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 



 

Административно – территориальные единицы Бахтинского аульного округа 
 

Орталығы – Бақты ауылы  
Центр – аул Бакты 

 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы 
Елді мекеннің бұрынғы атауы Орыс тіліндегі атауы Атаулардың өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) мәлімет 
1 Бақты ауылы  Бақты ауылы с.Бахты  
2 Абыз ауылы  Абыз ауылы с.Абыз  
3 Шолаққайың ауылы Шолаққайың ауылы с.Шолаккайын  
 

Қарқаралы ауданы 
Каркаралинский район 

 
Бесоба ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

Административно – территориальные единицы Бесобинского аульного округа 
 

Орталығы – Бесоба ауылы  
Центр – аул Бесоба 

 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы 
Елді мекеннің бұрынғы атауы Орыс тіліндегі атауы Атаулардың өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) мәлімет 
1 Бесоба ауылы  Бесоба ауылы с.Бесоба  
2 Қарашоқы ауылы  Қарашоқы ауылы с.Карашокы  
3 Қызыл ту ауылы Қызыл ту ауылы с. Кызыл ту  
 

Қарқаралы ауданы 
Каркаралинский район 

 
Егіндібұлақ ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

Административно – территориальные единицы Егиндибулакского аульного округа 
 

Орталығы – Егіндібұлақ ауылы  



 

Центр – аул Егиндибулак 
 

№ Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Елді мекеннің бұрынғы атауы Орыс тіліндегі атауы Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

1 Егіндібұлақ ауылы  Егіндібұлақ ауылы с.Егиндибулак   
 

Қарқаралы ауданы 
Каркаралинский район 

 
Жаңатоған ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

Административно – территориальные единицы Жанатоганского аульного округа 
 

Орталығы – Жаңатоған ауылы  
Центр – аул Жанатоган 

 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы 
Елді мекеннің бұрынғы атауы Орыс тіліндегі атауы Атаулардың өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) мәлімет 
1 Жаңатоған ауылы  Бейбітшілік совхозы с.Жанатоган  
2 Ежебай ауылы  Ежебай ауылы с.Ежебай  
 

Қарқаралы ауданы 
Каркаралинский район 

 
Қаракөл ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

Административно – территориальные единицы Каракольского аульного округа 
 

Орталығы – Қаракөл ауылы  
Центр – аул Караколь 

 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы 
Елді мекеннің бұрынғы атауы Орыс тіліндегі атауы Атаулардың өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) мәлімет 
1 Қаракөл ауылы  Қаракөл ауылы с.Каракол  
 



 

Қарқаралы ауданы 
Каркаралинский район 

 
Қ.Аманжолов ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

Административно – территориальные единицы К.Аманжоловского аульного округа 
 

Орталығы – Талды ауылы  
Центр – аул Талды 

 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы 
Елді мекеннің бұрынғы атауы Орыс тіліндегі атауы Атаулардың өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) мәлімет 
1 Талды ауылы  Талды ауылы, Фрунзе совхозы с.Талды  
2 Ақбай - Қызылбай ауылы  Ақбай - Қызылбай ауылы с.Акбай – Кызылбай  
3 Аққора ауылы  Аққора ауылы с.Аккора  
4 Белдеутас ауылы  Белдеутас ауылы с.Белдеутас  
5 Сарыобалы ауылы  Сарыобалы ауылы с.Сарыобалы  
 

 
 
 

Қарқаралы ауданы 
Каркаралинский район 

 
Қайнарбұлақ ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

Административно – территориальные единицы Кайнарбулакского аульного округа 
 

Орталығы – Аппаз ауылы  
Центр – аул Аппаз 

 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы 
Елді мекеннің бұрынғы атауы Орыс тіліндегі атауы Атаулардың өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) мәлімет 
1 Аппаз ауылы  Аппаз ауылы, Жамбыл совхозы с.Аппаз  
2 Жалпақшілік ауылы  Жалпақшілік ауылы с.Жалпакшилик  



 

3 Милыбұлақ ауылы  Милыбұлақ ауылы с.Милыбулак  
4 Саз ауылы  Саз ауылы с.Саз  
 

Қарқаралы ауданы 
Каркаралинский район 

 
Қаршығалы ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

Административно – территориальные единицы Каршыгалинского аульного округа 
 

Орталығы – Көктас ауылы  
Центр – аул Коктас 

 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы 
Елді мекеннің бұрынғы атауы Орыс тіліндегі атауы Атаулардың өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) мәлімет 
1 Көктас ауылы п.Карбышева, совхоз Каркаралинский с.Коктас  
2 Жаңажол ауылы Новый путь  с. Жанажол  
3 Саумалкөл станциясы Новый путь станциясы Станция Саумалкол ҚР Үкіметінің 17.06.2002 жылғы №663 

қаулысы 
 

Қарқаралы ауданы 
Каркаралинский район 

 
Қырғыз ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

Административно – территориальные единицы Кыргызского аульного округа 
 

Орталығы – Бүркітті ауылы  
Центр – аул Буркитти 

 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы 
Елді мекеннің бұрынғы атауы Орыс тіліндегі атауы Атаулардың өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) мәлімет 
1 Бүркітті ауылы  Киргизия совхозы с. Буркитти  
2 Жәнібек ауылы  Жәнібек ауылы с.Жанибек  
3 Кент ауылы  Кент ауылы с.Кент  



 

4 Борлыбұлақ ауылы  Борлыбұлақ ауылы с.Борлыбулак  
5 Бүркітті станциясы Талдинка станциясы Станция Буркутты ҚР Үкіметінің 17.06.2002 жылғы №663 

қаулысы 
 

Қарқаралы ауданы 
Каркаралинский район 

 
Тегісшілдік ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

Административно – территориальные единицы Тегисшилдикского аульного округа 
 

Орталығы – Тегісшілдік ауылы  
Центр – аул Тегисшилдик 

 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы 
Елді мекеннің бұрынғы атауы Орыс тіліндегі атауы Атаулардың өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) мәлімет 
1 Тегісшілдік ауылы Восток совхозы, Т.Әубәкіров атындағы ауыл с.Тегисшилдик  
2 Қарынши ауылы Калинин с.Карынши  
3 Жарлы ауылы Жарлы ауылы  с.Жарлы  
 

Қарқаралы ауданы 
Каркаралинский район 

 
Темірші ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

Административно – территориальные единицы Темиршинского аульного округа 
 

Орталығы – Татан ауылы  
Центр – аул Татан 

 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы 
Елді мекеннің бұрынғы атауы Орыс тіліндегі атауы Атаулардың өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) мәлімет 
1 Татан ауылы Татан ауылы, Еңбек совхозы с.Татан  
2 Айнабұлақ ауылы  Айнабұлақ ауылы с.Айнабулак  
3 Қарағаш ауылы  Қарағаш ауылы с.Карагаш  



 

 
 

 
 Қарқаралы ауданы 

Каркаралинский район 
 

Томар ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 
Административно – территориальные единицы Томарского аульного округа 

 
Орталығы – Томар ауылы  

Центр – аул Томар 
 

№ Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Елді мекеннің бұрынғы атауы Орыс тіліндегі атауы Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

1 Томар ауылы Томар ауылы , Прогресс совхозы  с.Томар Қазақстан Республикасы Министрлер 
кабинетінің 07.05.1993 жылғы №372 
Қаулысы 

 
 

Қарқаралы ауданы 
Каркаралинский район 

 
Шарықты ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

Административно – территориальные единицы Шариктинского аульного округа 
 

Орталығы – Теректі ауылы  
Центр – аул Теректи 

 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы 
Елді мекеннің бұрынғы атауы Орыс тіліндегі атауы Атаулардың өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) мәлімет 
1 Теректі ауылы  Теректі ауылы, Қазақстанның 40-жылдығы 

совхозы 
с.Теректи  

2 Қызылшілік ауылы  Қызылшілік ауылы с.Кызылшилик  
3 Айыр ауылы  Айыр ауылы с.Айыр  



 

4 Шөптікөл ауылы  Шөптікөл ауылы с.Шоптикол  
 

Қарқаралы ауданы 
Каркаралинский район 

 
Угар ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

Административно – территориальные единицы Угарского аульного округа 
 

Орталығы – Матақ ауылы  
Центр – аул Матак 

 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы 
Елді мекеннің бұрынғы атауы Орыс тіліндегі атауы Атаулардың өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) мәлімет 
1 Матақ ауылы  Матақ ауылы с.Матак  
 
 

 
Қарқаралы ауданы 

Каркаралинский район 
 

Ынталы ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 
Административно – территориальные единицы Инталинского аульного округа 

 
Орталығы – Ынталы ауылы  

Центр – аул Инталы 
 

№ Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Елді мекеннің бұрынғы атауы Орыс тіліндегі атауы Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

1 Ынталы ауылы  Ынталы ауылы с.Инталы  
2 5 разъезд 5 разъезд 5 разъезд  
 

 
Нұра ауданы  

Нуринский район 



 

 
Аудан туралы қысқаша деректер 

Краткие сведения  о районе 
Нұра ауданы, облыстың батыс бөлігінде орналасқан. 1923-28 жылдары Ақмола уезінің Нұра болысы болып құрылған. Халқының 

саны – 30,5. Жерінің жалпы ауданы- 35,0 мың км2. Орталығы – Киевка  кенті. Ауданда 25 ауылдық әкімшілік, 2 кент бар. Ауданда қазақтар, 
орыстар, украиндар, немістер, татарлар т.б. ұлт өкілдері тұрады. 

