
 
Қызылорда облысы 

Кызылординская область 
 

Орталығы –  Қызылорда қаласы 
Центр – г. Кызылорда 

 
 

 Қызыл-Орда облысы 1938 жылы 15 қаңтарда құрылды. 1997 жылы Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен  Қызыл-
Орда облысының және облыс орталығы Қызыл-Орда қаласының транскрипциялары Қызылорда облысы және  Қызылорда қаласы болып 
өзгертілді. 
  
            Кызыл-Ординская область образован 15 апреля 1938 года. 1997 году Указом Президента Республики Казахстан транскрипции Кызыл-
Ординской области и областного центра города Кызыл-Орды  изменена на Кызылординскую область и город Кызылорда. 

 
 
  
                                                                                     Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
                                                                                      административно-территориальные единицы 
 
 
аудандар- 7 
(районов) 
облыстық  бағыныстағы қалалар – 1 (Қызылорда)  
(городов областного подчинения) 
аудандық бағыныстағы қалалар – 2 (Арал, Қазалы) 
(городов областного подчинения) 
 облыс халқы – 726 832 
(население области) 
кент – 12 (Тасбөгет, Белкөл, Сексеуіл, Жақсықылыш, Әйтеке би, Жосалы, Төретам, Жалағаш, Тереңөзек, Шиелі, Жаңақорған, 
Шалқия)  
 

 
 
 

 
Облыстық бағыныстағы қалалар 

городов областного подчинения 
 



 
р/с 
№ 

Қалалардың қазіргі атауы 
нынешнее наименования городов  

Қалалардың бұрынғы атауы 
прежнее наименование городов 

Қалалардың орыс 
тіліндегі атауы 

(трансрипциясы) 
наименование 

(транскрипция) городов на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 
Сведение об изменении 

наименования (решение документа) 

1 Қызылорда қаласы  
Город Кызылорда 

Ақмешіт қаласы  
город Акмечеть 

Ақмешіт қаласы 
 город Акмечеть 

1925 жылғы 17 сәуірдегі Қырғыз 
АССР-і Кеңесінің (Советі) V съезі    
V съезд Советов Киргизской АССР  

17 апреля 1925 года 
 Қызылорда қаласы 

 Город Кызылорда 
Қызыл – Орда  
Кызыл – Орда 

Қызылорда 
 Кызылорда 

1997 жылғы 17 маусымдағы Қазақ-
стан Республикасы Президентінің    
№ 3550 Жарлығы  
Указ Президента Республики Казах-
стан №3550 от 17 июня 1997 года 

 
 

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

 
р/с 
№  

Ауданның (қаланың) 
қазіргі атауы 

нынешнее наименования 
района (города) 

Ауданның (қаланың) 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
района (города) 

Аудан орталығының (қаланың, 
кенттің) атауының орыс тіліндегі 

атауы (транскрипциясы)  
наименование (транскрипция) районного 

центра (города, поселка) на русском 
языке 

Аудан орталығының 
(қаланың, кенттің) 

қазіргі атауы    
нынешнее наименование   

районного центра (города, 
поселка)                                                                                                

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об 

изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 6 
1 Арал  Арал город Аральск Арал қаласы Сыр-Дария губатқарушы 

комитетінің №27 қаулысы;  
09.05.1927ж. 

2 Қазалы Қазалы  пос.Айтеке би Әйтеке би кенті 8.02.1997ж., Мемлекеттік 
ономастикалық комиссия 

шешімі 
3 Қармақшы Қармақшы  пос. Жосалы Жосалы кенті - 
4 Жалағаш Жалағаш пос. Жалагаш Жалағаш кенті - 
5 Сырдария  Тереңөзек  пос. Теренозек Тереңөзек кенті ҚР Президентінің              

1997 жылғы 10 қыркүйектегі 
Жарлығына сәйкес 



6 Шиелі  Шиелі Шиели Шиелі - 
7 Жаңақорған Жаңақорған пос. Жанакорган Жаңақорған кенті - 

 
 

Қызылорда  қаласы 
 

1818 жылы Қоқан хандығы Сырдария өзенінің төменгі ағысы жағалауын Қармақшыға дейін басып алғаннан кейін Ақмешіт 
қорғанының (қамалының) негізі қаланды.  
 1853 жылы Қоқан қорғаны (қамалы) Ақмешітті Орынбор генерал-губернаторы В.А.Перовский басып алды. Генерал Перовскийдің 
басып алу құрметіне арнап стратегиялық маңызды пункт болып саналатын Сырдария өзенінің жағалауында орналасқан қорған сол жылдың    
31 тамызында Патша Жарлығымен Перовск Форты болып аталды. 
 Түркістан генерал-губернаторлығының құрылуына сәйкес құрамына 5 уезд қарайтын Сырдария облысы құрылды. Перовск уезінің 
орталығы – Перовск қаласы болды. 
 1922 жылы Перовск қаласына Ақмешіт атауы берілді. 
 1925 жылы 17 сәуірдегі Қырғыз АССР-і Кеңесінің (Советі) V съезінде Ақмешіт қаласы Республика астанасы болып, аты Қызылорда 
қаласы болып өзгертілді. 
           Территориясы 821 шаршы километрді құрайды. халық саны – 253 994 адам. Олардың 92 % қазақтар. Өзге ұлттың басым бөлігін 
орыстар (10112), корейлер (6256), татарлар (1303), өзбектер (989), шешендер (400) құрайды. Қызылорда қаласының әкімшілік-аумағының 
құрамына 2 кент әкімшілігі мен 7 ауылдық округ кіреді. 
  

Әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы – Қызылорда қаласы 

 
р/с 
№ 

Ауылдық (ауыл 
(село), кент) 

округтердің атауы 
наименования 

аульных округов 
(аулов(сел), поселков) 

Округтің бұрынғы 
атауы 

прежнее 
наименование округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование округов 
(центров) (транскрипция) на 

русском языке 

Округ 
орталығының 

атауы 
наименование 

центра 
округа 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об 

изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 6 
1 Тасбөгет кенті Тасбөгет Тасбогет Тасбөгет кенті - 
2 Белкөл кенті Белкөл Белкуль Белкөл кенті - 
3 Қарауылтөбе ауылдық 

округі 
- Караултобинский Қарауылтөбе Облыстық мәслихат пен облыстық 

әкімдіктің 14.12.2004ж.120/242 
шешімі мен қаулысы  

4 Ақсуат ауылдық 
округі 

Киров Аксуатский Ж. Махамбетов Халық депутаттары облыстық 
Кеңесінің  26.02.1993ж. н/с 



қаулысы  
5 Ақжарма ауылдық 

округі 
- Акжарминский Ақжарма Облыс әкімінің 29.12.1993 жылғы 

№ 414 қаулысы 
6 Қызылөзек ауылдық 

округі 
- Кызылозекский Қараөзек Облыс әкімінің 29.12.1993 жылғы 

№ 414 қаулысы 
7 Қызылжарма ауылдық 

округі 
- Кызылжарминский Қызылжарма Облыс әкімінің 29.12.1993 жылғы 

№ 414 қаулысы 
8 Талсуат ауылдық 

округі 
- Талсуатский Талсуат Облыстық мәслихат пен облыстық 

әкімдіктің 14.12.2004ж.120/242 
шешімі мен қаулысы 

9 Қосшыңырау ауылдық 
округі 

Интернационал Косшынырауский Абай Халық депутаттары Сырдария 
аудандық Кеңесінің 7.10.1992ж. , 

№47 қаулысы 
 

Арал ауданы 
 

                 Арал ауданы - 1938 жылы құрылған. Аудан Қызылорда облысының  солтүстік-батыс  жағында орналасқан . Ауданда 74 749 адам 
тұрады. Халықтың  99,8 %  қазақтар. Ауданның үстімен 162 км темір жол , Самара -Ташкент  бағытындағы автомобиль жолдары 
өтеді.Ауданның облыс орталығымен ара қашықтығы 448 км. Арал ауданының географиялық жағдайы Арал теңізіне тікелей байланысты. 
Арал халқы балық, мал шаруашылығы және тұз өндірумен айналысады. 

 Ауданның әкімшілік-аумақтық құрамына 1 қалалық, 2 кенттік әкімдік пен 21 ауылдық  округ кіреді.  
 

