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А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты осы еңбегін Қазақстан 

Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойына тарту ретінде 

ұсынады. 

 

 

Институт языкознания им. А.Байтурсынова посвящает данный труд 25 

летию независимости Республики Казахстан. 
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А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының Ғылыми кеңесі 

ұсынған. 

«Қазақстан Республикасы. Әкімшілік-аумақтық бірліктер атаулары. 

Анықтамалық», 2016 ж. 

 

Редакциялық алқа мүшелері: Ә.Т.Қайдар, ҰҒА-ның академигі, 

Ө.А.Айтбаев, ҰҒА-ның академигі, К.Ш.Хұсайын, филология ғылымының 

докторы, профессор, З.М.Базарбаева, ҰҒА-ның корр. мүшесі, филология 
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докторы, профессор, А.М.Фазылжанова, филология ғылымының кандидаты, 

Т.Жанұзақов, филология ғылымының докторы, профессор, Ш.К.Құрманбаев, 

ҰҒА-ның корр. мүшесі, филология ғылымының докторы, Қ.Қ.Рысберген, 

филология ғылымының докторы, доцент. 

 

Құрастырушылар: Т.Жанұзақов, Қ.Қ.Рысберген, Н.Б.Оңғарбаева, 

А.Д.Серікбаева, Н.Т.Бармешова. 

 

Пікір жазғандар: филология ғылымдарының докторы, профессор 

Н.Уәли, филология ғылымдарының докторы, профессор А.Қ.Жұбанов, 

география ғылымдарының докторы, профессор К.Д.Қалимулдинова. 

 

Назарларыңызға ұсынылып отырған бұл еңбекте республикамыздың 

әкімшілік-аумақтық бірліктеріндегі 19 мыңға жуық атауларды (елді мекен 

атаулары мен басқа да нысандарды) қамтып, олардың мемлекеттік қазақ тілі 

мен ресми орыс тіліндегі дұрыс жазылу нұсқаларын ұсынып отырмыз. 

Еліміздегі ономастиканың бүгінгі таңдағы қолдану аясы мен жұмсалу 

қызметінің арта түсуі, оның топонимия саласының мемлекеттік мекемелер 

мен акционерлік қоғамдар, ауыл шаруашылық саласы мен білім беру ісінде, 

ғылыми-зерттеу мекемелерінде, картографиялық, геодезиялық және әскери 

штабтар мен бұқаралық ақпарат құралдары және заң орындарында кеңінен 

пайдалануымен, әсіресе халықаралық мәнінің күшейіп, шетел 

мемлекеттерінде жиі қарым-қатынасқа түсуімен ерекше сипат алуда. 

Бұл анықтамалық – Республикамыздың елді мекен атауларын 

мемлекеттік қазақ тілінде, оның орысшасын ресми орыс тілінде көпшіліктің 

дұрыс жазуына арналған аса қажетті құрал.   

 

 

 

© А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, 2016 ж. 
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единиц», 2016 г. 

 

Редакционная коллегия: А.Т.Кайдар, академик НАН, У.А.Айтбаев, 

академик НАН, К.Ш.Хусаин, доктор филологических наук, профессор, 
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М.М.Малбаков, доктор филологическаих наук, профессор, 
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Составители: Т.Джанузаков, К.К.Рысберген, Н.Б.Онгарбаева, 

А.Д.Серикбаева, Н.Т.Бармешова. 

 

Рецензенты: 

 

Предлагаемая вниманию читателей данная работа является наиболее 

полным  сводом новых и древних наименований населенных пунктов и 

крупных физико-географических  и других объектов, активно употребляемых 

и широко функционирующих в общественно-политической, экономической, 

научной сфере на территории Республики Казахстан. 

Справочником охвачено около 19 тысячи топонимов с указанием их 

правильного написания на государственном (казахском) и официальном 

(русском) языках. 

Правильное написание топонимов республики на казахском и русском 

языках имеет не только исключительно научно-практическое значение, но и 

государственное,таккакпроблема унификации и стандартизации топонимов 

суверенного государства – Республики Казахстан на сегодня является 

актуальной в связи с неизмеримовозросшимиконтактами с мировым 

сообществом, выходом его на международную арену, сотрудничеством в 

различных сферах жизни общества. 

Данный справочник предназначается для всех, интересующихся 

вопросами правильного написания на государственном (казахском) и 

официальном (русском) языках населенных пунктов Республики Казахстан. 

 

 

© Институт языкознания им. А.Байтурсынова, 2016 г. 
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Алғы сөз 

 

Халқымыздың ғасырдан ғасырға ұласып келе жатқан бай мұрасының 

бір сарасы жер-су аттары (топонимия) – атадан балаға, ұрпақтан-ұрпаққа 

жетіп, кейінгі буындарға мирас болып отырған зор байлығымыз. Олардың 

құрамында көне замаңдардың рухы ретіңде сақталған жүздеген «қарт» 

атаулармен қатар жаңа дәуір атаулары да сан мың. Бұл атаулардың өн 

бойында жекелеген сөздердің ғана тарихы емес, азаматтық тарихтың, 

халықтың болмысы мен мінез-құлқы, тірлік-әрекетінің сипаты, әдет-ғұрып, 

салт-санасының, ел тарихының қат-қабат сыры жатыр. 

Олай болса, жер-су аттары – халық тілі мен мәдениетінің кемел 

байлығы, мәңгілік тарихи мұрасы. Оларды жаппай жинап, есепке алып 

хаттау, ана тіліміз бен ұлттық тарихымыздың сыр-сипатын, халқымыздың 

этномәдени құбылыстарын тереңдей зерделеп зерттеу үшін де аса қажетті, 

өте қымбат бағалы дерек болары сөзсіз. 

Жер-су аттарының шығу, қалыптасып дамуында лингвистикалық 

факторлармен қатар табиғат құбылыстарының, жер бедері мен көрік-

келбетінің ерекшелік сыр-сипаты, бейне көріністері, қоғам өміріндегі тарихи, 

әлеуметтік-экономикалық және саяси өзгерістердің жай-жапсарлары тайға 

таңба басқандай анық та айқын көрініс береді. Олар өткен өміріміз бен 

тірлік-болмысымыздың рухани байлығына тән мәдени ескерткіш ретінде 

ғана құнды емес, бүгінгі таңда да стратегиялық тұрғыдан зор мән-мазмұнға 

ие. Өйткені әрбір қоғам өмірі тарих деңгейінде қандай да бір оқиға 

болмасын, жер-су аттарының қатысынсыз болған емес. Олар заман ағымына 

сай толысып, қазіргі өмірімізде де ерекше қызмет атқаруда. 

Республикамыздағы миллиондаған жер-су аттарының сыр-сипаттары 

мен қойылу себептері, аталу заңдылықтары, тарихи даму жолдары 

ғасырлармен үндес жатыр. Еліміздегі көл аттарының саны 50 мыңнан асып 

жатса, өзен аттарының 85 мың болуы ғажайып құбылыс емес пе?! 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі Институтының кезіңде бұл 

мәселеге ден қойып, 1981-1990 жылдары 210 мың жер-су атгарын жинап, 

топонимиялық картотека қорының негізін қалауы, ҚР Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен 1998 ж. «Халықтар бірлігі және ұлттық 

тарих жылын» өткізу барысында қазақ халқының этномәдени мұрасын 

(фольклор, этнография, ономастика) жинау бойынша кешенді экспедиция 

ұйымдастырып, республикамыздың 14 облысының жер-су аттарын жинатуы 

нәтижесінде мыңдаған топонимдік материалдар әкелуі Институтың 

топонимиялық картотека қорын молайта түсті. Бұл істі жалғастыра беру үшін 

Институтта мемлекеттік топонимиялық каталог құрудың да мәні айрықша 

болмақ. Бұрынғы материаддар негізіңде соңғы жылдары докторлық, 

кандидаттық диссертациялар қорғалумен қатар «Орталық Қазақстанның жер-

су аттары» (1989), «Қазақстан географиялық атауларының сөздігі. Жезқазған 

облысы» (1990), «Қазақстан географиялық атаулары. Ақмола облысы» (1998) 

және «Атажұрт-Отечество» (1998), «Қазақстан географиялық атаулары. 
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Алматы облысы» (Т.Жанұзақов авторлығымен, 2005 ж.) атты жарық көрген 

көлемді еңбектер зиялы ортаға кеңінен танымал. 

Институттың топонимиялық картотека қорындағы, сондай-ақ 1998 

жылғы «Халықтар бірлігі және ұлттық тарих жылы» ұйымдастырылып 

жиналған экспедиция материалдары негізінде» А.Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл білімі институтының ономастика бөлімі 2001 ж. еліміздің тәуелсіздігінің 

10 жылдығына арнап, «Қазақстан Республикасының топонимиясы. 

Топонимия Республики Казахстан» атты жаңа еңбегін жарыққа шығарған еді. 

Егер де картотекалық қордағы бұл қыруар материалды дерлік қамтып, 

сөздік шығарар болсақ, кемінде ондаған том құрайтыны сөзсіз. Әлбетте, ол 

материалдарды ғылыми електен өткізіп зерттеу және сөздік ретінде жариялау 

болашақта да орындала берер шаруа болмақ. Қолда бар мол материалды 

сұрыптап, саралап екшей отырып, олардың ішінен қазіргі қоғам өмірінде жиі 

қолданылатын, кызмет аясы өте кең, мемлекет сұранымына тікелей қатысты 

атауларды ғана, атап айтқанда, республикамыздың әкімшілік-аумақтық 

бірліктеріндегі елді мекендер мен ірі физикалық-геофафиялық объектілер 

атауларын қамтып, қазақ және орыс тілдеріңде жариялауды жөн көріп 

отырмыз.  

Облыстар мен аудаңдардың, қалалар мен қалашық, кенттердің 

(поселкелердің), теміржол стансалары мен байланыс бөлімдерінің, ауыл, 

село, поселкелердін аттарын қамтып отырмыз. Бұл атаулардың барлығы да 

республикалық, облыстық, аудандық топокарталарда берілумен қатар, 

әкімшілік-аумақтық бірліктерде, тарихи-географиялық анықтамаларда, 

оқулықтар мен оқу құралдарыңда, мемлекеттік құрылымдардың іс 

қағаздарыңда, байланыс бөлімдері мен транспорт (көлік) жүйелерінде, түрлі 

дипломатиялық құжаттарда, халықаралық қатынас жүйелерінде, ішкі істер 

мен әділет министрліктеріңде, баспасөз бен бұқаралық ақпараттарда, білім 

беру орындары мен ғылыми-зерттеу институттарында кеңінен қолданылып, 

күнделікті өмірімізде ерекше қызмет атқаруда. 

Ол атаулардың мемлекеттік тілде айтылып, жазылуы ана тіліміздің 

орфографиялық ережесіне сай, әдеби тіл нормасына лайық болғанмен, 

орысша таңбаланып жазылуында кемшіліктерден құралақан емес еді. Мұның 

басты себебі – күні бүгінге дейін өздеріңізге ұсынып отырғандай екі тілді 

анықтама-кітаптың үздіксіз жарық көрмей келгендігі. Қазақ топонимдерін 

орыс тілінде транскрипциялаудың ғылыми- практикалық мәнінің ерекше 

екені даусыз мәселе екені баршаға аян. Өйткені қазақ топонимдерінің орыс 

тіліндегі транскрипциясын нақты беріп, дұрыс жазу мемлекетіміздін ішкі 

өмірінде ғана емес, халықаралық тұрғыдан да маңызды мәселе. 

Республикамыздың әкімшілік-аумақтық бөліктеріндегі елді мекендер мен ірі 

физикалык-географиялық объектілер атаулары әлем тілдерінің көбінде 

қарым-қатынасқа түсіп, халықаралық дәрежеде қызмет атқарып отырғаны 

баршаға мәлім. Осы ретте республика топонимдерін халықаралық тұрғыда 

стандарттау ұлттық стандарттаумен тығыз байланысты болып келеді. Бұл 

еңбектегі қазақ топонимдерінің орысша транскрипциясы, олардың орысша 

беріліп, дұрыс жазылуы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
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министрлгі А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты және география 

институты, Қазақстан Республикасы Агенттігінің жер байлығы басқармасы 

тарапынан 2002 ж. жарық көрген «Инструкция по русской передаче 

казахских и казахской передаче русских географических названии 

Республики Казахстан» атты еңбек басшылыққа алынды. Бұл 

«Инструкцияның кейбір ережелері мен параграфтары қазақ тілі 

орфографиясының жаңа ережесіне сай және Қазақстан Республикасы 

Президентінің «Қазақстан Республикасы бірліктерінің атауларын реттеу 

туралы» Жарлығын басшылыққа ала отырып, филология ғылымының 

докторлары Т.Жанұзақов және Қ.Қ.Рысбергенова тараптарынан өңделіп, 

тиісті дәрежеде толықтырылды. 

1990-2015 жылдары бұрынғы Жоғарғы Кеңес Президиумы мен 

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтары бойынша 

республикамызда жүздеген елді мекендер мен темір жол стансаларының, 

сондай-ақ байланыс орындарының  аттары өзгертіліп, тарихи атаулар 

қалпына келтірілді. Облыстар мен аудандардың әкімшілік-аумақтық 

құрылыстарына өзгертулер енгізілді. Осы жағдайларды толық ескере келіп, 

Қазақстан Республикасы Президентінің 1998 жылғы 5 қазандағы №4106 

Жарлығындағы «Тілдердің қызмет аясы мен даму туралы Мемлекеттік 

бағдарламасының» Терминологиялық және ономастикалық жұмыстар» 

туралы 6 бабының 47-тақырыпшасында «Қазақстан Республикасының 

әкімшілік-аумақтық бірліктері атауларының анықтама-сөздігін» дайындап, 

жүйелі түрде жиі-жиі шығарып тұру қамтамасыз етілсін» деп көрсетілді. 

Жоғарыда көрсетілген Жарлықтарды басшылыққа ала отырып, біздер 

Республикамызда алғаш рет мемлекеттік тілде жазылған «Қазақстан 

Республикасындағы Мемлекеттік және әкімшілік-аумақтық бірліктер 

атаулары» атты жаңа үлгіде жазылатын анықтама-сөздікті тәуелсіздігіміздің 

25 жылдық мерекесіне ұсынып отырмыз. Онда қазақ топонимдерін орысша 

таңбалау мен қазақша нұсқасын қазақ тілінің орфографиялық ережесіне сай 

әдеби нормада жазу принциптері теориялық тұрғыдан қарастырылды. Жалпы 

бұл анықтама-сөздіктің қолданбалылық мәні ерекше. 

Демек, бұл анықтамалық құралдың көкейкестілігі мен өзектілігі 

Қазақстан Респубикасындағы мемлекеттік және әкімшілік-аумақтық 

бірліктердің атауларын дұрыс жазып, анық айтуға бағытталған жаңа да тың, 

қолданбалы мәні аса жоғары анықтағыш еңбек болып есептеледі. 

Қазақстан топонимиясының қазіргі жағдайдағы даму кезеңі – оның 

саяси-қоғамдық, әлеуметтік қызметінің арта түсуімен, атап айтқанда, алуан 

саладағы кәсіпорындар мен мекеме, ұйым, акционерлік қоғамдар мен бизнес, 

халықтық банктердің, жалпы мемлекеттік басқару орындарының мемлекеттік 

тілде іс қағаздарында белсенді түрде тұрақты қолданылуымен тікелей 

байланысты. Әсіресе респуликамыздағы әкімшілік-аумақтық бірліктері 

атауларының бұқаралық ақпарат құралдарында күнделікті қарым-қатысасқа 

түсуі, жоғары, орта білім беру орындары мен ғылыми-зерттеу 

институттарында, картографиялық, геодезиялық және әскери штабтарда 

кеңінен қолданысқа ие болуы да толық айғақ. 
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Кемелденіп, жер жүзіне белгілі болған қуатты республикамыздың 

халықаралық аренаға шығып танылуы, қоғам өмірінің алуан салаларындағы 

жүргізіліп жатқан ынтымақтастықпен байланысты еліміздің топонимдерін 

стандарттау, бір қалыпқа, нормаға түсіру өте көкейтесті де өзекті мәселенің 

бірінен саналады. Өйткені ел, жер-су, елді мекен және ірі физикалық-

географиялық нысандар (объектілер) атаулары көптеген әлем елдерінде 

белсенді түрде қолданылып, қарым-қатынас аясында қызмет етуде. 

Жалпы мемлекеттік, қоғамдық-әлеуметтік, саяси-мәдени  тұрғыдан 

маңызы жоғары осы жұмысты орындау барысында негізгі де басты материал 

проф. Т.Жанұзақовтың жалпы редакциясымен, еліміздің тәуелсіздігінің он 

жылдығына орай 2001 ж. жарық көрген «Қазақстан Республикасының 

топонимдері. Топонимия Республики Казахстан» (А., 2001, 425 б.) атты еңбек 

болды. 

Осы еңбектегі елді мекен атауларын соңғы жылдары жарық көрген 

бірнеше облыстардың атаулар сөздіктерімен салыстырып, бұынғы 

еңбегімізге енбей қалған кейбір атауларды қосып толықтырдық. Осымен 

қатар Мәдениет және спорт министрлігінің Тіл комитеті тарапынан жарық 

көрген «Атамекен атаулары» (Астана, 1999 ж.) және «Ономастикалық 

бюллетеньдерде» жарияланған, Үкімет қаулыларымен бекітілген жаңа 

атауларды, 2015 ж. Тіл комитетінен алған 2000-2015 жылдары Үкімет 

қаулысымен бекітілген жаңа  атаулар бойынша көрсетілген 186 атауды тұтас 

енгіздік. Соның нәтижесінде «Қазақстан Республиикасы әкімшілік-аумақтық 

бірліктер атаулары» атты жаңа да толымды анықтамалық құрал дайындап, 

баспаға ұсынып отырмыз. Оны құрастырушылар құрамы негізінен 2001 ж. 

жарық көрен «Қазақстан Республикасының топонимдері» атты кітап 

авторлары Т.Жанұзақов, Қ.Рысберген, Н.Оңғарбаева болса,  олар ұсынылып 

отырған осы жаңа еңбекке де қатысып отыр. 

Т.Жанұзақов осы еңбектің «Алғы сөзін» және «Анықтаманың 

құрылысын», І бөлімді «Қазақстан Республикасы әкімшілік-аумақтық 

бөлінісін» (қазақ, орыс тілдерінде), ІІ бөлім «Әкімшілік-аумақтық бірліктер 

атауларын» (1, 2, 3, 4 баптар) және «Ақмола, Ақтөбе, Алматы, Атырау, 

Маңғыстау облыстары атауларының көрсеткіштерін», осымен қатар 

қосымшаларды даярлады. Қ.Қ.Рысберген «Оңтүстік Қазақстан облысы 

атауларының көрсеткішін», Н.Б.Оңғарбаева «Солтүстік Қазақстан және 

Шығыс Қазақстан облыстары атауларының көрсеткіштерін» орындады. 

А.Д.Серікбаева «Батыс Қазақстан, Қостанай, Қызылорда облыстары 

атауларының көрсеткішін», осыған қоса Қостанай, Қызылорда, Маңғыстау, 

Оңтүстік Қазақстан, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан 

облыстарындағы ауылдық, селолық округтар атауларының көрсеткішін 

даярлап, бұған қоса алты облыс материалын комьютерден шығарды. 

Н.Т.Бармешова «Жамбыл, Қарағанды, Павлодар облыстары атауларының 

көрсеткіштерін» даярлаумен қатар, Ақмола, Ақтөбе, Алматы, Атырау, Батыс 

Қазақстан, Жамбыл, Қарағанды облыстарының ауыл, село, округтары 

көрсеткіштерін орындап, осымен бірге жалпы саны 8 облыс пен ІҮ бөлім 

«Қосымшалары» (қазақ, орыс тілдерінде компьютерден шығарып, үлкен іс 
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атқарды. Ж.Тұрғынбаева жұмыстың «Алғы сөз», «Анықтаманың құрылысы» 

және І-ІІ бөлімдерді (қазақ және орыс тілдерінде), Инструкцияны 

компьютерден шығарып беріп, үлкен еңбек сіңірді. 

Назарларыңызға ұсынып отырған «Қазақстан Республикасы әкімшілік- 

аумақтық бірліктер атаулары» атты анықтамалықта қамтылған нысан 

атаулары мемлекеттік қазақ тілінде, ал ресми тіл орыс тілінде жазылу 

нұсқалары, олардың трансляция-траскрипциясы беріліп отыр. Оның 

кемшіліктері де, олқылық жақтары да болуы сөзсіз. Көпшілік тарапынан 

байқалған кемшіліктер осы еңбектің келесі басылымдарында мұқият түзелері 

сөзсіз. 

Құрметті оқырман қауым! Қолдарыңыздағы «Қазақстан 

Республикасы әкімшілік-аумақтық бірліктер атаулары. Анықтамалық» 

қолданбалы мәні аса жоғары құнды құрал – екі тілде: мемлекеттік қазақ 

тілінде және ресми орыс тілдерінде жасалған пайдалы еңбек. Оның келешек 

басылымдары бұдан да толық әрі сапалы болып шығуы үшін ақыл-кеңес, 

сын-ескертпе, ұтқыр ұсыныстарыңызды күтеміз. 

 

 
 

Мекен-жайымыз: Алматы қаласы, Құрманғазы көшесі, 29, 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі Институты 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Топонимия Республики Казахстан является составной частью богатого 

культурного наследия народа, его языка и истории, передающегося из 

поколения в поколение, отражающего в себе мудрость, психологию нации, ее 

образ жизни и природные богатства. В их составе наряду со «старыми», 

древними названиями имеется огромное количество новых современных 

топонимов. Все они связаны с историей народа, его языком. Поэтому любой 

топоним историчен и является памятником культуры. Фронтальный сбор 

топонимов бескрайней, огромной территории Республики Казахстан служит 

ценным материалом в исследовании и изучении не только лингвистических 

закономерностей, но и этнокультурных проблем, общественного и 

социально-бытового уклада народа. 

В возникновении и формировании топонимии казахской земли наряду 

с лингвистическими факторами определенная роль принадлежит 

экологическим, социальным и природным факторам. Они являются ценными 

историческими памятниками культуры, имеют весьма важное значение и в 

наши дни. 

Как известно, любое историческое событие не освещается без участия 

топонимии. Топонимы возникают, развиваются в каждой эпохе и 

сохраняются веками. 

Каждое топоназвание имеет свою историю происхождения и, 

следовательно, свою глубокую тайну. Особенно устойчивы и многогранны 

названия физико-географических объектов – гор, рек, озер, морей, песков и т. 

д. 

Закономерности номинации, мотивы и мотивации топонимов нашей 

славной земли связаны с жизнью народа, его практическим и духовным 

опытом, творчеством и вековой историей общества. 

На нашей благодатной, просторной территории насчитываются сотни 

тысяч топонимов. В республике только названий рек около 85 тысяч, а озер - 

50 тысяч. По предварительным сведениям специалистов-географов в 

республике «на 1 кв. км. Земли приходится как минимум одно название, 

значит, их общее количество составляет 2,5 млн. Такое обилие названий 

объясняется, с одной стороны, обширностью занимаемой территории, а с 

другой – основной формой хозяйственного уклада народа. 

Учитывая необходимость исследования народных топонимов, 

Институт языкознания в 1981-1990 г.г. путем подбора материала научными 

экспедициями собрал 210 тысяч названий и создал основу картотечного 

фонда топонимов республики. В результате изучения топонимов республики 

защищены докторские и кандидатские диссертации. Написаны монографии, 

книги, составлены словари. 

Только в последние годы вышли в свет работы: 

«ТопонимияЦентрального Казахстана» (1989), «Тюркская ономастика» 

(1990), «Словарь географических названий Казахстана. Жезказганская 

область» (1990), «Географические названия Казахстана. Акмолинская 
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область» (1998), «Атажурт-Отечество» (1998). 

В связи с объявлением 1998 г. «Годом народного единства и 

национальной истории», по предложению Правительства Республики 

организована комплексная экспедиция по сбору этнокультурного наследия 

(фольклора, этнографии и ономастики) по 14 областям. Богатый материал, 

собранный по топонимии, обогатил картотечный фонд топонимии Института 

языкознания им. А.Байтурсынова. Это благородное дело будет продолжено и 

в будущем предстоит создание Государственного топонимического каталога. 

Если бы на основе 250 тыс. топонимов, имеющихся в картотечном 

фонде института на сегодня, составить словари, безусловно, их было бы 

более 10 томов. Изучение этих материалов и издание в виде отдельных 

словарей дело будущего. 

На основе материалов картотечного фонда института и новых 

материалов комплексной экспедиции 1998 года отдел ономастики Института 

языкознания им. А.Байтурсынова  в 2001 г. в честь 10 летия независимости 

Республики Казахстан опубликовал книгу «Топонимия Республики 

Казахстан», включив в нее наименования населенных пунктов и крупных 

физико-географических объектов, активно употребляемых и широко 

функционирующих в нашем государстве: названия областей, районов, 

городов, городищ, рабочихпоселков, аулов, сел, поселков, сельских и 

аульных округов, железнодорожных станций, почтовых отделений; крупных 

гор, пиков, вершин, хребтов, озер, рек. Все они часто употребляются в 

топокартах республики, областей и районов, в учебниках, учебных пособиях, 

в историко-географических справочниках, в почтовых отделениях, 

транспортных учреждениях, отдельных министерствах, периодической 

печати, издательствах, а также в средствах массовой информации, в научно-

исследовательских институтах, в высших учебных заведениях, в училищах и 

школах. 

Указанные наименования населенных пунктов и физико-

географических объектов на государственном языке пишутся в соответствии 

с орфографическими законами языка и с соблюдением литературной нормы. 

А в написании казахских топонимов на русском языке имеются отдельные 

недостатки, порою искажения. Основной причиной этого является отсутствие 

до сих пор подобной справочной книги. 

Транскрипция казахских топонимов на русском языке имеет не только 

исключительно важное научно-практическое, но и государственное значение. 

Поэтому актуален вопрос о правильной транскрипции, транслитерации 

казахских топонимов не только на русском языке, но через русский язык в 

другие языки мира. Такая международная стандартизация тесно связана с 

национальной стандартизацией. 

При транскрипции и написании казахских топонимов на русском 

языкемы руководствовались в соответствии с «Инструкцией по русской 

передаче казахских и казахской передаче русских географических названий 

республики Казахстан», изданной Министерством образования и науки 

Республики Казахстан (Институт языкознания им. А.Байтурсынова, Институт 
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географии, Агенство Республики Казахстан по Управлению земельными 

ресурсами РГКП «Картография) в 2002 г. Однако некоторые положения и 

параграфы данной инструкции и передача казахских букв: ә, о,ө, ж, ү, ұ, ы, і, 

қ, ң, ғ,һ через русские буквы во многих случаях спорна, порою не точна. 

Поэтому докторами филологическихнаук Т.Жанузаковым и Рысбергеновой 

К. К. доработаны и дополнены отдельные положения и параграфы данной 

инструкции с учетом изменений орфографического закона казахского языка. 

Наряду с этими учтены закон Президента Республики Казахстан от 8 декабря 

1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики 

Казахстан», а также Постановление Правительства Республики Казахстан от 

5 марта 1996 года, вкотором утвержден Порядок наименования и 

переименования предприятий, организаций, учреждений, железнодорожных 

станций, аэропортов, а также физико-географических объектов республики и 

изменения транскрипции их названий. 

В течение 1990-2015 годов в Республике Казахстан восстановлены 

исторические названия сотен населенных пунктов, переименованы, изменены 

названия ряда сел, аулов, поселков, железнодорожных станций, городов 

областного и районного подчинений, названия поселков, исправлена 

транскрипция многих топонимов республики. Все они включены в данную 

книгу. 

Проблемы стандартизации и нормализации географических названий-

топонимов суверенного государства Республики Казахстан, на сегодня 

являются актуальными в связи с неизмеримо возросшими контактами с 

мировым сообществом, выходом его на международную арену, 

сотрудничеством в различных сферах жизни общества, так как топонимы-

наименования административно-территориальных единиц, населенных 

пунктов и крупных физико-географических объектов Республики Казахстан 

активно функционируют во многих странах мира. 

Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев в своем Указе от 5 

октября 1998 года, №4106 «Государственная программа о развитии и сфере 

употребления языков» рекомендовал подготовить и регулярно издавать 

справочник «Названия административно-территориальных единиц» 

республики. 

Руководствуясь Указанием Президента РК Н.А.Назарбаева сотрудники 

отдела ономастики Института языкознания им. А.Байтурсынова подготовили 

к печати справочник «Республика Казахстан. Названия административно-

территориальных единиц».При разработке нового справочника мы опирались 

на материалы книги «Топонимия Республики Казахстан», изданной отделом 

ономастики Института языкознания им. А.Байтурсынова (А., 2001 г. 425 с.). 

В процессе работы нами использованы областные словари топонимов, а 

также отдельные издания, выпущенные Комитетом языка Министерства 

культуры и спорта» «Атамекен атаулары» (Астана, 1999 ж.), материалы, 

опубликованные в «Ономастическом бюллетене», а также справочные 

материалы, представленные Комитетом языка в 2015 г.  «Новые названия 

населенных пунктов», утвержденные Правительством РК» (186 названий).В 
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выполнении этой новой работы приняли участие следующие сотрудники 

отдела ономастики: Т.Жанузаковым выполнено «Предисловие», «Структура 

справочника», І раздел «Административно-территриальное деление», ІІ 

раздел «Названия административно-территориальных единиц (1, 2, 3, 4 

пункты), «Указатели населенных пунктов Акмолинской, Актобинской, 

Алматинской, Атырауской, Мангистауской областей» и Приложения (на 

казахском и русском языках) К.К.Рысбергеновой – «Указатель населенных 

пунктов Южно-Казахстанской области», Н.Б.Онгарбаевой «Указатели 

Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей» (на казахском и 

русском языках), А.Д.Серикбаевой – «Указатели населенных пунктов 

Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской областей», а также 

указатели аульных и сельских округов Костанайской, Кызылординской, 

Мангистауской, Южно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, 

Восточно-Казахстанской областей. Эти материалы ей набраны на 

компьютере.  

Н.Т.Бармешовой – «Указатели населенных пунктов Жамбылской, 

Карагандинской, Павлодарской областей», а также указатели аульных и 

сельских округов Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, 

Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областей. Материалы 

8 областей, Инструкции антропонимов, а также весь материал Приложения 

набраны ею на компьютере (на казахском и русском языках). 

Ж.Тургинбаевой набраны на компьютере «Предисловие», «Структура 

справочника», І раздел «Административно-территориальное деление 

Республики Казахстан», ІІ раздел «Названия административно-

территориальных единиц» (на казахском, русском языках), «Инструкция по 

русской передаче казахских и казахской передаче русских географических 

названий Республики Казахстан».  

Уважаемые читатели! Предлагаемая Вам книга-справочник 

«Республика Казахстан. Названия административо-территориальных 

единиц» не лишена недостатков. ВсеВаши замечания и предложения будут 

учтены при переиздании книги-справочника. 

 

 

Наш адрес: Алматы, ул. Курмангазы, 29, Институт языкознания им. 

А.Байтурсынова. 

 

Анықтама кітаптың құрылымы 

 

1. Бұл анықтама кітаптың құрылымында кіріспе, атаулар тізімі, қалалар 

мен кенттердің алфавиттік көрсеткіші, әрбір облыс бойынша ауыл, село 

аттары, ауылдық, селолық округтар атаулары берілді. 

2. Қазақ атауларын орысша таңбалауда 2002 ж. жарық көрген 

«Инструкция по русской передаче казахских и казахской передаче русских 

географических названий Республики Казахстан» басшылыққа алынды. 
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3. Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы 

1993 жылғы 8 желтоқсандағы №2577-ХІІ Қазақстан Республикасының заңы 

бойынша «Саны елу адамнан асатын және дербес елді мекендер» деп 

саналатын қоныстар дерлік қамтылып, атаулар қатарында берілді. Сондай-ақ 

«қызметтік мақсаттағы объектілер» болып табылатын жалғыз үйлер, 

фермалар, қоныстар (орманшылардың, жол қараушылардың, жол 

шеберлерінің үйлері, қыстаулар, дала қостары, метеостансалар және т.б.) 

әкімшілік немесе аумақтық тұрғыдан байланысты елді мекендер де 

анықтамада атаулар қатарында берілді. 

4. Бұл еңбектегі кейбір топонимдерді (ауыл, кент, ауылдық округ, 

аудан аттарын) тіліміздегі қалыптасқан ережеге сай әдеби тіл нормасында 

жазуды толық басшылыққа алдық. Мәселен, Жаңаарқа, Жаңаауыл, 

Жаңаарна, Жаңаөзек, Қараайрық, Алтыаспан, Егіндіағаш, Желдіөзен, 

Байқасқа, Жетіқыз, Боранқұл, Талдыкөл, Ақжар, Бақтықара, Аманкөл, 

Тереңқара, Сарыкөл, Қаракөз, Айқыз, Қарақожа ауылдары т.б. 

Әсіресе жазылуы дәстүрге айналып, берік қалыптасқан тарихи 

антропотопонимдерді бастапқы жазылу қалпын өзгертпей беруді берік 

ұстандық. Мәселен, Бұқар жырау (Бұхар жырау деп жазудың қисыны жоқ), 

Қазыбек би ауд. (Қазбек би деп жазудың реті жоқ), Әйтеке би (Айтеке би деп 

жазу мүлдем қате), Бәйдібек ауылы (Байдыбек ауылы деп жазу да болмайды), 

Қажымұқан (Қажымұхан емес), Аманкелді (ұлт-азаттық қозғалысының әйгілі 

батыры, егер Амангелді десек, мыңдаған Амангелдінің қайсысы дерсіз), 

Бөкенбай ауылын (Бөкембай ауылы деп жазсақ дауға қалу сөзсіз). 

5. Орыс тілі заңына ыңғайланып қалыптасып кеткен қазақ атаулары сол 

өзгерген қалпында берілді. Мыс.: Сарань, Иртыш, Ишим, Уил, Чиили 

(Шиелі), Селета (Сілеті), Чижа (Шежін), Кундузда (Құндызды), Шингиль 

(Шеңгел), Челгаши (Шалғышы), Ойында (Ойынды), Чаглинка (Шағалы), 

Муялды (Мойылды), Байчунас (Байшонас), Дженишке (Жіңішке), 

Жангалинский  р-н (Жаңақала ауд.), Куюк (Қойық)т.б.Өйткені оларды өз 

тұсымыздан өзгертіп, дұрыс транскрипциясын беру мүмкін емес. Оларды 

Үкімет қаулысы бойынша ғана бастапқы тұлғасында заңды түрде жазуға 

еріктіміз.  

6. Орыс топонимдері ешбір өзгеріссіз бастапқы қалпында берілді. 

Мыс.: Акимовка, Алексеевка, Архангельск, Астраханка, Белогорский, 

Макинск т.т. 

7. Орыс тілінің топоним жасау үлгісімен айтылып та жазылып келген 

қазақ топонимдері бастапқы ұлттық нұсқасында берілді. Мыс.: Адай 

(Адаевка емес), Айтиев (Айтиево емес), Айыртау (Айыртауское емес), 

Алдабергенов (Алдабергеново емес), Әуезов (Ауэзово емес), Алматы 

(Алматинский емес), Мыңбаев (Мынбаево емес) т.т. 

8. Орыс тіліндегі город, қазақ тілінде қала, село – ауыл, поселка – кент, 

городище – қалашық деген баламаларға ие. Орыс тіліндегі сельский округ 

қазақ тілінде ауылдық округ деп аталу бар. Анықтаманың реестріне берілген 

атаулар орыс тілінде бірыңғай (қазақ атаулары да) село деген терминмен 

аталғаны сияқты орыс атаулары да қазақ тілінде ауыл деп аталу белең алды. 
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Сондықтан анықтама кітаптың қазақ тіліндегі нұсқасындағы орысша атаулар 

ауыл деп аталып, оның қысқарту белгісі а., ал қазақ тіліндегі ауылдар орыс 

тілінде с. (село) термині бойынша берілді. Мысалы: 

Андреевка а. 