 
Орталығы – Киевка кенті  

Центр – поселок Киевка 
 

 
Аудандар мен аудан орталықтары, аудандық бағыныстағы қалалар, кенттер 

 
 

р/с Ауданның қазіргі атауы  
 нынешнее наименование 
района 

Ауданның бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
района 

Аудан орталығының атауының 
орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) 
районного центра на русском языке 

Аудан 
орталығының 

атауы 
нынешнее 
наименование 
районного центра 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
Сведнения об изменения 
наименования (решение 
документа) 

1. Нұра ауданы  
Нуринский район 

Нұра Киевка Киевка кенті  
 

 

      
 
 
 

Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
Административно-территориальные единицы 

 
р/с Ауылдық кенттік 

округтердің атауы 
наименование аула, поселка 

 
Округтің, кенттің 
бұрынғы атауы 
прежнее наименование  
 

Округ атауының орыс 
тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 
наименование 
(транскрипция) округа на 

Округ 
орталығының 
атауы 
наименование центра 
округа 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

Сведнения об изменения 
наименования (решение 
документа) 



 

 русском языке 
1 Киевка кенті Киевка  Киевка Киевка кенті  
2 Захар ауылдық округі Захар  Захар Ақмешіт ауылы  

 
3 Энтузиаст ауылдық округі Энтузиаст  Энтузиаст  Ахмет ауылы  
4 Новокарповка ауылдық 

округі 
Новокарповка  Новокарповка  Байтуған ауылы  

5 Балықтыкөл ауылдық округі  Балықтыкөл  Балыктыколь  Балықтыкөл ауылы  
6 Баршын ауылдық округі Баршын  Баршино Баршын ауылы  
7 Қарақойын ауылдық округі Жанбөбек  Жанбобек Жанбөбек ауылы  
8 Жараспай ауылдық округі Жараспай  Жараспай Жараспай ауылы  
9 Заречное ауылдық округі Заречное селосы Заречное Заречное   
10 Кеңжарық ауылдық округі Кеңжарық Кенжарык Изенді ауылы  
11 Қарой ауылдық округі Қарой  Карой Қарой ауылы  
12 Қызылтал ауылдық округі  Қызылтал ауылдық 

округі 
Қызылтал Кертінді   

 
13 Черниговка ауылдық округі Черниговка  

 
Черниговка Көбетей ауылы  

 
14 Дон ауылдық округі 

 
Дон Дон Құланөтпес ауылы  

15 Құланөтпес ауылдық округі  Құланөтпес  Куланутпес Құланөтпес ауылы  
16 Киров ауылдық округі Киров Киров Майоровка ауылы  
17 Қорғанжар ауылдық округі Қорғанжар Корганжар К.Мыңбаев ауылы  

 
18 Пржевальское ауылдық 

округі 
Пржевальское  Пржевальское Пржевальское ауылы  

19 Соналы ауылдық округі Соналы  Соналы Соналы ауылы  
20 Талдысай ауылауылдық 

округі 
Талдысай  Талдысай Талдысай ауылы  

21 Индустриальный ауылдық 
округі 

Индустриальный  Индустриальный Тассуат ауылы  

22 Сарыөзен ауылдық округі Ткенекті  Ткенекти Ткенекті ауылы  
23 Шахтер ауылдық округі Шахтер  Шахтер Шахтер ауылы  



 

24 Тассуат ауылдық округі Тассуат Тассуат Щербаковское ауылы  
25 Шұбаркөл кенті округі Шұбаркөл  Шубарколь Шұбаркөл кенті  

 
 

Нұра ауданы  
Нуринский район 

 
1. Киевка кентінің әкімішілік-аумақтық бірлігі  

Административно-территориальные единицы поселка Киевка 
 

Орталығы – Киевка кенті 
Центр – поселок Киевка 

 
р/с Елді мекен   атауы  

 наименование населенных 
пунктов 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
населенных пунктов 
 
 

орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 
языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

Сведнения об изменения 
наименования (решение 
документа) 

1 Киевка кенті Киевка Поселок Киевка  
2 Өндіріс ауылы Өндіріс селосы Ондрус  

 
 
 

                                                                        Захаров ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі  
Административно-территориальные единицы сельского округа Захаровка 

 
Орталығы – Ақмешіт ауылы 

Центр – село Акмечеть 
 

р/с Елді мекен   атауы  
 наименование населенных 
пунктов 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 

орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

Сведнения об изменения 



 

населенных пунктов 
 
 

(транскрипция) на русском 
языке 

наименования (решение 
документа) 

1 Ақмешіт Захаров Акмечеть 1999 жыл (ҚР Үкіметінің 
қаулысы) 

2 Қантай ауылы Плаховка селосы село Кантай 1999 жыл (ҚР Үкіметінің 
қаулысы) 

 
                                                                         3.Новокарповка ауылдық округінің әкімішілік-аумақтық бірлігі  

Административно-территориальные единицы сельского округа Новокарповка 
 

Орталығы – Байтуған ауылы 
Центр – село Байтуган 

 
р/с Елді мекен   атауы  

 наименование населенных 
пунктов 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
населенных пунктов 
 
 

орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 
языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

Сведнения об изменения 
наименования (решение 
документа) 

1 Байтуған Байтуған  Байтуган  
2 Жаңақұрылыс ауылы Жаңақұрылыс селосы Жанакурылыс  

 
   

                                                                     
                                                                            4.Баршын ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі  

Административно-территориальные единицы сельского округа Баршино 
 

Орталығы – Баршын ауылы 
Центр – село Баршино 

 
р/с Елді мекен   атауы  

 наименование населенных 
Елді мекеннің бұрынғы 

атауы  
орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 



 

пунктов прежнее наименование 
населенных пунктов 
 
 

наименование 
(транскрипция) на русском 
языке 

Сведнения об изменения 
наименования (решение 
документа) 

1  Бестамақ ауылы Бестамақ бөлімшесі село Бестамак  
2 Қарақасқа ауылы Қарақасқа ауылы село Каракаска  
3 Баршын ауылы 

 
Баршын  Баршын  

   
5.Қарақойын ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі  

Административно-территориальные единицы сельского округа Каракойын 
 

Орталығы – Жанбөбек ауылы 
Центр – село Жанбобек 

 
р/с Елді мекен   атауы  

 наименование населенных 
пунктов 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
населенных пунктов 
 
 

орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 
языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

Сведнения об изменения 
наименования (решение 
документа) 

1 Аққолқа ауылы Аққолқа селосы Акколка  
2. Керей ауылы Керей бөлімшесі Кереи  
3  Жанбөбек ауылы Жанбөбек  Жанбөбек  

 
 
 

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

 
Орталығы – Жараспай ауылы 

Центр – село Жараспай 
 



 

р/с Елді мекен   атауы  
 наименование населенных 
пунктов 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
населенных пунктов 
 
 

орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 
языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

Сведнения об изменения 
наименования (решение 
документа) 

1 Малайқұдық ауылы Малайқұдық бөлімшесі Малаикудык  
2 Жараспай Жараспай  Жараспай  

 
7. Кеңжарық ауылдық округінің әкімішілік-аумақтық бірлігі  

Административно-территориальные единицы сельского округа Кенжарык 
Орталығы – Изенді ауылы 

Центр – село Изенды 
 
 

р/с Елді мекен   атауы  
 наименование населенных 
пунктов 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
населенных пунктов 
 
 

орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 
языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

Сведнения об изменения 
наименования (решение 
документа) 

1 Кенжарык ауылы Кеңжарык бөлімшесі Кенжарык 1999 жыл (ҚР Үкіметінің 
қаулысы) 

2. 
 

Топаркөл ауылы 
 

Родники бөлімшесі Топарколь 
 

1999 жыл (ҚР Үкіметінің 
қаулысы) 

3. Изенді ауылы Изенді  Изенда  

 
                                                                             8.Қызылтал  ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі  

           Административно-территориальные единицы сельского округа Кызылтал 
 

Орталығы – Кертінді ауылы 
Центр – село Кертинди 

 



 

р/с Елді мекен   атауы  
 наименование населенных 
пунктов 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
населенных пунктов 
 
 

орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 
языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

Сведнения об изменения 
наименования (решение 
документа) 

1 Алғабас ауылы Алғабас селосы Алгабас  

2 Кертінді ауылы Казгородок селосы Кертінді 1999 жыл (ҚР Үкіметінің 
қаулысы) 

 
 

 
                                                                           9.Чернигов ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі  

Административно-территориальные единицы сельского округа Черниговка 
Орталығы – Көбетей ауылы 

Центр – село Кобетеи 
 

р/с Елді мекен   атауы  
 наименование населенных 
пунктов 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
населенных пунктов 
 
 

орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 
языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

Сведнения об изменения 
наименования (решение 
документа) 

1 Бірінші май ауылы Бірінші май селосы село Биринши май  
2. Қызыл жұлдыз ауылы Қызыл жұлдыз бөлімшесі  село Кызыл жулдыз  

3 Көбетей ауылы Черниговка  село Кобетей 1999 жыл (ҚР Үкіметінің қаулысы 
 

                                                                          10. Құланөтпес ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі  
Административно-территориальные единицы сельского округа Куланутпес 

 
Орталығы – Құланөтпес ауылы 

Центр – село Куланутпес 
 

 



 

р/с Елді мекен   атауы  
 наименование населенных 
пунктов 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
населенных пунктов 
 
 

орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 
языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

Сведнения об изменения 
наименования (решение 
документа) 

1 Ақтүбек ауылы Ақтүбек селосы село Актубек  
2. Нығман ауылы Нығман бөлімшесі Ныгман  
3 Құланөтпес ауылы Куланотпес   село Куланотпес  

 
11.  Қорғанжар ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы сельского округа Корганжар 
 

Орталығы – К.Мыңбаев ауылы 
Центр – село К.Мынбаева 

 
р/с Елді мекен   атауы  

 наименование населенных 
пунктов 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
населенных пунктов 
 
 

орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 
языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

Сведнения об изменения 
наименования (решение 
документа) 

1 Қызыл шілік ауылы Қызыл шілік бөлімшесі Кызыл шилик  

2 К.Мыңбаев ауылы Село Ивановка Село К.Мынбаева 2006 жыл 15 қазан (Қарағанды 
облысының әкімдігі мен 

Мәслихаттың бірлескен шешімі 
 

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

 
Орталығы – Соналы ауылы 

Центр – село Соналы 
 



 

р/с Елді мекен   атауы  
 наименование населенных 
пунктов 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
населенных пунктов 
 
 

орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 
языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

Сведнения об изменения 
наименования (решение 
документа) 