Орталығы – Арал қаласы 
 

Арал ауданының әкімшілік-аумақтық бірліктер 
Административно-территориальные единицы 

 
р/с 
№ 

Ауылдық (ауыл (село), 
кент) округтердің атауы 

наименования аульных 
округов (аулов(сел), 

поселков) 

Округтің 
бұрынғы атауы 

прежнее 
наименование 

округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование округов 
(центров) (транскрипция) на 

русском языке 

Округ 
орталығының 

атауы 
наименование 

центра 
округа 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об 

изменении наименования (решение 
документа) 

1 2 3 4 5 6 
1 Арал  қаласы Арал город Аральск Арал  қаласы Сыр-Дария губатқарушы 

комитетінің №27 қаулысы;  
09.05.1927 



2 Сексеуіл кенті Сексеуіл Сексеульск Сексеуіл - 
3 Жақсықылыш кенті Аралсульфат Жаксыкылыш Жақсықылыш Облыстық мәслихат пен облыстық 

әкімдіктің 27.06.1997ж. №513а  
шешімі  

4 Бекбауыл ауылдық округі  - Бекбаулский Бекбауыл Облыстық мәслихат пен облыстық 
әкімдіктің 14.12.2004ж.120/242 

шешімі мен қаулысы 
5 Қосаман ауылдық округі  - Косаманский Қосаман Облыстық мәслихат пен облыстық 

әкімдіктің 14.12.2004ж.120/242 
шешімі мен қаулысы 

6 Ақирек ауылдық округі  - Акирекский Ақбай Облыстық мәслихат пен облыстық 
әкімдіктің 14.12.2004ж.120/242 

шешімі мен қаулысы 
7 Сазды ауылдық округі  - Саздинский Сазды Облыстық мәслихат пен облыстық 

әкімдіктің 14.12.2004ж.120/242 
шешімі мен қаулысы 

8 Атанши ауылдық округі  - Атаншинский Атанши Облыстық мәслихат пен облыстық 
әкімдіктің 14.12.2004ж.120/242 

шешімі мен қаулысы 
9 Сапақ ауылдық округі  - Сапакский Сапақ Облыстық мәслихат пен облыстық 

әкімдіктің 14.12.2004ж.120/242 
шешімі мен қаулысы 

10 Жетес би ауылдық округі  - Жетес би Жетес би Облыстық мәслихат пен облыстық 
әкімдіктің 23.06.2005 №189/480 

шешімі мен қаулысы  
11 Беларан ауылдық округі  - Беларанский Беларан Облыстық мәслихат пен облыстық 

әкімдіктің 23.06.2005 №189/480 
шешімі мен қаулысы  

12 Аманөткел ауылдық округі  - Аманоткельский Аманөткел Облыс әкімінің 29.12.1993 жылғы 
№ 414 қаулысы 

13 Октябрь ауылдық округі  - Октябрьский Октябрь Облыс әкімінің 29.12.1993 жылғы 
№ 414 қаулысы 

14 Қаратерең ауылдық округі  - Каратеренский Қаратерең Облыс әкімінің 29.12.1993 жылғы 
№ 414 қаулысы 

15 Қосжар ауылдық округі  - Косжарский Қосжар Облыс әкімінің 29.12.1993 жылғы 
№ 414 қаулысы  

16 Құланды ауылдық округі  - Куландинский Құланды Облыс әкімінің 29.12.1993 жылғы 
№ 414 қаулысы 



17 Мергенсай ауылдық округі  - Мергенсайский Мергенсай Облыс әкімінің 29.12.1993 жылғы 
№ 414 қаулысы 

18 Жіңішкеқұм ауылдық 
округі  

- Жинишкекумский Жіңішкеқұм Облыс әкімінің 29.12.1993 жылғы 
№ 414 қаулысы 

19 Қамыстыбас ауылдық 
округі  

- Камыстыбасский Қамыстыбас - 

20 Қарақұм ауылдық округі  - Каракумский Қарақұм Облыс әкімінің 29.12.1993 жылғы 
№ 414 қаулысы 

21 Жаңақұрылыс ауылдық 
округі  

- Жанакурылысский Жаңақұрылыс Облыс әкімінің 29.12.1993 жылғы 
№ 414 қаулысы 

22 Бөген ауылдық округі  - Богенский Бөген Облыс әкімінің 29.12.1993 жылғы 
№ 414 қаулысы 

23 Райым ауылдық округі  - Раимский Райым Облыс әкімінің 29.12.1993 жылғы 
№ 414 қаулысы 

24 Аралқұм ауылдық округі  - Аралкумский Аралқұм Облыстық мәслихат пен облыстық 
әкімдіктің 20.12.2002 № 536/154 

шешімі мен қаулысы  
 
 

Қазалы  ауданы 
                                                                 

           Қазалы ауданы - 1928 жылы Қазалы уезі болысы болып құрылған. 1938 жылы 15 қаңтардан бастап Қызылорда облысының ауданы 
ретінде қайта құрылған.   Қазалы қаласы 1958 жылға дейін, отыз жыл Қазалы ауданының орталығы болып, сол жылы Жаңақазалы, қазіргі 
Әйтеке би кентіне  көшірілді. Халқының саны -74926 адам, оның 99,4 пайызы қазақтар. Құрамында 1 аудандық маңыздағы қала, 1 кент 
әкімдігі мен 19 ауылдық округтер бар. 
 

Орталығы- Әйтеке би кенті  
Центр- кент Айтеке би  

 
 

Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
Административно-территориальные единицы 

 
р/с 
№ 

Ауылдық (ауыл (село), кент) 
округтердің атауы 

наименования аульных округов 
(аулов(сел), поселков) 

Округтің бұрынғы 
атауы 

прежнее 
наименование округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование округов 

Округ 
орталығының 

атауы 
наименование 

центра 

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



(центров) 
(транскрипция) на 

русском языке 

округа документа)   

1 2 3 4 5 6 
1 Әйтеке би кенті Жаңақазалы поселкесі Кент Айтеке би Әйтеке би кенті Мемлекеттік ономастикалық 

комиссияның 8.02.1997  шешімі 
2 Қазалы қаласы - город Казалинск Қазалы қаласы - 
2 Ақжона  ауылдық округі - Акжонинский  Майдакөл ауылы Облыстық мәслихат пен облыстық 

әкімдіктің 14.12.2004ж.120/242 
шешімі мен қаулысы 

3 Алға  ауылдық округі - Алгинский  Ү.Түктібаев 
ауылы 

Облыс әкімінің 29.12.1993 жылғы 
№ 414 қаулысы 

4 Аранды  ауылдық округі - Арандинский  Қожабақы 
ауылы 

Облыс әкімінің 29.12.1993 жылғы 
№ 414 қаулысы  

5 Арықбалық ауылдық округі - Арыкбалыкский  Жанқожа батыр 
ауылы 

Облыс әкімінің 29.12.1993 жылғы 
№ 414 қаулысы  

6 Басықара  ауылдық округі - Басыкаринсикий  Басықара ауылы Облыстық мәслихат пен облыстық 
әкімдіктің 28.03.2001ж. №661 

шешімі  
7 Бірлік ауылдық округі - Бирликский  Бірлік ауылы Облыстық мәслихат пен облыстық 

әкімдіктің 14.12.2004ж.120/242 
шешімі мен қаулысы 

8 Бозкөл ауылдық округі - Бозкольский  Бозкөл ауылы Облыс әкімінің 29.12.1993 жылғы 
№ 414 қаулысы 

9 Ғ.Мұратбаев  атындағы 
ауылдық округі 

Калинин имени Г. Муратбаева Ғани Мұратбаев 
ауылы 

Облыстық мәслихат пен облыс 
әкімінің 25.05.2001ж. №244 шешімі 

10 Қарашеңгел ауылдық округі - Карашенгельский  Жалаңтөс батыр 
ауылы 

Облыстық мәслихат пен облыстық 
әкімдіктің 25.05.2001ж. №244 

шешімі 
11 Көларық  ауылдық округі - Кольарыкский  Ақтан батыр 

ауылы 
Облыс әкімінің 29.12.1993 жылғы 

№ 414 қаулысы 
12 Құмжиек ауылдық округі - Кумжиекский  Қ. Пірімов 

ауылы 
Облыс әкімінің 29.12.1993 жылғы 

№ 414 қаулысы 
13 Қызылқұм ауылдық округі - Кызылкумский  Кәукей ауылы Облыс әкімінің 29.12.1993 жылғы 

№ 414 қаулысы 
14 Майдакөл  ауылдық округі - Майдакольский  Бекарыстан би 

ауылы 
Облыс әкімінің 29.12.1993 жылғы 

№ 414 қаулысы 
15 Майлыбас ауылдық округі - Майлыбасский  Ақсуат ауылы Облыс әкімінің 29.12.1993 жылғы 



№ 414 қаулысы  
16 Өркендеу  ауылдық округі - Оркендеуский  Өркендеу ауылы Облыс әкімінің 29.12.1993 жылғы 

№ 414 қаулысы 
17 Сарыбұлақ  ауылдық округі - Сарбулакский  Сарыбұлақ  

ауылы 
Облыстық мәслихат пен облыстық 

әкімдіктің 14.12.2004ж.120/242 
шешімі мен қаулысы 

18 Сарыкөл  ауылдық округі - Сарыкольский  Абай ауылы Облыс әкімінің 29.12.1993 жылғы 
№ 414 қаулысы 

19 Тасарық  ауылдық округі - Тасарыкский  Тасарық  ауылы Облыстық мәслихат пен облыстық 
әкімдіктің 14.12.2004ж.120/242 

шешімі мен қаулысы 
20 Шәкен ауылдық округі - Шакенский  Шәкен ауылы Облыстық мәслихат пен облыстық 

әкімдіктің 14.12.2004ж.120/242 
шешімі мен қаулысы 

 
 
 

Қармақшы ауданы 
Кармакшинский район 

 
           Қармақшы ауданы –облыстың орталық бөлігінде орналасқан әкімшілік бөлініс. 1928 жылы құрылған. Жері 31,0 мың шаршы км. 
Тұрғыны 52717  адам. Аудандағы 27 елді мекен 2 кенттік және 12 ауылдық округке біріктірілген. Аудан орталығы-Жосалы кенті. Аудан жері 
толығымен Тұран ойпаты алып жатыр. Аудан халқы көп ұлтты. Халықтың негізін қазақтар (96,6%) құрайды. Одан басқа орыс, кәріс, татар, 
түрік, өзбек, т.б ұлт өкілдері тұрады. Ауданда 1996 жылға дейін негізінен, күріш пен қаракөл қойы, оған қосымша сүтті-етті мал, жылқы, 
түйе,, мал азықтық дақылдар өсіруге маманданған 3 ұжымшар,7 кеңшар, 1 мал бордақылау бірлестігі болған.  
         «Қармақшы» атауы 15-ғасырдан бастау алған. Қараөзек арнасының Сырдария өзенімен қиылысқан жерін ежелгі тұрғындар «Қармақшы 
өткелі» деп атаған. Ресеймен байланыс орныға бастаған жылдардан (шамамен 1850ж) бастап осы өткел «Қармақшы форт-2» деп аталған. 
1904 жылы Орынбор-Ташкент т.ж-ның іске қосылған кезінен жергілікті жерден жоса бояуы алынатын бояулы тастардың көптеп шығып 
жатуына байланысты сол төбелердің атымен стансаны «Жосалы» деп атаған.  
 