Алексеевка а. 

Ангарское а. 

Аникино а. 

Айса а. 

Айбол а. 

Айырқұм а. 

Ақбақай а. т.т. 

 

с. Андреевка  

с. Алексеевка  

с. Ангарское  

с. Аникино  

с. Айса  

с. Айбол. 

с. Айыркум  

с. Акбакай 

 

9. Орыс тіліндегі станция терминін бірде станса, кейде стансиа, енді 

бірде бекет деген тұлғаларда қолдану бар. Олар тұрақталып, 

қалыптаспағандықтан негізгі станция терминін қолдандық. 

 

 

Қысқартулар мен шартты белгілер 

 

Облыс атауларының қысқартылған белгілері 

Ақм. обл. – Ақмола облысы 

Ақт. обл. – Ақтөбе облысы 

Алм. обл. – Алматы облысы 

Атыр. обл. – Атырау облысы 

БҚО – Батыс Қазақстан облысы 

Жамб. обл. – Жамбыл облысы 

Қар. обл. – Қарағанды облысы 

Қост. обл. – Қостанай облысы 

Қ.-ор. облысы – Қызылорда облысы 

Маңғ. обл. – Маңғыстау облысы 

ОҚО – Оңтүстік Қазақстан облысы 

Павл. обл. – Павлодар облысы 

Солт. Қаз. обл. – Солтүстік Қазақстан облысы 

ШҚО – Шығыс Қазақстан облысы 

 

Қысқартылған сөздер мен терминдік атаулар 

а. – ауыл 

а.ә. – ауылдық әкімшілік 

а.о. – ауылдық округ 

ауд. – аудан 

ауд.ар. – аудан аралық 

ауд-р – аудандар 
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ауд.әк. – аудан әкімі 

ауд. әкімд. – аудан әкімдігі 

ауд. әкімш. – аудан әкімшілігі 

ә. – әкім 

әк-дік – әкімдік 

әкімшілік – әкімшілік 

к. – кент 

к.ә. – кент әкімі, кенттік әкімшілік 

к.ә.-дігі – кент әкімдігі 

к.әк.-шіл. – кент әкімшілігі 

қ. – қала 

қ.ә. – қала әкімшілігі, қалалық әкімшілік 

қ.ә.-дігі – қала әкімдігі 

қ.-шық – қалашық 

н. – нүкте 

обл. – облсы 

о.ә. – облыс әкімі 

о.ә-дік – облыстық әкімдік 

о.-ә-шілік – облыс әкімшілік 

өз. – өзен 

өз.-шік – өзеншік 

көл 

көл-к – көлмек 

км – киллометр 

қ. – қала 

қ.ә. – қалалық әкімдік (қала әкімдігі) 

с.ә. – селолық әкімшілік 

рзд. – разъезд 

ж. – жайылым 

қосшар – қосалқы шаруашылық 

шарқож – шаруа қожалығы 

т. – тау 

тжст – теміржол станциясы 

точ. – точка 

уч. – учаске 

 

 

О структуре справочника 

 

1. Данная работа состоит из предисловия, списка сокращений, списка 

номенклатурных терминов-апеллятивов, алфавитных указателей районов, 

городов, рабочих поселков, сельских и аульных населенных пунктов, 

основных списков реестровых топонимов. 

2. Передача казахских топонимов на русский язык проводилась в 

соответствии с «Инструкцией по русской передаче казахских и казахской 



20 
 

передаче русских географических названий Республики Казахстан», 

изданной Институтом языкознания им. А.Байтурсынова совместно с 

Институтом географии и Агентством Республики Казахстан по управлению 

земельными ресурсами РГКП «Картография», Алматы, 2002 г. 

В отдельных случаях применялась более уточненная транскрипция, 

утвержденная Указом Президента Республики Казахстан. 

3. Некоторые широко известные в нашей стране укоренившиеся 

географические названия даны в той же форме, как пишутся и употребляются 

в данное время на русском языке. Например: г.Караганда(Қарағанды), 

г.Сарань(Саран), р. Иртыш(Ертіс),р Ишим (Есіл),с.Уил(Ойыл), 

р.ц.Тюлькубас(Түлкібас), г. Сатпаев, р. Селета, край Жетысу, г.Жетысай, 

г.Туркестан, оз. Балхаш, г.Эмба, Джангильдинский р-н и др. 

4. Алфавитный указатель сельских, аульных пунктов и их названий 

переданы в общедоступной форме. В первой графе казахское написание, а во 

второй графе русское написание. Например: 

Жезқазған қ. г. Жезказган  

Кеңгір а. с. Кенгирское 

Шотқара а. с. Шоткара 

Жәйрем к. п. Жайрем 

Үшарал а. с. Ушарал 

Қарақой а. с. Каракой 

5. Русские топонимы, взятые в реестры на казахском языке даются в 

той же первоначальной форме, заисключением отдельных, редких случаях. 

Например: 

Алешкинка с. Алешкина 

Архангельск с. Архангельск 

Акимовка с. Акимовка 

Белодымовка с. Белодымовка 

Березово с. Березово 

 

6. Казахские топонимы, ранее оформленные по топонимообразующей 

модели русского языка путем присоединения родовых окончаний и аффиксов 

типа: Актюбинск, Алдабергеново, Айтиево, Ауэзово, Айыртаускоеи т.д. при 

употреблении и написании на казахском языке утрачивают родовые 

окончания и передаются соответственно: 

Адай (не Адаевка) 

Айтиев (не Айтиево) 

Айыртау (не Айыртауское) 

Алдабергенов (не Алдабергеново) 

Әуезов (не Ауэзово) 

Алматы (не Алматинка) 

Мыңбаев (не Мынбаево) и др. 

7. Многие русские географические термины имеют в казахском языке 

соответсвующие эквиваленты. Например: 

город – қала 



21 
 

городище – қалашық 

село – ауыл 

поселок – кент 

граница – шегара 

центр – орталық 

площадь – алаң 

край – өлке и т.д. Поэтому они прочно употребляются в казахском 

языке. 

8. Термин станция в казахском языке употребляется одном случае 

станса, в другом стансия, в третьем бекет. Несмотря на такой разнобой мы 

постоянно употребляем термин станция. Например:  

тж.ст – теміржол станциясы 

ст. – станция и др. 

 

 

О НЕКОТОРЫХ ЗНАКАХ И СОКРАЩЕНИЯХ 

 

В словаре принята единая форма сокращений, список которых дается 

отдельно. Сокращенно даются географические термины и роды объектов: 

село, поселок, железнодорожная станция, река, озера, горы, районы, 

районные центры, сельские и аульные округи и др. 

 

 

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

Названия областей 

Акм. обл. 

Акт. обл. 

Алм. обл. 

Атыр обл. 

ВК обл. 

Жамб. обл. 

ЗК обл. 

Кар. обл. 

Кызылорд. обл. 

Кост. обл. 

Манг. обл. 

Павл. обл. 

СК обл. 

ЮК обл. 

Акмолинская область 

Актюбинская область 

Алматинская область 

Атырауская область 

Восточно-Казахстанкая область 

Жамбылская область 

Западно-Казахстанская область 

Карагандинская область 

Кызылординская область 

Костанайская область 

Мангистауская область 

Павлодарская область 

Северо-Казахстанская область 

Южно-Казахстанская область 

 

 

Список сокращенных слов и терминов 

 

а. – аул 
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а.а. – аульная администрация 

а.о. – аульный округ 

гор. – город 

г.а. – городской аким 

г.адм. – городская администрация 

г.акт. – городской акимат 

г.адм. – городская администрация 

г.г. – горы 

гор.-ще – городище 

ждст. – железнодорожная станция 

кр. хоз. – крестьянское хозяйство 

н.п. – населенный пункт 

обл. – область 

оз. – озеро 

отг. - отгон 

п. – поселок 

п.а. – поселковая администрация 

п.ак. – поселковый аким 

реч. – речка 

рзъезд – разъезд 

р-н – район 

р.адм. – районная администрация 

р-н – район 

р-а. – районный аким 

р-ак.-ат – районный акимат 

рзд. - разъезд 

р-нах – районах 

с. – село 

с.а. – сельская администрация 

сс – село 

с.о. сельский округ 

ст. – станция 

уч. – участок 

центр. – центральный (ая, ое) 

ю. – юг, южный 

 

Пайдаланылған деректер 

Использованные источники: 

 

1. Крупномасштабные топокарты Республики Казахстан. 1999-2006г.г. 

2. Географические названия: названия городов, районов, сел, поселков, 

железнодорожных станций, других административно-территориальных 

единиц, утвержденные Постановлениями Правительства и Указами 

Президента Республики Казахстан за последние 1990-2000 годы. 

3. Закон Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года №2572 ХІІ Об 
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-1- 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

ӘКІМШІЛІК-АУМАҚТЫҚ БӨЛІНІСІ 

 

1.Қазақстан Республикасының атауы 

 

Қазақстан Республикасы – Республика Казахстан 

 

 

Тәуелсіздік алғаннан соң бұрынғы «Қазақ Кеңестік Социалистік 

Республикасының атын» өзгерту туралы Заң қабылданып, «Қазақстан 

Республикасы» деген атау заң актілерінде қолданысқа енді.  

Қазақстан Республикасының Конституциясында: «Қазақстан 

Республикасы және Қазақстан атауларының мәні барабар» деп көрсетілген. 

Қазіргі дерек бойынша, Қазақстан Республикасының жер көлемі – 

2724,900 кв. м., шегарасы – 12187 кв.м. 

І.Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық бөлінісі 

туралы анықтамадамына төмендегі терминдер және олардың 

анықтамасы берілген. 

1) Өңір [өлке]: Республика мүддесіне сай құрылған бірнеше елді 

мекендерді қамтыған республика аймағының құрамына енетін, оның 

құрылымының бірі болып саналатын облыс, аудандар мен ауылдық, округтік 

атаулар. 

2)Елді мекендер: Шаруашылық, қоғамдық ыңғайына қарай 

респуликада орналасқан, кем дегенде 50 адамнан тұратын, жергілікті басқару 

орындары мен атқарушы орындарға белгілі тәртіп бойынша тіркелгендер. 

Елді мекенге қалалар мен ауылдар да тән. 

3)Қалалық елді мекендер: Республикалық, облыстық, қалалық, 

аудандық маңызға ие қалалар мен кенттер. 

4)Селолық елді мекендер: Әкімшілік бағынысқа қарамастан есепке 

енетін аралық елді мекендер. 

5)Қаладағы аудан: Облыстық мәнге ие қаладағы аудан, 

Республикалық мәнге ие қаладағы аудан, 400 мыңнан артық адамы бар 

тұрақтар. 

6)Республикаға бағынысты қалалар: Жалпы саны бір миллионнан 

артық тұрғыны бар, аса жоғары мемлекеттік мәні бар елді мекендер. Бұндай 

қалалар бірнеше ауданнан тұрады. Олардың саны сол қалада тұратын 

адамдар санына байланысты. 

7)Облысқа бағынысты қала. Жалпы тұрғын халқы 50 мыңнан 

асатын, ірі экономикалық әрі мәдени орталыққа ие, өндіріс кәсібі мен 

әлеуметтік инфрақұрылымы басым елді мекендер. Тұрғын халқының санына 

байланысты ондай қалада аудандар да болуы ықтимал. 

8)Ауданға бағынысты қалалар: Тұрғын халқының саны 10 мыңнан 

кем емес, өнеркәсібі мен коммуналдық шаруасы мығым, мемлекеттік тұрғын 
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үйлері, білім мен мәдени орталығы дамыған, сауда орындары мен емдеу 

нысандары қалыптасқан елді мекендер. 

9)Кенттер: Тұрғын халқы үш мыңнан кем емес, оның ішінде 

жұмысшы, қызметкері мен отбасыларының үштен бірін құрайтын елді 

мекендер. 

10)Ауыл: Тұрғындар саны 50-ден кем емес, адамдары ауыл 

шаруашылығымен, аңшылықпен, омартамен, балық аулаумен шұғылданатын, 

отбасы мүшелерінің жартысына жуығы денсаулық, білім, мәдениет, спортпен 

шұғылданатын елді мекендер. 

11)Шаруалар мен басқа да қоныстар: Тұрғындары 50 адамнан кем 

емес болған жағдайда қоныстас елді мекендерге қосылады. 

12)Әкімдік: Облыстың (республикалық мәндегі қалалар), ауданның 

(облысқа бағынысты қалалардың), мемлекеттік жүйедегі басқару ісін 

жүргізетін атқарушы орын, орган. 

13)Аудандық әкімшілік: Аудандық басқару органы. 

14)Қалалық әкімшілік: Қалалық басқару органы. 

15)Кенттік әкімшілік: Кенттегі басқару органы. 

16)Ауылдық әкімшілік: Ауылдағы басқару органы. 

 

2. Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық бірліктері 

туралы Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысына 

арналған 1993 жылғы 8 желтоқсандағы №2572-ХІІ Қазақстан 

Республикасының Заңында (ҚР Президентінің 19.12.95 ж. №2691 

Жарлығымен; 11.05.04 ж. №552-ІІ; 2004.20.12ж. №13-ІІІ ҚР Заңдарымен 

енгізілген өзгерістермен) толық анықтамалар берілген. 

1-бапта. Қазақстан Республикасы әкімшілік-аумақтық құрылысының 

жүйесіне мынандай әкімшілік-аумақтық бірліктер кіреді: ауыл (село), 

поселке (кент), ауылдық /селолық округ, қаладағы аудан, облыс. 

2-бап. Әкімшілік-аумақтық бірліктердің категориялары. Қазақстан 

Республикасы аумағының республикалық және жергілікті мүдделерін 

қолайлы ұштастыру негізінде мемлекеттік басқаруды жүзеге асыру негізгі екі 

категорияға – аумақтарға және елді мекендерге бөлінеді деп көрсетіліп, олар 

осы бап пен 3-бапта толық сипатталған. 

3-бап. Қалалар мен басқа елді мекендердің категориялары. 

Қалалар мен басқа елді мекендер: 

1) Республикалық маңыздағы қалаларға бөлінеді, бұларға ерекше 

мемлекеттік маңызы бар және, әдетте бір миллион адамнан астам халқы бар 

елді мекендер жатқызылуы мүмкін; 

2) облыстық маңызы бар қалаларға бөлінеді, бұларға саны 50 мың 

адамнан асатын, дамыған өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылымы бар, 

ірі экономикалық және мәдени орталықтар болып табылатын елді мекендер 

жатқызылуы мүмкін; 

3) аудандық маңызы бар қалаларға бөлінеді, бұларға аумағында 

өнеркәсіп орындары, коммуналдық шаруашылығы, мемлекеттік тұрғын үй 

қоры, оқу және мәдени-ағарту, емдеу мен сауда объектілерінің дамыған 
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жүйесі, кемінде 10 мың адам халқы бар, оның халқының жалпы санының 

үштен екісінен астамы жұмысшылар, қызметкерлер мен олардың отбасы 

мүшелері болып табылатын елді мекендер жатқызылуы мүмкін; 

4) поселкелерге бөлінеді, бұларға өнеркәсіп орындарының, 

құрылыстардың, теміржол стансаларының және басқа экономикалық 

маңызды объектілердің жанындағы, кемінде 3 мың адамы бар, оның кемінде 

үштен екісі жұмысшылар, қызметшілер және олардың отбасы мүшелері 

болып табылатын елді мекендер жатқызылуы мүмкін; 

5) ауыл (село) – кемінде 10 адамы бар, халқы кемінде 

ауылшаруашылық өндірісімен айналысатын қызметкерлер және олардың 

отбасы мүшелері болып табылатын елді мекен; 

6) халқының саны кемінде 50 адам шаруа және басқа да қоныстар ең 

жуық елді мекеннің құрамына енгізіледі. 

5-бап. Әкімшілік-аумақтық бірліктерді құру, тарату, олардың 

шекараларын белгілеу және өзгерту, оларға ат қою және олардың атын 

өзгерту туралы шешімдер қабылдайтын органдар Қазақстан 

Республикасының Президенті мен үкіметі, жергілікті өкілді және атқарушы 

органдар өз өкілеттіктері шегінде әкімшілік-аумақтық бірліктерді құру және 

тарату, олардың шекараларын белгілеу және өзгерту, оларға ат қою мен 

олардың атын өзгерту туралы шешімдер қабылдайды. 

6-бап. Ономастика комиссиясы әкімшілік-аумақтық бірліктерге ат қою 

және олардың атын өзгертуге, атаулардың транскрипциясын нақтылау 

жөніндегі жұмысты ретке келтіру мақсатында Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің және облыстық (республикалық маңызы бар қала, астана) 

атқарушы органдар жанынан ономастикалық комиссия құрылады. 

7-бап. Әкімшілік-аумақтық бірліктерді есепке алу мен тіркеу, оларды 

есепті деректерден шығару, тұрақты халқының саны елу адамнан асатын 

және дербес елді мекендер деп саналатын қоныстар есепке алынады және 

тіркеуге жатады. 

Қызметтік мақсаттағы объектілер болып табылатын жалғыз үйлер, 

фермалар, қоныстар (орманшылардың, жол қараушылардың, жол 

шеберлерінің үйлері, зайымкелер, қыстаулар, дала қостары, метеостансалар 

және т.б.) әкімшілік немесе аумақтық тұрғыдан байланысты елді мекендер 

құрамында есепке алынды. 

Қалалардың, кенттердің немесе ауылдардың (селолардың) құрамына 

енгізілген және олардың бір бөлігіне айналған мекендер, сондай-ақ 

тұрғындардың бәрі кетіп қалған қоныс аударған қоныстар дербес әкімшілік-

аумақтық бірліктер мәртебесінен айырылады және есепті деректерден 

шығарылатыны осы аталмыш заңда анық көрсетілген. 

Оқушы қауымға ұсынып отырған «Қазақстан Республикасының 

әкімшілік-аумақтық бірліктері атаулары» атты осы анықтамалықта 19 мыңға 

жуық атау қамтылып отыр. Олар: 

1.Облыс аттары – 14 

2. Облыстардағы аудан аттары – 160 

3. Қалалық аудан аттары (Астана, Алматыда) – 11 
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4. Республикаға бағынысты қала аттары – 3 

5.Облыстар мен аудандарға қатысты қала аттары – 86 

6. Кент аттары – 258 

7. Ауылдық, селолық округтар атаулары – 2352 

8. Облыстардағы ауыл, село аттары – 10121 

9. Басқа нысандар (теміржол, разъезд, жайылым, қыстау, шарқож., 

учаске, қоныс, компания т.б.) атаулары – 5688 

Аталып отырған ауыл, село аттарының көрсеткіші төмендегідей: 

 

1. Ақмола облысы 758 

2. Ақтөбе облысы 828 

3. Алматы облысы 698 

4. Атырау облысы 453 

5. Батыс Қазақстан облысы 795 

6. Жамбыл облысы 427 

7. Қарағанды облысы 460 

 

8. Қостанай облысы 727 

9. Қызылорда облысы 236 

10. Маңғыстау облысы 444 

11.Оңтүстік Қазақстан облысы 1039 

12. Павлодар облысы 464 

13. Солтүстік Қазақстан облысы 723 

14. Шығыс Қазақстан облысы 2069 
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-І- 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

 

Название Республика Казахстан 

 

Республика Казахстан – Қазақстан Республикасы 

 

После принятия независимости вместо старого названия «Казахская 

Советская Социалистическая Республика» на основе Закона Правительства 

приобрело новое название «Республика Казахстан».  

По определению Конституции РК «Наименование Республики 

Казахстан и Казахстан равнозначны». 

По данным территория Республики Казахстан – 2724,900 кв.м., граница 

– 12187 кв.м. 

1. В справочнике по административно-территориальному делению 

Республики Казахстан составитель Кошарная Е.В. определила термины 

и их значения в следующем: 

«1) Регион: Часть территории республики, включающая несколько 

населенных пунктов, образуемая и управляемая в интересах республики. Регионами 

являются область, район и аульный (сельский) округ как основные звенья 

республиканского административно-территориального устройства. 

П р и м е ч а н и е - В [ 1 ] к категории региона не отнесены такие 

административные объекты, как города республиканского, областного и районного 

значений и поселковые (аульные/сельские) администрации. Однако, эти объекты 

также имеют в административном подчинении несколько населенных пунктов и 

аульных (сельских) округов. Например, в администрацию города Семипалатинск 

Восточно-Казахстанской области входят 2 поселковые администраций (2 поселка) и 

14 сельских округов (37 сел). Такая же ситуация в администрации города Акколь 

Аккольского района Акмолинской области куда подчинены 3 сельских населенных 

пункта. В администрацию поселка Карабулак Ескельдинского района Алматинской 

области также входят 5 сельских населенных пунктов. 

Поэтому, в классификаторе условно к регионам отнесены также города 

республиканского, областного и районного значений, поселковые и 

аульные/сельские администрации, состоящие из нескольких населенных пунктов. 

2) Населенный пункт: Часть компактно заселенной территории 

республики, сложившаяся в результате хозяйственной и иной общественной 

деятельности граждан, с численностью не менее 50 человек, учтенная и 

зарегистрированная в установленном порядке и управляемая местными 

представительными и исполнительными органами. Населенные пункты 

подразделяются на городские и сельские. 

3) Городские населенные пункты: Города республиканского, областного 

и районного значения, поселки. 

4) Сельские населенные пункты: Все остальные населенные пункты 

независимо от их административной подчиненности. 
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5) Район в городе: Район в городе областного значения, район в городе 

республиканского значения, столице с численностью населения свыше 400 тысяч 

человек. 

6) Города республиканского значения: Населенные пункты, имеющие 

особое государственное значение или имеющие численность населения более 

одного миллиона человек. Эти города состоят из нескольких районов. Их 

количество зависит от общей численности населения самого города. 

7) Города областного значения: Населенные пункты, являющиеся 

крупными экономическими и культурными центрами, имеющие развитую 

производственную и социальную инфраструктуру и численность населения более 

50 тыс. человек. В зависимости от общей численности населения города, в этих 

городах также могут быть внутригородские районы. 

8) Города районного значения: Населенные пункты, на территории 

которых имеются промышленные предприятия, коммунальное хозяйство, 

государственный жилищный фонд, развитая сеть учебных и культурно-

просветительных, лечебных и торговых объектов, с численностью населения не 

менее 10 тыс. человек, из которых рабочие, служащие и члены их семей составляют 

свыше двух третей общей численности населения. 

9) Поселки: Населенные пункты при промышленных предприятиях, 

стройках, железнодорожных станциях и других экономически важных объектах с 

численностью не менее 3 тысяч человек, из которых рабочие, служащие и члены их 

семей составляют свыше двух третей общей численности населения. 

П р и м е ч а н и е - К  поселкам также приравниваются населенные пункты, 

расположенные в местности, имеющей лечебное значение, с населением не менее 2 

тысяч человек, из которых число приезжающих ежегодно для лечения и отдыха 

составляет не менее половины, к ним могут быть отнесены также дачные поселки, 

являющиеся местами летнего отдыха горожан, в которых не менее 25% взрослого 

населения постоянно занимаются сельским хозяйством. 

10) Аул /село: Населенный пункт с численностью не менее 50 человек, из 

которых работники, занятые в сельском, лесном и охотничьем хозяйстве, 

пчеловодстве, рыболовстве и рыбоводстве, члены их семей и специалисты 

здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и спорта 

составляют не менее половины населения. 

11)Крестьянские и иные поселения: Поселения с численностью менее 

50 человек включаются в состав ближайшего населенного пункта. 

П р и м е ч а н и е  - Такими поселениями являются: участок, разъезд, отгон, 

станция, подсобное хозяйство, крестьянское хозяйство, лесничье хозяйство, 

лесничество, сельское хозяйство, машинный двор. 

12) Акимат: Коллегиальный исполнительный орган, возглавляемый 

Акимом области (города республиканского значения, столицы), района (города 

областного значения), осуществляющий в пределах своей компетенции местное 

государственное управление на соответствующей территории. 

13) Районная администрация: Условное обозначение, используемое в 

классификаторе для определения подчиненности отдельных населенных пунктов. 

14) Городская администрация: Условное обозначение, используемое в 
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классификаторе для определения подчиненности отдельных населенных пунктов. 

15) Поселковая администрация: Условное обозначение, используемое в 

классификаторе для определения подчиненности отдельных населенных пунктов. 

16) Аульная/сельская администрация: Условное обозначение, 

используемое в классификаторе для определения подчиненности отдельных 

населенных пунктов. 

2.Закон Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года №2572-ХІІ об 

административно-территориальном устройстве Республики Казахстан 
гласит в следующем: 

Статья 1. Система административно-территориального устройства 

Республики Казахстан. 

В систему административно-территориального устройства Республики 

Казахстан входят административно-территориальные единицы: аул (село), 

поселок, аульный (сельский) округ, район в городе, город, район, область. 

Статья 2. Категория администравтино-территориальных единиц. 

Для осуществления государственного управления на началах 

оптимального сочетания республиканских и местных интересов территория 

Республики Казхахстан подразделяется на основные категории – регионы и 

населенные пункты. 

Статья 3. Категории городов и других населенных пунктов. 

Города и другие населенные пункты подразделяются: 

1) города республиканского значения, к которым могут быть отнесены 

населенные пункты, имеющие особое государственное значение или 

имеющие численность населения, как правило, более одного миллиона 

человек; 

2) города областного значения, к которым могут быть отнесены 

населенные пункты, являющиеся крупными экономическими и культурными 

центрами, имеющие развитию производственную и социальную 

инфраструктуру и численность более 50 тысяч человек; 

3) города районного значения, к которым могут быть отнесены 

населенные пункты, на территории которых имеются промышленные 

предприятия, коммунальное хозяйство, государственный жилищный фонд, 

развитая сеть учебных и культурно-просветительных, лечебных и торговых 

объектов, с численностью неаселения не менее 10 тысяч человек, из которых 

рабочие, служащие и члены их семей составляют свыше двух третей общей 

численности населения; 

4) Поселки, к которым могут быть отнесены населенные пункты при 

промышленных предприятиях, стройках, железнодорожных станциях и 

других экономически важных объектов с численностью не менее 3 тысяч 

человек, из которых рабочие, служащие и члены их семей составляют не 

менее двух третей; 

5) аул (село) – населенный пункт с численностью не менее 50 человек, 

из которых работники, занятые в сельскохозяйственном производстве и 

члены их семей составляют не менее половины населения; 
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6) крестьянские и иные поселения с численностью населения менее 50 

человек, включаются в состав ближайшего населенного пункта. 

Статья 4. Законодательство об администравтивно-территориальном 

устройстве. 

Статья 5. Органы, принимающие решения об образовании, 

упразднении административно-территориальных единиц, установлении и 

изменении их границ, их наименования и переименования. 

Президент и Правительство Республики Казахстан, местные 

представительные и исполнительные органы в пределах своих полномочий 

принимают решения об образовании и управлении административно-

территориальных единиц, установлении и измепнении их границ, их 

наименовании и переименовании. 

Статья 6. Ономастическая комиссия в целях упорядочения работы по 

наименованию и переименованию административно-территориальных 

единиц, уточнению транскрипции их названий при Правительстве 

Республики Казахстан и областных (города республиканского значения, 

столицы) исполнительных органах создаются Ономастические комиссии. 

Одиночные дома, фермы, поселения, являющиеся объектами 

служебного назначения (дома лесников, путевых обходчиков, дорожных 

мастеров, заимки, зимовья, полевые станы, метеостанции и другие) 

учитываются в составе населенных пунктов с которыми связаны 

административно или территориально. 

Утрачивают свой статус самостоятельных административно-

территориальных единиц и исключаются из учетных данных населенные 

пункты, включенные в состав городов, поселков или аулов (сел) и ставшие их 

частью, а также поселения, из которых выехали или переселились все 

жители. 

В предлагаемом справочнике «Республика Казахстан. Названия 

административно-территориальных единиц» включено около 19 тысяч 

названий, а именно: 

1.Названия областей – 14 

2. названия областных районов – 161 

3. названия городских районов (Астана, Алматы) – 11 

4.Названия городов республиканского значения – 3 

5.Названия городов областного и районного значения – 86 

6.Названия поселков – 258 

7.названия аульных и сельских округов – 2352 

8. Названия аулов и сел областей – 10121 

9. Названия других объектов (жел. Дор. Ст., разъездов, зимовок, отгонов, 

участков, подхозов, поселений и др.) – 5688 

Указатель названий аулов и сел: 

1.Акмолинская область – 758 

2.Актюбинская область – 828 

3.Алматинская область – 698 

4.Атырауская область –  453 

8. Костанайская область – 727 

9. Кызылординская область – 236 

10. Мангистауская область – 444 

11.Южно-Казахстанская область –
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5. Западно-Казахстанская область– 

795 

6. Жамбылская область – 427  

7. Карагандинская область - 460 

1039 

12. Павлодарская область – 464 

13.Северо-Казахстанская область – 

723 

14. Восточно-Казахстанкая область -

2069 
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-ІІ- 

ӘКІМШІЛІК-АУМАҚТЫҚ БІРЛІКТЕР АТАУЛАРЫ 

НАЗВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ 

 

1.Облыс аттары 

Наименование областей 

 

 

Қазақ тілінде 

На казахском языке 

Орыс тілінде 

На русском  языке 

Ақмола облысы 

Ақтөбе облысы 

Алматы облысы 

Атырау облысы 

Батыс Қазақстан облысы 

Жамбыл облысы 

Қарағанды облысы 

Қостанай облысы 

Қызылорда облысы 

Маңғыстау облысы 

Оңтүстік Қазақстан облысы 

Павлодар облысы 

Солтүстік Қазақстан облысы 

Шығыс Қазақстан облысы 

Акмолинская область 

Актюбинская область 

Алматинская область 

Атырауская область 

Западно-Казахстанская область 

Жамбылская область 

Карагандинская область 

Костанайская область 

Кызылординская область 

Мангистауская область 

Южно-Казахстанская область 

Павлодарская область 

Северо-Казахстанская область 

Восточно-Казахстанская область 

 

 

2. Аудан аттарының алфавиттік көрсеткіші 

Алфавитный указатель названия районов 

 

Аудан аты 

Наименование 

района 

Аудан орталығының аты 

Наименование райцентра 

 

Облысы 

Область 

на казахском 

языке 

 

на русском 

языке 

на казахском 

языке 

на русском 

языке 

на казахском 

языке 

на русском 

языке 

 

1 2 3 4 

1 Абай Абайский Абай қ. 

г. Абай 

Қарағанды 

Карагандинская 

2 Абай Абайский Қарауыл а. 

с. Караул 

Шығыс 

Қазақстан 

Восточно-

Казахстанская 
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4 Айыртау Айыртауский Саумалкөл а. 

с.Саумалколь 

 

Солтүстік 

Қазақстан 

Северо-

Казахстанская 

5 Ақжайық Акжаикский Чапаев с. 

с.Чапаев 

Батыс Қазақстан 

Западно-

Казахстанская 

6 Ақжар Акжарский Талшық к. 

п.Талшик 

Солтүстік 

Қазақстан 

Северо-

Казахстанская 

7 Ақкөл Аккольский Ақкөл қ. 

г.Акколь 

Ақмола 

Акмолиснкая 

8 Аққайың Аккайынский Смирнов к. 

п. Смирнова 

 

Солтүстік 

Қазақстан 

Северо-

Казахстанская 

9 Ақсу Аксуский Жансүгіров к. 

п. Жансугуров 

Алматы 

Алматинская 

 Ақтоғай Актогайский Ақтоғай а. 

с. Актогай 

Қарағанды 

Карагандинская 

 Ақтоғай Актогайский Ақтоғай а. 

с. Актогай 

Павлодар 

Павлодарская 

 Алакөл Алакольский Үшарал қ. 

г. Ушарал 

Алматы 

Алматинская 

 Алға Алгинский Алға қ. 

г. Алга 

Ақтөбе 

Актюбинская 

 Алтынсарин Алтынсаринский Обаған а. 

с. Убаганское 

Қостанай 

Костанайская 

 Аманкелді Амангельдинский Аманкелді а. 

с. Амангельды 

Қостанай 

Костанайская 

 Арал Аральский Арал қ. 

г.Аральск 

Қызылорда 

Кызылординская 

 Аршалы Аршалынский Аршалы к. 

п.Аршалы 

Ақмола 

Акмолинская 

 Астрахан Астраханский Астраханка а. 

с. Астраханка 

Ақмола 

Акмолинская 

 Атбасар Атбасарский Атбасар қ. 

г. Атбасар 

Ақмола 

Акмолинская 

 Аягөз Аягозский Аягөз қ. 

г. Аягоз 

Шығыс 

Қазақстан 

Восточно-

Казахстанская 

 Әйтеке би Айтеке Комсомол а. Ақтөбе 
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бийский с. 

Комсомольское 

Актюбинская 

 Әулиекөл Аулиекольский Әулиекөл а. 

с. Аулиеколь 

Қостанай 

Костанайская 

 Байғанин Байганинский Байғанин а. 

с. Байганин 

Ақтөбе 

Актюбинская 

 Байзақ Байзакский Сарыкемер а. 

с. Сарыкемер 

Жамбыл 

Жамбылская 

 Балқаш Балхашский Бақанас а. 

с. Баканас 

Алматы 

Алматинская 

 Баянауыл Баянаульский Баянауыл а. 

а. Баянауыл 

Павлодар 

Павлодарская 

 Бәйдібек 

ауданы 

Район Байдибека Шаян а. 

с. Чаян 

 

Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

 Бейнеу Бейнеуский Бейнеу а. 

с. Бейнеу 

Маңғыстау 

Мангистауская 

 Бесқарағай Бескарагайский Үлкен 

Владимировка а. 

с.Большая 

Владимировка 

Шығыс 

Қазақстан 

Восточно-

Казахстанская 

 Бөкейордасы Бокейординский Сайқын а. 

с. Сайхин 

Батыс Қазақстан 

Западно-

Казахстанская 

 Бородулиха Бородулихинский Бородулиха а. 

с.Бородулиха 

Шығыс 

Қазақстан 

Восточно-

Казахстанская 

 Бұланды Буландынский Макинск қ. 

г. Макинск 

Ақмола 

Акмолинская 

 Бурабай Бурабайский  Акмолинская 

Ақмола 

 Бөрлі Бурлинский Ақсай қ. 

г.Аксай 

Батыс Қазақстан 

Западно-

Казахстанская 

 Бұқар жырау Бухар-Жырауский Ульяновский к. 

п.Ульяновский 

Қарағанды 

Карагандинская 

 Глубокое Глубоковский Глубокое к. 

п. Глубокое 

Шығыс 

Қазақстан 

Восточно-

Казахстанская 

 Ғабит 

Мүсірепов 

Район Габита 

Мусрепова 

Новоишим к. 

п. Новоишим 

Солтүстік 

Қазақстан 
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атынд. Северо-

Казахстанская 

 Денисов Денисовский Денисовка а. 

с. Денисовка 

Қостанай 

Костанайская 

 Егіндікөл Егиндыкольский Егіндікөл а. 

с. Егиндыколь 

Ақмола 

Акмолинская 

 Еңбекшіқазақ Енбекшиказахский Есік қ. 

г. Есик 

Алматы 

Алматинская 

 Еңбекшілдер Енбекшильдерски

й 

Степняк қ. 

г. Степняк 

Ақмола 

Акмолинская 

 Ерейментау Ерейментауский Ерейментау қ. 

г. Ерейментау 

Ақмола 

Акмолинская 

 Ертіс Иртышский Ертіс қ. 

г. Иртышск 

Павлодар 

Павлодарская 

 Ескелді Ескельдинский Талдықорған қ. 

г. Талдыкорган 

Алматы 

Алматинская 

 Есіл Есильский Есіл қ. 

г. Есил 

Ақмола 

Акмолинская 

 Есіл Есильский Явленка а. 