1 Қосарал ауылы Қосарал бөлімшесі Косарал  
 
 

13.Балықтыкөл ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы сельского округа  Балыктыколь 

 
Орталығы –Балықтыкөл ауылы 

Центр – село Балыктыколь 
 

р/с Елді мекен   атауы  
 наименование населенных 
пунктов 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
населенных пунктов 
 
 

орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 
языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

Сведнения об изменения 
наименования (решение 
документа) 

1 Балықтыкөл ауылы Балықтыкөл  Балыктыколь  
 

14.Сарыөзен  ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі  
Административно-территориальные единицы сельского округа Тикенекти 

Орталығы –Тікенекті ауылы 
Центр – село Тикенекти 

р/с Елді мекен   атауы  
 наименование населенных 
пунктов 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
населенных пунктов 
 
 

орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 
языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

Сведнения об изменения 
наименования (решение 
документа) 

1 Тікенекті ауылы Тікенекті Тикенекти  



 

 
 
15. Заречный  ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі  

Административно-территориальные единицы сельского округа Зеречное 
 

Орталығы –Заречный ауылы 
Центр – село Заречное 

 
р/с Елді мекен   атауы  

 наименование населенных 
пунктов 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
населенных пунктов 
 
 

орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 
языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

Сведнения об изменения 
наименования (решение 
документа) 

1 Заречный 
 

Заречный  Заречное  

 
16.Индустриальный  ауылыдық округінің әкімішілік-аумақтық бірлігі  

Административно-территориальные единицы сельского округа Индустриальный 
 

Орталығы –Тассуат ауылы 
Центр – село Тассуат 

 
р/с Елді мекен   атауы  

 наименование населенных 
пунктов 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
населенных пунктов 
 
 

орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 
языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

Сведнения об изменения 
наименования (решение 
документа) 

1 Тассуат ауылы 
 

Индустриальный селосы село Тассуат  

 
      17. Киров  ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі  

Административно-территориальные единицы сельского округа Киров 



 

 
Орталығы –Майоровка ауылы 

Центр – село Майоровка 
 

р/с Елді мекен   атауы  
 наименование населенных 
пунктов 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
населенных пунктов 
 
 

орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 
языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

Сведнения об изменения 
наименования (решение 
документа) 

1 Майоровка ауылы 
 

Киров Майоровка  

 
18.Пржевальский  ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі  

Административно-территориальные единицы сельского округа  Пржевальский 
Орталығы –Пржевальский ауылы 

Центр – село Пржевальское 
р/с Елді мекен   атауы  

 наименование населенных 
пунктов 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
населенных пунктов 
 
 

орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 
языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

Сведнения об изменения 
наименования (решение 
документа) 

1 Пржевальский ауылы 
 

Пржевальский  Пржевальское  

 
19.Талдысай  ауылының әкімішілік-аумақтық бірлігі  
Административно-территориальные единицы села Талдысай 

 
Орталығы –Талдысай ауылы 

Центр – село Талдысай 
 

р/с Елді мекен   атауы  
 наименование населенных 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 



 

пунктов прежнее наименование 
населенных пунктов 
 
 

наименование 
(транскрипция) на русском 
языке 

Сведнения об изменения 
наименования (решение 
документа) 

1 Талдысай ауылы 
 

Талдысай  Талдысай  

 
20.Тассуат  ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі  

Административно-территориальные единицы сельского округа Тассуат 
Орталығы –Щербаков ауылы 

Центр – село Щербаковское 
 

р/с Елді мекен   атауы  
 наименование населенных 
пунктов 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
населенных пунктов 
 
 

орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 
языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

Сведнения об изменения 
наименования (решение 
документа) 

1 Щербаков ауылы 
 

Щербаков  Щербаковское  

 
 

 
 
21.Шахтер   ауылдық округінің әкімішілік-аумақтық бірлігі  

Административно-территориальные единицы сельского округа Шахтер 
 

Орталығы –Шахтер ауылы 
Центр – село Шахтер 

р/с Елді мекен   атауы  
 наименование населенных 
пунктов 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
населенных пунктов 
 

орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 
языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

Сведнения об изменения 
наименования (решение 
документа) 



 

 
1 Шахтер ауылы 

 
Шахтер  Шахтер  

 
22.Энтузиаст   ауылдық округінің әкімішілік-аумақтық бірлігі  

    Административно-территориальные единицы сельского округа Энтузиаст 
 

Орталығы – Ахметауыл ауылы 
Центр – село Ахметауыл 

 
р/с Елді мекен   атауы  

 наименование населенных 
пунктов 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
населенных пунктов 
 
 

орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 
языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

Сведнения об изменения 
наименования (решение 
документа) 

1 Ахметауыл ауылы 
 

Энтузиасть Ахметауыл  

 
23.Қарой   ауылдық округінің әкімішілік-аумақтық бірлігі  

Административно-территориальные единицы сельского округа Карой 
Орталығы –Қарой ауылы 

Центр – село Карой 
 

р/с Елді мекен   атауы  
 наименование населенных 
пунктов 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
населенных пунктов 
 
 

орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 
языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

Сведнения об изменения 
наименования (решение 
документа) 

1 Қарой ауылы 
 

Қарой  Карой  

 
 



 

                                                                         24. Дон  ауылдық округінің әкімішілік-аумақтық бірлігі  
          Административно-территориальные единицы сельского округа Дон 

 
Орталығы –Құланөтпес ауылы 

Центр – село Куланотпес 
 

р/с Елді мекен   атауы  
 наименование населенных 
пунктов 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
населенных пунктов 
 
 

орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 
языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

Сведнения об изменения 
наименования (решение 
документа) 

1 Құланөтпес ауылы 
 

Құланөтпес  Қуланотпес  

 
25.Шұбаркөл  кентінің әкімішілік-аумақтық бірлігі  

Административно-территориальные единицы поселка Шубарколь 
 

Орталығы –Шұбаркөл кенті 
Центр – поселок Шубарколь 

 
р/с Елді мекен   атауы  

 наименование населенных 
пунктов 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
населенных пунктов 
 
 

орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 
языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

Сведнения об изменения 
наименования (решение 
документа) 

1 Шұбаркөл кенті Шұбаркөл  поселок Шубарколь  
 

Осакаров ауданы 
Осакаровский район 

әкімшілік-аумақтық бірліктер 
административно-территориальные единицы 

 



 

 
р/с Ауылдық округтер атауы Округтің бұрынғы 

атауы 
Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Округ 
орталығының атауы 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) 
мәлімет 

1 Батпақты ауылдық округі  Батпактинский  с/о Батпақ ауылы  
2 Құндызды ауылдық округі  Кундуздинский с/о Шұңқыркөл ауылы  
3 Маржанкөл ауылдық округі  Маржанкульский с/о Уызбай ауылы  
4 Шідерті ауылдық округі  Шидертинский с/о Шідерті ауылы  
5 Николаев ауылдық округі  Николаевский с/о Николаевка ауылы  
6 Есіл ауылдық округі Красноармейский  а/о с/о Есиль Есіл ауылы Мемономком шешімі 

/06.12.2002 ж./ 
7 Қарағайлы ауылдық округі Октябрьский а/о с/о Карагайли  Қарағайлы ауылы Мемономком шешімі 

/06.12.2002 ж./ 
8 Сұңқар ауылдық округі Скобелевский а/о с/о Сункар  Сұңқар ауылы Мемономком шешімі 

/21.12.2002 ж./ 
9 Чапаев ауылдық округі  Чапаевский с/о Чапаев ауылы  
10 Дальний ауылдық округі  с/о Дальний Дальний ауылы  
11 Ақбұлақ ауылдық округі Пролетарский а/о с/о Акбулак Ақбұлақ ауылы Мемономком шешімі 

/21.12.2002 ж./ 
12 Сарыөзек ауылдық округі Вольский а/о с/о Сарыозек Сарыөзек ауылы Мемономком шешімі 

/21.12.2002 ж./ 
13 Қаратомар ауылдық округі  Каратомарский с/о Қаратомар ауылы  
14 Ертіс ауылдық округі  Иртышский с/о Ертіс ауылы  
15 Мирный ауылдық округі  Мирный с/о Мирный ауылы  
16 Тельман ауылдық округі  Тельманский с/о Тельман ауылы  
17 Трудовой ауылдық округі  с/о Трудовой Трудовой ауылы  
18 Озерный ауылдық округі  с/о Озерный Озерный ауылы  
19 Пионерский ауылдық округі  Пионерский с/о Пионерский ауылы  
20 Звездный ауылдық округі  с/о Звездный Звезда ауылы  
21 Родниковский ауылдық округі  Родниковский с/о Родниковский ауылы  
22 Садовый ауылдық округі  с/о Садовый   Садовый ауылы  
      



 

 
 

Осакаров ауданы 
Осакаровский район 

 Батпақты ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Батпактинского аульного округа 

 
  орталығы –Батпақ ауылы 

центр – аул Батпак 
  

 
р/с Елді мекен  

(станса, разъезд) атауы 
Елді мекеннің   

бұрынғы атауы 
Орыс тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 
Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
1 Батпақ ауылы 

 
Батпақ  
 

 Батпак  

2 Ошағанды ауылы Красный Кут  Ошаганды ҚР Үкіметі жанындағы Мемлекеттік ономастикалық 
комиссияның 24.02.99ж. ұйғарымы 

3 Сарыөзен ауылы Крестовка  Сарыозен  ҚР Үкіметі жанындағы Мемлекеттік ономастикалық 
комиссияның 24.02.99ж. ұйғарымы 

4 Ақпан ауылы Новый Кронштат  Акпан  ҚР Үкіметі жанындағы Мемлекеттік ономастикалық 
комиссияның 24.02.99ж. ұйғарымы 

 
Осакаров ауданы 

Осакаровский район 
 Шідерті ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Шидертинского аульного округа 
 
 

орталығы – Шідерті  ауылы 
                                                                                                   центр – аул   Шидерти 
 
р/с Елді мекен  

(станса, разъезд) атауы 
Елді мекеннің   

бұрынғы атауы 
Орыс тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 
Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 