Орталығы –Жосалы кенті. 
Центр-поселок Жосалы 

 
Әкімшілік-аумақтық бірліктер 

Административно-территориальные единицы 
 
 

№ Ауылдық (ауыл, село, Округтің Округтердің Округ Атаулардың өзгертілгені туралы 



кент) округтердің 
атауы 

Наименование аульных 
округов (аул, 

село,поселков) 

бұрыңғы атауы 
Прежнее 

наименование 
округа 

(орталығының) орыс 
тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 
Наименование округов 

(центров) (транскрипция) 
на русском языке 

орталығының 
атауы 

Наименования 
центра округа 

(құжат шешімі) мәлімет 
Сведение об изменении наименования 

(решение документа) 

1 2 3 4 5 6 
1 Жосалы кенті  - поселок Жосалы Жосалы - 
2 Төретам кенті  - поселок Торетам Төретам  

 
Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 

29.10.1996ж. Х сессиядағы шешімі 
3 Ақай ауылдық округі  - Акайский Ақай ауылы 

 
Облыстық мәслихат пен облыстық 

әкімдіктің 14.12.2004ж.120/242 шешімі 
мен қаулысы 

4 Қармақшы ауылдық 
округі   

Қызылтам Кармакшинский Қармақшы ауылы 
 

Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 
27.12.1997ж.№ 635а шешімі 

5 Иіркөл ауылдық округі  Октябрь Ииркольский Иіркөл ауылы 
 

Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 
27.12.1997ж.  № 635а шешімі 

6 Жосалы ауылдық округі  
 

Қызылжұлдыз Жосалинский Жосалы ауылы 
 

Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 
27.12.1997ж.  № 635а шешімі 

7 Жаңажол ауылдық округі   Төрткөл Жанажолский Дүр Оңғар ауылы 
 

Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 
27.12.1997ж. № 635а шешімі 

8 Ақтөбе ауылдық округі  Чапаево Актобинский Ақтөбе ауылы 
 

Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 
27.12.1997ж. № 635а шешімі  

9 Ақжар ауылдық округі  - Акжарский Ақжар ауылы 
 

Облыс әкімінің 29.12.1993 жылғы 
 № 414 қаулысы  

10 Дауылкөл ауылдық 
округі  

Ленин  Дауылкольский Тұрмағамбет 
ауылы 

Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 
27.12.1997ж.635а шешімі 

11 Алдашбай ахун атындағы 
ауылдық округі  

- имени Алдашбай ахуна Алдашбай ахун 
атындағы ауыл 

Облыс әкімінің 6.09.2004ж      
№127 қаулысы 

12 Қуаңдария ауылдық 
округі  

- Куандарьинский Қуаңдария ауылы 
 

Облыс әкімінің 29.12.1993 жылғы  
№ 414 қаулысы 

13 Көмекбаев атындағы 
ауылдық округі  

Ленин имени Комекбаева Көмекбаев ауылы 
 

Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 
27.12.1997ж. № 635а шешімі 

14 ІІІ - Интернационал 
ауылдық округі  

Қашқансу ІІІ-Интернационал ІІІ-Интернационал 
ауылы 

Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 
27.12.1997ж. № 635а шешімі 

 
 
 



Жалағаш ауданы 
Жалагашский район 

 
 

Жалағаш ауданы -  Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығымен 1939 жылдың 17 қазан күні құрылған.  
Ауданның жалпы жер көлемі 27 мың 156 шаршы километр немесе 28847789 гектар. Аудандағы 18 елді мекен 1 кенттік және               

14 ауылдық округке біріктірілген Аудан орталығы – Жалағаш кенті.  Аудан бойынша – 36 773 халық тұрады. Оның 98,9 % қазақтар. Өзге 
ұлттың басым бөлігін шешендер (130), орыстар(113), корейлер (102) құрайды.  

Аудан бойынша 61 тарихи-мәдени ескерткіштер мемлекеттік есепке алынған. Аталған ескерткіштердің көпшілігі Сырдарияның 
бұрынғы арналары Іңкәрдария, Жаңадария және Қуаңдария бойында орналасқан. 

 
Орталығы- Жалағаш кенті 

Центр – кент Жалагаш 
 

Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
 административно-территориальные единицы 

 
 

р/с 
№ 

Ауылдық (ауыл (село), кент) 
округтердің атауы 

наименования аульных 
округов (аулов(сел), поселков) 

Округтің 
бұрынғы атауы 

прежнее 
наименование 

округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование округов 
(центров) 

(транскрипция) на 
русском языке 

Округ орталығының 
атауы 

наименование центра 
округа 

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

1 2 3 4 5 6 
1 Жалағаш кенті - поселок Жалагаш Жалағаш кенті Қызылорда облысы бойынша 

Қаз. ССР Жоғарғы Кеңесі 
Президиумы Ұйымдастыру 
комитетінің 23.10.1939ж., 

№56 қаулысы  
2 Аққұм ауылдық округі Көкжиде  Аккумский  Аққұм ауылы Облыс әкімі мен облыстық 

мәслихаттың 27.12.1997ж.     
№ 635а шешімі 

3 Аққыр ауылдық округі - Аккырский  Аққыр ауылы Облысы  әкімінің 29.12.1993 
жылғы,  №414 қаулысы 

4 Ақсу ауылдық округі  - Аксуский  Ақсу ауылы Облыс әкімі мен облыстық 



мәслихатытың 20.03. 2003 
жылғы, №181/557 шешімі 

5 Аламесек ауылдық округі Ақарық  Аламесекский  Ақарық ауылы Облыс әкімі мен облыстық 
мәслихаттың 27.12.1997ж.     

№ 635а шешімі 
6 Бұқарбай батыр атындағы 

ауылдық округі 
Ақсай   имени Бухарбай 

батыра 
Бұқарбай батыр ауылы Облыс әкімі мен облыстық 

мәслихаттың 27.12.1997ж.     
№ 635а шешімі 

7 Еңбек ауылдық округі Аламесек  Енбекский  Аққошқар ауылы Облыс әкімі мен облыстық 
мәслихаттың 27.12.1997ж.     

№ 635а шешімі 
8 Жаңадария ауылдық округі - Жанадарьинский  Жаңадария ауылы Облыс әкімдігі мен облыстық 

мәслихаттың 26.03.2004ж., 
№64/819 бірлескен шешімі 

9 Жаңаталап ауылдық округі - Жанаталапский  Жаңаталап ауылы Облыстық мәслихат пен 
облыстық әкімдіктің 

14.12.2004ж.120/242 шешімі 
мен қаулысы 

10 Қаракеткен ауылдық округі - Каракеткенский  Қаракеткен ауылы Облыс әкімі мен облыстық 
мәслихаттың 26.12.2000 

жылғы  №380 шешімі 
11 Мәдениет ауылдық округі Бірінші май  Мадениетский  Мәдениет ауылы Облыс әкімі мен облыстық 

мәслихаттың 27.12.1997ж.     
№ 635а шешімі  

12 Мақпалкөл ауылдық округі - Макпалкольский  Мақпалкөл ауылы Облысы  әкімінің 29.12.1993 
жылғы,  №414 қаулысы 

13 Мырзабай ахун ауылдық 
округі 

-  Мырзабай ахун Мырзабай ахун ауылы Облыстық мәслихат пен 
облыстық әкімдіктің 

14.12.2004ж.120/242 шешімі 
мен қаулысы 

14 Таң ауылдық округі - Танский  Таң ауылы Облысы  әкімінің 29.12.1993 
жылғы,  №414 қаулысы 

15 М.Шәменов атындағы 
ауылдық округі 

Аманкелді  имени М.Шаменова М.Шәменов ауылы Облыс әкімі мен облыстық 
мәслихаттың 27.12.1997ж.     

№ 635а шешімі 
 
 
 



Сырдария ауданы 
Сырдаринский район 

 
                         Сырдария ауданы- 1928 жылдың қаңтар айында Қазақ ССР-ның Жоғарғы Кенесінің Жарлығымен Тереңөзек ауданы болып 
құрылған кезде аудан құрамында 18 ауылдық кеңес болды. 1997 жылы көршілес жатқан Сырдария ауданымен қосылып, Сырдария ауданы 
аталынды. Аудан орталығы Тереңөзек кенті. Ауданның әкімшілік-территориялық аумағындағы 14 елді мекен 1 кентке пен 13 ауылдық 
округке біріктірілген.  Халқының саны – 39564 адам. Оның 98,2 % қазақтар. Өзге ұлттың басым бөлігін орыстар (334), шешендер (130), 
корейлер (52), өзбектер (41), татарлар (27) құрайды. Жер көлемі – 4,1 млн. гектарды құрайды.  