с.Явленка 

Солтүстік 

Қазақстан 

Северо-

Казахстанская 

     

 Жақсы Жаксинский Жақсы к. 

р.п. Жаксы 

Ақмола 

Акмолинская 

 Жалағаш Жалагашский Жалағаш а. 

с. Жалагаш 

Қызылорда 

Кызылординская 

 Жамбыл Жамбылский Ұзынағаш а. 

с. Узынагаш 

Алматы 

Алматинская 

 Жамбыл Жамбылский Аса а. 

с. Аса 

Жамбыл 

Жамбылская 

 Жамбыл Жамбылский Пресновка а. 

с. Пресновка 

Солтүстік 

Қазақстан 

Северо-

Казахстанская 

 Жангелдин Джангильдинский Торғай а. 

с. Торгай 

Қостанай 

Костанайская 

 Жаңаарқа Жанааркинский Атасу к. 

п. Атасу 

Қарағанды 

Карагандинская 

 Жаңақала Джангалинский Жаңақала а. 

с. Джангала 

Батыс Қазақстан 

Западно-

Казахстанская 

 Жаңақорған Жанакорганский Жаңақорған к. 

п. Жанакорган 

Қызылорда 

Кызылординская 
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 Жарқайың Жаркаинский Державин қ. 

г.Державинск 

Ақмола 

Акмолинская 

 Жарма Жарминский Георгиевка а. 

с. Георгиевка 

 

Шығыс 

Қазақстан 

Восточно-

Казахстанская 

 Жәнібек Жаныбекский Жәнібек а. 

с. Жаныбек 

 

Батыс Қазақстан 

Западно-

Казахстанская 

 Железин Железинский Железинка а. 

с. Железинка 

Павлодар 

Павлодарская 

 Жуалы Жуалынский Бауыржан 

Момышұлы а. 

с. Бауыржан 

Момышулы 

Жамбыл 

Жамбылская 

 Жылыой Жылыойский Құлсары к. 

п.Кулсары 

Атырау 

Атырауская 

 Жітіқара Житикаринский Жітіқара қ. 

г. Житикара 

Қостанай 

Костанайская 

 Зайсан Зайсанский Зайсан қ. 

г. Зайсан 

 

Шығыс 

Қазақстан 

Восточно-

Казахстанская 

 Зеленов Зеленовский Переметное а. 

с. Переметное 

Батыс Қазақстан 

Западно-

Казахстанская 

 Зеренді Зерендинский Зеренді а. 

с. Зеренды 

Ақмола 

Акмолинская 

 Зырян Зыряновский Зырян а. 

с.Зыряновский 

Шығыс 

Қазақстан 

Восточно-

Казахстанская 

 Индер Индерский Индерборский к. 

п.Индерборский 

Атырау 

Атырауская 

 Исатай Исатайский Аққыстау а. 

с. Аккистау 

Атырау 

Атырауская 

 Кербұлақ Кербулакский Саырөзек к. 

п. Сарыозек 

Алматы 

Алматинская 

 Көкпекті Кокпектинский Көкпекті а. 

с. Кокпекты 

Шығыс 

Қазақстан 

Восточно-

Казахстанская 

 Көксу Коксуский Балпық к. 

п. Балпык 

Алматы 

Алматинская 
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 Күршім Курчумский Күршім а. 

с. Курчум 

Шығыс 

Қазақстан 

Восточно-

Казахстанская 

 Қазалы Казалинский Қазалы қ. 

г. Казалы 

Қызылорда 

Кызылординская 

 Қазталовка Казталовский Қазталовка а. 

с. Казталовка 

Батыс Қазақстан 

Западно-

Казахстанская 

 Қазығұрт Казыгуртский Қазығұрт а. 

с. Казыгурт 

Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

 Қамысты Камыстинский Қамысты а. 

с. Камысты 

Қостанай 

Костанайская 

 

 Қарабалық Карабалыкский Қарабалық к. 

п. Карабалык 

Қостанай 

Костанайская 

 Қарақиян Каракиянский Құрық к. 

п. Курык 

Маңғыстау 

Мангистауская 

 Қарасай Карасайский Қаскелең қ. 

г. Каскелен 

Алматы 

Алматинская 

 Қарасу Карасуский Қарасу а. 

с. Карасу 

Қостанай 

Костанайская 

 Қаратал Каратальский Үштөбе қ. 

г. Уштобе 

Алматы 

Алматинская 

 Қаратөбе Каратобинский Қаратөбе а. 

с. Каратобе 

 

Батыс Қазақстан 

Западно-

Казахстанская 

 Қарғалы Каргалинский Батамшы к. 

п.Батамшинский 

Ақтөбе 

Актюбинская 

 Қарқаралы Каркаралинский Қарқаралы қ. 

г. Каркаралинск 

Қарағанды 

Карагандинская 

 Қармақшы Кармакшинский Жусалы к. 

п. Жусалы 

Қызылорда 

Кызылординская 

 Катонқарағай Катон-

Карагайский 

Большенарым к. 

п. 

Большенарымск

ое 

Шығыс 

Қазақстан 

Восточно-

Казахстанская 

 Қашыр Качирский Қашыр а. 

с. Качиры 

Павлодар 

Павлодарская 

 Қобда Хобдинский Қобда а. 

с. Хобда 

Ақтөбе 

Актюбинская 

 Қорғалжын Коргалжынский Қорғалжын а. Ақмола 
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с. Коргалжын Акмолинская 

 Қордай Кордайский Қордай а. 

с. Кордай 

Жамбыл 

Жамбылская 

 Қостанай Костанайский Затобольск к. 

п. Затобольск 

 

Қостанай 

Костанайская 

 Құрманғазы Курмангазинский Құрманғазы а. 

с. Курмангазы 

Атырау 

Атырауская 

 Қызылжар Кызылжарский Бескөл а. 

с. Бесколь 

Солтүстік 

Қазақстан 

Северо-

Казахстанская 

 

 Қызылқоға Кызылкогинский Миялы а. 

с. Миялы 

Атырау 

Атырауская 

 Лебяжье Лебяжинский Аққу а. 

с. Акку 

Павлодар 

Павлодарская 

 Мағжан 

Жұмабаев 

атынд. 

р-н Магжана 

Жумабаева 

Булаево қ. 

г. Булаево 

Солтүстік 

Қазақстан 

Северо-

Казахстанская 

 

 Май Майский Көктөбе а. 

с. Коктобе 

Павлодар 

Павлодарская 

 Мақат Макатский Мақат к. 

п. Макат 

Атырау 

Атырауская 

 Мақтаарал Мактааральский Мақат к. 

п. Макат 

Атырауская 

Атырау 

 Мамлют Мамлютский Мамлютка қ. 

г. Мамлютка 

Солтүстік 

Қазақстан 

Северо-

Казахстанская 

 

 Маңғыстау Мангистауский Шетпе а. 

с. Шетпе 

Маңғыстау 

Мангистауская 

 Махамбет Махамбетский Махамбет а. 

с. Махамбет 

Атырау 

Атырауская 

 Мәртөк Мартукский Мәртөк а. 

с. Мартук 

Ақтөбе 

Актюбинская 

 Меңдіқара Мендыкаринский Боровской к. 

п. Боровской 

Қостанай 

Костанайская 

 Мерке Меркенский Мерке а. 

с. Мерке 

Жамбыл 

Жамбылская 

 Мойынқұм Мойынкумский Мойынқұм а. Жамбыл 
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с. Мойынкум Жамбылская 

 Мұғалжар Мугалжарский Қандыағаш қ. 

г. Кандыагаш 

Ақтөбе 

Актобинская 

 Мұнайлы Мунайлинский Маңғыстау а. 

с. Мангистау 

Маңғыстау 

Мангистауская 

 Наурызым Наурузумский Қарамеңді а. 

с. Караменды 

Қостанай 

Костанайская 

 Нұра Нуринский Киевка к. 

п. Киевка 

Қарағанды 

Карагандинская 

 Ойыл Уилский Ойыл а. 

с. Уил 

Ақтөбе 

Актюбинская 

 Ордабасы Ордабасынский Темірлан а. 

с. Темирлановка 

Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

 Осакаров Осакаровский Осакаровка к. 

п. Осакаровка 

Карагандинская 

Қарағанды 

 Отырар Отырарский Шәуілдір а. 

с. Шаульдер 

Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

 Павлодар Павлодарский Павлодар қ. 

г. Павлодар 

Павлодар 

Павлодарская 

 Панфилов Панфиловский Жаркент қ. 

г. Жаркент 

Алматы 

Алматинская 

 Райымбек Райымбекский Кеген а. 

с. Кеген 

Алматы 

Алматинская 

 Сайрам Сайрамский Ақсу а. 

с. Аксу 

Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

 Сандықтау Сандыктауский Балкашино а. 

с. Балкашино 

Ақмола 

Акмолинская 

 Сарқан Саркандский Сарқан қ. 

г. Саркан 

Алматы 

Алматинская 

 Сарыағаш Сарыагашский Сарыағаш қ. 

г. Сарыагаш 

Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

 Сарыкөл Сарыкольский Сарыкөл к. 

п. Сарыколь 

Қостанай 

Костанайская 

 Сарысу Сарысуский Жаңатас қ. 

г. Жанатас 

Жамбыл 

Жамбылская 

 Созақ Сузакский Шолаққорған а. Оңтүстік 
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с. Шолаккорган Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

 Сырдария Сырдарьинский Тереңөзек к. 

п. Теренозек 

 

Қызылорда 

Кызылординская 

 Сырым Сырымский Жымпиты а. 

с. Жымпиты 

Батыс Қазақстан 

Западно-

Казахстанская 

 Тайынша Тайыншинский Тайынша қ. 

г. Тайынша 

Солтүстік 

Қазақстан 

Северо-

Казахстанская 

 Талас Таласский Қаратау қ. 

г. Каратау 

Жамбыл 

Жамбылская 

 Талғар Талгарский Талғар қ. 

г. Талгар 

Алматы 

Алматинская 

 Таран Тарановский Тарановское а. 

с. Тарановское 

Қостанай 

Костанайская 

1 Тарбағатай Тарбагатайский Ақсуат а. 

с. Аксуат 

Шығыс 

Қазақстан 

Восточно-

Казахстанская 

 Тасқала Таскалиский Каменка а. 

с. Каменка 

Батыс Қазақстан 

Западно-

Казахстанская 

 Темір Темирский Шұбарқұдық к. 

п. Шубаркудык 

Ақтөбе 

Актобинская 

 Теректі Теректинский Федоровка а. 

с. Федоровка 

Батыс Қазақстан 

Западно-

Казахстанская 

 Тимирязев Тимирязевский Тимирязево а. 

с. Тимирязево 

Солтүстік 

Қазақстан 

Северо-

Казахстанская 

 Төле би Толебийский Леңгір қ. 

г. Ленгер 

Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

 Түпқараған Тупкараганский Форт-Шевченко 

қ. 

г.Форт-

Шевченко 

Маңғыстау 

Мангистауская 

 Тұрар район Турара Құлан а. Оңтүстік 
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Рысқұлов 

атынд. 

Рыскулова с. Кулан Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

 Түлкібас Тюлькубасский Тұрар Рысқұлов 

а. 

с. Турара 

Рыскулова 

Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

 Уәлиханов Уалихановский Кішкенекөл к. 

п. Кишкенеколь 

Солтүстік 

Қазақстан 

Северо-

Казахстанская 

 Ұзынкөл Узункольский Ұзынкөл а. 

с. Узинколь 

Қостанай 

Костанайская 

 Ұйғыр Уйгурский Шонжы а. 

с. Чунжа 

Алматинская 

Алматы 

 Ұлан Уланский Молодежный к. 

п. Молодежный 

Шығыс 

Қазақстан 

Восточно-

Казахстанская 

 Ұлытау Улытауский Ұлытау а. 

с. Улытау 

Қарағанды 

Карагандинская 

 Үржар Уржарский Ұржар а. 

с. Уржар 

Шығыс 

Қазақстан 

Восточно-

Казахстанская 

 Успен Успенский Успенка а. 

с. Успенка 

Павлодар 

Павлодарская 

 Федоров Федоровский Федоровка к. 

п. Федоровка 

Қостанай 

Костанайская 

 Хромтау Хромтауский Хромтау қ. 

г. Хромтау 

Ақтөбе 

Актобинская 

 Целиноград Целиноградский Астана қ 

г. Астана 

Ақмола 

Акмолинская 

 Шал ақын 

атынд. 

район Шал акына Сергеевка к. 

п. Сергеевка 

Солтүстік 

Қазақстан 

Северо-

Казахстанская 

 Шалқар Шалкарский Шалқар қ. 

г. Шалкар 

 

Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

 Шарбақты Щербактинский Шарбақты а. 

с. Шербакты 

Павлодар 

Павлодарская 

 Шардара Шардаринский Шардара қ. Оңтүстік 
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г. Шардара Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

 Шемонаиха Шемонаихинский Шемонаиха қ. 

г. Шемонаиха 

Шығыс 

Қазақстан 

Восточно-

Казахстанская 

 Шет Шетский Ақсу-Аюлы а. 

с. Ақсу-Аюлы 

Қарағанды 

Карагандинская 

 Шиелі Чиилийский Шиелі к. 

п. Шиели 

Қызылорда 

Кызылординская 

 Шортанды Шортандинский Шортанды к. 

п. Шортанды 

Ақмола 

Акмолинская 

 Шыңғырлау Чингирлауский Шыңғырлау к. 

п. Чингирлау 

Батыс Қазақстан 

Западно-

Казахстанская 

 Шу Шуский Төле би а. 

с. Төле би 

Жамбыл 

Жамбылская 

 Ырғыз Иргизский Ырғыз а. 

с. Иргиз 

Ақтөбе 

Актобинская 

 Іле Илийский Өтеген батыр к. 

п. Отеген 

батыра 

Алматы 

Алматинская 

 

Қалалық аудандар 

Городские районы 

 

Астана қ. 

 

г. Астана 

Алматы ауданы  Астана қ. 

г. Астана 

район «Алматы» 

Сарыарқа ауданы  

 

Астана қ. 

г. Астана 

 

район «Сары-Арка» 

Есіл ауданы Астана қ  

г. Астана. 

район «Есиль» 

 

 

Алматы қ. 

 

г. Алматы       

Алмалы Алматы қ. 

г. Алматы 

Алмалинский 

 

Алатау  Алматы қ. Алатауский 
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г. Алматы 

Әуезов  Алматы қ. 

г. Алматы 

Ауэзовский 

Бостандық  Алматы қ. 

г. Алматы 

Бостандыкский 

Жетісу  Алматы қ. 

г. Алматы 

Жетысуский 

Медеу  Алматы қ. 

г. Алматы 

Медеуский 

Наурызбай батыр  Алматы қ. 

г. Алматы 

Наурызбай батыра 

Түрксіб  Алматы қ. 

г. Алматы 

Турксибский 

 

 

3. ҚАЛАЛАР МЕН КЕНТТЕР АТТАРЫНЫҢ 

АЛФАВИТТІК КӨРСЕТКІШІ 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

ГОРОДОВ И НАИМЕНОВАНИЕ ПОСЕЛКОВ 

 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БАҒЫНЫСТАҒЫ ҚАЛАЛАР 

ГОРОДА РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПОДЧИНЕНИЯ 

 

АСТАНА АСТАНА 

АЛМАТЫ АЛМАТЫ 

БАЙҚОҢЫР БАЙКОНЫР 

 

ОБЛЫСҚА БАҒЫНЫСТЫ ҚАЛАЛАР 

ГОРОДА ОБЛАСТНОГО ПОДЧИНЕНИЯ 

 

Қалалардың аттары 

Наименование городов 

 

Облысы  

Область 

 

қазақша  

на казахском яз. 

орысша  

на русском яз. 

қазақша  

на казахском яз. 

орысша  

на русском яз. 

1 2 3 4 

Ақсу Аксу Павлодар Павлодарская 

Ақтау Актау Маңғыстау Мангистауская 

Ақтөбе Актобе Ақтөбе Актюбинская  

Арқалық Аркалык Қостанай Костанайская 

Арыс Арысь Оңтүстік Қазақтан Южно-

Казахстанская 

Атбасар Атбасар Ақмола Акмолинская 

Атырау Атырау Атырау Атырауская 
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Аягөз Аягоз Шығыс Қазақстан Восточно-

Казахстансая 

Балқаш  Балхаш Қарағанды Карагандинская 

Екібастұз Экибастуз Павлодар Павлодарская 

Жаңаөзен Жанаозен Маңғыстау Мангистауская 

Жезқазған Жезказган Қарағанды Карагандинская 

Зырян Зыряновск Шығыс Қазақстан Восточно-

Казахстанская 

Капшагай Капчагай Алматы Алматинская 

Қарағанды Караганда Қарағанды 

Карагандинска

я 

Қаражал Каражал Қарағанды 

Карагандинска

я 

Кентау Кентау Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно- 

Казахстанская 

Көкшетау Кокшетау Солтүстік 

Қазақстан 

Северо- 

Казахстанская 

Қостанай Костанай Қостанай Костанайская 

Курчатов Курчатов Шығыс 

Қазақстан 

Восточно- 

Казахстанская 

Қызылорда Кызылорда Қызылорда Кызыл- 

ординская 

Леңгір Ленгер Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно- 

Казахстанская 

Лисаков Лисаковск Қостанай Костанайская 

Павлодар  Павлодар Павлодар Павлодарская 

Петропавл Петропавловс

к 
 

Солтүстік 

Қазақстан 

Северо- 

Казахстанская 

Риддер Риддер 

 

Шығыс 

Казакстан 

Восточно- 

Казахстанская 

Рудный Рудный Қостанай Костанайская 

Сарань Сарань Қарағанды 

Карагандинска

я 

Сәтбаев Сатпаев Қарағанды 

Карагандинска

я 

Семей Семей Шығыс 

Қазақстан 

Восточно- 

Казахстанская 

Степногор  Степногорск Ақмола Акмолинская 

Талғар Талгар Алматы Алматинская 

Талдықорған Талдыкорган Алматы Алматинская 

Тараз Тараз Жамбыл Жамбылская 

Текелі Текели Алматы Алматинская 

Теміртау Темиртау Қарағанды Карагандинска
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я 

Түркістан Туркестан Онтүстік 

Қазақстан 

Южно- 

Казахстанская 

Орал Уральск Батыс 

Қазақстан 

Западно- 

Казахстанская 

Өскемен 

Усть-

Каменогорск ШығысҚазақстан 

Восточно- 

Казахстанская 

Форт- 

Шевченко 

Форт- 

Шевченко 

Маңғыстау Мангистауска

я 

Шахтинск Шахтинск Қарағанды 

Карагандинска

я 

Шу Шу Жамбыл Жамбылская 

Шымкент Шымкент Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно- 

Казахстанская 

 

 

АУДАНҒА БАҒЫНЫСТЫ ҚАЛАЛАР 

ГОРОДА РАЙОННОГО ПОДЧИНЕНИЯ 

 

Қалалардың аттары  

Наименование городов 

 

Облысы  

Область 

 

қазақша  

на казахском яз. 

орысша  

на русском яз. 

қазақша  

на казахском 

яз. 

орысша  

на русском яз. 

1 2 3 4 

Абай Абай Қарағанды Карагандинская 

Ақкөл Акколь Ақмола Акмолинская 

Ақсай Аксай Батыс 

Қазақстан 

Западно- 

Казахстанская 

Алға Алга Ақтөбе Актюбинская 

Арал Аральск Қызылорда Кызылординская 

Булаево Булаево  Солтүстік 

Қазақстан 

Северо- 

Казахстанская 

Державинск Державинск Ақмола Акмолинская 

Ембі Эмба Ақтөбе Актюбинская 

Ерейментау Ерейментау Ақмола Акмолинская 
Ертіс Иртышск Павлодар Павлодарская 

Есік Есик Алматы Алматинская 

Есіл Есиль Ақмола Акмолинская 

Жаңатас Жанатас Жамбыл Жамбылская 

Жаркент Жаркент Алматы Алматинская 

Жем Жем Ақтөбе Актюбинская 

Жетісай Жетысай Оңтүстк Южно-
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Қазақстан Казахстанская 

Жітіқара Житикара Қостанай Костанайская 

Зайсан Зайсан Шығыс 

Қазақстан 
Восточно-

Казахстанская 

Қазалы Казалинск 

Қызылорда  
Кызылординска

я 

Қандыағаш Кандыагаш Ақтөбе Актюбинская 

Қаратау Каратау Жамбыл Жамбылская 

Қарқаралы Каркаралинск Қарағанды Карагандинская 

Қаскелең Каскелен Алматы Алматинская 

Құлсары  Кулсары Атырау Атырауская 

Макинск Макинск Ақмола Акмолинская 

Мамлют Мамлютка 

Солтүстік 

Қазақстан 

Северо-

Казахстанская 

Приозер Приозерск Қарағанды Карагандинская 

Сарқант Саркант Алматы Алматинская 

Сарыағаш Сарыагаш 

Оңтүстк 

Қазақстан 
Южно-

Казахстанская 

Сергеев Сергеевка 

Солтүстік 

Қазақстан Северо-Казахстанская 

Серебрянск Серебрянск 

Шығыс 

Қазақстан 
Восточно-

Казахстанская 

Степняк Степняк Ақмола Акмолинская 

Тайынша Тайынша Солтүстік 

Қазақстан Северо-Казахстанская 
Темір Темир Ақтөбе Актюбинская 

Үшарал Ушарал Алматы Алматинская 

Үштөбе Уштобе Алматы Алматинская 

Хромтау Хромтау Ақтөбе Актюбинская 

Шалқар Шалкар Ақтөбе Актюбинская 

Шар Шар 

Шығыс Қазақстан 
Восточно-

Казахстанская 

Шардара Шардара 
Оңтүстік 
Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

Шемонайха Шемонаиха 

Шығыс Қазақстан 
Восточно-

Казахстанская 

Щучинск Щучинск Ақмола Акмолинская 

 

4. Кенттердің аттары 

Наименование поселков 

 

Азат Азат 

Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

Айдабол Айдабол Солтүстік Северо-
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Қазақстан Казахстанская 

Ақадыр Акадырь Қарағанды Карагандинская 

Ақай Акай Қызылорда Кызылординская 

Ақбақай Акбакай Жамбыл Жамбылская 

Ақбейіт Акбеит Ақмола Акмолинская 

Ақбұлақ Акбулак Алматы Алматинская 

Ақжал Акжал Қарағанды Карагандинская 

Ақкөл Акколь Атырау Атырауская 

Аққыстау Аккыстау Атырау Атырауская 

Ақсу Аксу Павлодар Павлодарская 

Ақсу Аксу Ақмола  Акмолинская 

Ақсу Аксу 

Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

Ақсүйек Аксүйек Жамбыл Жамбылская 

Ақтас Актас Қарағанды Карагандинская 

Ақтау Актау Қарағанды Карагандинская 

Ақтоған Актоган Павлодар Павлодарская 

Ақтоғай Актогай Алматы Алматинская 

Ақтоғай Актогай Павлодар Павлодарская 

Ақпан Акпан 

Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

Ақшатау Акшатау Қарағанды Карагандинская 

Алатау Алатау Алматы Алматинская 

Алексеевка Алексеевка Ақмола Акмолинская 

Алтай Алтайский 

Шығыс 

Қазақстан 

Восточно-

Казахстанская 

Аманқарағай Аманкарагай Қостанай Костанайская 

Аршалы Аршалы Ақмола Акмолинская 

Асубұлақ Асубулак 

Шығыс 

Қазақстан 

Восточно-

Казахстанская 

Асықата Асыката 

Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

Атакент Атакент 

Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

Атасу Атасу Қарағанды Карагандинская 

Ащысай Ачисай 

Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

Әйтеке би Айтеке би Қызылорда Кызылординская 

Әуезов Ауэзов 

Шығыс 

Қазақстан 

Восточно-

Казахстанская 

Байжансай Байжансай 

Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

Байшонас Байшонас Атырау Атырауская 

Балкашино Балкашино Ақмола Акмолинская 
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Балпық би Балпык би Алматы Алматинская 

Балықшы Балыкши Атырау Атырауская 

Бадамшы Бадамшинский Ақтөбе Актюбинская 

Баутино Баутино Маңғыстау Мангистауская 

Байылдыр Баялдыр Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно- 

Казахстанская 

Баянауыл Баянаул Павлодар Павлодарская 

Бейнеу Бейнеу Маңғыстау Мангистауская 

Белағаш Белагаш Шығыс 

Қазақстан 

Восточно- 

Казахстанская 

Белкөл Белколь Қызылорда Кызыл- 

ординская 

Белогорский 

 

Белогорский 

 

Шығыс 

Қазақстан 

Восточно- 

Казахстанская 

Белоусовка Белоусовка Шығыс 

Қазақстан 

Восточно- 

Казахстанская 

Березовский 

 

Березовский 

 

Шығыс 

Қазақстан 

Восточно- 

Казахстанская 

Бескөл 

 

Бесколь 

 

Солтүстік 

Қазақстан 

Северо-

Казахстанкая 

Бескөл Бесколь Алматы Алматинская 

Бестөбе Бестобе Ақмола Акмолинская 

Биікжал Биикжал Атырау Атырауская 

Бірлестік Бирлестик Солтүстік 

Қазақстан 

Северо- 

Казахстанская 

Бірлік Бирлик Жамбыл Жамбылская 

Бөке Боке Шығыс 

Қазақстан 

Восточно- 

Казахстанская 

Бурабай 

 

Боровое 

 

Солтүстік 

Қазақстан 

Северо- 

Казахстанская 

Боровской Боровской Қостанай Костанайская 

Боралдай Боралдай Алматы Алматинская 

Боранқұл Боранкул Маңғыстау Мангистауская 

Ботақара Ботакара Қарағанды Карагандинская 

Бөрілі Бурлин 

Батыс 

Қазахстан 

Западно-

Казахстанская 

Бірлік Бирлик Жамбыл Жамбылская 

Верхнеберезовск

ий 

Верхнеберезовск

ий 

Шығыс 

Қазақстан 

Восточно-

Казахстанская 

Восточный 

 

Восточный 

 

Шығыс 

Қазақстан 

Восточно- 

Казахстанская 

Гвардейский Гвардейский Жамбыл Жамбылская 

Глубокое 

 

Глубокое 

 

Шығыс 

Қазақстан 

Восточно- 

Казахстанская 
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Горный Горный Алматы Алматинская 

Горняк Горняк Қостанай Костанайская 

Гранитогорск Гранитогорск Жамбыл Жамбылская 

Гулшат Гульшат Қарағанды Карагандинская 

Ғабиден 

Мұстафин 

Габиден 

Мустафин Қарағанды Карагандинская 

Дария Дарьинский Қарағанды Карагандинская 

Дәуіт 
 

Даут 

 

Солтүстік 

Қазақстан 

Северо- 

Казахстанская 

Дерқұл Деркул 

Батыс 

Қазақстан 

Западно- 

Казахстанская 

Долинка Долинка Қарағанды Карагандинская 

Доссор Доссор Атырау Атырауская 

Достық Достык Алматы Алматинская 

Ескене Искене Атырау Атырауская 

Еспе Еспе 

Шығыс 

Қазақстан 

Восточно- 

Казахстанская 

Жақсы Жаксы Ақмола Акмолинская 

Жақсықылыш Жаксыкылыш Кызылорда Кызылордиснкая 

Жалағаш Жалагаш Қызылорда Кызылординская 

Жалтыр Жалтыр Ақмола Акмолинская 

Жалтыркөл Жалтырколь Қостанай Костанайская 

Жамбыл Жамбыл Қарағанды Карагандинская 

Жансүгіров Жансугуров Алматы Алматинская 

Жаңа Бұқтырма 

Новая Бухтарма Шығыс 

Қазақстан 

Восточно- 

Казахстанская 

Жаңа Қаратон Жана Каратон Атырау Атырауская 

Жаңақорған Жанакорган Кызылорда Кызылординская 

Жаңғызтөбе 

 

Жангызтобе Шығыс 

Қазақстан 

Восточно- 

Казахстанская 

Жарма Жарма 

 

Шығыс 

Қазақстан 

Восточно- 

Казахстанская 

Жартымола Жартымола Атырау Атырауская 

Жарық Жарык Қарағанды Карагандиская 

Жәйрем Жайрем Қарағанды Карагандинская 

Жәнібек Жаныбек Батыс 

Қазақстан 

Западно- 

Казахстанская 

Жезді Жезды Қарағанды Карагандинская 

Жезкент Жезкент Шығыс 

Қазақстан 

Восточно- 

Казахстанская 

Жезқазған Жезказган Қарағанды Карагандинская 

Желаево Желаево 

Шығыс 

Қазақстан 

Восточно- 

Казахстанская 

Железнодо- Железнодо- Ақмола Акмолинская 
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рожный рожный 

Жетібай Жетыбай Маңғыстау Мангистауская 

Жоғары 

Березовка 

Верхно-

березовка 

Шығыс 

Қазақстан 

Восточно- 

Казахстанская 

Жоғарғы 

Қайрақты 

Верхние 

Кайракты Қарағанды Карагандинская 

Жолымбет Жолымбет Ақмола Акмолинская 

Жұмыскер Жумыскер Атырау Атырауская 

Жосалы Жусалы Қызылорда Кызылординская 

Жымпиты 

Жымпиты 

Батыс 

Қазақстан 

Западно-

Казахстанская 

Заозерный Заозерный Солтүстік 

Қазақстан 

Северо- 

Казахстанская 

Затобол Затобольск Қостанай Костанайская 

Зауыт Заводской Ақмола Акмолинская 

Зачаганск Зачаганск Батыс 

Қазақстан 

Западно- 

Казахстанская 

Зубовка Зубовка Шығыс 

Қазақстан 

Восточно- 

Казахстанская 

Изумрудный Изумрудный Қарағанды Карагандинская 

Индербор Индерборский Атырау Атырауская 

Кентау Кентау 

Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно- 

Казахстанская 

Кеңарал Кенарал Атырау Атырауская 

Киевка Киевка Қарағанды Карагандинская 

Комсомол Комсомол Атырау Атырауская 

Көктал Коктал Жамбыл Жамбылская 

Көктерек Коктерек 

Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

Кругло- 

озерное 

Кругло- 

озерное 

Батыс 

Қазақстан 

Западно- 

Казахстанская 

Кішкенекөл 

 

Кишкенеколь 

 

Солтүстік 

Қазақстан 

Северо- 

Казахстанская 

Красногор Красногорский Ақмола Акмолинская 

Қайрақты Кайракты Қарағанды Карагандинская 

Қалқаман Калкаман Павлодар Павлодарская 

Қантас Кантас 

Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно- 

Казахстанская 

Қарабалық Карабалык Қостанай Костанайская 

Қарабас Карабас Қарағанды Карагандинская 

Қарабұлак Карабулак Алматы Алматинская 

Қарағайлы Карагайлы Қарағанды Карагандинская 

Қарақожа 

 

Карагужиха 

 

Шығыс 

Қазақстан 

Восточно- 

Казахстанская 
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Қаратон Каратон Атырау Атырауская 

Қарғалы Каргалы Алматы Алматинская 

Қарсақпай Карсакпай Қарағанды Карагандинская 

Қашар Качар Қостанай Костанайская 

Қожа Кожа Қостанай Костанайская 

Қалқұтон Колутон Ақмола Акмолинская 

Қоңырат Конырат Қарағанды Карагандинская 

Қорғалжын Коргалжын Ақмола Акмолинская 

Қорғантас Коргантас Солтүстік 

Қазақстан 

Северо- 

Казахстанская 

Қордай Кордай Жамбыл Жамбылская 

Қосшағыл Косшагыл Атырау Атырауская 

Қошқар Кошкар Атырау . Атырауская 

Қушоқы Кушокы Қарағанды Карагандинская 

Құлан Кулан Жамбыл Жамбылская 

Құрық Курык  Маңғыстау Мангистауская 

Құсмұрын Кусмурын Қостанай Костанайская 

Қыземшек Кыземщек Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно- 

Казахстанская 

Қызылжар Кызылжар Қарағанды Карагандинская 

Қызылқоға Кызылкога Атырау Атырауская 

Қызылсай Кызылсай Маңғыстау Мангистауская 

Ленин Ленинский Павлодар Павлодарская 

Лепсі Лепсы Алматы Алматинская 

Луговой Луговой Жамбыл Жамбылуская 

Майқайың Майкаин Павлодар Павлодарская 

Мақат Макат Атырау Атырауская 

Малеевск Малеевск Шығыс 

Қазақстан 

Восточно- 

Казахстанская 

Маңғыстау Мангистау Маңғыстау Мангистауская 

Матай Матай Алматы Алматинская 

Мереке Мереке Қостанай Костанайская 

Мерке Мерке Жамбыл Жамбылская 

Мирный Мирный Жамбыл Жамбылская 

Мойынты Мойынты Қарағанды Карагандинская 

Молалы Молалы Алматы Алматинская 

Молодежный (ое) 

 

Молодежный 

 

Шығыс 

Қазақстан 

Восточно- 

Казахстанская 

Молодежный Молодежный Қарағанды Карагандинская 

Мұнайшы Мунайши Маңғыстау Мангистауская 

Мыңарал Мынарал Жамбыл Жамбылская 

Мырзакент Мырзакент 

Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно- 

Казахстанская 

Наурыз Наурыз Оңтүстік Южно- 
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Қазақстан Казахстанская 

Научный Научный Ақмола Акмолинская 

Новодолинский Новодолинский Қарағанды Карагандинская 

Новоишим 

 

Новоишимский 

 

Солтүстік 

Қазақстан 

Северо- 

Казахстанская 

Нұрлыкент Нурлыкент Алматы Алматинская 

Огневка 

 

Огневка 

 

Шығыс 

Қазақстан 

Восточно- 

Казахстанская 

Ойтал Ойтал Жамбыл Жамбылская 

Октябрь 

 

Октябрьский 

 

Шығыс 

Қазақстан 

Восточно- 

Казахстанская 

Октябрьский Октябрьский Қостанай Костанайская 

Осакаровка Осакаровка Қарағанды Карагандинская 

Отар Отар Жамбыл Жамбылская 

Өмірзақ Умирзак Маңғыстау Мангистауская 

Өтеген батыр Отеген батыр Алматы Алматинская 

Павловский Павловский Қостанай Костанайская 

Палатцы 

 

Палатцы 

 

Шығыс 

Қазақстан 

Восточно- 

Казахстанская 

Панфилов 

атындағы 

им.Панфилова 

 

Алматы 

 

Алматинская 

 

Первомайский Первомайский Алматы Алматинская 

Первомайский Первомайский 

Шығыс 

Қазақстан 

Восточно- 

Казахстанская 

Покровка Покровка Алматы Алматинская 

Преснов  

 

Преснов 

 

Шығыс 

Қазақстан 

Восточно-

Казахстанская 

Прибрежный 

 

Прибрежный 

 

Шығыс 

Қазақстан 

Восточно- 

Казахстанская 

Пригородный Пригородный Қостанай Костанайская 

Приозерск Приозерск Қарағанды Карагандинская 

Приурал Приуральск Қостанай Костанайская 

Промышленный Промышленный Ақмола Акмолинская 

Путинцево Путинцево Шығыс 

Қазақстан 

Восточно- 

Казахстанская 

Рудничный Рудничный Алматы Алматинская 

Сайөтес Сай-Утес Маңғыстау Мангистауская 

Сарыкөл Сарыколь Қостанай Костанайская 

Сарықамыс Сарыкамыс Атырау Атырауская 

Сарыөзек Сарыозек Алматы Алматинская 

Сарышаған Сарышаган Қарағанды Карагандинская 

Састөбе Састобе Онтүстік 

Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

Саяқ Саяк Қарағанды Карагандинская 
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Сәкен 

Сейфуллин 

Сакен 

Сейфуллин 

Қарағанды Карагандинская 

Сексеуіл Саксаульский Қызылорда Кызылординская 

Смирнов Смирново Солтүстік 

Қазақстан 

Северо- 

Казахстанская 

Солнечный Солнечный Павлодар  Павлодарская 

Станционный Станционный Ақмола Акмолиснкая 

Суықбұлак Суыкбулак Шығыс 

Қазақстан 

Восточно- 

Казахстанская 

Тобыл Тобол Павлодар Павлодарская 

Талшық Талшик Солтүстік 

Қазақстан 

Северо- 

Казахстанская 

Тасбөгет Тасбогет Қызылорда Кызылординская 

Таукент Таукент 

Онтүстік 

Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

Теңге Тенге Маңғыстау Мангистауская 

Тереңөзек Теренозек Қызылорда Кызылординская 

Тобыл Тобол Қостанай Костанайская 

Токаревка Токаревка Қарағанды Карагандинская 

Топар Топар Қарағанды Карагандинская 

Төретам Торетам Қызылорда Кызылординская 

Төртқұдық Торткудык Павлодар Павлодарская 

Троебратск Троебратский Қостанай Костанайская 

Тұғыл 

 

Тугыл 

 

Шығыс 

Қазақстан 

Восточно 

Казахстанская 

Тұйық Туюк Алматы Алматинская 

Тұрлан 

 

Турлановка 

 

Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно 

Казахстанская 

Түлкібас 

 

Тюлькубас 

 

Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно 

Казахстанская 

Үлбі 

 

Ульба 

 

Шығыс 

Қазақстан 

Восточно 

Каазахстанская 

Үлкен Улькен Алматы Алматинская 

Ульяновский Ульяновский Қарағанды Карагандинская 

Усть-Таловка Усть-Таловка 

Шығыс 

Қазақстан 

Восточно-

Казахстанская 

Хантағы 

 

Хантагы 

 

Оңтүстік 

Қазақстан 

Южно-

Казахстанская 

Хантау Хантау Жамбыл Жамбылская 

Шаған Чаган 

Шығыс 

Қазақстан 

Восточно-

Казахстанская 

Шақан Шахан Қарағанды Карагандинская 

Шалқия Шалкия Қызылорда Кызылординская 

Шантөбе Шантобе  Ақмола Акмолинская 



56 
 

Шашубай 

Қошқарбаев 

Шашубай 

Кошкарбаев 

Қарағанды Карагандинская 

Шетпе Шетпе Маңғыстау Мангистауская 

Шортанды Шортанды Ақмола Акмолинская 

Шөптікөл Шоптыколь Павлодар Павлодарская 

Шұбаркөл Шубарколь Қарағанды Карагандинская 

Шұбарқұдық Шубаркудык Ақтөбе Актобинская 

Шұбартүбек Шубартубек Қарағанды Карагандинская 

Шұбарши Шубарши Ақтөбе Актюбинская 

Шүлбі Шульбинск Шығыс 

Қазақстан 

Восточно- 

Казахстанская 

Шығанақ Шыганак Жамбыл Жамбылская 

Шығыс Қоңырат 

Шыгыс- 

Конырат 

Қарағанды Карагандинская 

Шыңғырлау Чингирлау 

Батыс 

Қазақстан 

Западно-

Казахстанская 

Шыназ Шыназ Қызылорда Кызылординская 

Шідерті Шидерты Павлодар Павлодарская 

Южный Южный Қарағанды Карагандинская 
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5 Облыстар бойынша ауылдық, селолық атауларының көрсеткіші 

 

Указатель названия аульных и сельских округов по областям 

 

Объектінің атауы 

Наименование объекта 

қазақ тілінде 

на казахском языке 

 

орыс тілінде 

на русском языке 

 

1 2 

Ақмола облысы Акмолинская область 

Красный Яр а.о.  Красноярский с.о. 