шешімі) мәлімет 
1 Шідерті ауылы Шідерті  Шидерти  



 

 
2 Жақсы қанды адыр ауылы Жақсы қанды адыр  Жаксы канды адыр  

 
Осакаров ауданы 

Осакаровский район 
 Чапаев ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Чапаевского аульного округа 
 

Орталығы – Чапаев ауылы 
Центр -  аул Чапаево 

р/с Елді мекен  
(станса, разъезд) атауы 

Елді мекеннің   
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет 

1 
 

Чапаев ауылы Чапаев   Чапаево  

 
Осакаров ауданы 

Осакаровский район 
Трудовой ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы  аульного округаТрудовое 
 

Орталығы – Трудовой ауылы 
Центр аул Трудовой 

 
р/с Елді мекен  

(станса, разъезд) атауы 
Елді мекеннің   

бұрынғы атауы 
Орыс тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 
Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
1 Трудовой ауылы 

 
Трудовой   Трудовое  

2 Степное ауылы 
 

Степное  
 

 Степное  

 
Осакаров ауданы 

Осакаровский район 
Тельман  ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі 



 

административно-территориальные единицы   Тельманского аульного округа 
 

орталығы- Тельман ауылы 
центр - аул Тельманское 

 
 
 

р/с Елді мекен  
(станса, разъезд) атауы 

Елді мекеннің   
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі 
атауы 

(транскрипциясы
) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет 

1 Тельман ауылы 
 

Тельман  
 

 Тельманское  

2 Ахметауылы  
 

Ахмет 
 

 Ахметауыл  

3 Қутұмсық ауылы 
 

Қутұмсық  
 

 Кутумсык  

 
Осакаров ауданы 

Осакаровский район 
Сұңқар  ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы   Сункарского аульного округа 
 
 

Орталығы – Сұңқар ауылы 
Центр –аул Сункар 

 
р/с Елді мекен  

(станса, разъезд) атауы 
Елді мекеннің   

бұрынғы атауы 
Орыс тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 
Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
1 Сұңқар ауылы Скобелевка  Сункар ҚР Үкіметі жанындағы Мемлекеттік ономастикалық 

комиссияның 24.02.99ж. ұйғарымы 
2 Қоянды ауылы 

 
Қоянды  
 

 Коянды  



 

3 Сельстрой ауылы 
 

Сельстрой  
 

 Сельстрой  

 
Осакаров ауданы 

Осакаровский район 
Садовой  ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы   аульного округа Садовой 
 
 

Орталығы – Садовый ауылы 
Центр  -  аул Садовое 

 
 
 

 
р/с Елді мекен  

(станса, разъезд) атауы 
Елді мекеннің   

бұрынғы атауы 
Орыс тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 
Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 

шешімі) мәлімет 
1 Садовый ауылы 

 
Садовый  
 

 Садовое  

 
                                                                                                         Осакаров ауданы 

Осакаровский район 
             Родниковский ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі 

                 административно-территориальные единицы   аульного округа Родниковский 
                                                                                            орталығы  - Родниковский ауылы 
                                                                                                     центр -аул Родниковский 
р/с Елді мекен  

(станса, разъезд) атауы 
Елді мекеннің   

бұрынғы атауы 
Орыс тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 
Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
1 Родниковский ауылы 

 
Родниковский  
 

 Родниковский  

2 Қарасу ауылы 
 

Қарасу   Карасу  

3 Төртқұдық ауылы Қарасу   Торткудык  



 

 
 
 
 
 
                                                                                                  Осакаров ауданы 
                                                                                                 Осакаровский район 

Ақбұлақ ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі 
        административно-территориальные единицы   Акбулакского аульного округа  

 
                                                                                        орталығы - Ақбұлақ  ауылы 
                                                                                               центр аул - Акбулак 
 
 
 

 
р/с Елді мекен  

(станса, разъезд) атауы 
Елді мекеннің   

бұрынғы атауы 
Орыс тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 
Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
1 Ақбұлақ ауылы Пролетарское  Акбулак ҚР Үкіметі жанындағы Мемлекеттік ономастикалық 

комиссияның 24.02.99ж. ұйғарымы 
2 Майбұлақ ауылы 

 
Майбұлақ  
 

 Майбулак  

3 
 

Роднички ауылы Роднички   Роднички  

 
 
 
                                                                                                       Осакаров ауданы 

Осакаровский район 
Пионерский ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы   Пионерского аульного округа  
 

                                                                                              орталығы  - Пионер   ауылы 
                                                                                                       центр аул Пионер 



 

 
 
 
р/с Елді мекен  

(станса, разъезд) атауы 
Елді мекеннің   

бұрынғы атауы 
Орыс тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 
Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
1 Пионерский ауылы 

 
Пионерский ауылы 
 

 Пионерское  

2 Приишимское ауылы 
 

Приишимское ауылы 
 

 Приишимское  

3 Центральное ауылы 
 

Центральное ауылы 
 

 Центральное  

 
 
 
 
                                                                                                        Осакаров ауданы 

Осакаровский район 
Қарағайлы ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы   Карагайлинского аульного округа  
                                                                                           орталығы  - Қарағайлы  ауылы 
                                                                                                           центр аул Карагайлы 
 
 

 
р/с Елді мекен  

(станса, разъезд) атауы 
Елді мекеннің   

бұрынғы атауы 
Орыс тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 
Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
1 Қарағайлы ауылы Октябрьское  Карагайлы 

 
Мемономком шешімі /06.12.2002 ж./ 

2 Коллективное ауылы Коллективное 
ауылы 

 Коллективное 
 

 

3 Крещеновка ауылы Крещеновка 
ауылы 

 Крещеновка 
 

 

4 Святогоровка ауылы Святогоровка  Святогоровка  



 

ауылы  
 
 

Осакаров ауданы 
Осакаровский район 

Озерный ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы   аульного округа Озерный 

 орталығы - Озерный ауылы 
                                                                                                        центр - аул Озерное 

 
р/с Елді мекен  

(станса, разъезд) атауы 
Елді мекеннің   

бұрынғы атауы 
Орыс тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 
Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
1 Озерный ауылы 

 
Озерный  
 

 Озерное  

2 Ералы ауылы 
 

Ералы  
 

 Ералы  

 
 

Осакаров ауданы 
Осакаровский район 

Николаевка ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы   аульного округа Николаевка 

 
 

орталығы - Николаевка ауылы 
                                                                                                центр - аул Николаевка 
 
р/с Елді мекен  

(станса, разъезд) атауы 
Елді мекеннің   бұрынғы атауы Орыс тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 
Атаулардың өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) мәліме 
1 Николаевка ауылы 

 
Николаевка  
 

 Николаевка  

2 Комсомольское ауылы 
 

Комсомольское  Комсомольское  



 

3 Топан ауылы 
 

Топан  
 

Топан  

 
 

Осакаров ауданы 
Осакаровский район 

Мирный ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы   аульного округа Мирный 

 
 

орталығы - Мирный ауылы 
                                                                                                      центр - аул Мирный 
 

  
 

р/с Елді мекен  
(станса, разъезд) атауы 

Елді мекеннің   бұрынғы атауы Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

1 Мирный ауылы 
 

Мирный  
 

 Мирное  

2 Первомайское ауылы 
 

Первомайское  
 

 Первомайское  

 
 
 

Осакаров ауданы 
Осакаровский район 

Маржанкөл ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы  Маржанкольского  аульного округа  

 
орталығы  --Уызбай ауылы 

                                                                                                   центр аул -  Уызбай 
 

 
р/с Елді мекен  Елді мекеннің   Орыс тіліндегі атауы Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 



 

(станса, разъезд) атауы бұрынғы атауы (транскрипциясы) мәлімет 
1 Уызбай ауылы Морозовка  Уызбай ҚР Жоғарғы Кеңесінің 07.10.93ж. №2410-XII Қаулысы 

ҚР Үкіметі жанындағы Мемлекеттік ономастикалық 
комиссияның 24.02.99ж. ұйғарымы 

2 Құрқопа ауылы   Куркопа 
 

 

 
 
 
 

Осакаров ауданы 
Осакаровский район 

Құндызды  ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы  Кундыздинского  аульного округа  

 
 

орталығы  - Шұңқыркөл  ауылы 
                                                                                                центр аул  -  Шункурколь 
 
 

 
р/с Елді мекен  

(станса, разъезд) атауы 
Елді мекеннің   

бұрынғы атауы 
Орыс тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 
Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
1 Шұңқыркөл ауылы Богучар  Шункурколь ҚР Үкіметі жанындағы Мемлекеттік ономастикалық 

комиссияның 24.02.99ж. ұйғарымы 
 

 
 

Осакаров ауданы 
Осакаровский район 

Қаратомар ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы  Каратомарского  аульного округа  

орталығы - Қаратомар ауылы 
                                                                                                центр - аул   Каратомар 



 

 
р/с Елді мекен  

(станса, разъезд) атауы 
Елді мекеннің   

бұрынғы атауы 
Орыс тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 
Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
1 Қаратомар ауылы 

 
 Қаратомар  Каратомарский  

2 Откормочное ауылы 
 

Откормочное  Открмочное  

 
Осакаров ауданы 

Осакаровский район 
Есіл  ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы  Есильского  аульного округа  
 
 

орталығы   - Есіл  ауылы 
                                                                                                          центр  - аул   Есиль 
 
 
 
 
р/с Елді мекен  

(станса, разъезд) атауы 
Елді мекеннің   

бұрынғы атауы 
Орыс тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 
Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
1 Есіл ауылы 

 
Литвинское  Есиль  Мемономком шешімі  /06.12.2002 ж./ 

2 Колхозное ауылы 
 

Колхозное  Колхозное  

 
                                                                                                          Осакаров ауданы 

Осакаровский район 
Ертіс   ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы  Ертисского  аульного округа 
 
  

орталығы - Ертіс  ауылы 



 

                                                                                                       центр - аул   Ертис 
 

 
 

р/с Елді мекен  
(станса, разъезд) атауы 

Елді мекеннің   
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет 

1 Ертіс ауылы  с. Иртышское  
 

 