 
Орталығы- Тереңөзек кенті 

Центр – кент Теренозек 
 
 

Әкімшілік - аумақтық бірліктер  
Административно-территориальные единицы 

 
р/с 
№ 

Ауылдық (ауыл(село), 
кент) округтердің атауы 

наименования аульных 
округов (аулов(сел), 

поселков) 

Округтің 
бұрынғы  

атауы  
прежнее 

наименование 
округа 

 Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование округов 
(центров) (транскрипция) 

на русском языке 

Округ 
орталығының 

атауы 
наименование центра 

округа 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет  
сведение об изменении 

наименования  
(решение документа) 

1  Тереңөзек кенті - поселок Теренозек Теренозек кенті ҚР Президентінің 1997 жылғы 10 
қыркүйектегі № 3627 Жарлығы 

2 Айдарлы ауылдық округі 
 

- Айдарлинский  Айдарлы ауылы Қызылорда облысы әкімінің  
1993 жылғы   29 желтоқсандағы  

№414 қаулысы 
3 Жетікөл ауылдық округі - Жетикольский  Жетікөл ауылы Облыстық мәслихат пен облыстық 

әкімдіктің 14.12.2004ж.120/242 
шешімі мен қаулысы 

4 Аманкелді ауылдық округ Ленин  Амангельдинский Аманкелді ауылы 
 
 

Облыс әкімі мен облыстық 
мәслихаттың 27.12.1997ж.             

№ 635а шешімі  
5 Бесарық ауылдық округі Жамбыл Бесарыкский  Бесарық ауылы Облыс әкімі мен облыстық 



мәслихаттың 27.12.1997ж.      
№ 635а шешімі  

6 Қоғалыкөл ауылдық округі - Когалыкольский  Қоғалыкөл ауылы Облысы  әкімінің 29.12.1993 
жылғы,  №414 қаулысы 

7 Шіркейлі ауылдық округ - Ширкейлийский  Шіркейлі ауылы Облысы  әкімінің 29.12.1993 
жылғы,  №414 қаулысы 

8 Н. Ілиясов атындағы 
ауылдық округі 

 

Бесөзек  имени Н Ильясова Н Ілиясов ауылы Облыс әкімі мен облыстық 
мәслихаттың 27.12.1997ж.      

№ 635а шешімі 
9 Шаған ауылдық округі 

 
- Шаганский  Шаған ауылы Облысы  әкімінің 29.12.1993 

жылғы,  №414 қаулысы 
10 Іңкәрдария ауылдық округі - Инкардарьинский  Іңкәрдария ауылы Облысы  әкімінің 29.12.1993 

жылғы,  №414 қаулысы 
11 Ақжарма ауылдық округі 

 
Далакөл  Акжарминский  Ақжарма ауылы Облыс әкімі мен облыстық 

мәслихаттың 27.12.1997ж.      
№ 635а шешімі 

12 Сәкен Сейфуллин ауылдық 
округі 

- С. Сейфуллина  С. Сейфуллин ауылы Облысы  әкімі мен облыстық 
мәслихаттың 15.09.2000 жылғы,  

№ 39 шешімі 
13 А. Тоқмағамбетов атындағы 

ауылдық округі 
Қызылту имени А. Токмагамбетова  А. Тоқмағамбетов 

ауылы 
Облыс әкімі мен облыстық 
мәслихаттың 27.12.1997ж.      

№ 635а шешімі 
14 Қалжан ахун ауылдық 

округі 
- Калжан ахуна  Қалжан ахун ауылы Облысы  әкімі мен облыстық 

мәслихаттың 15.09.2000 жылғы,  
№ 39 шешімі 

 
Шиелі ауданы-  

Шиелийский район 

Шиелі ауданы - Қазақ ССР Жоғарғы Советі Президиуымының Жарлығымен 1928 жылы қыркүйек айында құрылған.  Шиелі ауданы - 
ежелгі Сырдария өзенінің орта ағысына орын тепкен киелі мекен. Шығысында алты алашқа белгілі Сығанақ, Бестам шаҺары, теріскейінде 
Оңтүстік өңірге етене сұғына жатқан қарт Қаратау жатыр. Одан әрі Арқадан бастау алып Шиелі жеріне келіп тірелетін Сарысу өзені 
"Таңбалы тас" тұр. ХІХ ғасырдың соңында орыс армиясының Сыр бойын басып алғаннан кейін орыс көшпенділерінің келуі, 1903-1905 
жылдары Орынбор-Ташкент теміржолының салынуы өңірдің бет бейнесін өзгертумен бірге халық санасының оянуына да ықпал етті. Орыс 
генералы Скоблев атындағы поселке 1919 жылдың 19 майында Шиелі атауына ие болды. Шиелі өңірінде өзінің жанкешті еңбегімен елінің 
де, өзінің де даңқын шығарған даңғайыр дихан Ыбырай Жақаев болды. Осындай тұлғалардың жойқын тегеуріні Шиелі алқабында сонау 
соғыс қарсаңында, 1940 жылы 14 мың кетпен қатысқан Шиелі каналының қазылуы еді. Аумақтық әкімшілік бөлінісі: 1 кент және 22 
ауылдық округтерінен тұрады. Аудандағы 40 елді – мекенде барлығы 78434 адам тұрады. Олар, 21 ұлт өкілінен құралған. Аудан 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D2%A3%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D1%82%D0%B0%D1%81
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AB%D0%B1%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%96%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%B5%D0%B2


тұрғындарының негізін 96,2 пайызын қазақ, 2,3 пайызын орыстар, 1 пайызын кәріс ұлтының өкілдері құраса, қалған 0,5 пайызын басқа ұлт 
өкілдері құрайды. Ауданның жалпы жер көлемі 3239755 га. 

Орталығы – Шиелі кенті 
Центр- кент Шиели 

 
Әкімшілік-аумақтық бірліктер 

 административно-территориальные единицы 
 

№ Ауылдық (ауыл (село) 
кент) округтердің атауы 

наименования аульных 
округов (аулов (село), 

поселков) 

Округтің бұрынғы 
атауы 

прежнее 
наименованние округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 
тіліндегі атауы атауы 

(транскрипциясы) 
наименование округов 

(центров) 
(транскрипция) на 

русском языке 

Округ 
орталығының 

атауы  
наименование 
центра округа 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат немесе шешімі) мәлімет 

сведение об изменении наименования 
(решение документ)    

1 2 3 4 5 6 
1 Шиелі кенті 

 
- поселок Шиели  Шиелі кенті Халық депутат-ң обл-қ советі атқару 

комитетінің шешімі №5.  26.04.1939ж.  
ҚР Жоғарғы Кеңес Президиумы 

қаулысы №1. 15.01 1938 жыл 
2 Ақмая ауылдық округі -  Акмаинский Ақмая ауылы Облыс әкімінің 29.12.1993 жылғы 

№414 қаулысы 
3 
 

Алмалы ауылдық округі  -  Алмалинский Алмалы ауылы Облыс әкімінің 29.12.1993 жылғы 
№414 қаулысы 

4 Гигант ауылдық округі - Гигантский Гигант ауылы Облыс әкімінің 29.12.1993 жылғы 
№414 қаулысы 

5 Ақтоған ауылдық округі -  Актоганский Ақтоған ауылы Облыстық мәслихат пен облыстық 
әкімдіктің 14.12.2004ж.120/242 шешімі 

мен қаулысы 
6 Бәйгеқұм ауылдық округі - Байгекумский Бәйгеқұм ауылы Облыс әкімінің 29.12.1993 жылғы 

№414 қаулысы 
7 Бестам ауылдық округі -  Бестамский Бестам ауылы Облыстық мәслихат пен облыстық 

әкімдіктің 14.12.2004ж.120/242 шешімі 
мен қаулысы 

8 Еңбекші ауылдық округі -  Енбекшинский Еңбекші ауылы Облыс әкімінің 29.12.1993 жылғы 
№414 қаулысы 



9 Жаңатұрмыс ауылдық 
округі  

- Жанатурмысский Жаңатұрмыс 
ауылы 

Облыстық мәслихат пен облыстық 
әкімдіктің 14.12.2004ж.120/242 шешімі 

мен қаулысы 
10 Жиделіарық ауылдық 

округі 
- Жиделиарыкский Жиделіарық 

ауылы 
Облыстық мәслихат пен облыстық 

әкімдіктің 14.12.2004ж.120/242 шешімі 
мен қаулысы  

11 Жөлек ауылдық округі  -  Жолекский Жөлек  
ауылы 

Облыс әкімінің 29.12.1993 жылғы 
№414 қаулысы 

12 Жуантөбе ауылдық округі - Жуантобинский Жуантөбе  
ауылы 

Облыс әкімінің 29.12.1993 жылғы 
№414 қаулысы 

13 Иіркөл ауылдық округі -  Ииркольский Иіркөл  
ауылы 

Облыс әкімінің 29.12.1993 жылғы 
№414 қаулысы 

14 Қарғалы ауылдық округі -  Каргалинский Қарғалы  
ауылы 

Облыс әкімінің 29.12.1993 жылғы 
№414 қаулысы 

15 Керделі ауылдық округі -  Керделинский Керделі  
ауылы 

Облыс әкімінің 29.12.1993 жылғы 
№414 қаулысы 

16 Қоғалы ауылдық округі -  Когалинский Қоғалы 
ауылы 

Облыстық мәслихат пен облыстық 
әкімдіктің 14.12.2004ж.120/242 шешімі 

мен қаулысы 
17 Майлытоғай ауылдық 

округі 
- Майлытогайский Майлытогай 

ауылы 
Облыстық мәслихат пен облыстық 

әкімдіктің 14.12.2004ж.120/242 шешімі 
мен қаулысы 

18 Ортақшыл ауылдық 
округі  

-  Ортакшылский Ортакшыл 
ауылы 

Облыстық мәслихат пен облыстық 
әкімдіктің 14.12.2004ж.120/242 шешімі 

мен қаулысы  
19 
 
 