Қарабұлақ а.о.  Карабулакский с.о. 

Ақкөл ауданы Аккольский район 

Иванов а.о.  Ивановский с.о. 

Қарасай а.о.  Карасайский с.о. 

Кеңес а.о.  Кенесский с.о. 

Наумов а.о.  Hаумовский с.о. 

Новорыбинка а.о.  Hоворыбинский с.о. 

Жалғызқарағай а.о.  Жалгызкарагайский а.о.  

Еңбек а.о.  Енбекский с.о. 

Урюпин а.о.  Урюпинский с.о. 

Черняков а.о.  Черняковский с.о. 

Аршалы ауданы Aршалынский район 

Ақбұлақ а.о.  Акбулакский с.о. 

Жібек жолы а.о.   с.о. Жибек жолы 

Анар а.о.  Анарский с.о. 

Бірсуат а.о.  Берсуатский с.о. 

Волгодоновка а.о.  Волгодоновский с.о. 

Арнасай а.о.   а.о. Арнасай 

Ижев а.о.  Ижевский с.о. 

Константинов а.о.  Константиновский с.о. 

Түрген а. о.  с.о. Тургень 

Михайлов а.о.  Михайловский с.о. 

Бұлақсай а.о.  Булаксайский с.о. 

Сарыоба а.о.  Саробинский с.о. 

Астрахан ауданы Астраханский район 

Астрахан а.о.  Астраханский с.о. 

Бесбидайық а.о.  Бесбидаикский с.о. 

Есіл а.о.  Есильский с.о. 

Жарсуат а.о.  Жарсуатский с.о. 

Жалтыр а.о.  Жалтырский с.о. 

Каменка а.о.  Каменский с.о. 

Қызылжар а.о.  Кызылжарский с.о. 
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Николаев а.о.  Hиколаевский с.о. 

Новочеркас а.о.  Hовочеркасский с.о. 

Острогор а.о.  Острогорский с.о. 

Первомай а.о.  Первомайский с.о. 

Ескі Колутон а.о.  Староколутонский с.о. 

Колутон а.о.  Колутонский с.о. 

Ұзынкөл а.о.  Узункольский с.о. 

Атбасар ауданы Атбасарский район 

Шұңқыркөл а.о.  Шункыркольский с.о. 

Борисов а.о.  Борисовский с.о. 

Макеев а.о.  Макеевский с.о. 

Маринов а.о.  Мариновский с.о. 

Новоалександровка а.о.  Hовоалександровский с.о. 

Новосель а.о.  Hовосельский с.о. 

Октябрь а.о.  Октябрьский с.о. 

Покров а.о.  Покровский с.о. 

Полтава а.о.  Полтавский с.о. 

Сепе а.о.  Сепеевский с.о. 

Тікелей а.о.   с.о. Тикелей 

Сергеев а.о.  Сергеевский с.о. 

Сочи а.о.  Сочинский с.о. 

Тельман а.о.  Тельманский с.о. 

Есенгелді а.о.  Есенгельдинский а.о.  

Ярослав а.о.  Ярославский с.о. 

Бұланды ауданы Буландынский район 

Вознесен а.о.  Вознесенский с.о. 

Данилов а.о.  Даниловский с.о. 

Еркөл а.о.  Ергольский с.о. 

Журавлев а.о.  Журавлевский с.о. 

Капитонов а.о.  Капитоновский с.о. 

Карамышев а.о.  Карамышевский с.о. 

Никольский а.о.  Hикольский с.о. 

Новобратское а.о.  Hовобратский с.о. 

Айнакөл а.о.  Айнакольский с.о. 

Аманкелді а.о.  Амангельдинский с.о. 

Қараөзек а.о.  Караузекский с.о. 

Егіндікөл ауданы Егиндыкольский район 

Егіндікөл а.о.  Егиндыкольский с.о. 

Абай а.о.  Абайский с.о. 

Алакөл а.о.  Алакольский с.о. 

Армавир а.о.  Армавирский с.о. 

Бауман а.о.  Бауманский с.о. 

Буревестник а.о.  Буревестникский с.о. 
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Жалманқұлақ а.о.  Жалманкулакский с.о. 

Қоржынкөл а.о.  Коржинкольский с.о. 

Ұзынкөл а.о.  Узункольский с.о. 

Еңбекшілдер ауданы Енбекшильдерский район 

Ақсу а.о.  Аксуский с.о. 

Аңғал батыр а.о.  Ангалбатырский с.о. 

Бірсуат а.о.  Бирсуатский с.о. 

Баймырза а.о.  Баймырзинский с.о. 

Донской а.о.  Донской с.о. 

Еңбекшілдер а.о.  Енбекшильдерский с.о. 

Заозер а.о.  Заозерный с.о. 

Заурал а.о.  Зауральский с.о. 

Кеңащы а.о.  Кенащинский с.о. 

Краснофлот а.о.  Краснофлотский с.о. 

Макин а.о.  Макинский с.о. 

Мамай а.о.  Мамайский с.о. 

Уәлиханов а.о.  Валихановский с.о. 

Үлгі а.о.  Ульгинский с.о. 

Ерейментау ауданы Ерейментауский район 

Ақмырза с.о. Акмырзинский с.о. 

Бестоғай а.о.  Бестогайский с.о. 

Олжабай батыр а.о.   с.о. Олжабай батыра 

Бозтал а.о.  Бозтальский с.о. 

Тайбай а.о.  Тайбайский а.о.  

Изобильный а.о.  Изобильненский с.о. 

Күншалған а.о.  Куншалганский с.о. 

Қойтас а.о.  Койтасский с.о. 

Новодолинка а.о.  Hоводолинский с.о. 

Новомарковка а.о.  Hовомарковский с.о. 

Өлеңті а.о.  Улентинский с.о. 

Павлов а.о.  Павловский с.о. 

Сілеті а.о.  Селетинский с.о. 

Торғай а.о.  Тургайский с.о. 

Есіл ауданы Есильский район 

Ақсай а.о.  Аксайский с.о. 

Бұзылық а.о.  Бузулукский с.о. 

Біртал а.о.  Бирталский с.о. 

Двуречный а.о.  Двуречный с.о. 

Жанысбай а.о.  Жанысбайский с.о. 

Заречный а.о.  Зареченский с.о. 

Знамен а.о.  Знаменский с.о. 

Красивый а.о.  Красивинский с.о. 

Курск а.о.  Курский с.о. 
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Қаракөл а.о.  Каракольский с.о. 

Мәскеу а.о.  Московский с.о. 

Орлов а.о.  Орловский с.о. 

Раздольное а.о.  Раздольненский с.о. 

Свободный а.о.  Свободненский с.о. 

Юбилейный а.о.  Юбилейный с.о. 

Ярослав а.о.  Ярославский с.о. 

Жақсы ауданы Жаксынский район 

Жақсы а.о.  Жаксынский с.о. 

Белағаш а.о.  Белагашский с.о. 

Беловод а.о.  Беловодский с.о. 

Жаңа Қима а.о.  Жанакииминский с.о. 

Запорожье а.о.  Запорожский с.о. 

Ишим а.о.  Ишимский с.о. 

Калинин а.о.  Калининский с.о. 

Киевское а.о.  Киевский с.о. 

Қайрақты а.о.  Кайрактинский с.о. 

Қызылсай а.о.  Кызылсайский с.о. 

Новокиен а.о.  Hовокиенский с.о. 

Подгорное а.о.  Подгорненский с.о. 

Тарасовка а.о.  Тарасовский с.о. 

Терісаққан а.о.  Терсаканский с.о. 

Чапаев а.о.  Чапаевский с.о. 

Жарқайың ауданы Жаркаинский район 

Отрадный с.о. Отрадный с.о. 

Бірсуат а.о.  Бирсуатский с.о. 

Гастелло а.о.  Гастелловский с.о. 

Далабай а.о.  Далабайский с.о. 

Жаңадала а.о.  Жанадалинский с.о. 

Костычев а.о.  Костычевский с.о. 

Құмсуат а.о.  Кумсуатский с.о. 

Львовское а.о.  Львовский с.о. 

Нахимов а.о.  Hахимовский с.о. 

Пригородный а.о.  Пригородный с.о. 

Пятигор а.о.   Пятигорский с.о. 

Тасөткел а.о.  Тасоткельский с.о. 

Тассуат а.о.  Тассуатский с.о. 

Уәлиханов а.о.  Валихановский с.о. 

Үшқарасу а.о.  Ушкарасуский с.о. 

Шойындыкөл а.о.  Шойындыкольский с.о. 

Зеренді ауданы Зерендинский район 

Зеренді а.о.  Зерендинский с.о. 

Ақкөл а.о.  Аккольский с.о. 
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Бұлақ а.о.  Булакский с.о. 

Айдабол а.ә. с.а. Айдабол 

Викторов а.о.  Викторовский с.о. 

Күсеп а.о.  Кусепский с.о. 

Қонысбай а.о.  Конысбайский с.о. 

Қызылсая а.о.  Кызылсаянский с.о. 

Ортақ а.о.  Ортакский с.о. 

Приречный а.о.  Приреченский с.о. 

Мәлік Ғабдуллин а.о.   с.о.Малика Габдуллина 

Симферополь а.о.  Симферопольский с.о. 

Троицкое а.о.  Троицкий с.о. 

Шағалалы а.о.  Чаглинский с.о. 

Исаковка а.о.  Исаковский с.о. 

Қонай би атын. а.о.   с.о. им. Конай-бия 

Қызылегіс а.о.  Кызылегисский с.о. 

Бәйтерек а.о.  Байтерекский с.о. 

Садовое а.о.  Садовый с.о. 

Сакен Сейфуллин атын. а.о.   с.о.им.Сакена Сейфуллина 

Сарыөзек а.о.  Сарыозекский с.о. 

Қорғалжын ауданы Коргалжынский район 

Қорғалжын а.о.  Коргалжынский с.о. 

Аманкелді а.о.  Амангельдинский с.о. 

Арықты а.о.  Арыктинский с.о. 

Кеңбидайық а.о.  Кенбидаикский с.о. 

Коммунар а.о.  Коммунарский с.о. 

Қарашалғы а.о.  Карашалгинский с.о. 

Қызылсай а.о.  Кызылсайский с.о. 

Сабынды а.о.  Сабундинский с.о. 

Сандықтау ауданы Сандыктауский район 

Балкашин а.о.  Балкашинский с.о. 

Барақпай а.о.  Баракпайский с.о. 

Белгород а.о.  Белгородский с.о. 

Бірлік а.о.  Берликский с.о. 

Васильев а.о.  Васильевский с.о. 

Веселов а.о.  Веселовский с.о. 

Жамбыл а.о.  Жамбылский с.о. 

Каменка а.о.  Каменский с.о. 

Лесной а.о.  Лесной с.о. 

Мәдениет а.о.  Мадениетский а.о.  

Максимов а.о.  Максимовский с.о. 

Новоникольское а.о.  Hовоникольский с.о. 

Сандықтау а.о.  Сандыктауский с.о. 

Хлебное а.ә. Хлебная с.а. 
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Широков а.о.  Широковский с.о. 

Целиноград ауданы Целиноградский район 

Ақмол а.о.   с.о. Акмол 

Воздвижен а.о.  Воздвиженский с.о. 

Қоянды а.о.  Кояндинский с.о. 

Краснояр а.о Красноярский с.о. 

Қараөткел а.о.  Караоткельский с.о. 

Оразақ а.о.  Оразакский с.о. 

Қосшы а.о.  Косшынский с.о. 

Тасты а.о.  Тасты с.о. 

Максимов а.о.  Максимовский с.о. 

Көктал а.о.   с.о. Кокталский с.о. 

Маншүк а.о.  Маншукский с.о. 

Новоишим а.о.  Hовоишимский с.о. 

Родина а.о.  Родина с.о. 

Приречное а.о.  Приреченский с.о. 

Қабанбай батыр а.о.   с.о.Кабанбай батыра 

Рахымжан Қошқарбаев а.о.   с.о. Рахымжана Кошкарбаева 

Софиев а.о.  Софиевский с.о. 

Талапкер а.о.  Талапкерский с.о. 

Шалқар а.о.  Шалкарский с.о. 

Шортанды ауданы Шортандинский район 

Андреев а.о.  Андреевский с.о. 

Дамса а.о.  Дамсинский с.о. 

Бозайғыр а.о.   с.о. Бозайгыр 

Бектау а.о.   с.о. Бектау 

Новокубан а.о.  Hовокубанский с.о. 

Новоселовка а.о.  Hовоселовский с.о. 

Петров а.о.  Петровский с.о. 

Пригородный а.о.  Пригородный с.о. 

Раевский а.о.  Раевский с.о. 

Бурабай ауданы Бурабайский район 

Абылай хан а.о.  Абылайхановский с.о. 

Веденов а.о.  Веденовский с.о. 

Зеленобор а.о.  Зеленоборский с.о. 

Златополье а.о.  Златопольский с.о. 

Кенесары а.о.  Кенесаринский с.о. 

Атамекен а.о.   с.о. Атамекен 

Қатаркөл а.о.  Катаркольский с.о. 

Наурызбай а.о.  Hаурызбайский с.о. 

Үрүмқай а.о.  Урумкайский с.о. 

Успеноюрьев а.о.  Успеноюрьевский с.о. 

Барлығы 231 
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Ақтөбе облысы бойынша ауылдық, селеолық округ атауларының 

көрсеткіші 

 

Указатель названий аульных и сельских округов по Актобинской 

области 

Объектінің атауы 

Наименование объекта 

қазақ тілінде 

на казахском языке 

орыс тілінде 

на русском языке 

1 2 

Ақтөбе облысы Актобинская область 

Благодарный а.о.  Благодарный с.о. 

Қарғалы а.о.  Каргалинский с.о. 

Қурайлы а.о.  Курайлинский с.о. 

Новый а.о.  Hовый с.о. 

Сазды а.о.  Саздинский с.о. 

Алға ауданы Алгинский район 

Бесқоспа а.о.  Бескоспинский с.о. 

Бестамақ а.о.  Бестамакский с.о. 

Қарақұдық а.о.  Каракудыкский а.о.  

Ильин а.о.  Ильинский с.о. 

Үшқұдық а.о.  Ушкудукский с.о. 

Қараағаш а.о.  Карагашский с.о. 

Қарабұлақ а.о.  Карабулакский с.о. 

Қарақобда а.о.  Карахобдинский с.о. 

Маржанбұлақ а.о.  Маржанбулакский с.о. 

Сарықобда а.о.  Сарыхобдинский с.о. 

Тамды а.о.  Тамдинский с.о. 

Тоқмансай а.о.  Токмансайский с.о. 

Әйтеке би ауданы Айтекебийский район 

Комсомол а.о.  Комсомольский с.о. 

Ақкөл а.о.  Аккольский с.о. 

Ақтасты а.о.  Актастынский с.о. 

Аралтоғай а.о.  Аралтогайский с.о. 

Қызылжұлдыз а.о.  Кызылжулдузский с.о. 

Әйке а.о.  Айкенский с.о. 

Басқұдық а.о.  Баскудукский с.о. 

Жабасақ а.о.  Жабасакский с.о. 

Жамбыл а.о.  Жамбылский с.о. 

Қайрақты а.о.  Кайрактинский с.о. 

Қарабұтақ а.о.  Карабутакский с.о. 

Құмқұдық а.о.  Кумкудукский с.о. 

Сарат а.о.  Саратский с.о. 

Сұлукөл а.о.  Сулукольский с.о. 
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Ұшқатты а.о.  Ушкаттинский с.о. 

Байғанин ауданы Байганинский район 

Қарауылкелді а.о.  Карауылкелдынский с.о. 

Ащы а.о.  Ащинский с.о. 

Жаңажол а.о.  Жанажолский с.о. 

Жарқамыс а.о.  Жаркамысский с.о. 

Көлтабан а.о.  Кольтабанский с.о. 

Қопа а.о.  Копинский с.о. 

Қызылбұлақ а.о.  Кызылбулакский с.о. 

Сарытоғай а.о.  Сарытогайский с.о. 

Миялы а.о.  Миялинский с.о. 

Қарғалы ауданы Каргалинский район 

Бадамша а.о.  Бадамшинский с.о. 

Ащылысай а.о.  Ащилисайский с.о. 

Әлімбет а.о.  Алимбетовский с.о. 

Велихов а.о.  Велиховский с.о. 

Желтау а.о.  Желтауский с.о. 

Кемпірсай а.о.  Кемпирсайский с.о. 

Қос-Естек а.о.  Косистекский с.о. 

Степной а.о.  Степной с.о. 

Қобда ауданы Хобдинский район 

Қобда а.о.  Кобдинский с.о. 

Ақраб а.о.  Акрабский с.о. 

Бестау а.о.  Бестауский а.о.  

Сарыбұлақ а.о.  Сарбулакский с.о. 

Бұлақ а.о.  Булакский с.о. 

Иманғали Білтабанов а.о.  Имангали Билтабанова с.о. 

Жаңаталап а.о.  Жанаталапский с.о. 

Жарсай а.о.  Жарсайский с.о. 

Жарық а.о.  Жарыкский с.о. 

Жиренқопа а.о.  Жиренкопинский с.о. 

Исатай а.о.  Исатайский с.о. 

Бегалы а.о.  Бегалинский с.о. 

Қызылжар а.о.  Кызылжарский с.о. 

И.Құрманов ат. а.о.   с.о. им.И.Курманова 

Құрсай а.о.  Курсайский с.о. 

Өтек а.о.  Отекский с.о. 

Соғалы а.о.  Согалинский с.о. 

Терісаққан а.о.  Терисакканский с.о. 

Мәртөк ауданы Мартукский район 

Мәртөк а.о.  Мартукский с.о. 

Байтурасай а.о.  Байтурасайский с.о. 

Қазірет а.о.  Хазретовский с.о. 
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Жайсаң а.о.  Яйсанский с.о. 

Қаратоғай а.о.  Каратогайский с.о. 

Қарашай а.о.  Карачаевский с.о. 

Қызылжар а.о.  Кызылжарский с.о. 

Тәңірберген а.о.   с.о. Танирберген 

Байнассай а.о.  Байнассайский с.о. 

Аққұдық а.о.  Аккудыкский с.о. 

Родников а.о.  Родниковский с.о. 

Құрмансай а.о.  Курмансайский с.о. 

Хлебодаров а.о.  Хлебодаровский с.о. 

Мұғалжар ауданы Мугалжарский район 

Ақкемер а.о.  Аккемерский с.о. 

Ащысай а.о.  Ащисайский с.о. 

Батпақкөл а.о.  Батпаккольский с.о. 

Егіндібұлақ а.о.  Егиндыбулакский с.о. 

Еңбек а.о.  Енбекский с.о. 

Құдайберген Жұбанов ат. а.о.   с.о. им.Кудайбергена Жубанова 

Жұрын а.о.  Журынский с.о. 

Қайыңды а.о.  Кайындинский с.о. 

Құмжарған а.о.  Кумжарганский с.о. 

Құмсай а.о.  Кумсайский с.о. 

Мұғалжар а.о.  Мугалжарский с.о. 

Талдысай а.о.  Талдысайский с.о. 

Ойыл ауданы Уилский район 

Ойыл а.о.  Уилский с.о. 

Қайыңды а.о.  Каиндинский с.о. 

Қараой а.о.  Караойский с.о. 

Ш.Берсиев ат. а.о.   с.о.им. Ш.Берсиева 

Көптоғай а.о.  Коптогайский с.о. 

Саралжың а.о.  Саралжинский с.о. 

Сарыбие а.о.  Сарыбийский с.о. 

Темір ауданы Темирский район 

Ақсай а.о.  Аксайский с.о. 

Алтықарасу а.о.  Алтыкарасуский с.о. 

Шығырлы а.о.  Шыгырлийский с.о. 

Қайыңды а.о.  Кайындинский с.о. 

Кеңесту а.о.  Кенестуский с.о. 

Сарыкөл а.о.  Саркольский с.о. 

Тасқопа а.о.  Таскопинский с.о. 

Хромтау ауданы Хромтауский район 

Абай а.о.  Абайский с.о. 

Бөгетсай а.о.  Богетсайский с.о. 

Дөң а.о.   Дон с.о. 
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Көктөбе а.о.  Коктобинский с.о. 

Аққұдық а.о.  Аккудыкский с.о. 

Көктау а.о.  Коктауский с.о. 

Қопа а.о.  Копинский с.о. 

Құдықсай а.о.  Кудуксайский с.о. 

Қызылсу а.о.  Кызылсуский с.о. 

Ақжар а.о.  Акжарский с.о. 

Никельтау а.о.  Никельтауский с.о. 

Табантал а.о.  Табантальский с.о. 

Тассай а.о.  Тассайский с.о. 

Тасөткел а.о.  Тасоткельский с.о. 

Шалқар ауданы Шалкарский район 

Айшуақ а.о.  Айшуакский с.о. 

Ақтоғай а.о.  Актогайский с.о. 

Бозой а.о.  Бозойский с.о. 

Біршоғыр а.о.  Биршогырский с.о. 

Есет Көтібаров ат. а.о.   с.о. им. Есета Котибарова  

Жаңақоныс а.о.  Жанаконысский с.о. 

Кішіқұм а.о.  Кишикумский с.о. 

Қауылжыр а.о.  Кауылжырский с.о. 

Мөңке би а.о.  Монкебийский с.о. 

Тоғыз а.о.  Тогызский с.о. 

Шалқар а.о.  Шалкарский с.о. 

Шетырқыз а.о.  Шетиргизский с.о. 

Ырғыз ауданы Иргизский район 

Ырғыз а.о.  Иргизский с.о. 

Аманкөл а.о.  Аманкольский с.о. 

Жайсаңбай а.о.  Жайсанбайский с.о. 

Құмтоғай а.о.  Кумтугайский с.о. 

Қызылжар а.о.  Кызылжарский с.о. 

Нұра а.о.  Hуринский с.о. 

Тәуіп а.о.  Таупский с.о. 
 

Барлығы 139  
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Алматы облысы бойынша ауылдық, селеолық округ 

атауларының көрсеткіші 

 

Указатель названий аульных и сельских округов по 

Алматинской области 

Объектінің атауы 

Наименование объекта 

қазақ тілінде 

на казахском языке 

орыс тілінде 

на русском языке 

1 2 

Алматы облысы Алматинская область 

Еркін а.о.  Еркинский с.о. 

Өтенай а.о.  Отенайский с.о. 

Заречный а.о.  Заречный с.о. 

Шеңгелді а.о.  Шенгельдинский с.о. 

Ақсу ауданы Аксуский район 

Ақсу а.о.  Аксуский с.о. 

Арасан а.о.  Арасанский с.о. 

Егінсу а.о.  Егинсуский с.о. 

Есеболат а.о.  Есебулатовский с.о. 

Жаңалық а.о.  Жаналыкский с.о. 

Көшкентал а.о.  Кошкентальский с.о. 

Қапал а.о.  Капальский с.о 

Қаракөз а.о.  Каракозский с.о. 

Қарасу а.о.  Карасуский с.о. 

Қарашілік а.о.  Карашиликский с.о. 

Құрақсу а.о.  Кураксуский с.о. 

Қызылағаш а.о.  Кызылагашский с.о. 

Барлыбек Сырттанов а.о.  Барлыбека Сырттанова с.о. 

Ойтоған а.о.  Ойтоганский с.о. 

Суықсай а.о.  Суыксайский с.о. 

Алакөл ауданы Алакольский район 

Ақжар а.о.  Акжарский с.о. 

Ақтүбек а.о.  Актубекский с.о. 

Арқарлы а.о.  Архарлинский с.о. 

Бескөл а.о.  Бескольский с.о. 

Достық а.о.  Достыкский с.о. 

Сапақ а.о.  Сапак с.о. 

Екпінді а.о.  Екпиндинский с.о. 

Еңбекші а.о.  Енбекшинский с.о. 

Жағатал а.о.  Жагатальский с.о. 

Жанама а.о.  Жанаминский с.о. 

Жайпақ а.о.  Жайпакский с.о. 

Жыланды а.о.  Жыландинский с.о. 
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Көлбай а.о.  Кольбайский с.о. 

Қабанбай а.о.  Кабанбайский с.о. 

Қайнар а.о.  Кайнарский с.о. 

Қамысқала а.о.  Камыскалинский с.о. 

Қызылащы а.о.  Кызылащинский с.о. 

Лепсі а.о.  Лепсинский с.о. 

Теректі а.о.  Теректинский с.о. 

Тоқжайлау а.о.  Токжайлауский с.о. 

Үшбұлақ а.о.  Ушбулакский с.о. 

Ынталы а.о.  Ынталинский с.о. 

Ырғайты а.о.  Ыргайтинский с.о. 

Балқаш ауданы Балхашский район 

Бақанас а.о.  Баканасский с.о. 

Ақдала а.о.  Акдалинский с.о. 

Ақжар а.о.  Акжарский с.о. 

Ақкөл а.о.  Аккольский с.о. 

Бақбақты а.о.  Бакбактинский с.о. 

Береке а.о.  Берекенский с.о. 

Бірлік а.о.  Бирликский с.о. 

Желтораңғы а.о.  Желторангинский с.о. 

Жиделі а.о.  Жиделинский с.о. 

Көктал а.о.  Коктальский с.о. 

Қараой а.о.  Караойский с.о. 

Балатопар а.о.  Балатопарский с.о. 

Миялы а.о.  Миялинский с.о. 

Құйған а.о.  Куйганский с.о. 

Топар а.о.  Топарский с.о. 

Еңбекшіқазақ ауданы Енбекшиказахский район 

Ават а.о.  Аватский с.о. 

Ақши а.о.  Акшийский с.о. 

Асы а.о.  Асинский с.о. 

Балтабай а.о.  Балтабайский с.о. 

Бөлек а.о.  Болекский с.о. 

Евгенемаловодный а.о.  Евгенемаловодненский с.о. 

Жаңашар а.о.  Жанашарский с.о. 

Көктөбе а.о.  Коктобинский с.о. 

Қазақстан а.о.  Казахстанский с.о. 

Қаражота а.о.  Каражотинский с.о. 

Қаракемер а.о.  Каракемерский с.о. 

Қаратұрық а.о.  Каратурыкский с.о. 

Қорам а.о.  Корамский с.о. 

Қырбалтабай а.о.  Кырбалтабайский с.о. 

Малыбай а.о.  Малыбайский с.о. 
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Масақ а.о.  Масакский с.о. 

Бәйтерек а.о.  Байтерекский с.о. 

Сөгеті а.о.  Согеты с.о. 

Бартоғай а.о.  Бартогай с.о. 

Рахат а.о.  Рахатский с.о. 

Саймасай а.о.  Саймасайский с.о. 

Ташкенсаз а.о.  Ташкенсазский с.о. 

Тескенсу а.о.  Тескенсуский с.о. 

Түрген а.о.  Тургенский с.о. 

Шелек а.о.  Шелекский с.о. 

Жамбыл ауданы Жамбылский район 

Ұзынағаш а.о.  Узынагашский с.о. 

Айдарлы а.о.  Айдарлинский с.о. 

Аққайнар а.о.  Аккайнарский с.о. 

Ақсеңгір а.о.  Аксенгирский с.о. 

Ақтерек а.о.  Актерекский с.о. 

Беріктас а.о.  Бериктасский с.о. 

Бозой а.о.  Бозойский с.о. 

Дегерес а.о.  Дегересский с.о. 

Жамбыл а.о.  Жамбылский с.о. 

Қарақастек а.о.  Каракастекский с.о. 

Қарасу а.о.  Карасуский с.о. 

Мәтібұлақ а.о.  с.о. Матибулак 

Мыңбаев а.о.  Мынбаевский с.о. 

Самсы а.о.  Самсинский с.о. 

Сарытауқұм а.о.  Сарытаукумский с.о. 

Талап а.о.  Талапский с.о. 

Таран а.о.  Таранский с.о. 

Теміржол а.о.  Темиржолский с.о. 

Үлгілі а.о.  Ульгулинский с.о. 

Үңгіртас а.о.  Унгуртасский с.о. 

Қарғалы а.о.  Каргалинский с.о. 

Шиен а.о.  Шиенский с.о. 

Шолаққарғалы а.о.  Шолаккаргалинский с.о. 

Кербұлақ ауданы Кербулакский район 

Алтынемел а.о.  Алтынемельский с.о. 

Басши а.о.  Басшийский с.о. 

Жайнақ батыр а.о.  Жайнак батырский с.о. 

Жоламан а.о.  Жоламанский с.о. 

Талдыбұлақ а.о.  Талдыбулакский с.о. 

Көксу а.о.  Коксуский с.о. 

Қарашоқы а.о.  Карашокинский с.о. 

Қаспан а.о.  Каспанский с.о. 



70 
 

Қоғалы а.о.  Когалинский с.о. 

Қызылжар а.о.  Кызылжарский с.о. 

Сарыбастау а.о.  Сарыбастауский с.о. 

Сарыбұлақ а.о.  Сарыбулакский с.о. 

Шанханай а.о.  Шанханайский с.о. 

Шұбар а.о Шубарский с.о. 

Көксу ауданы Коксуский район 

Айнабұлақ а.о.  Айнабулакский с.о. 

Алғабас а.о.  Алгабасский с.о. 

Еңбекші а.о.  Енбекшинский с.о. 

Мұсабек а.о.   с.о. Мусабек 

Қабылиса а.о.   с.о.Кабылиса 

Лабасы а.о.  Лабасинский с.о. 

Мұқаншы а.о.  Муканшинский с.о. 

Мұқры а.о.  Мукринский с.о. 

Жарлыөзек а.о.  Жарлыозекский с.о. 

Қаратал ауданы Каратальский район 

Балпық а.о.  Балпыкский с.о. 

Елтай а.о.  Елтайский с.о. 

Ескелді а.о.  Ескельдинский с.о. 

Қаңбақты а.о.  Канбактинский с.о. 

Жолбарыс батыр а.о.  Жолбарыс батыра с.о. 

Қызылбалық а.о.  Кызылбалыкский с.о. 

Бастөбе а.о.  Бастобинский а.о.  

Айту би а.о.   с.о.Айту би 

Тастөбе а.о.  Тастобинский с.о. 

Қарасай ауданы Карасайский район 

Әйтей а.о.  Айтейский с.о. 

Елтай а.о.  Елтайский с.о. 

Жандосов а.о.  Жандосовский с.о. 

Жаңашамалған а.о. (Үшқоңыр) Hовошамалганский с.о. 

Таусамалы а.о.   с.о.Таусамалы 

Қарағайлы а.о.  Карагайлинский с.о. 

Ақсай а.о.  Аксайский с.о. 

Іргелі а.о.  Иргелинский с.о. 

Первомай а.о.  Первомайский с.о. 

Райымбек а.о.  Райымбекский с.о. 

Ұмтыл а.о.  Умтылский с.о. 

Үлкен Алматы а.о.  Большеалматинский с.о. 

Үшқоңыр а.о.  Ушконырский с.о. 

Панфилов ауданы Панфиловский район 

Айдарлы а.о.  Айдарлинский с.о. 

Басқұншы а.о.  Баскунчинский с.о. 
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Бірлік а.о.  Бирликский с.о. 

Жаскент а.о.  Жаскентский с.о. 

Көктал а.о.  Кокталский с.о. 

Қоңырөлең а.о.  Коныроленский с.о. 

Пиджім а.о.  Пиджимский с.о. 

Сарыбел а.о.  Сарыбельский с.о. 

Талды а.о.  Талдинский с.о. 

Үлкенағаш а.о.  Улкенагашский с.о. 

Үлкен Шыған а.о.  Улькеншыганский с.о. 

Үшарал а.о.  Ушаралский с.о. 

Шолақай а.о.  Чулакайский с.о. 

Райымбек ауданы Райымбекский район 

Кеген а.о.  Кегенский с.о. 

Алғабас а.о.  Алгабасский с.о. 

Бөлексаз а.о.  Болексазский с.о. 

Жалаңаш а.о.  Жаланашский с.о. 

Жамбыл а.о.  Жамбылский с.о. 

Жылысай а.о.  Жылысайский с.о. 

Қайнар а.о.  Кайнарский с.о. 

Қақпақ а.о.  Какпакский с.о. 

Қарабұлақ а.о.  Карабулакский с.о. 

Қарасаз а.о.  Карасазский с.о. 

Қарқара а.о.  Каркаринский с.о. 

Нарынқол а.о.  Hарынкольский с.о. 

Ұзақ батыр а.о.  Узак батырский с.о. 