 
 
 

Осакаров ауданы 
Осакаровский район 

Звездный   ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы  аульного округа  Звездный 

 
 

      орталығы  - Звездный ауылы 
                                                                                                       центр - аул   Звездный 
 
 
 
 
р/с Елді мекен  

(станса, разъезд) атауы 
Елді мекеннің   

бұрынғы атауы 
Орыс тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 
Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
1 Звезда ауылы 

 
Звезда  Звезда   

 
 

Осакаров ауданы 
Осакаровский район 

Дальний   ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы  аульного округа  Дальний 

 



 

 
      орталығы -  Дальний ауылы 

                                                                                                       центр - аул  Дальний 
 
 
 

/с Елді мекен  
(станса, разъезд) атауы 

Елді мекеннің   
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет 

1 Дальний ауылы Дальний   Дальнее 
 

 

2 Жуантөбе ауылы Жуантөбе  Жуантобе 
 

 

3 Қызылтас ауылы Қызылтас  Кызылтас  
 

 

4 Лиманное ауылы Лиманное  Лиманное  
 

 

 
Осакаров ауданы 

Осакаровский район 
Сарыөзек   ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Сарыозекского  аульного округа   
   

    орталығы -Сарыөзек ауылы 
                                                                                                       центр - аул   Сарыозек 
 
 

 
 

р/с Елді мекен  
(станса, разъезд) атауы 

Елді мекеннің   
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет 

1 Сарыөзек ауылы Вольское  Сарыозек ҚР Үкіметі жанындағы Мемлекеттік ономастикалық 
комиссияның 24.02.99ж. ұйғарымы 

2 Русская Ивановка Русская Ивановка  Русская Ивановка  



 

 
3 Шоқай ауылы Шоқай  Шокай  

 
 

4 Шоқай стансасы Шоқай стансасы станция Шокай 
 

 

 
Шет ауданы 

Шетский район 
 
 

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

 
№ Ауданның (қаланың) 

қазіргі атауы 
Ауданның 
(қаланың) 

бұрынғы атауы 

Аудан орталығының 
(қаланың, кенттің) 

атауының орыс тіліндегі 
атауы (транскрипциясы) 

Аудан орталығының 
(қаланың, кенттің) қазіргі 

атауы  

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) 
мәлімет 

1 2 3 4 5 6 
1 Шет Шет Аксу-Аюлинский  Ақсу-Аюлы  - 

 
          

Шет ауданы 
Шетский район 

 
Шет ауданы – тарихи тұрғыдан зерттелу жағынан алғанда Орталық Қазақстандағы алдыңғы қатарда тұрған 

 аудандардың бірі. Шет ауданы 1928 жылы құрылды.  Халқының саны 46278 мың адам. Шет ауданы бойынша     
33 кітапхана, 26 мәдениет үйлері бар. Шет ауданына қарасты  25 ауылдық округ бар. Көптеген батырлар,  

атақты адамдар осы Шет өңірінен шыққан. 
 

Орталығы  - Ақсу-Аюлы селосы  
Центр- село Аксу-Аюлы 



 

 
Әкімшілік-аумақтық бірліктер 

админитративно-территроиальные единицы  
 

№ Ауылдық округтің  
қазіргі атауы 

Округтің  бұрынғы 
атауы 

Округ атауларының  
(орталығының)  орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Округ 
орталығының 
қазіргі атауы 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

1 2 3 4 5 6 
1 Ақой ауылдық округі Просторное ауылдық 

округі 
сельский округ Акой Ақой ауылы Облыстық мәслихаттың 2004 ж. 4 

сәуірдегі XYII сессиясының  
шешімі (Облыстық Мәслихаттың 

ведомстволық мұрағаты 
Т.221.І.71.П.) 

2 Ақшоқы ауылдық округі Ақшоқы ауылдық округі сельский округ Акшокы Ақшоқы ауылы Аудандық атқарушы органдардың 
1997-1998 жж. шешімдері. 

(облыстық статистика 
басқармасының мәліметтері 

бойынша)  
3 Батық ауылдық округі Батық ауылдық округі сельский округ Батык Батық ауылы - 
4 Босаға ауылдық округі Босаға ауылдық округі сельский округ Босага Босаға ауылы - 
5 Бұрма ауылдық округі Бұрма ауылдық округі сельский округ Бурма Бұрма ауылы - 
6 Кеншоқы ауылдық округі Кеншоқы ауылдық округі сельский округ Кеншокы Кеншоқы ауылы  - 
7 Киік ауылдық округі Киік  ауылдық округі сельский округ Киик Киік ауылы - 
8 Көктіңкөлі ауылдық округі Көктіңкөлі ауылдық округі сельский округ Коктенколь Көктіңкөлі 

ауылы 
- 

9 Красная Поляна ауылдық 
округі 

Красная Поляна ауылдық 
округі 

сельский округ 
Краснополяна 

Красная Поляна 
ауылы 

- 

10 Қызылтау ауылдық округі Қызылтау ауылдық округі сельский округ Кызылтау Қызылтау ауылы - 
11 Нұраталды ауылдық округі Нұраталды ауылдық округі сельский округ Нұраталды  Нұраталды 

ауылы 
- 

12 Ортау ауылдық округі Ортау ауылдық округі сельский округ Ортау Ортау ауылы - 
13 Тағылы ауылдық округі Тағылы ауылдық округі  сельский округ Тагылы Тағылы ауылы - 



 

14 Талды ауылдық округі Талды ауылдық округі сельский округ Талды  Талды ауылы - 
15 Өспен ауылдық округі Өспен ауылдық округі сельский округ Успен Өспен ауылы - 
16 Мойынты кенті Мойынты кенті пос.Мойынты Мойынты кенті - 
17 Шет ауылдық округі Шет ауылдық округі сельский округ Шет Шет ауылы - 
18 Төменгі Қайрақты 

ауылдық округі 
Төменгі Қайрақты 
ауылдық округі 

сельский округ  
Нижний Кайракты  

Төменгі 
Қайрақты ауылы 

- 

19 Ақшатау кенті Ақшатау кенті поселок Акчатау Ақшатау кенті - 
20 Дария кенті Дария  кенті поселок  Дарья Дария кенті ҚР Үкіметінің 2002 ж. 17 

маусымдағы №66 қаулысы (ҚР 
ПҮАЖ .2002. №18. 198 бап) 

21 Жамбыл кенті Жамбыл кенті поселок  Жамбыл Жамбыл кенті - 
22 Жарық кенті Жарық кенті поселок  Жарык Жарық кенті - 
23 Ақжал кенті Ақжал кенті поселок   Акжал  Ақжал кенті - 
24 Ақадыр кенті Ақадыр кенті поселок  Агадырь Ақадыр кенті - 

 
               Шет  ауданы            

                                                                                                          Шетский район 
 

Ақадыр кентінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі  
административно-территориальные единицы   поселка Агадырь  

 
Орталығы – Ақадыр кенті 

Центр-поселок Агадырь 
 

№ Елді  мекені (станса, разъездер) 
атауы   

Елді  мекеннің бұрынғы атауы   Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
1 
 

Ақадыр кенті 
 
Қосшар 
Сарыши 
Доңғал станциясы 
906- разъезд 

Ақадыр кенті 
 
Қосшар 
Сарыши 
Доңғал ст 
906-разъезд 

поселок Агадырь 
 
Подхоз 
Сарыши 
ст.Донгал  
906-разъезд 

- 
 
- 
- 
- 
- 



 

          
Шет ауданы  

Шетский район 
 

Ақжал кентінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі  
административно-территориальные единицы   поселка Акжал 

 
Орталығы – Ақжал кенті 

Центр-поселок Акжал 
 

№ Елді  мекені (станса, разъездер) 
атауы   

Елді  мекеннің бұрынғы атауы   Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
1. 
2. 
3. 

Ақжал кенті 
Ақжартас ауылы 
Аяқши 

Ақжал кенті 
Ақжартас ауылы 
Аяқши 

Поселок Акжал 
Акжартас 
Аякши 

 
 
- 
- 

 
Шет ауданы  

Шетский район 
 

Ақшатау  кентінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі  
административно-территориальные единицы   поселка Ақшатау 

 
Орталығы – Ақшатау  кенті 

Центр-поселок Акшатау 
 

№ Елді  мекені (станса, разъездер) 
атауы   

Елді  мекеннің бұрынғы атауы   Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) 
мәлімет 

1 Ақшатау кенті 
 
Жарылғап батыр ауылы  

Ақшатау кенті 
 
Жәмші 

Поселок Акшатау 
 
Жарылгап батыр 

 
 

Облыс әкімінің ортақ 



 

 
 
 
 
Қарғалы ауылы 

 
 
 
 
Қарғалы 

 
 
 
 
Каргалы 

қаулысы мен облыстық 
мәслихаттың 2006 ж. 5 

қазандағы ХХІІІ 
сессиясының шешімі  

- 
 

            
Шет ауданы  

Шетский район 
 

Ақшоқы ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі  
административно-территориальные единицы   сельского округа Акшокы 

 
Орталығы – Қызылтау ауылы 

Центр-аул Кызылтау 
 

№ Елді  мекені (станса, разъездер) 
атауы   

Елді  мекеннің бұрынғы атауы   Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
1 Ақшоқы ауылы 

 
Ақбауыр ауылы 
Ақшоқы ауылы 

Ақшоқы ауылы  
 
Ақбауыр 
Ақшоқы 

Акшокы 
 
Акбауыр 
Акшокы 

 
 
- 
- 

 
Шет ауданы  

Шетский район 
 

Бұрма ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі  
административно-территориальные единицы   сельского округа Бұрма 

 
Орталығы – Бұрма  ауылы 

Центр-аул Бурма 
 



 

№ Елді  мекені (станса, разъездер) 
атауы   

Елді  мекеннің бұрынғы атауы   Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
1 Бұрма ауылы 

 
Мұхтар ауылы 

Бұрма ауылы 
 
Мұхтар 

 Бурма 
 
Мухтар 

- 
 
- 

 
Шет ауданы  

Шетский район 
 

Көктіңкөлі  ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі  
административно-территориальные единицы   сельского округа Коктинколи 