Сұлутөбе ауылдық округі -  Сулутобинский Сұлутөбе ауылы Облыстық мәслихат пен облыстық 
әкімдіктің 17.06.1997ж.,  

 №512 шешімі  
20 Талаптан ауылдық округі  - Талаптанский Бала би Облыс әкімінің 29.12.1993 жылғы 

№414 қаулысы 
21 Тартоғай ауылдық округі - Тартогайский Тартоғай ауылы Облыс мәслихаты мен әкімшілігінің 

шешімі 17.06.1997 №512 

22 Телікөл ауылдық округі -  Теликольский Ә. Тәжібаев 
ауылы 

Облыс әкімінің 29.12.1993 жылғы 
№414 қаулысы 

23 Төңкеріс ауылдық округі -  Тонкерисский Ш. Қодаманов 
ауылы 

Облыс әкімінің 29.12.1993 жылғы 
№414 қаулысы 



 
 

Жаңақорған ауданы 
Район Жанакорган 

 
 

        Жаңақорған ауданы – Қызылорда облысының оңтүстік шығысында орналасқан аудан. Аудан 1928 жылы 17 қаңтарда құрылған. 
Ауданның территориясы – 16,6 мың шаршы шақырым, бұл облыстың жалпы жер көлемінің 6,8 пайызын құрайды. 

Аудан орталығы - Жаңақорған кенті, Қызылорда қаласынан 178 шақырым қашықтықта орналасқан. Ауданда 2 кент және 24 ауылдық 
округ бар, Аудан бойынша жалпы халық саны -78815 адам. Олардың басым бөлігін орыстар (249), түріктер (200), корейлер (89), өзбектер 
(58), татарлар (40) құрайды. Ауданда барлығы 17 ұлттың өкілдері тұрады. 
, оның ішінде 55723 халық  ауылдық округтерде тұрады.  
                                                        
 

Орталығы –  Жаңақорған кенті 
Центр –поселок  Жанакорган 

 
 

                                                                                           Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
 административно-территориальные единицы 

 
р/с 
№ 

Ауылдық (ауыл (село), кент) 
округтердің атауы 

наименования аульных округов 
(аулов(сел), поселков) 

Округтің бұрынғы 
атауы 

прежнее 
наименование округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование округов 
(центров) (транскрипция) 

на русском языке 

Округ 
орталығының 

атауы 
наименование центра 

округа 

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

1 2 3 4 5 6 

1 Жаңақорған кенті  Жаңақорған поселок Жанакорган Жаңақорған кенті  - 

2 Аққорған ауылдық округі - Аккорганский  Түгіскен ауылы Облыс әкімінің 29.12.1993 
жылғы №414 қаулысы 

3 Ақүйік ауылдық округі  - Акуйикский  Бірлік ауылы Облыс әкімінің 29.12.1993 
жылғы №414 қаулысы 

4 Байкенже ауылдық округі - Байкенжинский  Байкенже ауылы Облыс әкімінің 29.12.1993 
жылғы №414 қаулысы 

5 Бесарық ауылдық округі - Бесарыкский  Бесарык ауылы Облыс әкімінің 29.12.1993 
жылғы №414 қаулысы 



6 Екпінді ауылдық округі - Екпиндинский  Екпінді ауылы Облыстық мәслихат пен 
облыстық әкімдіктің 
14.12.2004ж.120/242 
шешімі мен қаулысы 

7 Жайылма ауылдық округі - Жайылминский  Жайылма ауылы Облыстық мәслихат пен 
облыстық әкімдіктің 
14.12.2004ж.120/242 
шешімі мен қаулысы 

8 Жаңарық ауылдық округі - Жанарыкский  Жаңарық ауылы Облыстық мәслихат пен 
облыстық әкімдіктің 
14.12.2004ж.120/242 
шешімі мен қаулысы 

10 М.Нәлібаев атындағы ауылдық 
округі 

Ақжол   имени Машбек Налибаева Ақжол ауылы Облыстық мәслихат пен 
облыстық әкімдіктің 

124.05.2005ж.,178/432 
шешімі  

11 Қандөз ауылдық округі - Кандозский  Қандөз ауылы Облыс әкімінің 29.12.1993 
жылғы №414 қаулысы 

12 Қаратөбе ауылдық округі - Каратобинский  Қаратөбе ауылы Облыс әкімінің 29.12.1993 
жылғы №414 қаулысы 

13 Кейден ауылдық округі  - Кейденский  Кейден ауылы Облыстық мәслихат пен 
облыстық әкімдіктің 

26.03.2004ж., бірлескен 
шешімі №63/821  

14 Келінтөбе ауылдық округі - Келинтобинский  Келінтөбе ауылы Облыс әкімінің 29.12.1993 
жылғы №414 қаулысы 

15 Қожакент ауылдық округі Миялы  Кожакентский  Қожакент ауылы Облыс әкімі мен облыстық 
мәслихаттың 27.12.1997ж.      

№ 635а шешімі 
16 Қожамберді ауылдық округі - Кожамбердинский  Қожамберді ауылы Облыстық мәслихат пен 

облыстық әкімдіктің 
14.12.2004ж.120/242 
шешімі мен қаулысы  

17 Көктөбе ауылдық округі - Коктобинский  Көктөбе ауылы Облыстық мәслихат пен 
облыстық әкімдіктің 
14.12.2004ж.120/242 
шешімі мен қаулысы 

18 Қосүйеңкі ауылдық округі - Косуйенкиский  Қосүйеңкі ауылы Облыстық мәслихат пен 



облыстық әкімдіктің 
14.12.2004ж.120/242 
шешімі мен қаулысы 

19 Қыраш ауылдық округі - Кырашский  Қыраш ауылы Облыстық мәслихат пен 
облыстық әкімдіктің 
14.12.2004ж.120/242 
шешімі мен қаулысы  

21 Қыркеңсе ауылдық округі Задария  Кыркенсинский  Әбдіғаппар ауылы Облыс әкімі мен облыстық 
мәслихаттың 27.12.1997ж.      

№ 635а шешімі 
22 Манап ауылдық округі - Манапский  Манап ауылы Облыстық мәслихат пен 

облыстық әкімдіктің 
14.12.2004ж.120/242 
шешімі мен қаулысы 

23 Өзгент ауылдық округі - Узгентский  Өзгент ауылы Облыс әкімінің 29.12.1993 
жылғы №414 қаулысы 

24 Сунақата ауылдық округі - Сунакатинский  Сунақата ауылы Обл әкімдігінің қаулысы 
№414 29.12.1993 жыл 

25 Сүттіқұдық ауылдық округі - Суттыкудыкский  Тақыркөл ауылы Облыстық әкімдік пен 
облыстық мәслихаттың 
29.07.2000ж., №277а/32 

шешімі 
26 Талап ауылдық округі - Талапский  Бесарық стансасы Облыстық мәслихат пен 

облыстық әкімдіктің 
14.12.2004ж.120/242 
шешімі мен қаулысы 

 Төменарық ауылдық округі - Томенарыкский  Төменарық ауылы Облыс әкімінің 29.12.1993 
жылғы №414 қаулысы 

27 Шалқия кенті - Шалкия  Шалқия кенті - 
 

 
4-кесте 

Қызылорда қаласы 
 

Тасбөгет кентінің  әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы – Тасбөгет кенті  

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



№ разъездер) атауы 
наименование 

населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

бұрынғы атауы 
прежнее наименование 

населенных пунктов 

(транскрипциясы) 
наименование (транскрипция) на 

русском языке 

шешімі) мәлімет  
сведение об измененеии наименования 

(решение документа) 
 

1 2 3 4 5 
1. Тасбөгет кенті 

 
- Тасбогет  

 
- 

  2. 
  

Иіркөл ауылы  - село Иирколь 
 

- 

 
Белкөл кентінің  әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы – Белкөл кенті  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 

1. Белкөл кенті 
 

- Белкуль 
 

- 

2. Бірқазан ауылы - село Бирказан 
 

- 

 
 
 
 
 
 

Қарауылтөбе ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы – Қарауылтөбе ауылы 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 



1 Қарауылтөбе ауылы - село Караултобе - 
 

Ақсуат ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы – Ж. Махамбетов ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Ж. Махамбетов 

атындағы ауыл 
Киров село имени Ж. Махамбетова Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 

27.12.1997ж.,   № 635а шешімі 
 
 

Ақжарма ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы – Ақжарма ауылы 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Ақжарма ауылы - село Акжарма - 
2 Талдыарал ауылы - село Талдыарал - 
3 Құбас ауылы - село Кубас - 
4 Қалғандария ауылы - село Калгандария - 

 
Қызылөзек ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы – Қараөзек ауылы 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 



1 Қараөзек ауылы - село Караозек - 
2 Айнакөл ауылы Қызылорда бақша-

тәжірибе шаруашылық 
ауылы 

село Айнаколь Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 
27.12.1997ж.,   № 635а шешімі 

3 Қараөзек стансасы - станция Караозек - 
 

Қызылжарма ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы – Қызылжарма ауылы 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Қызылжарма ауылы - село Кызылжарма - 
2 Байқадам ауылы - село Байкадам - 

 
Талсуат ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы – Талсуат ауылы 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Талсуат ауылы Александровск село Талсуат Облыстық мәслихат пен облыстық әкімдіктің 