Сарыжаз а.о.  Сарыжазский с.о. 

Саты а.о.  Сатинский с.о. 

Сүмбе а.о.  Сумбинский с.о. 

Тасашы а.о.  Тасашинский с.о. 

Тегістік а.о.  Тегистикский с.о. 

Текес а.о.  Текесский с.о. 

Тұйық к.ә. Туюкская п.а. 

Ұзынбұлақ а.о Узынбулакский с.о. 

Қожбамбет а.о.  Кожбамбетский с.о. 

Шырғанақ а.о Ширганакский с.о. 

Сарқант ауданы Саркандский район 

Аманбөктер а.о.  Аманбоктерский с.о. 

Аманкелді а.о.  Амангельдинский с.о. 

Бақалы а.о.  Бакалинский с.о. 

Екіаша а.о.  Екиашинский с.о. 

Алмалы а.о.  Алмалинский с.о. 

Көкжиде а.о.  Кокжидинский с.о. 

Көктерек а.о.  Коктерекский с.о. 
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Қарабөгет а.о.  Карабогетский с.о. 

Қарашыған а.о.  Карашиганский с.о. 

Қойлық а.о.  Койлыкский с.о. 

Черкасск а.о.  Черкасский с.о. 

Шатырбай а.о.  Шатырбайский с.о. 

Талғар ауданы Талгарский район 

Алатау а.о.  Алатауский с.о. 

Белбұлақ а.о.  Бельбулакский с.о. 

Көктөбе а.о.  Коктобинский с.о. 

Бесқайнар а.о.  Бескайнарский с.о. 

Бесағаш а.о.  Бесагашский с.о. 

Тұздыбастау а.о.  Туздыбастауский с.о. 

Қайнар а.о.  Кайнарский с.о. 

Гүлдала а.о.  Гульдалинский с.о. 

Панфилов а.о.  Панфиловский с.о. 

Кеңдала а.о.  Кендалинский с.о. 

Нұра а.о.  Hуринский с.о. 

Ескелді ауданы Ескельдинский район 

Алдабергенов а.о.  Алдабергеновский с.о. 

Бақтыбай Жолбарысұлы ат. а.о с.о. им. Бактыбая Жолбарысулы  

Жалғызағаш а.о.  Жалгызагашский с.о. 

Көкжазық а.о.  Кокжазыкский с.о. 

Қайнарлы а.о.  Кайнарлинский с.о. 

Қаратал а.о.  Каратальский с.о. 

Қоңыр а.о.  Конырский с.о. 

Сырымбет а.о.  Сырымбетовский с.о. 

Төлеңгіт а.о.  Туленгутский с.о. 

Ақын Сара а.о.   с.о. Акын Сара 

Ұйғыр ауданы Уйгурский район 

Шонжа а.о.  Чунджинский с.о. 

Ават а.о.  Аватский с.о. 

Үлкен Ақсу а.о.  Большой Аксуский с.о. 

Ақтам а.о.  Актамский с.о. 

Бахар а.о.  Бахарский с.о. 

Дардамты а.о.  Дардамтинский с.о. 

Кетпен а.о.  Кетменский с.о. 

Кіші Диқан а.о.  Малодеханский с.о. 

Қолжат а.о.  Кольжатский с.о. 

Қырғызсай а.о.  Кыргызсайский с.о. 

Сүмбе а.о.  Сумбинский с.о. 

Тасқарасу а.о.  Таскарасуский с.о. 

Тегермен а.о.  Тигерменский с.о. 

Шарын а.о.  Чарынский с.о. 
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Іле ауданы Илийский район 

Ащыбұлақ а.о.  Ащибулакский с.о. 

Жетіген а.о.  Жетыгенский с.о. 

Казцик а.о.  Казциковский с.о. 

Қараой а.о.  Караойский с.о. 

Қүрті а.о.  Куртинский с.о. 

Байсерке а.о.  Байсеркенский с.о. 

Междуречен а.о.  Междуреченский с.о. 

Чапаев а.о.  Чапаевский с.о. 
 

Барлығы 241 
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Атырау облысы бойынша ауылдық, селеолық округ 

атауларының көрсеткіші 

Указатель названий аульных и сельских округов по 

Атырауской области 

Объектінің атауы 

Наименование объекта 

қазақ тілінде 

на казахском языке 

орыс тілінде 

на русском языке 

Атырау облысы Атырауская область 

Ақсай а.о.  Аксайский с.о. 

Атырау а.о.  Атырауский с.о. 

Геолог а.о.  Геологский с.о. 

Дамбы а.о.  Дамбинский с.о. 

Еркінқала а.о.  Еркинкалинский с.о. 

Кеңөзек а.о.  Кенузекский с.о. 

Қайыршақты а.о.  Каиршахтинский с.о. 

Жылыой ауданы Жылыойский район 

Ақкиізтоғай а.о.  Аккизтогайский с.о. 

Жем а.о.  Жемский с.о. 

Қараарна а.о.  Караарнинский с.о. 

Қосшағыл а.о. Косчагилский с.о. 

Майкомген а.о.  Майкомгенский с.о. 

Индер ауданы Индерский район 

Бөдене а.о.  Боденевский а.о.  

Елтай а.о.  с.о. Елтай 

Жарсуат а.о.  Жарсуатский а.о.  

Көктоғай а.о.  Коктогайский с.о. 

Есбол а.о.  с.о. Есбол 

Өрлік а.о.  Орликовский с.о. 

Исатай ауданы Исатайский район 

Аққыстау а.о.  Аккистауский с.о. 

Жанбай а.о.  Жанбайский с.о. 

Забұрын а.о.  Забурунский с.о. 

Исатай а.о.  Исатайский с.о. 

Нарын а.о.  Hарынский с.о. 

Қамысқала а.о.  Камыскалинский с.о. 

Тұщыкұдық а.о.  Тущыкудыкский с.о. 

Құрманғазы ауданы Курмангазинский район 

Ганюшкин а.о.  Ганюшкинский с.о. 

Азғыр а.о.  Азгирский с.о. 

Ақкөл а.о.  Аккольский с.о. 

Асан а.о.  Асанский с.о. 

Байда а.о.  Байдинский с.о. 

Бірлік а.о.  Бирликский с.о. 
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Дыңқызыл а.о.  Дынгызылский с.о. 

Еңбекші а.о.  Енбекшинский с.о. 

Орлы а.о.   Орлы с.о. 

Көптоғай а.о.  Коптогайский с.о. 

Дашин а.о.  Дашинский с.о. 

Кудряшов а.о.  Кудряшовский с.о. 

Қиғаш а.о.  Кигашский с.о. 

Мақаш а.о.  Макашский с.о. 

Нұржау а.о.  Hуржауский с.о. 

Теңіз а.о.  Тенизский с.о. 

Сафонов а.о.  Сафоновский с.о. 

Сүйіндік а.о. Суюндукский с.о. 

Шортанбай а.о.  Шортанбайский с.о. 

Қызылқоға ауданы Кзылкогинский район 

Миялы а.о.  Миялинский с.о. 

Жамбыл а.о.  Джамбылский а.о.  

Жангелдин а.о.  Джангильдинский а.о.  

Көздіқара а.о.  Коздыгаринский с.о. 

Қызылқоға а.о.  Кызылкогинский с.о. 

Мұқыр а.о.  Мукурский с.о. 

Ойыл а.о.  Уильский а.о.  

Сағыз а.о.  Сагизский с.о. 

Тасшағыл а.о.  Тасшагильский с.о. 

Тайсойған а.о.  Тайсойганский с.о. 

Мақат ауданы Макатский район 

Байшонас а.о.  Байчунасский с.о. 

Ескене а.о.  Искенинский с.о. 

Комсомол а.о.  Комсомольский с.о. 

Қошқар а.о.  Кошкарский с.о. 

Махамбет ауданы Махамбетский район 

Махамбет а.о.  Махамбетский с.о. 

Ақжайық а.о.  Акжайыкский с.о. 

Ақтоғай а.о.  Актогайский с.о. 

Алға а.о.  Алгинский с.о. 

Алмалы а.о.  Алмалинский с.о. 

Бақсай а.о.  Баксайский с.о. 

Есбол а.о.  Есбольский с.о. 

Жалғансай а.о.  Жалгансайский с.о. 

Сарыайшық а.о.  Сарайчиковский с.о. 

Сарытоғай а.о.  Сарытогайский с.о. 

Бейбарыс а.о.   с.о. Бейбарыс 

Барлығы 69 
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Батыс Қазақстан облысы бойынша ауылдық, селеолық 

округ атауларының көрсеткіші 

 

Указатель названий аульных и сельских округов по 

Западно-Казахстанской области 

 

Объектінің атауы 

Наименование объекта 

қазақ тілінде 

на казахском языке 

орыс тілінде 

на русском языке 

1 2 

Батыс Қазақстан облысы Западно-Казахстанская 

область 

Ақжайық ауданы Акжаикский район 

Чапаев а.о.  Чапаевский с.о. 

Ақжол а.о.  Акжолский с.о. 

Ақсуат а.о Аксуатский с.о 

Алғабас а.о.  Алгабасский с.о. 

Алмалы а.о.  Алмалинский с.о. 

Базартөбе а.о.  Базартобинский с.о. 

Базаршолан а.о.  Базаршоланский с.о. 

Бударин а.о.  Бударинский с.о. 

Есенсай а.о.  Есенсайский с.о. 

Жайық а.о.  Жаикский с.о. 

Жамбыл а.о.  Жамбылский с.о. 

Жаңабұлақ а.о.  Жанабулакский с.о. 

Қабыршақты а.о.  Кабыршактинский с.о. 

Қарауылтөбе а.о.  Карауылтобинский с.о. 

Қурайлысай а.о.  Курайлысайский с.о. 

Мерген а.о.  Мергеневский с.о. 

Сарытоғай а.о.  Сарытогайский с.о. 

Тайпақ а.о.  Тайпакский с.о. 

Бөрлі ауданы Бурлинский район 

Ақбұлақ а.о.  Акбулакский с.о. 

Ақсу а.о.  Аксуский с.о. 

Александров а.о.  Алексадровский с.о. 

Березов а.о.  Березовский с.о. 

Бөрілі а.о.  Бурлинский с.о. 

Бумакөл а.о.  Бумакольский с.о. 

Григорьев а.о.  Григорьевский с.о. 

Жарсуат а.о.  Жарсуатский с.о. 

Қарағанды а.о.  Карагандинский с.о. 

Қанай а.о.  Канайский с.о. 

Қызылтал а.о.  Кызылталский с.о. 
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Приурал а.о.  Приуральный с.о. 

Пугачев а.о.  Пугачевский с.о. 

Қаракұдық а.о.  Каракудукский с.о. 

Успен а.о.  Успенский с.о. 

Жаңақала ауданы Жангалинский район 

Жаңақала а.о.  Жанакалинский с.о. 

Бірлік а.о.  Бирликский с.о. 

Жаңажол а.о.  Жанажолский с.о. 

Жаңақазан а.о.  Жанаказанский с.о. 

Көпжасар а.о.  Копжасарский с.о. 

Қызылоба а.о.  Кызылобинский с.о. 

Маштексай а.о.  Маштексайский с.о. 

Меңдешев а.о.  Мендешевский с.о. 

Пятимар а.о.  Пятимарский с.о. 

Жәнібек ауданы Жанибекский район 

Жәнібек а.о.  Жанибекский с.о. 

Ақоба а.о.  Акобинский с.о. 

Борсы а.о.  Борсынский с.о. 

Жақсыбай а.о.  Жаксыбайский с.о. 

Күйгенкөл а.о.  Куйгенкольский с.о. 

Қамысты а.о.  Камыстинский с.о. 

Талов а.о.  Таловский с.о. 

Тау а.о.  Тауский с.о. 

Ұзынкөл а.о.  Узункольский с.о. 

Зеленов ауданы Зеленовский район 

Переметное а.о.  Переметнинский с.о. 

Дария а.о.  Дарьинский с.о. 

Железнов а.о.  Железновский с.о. 

Зеленый а.о.  Зеленовский с.о. 

Красноармейск а.о.  Красноармейский с.о. 

Краснов а.о.  Красновский с.о. 

Көшім а.о.  Кушумский с.о. 

Макаров а.о.  Макаровский с.о. 

Мичурин а.о.  Мичуринский с.о. 

Первосовет а.о.  Первосоветский с.о. 

Раздольный а.о.  Раздольненский с.о. 

Белес а.о.  Белесский с.о. 

Рубежин а.о.  Рубежинский с.о. 

Егіндібұлақ а.о.  Егиндибулакский с.о. 

Трекин а.о.  Трекинский с.о. 

Достық а.о.  Достыкский с.о. 

Махамбет а.о.  Махамбетский с.о. 

Чеботарев а.о.  Чеботаревский с.о. 
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Чесноков а.о.  Чесноковский с.о. 

Чиров а.о.  Чировский с.о. 

Чуваш а.о.  Чувашинский с.о. 

Щапов а.о.  Щаповский с.о. 

Янайкин а.о.  Янайкинский с.о. 

Январцев а.о.  Январцевский с.о. 

Казталовка ауданы Казталовский район 

Казталовка а.о.  Казталовский с.о. 

Ақпатер а.о.  Акпатерский с.о. 

Березин а.о.  Березинский с.о. 

Болашақ а.о.  Болашакский с.о. 

Бостандық а.о.  Бостандыкский с.о. 

Бірік а.о.  Бирикский с.о. 

Жалпақтал а.о.  Жалпакталский с.о. 

Жаңажол а.о.  Жанажолский с.о. 

Көктерек а.о.  Коктерекский с.о. 

Қараоба а.о.  Караобинский с.о. 

Қараөзен а.о.  Караузенский с.о. 

Қарасу а.о.  Карасуский с.о. 

Қошанкөл а.о.  Кошанкольский с.о. 

Талдыапан а.о.  Талдыапанский с.о. 

Талдықұдық а.о.  Талдыкудыкский с.о. 

Тереңкөл а.о.  Теренкольский с.о. 

Қаратөбе ауданы Каратобинский район 

Қаратөбе а.о.  Каратобинский с.о. 

Аққозы а.о.  Аккозинский с.о. 

Егіндікөл а.о.  Егиндыкольский с.о. 

Жусандыой а.о.  Жусандойский с.о. 

Қаракөл а.о.  Каракольский с.о. 

Қоскөл а.о.  Коскольский с.о. 

Саралжың а.о.  Саралжынский с.о. 

Сулыкөл а.о.  Сулыкольский с.о. 

Шөптікөл а.о.  Шоптыкольский с.о. 

Бөкейордасы ауданы Бокейординский район 

Сайқын а.о.  Сайхинский с.о. 

Бисен а.о.  Бисенский с.о. 

Ұялы а.о Уялинский с.о. 

Темір Масин ат. а.о.  с.о. им. Темира Масина 

Мұратсай а.о.  Муратсайский с.о. 

Орда а.о.  Ординский с.о. 

Саралжың а.о.  Саралжынский с.о. 

Сырым ауданы Сырымский район 

Жымпиты а.о.  Жымпитынский с.о. 
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Алғабас а.о.  Алгабасский с.о. 

Аралтөбе а.о.  Аралтобинский с.о. 

Бұлан а.о.  Буланский с.о. 

Бұлдырты а.о.  Булдуртинский с.о. 

Елтай а.о. Елтайский с.о. 

Жетікөл а.о.  Жетыкольский с.о. 

Жосалы а.о.  Жосалинский с.о. 

Қособа а.о.  Кособинский с.о. 

Сарыой а.о.  Саройский с.о. 

Талдыбұлақ а.о.  Талдыбулакский с.о. 

Шолақаңқаты а.о.  Шолаканкатынский с.о. 

Тасқала ауданы Таскалинский район 

Тасқала а.о.  Таскалинский с.о. 

Ақтау а.о.  Актауский с.о. 

Аманкелді а.о.  Амагельдинский с.о. 

Достық а.о.  Достыкский с.о. 

Көшін а.о.  Кощинский с.о. 

Қазақстан а.о.  Казахстанский с.о. 

Мереке а.о.  Мерекенский с.о. 

Мерей а.о.  Мерейский с.о. 

Шежін а.о.  Чижинский с.о. 

Теректі ауданы Теректинский район 

Федоров а.о.  Федоровский с.о. 

Ақжайық а.о.  Акжаикский с.о. 

Ақсоғым а.о.  Аксогымский с.о. 

Ақсуат а.о.  Аксуатский с.о. 

Аңқаты а.о.  Анкатинский с.о. 

Богданов а.о.  Богдановский с.о. 

Долина а.о.  Долинский с.о. 

Көнеккеткен а.о.  Конеккеткенский с.о. 

Новопавлов а.о.  Hовопавловский с.о. 

Подстепной а.о.  Подстепновский с.о. 

Покатилов а.о.  Покатиловский с.о. 

Придорожный а.о.  Придорожный с.о. 

Приречный а.о.  Приречный с.о. 

Төңкеріс а.о.  Тонкерисский с.о. 

Ұзынкөл а.о.  Узункольский с.о. 

Шаған а.о.  Чаганский с.о. 

Шағатай а.о.  Шагатайский с.о. 

Шалқар а.о.  Шалкарский с.о. 

Шыңғырлау ауданы Чингирлауский район 

Шыңғырлау а.о.  Чингирлауский с.о. 

Ақбұлақ а.о.  Акбулакский с.о. 
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Алмаз а.о.  Алмазненский с.о. 

Ащысай а.о.  Ащысайский с.о. 

Белогор а.о.  Белогорский с.о. 

Қараағаш а.о.  Карагашский с.о. 

Қызылкөл а.о.  Кызылкульский с.о. 

Лубен а.о.  Лубенский с.о. 

Полтава а.о.  Полтавский с.о. 
 

Барлығы 155 
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Жамбыл облысы бойынша ауылдық, селеолық округ 

атауларының көрсеткіші 

 

Указатель названий аульных и сельских округов по 

Жамбылской области 

 

Объектінің атауы 

Наименование объекта 

қазақ тілінде 

на казахском языке 

орыс тілінде 

на русском языке 

1 2 

Жамбыл облысы Жамбылская область 

Байзақ ауданы Байзакский район 

Сарыкемер а.о.  Сарыкемерский с.о. 

Ботамойнақ а.о.  Ботамойнакский с.о. 

Бурыл а.о . Бурылский с.о. 

Дихан а.о.  Диханский с.о. 

Жалғызтөбе а.о.  Жалгызтобинский с.о. 

Жаңатұрмыс с.о Жанатурмысский с.о. 

Көптерек а.о.  Коптерекский с.о. 

Қызылжұлдыз а.о.  Кызылжулдызский с.о. 

Көктал а.о.  Кокталский с.о. 

Қостөбе а.о.  Костюбинский с.о. 

Мырзатай а.о.  Мырзатайский с.о. 

Суханбай а.о.  Суханбаевский с.о. 

Сазтерек а.о.  Сазтерекский с.о. 

Темірбек а.о.  Темирбекский с.о. 

Түймекент а.о.  Туймекентский с.о. 

Үлгілі а.о.  Ульгулинский с.о. 

Ынтымақ а.о.  Ынтымакский с.о. 

Жамбыл ауданы Жамбылский район 

Аса а.о.  Асинский с.о. 

Айшабибі а.о.  Айшабибинский с.о. 

Ақбастау а.о.  Акбастауский с.о. 

Ақбұлым а.о.  Акбулымский с.о. 

Бесағаш а.о.  Бесагашский с.о. 

Гродеков а.о.  Гродековский с.о. 

Полаткошин а.о.  Полаткошинский с.о. 

Ерназар с.о. Ерназарский с.о. 

Жамбыл а.о.  Жамбылский с.о. 

Көлқайнар а.о.  Колькайнарский с.о. 

Қаракемер а.о.  Каракемерский с.о. 

Қараой а.о.  Караойский с.о. 

Қызылқайнар а.о.  Кызылкайнарский с.о. 



82 
 

Өрнек а.о.  Орнекский с.о. 

Қаратөбе а.о.  Каратобинский с.о. 

Құмшағыл а.о.  Кумшагалский с.о. 

Пионер а.о.  Пионерский с.о. 

Жуалы ауданы Жуалынский район 

Б.Момышұлы ат. а.о.  Б.Момышулы с.о. 

Ақсай а.о.  Аксайский с.о. 

Ақтөбе а.о.  Актюбинский с.о. 

Билікөл а.о.  Биликольский с.о. 

Боралдай а.о.  Боралдайский с.о. 

Нұрлыкент а.о.  Нурлыкент а.о.  

Жетітөбе а.о.  Жетитобинский с.о. 

Көкбастау а.о.  Кокбастауский с.о. 

Күреңбел а.о.  Куренбельский с.о. 

Қарасаз а.о.  Карасазский с.о. 

Қошқарата а.о.  Кошкаратинский с.о. 

Шақпақ а.о.  Шакпакский с.о. 

Қызыларық а.о.  Кызыларыкский с.о. 

Мыңбұлақ а.о.  Мынбулакский с.о. 

Тоғызтарау а.о.  Тогызтарауский с.о. 

Қордай ауданы Кордайский район 

Қордай а.о.  Кордайский с.о. 

Алға а.о.  Алгинский с.о. 

Ауқатты а.о.  Аухаттинский с.о. 

Бетқайнар а.о.  Беткайнарский с.о. 

Жамбыл а.о.  Жамбылский с.о. 

Кенен а.о.  Кененский с.о. 

Қақпатас а.о.  Какпатасский с.о. 

Қаракемер а.о.  Каракемерский с.о. 

Қарасай а.о.  Карасайский с.о. 

Қарасу а.о.  Карасуский с.о. 

Қасық а.о.  Касыкский с.о. 

Масанчи а.о.  Масанчинский с.о. 

Ноғайбай а.о.  Hогайбайский с.о. 

Отар а.о.  Отарский с.о. 

Сарыбұлақ а.о.  Сарыбулакский с.о. 

Сортөбе а.о.  Сортобинский с.о. 

Степной а.о.  Степновский с.о. 

Сұлутөр а.о.  Сулуторьский с.о. 

Үлкенсұлуторы а.о.  Улкенсулуторьский с.о. 

Тұрар Рысқұлов ауданы район Турара Рыскулова 

Құлан а.о.  Куланский с.о. 

Абай а.о.  Абайский с.о. 
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Ақыртөбе а.о.  Акыртобинский с.о. 

Жаңатұрмыс а.о.  Жанатурмысский с.о. 

Қарақыстақ а.о.  Каракыстакский с.о. 

Көкдөнен а.о.  Кокдоненский с.о. 

Қорағаты а.о.  Корагатинский с.о. 

Көгершін а.о.  Когершинский с.о. 

Қайыңды а.о.  Кайындинский с.о. 

Құмарық а.о.  Кумарыкский с.о. 

Ленин а.о.  Ленинский с.о. 

Луговой а.о.  Луговской с.о. 

Новосельск а.о.  Hовосельский с.о. 

Өрнек а.о.  Орнекский с.о. 

Тереңөзек а.о.  Теренозекский с.о. 

Мерке ауданы Меркенский район 

Мерке а.о.  Меркенский с.о. 

Ақермен а.о.  Акерменский с.о. 

Ақтоған а.о.  Актоганский с.о. 

Жамбыл а.о.  Жамбылский с.о. 

Жаңатоған а.о.  Жанатоганский с.о. 

Кеңес а.о.  Кенесский с.о. 

Андас батыр а.о.   с.о.Андас батыра 

Ойтал а.о.  Ойталский с.о 

Т.Рыскулов а.о.  Т.Рыскуловский с.о. 

Сарымолдаев а.о.  Сарымолдаевский с.о. 

Сұрат а.о.  Суратский с.о. 

Тәтті а.о.  Таттинский с.о. 

Ақарал а.о.  Акаралский с.о. 

Аспара а.о.  Аспаринский с.о. 

Мойынқұм ауданы Мойынкумский район 

Мойынқұм а.о.  Мойынкумский с.о. 

Биназар а.о.  Биназарский с.о. 

Бірлік а.о.  Бирликский с.о. 

Жамбыл а.о.  Жамбылский с.о. 

Қарабөгет а.о.  Карабогетский с.о. 

Кеңес а.о.  Кенесский с.о. 

Қызылтал а.о.  Кызылталский с.о. 

Қылышбай а.о.  Кылышбайский с.о. 

Қызылотау а.о.  Кызылотауский с.о. 

Мыңарал а.о.  Мынаралский с.о. 

Ұланбел а.о.  Уланбелский с.о. 

Сарысу ауданы Сарысуский район 

Байқадам а.о.  Байкадамский с.о. 

Жайылма а.о.  Жайылминский с.о. 
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Жаңаталап а.о.  Жанаталапский с.о. 

Жаңаарық а.о.  Жанаарыкский с.о. 

Игілік а.о.  Игликский с.о. 

Қамқалы а.о.  Камкалинский с.о. 

Түркістан а.о.  Туркестанский с.о. 

Тоғызкент а.о.  Тогызкентский с.о. 

Досбол а.о.  Досболский с.о. 

Талас ауданы Таласский район 

Ақкөл а.о.  Аккольский с.о. 

Аққұм а.о.  Аккумский с.о. 

Берікқайнар а.о.  Бериккайнарский с.о. 

Кеңес а.о.  Кенесский с.о. 

Көктал а.о.  Кокталский с.о. 

Қаратау а.о.  Каратауский с.о. 

Қасқабұлақ а.о.  Каскабулакский с.о. 

Қызыләуіт а.о.  Кызылаутский с.о. 

Ойық а.о.  Ойыкский с.о. 

Тамды а.о.  Тамдинский с.о. 

Үшарал а.о.  Ушаралский с.о. 

Бостандық а.о.  Бостандыкский с.о. 

Шакіров а.о.  Шакировский с.о. 

Шу ауданы Шуский район 

Төле би а.о Толебийский с.о. 

Алға с.о. Алгинский с.о. 

Бірлік а.о.  Бирликский с.о. 

Далақайнар а.о.  Далакайнарский с.о. 

Ақсу а.о.  Аксуский с.о. 

Дулат а.о.  Дулатский с.о. 

Бірлікүстем а.о.  Бирликустемский с.о. 

Ескі Шу а.о.  Ескишуский с.о. 

Жаңажол а.о.  Жанажолский с.о. 

Жаңақоғам а.о.  Жанакогамский с.о. 

Балуан Шолақ ат. а.о.  Балуан Шолакский с.о. 

Шоқпар а.о.  Шокпарский с.о. 

Көкқайнар а.о.  Коккайнарский с.о. 

Қорағаты а.о.  Корагатинский с.о. 

Дінмұхамед Қонаев а.о.  с.о. Динмухамеда Кунаева 

Өндіріс а.о.  Ондирисский с.о. 

Тасөткел а.о.  Тасоткелский с.о. 

Ақтөбе а.о.  Актобинский с.о. 

Барлығы 148 
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Қарағанды облысы бойынша ауылдық, селеолық округ 

атауларының көрсеткіші 

 

Указатель названий аульных и сельских округов по 

Карагандинской области 

 

Объектінің атауы 

Наименование объекта 

қазақ тілінде 

на казахском языке 

орыс тілінде 

на русском языке 

1 2 

Қарағанды облысы Карагандинская область 

Октябрь ауданы Октябрьский район 

Кеңгір а.о.  Кенгирский с.о. 

Сарыкеңгір а.о.  Сарыкенгирский с.о. 

Талап а.о.  Талапский с.о. 

Абай ауданы Абайский район 

Ақбастау а.о.  Акбастауский с.о. 

Дзержинский а.о.  Дзержинский с.о. 

Есенгелді а.о.  Есенгельдинский с.о. 

Ильич а.о.  Ильичевский с.о. 

Көксун а.о.  Коксунский с.о. 

Қарағанды а.о.  Карагандинский с.о. 

Құлаайғыр а.о.  Кулайгырский с.о. 

Құрма а.о.  Курминский с.о. 

Мичурин а.о.  Мичуринский с.о. 

Самара а.о.  Самарский с.о. 

Ақтоғай ауданы Актогайский район 

Ақтоғай а.о.  Актогайский с.о. 

Абай а.о.  Абайский с.о. 

Айыртас а.о.  Айыртасский с.о. 

Жидебай а.о.  с.о. Жидебай 

Кежек а.о.  с.о. Кежек 

Қарабұлақ а.о.  Карабулакский с.о. 

Қараменде би а.о.  с.о. Караменде би 

Құсақ а.о.  Кусакский с.о. 

Қызыларай с.о Кызыларайский с.о. 

Нүркен а.о.  Hуркенский с.о. 

Орта Дересін а.о.  Ортадересинский с.о. 

Сарытерек а.о.  Сарытерекский с.о. 

Тасарал а.о.  Тасаралский с.о. 

Тораңғылық а.о.  Торангылыкский с.о. 

Шабанбай би а.о.   с.о. Шабанбай би 

Бұқар жырау ауданы Бухар-Жырауский район 
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Зеленобалка а.о.  Зеленобалковский с.о. 

Ақөре а.о.  Акоринский с.о. 

Ақтөбе а.о.  Актобинский с.о. 

Үміткер а.о.  Умуткерский с.о. 

Қызылқайың а.о.  Кызылкаинский с.о. 

Бұқар жырау а.о.  Бухар-Жырау с.о. 

Гагарин а.о.  Гагаринский с.о. 

Корнеев а.о.  Корнеевский с.о. 

Дубов а.о.  Дубовский с.о. 

Көкпекті а.о.  Кокпектинский с.о. 

Тоғызқұдық а.о.  Тогузкудыкский с.о. 

Қаражар а.о.  Каражарский с.о. 

Қарақұдық а.о.  Каракудыкский с.о. 

Самарқант а.о.  Самаркандский с.о. 

Новоузен а.о.  Hовоузенский с.о. 

Петров а.о.  Петровский с.о. 

Баймырза а.о.  с.о. Баймырза 

Шешенқара а.о.  Шешенкаринский с.о. 

Ақбел а.о.  Акбелский с.о. 

Ростов а.о.  Ростовский с.о. 

Центральный а.о.  Центральный с.о. 

Суықсу с.ә. Суыксуская с.а. 

Тұзды а.о.   с.о. Тузды 

Үштөбе а.о.  Уштобинский с.о. 

Белағаш а.о.  Белагашский с.о. 

Жаңаарқа ауданы Жанааркинский район 

Айнабұлақ а.о.  Айнабулакский с.о. 

Ақтасты а.о.  Актастинский с.о. 

Ақтау а.о.  Актауский с.о. 

Ақтүбек а.о.  Актубекский с.о. 

Мұқажан Жұмажанов ат. а.о.  с.о. им. Мукажана Жумажанова  

Бидайық а.о.  Бидайыкский с.о. 

Байдалы би а.о.  Байдалы бийский с.о. 

Ералиев а.о.  Ералиевский с.о. 

Қараағаш а.о.  Караагашский с.о. 

Сейфуллин а.о.  Сейфуллинский с.о. 

Төгіскен а.о.  Тогускенский с.о. 

Целинный а.о.  Целинный с.о. 

Қарқаралы ауданы Каркаралинский район 

Абай а.о.  Абайский с.о. 

Мәди а.о.   с.о. Мади 

Аманжолов с.о Аманжоловский с.о. 

Тәттімбет а.о.   с.о. Таттимбет 
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Бақты а.о.  Бактинский с.о. 

Балқантау а.о.  с.о. Балкантау 

Бесоба а.о.  Бесобинский с.о. 

Егіндібұлақ а.о.  Егиндыбулакский с.о. 

Нұркен Әбдіров а.о.  с.о. Нуркена Абдирова 

Жаңатоған а.о.  Жанатоганский с.о. 

Қайнарбұлақ а.о.  Кайнарбулакский с.о. 

Қаракөл а.о.  Каракольский с.о. 

Қаршығалы а.о.  Каршигалинский с.о. 

Қырғыз а.о.  Киргизский с.о. 

Қоянды а.о.   с.о. Коянды 

Мартбек Мамыраев а.о.   с.о. Мартбек Мамыраев 

Нығмет Нұрмақов а.о.   с.о. Ныгмет Нурмаков 

Тегісшілдік а.о.  Тегисшилдикский с.о. 

Теміршін а.о.  Темиршинский с.о. 

Томар а.о.  Томарский с.о. 

Угар а.о.  Угарский с.о. 

Шарықты а.о.  Шарыктинский с.о. 

Ынталы а.о.  Ынталинский с.о. 

Нұра ауданы Hуринский район 

Балықтыкөл а.о.  Балыктыкольский с.о. 

Баршин а.о.   Баршинский с.о. 

Дон а.о.  Донской с.о. 

Жараспай а.о.  Жараспайский с.о. 

Заречный а.о.  Заречный с.о. 

Захаров а.о.  Захаровский с.о. 

Индустриальный а.о.  Индустриальный с.о. 

Кеңжарық а.о.  Кенжарыкский с.о. 

Қараой а.о.  Караойский с.о. 

Киров а.о.  Кировский с.о. 

Қарақойын а.о.  Каракоинский с.о. 

Қорғанжар а.о.  Корганжарский с.о. 

Құланөтпес а.о.  Куланутпесский с.о. 

Қызылтал а.о.  Кызылталский с.о. 

Новокарповка а.о.  Hовокарповский с.о. 

Пржевальский а.о.  Пржевальский с.о. 

Сарыөзен а.о.  Сарыозенский с.о. 

Соналы а.о.  Соналинский с.о. 

Энтузиаст а.о.  Энтузиасткий с.о. 

Талдысай а.о.  Талдысайский с.о. 

Тассуат а.о.  Тассуатский с.о. 

Чернигов а.о.  Черниговский с.о. 

Шахтер а.о.  Шахтерский с.о. 
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Осакаров ауданы Осакаровский район 

Батпақты а.о.  Батпактинский с.о. 

Сарыөзек а.о.   с.о.Сарыозек 

Дальний а.о.  Дальний с.о. 

Звездный а.о.  Звездный с.о. 

Ертіс а.о.  Иртышский с.о. 

Есіл а.о.   с.о.Есиль 

Қаратомар а.о.  Каратомарский с.о. 

Құндызды а.о.  Кундуздинский с.о. 

Маржанкөл а.о.  Маржанкольский с.о. 

Мирный а.о.  Мирный с.о. 

Николаев а.о.  Hиколаевский с.о. 

Озерный а.о.  Озерный с.о. 

Қарағайлы а.о.    с.о.Карагайлы 

Пионер а.о.  Пионерский с.о. 

Ақбұлақ а.о.   с.о.Акбулак 

Родников а.о.  Родниковский с.о. 

Садовый а.о.  Садовый с.о. 

Сұңқар а.о.   с.о.Сункар 

Тельман а.о.  Тельманский с.о. 

Трудовой а.о.  Трудовой с.о. 

Чапаев а.о.   Чапаевский с.о. 

Шідерті а.о.  Шидертинский с.о. 

Ұлытау ауданы Улытауский район 

Ұлытау с.о Улытауский с.о 

Алғабас а.о.  Алгабасский с.о. 

Борсеңгір а.о.  Борсенгирский с.о. 

Егінді а.о.  Егиндинский с.о. 

Жангелді а.о.  Джангильдинский с.о. 

Аманкелді а.о.  Амангельдинский с.о. 

Қорғасын а.о.  Коргасынский с.о. 

Қоскөл а.о.  Коскольский с.о. 

Мұқан Иманжанов ат. а.о.   с.о. им. Мукана Иманжанова 

Мибұлақ а.о.  Мибулакский с.о. 

Қаракеңгір а.о.  Каракенгирский с.о. 

Сарысу а.о.  Сарысуский с.о. 

Терісаққан а.о.  Терсакканский с.о. 

Шет ауданы Шетский район 

Ақсу-Аюлы а.о.  Аксу-Аюлинский с.о. 

Ақшатау а.о.  Акчатауский с.о. 

Ақшоқы а.о.  Акшокинский с.о. 

Батық а.о.  Батыкский с.о. 

Босаға а.о.  Босагинский с.о. 
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Бұрма а.о.  Бурминский с.о. 