 
Орталығы – Көктіңкөлі  ауылы 

Центр-аул Коктинколи 
 

№ Елді  мекені (станса, разъездер) 
атауы   

Елді  мекеннің бұрынғы атауы   Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
1 Көктіңкөлі ауылы 

 
 
Жыланды ауылы 
Целинное ауылы 
Алихан ауылы 
Көктіңкөлі станциясы 

Көктіңкөлі ауылы 
 
 
Жыланды 
Целинное 
Алихан 
Көктіңкөлі  

 Коктинколь 
 
Жыланды 
Целинное 
Алихан 
Коктинколи 

- 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

Шет ауданы  
Шетский район 

 
Красная Поляна  ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі  

административно-территориальные единицы   сельского округа Красная Поляна 



 

 
Орталығы – Красная Поляна  ауылы 

Центр-аул Красная Поляна 
 
 
 

№ Елді  мекені (станса, разъездер) 
атауы   

Елді  мекеннің бұрынғы атауы   Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
1 Красная поляна ауылы 

 
Пикет 
Деріпсалы 
Қарамұрын 

Красная Поляна ауылы 
 
 
Пикет 
Деріпсалы 
Қарамұрын 

 Красная поляна 
 
Пикет 
Дерипсал 
Карамурын 

- 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 

Шет ауданы  
Шетский район 

 
Ақсу- Аюлы ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі  

административно-территориальные единицы   сельского округа Аксу-Аюлы 
 

Орталығы – Ақсу-Аюлы ауылы 
Центр-аул Аксу-Аюлы 

 
 
 

№ Елді  мекені (станса, разъездер) 
атауы   

Елді  мекеннің бұрынғы атауы   Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 



 

1 Ақсу-Аюлы ауылы 
 
 
Ақтөбе 
Еңбекшіл 
Қайрақты 
Ақсу 

Ақсу-Аюлы ауылы 
 
 
Ақтөбе 
Еңбекшіл 
Қайрақты 
Ақсу 

Аксу-Аюлы 
 
Актобе 
Енбекшил 
Кайракты 
Аксу 

- 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

 
Шет ауданы  

Шетский район 
 

Нұраталды  ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі  
административно-территориальные единицы   сельского округа Нұраталды 

 
Орталығы – Қошқарбай  ауылы 

Центр-аул Кошкарбай 
 
 
 
 

№ Елді  мекені (станса, разъездер) 
атауы   

Елді  мекеннің бұрынғы атауы   Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
1 Нұраталды ауылы 

 
 
 
Аққияқ 
Ақсу 
Шопа 

Нұраталды ауылы 
 
 
Аққияқ 
Ақсу 
Шопа 
Қызылғой 

  талды 
 
Аккияк 
Аксу 
Шопа 
Кызылкой 

- 
 
 
- 
- 
- 
- 



 

Қызылғой 

 
 

Шет ауданы 
Шетский район 

 
Ортау  ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі  

административно-территориальные единицы   сельского округа Ортау 
 

Орталығы – Ортау  ауылы 
Центр-аул Ортау 

 
№ Елді  мекені (станса, разъездер) 

атауы   
Елді  мекеннің бұрынғы атауы   Орыс тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 
Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
1 Ортау ауылы Ортау Ортау  
2 Босаға ауылы Босаға Босага  
3 Сарыбұлақ Сарыбұлақ Сарыбулак  
4 Сары-құм Сары-құм Сарыкум  
5   Көкдомбақ           

 
                 Көкдомбақ 

 
Кокдомбак  

6 Бүйрек Бүйрек Буйрек  
7 1125 -разъезд 1125 -разъезд Разъезд -1125  
8 1107 разъезд 1107 разъезд Разъезд- 1107  
9 1119 - разъезд 1119 - разъезд Разъезд- 1119  
10 1141 - разъезд 1141 - разъезд Разъезд - 1141  - 
11 1152 - разъезд 1152 - разъезд Разъезд -1152  
12 1170 разъезд 1170 разъезд Разъезд- 1170  



 

13 1178 - разъезд 1178 - разъезд Разъезд - 1178  
14 1183 -разъезд 1183 -разъезд Разъезд - 1183  

 
 

Шет ауданы  
Шетский район 

Тағылы ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі  
административно-территориальные единицы   сельского округа Тагылы 

 
Орталығы – Жұмыскер  ауылы 

Центр-аул Жумыскер 
 

№ Елді  мекені (станса, разъездер) 
атауы   

Елді  мекеннің бұрынғы атауы   Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
1 Тағылы ауылы 

 
Жұмыскер 
Қойтас 

Тағылы ауылы 
 
Жұмыскер 
Қойтас 

Тагылы 
 
Жұмыскер 
Койтас 

- 
 
- 
- 

 
Шет ауданы  

Шетский район 
Талды  ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі  

административно-территориальные единицы   сельского округа Талды 
 

Орталығы –Талды  ауылы 
Центр-аул Талды 

 
№ Елді  мекені (станса, разъездер) 

атауы   
Елді  мекеннің бұрынғы атауы   Орыс тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 
Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 



 

1 Талды ауылы  
 
Жанажұрт 
Берекетті 

Талды ауылы  
 
Жанажұрт 
Берекетті 

Талды  
 
Жанажурт 
Берекетти 

- 
 
- 
- 

 
 

Шет ауданы  
Шетский район 

Өспен  ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі  
административно-территориальные единицы   сельского округа Успен 

 
Орталығы –Өспен  ауылы 

Центр-аул Успен 
 

№ Елді  мекені (станса, разъездер) 
атауы   

Елді  мекеннің бұрынғы атауы   Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
1 Өспен ауылы 

 
Айғыржал ауылы 
Айса стансасы 
Еркіндік ауылы 

Өспен ауылы  
Айғыржал ауылы 
Айса стансасы 
Еркіндік ауылы 

 Успен 
 
Айгыржал 
Айса ст. 
Еркіндік 

- 
 
- 
- 
- 

 
Шет ауданы  

Шетский район 
Шет ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі  

административно-территориальные единицы   сельского округа Шет 
 

Орталығы – Үңірек  ауылы 
Центр-аул Унирек 

 
№ Елді  мекені (станса, разъездер) Елді  мекеннің бұрынғы атауы   Орыс тіліндегі атауы Атаулардың өзгертілгені 



 

атауы   (транскрипциясы) туралы (құжат шешімі) 
мәлімет 

1 Үңірек ауылы 
Қармыс ауылы 
Құттыбай ауылы 
Тұмсық ауылы 

Үңірек ауылы 
Қармыс ауылы 
Құттыбай ауылы 
Тұмсық ауылы 

Унурек 
Кармыс  
Куттыбай 
Тумсык  

 
 
- 
- 
- 

 
Шет ауданы  

Шетский район 
Қызылтау   ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі  

административно-территориальные единицы   сельского округаКызылтау 
  

Орталығы – Қызылтау ауылы 
Центр-аул Кызылтау 

 
№ Елді  мекені (станса, разъездер) 

атауы   
Елді  мекеннің бұрынғы атауы   Орыс тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 
Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
1  

Қызылтау 
 
Қызылтау 

 
Кызылтау 

 
 
 
- 

 
                  

Шет ауданы  
Шетский район 

 
Дария кентінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі  

административно-территориальные единицы   поселка Дария 
 

Орталығы – Дария  кенті 



 

Центр-поселок Дария 
 

№ Елді  мекені (станса, разъездер) 
атауы   

Елді  мекеннің бұрынғы атауы   Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
1 
 

Дария  кенті 
 
 

Дария  кенті 
 

поселок Дария 
 
 

- 
 

 
               

Шет ауданы  
Шетский район 

 
Жамбыл  кентінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі  

административно-территориальные единицы   поселка Жамбыл 
 

Орталығы – Жамбыл  кенті 
Центр-поселок Жамбыл 

 
№ Елді  мекені (станса, разъездер) 

атауы   
Елді  мекеннің бұрынғы атауы   Орыс тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 
Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
1 Жамбыл  кенті 

 
Жамбыл кенті 
 
 

Поселок Жамбыл 
 
 

- 
 

       
Шет ауданы  

Шетский район 
 

Жарық  кентінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі  
административно-территориальные единицы   поселка Жарык 

 



 

Орталығы – Жарық  кенті 
Центр-поселок Жарык 

№ Елді  мекені (станса, разъездер) 
атауы   

Елді  мекеннің бұрынғы атауы   Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
1 Жарык  кенті 

 
 

 Жарык кенті 
 
 

Поселок Жарык 
 
 

- 

 
            

Шет ауданы  
Шетский район 

 
Мойынты кентінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі  

административно-территориальные единицы   поселка Мойынты 
 

Орталығы – Мойынты ауылы 
Центр-аул Мойынты 

 
№ Елді  мекені (станса, разъездер) 

атауы   
Елді  мекеннің бұрынғы атауы   Орыс тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 
Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
1 Мойынты кенті Мойынты кенті Поселок Мойынты - 

 
 

Шет ауданы  
Шетский район 

 
Төменгі Қайрақты ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі  

административно-территориальные единицы   сельского округа Нижний Кайракты 



 

 
Орталығы – Төменгі Қайрақты  ауылы 

Центр-аул Нижний Кайракты 
 
 

№ Елді  мекені (станса, разъездер) 
атауы   

Елді  мекеннің бұрынғы атауы   Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
1 Төменгі Қайрақты ауылы  

 
 

Төменгі Қайрақты ауылы 
 
 

Нижний Кайракты 
 
 

- 
 
 

 
Шет ауданы  

Шетский район 
 

Ақой  ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі  
административно-территориальные единицы   сельского округа Акой 

 
Орталығы – Ақой ауылы 

Центр-аул Акой 
 

№ Елді  мекені (станса, разъездер) 
атауы   

Елді  мекеннің бұрынғы атауы   Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
1 Ақой  ауылы 

 
 

Ақой  ауылы 
 
  

 Акой 
 

- 
 
 



 

 
Шет ауданы  

Шетский район 
 

Батық   ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі  
административно-территориальные единицы   сельского округа Батык 