14.12.2004ж.120/242 шешімі мен қаулысы 
Қосшыңырау ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы – Абай ауылы 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 



1 Абай ауылы - село Абай - 
2 Досан ауылы КазРис село Досан Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 

27.12.1997ж.,   № 635а шешімі 
 
 
 

Арал ауданы 
Аральский район 

 
Арал қаласының әкімшілік-аумақтық бірліктері 

административно-территориальные единицы города Аральск 
 

Орталығы – Арал қаласы 
Центр –  город Аральск 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 
 

Арал қаласы 
 

- город Аральск 
 

- 

 
 
 
 
 
 

Сексеуіл кентінің  әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы – Сексеуіл кенті  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, 

разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) 
на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 



1 Сексеуіл кенті 
 

- Сексеульск 
 

- 

2 Күнту стансасы - станция Кунту - 
3 №82 разъезд Құрлық - №82 разъезд Курлык - 
 №83 разъезд Тербенбес - №83 разъезд Тербенбес - 
 №84 разъезд Құмсағыз - №84 разъезд Кумсагыз - 
 №85 разъезд Сарышығанақ - №85 разъезд Сарышыганак - 
 №86 разъезд Жалғызағым - №86 разъезд Жалгызагым - 

 
 

Жақсықылыш кентінің  әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы – Жақсықылыш кенті  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, 

разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) 
на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 

1 Жақсықылыш кенті  - Жаксыкылыш 
 

- 

 
 

Бекбауыл ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы – Бекбауыл ауылы 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Бекбауыл ауылы  - Бекбауыл  - 
2 Құмбазар ауылы - Кумбазар  - 
3 Үкілісай ауылы - Укилисай - 

 
Қосаман ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы – Қосаман ауылы 



 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Қосаман ауылы - Косаман - 
2 Бердікөл ауылы - Бердиколь - 
3 Ақеспе ауылы - Акеспе  - 

 
Ақирек ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы – Ақбай ауылы 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Ақбай ауылы - Акбай - 

 
Сазды ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы – Сазды ауылы 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Сазды ауылы - Сазды - 

 
Атанши ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы – Атанши ауылы 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  



наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Атанши ауылы - Атанши - 
2 Жіңішкеқұм ауылы - Жинишкекум - 

 
 

Сапақ ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы – Сапақ ауылы 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее 
наименование 

населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Сапақ ауылы -  Сапак  - 
2 №88 Тасбөгет разъезді   - №88 разъезд Тасбугет  - 
3 №89 Алтықұдық разъезді  - № 89 разъезд Алтыкудык  - 
4 Көктем ауылы - Коктем  - 

 
Жетес би  ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы – Райым ауылы 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Райым ауылы   Раим - 
2 Ескіұра ауылы  Ескиура   
3 Водокачка ауылы   Водокачка  

 
Беларан  ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы – Құланды ауылы 
 



Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Құланды ауылы - Куланды - 

 
Аманөткел  ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы – Аманөткел ауылы 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Аманөткел ауылы - Аманоткель - 
2 Ақшатау - Акшатау - 
3 Аққұлақ ауылы - Аккулак - 
4 Хан ауылы - Хан - 

Октябрь  ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы – Күршек ауылы 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Күршек - Куршек - 
2 Шижаға - Шижага - 

 
Қаратерең  ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы – Қаратерең ауылы 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  



наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Қаратерең ауылы - Каратерен - 
2 Көне Қаратерең ауылы - Коне Каратерен - 
3 Жаңақоныс ауылы - Жанаконыс - 
4 Тастақ - Тастак - 

 
Қосжар  ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы – Қосжар ауылы 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Қосжар ауылы - Косжар - 

 
 

Құланды  ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы – Ақбасты ауылы 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Ақбасты  ауылы - Акбасты - 

 
 

Мергенсай  ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы – Жалаңаш ауылы 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  



наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1  Жалаңаш ауылы - Жаланаш - 
2 Тастүбек ауылы - Тастубек  

 
 

Жіңішкеқұм  ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –Тоқабай ауылы 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1   Тоқабай ауылы - Токабай - 

 
 
 

Қамыстыбас  ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы – Қамыстыбас ауылы 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее 
наименование 

населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Қамыстыбас ауылы - Камыстыбас - 
2 № 91 разъезд Санияз - Разъезд № 91 - 
3 № 92 разъезд Сорбеткей - Разъезд  № 92 - 

 
Қарақұм  ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы – Абай ауылы 
 

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



№ разъездер) атауы 
наименование 

населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

бұрынғы атауы 
прежнее наименование 

населенных пунктов 

(транскрипциясы) 
наименование (транскрипция) на 

русском языке 

шешімі) мәлімет  
сведение об измененеии наименования 

(решение документа) 
 

1 2 3 4 5 
1 Абай ауылы - Абай - 
2 Ерімбетжаға ауылы - Еримбетжага - 
3 Көкаша ауылы - Кокаша - 

 
Жаңақұрылыс ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы – Жаңақұрылыс ауылы 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Жаңақұрылыс ауылы - Жанакурылыс - 

 
 

Бөген ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы – Бөген ауылы 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Бөген ауылы - Боген - 
2 Қарашалаң ауылы - Карашалан  
3 Көне Бөген ауылы - Коне Боген  

 
Райым ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы – Қызылжар ауылы 
 

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



№ разъездер) атауы 
наименование 

населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

бұрынғы атауы 
прежнее наименование 

населенных пунктов 

(транскрипциясы) 
наименование (транскрипция) на 

русском языке 

шешімі) мәлімет  
сведение об измененеии наименования 

(решение документа) 
 

1 2 3 4 5 
1 Қызылжар ауылы - Кызылжар  - 
2 Шөмішкөл ауылы - Шомишколь - 

 
Аралқұм ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы – Аралқұм ауылы 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Аралқұм ауылы - Аралкум   - 
2 Мойнақ ауылы - Мойнак  - 
3 Шөміш ауылы - Шомиш - 

 
 
 

Қазалы ауданы 
Казалинский район 

 
Әйтеке би кентінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

административно-территориальные единицы поселка Айтеке би  
 

Орталығы – Әйтеке би кенті 
Центр –  поселок Айтеке би 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 



1 
 

Әйтеке би кенті 
 

- поселок Айтеке би 
 

- 

 
 

Қазалы қаласының әкімшілік-аумақтық бірліктері 
административно-территориальные единицы города Казалинск 

 
Орталығы – Қазалы қаласы 

Центр –  город Казалинск 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 
 

Қазалы қаласы 
 

- город Казалинск 
 

- 

 
 
 
 

Ақжона ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы – Майдакөл ауылы 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Майдакөл ауылы - Майдаколь   - 

 
 

Алға ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы – Ү. Түктібаев атындағы ауыл 

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



№ разъездер) атауы 
наименование 

населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

бұрынғы атауы 
прежнее наименование 

населенных пунктов 

(транскрипциясы) 
наименование (транскрипция) на 

русском языке 

шешімі) мәлімет  
сведение об измененеии наименования 

(решение документа) 
 

1 2 3 4 5 
1 Ү. Түктібаев атындағы 

ауыл 
- имени У. Туктибаева - 

 
Аранды ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы – Аранды ауылы 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Аранды ауылы - Аранды - 
2 Кожабақы ауылы - Кожабакы - 

 
 
 

Арықбалық ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы – Жанқожа батыр атындағы ауыл 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Жанқожа батыр 

атындағы ауыл 
Қазақстанның               

40 жылдығы совхозы 
имени Жанкожа батыра Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 

27.12.1997ж.,   № 635а шешімі 
 

Басықара ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы – Басықара ауылы 

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



№ разъездер) атауы 
наименование 

населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

бұрынғы атауы 
прежнее наименование 

населенных пунктов 

(транскрипциясы) 
наименование (транскрипция) на 

русском языке 

шешімі) мәлімет  
сведение об измененеии наименования 

(решение документа) 
 

1 2 3 4 5 
1 Басықара ауылы - Басыкара - 
2 №98 разъезд - №98 разъезд  

 
Бірлік ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы – Бірлік ауылы 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Бірлік ауылы - Бирлик - 

 
 
 
 

Бозкөл ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы – Бозкөл ауылы 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Бозкөл ауылы - Бозколь - 

 
Ғ. Мұратбаев атындағы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы – Ғ. Мұратбаев атындағы ауыл 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  



наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Ғ. Мұратбаев атындағы 

ауыл 
- имени  Г. Муратбаева - 

2 96 разъезд Кеңес - 96 разъезд Кенес - 
 

Қарашеңгел ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы – Жалаңтөс батыр ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Жалаңтөс батыр ауылы - имени Жалантос батыра  - 
2 Алтай разъезді - Разъезд Алтай - 
3 Ойынды разъезді - Разъезд Ойынды - 
4 Көбек стансасы - Станция Кобек  - 
5 Водокачка ауылы - Водокачка - 
6 Үйрек ауылы - Уйрек - 

 
Көларық ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы – Ақтан батыр ауылы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Ақтан батыр ауылы - имени Актан батыра  - 

 
 

Құмжиек ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы – Қ. Пірімов атындағы ауыл  



 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Қ. Пірімов атындағы 

ауыл  
 

- имени К. Примова - 

2 Мәдениет ауылы - Мадениет - 
3 Қожақазған ауылы - Кожаказган - 
4 Тапа ауылы - Тапа - 

 
 

Қызылқұм ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы – Кәукей ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Кәукей ауылы - Каукей  - 
2 Ажар ауылы - Ажар - 