Кеңшоқы а.о.  Кеншокинский с.о. 

Талды а.о.  Талдинский с.о. 

Көктіңкөл а.о.  Коктенкольский с.о. 

Төменгі Қайрақты а.о.  Нижнекайрактинский с.о. 

Красная Поляна а.о.  Краснополянский с.о. 

Кәрім Мыңбаев а.о.   с.о. Карима Мынбаева 

Нұраталды а.о.  Hураталдинский с.о. 

Ортау а.о.  Ортауский с.о. 

Успен а.о.  Успенский с.о. 

Ақой а.о. Акойский с.о. 

Киікті а.о.  Кийктинский с.о. 

Тағылы а.о.  Тагылинский с.о. 

Шет а.о.  Шетский с.о. 

 

Барлығы 166 
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Қостанай облысы 

Костанайская область 

Объектінің атауы 

Наименование объекта 

қазақ тілінде 

на казахском языке 

орыс тілінде 

на русском языке 

Қостанай облысы Костанайская область 

Арқалық Қ.Ә. Аркалык Г.А. 

Аққошқар а.о.  Аккошкарский с.о. 

Алуа а.о.   с.о. Алуа 

Аңғар а.о.  Ангарский с.о. 

Ашутасты а.о.  Ашутастинский с.о. 

Восточный а.о.  Восточный с.о. 

Екідің а.о.  Екидинский с.о. 

Жалғызтал а.о.  Жалгызталский с.о. 

Жаңақала а.о.  Жанакалинский с.о. 

Көктау а.о.  Коктауский с.о. 

Қайыңды а.о.  Кайындинский с.о. 

Матросово а.о.  Матросовский с.о. 

Мирное а.о.  Мирненский с.о. 

Молодежный а.о.  Молодежный с.о. 

Родина а.о.  Родинский с.о. 

Үштөбе а.о.  Уштобинский с.о. 

Фурманов а.о.  Фурмановский с.о. 

Красногор а.о.  Красногорский с.о. 

Алтынсарин ауданы Алтынсаринский район 

Обаған а.о.  Убаганский с.о. 

Большой Чураков а.о.  Большечураковский с.о. 

Димитров а.о.  Димитровский с.о. 

Докучаев а.о.  Докучаевский с.о. 

Красный Кордон а.о.   с.о.Красный Кордон 

Лермонтов а.о.  Лермонтовский с.о. 

Маяковский а.о.  Маяковский с.о. 

Новоалексеев а.о.  Новоалексеевский с.о. 

Приозерный а.о.  Приозерный с.о. 

Свердлов а.о.  Свердловский с.о. 

Силантьев а.о.  Силантьевский с.о. 

Щербаков а.о.  Щербаковский с.о. 

Аманкелді ауданы Амангельдинский район 

Аманкелді а.о.  Амангельдинский с.о. 

Ақсай а.о.  Аксайский с.о. 

Есір а.о.  Есирский с.о. 
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Амантоғай а.о.  Амантогайский с.о. 

Байғабыл а.о.  Байгабылский с.о. 

Қабырға а.о.  Кабыргинский с.о. 

Қарынсалды а.о.  Карынсалдинский с.о. 

Қарасу а.о.  Карасуский с.о. 

Құмкешу а.о.  Кумкешуский с.о. 

Үрпек а.о.  Урпекский с.о. 

Степняк а.ә. Степнякская с.а. 

Тасты а.о.  Тастинский с.о. 

Үштоғай а.о.  Уштогайский с.о. 

Әулиекөл ауданы Аулиекольский район 

Әулиекөл а.о.  Аулиекольский с.о. 

Аманқарағай а.о.  Аманкарагайский с.о. 

Құсмұрын к.ә. Кушмурун п.а. 

Диев а.о.  Диевский с.о. 

Қазанбасы а.о.  Казанбасский с.о. 

Қосағал а.о.  Косагалский с.о. 

Москалев а.о.  Москалевский с.о. 

Новонежин а.о.  Новонежинский с.о. 

Новоселов а.о.  Новоселовский с.о. 

Сулыкөл а.о.  Сулыкольский с.о. 

Тимофеев а.о.  Тимофеевский с.о. 

Чернигов а.о.  Черниговский с.о. 

Первомайское а.о.  Первомайский с.о. 

Шағала а.о.  Шагалинский с.о. 

Қабидолла Тұрғымбаев ат. а.о.   с.о.им.Кабидолла Тургумбаева 

Денисов ауданы Денисовский район 

Денисов а.о.  Денисовский с.о. 

Архангельск а.о.  Архангельский с.о. 

Аршалы а.о.  Аршалинский с.о. 

Әйет а.о.  Аятский с.о. 

Зааят а.о.  Зааятский с.о. 

Комаров а.о.  Комаровский с.о. 

Красноармейск а.о.  Красноармейский с.о. 

Қырым а.о.  Крымский с.о. 

Некрасов а.о.  Некрасовский с.о. 

Перелески а.о.   с.о.Перелески 

Покров а.о.  Покровский с.о. 

Приречен а.о.  Приреченский с.о. 

Свердлов а.о.  Свердловский с.о. 

Тельман а.о.  Тельманский с.о. 

Тобыл а.о.  Тобольский с.о. 

Жангелдин ауданы Джангильдинский район 
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Торғай а.о.  Торгайский с.о. 

Ақкөл а.о.  Аккольский с.о. 

Ақшығанақ а.о.  Акшиганакский с.о. 

Албарбөгет а.о.  Албарбогетский с.о. 

Аманкелді а.о.  Амангельдинский с.о. 

Бидайық а.о.  Бидайыкский с.о. 

Аралбай а.о.  Аралбайская с.о. 

Жаркөл а.о.  Жаркольский с.о. 

Қаламқарасу а.о.  Каламкарасуский с.о. 

Қарасу а.о.  Карасуский с.о. 

Милысай а.о.  Милысайский с.о. 

Қызбел а.о.  Кызбельский а.о.  

Сужарған а.о.  Сужарганская а.о.  

Шилі а.о.  Шилинский с.о. 

Жітіқара ауданы Житикаринский район 

Аққарға а.о.  Аккаргинский с.о. 

Большевик а.о.  Большевистский с.о. 

Волгоград а.о.  Волгоградский с.о. 

Забелов а.о.  Забеловский с.о. 

Милютин а.о.  Милютинский с.о. 

Мүктікөл а.о.  Муктикольский с.о. 

Приречный а.о.  Приречный с.о. 

Тимирязев а.о.  Тимирязевский с.о. 

Степной а.о.  Степновский с.о. 

Тоқтаров а.о.  Тохтаровский с.о. 

Чайковское а.о.  Чайковский c.о. 

Шевченков а.о.  Шевченковский с.о. 

Ырсай а.о.  Ырсайский с.о. 

Қамысты ауданы Камыстинский район 

Свердлов а.о.  Свердловский с.о. 

Алтынсарин а.о.  Алтынсаринский с.о. 

Аралкөл а.о.  Аралкольсктй с.о. 

Бестөбе а.о.  Бестобинский с.о. 

Богданов а.о.  Богдановский с.о. 

Горький а.о.  Горьковский с.о. 

Дружба а.о.  Дружбинский с.о. 

Жайылма а.о.  Жаилминский с.о. 

Клочков а.о.  Клочковский с.о. 

Арқа а.ә. Аркинская с.а. 

Қарабатыр а.о.  Карабатырский с.о. 

Ливанов а.о.  Ливановский с.о. 

Орқаш а.о.  Уркашский с.о. 

Пушкин а.о.  Пушкинский с.о. 
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Свободный а.о.  Свободненский с.о. 

Талдыкөл а.о.  Талдыкольский с.о. 

Қарабалық ауданы Карабалыкский район 

Қарабалық к.ә. Карабалыкская п.а. 

Белоглин а.о.  Белоглинский с.о. 

Боскөл а.о.  Боскольский с.о. 

Бөрлі а.о.  Бурлинский с.о. 

Есенкөл а.о.  Есенкольский с.о. 

Қарабалық а.о.  Карабалыкский с.о. 

Қостанай а.о.  Костанайский с.о. 

Михайлов а.о.  Михайловский с.о. 

Новотроицк а.о.  Новотроицкий с.о. 

Өрнек а.о.  Урнекский с.о. 

Победа а.о.  Побединский с.о. 

Славен а.о.  Славенский с.о. 

Смирнов а.о.  Смирновский с.о. 

Станционный а.о.  Станционый с.о. 

Тоғызақ а.о.  Тогузакский с.о. 

Қарасу ауданы Карасуский район 

Қарасу а.о.  Карасуский с.о. 

Айдарлы а.о.  Айдарлинский с.о. 

Белорус а.о.  Белорусский с.о. 

Восточный а.о.  Восточный с.о. 

Жамбыл а.о.  Жамбылский с.о. 

Железнодорожный а.о.  Железнодорожный с.о. 

Ильичев а.о.   Ильичевский с.о. 

Қарамырза а.о.  Карамырзинский с.о. 

Қойбағар а.о.  Койбагарский с.о. 

Люблин а.о.  Люблинский с.о. 

Новопавлов а.о.  Новопавловский с.о. 

Новоселов а.о.  Новоселовский с.о. 

Жалғызхан а.о.  Жалгызханский с.о. 

Октябрь а.о.  Октябрьский с.о. 

Павлов а.о.  Павловский с.о. 

Теректі а.о.  Теректинский с.о. 

Ушаков а.о.  Ушаковский с.о. 

Целинный а.о.  Целинный с.о. 

Шалғышы а.о.  Челгашинский с.о. 

Черняев а.о.  Черняевский с.о. 

Қостанай ауданы Костанайский район 

Заречный а.о.  Заречный с.о. 

Александров а.о.  Александровский с.о. 

Белозер а.о.  Белозерский с.о. 
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Борис-Романов а.о.  Борис-Романовский с.о. 

Владимиров а.о.  Владимировский с.о. 

Воскресенов а.о.  Воскресеновский с.о. 

Глазунов а.о.  Глазуновский с.о. 

Жданов а.о.  Ждановский с.о. 

Майкөл а.о.  Майкольский с.о. 

Мәскеу а.о.  Московский с.о. 

Мичурин а.о.  Мичуринский с.о. 

Надеждин а.о.  Надеждинский с.о. 

Озерный а.о.  Озерный с.о. 

Половников а.о.  Половниковский с.о. 

Жамбыл а.о.  Жамбылский с.о. 

Садчиков а.о.  Садчиковский с.о. 

Октябрь а.о.  Октябрьский с.о. 

Ульянов а.о.  Ульяновский с.о. 

Шишкин а.о.  Шишкинский с.о. 

Меңдіқара ауданы Мендыкаринский район 

Боровской а.о.  Боровской с.о. 

Алешин а.о.  Алешинский с.о. 

Борков а.о.  Борковский с.о. 

Буденный а.о.  Буденновский с.о. 

Введен а.о.  Введенский с.о. 

Каменскорал а.о.  Каменскуральский с.о. 

Краснопреснен а.о.  Краснопресненский с.о. 

Қарақоға а.о.  Каракогинский с.о. 

Ломоносов а.о.  Ломоносовский с.о. 

Михайлов а.о.  Михайловский с.о. 

Первомай а.о.  Первомайский с.о. 

Соснов а.о.  Сосновский с.о. 

Теңіз а.о.  Тенизовский с.о. 

Наурызым ауданы Hаурзумский район 

Қарамеңді а.о.  Карамендинский с.о. 

Буревестник а.о.  Буревестненский с.о. 

Дәмді а.ә. Дамдинская с.а. 

Мереке а.о.  Мерекенский с.о. 

Қожа а.ә. Қожинская с.а. 

Өлеңді а.о.  Улендинский с.о. 

Раздольный а.о.  Раздольный с.о. 

Шолақсай а.ә. Шолаксайская с.а. 

Шилі а.о.  Шилинский с.о. 

Сарыкөл ауданы Сарыкольский район 

Барвинов а.о.  Барвиновский с.о. 

Веселоподол а.о.  Веселоподольский с.о. 
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Златоуст а.о.  Златоустовский с.о. 

Комсомол а.о.  Комсомольский с.о. 

Краснознамен а.о.  Краснознаменский с.о. 

Ленинград а.о.  Ленинградский с.о. 

Лесной а.о.  Лесной с.о. 

Маяк а.о.  Маякский с.о. 

Севастополь а.о.  Севастопольский с.о. 

Сорочин а.о.  Сорочинский с.о. 

Тагиль а.о.  Тагильский с.о. 

Тимирязев а.о.  Тимирязевский с.о. 

Чехов а.о.  Чеховский с.о. 

Таран ауданы Тарановский район 

Таран а.о.  Тарановский с.о. 

Асенкритов а.о.  Асенкритовский с.о. 

Белинский а.о.  Белинский с.о. 

Евгенов а.о.  Евгеновский с.о.  

Калинин а.о.  Калининский с.о. 

Красносельский а.о.  Красносельский с.о. 

Қайранкөл а.о.  Кайранкольский с.о. 

Май а.о.  Майский с.о. 

Набережный а.о.  Набережный с.о. 

Нелюбин а.о.  Нелюбинский с.о. 

Новоильин а.о.  Новоильинский с.о. 

Павлов а.о.  Павловский с.о. 

Юбилейный а.о.  Юбилейный с.о. 

Ұзынкөл ауданы Узункольский район 

Ұзынкөл а.о.  Узункольский с.о. 

Бауман а.о.  Бауманский с.о. 

Ершов а.о.  Ершовский с.о. 

Карл Маркс а.о.  Карл Марксский с.о. 

Киев а.о.  Киевский с.о. 

Киров а.о.  Кировский с.о. 

Куйбышев а.о.  Куйбышевский с.о. 

Новопокров а.о.  Новопокровский с.о. 

Петропавл а.о.  Петропавловский с.о. 

Пресногорьков а.о.  Пресногорьковский с.о. 

Россия а.о.  Российский с.о. 

Ряжский а.ә. Ряжская с.а. 

Суворов а.о.  Суворовский с.о. 

Троебрат а.о.  Троебратский с.о. 

Ұзынкөл а.о.  Узункольский с.о. 

Федоров а.о.  Федоровский с.о. 

Чапаев а.о.  Чапаевский с.о. 
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Федоров ауданы Федоровский район 

Федоров а.о.  Федоровский с.о. 

Баннов а.о.  Банновский с.о. 

Вишневый а.о.  Вишневый с.о. 

Воронеж а.о.  Воронежский с.о. 

Жаркөл а.о.  Жаркольский с.о. 

Камышин а.о.  Камышинский с.о. 

Костряков а.о.  Костряковский с.о. 

Қоржынкөл а.о.  Коржинкольский с.о. 

Қосарал а.о.  Косаралский с.о. 

Ленин а.о.  Ленинский с.о. 

Новошумный а.о.  Новошумный с.о. 

Первомай а.о.  Первомайский с.о. 

Пешков а.о.  Пешковский с.о. 

Украин а.о.  Украинский с.о. 

Шаңдақ а.о.  Чандакский с.о. 
 

Барлығы 245 
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Қызылорда облысы 

Кызылординская область 

 

Объектінің атауы 

Наименование объекта 

қазақ тілінде 

на казахском языке 

орыс тілінде 

на русском языке 

Қызылорда облысы Кызылординская область 

Қызылорда Қ.Ә. Кызылорда Г.А. 

Ақжарма а.о.  Акжарминский с.о. 

Ақсуат а.о.  Аксуатский с.о. 

Қосшыңырау а.о.  Косшынырауский с.о. 

Қарауылтөбе а.о.  Караултобинский с.о. 

Қызылжарма а.о Кызылжарминский с.о. 

Қызылөзек а.о.  Кызылозекский с.о. 

Талсуат а.о.  Талсуатский с.о. 

Тасбөгет к.ә. Тасбугетская п.а. 

Арал ауданы Аральский район 

Ақирек а.о.  Акирекский с.о. 

Атанши а.о.  Атаншинский с.о. 

Аманөткел а.о.  Аманоткельский с.о. 

Аралқұм а.о.  Аралкумский с.о. 

Бөген а.о Богенский с.о. 

Жаңақұрылыс а.о.  Жанакурылысский с.о. 

Жақсықылыш а.о.  Жаксыкылышский с.о. 

Бекбауыл а.о.  Бекбауылский с.о. 

Қамыстыбас а.о.  Камыстыбасский с.о. 

Жіңішкеқұм а.о.  Жинишкекумский с.о. 

Жетес би а.о.   с.о. Жетес би 

Қарақұм а.о.  Каракумский с.о. 

Беларан а.о.  Беларанский с.о. 

Қаратерең а.о.  Каратеренский с.о. 

Қосаман а.о.  Косаманский с.о. 

Құланды а.о.  Куландинский с.о. 

Қосжар а.о.  Косжарский с.о. 

Мергенсай а.о.  Мергенсайский с.о. 

Октябрь а.о.  Октябрьский с.о. 

Райым а.о.  Раимский с.о. 

Сазды а.о.  Саздинский с.о. 

Сексеуіл а.о.  Саксаульский с.о. 

Сапақ а.о.  Сапакский с.о. 

Жалағаш ауданы Жалагашский район 

Жалағаш а.о.  Жалагашский с.о. 
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Аққұм а.о.  Аккумский с.о. 

Аққыр а.о.  Аккырский с.о. 

Ақсу а.о.  Аксуский с.о. 

Аламесек а.о.  Аламесекский с.о. 

Бұқарбай батыр а.о.  с.о. им. Бухарбай батыра  

Еңбек а.о.  Енбекский с.о. 

Жаңадария а.о.  Жанадарьинский с.о. 

Қаракеткен а.о.  Каракеткенский с.о. 

Жаңаталап а.о.  Жанаталапский с.о. 

Мақпалкөл а.о.  Макпалкольский с.о. 

Мәдениет а.о.  Мадениетский с.о. 

Мырзабай ахун а.о.   с.о.Мырзабай ахуна 

Таң а.о.  Танский с.о. 

Шәменов а.о Шаменова с.о 

Жаңақорған ауданы Жанакорганский район 

Жаңақорған а.о.  Жанакорганский с.о. 

Аққорған а.о.  Аккорганский с.о. 

Ақкүйік а.о.  Аккуикский с.о. 

Байкенже а.о.  Байкенженский с.о. 

Бесарық а.о.  Бесарыкский с.о. 

Екпінді а.о.  Екпиндинский с.о. 

Жайылма а.о.  Жайылминский с.о. 

Жаңарық а.о.  Жанарыкский с.о. 

Кейден а.о.  Кейденский с.о. 

Келінтөбе а.о.  Келинтобинский с.о. 

Көктөбе а.о.  Коктобинский с.о. 

Қандөз а.о.  Кандозский с.о. 

Қаратөбе а.о.  Каратобинский с.о. 

Қожамберді а.о.  Кожамбердинский с.о. 

Қожакент а.о.  Кожакентский с.о. 

Қосүйеңкі а.о.  с.о. Косуйенки 

Қыркеңсе а.о.  Кыркенсеский с.о. 

Қыраш а.о.  Кырашский с.о. 

Өзкент а.о.  Озгентский с.о. 

Сунақата а.о.  Сунакатинский с.о. 

Сүттіқұдық а.о.  Суттыкудыкский с.о. 

Талап а.о.  Талапский с.о. 

Төменарық а.о.  Томенарыкский с.о. 

Шалқия а.о.  Шалкинский с.о. 

Манап а.о.  Манапский с.о. 

Қазалы ауданы Казалинский район 

Ақжона а.о.  Акжонский с.о. 

Алға а.о.  Алгинский с.о. 
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Аранды а.о.  Арандинский с.о. 

Арықбалық а.о.  Арыкбалыкский с.о. 

Басықара а.о.  Басыкаринский с.о. 

Бозкөл а.о.  Бозкольский с.о. 

Бірлік а.о.  Бирликский с.о. 

Қарашеңгел а.о.  Карашенгельский с.о. 

Көларық а.о.  Кольарыкский с.о. 

Құмжиек а.о.  Кумжиекский с.о. 

Қызылқұм а.о.  Кызылкумский с.о. 

Майдакөл а.о.  Майдакольский с.о. 

Майлыбас а.о.  Майлыбасский с.о. 

Мұратбаев а.о.  Муратбаевский с.о. 

Өркендеу а.о.  Уркендеуский с.о. 

Сарбұлақ а.о.  Сарбулакский с.о. 

Сарыкөл а.о.  Сарыкольский с.о. 

Тасарық а.о.  Тасарыкский с.о. 

Шәкен а.о.  Шакенский с.о. 

Қармақшы ауданы Кармакшинский район 

Жосалы а.о.  Жосалинский с.о. 

Ақай а.о.  Акайский с.о. 

Ақжар а.о.  Акжарский с.о. 

Ақтөбе а.о.  Актобинский с.о. 

Алдашбай Ахун ат. а.о.   с.о. им. Алдашбай Ахуна 

Дауылкөл а.о.  Дауылкольский с.о. 

Жаңажол а.о.  Жанажолский с.о. 

Жосалы а.о.  Жосалинский с.о. 

Иіркөл а.о.  Иркольский с.о. 

Көмекбаев а.о.  Комекбаевский с.о 

Қармақшы а.о.  Кармакшинский с.о. 

Қуандария а.о.  Куандарьинский с.о. 

Төретам а.о.  Торетамский с.о. 

Үшінші интернационал а.о.  3 интернациональный с.о. 

Сырдария ауданы Сырдарьинский район 

Тереңөзек а.о.  Теренозекский с.о. 

Айдарлы а.о.  Айдарлинский с.о. 

Ақжарма а.о.  Акжарминский с.о. 

Аманкелді а.о.  Амангельдинский с.о. 

Бесарық а.о.  Бесарыкский с.о. 

Жетікөл а.о.  Жетикольский с.о. 

Ілиясов ат. а.о.   с.о. им. Ильясова 

Қалжан Ахун ат. а.о.   с.о.им. Калжан Ахуна 

Қоғалыкөл а.о.  Когалыкольский с.о. 

Құндызды а.о.  Кундыздинский с.о. 
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Сейфуллин а.о.  Сейфуллинский с.о. 

Тоқмағанбетов ат. а.о.   с.о. им. Токмаганбетова 

Шаған а.о.  Шаганский с.о. 

Шіркейлі а.о.  Ширкейлийский с.о. 

Іңкәрдәрия а.о.  Инкардарьинский с.о. 

Шиелі ауданы Чиилийский район 

Шиелі а.о.  Шиелийский с.о. 

Ақмая а.о.  Акмаянский с.о. 

Ақтоған а.о.  Актоганский с.о. 

Алмалы а.о.  Алмалинский с.о. 

Бәйгеқұм а.о.  Байгекумский с.о. 

Бестам а.о.  Бестамский с.о. 

Гигант а.о.  Гигантский с.о. 

Жаңатұрмыс а.о.  Жанатурмысский с.о. 

Еңбекші а.о.  Енбекшинский с.о. 

Жиделіарық а.о.  Жиделиарыкский с.о. 

Жөлек а.о.  Жолекский с.о. 

Жуантөбе а.о.  Жуантобинский с.о. 

Иіркөл а.о.  Иркольский с.о. 

Керделі а.о.  Керделинский с.о. 

Қарғалы а.о.  Каргалинский с.о. 

Майлытоғай а.о.  Майлытогайский с.о. 

Сұлутөбе а.о.  Сулутобинский с.о. 

Қоғалы а.о.  Когалинский с.о. 

Талаптан а.о.  Талаптанский с.о. 

Тартоғай а.о.  Тартогайский с.о. 

Телікөл а.о.  Теликольский с.о. 

Төңкеріс а.о.  Тонкерисский с.о. 

Ортақшыл а.о.  Ортакшылский с.о. 

 

Барлығы 141  
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Маңғыстау облысы 

Мангистауская область 

 

Объектінің атауы 

Наименование объекта 

қазақ тілінде 

на казахском языке 

орыс тілінде 

на русском языке 

Маңғыстау облысы Мангистауская область 

Ақтау Қ.Ә. Актау Г.А. 

Өмірзақ а.о.  Умирзакский с.о. 

Қызылсай а.о.  Кызылсайский с.о. 

Теңге а.о.   Тенгеский с.о. 

Бейнеу ауданы Бейнеуский район 

Бейнеу а.о.  Бейнеуский с.о. 

Ақжігіт а.о Акжигитский с.о. 

Сарға а.о.  Саргинский с.о. 

Боранқұл а.о.  Боранкулский с.о. 

Есет а.о.  Есетский с.о. 

Ноғайты а.о.  Hогайтинский с.о. 

Сыңғырлау а.о.  Сынгырлауский с.о. 

Сам а.о.  Самский с.о. 

Төлеп а.о.  Толепский с.о. 

Тәжен а.о.  Таженский с..о. 

Тұрыш а.о Турышский с.о. 

Қарақиян ауданы Каракиянский район 

Құрық а.о.  Курыкский с.о. 

Бостан а.о.  Бостанский с.о. 

Құланды а.о.  Куландинский с.о. 

Сенек а.о.  Сенекский с.о. 

Маңғыстау ауданы Мангистауский район 

Шетпе а.о.  Шетпинский с.о. 

Ақтөбе а.о.  Актюбинский с.о. 

Ақшымырау а.о.  Акшымрауский с.о. 

Жармыш а.о.  Жармышский с.о. 

Жыңғылды а.о Жынгылдинский с.о. 

Қызан а.о.  Кызанский с.о. 

Оңды а.о.  Ондынский с.о. 

Отпана.о.  Отпан с.о. 

Тұщықұдық а.о.  Тущыкудукский с.о. 

Шайыр а.о.  Шайырский с.о. 

Шебір а.о.  Шебирский с.о. 

Мұнайлы ауданы Мунайлинский район 

Маңғыстау а.о.  Мангистауский с.о. 

Атамекен а.о.   с.о. Атамекен 
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Баянды а.о.  Баяндинский с.о. 

Қызылтөбе а.о.  Кызылтобинский с.о. 

Түпқараған ауданы Тупкараганский район 

Ақшұқыр а.о.  Акшукурский с.о. 

Қызылөзен а.о.  Кызылозенский с.о. 

Таушық а.о.  Таушыкский с.о. 

 

Барлығы 38 
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Оңтүстік Қазақстан облысы 

Южно-Казахстанская область 

 

Объектінің атауы 

Наименование объекта 

қазақ тілінде 

на казахском языке 

орыс тілінде 

на русском языке 

Оңтүстік Қазақстан облысы Южно-Казахстанская область 

Абай ауданы Абайский район 

Әл Фараби ауданы Аль-Фарабийский район 

Еңбекші ауданы Енбекшинский район 

Ақдала а.о.  Акдалинский с.о. 

Байырқұм а.о.  Баиркумский с.о. 

Дәрмене а.о.  Дармениский с.о. 

Жиделі а.о.  Жиделинский с.о. 

Задария а.о.  Задарьинский с.о. 

Монтайтас а.о.  Монтайтасский с.о. 

Кентау Қ.Ә. Кентау Г.А. 

Ащысай а.о.  Ачисайский с.о. 

Баялдыр а.о.  Баялдырский с.о. 

Хантағы а.о.  Хантагинский с.о. 

Қарнақ а.о.  Карнакский с.о. 

Түркістан Қ.Ә. Туркестан Г.А. 

Бабайқорған а.о.  Бабайкурганский с.о. 

Жібек жолы а.о.   с.о. Жибек жолы 

Ескіиқан а.о.  Староиканский с.о. 

Жаңаиқан а.о.  Hовоиканский с.о. 

Жүйнек а.о.  Жуйнекский с.о. 

Иасы а.о.  Иасы с.о. 

Қарашық а.о.  Карашикский с.о. 

Сауран а.о.  Сауранский с.о. 

Ұранғай а.о.  Урангайский с.о. 

Үшқайық а.о.  Ушкаикский с.о. 

Шаға а.о.  Чагинский с.о. 

Шорнақ а.о.  Чернакский с.о. 

Бәйдібек ауданы район Байдибека 

Қосақжар а.о.  Косакжарский с.о. 

Ағыбет а.о.  Агибетский с.о. 

Ақбастау а.о.  Акбастауский с.о. 

Алғабас а.о.  Алгабасский с.о. 

Алмалы а.о.  Алмалинский с.о. 

Боралдай а.о.  Боралдайский с.о. 

Борлысай а.о.  Борлысайский с.о. 

Бөген а.о.  Бугунский с.о. 
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Жамбыл а.о.  Жамбылский с.о. 

Көктерек а.о.  Коктерекский с.о. 

Мыңбұлақ а.о.  Мынбулакский с.о. 

Қазығұрт ауданы Казыгуртский район 

Қазығұрт а.о.  Казыгуртский с.о. 

Алтынтөбе а.о.  Алтынтобинский с.о. 

Жаңабазар а.о.  Жанабазарский с.о. 

Жігерген а.о.  Жигергенский с.о. 

Көкебел а.о.  Кокебельский с.о. 

Қақпақ а.о.  Какпакский с.о. 

Қарабау а.о.  Карабауский с.о. 

Қызылқия а.о.  Кызылкиянский с.о. 

Рабат а.о.  Рабатский с.о. 

Тұрбат а.о.  Турбатский с.о. 

Шанақ а.о.  Шанакский с.о. 

Шарапхана а.о.  Шарапхананский с.о. 

Шарбұлақ а.о.  Шарбулакский с.о. 

Мақтаарал ауданы Мактааральский район 

Абай а.о.  Абайский с.о. 

Абай а.о.  Абайский с.о. 

Алғабас а.о.  Алгабасский с.о. 

Жолдасбай Ералиев а.о.   с.о. Жолдасбая Ералиева 

Еңбекші а.о.  Енбекшинский с.о. 

Жамбыл а.о.  Жамбылский с.о. 

Шаблан Ділдәбеков а.о.   Шаблана Дильдабекова с.о. 

Жаңаауыл а.о.  Жанааульский с.о. 

Жаңажол а.о.  Жанажолский с.о. 

Жылысу а.о.  Жылысуский с.о. 

Иіржар а.о.  Иржарский с.о. 

Атамекен а.о.  Атамекенский с.о. 

Қарақай а.о.  Каракайский с.о. 

Қызылқұм а.о.  Кызылкумский с.о. 

Жолдабай Нұрлыбаев а.о.   с.о. Жолдабая Нурлыбаева 

Ленинжолы а.о.  Ленинжолский с.о. 

Мақтаарал а.о.  Мактааральский с.о. 

Мақталы а.о.  Макталинский с.о. 

Аязхан Қалыбеков а.о.   с.о. Аязхана Калыбекова 

Ынтымақ а.о.  Ынтымакский с.о. 

Ынтымақ а.о.  Ынтымакский с.о. 

Ордабасы ауданы Ордабасынский район 

Қажымұқан а.о.  Кажымуканский с.о. 

Бадам а.о.  Бадамский с.о. 

Бөген а.о.  Бугунский с.о. 
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Бөржар а.о.  Буржарский с.о. 

Жеңіс а.о.  Женисский с.о. 

Қараспан а.о.  Караспанский с.о. 

Қарақұм а.о.  Каракумский с.о. 

Төрткөл а.о.  Торткольский с.о. 

Шұбар а.о.  Шубарский с.о. 

Шұбарсу а.о.   с.о.Шубарсу 

Отырар ауданы Отрарский район 

Шәуілдір а.о.  Шаульдерский с.о. 

Аққұм а.о.  Аккумский с.о. 

Актөбе а.о.  Актобинский с.о. 

Балтакөл а.о.  Балтакольский с.о. 

Қарғалы а.о.  Каргалинский с.о. 

Көксарай а.о.  Коксарайский с.о. 

Қарақоңыр а.о.  Караконырский с.о. 

Қоғам а.о.  Когамский с.о. 

Қожатоғай а.о.  Ходжатогайский с.о. 

Маяқұм а.о.  Маякумский с.о. 

Отырар а.о.  Отрарский с.о. 

Талапты а.о.  Талаптинский с.о. 

Темір а.о.  Тимурский с.о. 

Шілік а.о.  Шиликский с.о. 

Сайрам ауданы Сайрамский район 

Ақсукент а.о.  Аксукентский с.о. 

Ақбұлақ а.о.  Акбулакский с.о. 

Арыс а.о.  Арысский с.о. 

Бадам а.о.  Бадамский с.о. 

Жаңаталап а.о.  Жанаталапский с.о. 

Жұлдыз а.о.  Жулдызский с.о. 

Жібек жолы а.о.  Жибекжолинский с.о. 

Қайнарбұлақ а.о.  Кайнарбулакский с.о. 

Қарабұлақ а.о.  Карабулакский с.о. 

Қарамұрт а.о.  Карамуртский с.о. 

Қарасу а.о.  Карасуский с.о. 

Қаратөбе а.о.  Каратобинский с.о. 

Құтарыс а.о.  Кутарысский с.о. 

Көлкент а.о.  Колькентский с.о. 

Манкент а.о.  Манкентский с.о. 

Сайрам а.о.  Сайрамский с.о. 

Тассай а.о.  Тассайский с.о. 

Сарыағаш ауданы Сарыагашский район 

Абай а.о.  Абайский с.о. 

Ақжар а.о.  Акжарский с.о. 
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Ақтөбе а.о.  Актобинский с.о. 

Әлімтау а.о.  Алимтауский с.о. 

Бозай а.о.  Бозайский с.о. 

Бірлесу а.о.  Бирлесуский с.о. 

Бірлік а.о.  Бирликский с.о. 

Біртілек а.о.  Биртилекский с.о. 

Дарбаза а.о.  Дарбазинский с.о. 

Дербісек а.о.  Дербисекский с.о. 

Жамбыл а.о.  Жамбылский с.о. 

Жартытөбе а.о.  Жартытобинский с.о. 

Жемісті а.о.  Жемистинский с.о. 

Жүзімдік а.о.  Жузумдикский с.о. 

Жібек жолы а.о.  Жибекжолинский с.о. 

Жылға а.о.  Жылгинский с.о. 

Құркелес а.о.  Куркелесский а.о.  

Қапланбек а.о.  Капланбекский с.о. 

Қошқарата а.о.  Кошкаратинский с.о. 

Қызылжар а.о.  Кзылжарский с.о. 

Алпамыс батыр а.о.  Алпамыс батыра с.о. 

Ақжол а. с. Акжол 

Ошақты а.о.  Ошактинский с.о. 

Тегісшіл а.о.  Тегисшильский с.о. 

Ұшқын а.о.  Ушкынский с.о. 

Созақ ауданы Сузакский район 

Шолаққорған а.о.  Чулаккурганский с.о. 

Жартытөбе а.о.  Жартытобинский с.о. 

Жуантөбе а.о.  Жуантобинский с.о. 

Қарағұр а.о.  Каракурский с.о. 

Қаратау а.о.  Каратауский с.о. 

Құмкент а.о.  Кумкентский с.о. 

Созақ а.о.  Сузакский с.о. 

Сызған а.о.  Сызганский с.о. 

Тасты а.о.  Тастинский с.о. 

Шу а.о.  Шуский с.о. 

Төле би ауданы Толебийский район 

Ақжар а.о.  Акжарский с.о. 

Аққұм а.о.  Аккумский с.о. 

Алатау а.о.  Алатауский с.о. 

Бірінші Мамыр а.о.   с.о.Биринши Мамыр 

Зертас а.о.  Зертасский с.о. 

Жоғарғы Ақсу а.о.  Жогаргы Аксусский с.о. 

Кемеқалған а.о.  Кемекалганский с.о. 

Көксаяқ а.о.  Коксаекский с.о. 
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Киелітас а.о.  Киелитасский с.о. 

Қазығұрт а.о.  Казгуртский с.о. 

Қаратөбе а.о.  Каратобинский с.о. 

Қасқасу а.о.  Каскасуский с.о. 

Қоғалы а.о.  Когалинский с.о. 

Тасарық а.о.  Тасарыкский с.о. 

Түлкібас ауданы Тюлькубасский район 

Майлыкент а.о.  Майлыкентский с.о. 

Ақбиік а.о.  Акбийкский с.о. 