 
Орталығы –Батық  ауылы 

Центр-аул Батык 
 
 
 

№ Елді  мекені (станса, разъездер) 
атауы   

Елді  мекеннің бұрынғы атауы   Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
1 Батық ауылы 

 
Батық  ауылы 
 
 

 Батык 
 
 

- 
 
 

 
Шет ауданы  

Шетский район 
 

Босаға ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі  
административно-территориальные единицы   сельского округа Босага  

 
Орталығы – Босаға  ауылы 

Центр-аул Босага  
 
 



 

 
№ Елді  мекені (станса, разъездер) 

атауы   
Елді  мекеннің бұрынғы атауы   Орыс тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 
Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
1 Босаға  ауылы 

 
 

Босаға  ауылы 
 
 

Босага 
 
 

- 
 
 

 
Шет ауданы  

Шетский район 
 

Кеншокы  ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі  
административно-территориальные единицы сельского округа Кеншокы 

 
Орталығы – Нұра  ауылы 

Центр-аул Нура 
 
 

№ Елді  мекені (станса, разъездер) 
атауы   

Елді  мекеннің бұрынғы атауы   Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
1 Нұра 

 
Нұра Нура  

 
- 

 
Шет ауданы  

Шетский район 
 

Киік ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі  



 

административно-территориальные единицы   сельского округа Киик  
 

Орталығы – Киік  ауылы 
Центр-аул Киик 

 
 
 

№ Елді  мекені (станса, разъездер) 
атауы   

Елді  мекеннің бұрынғы атауы   Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
1 Киік  ауылыі 

 
 

Киік  ауылы 
 
 

Киик 
 
 

- 
 
 

 
                                                                                     
                                                      Аудандар  мен  орталықтары, аудандық  бағыныстағы  қалалар, кенттер 
                                                          районы и районные  центры, города  районного  подчинения, поселок 
 
р/с 
 
№ 

Ауданның (қаланың), қазіргі 
атауы  
нынешнее наименования района 
(города) 

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

Аудан орталығының 
(қаланың, кенттің) 
атауының орыс 
тіліндегі атауы 
(транскрипциясы)  
наименование 
(транскр.) районного 
центра(города,поселка) 
на русском  языке 

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

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

1                        2              3             4               5                6 



 

1 Ұлытау  Ұлытау  Улытау Ұлытау Ұлытау ауданы 
мәслихатының 
шешімі № 19-7 2006 
жылғы 6 маусым 

2 Ақтас  Ақтас поселок Актас Ақтас Ұлытау ауданы 
мәслихатының 
шешімі № 19-7 2006 
жылғы 6 маусым 

3 Жезді  Жезді поселок Жезды Жезді Ұлытау ауданы 
мәслихатының 
шешімі № 19-7 2006 
жылғы 6 маусым 

4 Қарсақбай  Қарсақбай поселок Карсакпай Қарсақбай Ұлытау ауданы 
мәслихатының 
шешімі № 19-7 2006 
жылғы 6 маусым 

                                                                         
    

Ұлытау  ауданы 
Улытауский  район 

            Ұлытау  ауданы  1939 жылы  ашылған. Құрамында 15 ауылдық  округ  бар.  Жер  көлемі 12 млн.га., халқының  саны -15200                                                        
                                                                      Орталығы – Ұлытау  селосы 
                                                                         Центр   -  с. Ұлытау   
                                                                     Әкімшілік – аумақтық  бірліктер  
                                                         Административно-территориальные  единицы 
 
р/с 
№ 

Ауылдық(ауыл(село),кент) 
округтердің атауы 
Наименования ауыльных округов 
(аулов(сел), поселков) 

Округтің бұрынғы 
атауы   
прежнее 
наименование 
округов 

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

Округ 
орталығының 
атауы 
наименование 
центра округа 

Атаулардың 
өзгертілген 
туралы (құжат 
шешімі) мәлімет 
Сведение об 
изменении 
наименования 
(решение докумен.) 



 

1                        2             3               4           5                6 
1 Алғабас ауылдық округі Алғабасский Алгабасский аульный округ 

- с. Бетбулак 
Бетбұлақ  ауылы Ұлытау ауданы 

мәслихатының 
шешімі № 19-7 
2006 жылғы 6 
маусым 

2 Аманкелді ауылдық округі Аманкелдинский Аманкельдинский аульный 
округ – с.Сарлык 

Сарлық ауылы Ұлытау ауданы 
мәслихатының 
шешімі № 19-7 
2006 жылғы 6 
маусым 

3. Жанкелді ауылдық округі Байконурский Жанкельдинский аульный 
округ – с.Байконур 

Байқоңыр ауылы Ұлытау ауданы 
мәслихатының 
шешімі № 19-7 
2006 жылғы 6 
маусым 

4 Борсеңгір аулдық округі Борсенгирский Борсенгирский аульный 
округ – с.Борсенгир 

Борсеңгір ауылы Ұлытау ауданы 
мәслихатының 
шешімі № 19-7 
2006 жылғы 6 
маусым 

5 Егінді ауылдық округі Егиндинский Егиндинский аульный 
округ- с. Егинды 

Егінді  ауылы Ұлытау ауданы 
мәслихатының 
шешімі № 19-7 
2006 жылғы 6 
маусым 

6 Мибұлақ ауылдық  округі Мибулакский Мибулакский аульный 
округ – с.Мибулак 

Мибұлақ ауылы Ұлытау ауданы 
мәслихатының 
шешімі № 19-7 
2006 жылғы 6 
маусым 

7 Сарысу ауылдық округі Жыландинский Сарысуский аульный округ- 
с. Сарысу 

Жыланды  ауылы Ұлытау ауданы 
мәслихатының 
шешімі № 19-7 



 

2006 жылғы 6 
маусым 

8 Терсаққан ауылдық округі Терсакканский Терсакканский аульный 
округ – с. Терсаккан 

Терісаққан ауылы Ұлытау ауданы 
мәслихатының 
шешімі № 19-7 
2006 жылғы 6 
маусым 

9 Қорғасын ауылдық округі Кургасынский Кургасынский аульный 
округ- с.Кургасын 

Қорғасын ауылы Ұлытау ауданы 
мәслихатының 
шешімі № 19-7 
2006 жылғы 6 
маусым 

10 Ұлытау ауылдық округі Улытауский Улытауский аульный округ 
– с. Улытау 

Ұлытау ауылы Ұлытау ауданы 
мәслихатының 
шешімі № 19-7 
2006 жылғы 6 
маусым 

11 Қаракеңгір ауылдық округі Бозтумыкский Каракенгирский аульный 
округ- с. Бозтумсык 

Бозтұмсық ауылы Ұлытау ауданы 
мәслихатының 
шешімі № 19-7 
2006 жылғы 6 
маусым 

12 Қоскөл ауылдық округі  Коскульский Коскульский аульный округ 
- Коскуль 

Қоскөл  ауылы Ұлытау ауданы 
мәслихатының 
шешімі № 19-7 
2006 жылғы 6 
маусым 

 
 

Ұлытау  ауданы 
Улытауский район 

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

Орталығы – Бетбұлақ  ауылы 



 

Центр – аул Бетбулак 
                                                   
 
р/с 
 
№ 

Елді мекен ( станса, раъездер) атауы 
наименование населенных  пунктов (станции, 
разъезды) 

Елді мекеннің  бұрынғы  
атауы 
прежнее наименование 
населенных пунктов 

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

Атауды өзгерту  туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 
сведение об изменении 
наименования (решение 
документа) 

1                            2             3               4                  5 
1 Алғабас а. 

Бетбулак а. 
Бетбұлақ 
Бетбұлақ 

Алгабас 
Бетбулак 

Ұлытау ауданы 
мәслихатының шешімі № 
19-7 2006 жылғы 6 
маусым 

 
Ұлытау  ауданы 

Улытауский район 
Аманкелді  ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық  бірлігі 

административно-территориальные  единицы  Аманкелдинского аульного  округа 
Орталығы – Сарлық  ауылы 

Центр – аул Сарлык 
 
р/с 
 
№ 

Елді мекен  ( станса, раъездер) атауы 
наименование населенных  пунктов (станции, 
разъезды) 

Елді мекеннің  бұрынғы  
атауы 
прежнее наименование 
населенных пунктов 

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

Атауды өзгерту  туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 
сведение об изменении 
наименования (решение 
документа) 

1                            2             3               4                  5 
1. Аманкелді  а. 

Сарлық а. 
Боздақ а. 

Сарлық 
Сарлық 
Боздақ 

Сарлык 
Сарлык 
Боздак 

Ұлытау ауданы 
мәслихатының шешімі № 
19-7 2006 жылғы 6 
маусым 
 

                       
Ұлытау  ауданы 



 

Улытауский район 
Ақтас кенттік    әкімшілік-аумақтық  бірлігі 

административно-территориальные  единицы  поселка  Актас 
Орталығы – Ақтас кенті 
Центр   – поселок Актас 

 
р/с 
 
№ 

Елді мекен ( станса, раъездер) атауы 
наименование населенных  пунктов (станции, 
разъезды) 

Елді мекеннің  бұрынғы  
атауы 
прежнее наименование 
населенных  пунктов 

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

Атауды өзгерту  туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 
сведение об изменении 
наименования (решение 
документа) 

1                            2             3               4                  5 
1 Ақтас к. 

Пионер а 
Ақтас 
Пионер 

Актас 
Пионер 

Ұлытау ауданы 
мәслихатының шешімі № 
19-7 2006 жылғы 6 
маусым 

                       
Ұлытау  ауданы 

Улытауский район 
Жангелді  ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық  бірлігі 

административно-территориальные  единицы  Жангелдинского  аульного  округа 
Орталығы – Байқоңыр   ауылы 

Центр – аул Байконур 
 
р/с 
 
№ 

Елді мекен ( станса, раъездер) атауы 
наименование населенных  пунктов (станции, 
разъезды) 

Елді мекеннің  бұрынғы  
атауы 
прежнее наименование 
населенных пунктов 

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

Атауды өзгерту  туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 
сведение об изменении 
наименования (решение 
документа) 

1                            2             3               4                  5 
1 Жангелді  а. 