 
 

Майдакөл ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы – Бекарыстан би ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Бекарыстан би К. Маркс атындағы Бекарыстан би Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 



атындағы ауыл  ауыл  27.12.1997ж.,   № 635а шешімі 
 
 

Майлыбас ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы – Ақсуат ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Ақсуат ауылы - Аксуат - 
2 101 разъезд - 101 разъезд - 
3 102 разъезд - 102 разъезд - 
4 103 разъезд - 103 разъезд - 
5 99 разъезд - 99 разъезд - 
6 Байқожа стансасы - станция Байкожа - 
7 Майлыбас стансасы - станция Майлыбас  
8 Бірлік ауылы - Село Бирлик  

 
 

Өркендеу ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы – Өркендеу ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Өркендеу ауылы - Оркендеу - 

 
 

Сарыбұлақ ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы – Сарыбұлақ ауылы  

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



№ разъездер) атауы 
наименование 

населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

бұрынғы атауы 
прежнее наименование 

населенных пунктов 

(транскрипциясы) 
наименование (транскрипция) на 

русском языке 

шешімі) мәлімет  
сведение об измененеии наименования 

(решение документа) 
 

1 2 3 4 5 
1 Сарбұлақ ауылы - Сарыбулак - 
2 Сортүбек ауылы - Сортубек - 

 
Сарыкөл ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы – Абай ауылы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Абай ауылы - Абай - 
2 Жұбан ауылы - Жұбан - 

 
 
 

Тасарық ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы – Тасарық ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Тасарық  ауылы -  Тасарык - 
2 Лақалы  ауылы -  Лакалы - 
3 Отгон ауылы -  Отгон  

 
 

Шәкен ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы – Шәкен ауылы  



 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Шәкен   ауылы -  Шакен - 
2 Шилі  ауылы -  Шили - 
3 Шөлқұм ауылы -  Шөлқұм - 

 
 
 

Қармақшы ауданы 
Кармакшинский район 

 
Жосалы кентінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

административно-территориальные единицы поселка Жосалы  
 

Орталығы – Жосалы кенті 
Центр –  поселок Жосалы 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 
 

Жосалы кенті 
 

- поселок Жосалы 
 

- 

2 Қорқыт стансасы 
 

- Станция Коркыт 
 

- 

3 Диірментөбе стансасы 
 

- Станция   Дирментобе 
 

 

4 Кемесалған разъезді - разъезд Кемесалган 
 

- 

5 Шошқакөл разъезді - разъезд Шошкаколь - 
6 Сарытоғай разъезді - разъезд Сарытогай - 



7 Ордазы  разъезді - разъезд Ордазы - 
8 Елшібай разъезді - разъезд Ельшибай - 

        
Төретам кентінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

административно-территориальные единицы поселка Торетам  
 

Орталығы – Төретам кенті 
Центр –  поселок Торетам 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 
 

Төретам кенті 
 

- поселок Торетам 
 

- 

 
Ақай ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы – Ақай ауылы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Ақай   ауылы -  Акай - 

 
Қармақшы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы – Шәкен ауылы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 



1 Қармақшы   ауылы -  Кармакши - 
2 Қызылтам стансасы -  станция Кызылтам - 
3 Анакөл разъезі 

 
-  разъезд Анаколь - 

4 Абыла разъезі 
 

- разъезд Абыла - 

 
Иіркөл ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы – Иіркөл ауылы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Иіркөл   ауылы Октябрь  Иирколь  Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 

27.12.1997ж., №635а шешімі 
 

Жосалы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –   Төребай би ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Төребай би ауылы 

 
Жосалы совхозы 
 

 Торебай би Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 
26.12.2000ж.,   № 380б шешімі 

 
 
 

Жаңажол ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –   Дүр Оңғар ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  



наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Дүр Оңғар ауылы 

 
Жаңажол 
 

 Дур Онгар Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 
31.03.2010ж.,   № 717/238 шешімі 

 
 

Ақтөбе ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –   Ақтөбе ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Ақтөбе ауылы 

 
Чапаев колхозы 
 

 Актобе Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 
27.12.1997ж., №635а шешімі  

 
Ақжар ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы –   Ақжар ауылы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Ақжар ауылы 

 
- 

 
 Акжар Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 

27.12.1997ж., №635а шешімі  
2 Таңшапағы ауылы - Таншапагы - 

 
 

Дауылкөл ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –   Ақжар ауылы  

 



Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Тұрмағамбет ауылы 

 
Ленин совхозы 

 
 Турмагамбет  Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 

27.12.1997ж., №635а шешімі  
 

 
Алдашбай ахун ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы –   Алдашбай ахун ауылы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Алдашбай ахун ауылы 

 
Майлыөзек совхозы 

 
Алдашбай ахуна Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 

27.12.1997ж., №635а шешімі  
 

Қуаңдария ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –   Қуаңдария ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Қуаңдария ауылы 

 
- Куандария  - 

2 Тұрған тамы ауылы 
 

- Турган тамы 
 

- 

3 Генерал тамы  - Генерал тамы 
 

- 

 



Көмекбаев атындағы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –   Көмекбаев ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Көмекбаев ауылы 

 
- Комекбаев  - 

2 Кекірелі ауылы - Кекирели - 
 

ІІІ - Интернационал ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –   ІІІ - Интернационал ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 ІІІ – Интернационал 

ауылы 
 

- ІІІ - Интернационал  - 

2 Бірлік ауылы - Бирлик - 
 

 
 

Жалағаш ауданы 
Жалагашский район 

 
Жалағаш кентінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

административно-территориальные единицы поселка Жалагаш  
 

Орталығы – Жалагаш кенті 
Центр –  поселок Жалагаш 

 



Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 
 

Жалагаш кенті 
 

- поселок Жалагаш 
 

- 

 
 
 

Аққұм ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –   Аққұм ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Аққұм ауылы - Аккум  - 

 
 Ақсу ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы –   Ақсу ауылы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Ақсу ауылы - Аксу  - 

 
 
 
 
 
 



Аламесек ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –   Ақарық ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Ақарық ауылы - Акарык  - 

 
 

Бұқарбай батыр атындағы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –   Бұқарбай батыр ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Бұқарбай батыр ауылы - Бухарбай батыра  - 

 
Еңбек ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы –   Аққошқар ауылы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Аққошқар ауылы - Аккошкар  - 

 
 
 
 
 



Жаңадария ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –   Жаңадария ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Жаңадария ауылы - Жанадария  - 

 
 

Жаңаталап ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –   Жаңаталап ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Жаңаталап ауылы - Жанаталап  - 

 
 

Қаракеткен ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –   Қаракеткен ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Қаракеткен ауылы - Каракеткен  - 
2 Далдабай ауылы - Далдабай - 

 
 
 



Мәдениет ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –   Мәдениет ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Мәдениет ауылы - Мадениет  - 
2 Сәтбай ауылы - Сатбай - 

 
Мақпалкөл ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы –   Мақпалкөл ауылы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Мақпалкөл ауылы - Макпалколь - 

 
Мырзабай ахун ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы –   Мырзабай ахун ауылы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Мырзабай ахун ауылы Қазақстанның  

ХХ жылдығы 
Мырзабай ахун Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 

27.12.1997ж., №635а шешімі 
 
 
 
 



Таң ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –   Таң  ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Таң ауылы - Тан - 
2 Жаңақоныс - Жанаконыс - 

 
М. Шәменов атындағы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы –   М. Шәменов  ауылы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 М. Шәменов ауылы Айнакөл М. Шаменова Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 

27.12.1997ж., №635а шешімі 
 

Сырдария ауданы 
Сырдарьинский район 

 
Тереңөзек кентінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

административно-территориальные единицы поселка Теренозек  
 

Орталығы – Тереңөзек кенті 
Центр –  поселок Теренозек 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 



1 2 3 4 5 
1 
 

Тереңөзек кенті 
 

- поселок Теренозек 
 

- 

 
 
 

Айдарлы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –   Айдарлы ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Айдарлы ауылы - Айдарлы  - 

 
Жетікөл ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы –   Жетікөл ауылы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Жетікөл ауылы - Жетиколь - 

 
 
 

Аманкелді ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –   Аманкелді ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 



1 2 3 4 5 
1 Аманкелді ауылы Ленин Амангельды Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 

27.12.1997ж., №635а шешімі 
 

Бесарық ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –   Бесарық ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Бесарық ауылы - Бесарык - 

 
Қоғалыкөл ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы –   Қоғалыкөл ауылы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Қоғалыкөл ауылы Жамбыл Когалыколь Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 

27.12.1997ж., №635а шешімі 
 

Шіркейлі ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –   Шіркейлі ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Шіркейлі ауылы - Ширкейли - 

 



 
Н. Ілиясов атындағы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы –   Н. Ілиясов ауылы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Н. Ілиясов ауылы - Н. Ильясова - 

 
Шаған ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы –   Шаған ауылы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Шаған ауылы - Шаган - 

 
Іңкәрдария ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы –   Іңкәрдария ауылы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Іңкәрдария ауылы - Инкардария - 

 
Ақжарма ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы –   Іңкәрдария ауылы  
 

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



№ разъездер) атауы 
наименование 

населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

бұрынғы атауы 
прежнее наименование 

населенных пунктов 

(транскрипциясы) 
наименование (транскрипция) на 

русском языке 

шешімі) мәлімет  
сведение об измененеии наименования 

(решение документа) 
 

1 2 3 4 5 
1 Ақжарма ауылы Ильич Акжарма Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 