Арыс а.о.  Арысский с.о. 

Балықты а.о.  Балыктинский с.о. 

Жабағылы а.о.  Джабаглинский с.о. 

Жаскешу а.о.  Жаскешуский с.о. 

Келтемашат а.о.  Кельтемашатский с.о. 

Кемербастау а.о.  Кемербастауский с.о. 

Машат а.о.  Машатский с.о. 

Мичурин а.о.  Мичуринский с.о. 

Рысқұлов а.о.  Рыскуловский с.о. 

Тастұмсық а.о.  Тастумсыкский с.о. 

Шақпақ а.о.  Шакпакский с.о. 

Шардара ауданы Шардаринский район 

Ақшенкелді а.о.  Акшенгельдинский с.о. 

Достық а.о.  Достыкский с.о. 

Жаушықұм а.о.  Жаушикумский с.о. 

Көксу а.о.  Коксуский с.о. 

Қоссейіт а.о.  Коссеитский с.о. 

Қызылқұм а.о.  Кызылкумский с.о. 

Сүткент а.о.  Сюткентский с.о. 

Ұзыната а.о.  Узынатинский с.о. 

Целинный а.о.  Целинный с.о. 

Қауысбек Тұрысбеков а.о.   с.о. Кауысбека Турысбекова  
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Павлодар облысы 

 

Объектінің атауы 

Наименование объекта 

қазақ тілінде 

на казахском языке 

орыс тілінде 

на русском языке 

Павлодар Қ.Ә. Павлодар Г.А. 

Жаңаауыл а.о.  Жанааульский с.о. 

Кенжекөл а.о.  Кенжекольский с.о. 

Мойылды а.о.  Муялдинский с.о. 

Ақсу Қ.Ә. Аксу Г.А. 

Айнакөл а.о.  Айнакольский с.о. 

Ақжол а.о.  Акжолский с.о. 

Ақсу к.ә. Аксуская п.а. 

Алғабас а.о.  Алгабасский с.о. 

Достық а.о.  Достыкский с.о. 

Евгеньевка а.о.  Евгеньевский с.о. 

Еңбек а.о.  Енбекский с.о. 

Жолқұдық а.о.  Жолкудукский с.о. 

Мамаит Омаров ат. а.о.   с.о.им.Мамаита Омарова 

Қалқаман а.о.  Калкаманский с.о. 

Құркөл а.о.  Куркольский с.о. 

Қызылжар а.о.  Кызылжарский с.о. 

Пограничный а.о.  Пограничный с.о. 

Сарышығанақ а.о.  Сарышыганакский с.о. 

Үштерек а.о.  Уштерекский с.о. 

Екібастұз Қ.Ә. Экибастуз Г.А. 

Ақкөл а.о.  Аккольский с.о. 

Бәйет а.о.  Байетский с.о. 

Екібастұз а.о.  Экибастузский с.о. 

Железнодорожный а.о.  Железнодорожный с.о. 

Комсомол а.о.  Комсомольский с.о. 

Әлкей Марғұлан ат. а.о.   с.о. им. Алькея Маргулана 

Қоянды а.о.  Кояндинский с.о. 

Қарасу а.о.  Карасуский с.о. 

Құдайкөл а.о.  Кудайкольский с.о. 

Өлеңті а.о.  Олентинский с.о. 

Сарықамыс а.о.  Сарыкамысский с.о. 

Төрт Құдық а.о.  Торт-Кудукский с.о. 

Шідерті к.ә. Шидертинская п.а. 

Ақтоғай ауданы Актогайский район 

Ақтоғай а.о.  Актогайский с.о. 

Әуелбек а.о.  Ауельбекский с.о. 
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Барлыбай а.о.  Барлыбайский с.о. 

Жалаулы а.о.  Жалаулинский с.о. 

Жолболды а.о.  Жолболдинский с.о. 

Қараоба а.о.  Караобинский с.о. 

Басқамыс а.о.  Баскамысский с.о. 

Қожамжар а.о.  Кожамжарский с.о. 

Мұткенов а.о.  Муткеновский с.о. 

Приречный а.о.  Приреченский с.о. 

Разумов а.о.  Разумовский с.о. 

Харьков а.о.  Харьковский с.о. 

Шолақсор а.о.  Шолаксорский с.о. 

Баянауыл ауданы Баянаульский район 

Баянауыл а.о.  Баянаульский с.о. 

Ақсан а.о.  Аксанский с.о. 

Бірлік а.о.  Бирликский с.о. 

Жаңажол а.о.  Жанажольский с.о. 

Жаңатілек а.о.  Жанатилекский с.о. 

Қаратомар а.о.  Каратомарский с.о. 

Құндыкөл а.о.  Кундыкольский с.о. 

Қүркелі а.о.  Куркелинский с.о. 

Қызылтау а.о.  Кызылтауский с.о. 

Ақтөбе с. с.Актобе 

Лекер а.о.  Лекерский с.о. 

Сәтбаев а.о.  Сатпаевский с.о. 

Торайғыров а.о.  Торайгыровский с.о. 

Ұзынбұлак а.о.  Узунбулакский с.о. 

Шөптікөл а.о.  Шоптыкольский с.о. 

Железин ауданы Железинский район 

Железин а.о.  Железинский с.о. 

Ақтау а.о.  Актауский с.о. 

Алакөл а.о.  Алакольский с.о. 

Башмачное а.о.  Башмачинский с.о. 

Уәлиханов а.о.  Валихановский с.о. 

Веселая Роща а.о.  Веселорощинский с.о. 

Еңбекші а.о.  Енбекшинский с.о. 

Қазақстан а.о.  Казахстанский с.о. 

Лесной а.о.  Лесной с.о. 

Михайлов а.о.  Михайловский с.о. 

Новый Мир а.о.  Hовомирский с.о. 

Озерный а.о.  Озерновский с.о. 

Прииртыш а.о.  Прииртышский с.о. 

Ертіс ауданы Иртышский район 

Ертіс а.о.  Иртышский с.о. 
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Абай а.о.  Абайский с.о. 

Ағашорын а.о.  Агашорынский с.о. 

Иса Байзақов а.о.  Иса Байзаковский с.о. 

Қарақұдық а.о.  Каракудукский с.о. 

Қосағаш а.о.  Косагашский с.о. 

Қызылжар а.о.  Кызылжарский с.о. 

Ленин а.о.  Ленинский с.о. 

Луговой а.о.  Луговской с.о. 

Северный а.о.  Северный с.о. 

Сілеті а.о.  Селетинский с.о. 

Ұзынсу а.о.  Узунсуский с.о. 

Қашыр ауданы Качирский район 

Тереңкөл а.о.  Теренкольский с.о. 

Байқоныс а.о.  Байконысский с.о. 

Береговой а.о.  Береговой с.о. 

Березов а.о.  Березовский с.о. 

Бобров а.о.  Бобровский с.о. 

Верный а.о.  Верненский с.о. 

Воскресен а.о.  Воскресенский с.о. 

Жаңақұрлыс а.о.  Жанакурлысский с.о. 

Иванов а.о.  Ивановский с.о. 

Калинов а.о.  Калиновский с.о. 

Коммунар а.о.  Коммунарский с.о. 

Октябрь а.о.  Октябрьский с.о. 

Песчан а.о.  Песчанский с.о. 

Федоров а.о.  Федоровский с.о. 

Лебяжье ауданы Лебяжинский район 

Лебяжье а.о.  Лебяжинский с.о. 

Баймолдин а.о.  Баймульдинский с.о. 

Жамбыл а.о.  Жамбылский с.о. 

Қазы а.о.  Казынский с.о. 

Қызылағаш а.о.  Кызылагашский с.о. 

Қызыләскер а.о.  Кызыласкерский с.о. 

Майқарағай а.о.  Майкарагайский с.о. 

Малыбай а.о.  Малыбайский с.о. 

Шекі а.о.  Шакинский с.о. 

Шарбақты а.о.  Шарбактинский с.о. 

Ямышевка а.о.  Ямышевский с.о. 

Май ауданы Майский район 

Көктөбе а.о.  Коктобинский с.о. 

Ақжар а.о.  Акжарский с.о. 

Ақшиман а.о.  Акшиманский с.о. 

Баскөл а.о.  Баскольский с.о. 



111 
 

Кеңтүбек а.о.  Кентубекский с.о. 

Қазан а.о.  Казанский с.о. 

Қаратерек а.о.  Каратерекский с.о. 

Май а.о.  Майский с.о. 

Майтүбек а.о.  Майтубекский с.о. 

Малайсары а.о.  Малайсаринский с.о. 

Саты а.о.  Сатинский с.о. 

Павлодар ауданы Павлодарский район 

Пресное а.о.  Пресновский с.о. 

Григорьев а.о.  Григорьевский с.о. 

Ефремов а.о.  Ефремовский с.о. 

Жетекші а.о.  Жетекшинский с.о. 

Заңғар а.о.  Зангарский с.о. 

Заря а.о.  Заринский с.о. 

Кеңес а.о.  Кенесский с.о. 

Красноармейск а.о.  Красноармейский с.о. 

Луганский а.о.  Луганский с.о. 

Мичурино а.о.  Мичуринский с.о. 

Ольгинка а.о.  Ольгинский с.о. 

Рождествен а.о.  Рождественский с.о. 

Чернорецк а.о.  Чернорецкий с.о. 

Чернояр а.о.  Черноярский с.о. 

Шақат а.о.  Шакатский с.о. 

Успен ауданы Успенский район 

Успен а.о.  Успенский с.о. 

Богатырь а.о.  Богатырьский с.о. 

Қозыкеткен а.о.  Козыкеткенский с.о. 

Ковалев а.о.  Ковалевский с.о. 

Қаратай а.о.  Каратайский с.о. 

Лозов а.о.  Лозовский с.о. 

Надаров а.о.  Hадаровский с.о. 

Новопокровка а.о.  Hовопокровский с.о. 

Ольгино а.о.  Ольгинский с.о. 

Қоңырөзек а.о.  Конырозекский с.о. 

Равнополь а.о.  Равнопольский с.о. 

Таволжан а.о.  Таволжанский с.о. 

Тимирязев а.о.  Тимирязевский с.о. 

Шарбақты ауданы Щербактинский район 

Шарбақты а.о.  Шарбактинский с.о. 

Александров а.о.  Александровский с.о. 

Алексеев а.о.  Алексеевский с.о. 

Галкино а.о.  Галкинский с.о. 

Жылыбұлақ а.о.  Жылыбулакский с.о. 
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Ильич а.о.  Ильичевский с.о. 

Красилов а.о.  Красиловский с.о. 

Қарабидай а.о.  Карабидайский с.о. 

Назаров а.о.  Hазаровский с.о. 

Орлов а.о.  Орловский с.о. 

Северный а.о.  Северный с.о. 

Соснов а.о.  Сосновский с.о. 

Татьяновка а.о.  Татьяновский с.о. 

Хмельницкий а.о.  Хмельницкий с.о. 

Чигиринов а.о.  Чигириновский с.о. 

Шалдай а.о.  Шалдайский с.о. 
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Солтүстік-Қазақстан облысы 

Северо-Казахстанская область 

 

Объектінің атауы 

Наименование объекта 

қазақ тілінде 

на казахском языке 

орыс тілінде 

на русском языке 

Айыртау ауданы Айыртауский район 

Володарский а.о.  Володарский с.о. 

Антонов а.о.  Антоновский с.о. 

Арықбалық а.о.  Арыкбалыкский с.о. 

Гусаков а.о.  Гусаковский с.о. 

Елецкое а. о. Елецкий с.о. 

Жетікөл а.о.  Жетыкольский с.о. 

Константиновка а.о.  Константиновский с.о. 

Имантау а.о.  Имантауский с.о. 

Қамысақты а.о.  Камсактинский с.о. 

Қазан а.о.  Казанский с.о. 

Қаратал а.о.  Каратальский с.о. 

Нижнеборлық а.о.  Нижнебурлукский с.о. 

Лобаново а.о.  Лобановский с.о. 

Сырымбет а.о.  Сырымбетский с.о. 

Украин а.о Украинский с.о. 

Ақжар ауданы Акжарский район 

Айсары а.о.  Айсариский с.о. 

Алқатерек а.о.  Алкатерекский с.о. 

Восход а.о.  Восходский с.о. 

Кеңашы а.о.  Кенащинский с.о. 

Кішіқараой а.о.  Кишикараойский с.о. 

Қулыкөл а.о.  Кулыкольский с.о. 

Ленинград а.о.  Ленинградский с.о. 

Майское а.о.  Майский с.о. 

Новосел а.о.  Hовосельский с.о. 

Талшық а.о.  Талшикский с.о. 

Ақжарқын а.о.  Акжаркынский с.о. 

Ұялы а.о.  Уялинский с.о. 

Мағжан Жұмабаев ауданы Район Магжана Жумабаева 

Авангард а.о.  Авангардский с.о. 

Александров а.о.  Александровский с.о. 

Бастомар а.о.  Бастомарский с.о. 

Возвышен а.о.  Возвышенский с.о. 

Гаврино а.о.  Гавринский с.о. 

Золотая Нива а.о.  Золотонивский с.о. 
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Конюхов а.о.  Конюховский с.о. 

Қарағанды а.о.  Карагандинский с.о. 

Қарақоға а.о.  Каракогинский с.о. 

Лебяжье а.о.  Лебяжинский с.о. 

Майбалық а.о.  Майбалыкский с.о. 

Молодежный а.о.  Молодежный с.о. 

Молодая Гвардия а.о.  Молодогвардейский с.о. 

Надежда а.о.  Hадеждинский с.о. 

Октябрь а.о.  Октябрьский с.о. 

Писарев а.о.  Писаревский с.о. 

Полудин а.о.  Полудинский с.о. 

Пролетар а.о.  Пролетарский с.о. 

Совет а.о.  Советский с.о. 

Таман а.о.  Таманский с.о. 

Успен а.о.  Успенский с.о. 

Ұзынкөл а.о.  Узынкольский с.о. 

Фурманов а.о.  Фурмановский с.о. 

Чистов а.о.  Чистовский с.о. 

Есіл ауданы Есильский район 

Явленка а.о.  Явленский с.о. 

Алматы а.о.  Алматинский с.о. 

Аманкелді а.о.  Амангельдинский с.о. 

Бесқұдық а.о.  Бескудукский с.о. 

Бұлақ а.о.  Булакский с.о. 

Волошин а.о.  Волошинский с.о. 

Заградов а.о.  Заградовский с.о. 

Заречный а.о.  Заречный с.о. 

Ильин а.о.  Ильинский с.о. 

Корнеев а.о.  Корнеевский с.о. 

Николаев а.о.  Hиколаевский с.о. 

Петров а.о.  Петровский с.о. 

Покров а.о.  Покровский с.о. 

Спасовка а. о. Спасовский с.о. 

Торанғұл а.о.  Тарангульский с.о. 

Яснов а.о.  Ясновский с.о. 

Жамбыл ауданы Жамбылский район 

Преснов а.о.  Пресновский с.о. 

Архангель а.о Архангельский с.о. 

Баянауыл а.о Баянаульский с.о. 

Благовещенка а.о Благовещенский с.о. 

Жамбыл а.о.  Жамбылский с.о. 

Железин а.о.  Железинский с.о. 

Кладбин а.о.  Кладбинский с.о. 
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Қазан а.о.  Казанский с.о. 

Қайранкөл а.о.  Кайранкольский с.о. 

Майбалық а.о.  Майбалыкский с.о. 

Мирный а.о.  Мирный с.о. 

Новорыбинка а.о.  Hоворыбинский с.о. 

Первомай а.о.  Первомайский с.о. 

Пресноредуть а.о.  Пресноредутский с.о. 

Троицк а.о.  Троицкий с.о. 

Қызылжар ауданы Кызылжарский район 

Бескөл а.о.  Бескольский с.о. 

Архангель а.о.  Архангельский с.о. 

Асанов а.о.  Асановский с.о. 

Березов а.о.  Березовский с.о. 

Бугров а.о.  Бугровский с.о. 

Вагулин а.о.  Вагулинский с.о. 

Виноградов а.о.  Виноградовский с.о. 

Долматов а.о.  Долматовский с.о. 

Куйбышев а.о.  Куйбышевский с.о. 

Қызылжар а.о.  Кызылжарский с.о. 

Лесной а.о.  Лесной с.о. 

Налобин а.о.  Hалобинский с.о. 

Новоникольский а.о.  Hовоникольский с.о. 

Петерфельд а.о.  Петерфельдский с.о. 

Прибрежный а.о.  Прибрежный с.о. 

Рассвет а.о.  Рассветский с.о. 

Роща а.о.  Рощинский с.о. 

Светлополь а.о.  Светлопольский с.о. 

Соколов а.о.  Соколовский с.о. 

Якорь а.о.  Якорский с.о. 

Мамлют ауданы Мамлютский район 

Андреев а.о.  Андреевский с.о. 

Белое а.о.  Беловский с.о. 

Воскресеновка а.о.  Воскресеновский с.о. 

Дубровка а.о.  Дубровинский с.о. 

Краснознамен а.о.  Краснозаменный с.о. 

Қызыләскер а.о.  Кызыласкерский с.о. 

Леденев а.о.  Леденевский с.о. 

Ленин а.о.  Ленинский с.о. 

Новомихайловка а.о.  Hовомихайловский с.о. 

Пригородный а.о.  Пригородный с.о. 

Станов а.о.  Становский с.о. 

Шал ақын ауданы Район Шал акына 

Афанасьев а.о.  Афанасьевский с.о. 
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Аютас а.о.  Аютасский с.о. 

Городецкий а.о.  Городецкий с.о. 

Жаңажол а. о. Жанажолский с.о. 

Кривощеков а.о.  Кривощековский с.о. 

Новопокровка а.о.  Hовопокровский с.о. 

Октябрь а.о.  Октябрьский с.о. 

Приишим а.о.  Приишимский с.о. 

Семиполь а.о.  Семипольский с.о. 

Ступин а.о.  Ступинский с.о. 

Сухорабов а.о.  Сухорабовский с.о. 

Юбилейный а.о.  Юбилейный с.о. 

Аққайың ауданы Аккайынский район 

Смирнов а.о.  Смирновский с.о. 

Аралағаш а.о.  Аралагашский с.о. 

Астрахан а.о.  Астраханский с.о. 

Власов а.о.  Власовский с.о. 

Григорьев а.о.  Григорьевский с.о. 

Иванов а.о.  Ивановский с.о. 

Қиялы а.о.  Киялинский с.о. 

Лесной а.о.  Лесной с.о. 

Полтава а.о.  Полтавский с.о. 

Тоқушы а.о.  Токушинский с.о. 

Шағалалы а.о.  Шагалалыс.о. 

Черкасск а.о.   Черкасский с.о. 

Тайынша ауданы Тайыншинский район 

Абай а.о.  Абайский с.о. 

Алабота а.о.  Алаботинский с.о. 

Амандық а.о.  Амандыкский с.о. 

Большой Изюм а.о.  Большеизюмовский с.о. 

Донецк а.о.  Донецкий с.о. 

Драгомиров а.о.  Драгомировский с.о. 

Зеленый Гай а.о.  Зеленогайский с.о. 

Кантемировское а.о.  Кантемировский с.о. 

Келлер а.о.  Келлеровский с.о. 

Красная Поляна а.о.  Краснополянский с.о. 

Киров а.о.  Кировский с.о. 

Краснокаменка а.о.  Краснокаменский с.о. 

Летовочный а.о.  Летовочный с.о. 

Мироновка а.о.  Мироновский с.о. 

Рощинское а.о.  Рощинский с.о. 

Теңдік а.о.  Тендикский с.о. 

Тихоокеанское а.о.  Тихоокеанский с.о. 

Чермошнян а.о.  Чермошнянский с.о. 
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Чкалов а.о.  Чкаловский с.о. 

Ясная Поляна а.о.  Яснополянский с.о. 

Тимирязев ауданы Тимирязевский район 

Тимирязев а.о.  Тимирязевский с.о. 

Ақсуат а.о.  Аксуатский с.о. 

Белоградовка а. о. Белоградовский с.о. 

Дзержинский а.о.  Дзержинский с.о. 

Дмитриев а.о.  Дмитриевский с.о. 

Докучаевка а.о.  Докучаевский с.о. 

Есіл а.о.  Есильский с.о. 

Интернационал а. о. Интернациональный с.о. 

Комсомол а.о.  Комсомольский с.о. 

Ленин а.о.  Ленинский с.о. 

Мичурин а.о.  Мичуринский с.о. 

Москворецкий а.о.  Москворецкий с.о. 

Ақжан а.о.  Акжанский с.о. 

Құртай а.о.  Куртайский с.о. 

Хмельницкий а.о.  Хмельницкий с.о. 

Целинный а.о.  Целинный с.о. 

Уәлиханов ауданы Уалихановский район 

Кішкенекөл а.о.  Кишкенекольский с.о. 

Ақтүйесай а.о.  Актуйесайский с.о. 

Аманкелді а.о.  Амангельдинский с.о. 

Бидайық а.о.  Бидайыкский с.о. 

Көктерек а.о.  Коктерекский с.о. 

Қайрат а.о.  Кайратский с.о. 

Қарасу а.о.  Карасуский с.о. 

Қаратерек а.о.  Каратерекский с.о. 

Қулыкөл а.о.  Кулыкольский с.о. 

Телжан а.о.  Тельжанский с.о. 

Ақбұлақ а.о.  Акбулакскийс.о. 

Ғабит Мүсірепов ат.ауданы Район им. Габита Мусрепова 

Новоишим а.о.  Hовоишимский с.о. 

Андреев а.о.  Андреевский с.о. 

Бірлік а.о.  Бирликский с.о. 

Возвышен а.о.  Возвышенский с.о. 

Гаршин а.о.  Гаршинский с.о. 

Дружба а.о.  Дружбинский с.о. 

Көкалажар а.о.  Кокалажарский с.о. 

Қырымбет а.о.  Кырымбетский с.о. 

Ломоносов а.о.  Ломоносовский с.о. 

Нежин а.о.  Hежинский с.о. 

Новоселовка а.о.  Hовосельский с.о. 
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Приишим а.о.  Приишимский с.о. 

Рузаев а.о.  Рузаевский с.о. 

Салқынкөл а.о.  Салкынкольский с.о. 

Тахтаброд а.о.  Тахтабродский с.о. 

Червонный а.о.  Червонный с.о. 

Чистополье а.о.  Чистопольский с.о. 

Шөптікөл а.о.  Шоптыкольский с.о. 

Шұқыркөл а.о.  Шукыркольский с.о. 

 

Барлығы 201 
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Шығыс Қазақстан облысы 

Восточно-Казахстанская область 

 

Объектінің атауы 

Наименование объекта 

қазақ тілінде 

на казахском языке 

орыс тілінде 

на русском языке 

Меновное а.о.  Меновновский с.о. 

Пригородный а.о.  Пригородный с.о. 

Абралы а.о.  Абралинский с.о. 

Айнабұлақ а.о.  Айнабулакский с.о. 

Ақбұлақ а.о.  Акбулакский с.о. 

Алғабас а.о.  Алгабасский с.о. 

Достық а.о.  Достыкский с.о. 

Ертіс а.о.  Иртышский с.о. 

Жазық а.о.  Жазыкский с.о. 

Жиенәліа.о Жиеналинскийс.о 

Знамен а.о.  Знаменский с.о. 

Новобаженово а.о.  Hовобаженовский с.о. 

Қараөлең а.о.  Карауленский с.о. 

Өзер а.о.  Озерский с.о. 

Приречный а.о.  Приречный с.о. 

Таңат а.о.  Танатский с.о. 

Абай ауданы Абайский район 

Қараауыл а.о.  Карааульский с.о. 

Кеңгірбайби а.о.  Кенгирбайбийскийс.о 

Арқат а.о.  Архатский с.о. 

Қасқабұлақ а.о.  Каскабулакский с.о. 

Құндызды а.о.  Кундыздинский с.о. 

Медеу а.о.  Медеуский с.о. 

Көкбай а.о.  Кокбайский а.о.  

Тоқтамыс а.о.  Токтамысскийс.о 

Сарыжал а.о.  Сарыжалский с.о. 

Аягөз ауданы Аягозский район 

Айқыз а.о.  Айгызский с.о. 

Ақшатау а.о.  Акшатауский с.о. 

Ақшәулі а.о.  Акшаулинский с.о. 

Ақши а.о.  Акшийский с.о. 

Байқошқар а.о.  Байкошкарский с.о. 

Баршатас а.о.  Баршатасский с.о. 

Бидайық а.о.  Бидайыкский с.о. 

Емелтау а.о.  Емелтауский с.о. 

Жорға а.о.  Жоргинский с.о. 

Қараағаш а.о.  Карагашский с.о. 
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Қопа а.о.  Копинский с.о. 

Қосағаш а.о.  Косагашский с.о. 

Мәдениет а.о.  Мадениетский с.о. 

Майлин а.о.  Майлинский с.о. 

Малкелді а.о.  Малгельдинский с.о. 

Мыңбұлақ а.о.  Мынбулакский с.о. 

Нарын а.о.  Hарынский с.о. 

Өркен а.о.  Оркенский с.о. 

Сарыарқа а.о.  Сарыаркинский с.о. 

Мамырсу а.о.  Мамырсуский с.о. 

Тарлаулы а.о.  Тарлаулинский с.о. 

Тарбағатай а.о.  Тарбагатайскийс.о 

Бесқарағайауданы Бескарагайский район 

Бесқарағай а.о.  Бескарагайский с.о. 

Баскөл а.о.  Баскольский с.о. 

Беген а.о.  Бегенский с.о. 

Глухов а.о.  Глуховский с.о. 

Дөлен а.о.  Долонский с.о. 

Канөнер а.о.  Канонерский с.о. 

Малая Владимировка а.о.  Маловладимировский с.о. 

Семенов а.о.  Семеновский с.о. 

Семияр а.о.  Семиярский с.о. 

Соснов а.о.  Сосновский с.о. 

Бородулихаауданы Бородулихинский район 

Бородулиха а.о.  Бородулихинский с.о. 

Андреев а.о.  Андреевский с.о. 

Белағаш а.о.  Бель-Агашский с.о. 

Бақа а.о.  Бакинский с.о. 

Дмитриев а.о.  Дмитриевский с.о. 

Жернов а.о.  Жерновский с.о. 

Зубаир а.о.  Зубаировский с.о. 

Краснояр а.о.  Красноярский с.о. 

Ленин а.о.  Ленинский с.о. 

Новодвор а.о.  Hоводворовский с.о. 

Новопокровка а.о.  Hовопокровский с.о. 

Новошульба а.о.  Hовошульбинский с.о. 

Переменов а.о.  Переменовский с.о. 

Петропавл а.о.  Петропавловский с.о. 

Подборный а.о.  Подборный с.о. 

Степной а.о.  Степной с.о. 

Таврия а.о.  Таврический с.о. 

Уба-Форпост а.о.  Уба-Форпостовский с.о. 

Глубокое ауданы Глубоковский район 
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Бобров а.о.  Бобровский с.о. 

Веселов а.о.  Веселовский с.о. 

Калинин а.о.  Калининский с.о. 

Киров а.о.  Кировский с.о. 

Кожохов а.о.  Кожоховский с.о. 

Краснояр а.о.  Красноярский с.о. 

Куйбышев а.о.  Куйбышевский с.о. 

Кіші Оба а.о.  Малоубинский с.о. 

Опытное поле а.о.  Опытнопольский с.о. 

Секисов а.о.  Секисовский с.о. 

Ушанов а.о.  Ушановский с.о. 

Фрунзе а.о.  Фрунзенский с.о. 

Черемшан а.о.  Черемшанский с.о. 

Жарма ауданы Жарминский район 

Қалбатау а.о.  Калбатауский с.о. 

Ақжал а.о.  Акжальский с.о. 

Белтерек а.о.  Бельтерекский с.о. 

Бөжегүр а.о.  Божегурский с.о. 

Салқынтөбе а. а.Салкынтобе 

Бірлік а.о.  Бирликский с.о. 

Бірлікшіл а.о.  Бирликшильский с.о. 

Делбегетей а.о.  Дельбегетейский с.о. 

Жайма а.о.  Жайминский с.о. 

Жарық а.о.  Жарыкский с.о. 

Аршалы а.о.  Аршалинский с.о. 

Қапанбұлақ а.о.  Капанбулакский с.о. 

Қарасу а.о.  Карасуский с.о. 

Қаратөбе а.о.  Каратобинский с.о. 

Қызылағаш а.о.  Кызылагашский с.о. 

Үшбиік а.о.  Ушбиикский с.о. 

Терістаңбалы а.о.  Теристанбалинский с.о. 

Шалабай а.о.  Шалабаевский с.о. 

Зайсан ауданы Зайсанский район 

Біржан а.о.  Биржанский с.о. 

Қаратал а.о.  Каратальский с.о. 

Кеңсай а.о.  Кенсайский с.о. 

Қарабұлақ а.о.  Карабулакский с.о. 

Сарытерек а.о.  Сарытерек с.о. 

Айнабұлақ а.о.  Айнабулакский с.о 

Дайыр а.о.  Даировскийс.о 

Шілікті а.о.  Шиликтинский с.о. 

Зырян ауданы Зыряновский район 

Малеевск а.о.  Малеевский с.о. 
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Никольский а.о.  Hикольский с.о. 

Парыгин а.о.  Парыгинский с.о. 

Первороссийск а.о.  Первороссийский с.о. 

Северный а.о.  Северный с.о. 

Соловьев а.о.  Соловьевский с.о. 

Средигор а.о.  Средигорненский с.о. 

Тұрғысын а.о.  Тургусунский с.о. 

Чапаев а.о.  Чапаевский с.о. 

Көкпектіауданы Кокпектинский район 

Көкпекті а.о.  Кокпектинский с.о. 

Бастаушы а.о.  Бастаушинский с.о. 

Үлкен Бөкен а.о.  УлкенБукенский с.о. 

Казнаков а.о.  Казнаковский с.о. 

Көкжайық а.о.  Кокжайыкский с.о. 

ҚойгелдіАухадиеват. с.о.  с.о.им.КойгельдыАухадиева 

Қарағандыкөл а.о.  Карагандыкольский с.о. 

Ново-Тимофеевка а.о.  Hовотимофеевский с.о. 

Мариногор а.о.  Мариногорский с.о. 

Миролюбовка а.о.  Миролюбовский с.о. 

Палатцы а.о.  Палатцынский с.о. 

Биғаш а.о.  Бигашский с.о. 

Самара а.о.  Самарский с.о. 

Тассай а.о.  Тассайский с.о. 

Теректі а.о.  Теректинский с.о. 

Үлгілімалшы а.о.  Ульгулималшинский с.о. 

Беленский а.о.  Беленский с.о. 

Шұғылбай а.о.  Шугылбайскийс.о 

Күршімауданы Курчумский район 

Күршім а.о.  Курчумский с.о. 

Абай а.о.  Абайский с.о. 

Теректі а.о.  Теректинский с.о. 

Балықшы а.о.  Балыкшинский с.о. 

Төсқайың а.о.  Тоскаинский с.о. 

Боран а.о.  Бурановский с.о. 

Ақбұлақ а.о.  Акбулакский с.о. 

Қалғұтты а.о.  Калгутинский с.о. 

Құйған а.о.  Куйганский с.о. 

Маралды а.о.  Маралдинский с.о. 

Сарыөлең а.о.  Сарыоленский с.о. 

Қалжыр а.о.  Калжырский с.о. 

Қатонқарағайауданы Катон-Карагайский район 

Үлкен Нарын а.о.  УлкенНарынский с.о. 

Ақсу а.о.  Аксуский с.о. 
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Жамбыл а.о.  Жамбылский с.о. 

Қатонқарагай а.о.  Катон-Карагайский с.о. 

Коробиха а.о.  Коробихинский с.о. 

Белқарағай а.о.  Белкарагайский с.о. 

Новоберезовка а.о.  Hовоберезовский с.о. 

Новополяковка а.о.  Hовополяковский с.о. 

Ново-Хайрузовка а.о.  Hовохайрузовский с.о. 

Өріл а.о.  Урыльский с.о. 

Солдатово а.о.  Солдатовский с.о. 

Солонов а.о.  Солоновский с.о. 

Аққайнар а.о.  Аккайнарский с.о. 

Тарбағатайауданы Тарбагатайский район 

Ақсуат а.о.  Аксуатский с.о. 

Ақжар а.о.  Акжарский с.о. 

Екпін а.о.  Екпинский с.о. 

Жаңаауыл а.о.  Жанааулский с.о. 

Жетіарал а.о.  Жетыаральский с.о. 

Кабанбай а.о.  Кабанбайский с.о. 

Көкжыра а.о.  Кокжиринский с.о. 

Қарасу а.о.  Карасуский с.о. 

Кіндікті а.о.  Киндиктинский с.о. 

Құйған а.о.  Куйганский с.о. 

Құмкөл а.о.  Кумгольский с.о. 

Қызылкесек а.о.  Кызылкесекский с.о. 

Маңырақ а.о.  Маныракский с.о. 

Ойшілік.о. Ойшиликский с.о. 

Сәтбаев а.о.  Сатпаевский с.о. 

Ырғызбай а.о.  Ыргызбайский с.о. 

Ұланауданы Уланский район 

Аблакетка а.о.  Аблакетский с.о. 

Азов а.о.  Азовский с.о. 

Алмасай а.о.  Алмасайский с.о. 

Багратионов а.о.  Багратионовский с.о. 

Гагарин а.о.  Гагаринский с.о. 

Егінсу а.о.  Егинсуский с.о. 

Айыртау а.о.  Айыртауский с.о. 

Каменка а.о.  Каменский с.о. 

Бозанбай а.о.  Бозанбайский с.о. 

Өскемен а.о.  Усть-Каменогорский с.о. 

Саратов а.о.  Саратовский с.о. 

Таврия а.о.  Таврический с.о. 

Тарғын а.о.  Таргынский с.о. 

ТөлегенТоқтарова.о.  ТолегенТохтаровскийс.о. 
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Үржар ауданы Уржарский район 

Үржар а.о.  Уржарский с.о. 

Ақжар а.о.  Акжарскийс.о. 

Көлденеңа.о.  Колдененскийс.о. 

Ақшоқыа.о.  Акшокинскийс.о. 

Алтыншоқыа.о.  Алтыншокинскийс.о. 

Бақтыа.о.  Бахтинскийс.о. 

Бестерека.о.  Бестерекскийс.о. 

Благодарное а.о.  Благодарненскийс.о. 

Жаңатілека.о.  Жанатилекскийс.о. 

Егінсуа.о.  Егинсускийс.о. 

Елтайа.о.  Елтайскийс.о. 

Қабанбайа.о.  Кабанбайский с.о. 

Көкөзека.о.  Кокозекский с.о. 

Қаратұмаа.о.  Каратуминскийс.о. 

Көктала.о.  Коктальскийс.о. 

Көктерека.о.  Коктерекскийс.о. 

Қарабұтаа.о.  Карабутинскийс.о. 

Қарабұлақа.о.  Карабулакскийс.о. 

Қаракөла.о.  Каракольскийс.о. 

Қаратала.о.  Каратальскийс.о. 

Қоңыршәулі а.о.  Коныршаулинскийс.о. 

Мақаншыа.о.  Маканчинскийс.о. 

ЖоғарғыЕгінсу а.о.  ЖогаргыЕгинсускийс.о. 

Новоандреевка а.о.  Hовоандреевский с.о. 

Салқынбел а.о.  Салкынбельскийс.о. 

Шолпан а.о.  Шолпанский с.о. 

Шемонаиха ауданы Шемонаихинский район 

Вавилон а.о.  Вавилонский с.о. 

Волчана.о.  Волчанскийс.о. 

Выдрихаа.о.  Выдрихинскийс.о. 

Жоғарғыобаа.о.  Верх-Убинскийс.о. 

Зевакин а.о.  Зевакинскийс.о. 

Каменев а.о.  Каменевскийс.о. 