Байқоңыр а. 
Қызыл үй  а. 
Талдықұдық а. 

Жангелді 
Байқоңыр 
Қызыл үй 
Талдықұдық 

Жанкелди 
Байконур 
Кызыл үй 
Талдыкудык 

Ұлытау ауданы 
мәслихатының шешімі № 
19-7 2006 жылғы 6 
маусым 



 

 
                       

Ұлытау  ауданы 
Улытауский район 

Борсеңгір  ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық  бірлігі 
административно-территориальные  единицы  Борсенгирского  аульного  округа 

Орталығы – Борсенгір   ауылы 
Центр – аул Борсенгир 

 
р/с 
 
№ 

Елді мекен ( станса, раъездер) атауы 
наименование населенных  пунктов (станции, 
разъезды) 

Елді мекеннің  бұрынғы  
атауы 
прежнее наименование 
населенных пунктов 

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

Атауды өзгерту  туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 
сведение об изменении 
наименования (решение 
документа) 

1                            2             3               4                  5 
1 Борсеңгір  а. Борсеңгір Борсенгир Ұлытау ауданы 

мәслихатының шешімі № 
19-7 2006 жылғы 6 
маусым 

                       
Ұлытау  ауданы 

Улытауский район 
Егінді  ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық  бірлігі 

административно-территориальные  единицы  Егиндинского  аульного  округа 
Орталығы – Егінді  ауылы 

Центр – аул Егинди 
 
р/с 
 
№ 

Елді мекен ( станса, раъездер) атауы 
наименование населенных  пунктов (станции, 
разъезды) 

Елді мекеннің  бұрынғы  
атауы 
прежнее наименование 
населенных пунктов 

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

Атауды өзгерту  туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 
сведение об изменении 
наименования (решение 
документа) 

1                            2             3               4                  5 



 

1 Егінді   а. Егінді  Егинди Ұлытау ауданы 
мәслихатының шешімі № 
19-7 2006 жылғы 6 
маусым 

                       
Ұлытау  ауданы 

Улытауский район 
Жезді  кенті  әкімшілік-аумақтық  бірлігі 

административно-территориальные  единицы  поселка  Жезды 
Орталығы – Жезді кенті 
Центр – поселок Жезди 

 
р/с 
 
№ 

Елді мекен ( станса, раъездер) атауы 
наименование населенных  пунктов (станции, 
разъезды) 

Елді мекеннің  бұрынғы  
атауы 
прежнее наименование 
населенных пунктов 

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

Атауды өзгерту  туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 
сведение об изменении 
наименования (решение 
документа) 

1                            2             3               4                  5 
1 Жезді  к. 

Өрнек а. 
Жезді 
Өрнек 

Жезди 
Орнек 

Ұлытау ауданы 
мәслихатының шешімі № 
19-7 2006 жылғы 6 
маусым 

                      
Ұлытау  ауданы 

Улытауский район 
Мибұлақ  ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық  бірлігі 

административно-территориальные  единицы  Мибулакского  аульного  округа 
Орталығы – Мибұлақ ауылы 

Центр – аул Мибулак 
 
р/с 
 
№ 

Елді мекен ( станса, раъездер) атауы 
наименование населенных  пунктов (станции, 
разъезды) 

Елді мекеннің  бұрынғы  
атауы 
прежнее наименование 
населенных пунктов 

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

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



 

документа) 
1                            2             3               4                  5 
1 Мибұлақ   а. 

Ақкеңсе  а. 
Мибұлақ 
Ақкеңсе  

Мибулак 
Аккенсе 

Ұлытау ауданы 
мәслихатының шешімі № 
19-7 2006 жылғы 6 
маусым 

                      
Ұлытау  ауданы 

Улытауский район 
Сарысу   ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық  бірлігі 

административно-территориальные  единицы  Сарысуского  аульного  округа 
Орталығы – Жыланды  ауылы 

Центр – аул Жыланды 
 
р/с 
 
№ 

Елді  мекен ( станса, раъездер) атауы 
наименование населенных  пунктов (станции, 
разъезды) 

Елді мекеннің  бұрынғы  
атауы 
прежнее наименование 
населенных пунктов 

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

Атауды өзгерту  туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 
сведение об изменении 
наименования (решение 
документа) 

1                            2             3               4                  5 
1 Сарысу  а. 

Жыланды   а. 
Түйемойнақ а 

Сарысу 
Жыланды  
Түйемойнақ 

Сарысу 
Жыланды 
Туйемойнақ 

Ұлытау ауданы 
мәслихатының шешімі № 
19-7 2006 жылғы 6 
маусым 

                      
Ұлытау  ауданы 

Улытауский район 
Терсаккан   ауылдық  округінің  әкімшілік-аумақтық  бірлігі 

административно-территориальные  единицы  Терсакканского  аульного  округа 
Орталығы – Терсаққан   ауылы 

Центр – аул Терсаккан 
 

р/с Елді мекен ( станса, раъездер) атауы Елді мекеннің  бұрынғы  Орыс тіліндегі  атауы Атауды өзгерту  туралы 



 

 
№ 

наименование населенных  пунктов (станции, 
разъезды) 

атауы 
прежнее наименование 
населенных пунктов 

(транскрипциясы) 
(транскрипция) на 
русском  языке 

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

1                            2             3               4                  5 
1 Терсаққан  а. 

Қоскөл  а. 
 

Терсаққан 
Қоскөл  
 

Терсаккан 
Коскуль 
 

Ұлытау ауданы 
мәслихатының шешімі № 
19-7 2006 жылғы 6 
маусым 

                      
 

Ұлытау  ауданы 
Улытауский район 

Қорғасын  ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық  бірлігі 
административно-территориальные  единицы  Коргасынского  аульного  округа 

Орталығы – Қорғасын  ауылы 
                                                                                Центр – аул Коргасын 
 
р/с 
 
№ 

Елді мекен ( станса, раъездер) атауы 
наименование населенных  пунктов (станции, 
разъезды) 

Елді мекеннің  бұрынғы  
атауы 
прежнее наименование 
населенных пунктов 

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

Атауды өзгерту  туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 
сведение об изменении 
наименования (решение 
документа) 

1                            2             3               4                  5 
1 Қорғасын   а. 

Үңгірлі   а. 
 

Қорғасын 
Үңгірлі 
 

Коргасын 
Унгирли 
 

Ұлытау ауданы 
мәслихатының шешімі № 
19-7 2006 жылғы 6 
маусым 

 
Ұлытау  ауданы 

Улытауский район 
Ұлытау   ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық  бірлігі 

административно-территориальные  единицы  Улытауского  аульного  округа 
Орталығы – Ұлытау  ауылы 



 

Центр – аул  Улытау 
 
р/с 
 
№ 

Елді мекен ( станса, раъездер) атауы 
наименование населенных  пунктов (станции, 
разъезды) 

Елді мекеннің  бұрынғы  
атауы 
прежнее наименование 
населенных пунктов 

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

Атауды өзгерту  туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 
сведение об изменении 
наименования (решение 
документа) 

1                            2             3               4                  5 
1 Ұлытау   а. 

Айыртау  а. 
Қызыл үй а. 
Талдысай а. 
 

Ұлытау 
Айыртау 
Қызыл үй 
Талдысай 
 

Улытау 
Айыртау 
Кызыл үй 
Талдысай 
 

Ұлытау ауданы 
мәслихатының шешімі № 
19-7 2006 жылғы 6 
маусым 

                  
 

Ұлытау  ауданы 
Улытауский район 

Қарсақбай   кенті    әкімшілік-аумақтық  бірлігі 
административно-территориальные  единицы   поселка  Карсакпай 

Орталығы – Қарсақбай  кенті 
Центр – поселок Карсакпай 

 
р/с 
 
№ 

Елді мекен ( станса, раъездер) атауы 
наименование населенных  пунктов (станции, 
разъезды) 

Елді мекеннің  бұрынғы  
атауы 
прежнее наименование 
населенных  пунктов 

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

Атауды өзгерту  туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 
сведение об изменении 
наименования (решение 
документа) 

1                            2             3               4                  5 
1 Қарсақбай к. Қарсақбай Карсакпай Ұлытау ауданы 

мәслихатының шешімі № 
19-7 2006 жылғы 6 
маусым 

                                 
 



 

 
Ұлытау  ауданы 

Улытауский район 
Қаракеңгір   ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық  бірлігі 

административно-территориальные  единицы  Каракенгирского  аульного  округа 
Орталығы – Бозтұмсық   ауылы 

Центр – аул  Бозтумсык 
 
р/с 
 
№ 

Елді мекен( станса, раъездер) атауы 
Наименование населенных  пунктов (станции, 
разъезды) 

Елді мекеннің  бұрынғы  
атауы 
прежнее наименование 
населенных пунктов 

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

Атауды өзгерту  туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 
сведение об изменении 
наименования (решение 
документа) 

1                            2             3               4                  5 
1 Бозтұмсық  а. Бозтұмсық Бозтумсык Ұлытау ауданы 

мәслихатының шешімі № 
19-7 2006 жылғы 6 
маусым 

 
 

Ұлытау  ауданы 
Улытауский район 

Қоскөл   ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық  бірлігі 
административно-территориальные  единицы  Коскульского   аульного  округа 

Орталығы – Қоскөл    ауылы 
Центр – аул Коскуль 

 
р/с 
 
№ 

Елді мекен( станса, раъездер) атауы 
Наименование населенных  пунктов (станции, 
разъезды) 

Елді мекеннің  бұрынғы  
атауы 
прежнее наименование 
населенных пунктов 

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

Атауды өзгерту  туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 
сведение об изменении 
наименования (решение 
документа) 

1                            2             3               4                  5 
1 Қоскөл  а. Қоскөл Коскуль Ұлытау ауданы 



 

Құлжанбай  а. 
Киік  а. 

Құлжанбай 
Киік  

Кулжанбай 
Киик 

мәслихатының шешімі № 
19-7 2006 жылғы 6 
маусым 

 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        
 
                                                                                 