27.12.1997ж., №635а шешімі 
 
 

С. Сейфуллин атындағы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –   С. Сейфуллин ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 С. Сейфуллин ауылы - С. Сейфуллина - 

 
 

А. Тоқмағамбетов атындағы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –   А. Тоқмағамбетов ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 А. Тоқмағамбетов 

ауылы 
XXVIII партсъезд А. Токмагамбетова Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 

27.12.1997ж., №635а шешімі  
 

 Қалжан ахун ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –   Қалжан ахун ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  



наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Қалжан ахун ауылы Аманкелді Калжан ахун Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 

27.12.1997ж., №635а шешімі  
 

Шиелі ауданы 
Шиелийский район 

 
Шиелі кентінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

административно-территориальные единицы поселка Шиели  
 

Орталығы – Шиели кенті 
Центр –  поселок Шиели 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 
 

Шиели кенті 
 

- поселок Шиели 
 

- 

 
 
 

Ақмая ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –   Ақмая ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Ақмая ауылы Авангард Акмая Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 

27.12.1997ж., №635а шешімі 



2 Полуказарма ауылы - Полуказарма - 
 

Алмалы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –   Алмалы ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Алмалы ауылы Шиелі Алмалы Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 

27.12.1997ж., №635а шешімі 
2 Лесхоз ауылы - Лесхоз - 
3 20 разъезд - 20 разъезд - 
4 21 разъезд - 21  разъезд - 

 
Гигант ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы –   Бидайкөл ауылы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Бидайкөл ауылы Гигант Бидайколь Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 

27.12.1997ж., №635а шешімі 
2 Ақтам ауылы - Актам - 
3 22 разъезд - 22 разъезд - 

 
Ақтоған ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы –   Досбол датқа ауылы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 



(станции, разъезды)  
1 2 3 4 5 
1 Досбол датқа ауылы Ақтоған Досбол датка Облыс әкімінің  29.06.1994ж.,  №123 қаулысы 

 
Бәйгеқұм ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы –   Бәйгеқұм ауылы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Бәйгеқұм ауылы - Бәйгеқұм - 

 
Бестам ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы –   Бестам ауылы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Бестам ауылы Ленин Бестам Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 

27.12.1997ж., №635а шешімі 
 

Еңбекші ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –   Бестам ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Еңбекші ауылы - Енбекши - 
2 Қосүйеңкі ауылы - Косуйенки - 



 
 
 

Жаңатұрмыс ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –   Байсын ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Байсын ауылы Жаңатұрмыс Байсын Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 

27.12.1997ж., №635а шешімі 
 

Жиделіарық ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –   Жиделіарық ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Жиделіарық ауылы - Жиделиарык - 

 
 

Жөлек ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –   Жөлек ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Жөлек ауылы - Жолек - 
2 Жуантөбе ауылы - Жуантөбе - 



 
 

Жуантөбе ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –    Алғабас ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Алғабас ауылы - Алғабас - 

 
Иіркөл ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы –    Жансейіт ауылы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Жансейіт ауылы Райспецхозобъединение Жансейіт Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 

27.12.1997ж., №635а шешімі 
2 Ы. Жақаев атындағы 

ауыл 
Қызыл-ту И. Жахаева Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 

27.12.1997ж., №635а шешімі 
 

Қарғалы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –    Бұланбай бауы ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Бұланбай бауы ауылы Қарғалы Буланбай бауы Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 

27.12.1997ж., №635а шешімі 



 
Керделі ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы –    Н. Бекежанов атындағы ауыл  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Н. Бекежанов атындағы 

ауыл  
Коммунизм имени Н. Бегежанова  

 
Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 

27.12.1997ж., №635а шешімі 
 
 

Қоғалы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –    Ботабай ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Ботабай ауылы - Ботабай - 

 
Майлытоғай ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы –    Майлытоғай ауылы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Майлытоғай ауылы - Майлытогай - 

 
 
 



 
Ортақшыл ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы –    Ортақшыл ауылы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Ортақшыл ауылы - Ортакшыл - 
2 Қызылқайың ауылы - Кызылкаин - 

 
 

 Сұлутөбе ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –    Сұлутөбе ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Сұлутөбе ауылы - Сулутобе - 
2 Бірлестік ауылы - Бирлестик - 
3 1 Мамыр - 1 Мамыр - 

 
Талаптан ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы –    Бала би ауылы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Бала би ауылы Талаптан Бала би Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 

27.12.1997ж., №635а шешімі  



 
Тартоғай ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы –    Тартоғай ауылы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Тартоғай ауылы - Тартоғай - 
2 Кірпіш зауыты ауылы - Кирпичный завод - 
3 2 Ферма -  2 Ферма - 

 
 

Телікөл ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –    Әбділда Тәжібаев ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Әбділда Тәжібаев. 

ауылы 
Қызылдихан Абдильда Тажибаев Облыстық мәслихаттың 20.03.2003ж.,      

№180  шешімі  
 

Төңкеріс ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –    Ш. Қодаманов атындағы ауыл  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Ш. Қодаманов 

атындағы ауыл 
Төңкеріс имени Ш. Кодаманова Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 

27.12.1997ж., №635а шешімі 



 
Жаңақорған ауданы 
Жанакорганский район 

 
Жаңақорған кентінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

административно-территориальные единицы поселка Жанакорган  
 

Орталығы – Жанакорган кенті 
Центр –  поселок Жанакорган 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 
 

Жаңақорған кенті 
 

- поселок Жанакорган 
 

- 

 
Шалқия кентінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

административно-территориальные единицы поселка Шалкия  
 

Орталығы – Шалқия кенті 
Центр –  поселок Шалкия 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 
 

Шалқия кенті 
 

- поселок Шалкия 
 

- 

2 Құттықожа ауылы Ленин ауылы Куттыкожа Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 
27.12.1997ж., №635а шешімі 

 
 
 



Аққорған ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –   Түгіскен ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Түгіскен ауылы - Тугискен - 

 
Ақүйік ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы –   Бірлік ауылы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Бірлік ауылы - Бирлик - 

 
Байкенже ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы –   Байкенже ауылы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Байкенже ауылы - Байкенже - 
2 Билібай ауылы Қандықұдық Билибай Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 

27.12.1997ж., №635а шешімі 
 

 
Бесарық ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы –   Бесарық ауылы  



 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Бесарық ауылы Талап Бесарык Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 

27.12.1997ж., №635а шешімі 
2 Апанқақ ауылы - Апанкак - 
3 Кеңес ауылы - Кенес - 

 
Екпінді ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы –   Екпінді ауылы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Екпінді ауылы - Екпинды - 

 
 

 Жайылма ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –   Жайылма ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Жайылма ауылы - Жаилма - 

 
 

Жаңарық ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –   Жаңарық ауылы  



 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Жаңарық ауылы - Жанарык - 

 
 

Машбек Нәлібаев атындағы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –   Ақжол ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Ақжол ауылы Политотдел Акжол Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 

27.12.1997ж., №635а шешімі 
 
 

Қандөз ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –   Қандөз ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Қандөз ауылы - Кандоз - 
2 Қалғансыр ауылы - Калгансыр - 
3 Қашқанкөл ауылы - Кашканколь - 

 
 
 



Қаратөбе ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –   Қаратөбе ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Қаратөбе ауылы - Каратобе  - 

 
Кейден ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы –   Кейден ауылы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Кейден ауылы Бірлестік Кейден  Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 

27.12.1997ж., №635а шешімі 
2 Аққұм ауылы - Аккум - 
3 Қауық ауылы - Кауык - 

 
Келінтөбе ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы –   Келінтөбе ауылы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Келінтөбе ауылы - Келинтобе  - 

 
 

Қожакент ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 



Орталығы –   Қожакент ауылы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Қожакент ауылы Миялы Кожакент  Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 

27.12.1997ж., №635а шешімі 
 
 

Қожамберді ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –   Қожамберді ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Қожамберді ауылы Коммунизм Кожамберды  - 

 
Көктөбе ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы –   Көктөбе ауылы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Көктөбе ауылы - Коктобе  - 

 
 

Қосүйеңкі ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –   Қосүйеңкі ауылы  

 



Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Қосүйеңкі ауылы - Косуйенки  - 

 
 Қыраш ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы –   Қыраш ауылы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Қыраш ауылы - Кыраш  - 

 
 

Қыркеңсе ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –   Әбдіғаппар ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Әбдіғаппар ауылы Қыркеңсе  Абдигаппар  Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 

27.12.1997ж., №635а шешімі 
 
 

Манап ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –   Манап ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  



наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Манап ауылы Ескі Талап  Манап  Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 

27.12.1997ж., №635а шешімі 
2 Талап стансасы - Талап - 

 
Өзгент ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы –   Өзгент ауылы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Өзгент ауылы -  Өзгент  - 
2 Ақсуат ауылы - Ақсуат - 

 
Сунақата ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы –   Сунақата ауылы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Сунақата  ауылы -  Сунаката  - 
2 Еңбек ауылы Ескі Екпінді Еңбек Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 

27.12.1997ж., №635а шешімі 
 

Сүттіқұдық ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –   Тақыркөл ауылы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  



наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Тақыркөл  ауылы Жұлдыз Такырколь  Облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 

27.12.1997ж., №635а шешімі 
 

Талап ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
Орталығы –   Бесарық стансасы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Бесарық стансасы - Бесарык  - 
2 Сатымсай разъезді - Сатымсай - 

 
Төменарық ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Орталығы –   Төменарық ауылы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 Төменарық ауылы - Томенарык  - 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