Октябрь а.о.  Октябрьский с.о. 

Разин а.о.  Разинский с.о. 

 

Барлығы 230 
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ІІІ 

ОБЛЫСТАР БОЙЫНША ӘКІМШІЛІК-АУМАҚТЫҚ БІРЛІКТЕР 

АТАУЛАРЫНЫҢ КӨРСЕТКІШІ 

УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ПО ОБЛАСТЯМ 

 

Ақмола облысы 

Акмолинская область 

Объектінің атауы 

Наименование объекта 

қазақ тілінде 

на казахском языке 

 

орыс тілінде 

на русском языке 

 

1 2 

Ақмола облысы Акмолинская область 

Көкшетау Қ.Ә. Кокшетау Г.А.  

Көкшетау қ. г.Кокшетау 

Красный Яр а.о. Красноярский с. о. 

Красный Яр а. с. Красный Яр 

Қызылжұлдыз а. с. Кызылжулдыз 

Станционный к.ә. Станционная п.а. 

Станционный к. п.Станционный 

Степногор қ.ә. Степногорск г.а.  

Степногор қ. г.Степногорск 

Ақсу к.ә. Аксуская п.а. 

Ақсу к. п.Аксу 

Бестөбе к.ә. Бестобинская п.а. 

Бестөбе к. п.Бестобе 

Подхоз а. с. Подхоз 

Зауыт к.ә. Заводская п.а. 

Зауыт к. п.Заводской 

Қарабұлақ а.о. Карабулакский с. о. 

Қарабұлақ а. с. Карабулак 

Көксал а. с. Коксал 

Первомайка а. с. Первомайка 

Шаңтөбе к.ә. Шантобинская п.а. 

Шаңтөбе к. п.Шантобе 

Новокронштадка а. с. Hовокронштадка 

Ақкөл ауданы Аккольский район 

Ақкөл қ.ә. Аккольская г.а.  

Ақкөл қ. г.Акколь 

Алексеев орман шар. лесхоз Алексеевский 

Ерназар а. с. Ерназар 

Радовка а. с. Радовка 
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Степногор а. с. Степногорское  

Бөгембай а. с.  Богембай 

Иванов а.о. Ивановский с. о. 

Азат а. с. Азат 

Қарасай а.о. Карасайский с. о. 

Қына а. с. Кына 

Қарасай а. с. Карасай 

Минское а. с. Минское 

Сілеті а. с. Селета 

Кеңес а.о. Кенесский с. о. 

Домбыралы а. с. Домбыралы 

Кеңес а. с. Кенес 

Красный Горняк а. с. Красный Горняк 

Малый Барап а. с. Малый Барап 

Наумов а.о. Hаумовский с. о. 

Наумовка а. с. Hаумовка 

Виноградовка а. с. Виноградовка 

Өрнек а. с. Орнек 

Филипповка а. с. Филипповка 

Новорыбинка а.о. Hоворыбинский с. о. 

Новорыбинка а. с. Hоворыбинка 

Қараөзек а. с. Кара-Озек 

Құрылыс а. с. Курылыс 

Жалғызқарағай а.о. Жалгызкарагайский с. о. 

Жалғызқарағай а. с. Жалгызкарагай 

Қайнар а. с. Кайнар 

Тастыадыр а. с. Тастыадыр 

Еңбек а.о. Енбекский с. о. 

Еңбек а. с. Енбек 

Кирово а. с. Кирово 

Подлесное а. с. Подлесное 

Урюпин а.о. Урюпинский с. о. 

Урюпинка а. с. Урюпинка 

Аманкелді а. с. Амангельды 

Ерофеевка а. с. Ерофеевка 

Талқара а. с. Талкара 

Малоалександровка  а. с. Малоалександровка 

Черняков а.о. Черняковский с. о. 

Қырыққұдық а. с. Кырыккудык 

Бегачевка а. с.  Бегачевка 

Бестөбе а. с.  Бестобе 

Бұлақсай а. с.  Булаксай 

Гусарка а. с.  Гусарка 
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Искра а. с.  Искра 

Нецветаевка а. с.  Нецветаевка 

Степок а. с.  Степок 

Тасқара а. с. Таскара 

Красный Бор а. с. Красный Бор 

Қызылту а. с.  Кызылту 

Аршалы ауданы Aршалынский район 

Аршалы к.ә. Аршалынская п.а. 

Аршалы к. п.Аршалы 

Ақбұлақ а.о. Акбулакский с. о. 

Ақбұлақ а. с. Акбулак 

Ақтасты а. с. Актасты 

Жібек жолы а.о. с. о. Жибек жолы 

Жібек жолы а. с. Жибек жолы 

Жалтыркөл а. с. Жалтырколь 

рзд.41 рзд.41 

рзд.102 рзд.102 

Анар а.о. Анарский с. о. 

Анар ст. ст.Анар 

Донецкое а. с. Донецкое 

Бірсуат а.о. Бирсуатский с. о. 

Бірсуат а. с. Бирсуат 

Шалғай а. с. Шалгай 

Байдалы а. с. Байдалы 

Волгодоновка а.о. Волгодоновский с. о. 

Волгодоновка а. с. Волгодоновка 

Береке а. с. Береке 

Қойкелді а. с. Койгельды 

рзд.42 рзд.42 

Арнасай а.о. с. о.Арнасай 

Арнасай а. с. Арнасай 

Бабатай ст. ст.Бабатай 

Ижев а.о. Ижевский с. о. 

Ижевское а. с. Ижевское 

Шөптікөл ст. ст.Шоптиколь 

Константинов а.о. Константиновский с. о. 

Константиновка а. с. Константиновка 

Белоярка а. с. Белоярка 

Шортанды а. с. Шортанды 

Түрген а.о. с. о.Тургень 

Түрген а. с. Тургень 

Красное Озеро а. с. Красное Озеро 

Родники а.  с. Родники 
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Михайлов а.о. Михайловский с. о. 

Михайловка а. с. Михайловка 

Николаевка а. с. Hиколаевка 

Ольгинка а. С. Ольгинка 

Бұлақсай а.о. Булаксайский с. о. 

Бұлақсай а. с. Булаксай 

Ақжар а. с. Акжар 

Қостомар а. с. Костомар 

Сарыоба а.о. Саробинский с. о. 

Сарыоба а. с. Сарыоба 

Сарыоба ст. ст.Сарыоба 

Береке а. с.  Береке 

Бөрілікөл а. с.  Бориликоль 

Бұлақсай а. с.  Булаксай 

Жалтыркөл а. с.  Жалтырколь 

Мартыновка а. с.  Мартыновка 

Ольгинка а. с.  Ольгинка 

Раздольное а. с.  Раздольное 

Сейтен а. с. Сейтен 

Астрахан ауданы Астраханский район 

Астрахан а.о. Астраханский с. о. 

Астраханка а. с. Астраханка 

Жаңабірлік а. с. Жанабирлик 

Таволжанка а. с. Таволжанка 

Бесбидайық а.о. Бесбидаикский с. о. 

Бесбидайық а. с. Бесбидайык 

Степное а. с. Степное 

Есіл а.о. Есильский с. о. 

Зеленое а. с. Зеленое 

Шілікті а с. Шиликти 

Жарсуат а.о. Жарсуатский с. о. 

Жарсуат а. с. Жарсуат 

Ягодное а. с. Ягодное 

Жалтыр а.о. Жалтырский с. о. 

Жалтыр а. с. Жалтыр 

Астрахан ст. ст.Астраханка 

Ақбейіт а. с. Акбеит 

Каменка а.о. Каменский с. о. 

Каменка а. с. Каменка 

Қызылжар а.о. Кызылжарский с. о. 

Жаңатұрмыс а. с. Жанатурмыс 

Акимовка а. с. Акимовка 

Оксановка а. с. Оксановка 
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Николаев а.о. Hиколаевский с. о. 

Петровка а. с. Петровка 

Жамбыл а. с. Жамбыл 

Өрнек а. с. Орнек 

Новочеркас а.о. Hовочеркасский с. о. 

Новочеркасское а. с. Hовочеркасское 

Өндіріс а. с. Ондирис 

Приишимка а. с. Приишимка 

Острогор а.о. Острогорский с. о. 

Жаңа Колутон а. с. Hовый Колутон 

Қаракөл а. с.  Караколь 

Первомай а.о. Первомайский с. о. 

Первомайка а. с. Первомайка 

Лозовое а. с. Лозовое 

Камышенка а. с. Камышенка 

Ескі Колутон а.о. Староколутонский с. о. 

Ескі Колутон а. с. Старый Колутон 

Зареченка а. с. Зареченка 

Ковыленка а. с. Ковыленка 

Қоскөл а. с. Косколь 

Колутон а.о. Колутонский с. о. 

Колутон ст. ст.Колутон 

Бірлік а. с. Бирлик 

Ұзынкөл а.о. Узункольский с. о. 

Ұзынкөл а. с. Узунколь 

Алғабас а. с. Алгабас 

Бұлақты а. с. Булакты 

Қайнар а. с. Кайнарское 

Луговое а. с. Луговое 

Қаратүбек а. с. Каратубек 

Атбасар ауданы Атбасарский район 

Атбасар қ. г.Атбасар 

Шұңқыркөл а.о. Шункыркольский с. о. 

Новомариновка а. с. Hовомариновка 

Шұңқыркөл а. с. Шункырколь 

Борисов а.о. Борисовский с. о. 

Борисовка а. с. Борисовка 

Макеев а.о. Макеевский с. о. 

Шуйское а. с. Шуйское 

Макеевка а. с. Макеевка 

Третьяковка а. с. Третьяковка 

Маринов а.о. Мариновский с. о. 

Мариновка а. с. Мариновка 
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Бейіс хазірет а. с. Беиса хазирета 

Адыр ст. ст.Адыр 

Новоалександровка а.о. Hовоалександровский с. о. 

Новоалександровка а. с. Hовоалександровка 

Новосель а.о. Hовосельский с. о. 

Новосельское а. с. Hовосельское 

Пролетарка а. с. Пролетарка 

Октябрь а.о. Октябрьский с. о. 

Октябрьское а. с. Октябрьское 

Қаракөл а. с. Караколь 

Қаратал а. с.  Каратал 

Қосбармақ а. с. Косбармак 

Покров а.о. Покровский с. о. 

Покровка а. с. Покровка 

Садовое а. с. Садовое 

Пригородное а. с. Пригородное 

Полтава а.о. Полтавский с. о. 

Полтавка а. с. Полтавка 

Сыздыкова кфк кфк Сыздыкова 

Титовка а. с. Титовка 

Сепе а.о. Сепеевский с. о. 

Сепе а. с. Сепе 

Тікелей а.о. с. о. Тикелей 

Тікелей а. с.  Тикелей 

Сергеев а.о. Сергеевский с. о. 

Сергеевка а. с. Сергеевка 

Ащыкөл а. с. Ащиколь 

Самарка а. с. Самарка 

Сочи а.о. Сочинский с. о. 

Сочинское а. с. Сочинское 

Тельман а.о. Тельманский с. о. 

Тельман а. с. Тельмана 

Поповка а. с. Поповка 

Сәдібек а. с. Садыбек 

Қаражар а. с. Каражар 

Есенкелді а.о. Есенгельдинский с. о. 

Есенкелді а. с. Есенгельды 

Ярослав а.о. Ярославский с. о. 

Тимашевка а. с.  Тимашевка 

Калиновка а. с.  Калиновка 

Магдалиновка а. с.  Магдалиновка 

Родионовка а. с.  Родионовка 

Ждановка а. с.  Ждановка 
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Хрящевка а. с.  Хрящевка 

Владимиромихайловка а. с.  Владимиромихайловка 

Вольный а. с. Вольный 

Ерікті а. с.  Ерикты 

Қаражар а. с. Каражар 

Қамыскөл а. с. Камысколь 

Тереңсай а. с. Теренсай 

Қызылжар а. с. Кызылжар 

Үлкен Шұға а. с.  Большая Шуга 

Шу а. с.  Шуйское 

Бұланды ауданы Буландынский район 

Макинск қ. г.Макинск 

Вознесен а.о. Вознесенский с. о. 

Вознесенка а. с. Вознесенка 

Аққайың а. с. Аккайын 

Тастыөзек а. с. Тастыозек 

Данилов а.о. Даниловский с. о. 

Алтынды а. с.  Алтынды 

Алакөл а. с.  Алаколь 

Боярка а. с. Боярка 

Елтай а. с. Елтай 

Жаңаталап а. с. Жанаталап 

Еркөл а.о. Ергольский с. о. 

Тоқтамыс а. с. Токтамыс 

Гордеевка а. с. Гордеевка 

Иванковка а. с. Иванковка 

Новокиевка а. с. Hовокиевка 

Журавлев а.о. Журавлевский с. о. 

Журавлевка а. с. Журавлевка 

Воробьевка а. с. Воробьевка 

Новодонецк а. с. Hоводонецк 

Ярославка а. с. Ярославка 

Капитонов а.о. Капитоновский с. о. 

Капитоновка а. с. Капитоновка 

Балуан Шолақ ат.а. с. им.Балуана Шолака 

Пушкино а. с. Пушкино 

Карамышев а.о. Карамышевский с. о. 

Шұбарағаш а. с. Шубарагаш 

Мат а. с. Мат 

Отрадное а. с. Отрадное 

Роза Люксембург ат.а. с. им.Розы Люксембург 

Суворовка а. с. Суворовка 

Никольский а.о. Hикольский с. о. 
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Никольское а. с. Hикольское 

Ұлытоған а. с. Улытоган 

Новобратское а.о. Hовобратский с. о. 

Новобратское а. с. Hовобратское 

Буденновка а. с. Буденновка 

Добровольное а. с. Добровольное 

Красносельское а. с. Красносельское 

Айнакөл а.о. Айнакольский с. о. 

Айнакөл а. с. Айнаколь 

Острогорское а. с. Острогорское 

Аманкелді а.о. Амангельдинский с. о. 

Партизанка а. с. Партизанка 

Ортақшыл а. с. Ортакшыл 

Қараөзек а.о. Караузекский с. о. 

Қараөзек а. с. Караозек 

Еруслановка а. с. Еруслановка 

Купчановка а. с. Купчановка 

Байсуат а. с. Байсуат 

Гвардейское а. с. Гвардейское 

Бұрыншық а. с. Бурыншык 

Ерголка а. с. Ерголка 

Дальное а. с. Дальное 

Прохоров а. с. Прохоров 

Вишневка а. с. Вишневка 

Басқұдық а. с. Баскудык 

Белоцерковка а. с. Белоцерковка 

Богдановка а. с. Богдановка 

Тасты-Талды а. с. Тасты-Талды 

Гордеевка а. с. Гордеевка 

Егіндікөл ауданы Егиндыкольский район 

Егіндікөл а.о. Егиндыкольский с. о. 

Егіндікөл а. с. Егиндыколь 

Абай а.о. Абайский с. о. 

Абай а. с. Абай 

Алакөл а.о. Алакольский с. о. 

Полтавское а. с. Полтавское 

Көркем а. с. Коркем 

Армавир а.о. Армавирский с. о. 

Спиридоновка а. с. Спиридоновка 

Бауман а.о. Бауманский с. о. 

Бауманское а. с. Бауманское 

Буревестник а.о. Буревестникский с. о. 

Буревестник а. с. Буревестник 
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Жалманқұлақ а.о. Жалманкулакский с. о. 

Жалманқұлақ а. с. Жалманкулак 

Жұлдыз а. с. Жулдыз 

Қоңыртүбек а. с. Коныртубек 

Қоржынкөл а.о. Коржинкольский с. о. 

Қоржынкөл а. с. Коржинколь 

Ұзынкөл а.о. Узункольский с. о. 

Ұзынкөл а. с. Узунколь 

Казақстанның 30 жылдығы 

а. 

с. 30 лет Казахстана 

Сапақ а. с.  Сапак 

Жолан а. с.  Жолан 

Степняк а. с.  Степняк 

Еңбекшілдер ауданы Енбекшильдерский район 

Степняк қ.ә. Степнякская г.а.  

Степняк қ. г.Степняк 

Пригорхоз а. с. Пригорхоз 

Ақсу а.о. Аксуский с. о. 

Ақсу а. с. Аксу 

Сапақ а. с. Сапак 

Аңғал батыр а.о. Ангалбатырский с. о. 

Аңғал батыр а. с. Ангал батыра 

Жаңалық а. с. Жаналык 

Бірсуат а.о. Бирсуатский с. о. 

Бірсуат а. с. Бирсуат 

Сәуле а. с. Сауле 

Кішкентай а. с. Кишкентай 

Баймырза а.о. Баймырзинский с. о. 

Баймырза а. с. Баймырза 

Шошқалы а. с. Шошкалы 

Донской а.о. Донской с. о. 

Андықожа батыр а. с. Андыкожа батыра 

Невское а.  с. Hевское 

Еңбекшілдер а.о. Енбекшильдерский с. о. 

Еңбекшілдер а. с. Енбекшильдер 

Атансор а. с. Атансор 

Ақбұлақ а. с. Акбулак 

Ақтас а. с. Актас 

Заозер а.о. Заозерный с. о. 

Заозерный а. с. Заозерное 

Заурал а.о. Зауральский с. о. 

Заураловка а. с. Заураловка 

Құдықағаш а. с. Кудукагаш 
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Яблоновка а. с. Яблоновка 

Кеңащы а.о. Кенащинский с. о. 

Кеңащы а. с. Кенащы 

Қарасор а. с. Карасор 

Краснофлот а.о. Краснофлотский с. о. 

Краснофлотское а. с. Краснофлотское 

Арай а. с. Арай 

Белағаш а. с. Белагаш 

Макин а.о. Макинский с. о. 

Макинка а. с. Макинка 

Бұланды а. с. Буланды 

Дачи а. с. Дачи 

Қаратал а. с. Каратал 

Қоғам а. с. Когам 

Мақпал а. с. Макпал 

Қарағай а. с. Карагай 

Мамай а.о. Мамайский с. о. 

Мамай а. с. Мамай 

Уәлиханов а.о. Валихановский с. о. 

Уәлиханов а. с. Валиханово 

Азнабай а. с. Азнабай 

Қарасу а. с. Карасу 

Прожектор а. с. Прожектор 

Терек а. с. Терек 

Алға а. с. Алга 

Құдабас а. с. Кудабас 

Үлгі а.о. Ульгинский с. о. 

Үлгі а. с. Улги 

Жүкей а. с. Жукей 

Карловка а. с. Карловка 

Қызылұйым а. с. Кызылуюм 

Трамбовка а. с. Трамбовка 

Ұйымшыл а. с. Уюмшил 

Бесбидайық а. с. Бесбидаиык 

Терек а. с. Терек 

Бәйтерек а. с. Байтерек 

Ерейментау ауданы Ерейментауский район 

Ерейментау қ. г.Ерейментау 

Ақмырза а.о. Акмырзинский с. о. 

Ақмырза а. с. Акмырза 

Жолбасшы а. с. Жолбасшы 

Бестоғай а.о. Бестогайский с. о. 

Бестоғай а. с. Бестогай 
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Байсары а. с. Байсары 

Чилинка а. с. Чилинка 

Қызылту а. с. Кызылту 

Олжабай батыр а.о. с. о. Олжабай батыра 

Олжабай батыр а. с. Олжабай батыра 

Алғабас а. с. Алгабас 

Новокаменка а. с. Hовокаменка 

Баймен а. с. Баймен 

Бозтал а.о. Бозтальский с. о. 

Бозтал а. с. Бозтал 

Айғыжар ж. отг.Айгыжар 

Ақтөбе ж. отг.Актобе 

Арман ж. отг.Арман 

Арочное ж. отг.Арочное 

Жаманқара ж. отг.Жаманкара 

Жуантөбе ж. отг.Жуантюбе 

Сейфулла ж. отг.Сейфулла 

Тұмсық ж. отг.Тумсук 

Тұрқалық ж. отг.Туркалык 

Баянды ж. отг.Баянды 

Ұсамбай а. с. Усамбай 

Тайбай а.о. Тайбайский с. о. 

Тайбай а. с. Тайбай 

Елтай а. с. Елтай 

Жарық а. с. Жарык 

Малтабар а. с. Малтабар 

Изобильный а.о. Изобильненский с. о. 

Изобильное а. с. Изобильное 

Күншалған а.о. Куншалганский с. о. 

Кордон ж. отг.Кордон 

Күншалған а. с. Куншалган 

Қаратал а. с. Каратал 

Шакей а. с. Шакей 

Бұқторға ж. отг.Букторга 

Жалғызтөбе ж. отг.Жалгызтобе 

Қарабидайық ж. отг.Карабидаик 

Найзатас ж. отг.Hайзатас 

Киізбай 1 ж. отг.Кигизбай 1 

Киізбай 2 ж. отг.Кигизбай 2 

Шәріпқара ж. отг.Шарипкара 

Қойтас а.о. Койтасский с. о. 

Қойтас а. с. Койтас 

Ажы а. с. Ажы 
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Новодолинка а.о. Hоводолинский с. о. 

Новодолинка а. с. Hоводолинка 

Өрнек а. с. Орнек 

Целинное а. с. Целинное 

Новомарковка а.о. Hовомарковский с. о. 

Новомарковка а. с. Hовомарковка 

Өлеңті а.о. Улентинский с. о. 

Өлеңті а. с. Уленты 

Арғынбай ж. отг.Аргынбай 

Арочная ж. отг.Арочная 

Бәке ж. отг.Баке 

Қызылөзек ж. отг.Кызылозек 

Сорғы станциясы Hасосная станция 

Ойнақ ж. отг.Ойнак 

База 109 ж. отг.109 база 

Жаңа Сарыадыр ж. отг.Hовый Сарыадыр 

Сайдәлі ж. отг.Сайдали 

Самал ж. отг.Самал 

Сарықамыс ж. отг.Сарыкамыс 

Сарыадыр ст.ж. отг.ст.Сарыадыр 

Тасбақа ж. отг.Таспака 

Ұштаған ж. отг.Уштаган 

Шаянкөл ж. отг.Шаянколь 

Қоржынкөл ст. ст.Коржинколь 

Өлеңті ст. ст.Уленты 

Павлов а.о. Павловский с.о. 

Павловка а. с.Павловка 

Веренка а. с.Веренка 

Еңбек а. с.Енбек 

Сілеті а.о. Селетинский с.о. 

Торғай а.о. Тургайский с. о. 

Торғай а. с. Тургай 

Жаңажол а. с. Жанажол 

Төменгі Торғай а. с. Hижний Тургай 

Қараөгіз уч. уч.Караогиз 

Қосшар уч. уч.Подхоз 

Балықты а. с.  Балыкты 

Байғұты уч. уч.Байгуты 

Қарағайлы а. с. Карагайлы 

Искаққора уч. уч.Искаккора 

Торғай ст. ст.Тургай 

Мырзашоқ а. с. Мырзашок 

Ордабай а. с. Ордабай 
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Ортақшыл а. с. Ортакшыл 

Балықты а. с. Балыкты 

Жаманқара а. с. Жаманкара 

Ерейментау т ж ст. ж дст. Ерейментау 

Веринка а. с. Веринка 

Қаражар а. с. Каражар 

Қусақ а. с. Кусак 

Қызылту а. с. Кызылту 

Ржишево а. с. Ржишево 

Тоқберлі а. с. Токберли 

Есіл ауданы Есильский район 

Есіл қ. г.Есиль 

Ақсай а.о. Аксайский с. о. 

Ақсай а. с. Аксай 

Есіл орманшар. рзд 15 км Есильский лесхоз рзд. 15 км 

Бұзылық а.о. Бузулукский с. о. 

Бұзылық а. с. Бузулук 

Сұрған а. с. Сурган 

Біртал а.о. Бирталский с. о. 

Ейское а. с. Ейское 

Алматы а. с. Алматинское 

Біртал а. с. Биртал 

Двуречный а.о. Двуречный с. о. 

Двуречное а. с. Двуречное 

Приишимка а. с. Приишимка 

Жанысбай а.о. Жанысбайский с. о. 

Жанысбай а. с. Жанысбай 

Ковыльное а. с. Ковыльное 

Заречный а.о. Зареченский с. о. 

Заречное а. с. Заречное 

Дальное а. с. Дальное 

Знамен а.о. Знаменский с. о. 

Знаменка а. с. Знаменка 

Елтай а. с. Елтай 

Красивый а.о. Красивинский с. о. 

Красивая ст. ст. Красивая 

Красивое а. с. Красивое 

Құмай а. с. Кумай 

Ленинское а. с. Ленинское 

Тасоба а. с. Тасоба 

Красногор к.ә. Красногорская п.а. 

Красногор к. п.Красногорский 

Игілік а. с. Иглик 
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Калачи а. с. Калачи 

Курск а.о. Курский с. о. 

Курское а. с. Курское 

Қаракөл а.о. Каракольский с. о. 

Қаракөл а. с. Караколь 

Речное а. с. Речное 

Мәскеу а.о. Московский с. о. 

Мәскеу а. с. Московское 

Орлов а.о. Орловский с. о. 

Орловка а. с. Орловка 

Раздольное а.о. Раздольненский с. о. 

Раздольное а. с. Раздольное 

Свободный а.о. Свободненский с. о. 

Свободное а. с. Свободное 

Юбилейный а.о. Юбилейный с. о. 

Юбилейное а. с. Юбилейное 

Интернациональное а. с. Инернациональное 

Ярослав а.о. Ярославский с. о. 

Ярославка а. с. Ярославка 

Еркіндік а. с. Еркиндик 

Жыландыкөл а. с. Жыландыколь 

Приишимка а. с. Приишимка 

Николаевка а. с. Николаевка 

Жақсы ауданы Жаксынский район 

Жақсы а.о. Жаксынский с. о. 

Жақсы а. с. Жаксы 

Белағаш а.о. Белагашский с. о. 

Белағаш а. с. Белагаш 

Беловод а.о. Беловодский с. о. 

Беловодское а. с. Беловодское 

Перекатное а. с. Перекатное 

Жаңа Қима а.о. Жанакииминский с. о. 

Жаңа Қима а. с. Жана Кима 

Алғабас а. с. Алгабас 

Қима а. с. Кима 

Тайпақ а. с. Тайпак 

Трудовое а. с. Трудовое 

Жирен а. с. Жирен 

Үкі а. с. Уки 

Запорожье а.о. Запорожский с. о. 

Запорожье а. с. Запорожье 

Лозовое а. с.  Лозовое 

Қарашаш а. с.  Карашаш 
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Донское а. с. Донское 

Новочудное а. с. Hовочудное 

Ишим а.о. Ишимский с. о. 

Ишимское а. с. Ишимское 

Баубек батыр ат.а. с. им.Баубека батыра 

Қазақстан а. с. Казахстан 

Монастырка а. с. Монастырка 

Калинин а.о. Калининский с. о. 

Калининское а. с. Калининское 

Глебовка а. с. Глебовка 

Қалмақкөл а. с. Калмакколь 

Моховое а. с. Моховое 

Киевское а.о. Киевский с. о. 

Киевское а. с. Киевское 

Қайрақты а.о. Кайрактинский с. о. 

Қайрақты а. с. Кайракты 

Старое Перекатное а. с. Старое Перекатное 

Қызылсай а.о. Кызылсайский с. о. 

Қызылсай а. с. Кызылсай 

Байегіз а. с. Байегиз 

Кировское а. с. Кировское 

Новокиен а.о. Hовокиенский с. о. 

Новокиенка а. с. Hовокиенка 

Парчевка а. с. Парчевка 

Подгорное а.о. Подгорненский с. о. 

Подгорное а. с. Подгорное 

Тарасовка а.о. Тарасовский с. о. 

Тарасовка а. с. Тарасовка 

Қазақ а. с. Казахское 

Терісаққан а.о. Терсаканский с. о. 

Терісаққан а. с. Терсаккан 

Көксай а. с. Коксай 

Чапаев а.о. Чапаевский с. о. 

Чапаевское а. с. Чапаевское 

Балталы а. с.  Балталы 

Аманкелді а. с.  Амангельды 

Бапалақ а. с.  Бапалак 

Глебовка а. с. Глебовка 

Белағаш а. с. Белагаш 

Балталы а. с. Балталы 

Отрадное а. с. Отрадное 

Черняховсоке а. с. Черняховское 

Оқу а. с. Оку 
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Лесное а. с. Лесное 

Жарқайың ауданы Жаркаинский район 

Державин қ. г.Державинск 

Отрадный а.о. Отрадный с. о. 

Отрадное а. с. Отрадное 

Шаңырақ а. с. Шанырак 

Кенское а. с. Кенское 

Бірсуат а.о. Бирсуатский с. о. 

Бірсуат а. с. Бирсуат 

Балуанкөл а. с. Балуанколь 

Гастелло а.о. Гастелловский с. о. 

Гастелло а. с. Гастелло 

Дауылбай а. с. Дауылбай 

Далабай а.о. Далабайский с. о. 

Далабай а. с. Далабай 

Ақтөбе а. с. Актобе 

Жаңадала а.о. Жанадалинский с. о. 

Тасты-Талды а. с. Тасты-Талды 

Жаңадала а. с. Жанадала 

Зерноградское а. с. Зерноградское 

Костычев а.о. Костычевский с. о. 

Костычево а. С. Костычево 

Донское а. С. Донское 

Маяк а. с. Маяк 

Қызылтаң а. с. Кызылтан 

Құмсуат а.о. Кумсуатский с. о. 

Құмсуат а. с. Кумсуат 

Львовское а.о. Львовский с. о. 

Львовское а. с. Львовское 

Нахимов а.о. Hахимовский с. о. 

Нахимовка а. с. Hахимовка 

Жаркайың байл. үйі Дом Жаркаинского узла 

связи 

Шарқож үйі Дом кр.хоз 

Баранкөл а. с. Баранколь 

Пригородный а.о. Пригородный с. о. 

Пригородное а. с. Пригородное 

Западное а. с. Западное 

Қызылтал а. с. Кызылтал 

Пятигор а.о.  Пятигорский с. о. 

Пятигорское а. с. Пятигорское 

Тасөткел а.о. Тасоткельский с. о. 

Тасөткел а. с. Тасоткель 
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Савиновка а. с. Савиновка 

Тассуат а.о. Тассуатский с. о. 

Тассуат а. с. Тассуат 

Уәлиханов а.о. Валихановский с. о. 

Уәлиханов а. с. Валиханово 

Достық а. с. Достык 

Үшқарасу а.о. Ушкарасуский с. о. 

Үшқарасу а. с. Ушкарасу 

Шойындыкөл а.о. Шойындыкольский с. о. 

Шойындыкөл а. с. Шойындыколь 

Шалғай а. с. Шалгай 

Гагаринское а. с. Гагаринское 

Зеренді ауданы Зерендинский район 

Зеренді а.о. Зерендинский с. о. 

Зеренді а. с. Зеренда 

Қазмұнайгаз сауықтыру 

орталығы 

Оздоровит. центр 

Казмунайгаз 

М.Габдулин пионерлагері пионерлагерь М.Габдулина 

«Сұңқар» сауықтыру 

орталығы 

Оздоровит. центр «Сункар» 

Орман-аң шаруашылығы Лесоохотническое 

хозяйство 

П.Морозов пионерлагері Пионерлагер П.Морозова 

Тоғаншаруашылығы Прудхоз 

УНГБ саябағы Дача УНГБ 

Айдарлы а. с. Айдарлы 

Көктерек а. с. Коктерек 

Ақкөл а.о. Аккольский с. о. 

Ақкөл а. с. Акколь 

Ивановка а. с. Ивановка 

Казақстан а. с. Казахстан 

Молодежное а. с. Молодежное 

Самарбай орманшар. Самарбайский лесхоз 

Туполевка а. с. Туполевка 

Алексеев к.ә. Алексеевская п.а. 

Алексеевка к. п.Алексеевка 

Жаманащы ст. ст.Жаманащи 

Чаглинка а. с. Чаглинка 

Бұлақ а.о. Булакский с. о. 

Еленовка а. с. Еленовка 

Жаңаауыл а. с. Жанааул 

Жылымды а. с. Жылымды 

Қарағай а. с. Карагай 
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Қарлыкөл а. с. Карлыколь 

Шаңырақ а. с.  Шанырак 

Айдабол а.о. с. о. Айдабол 

Айдабол а. с. Айдабол 

Викторов а.о. Викторовский с. о. 

Викторовка а. с. Викторовка 

Красиловка а. с. Красиловка 

Красный кордон а. с.  Красный кордон 

Қызылқайнар а. с. Кызылкайнар 

Бөгенбай би а. с. Богенбай би 

Күсеп а.о. Кусепский с. о. 

Куропаткино а. с. Куропаткино 

Азат а. с. Азат 

Раздольное а. с. Раздольное 

Айғыржал а. с. Айгыржал 

Жамбыл а. с. Жамбыл 

Теректі а. с. Теректы 

Қонысбай а.о. Конысбайский с. о. 

Қонысбай а. с. Конысбай 

Васильковка а. с. Васильковка 

Гранитный а. с. Гранитный 

Дүңгілағаш а. с. Дунгулагаш 

Қызылсая а.о. Кызылсаянский с. о. 

Қызылсая а. с. Кызылсая 

Биіктесін а. с. Биктесин 

Қызылағаш а. с. Кызылагаш 

Ортақ а.о. Ортакский с. о. 

Ортақ а. с. Ортак 

Қызылтаң а. с. Кызылтан 

Трофимовка а. с. Трофимовка 

Приречный а.о. Приреченский с. о. 

Приречное а. с. Приречное 

Павловка а. с. Павловка 

Мәлік Ғабдуллин а.о. с. о.Малика Габдуллина  

Мәлік Ғабдуллин а. с. Малика Габдуллина 

Орманшы үйі Дом лесника 

Дороговка а. с. Дороговка 

Қойсалған а. с. Койсалган 

Кіші Тұйықты а. с. Малые Тюкты 

Серафимовка а. с. Серафимовка 

Симферополь а.о. Симферопольский с. о. 

Симферопольское а. с. Симферопольское 

Бұлақ а. с.  Булак 
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Жолдыбай а. с.  Жолдыбай 

Троицкое а.о. Троицкий с. о. 

Троицкое а. с. Троицкое 

Кеңөткел а. с.  Кеноткель 

Қарсақ а. с.  Карсак 

Қошқарбай а. с.  Кошкарбай 

Шағалалы а.о. Чаглинский с. о. 

Шағалалы а. с. Чаглинка 

Ақадыр а. с.  Акадыр 

Еңбекбірлік а. с. Енбекбирлик 

Ескенежал а. с. Ескенежал 

Ұялы а. с. Уялы 

Исаковка а.о. Исаковский с. о. 

Исаковка а. с. Исаковка 

Костомаровка а. с. Костомаровка 

Ұялы а. с. Уялы 

Қонай би атын а.о. с. о.им.Конай-бия 

Қарауыл Қонай би а. с. Карауыл Конай-бия 

Жамантұз а. с. Жамантуз 

Игілік а. с. Игилик 

Желтау а. с. Желтау 

Қызылегіс а.о. Кызылегисский с. о. 

Қызылегіс а. с. Кызылегис 

Заречное а. с. Заречное 

Қарашілік а. с. Карашилик 

Ортаағаш а. с. Ортаагаш 

Бәйтерек а.о. Байтерекский с. о. 

Бәйтерек а. с.  Байтерек 

Ермаковка а. с. Ермаковка 

Красный Кордон а. с. Красный Кордон 

Өндіріс а. с. Ондирис 

Үлгілі а. с. Ульгили 

Садовое а.о. Садовый с. о. 

Садовое а. с. Садовое 

Березняковка а. с. Березняковка 

Заречное а. с. Заречное 

Сакен Сейфуллин атын. 

а.о. 

с. о.им.Сакена Сейфуллина 

Бірлестік а. с. Бирлестик 

Жаңатілек а. с. Жанатлек 

Қараөзек а. с. Караозек 

Сейфуллин а. с. Сейфуллин 

Сарыөзек а.о. Сарыозекский с. о. 
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Ақан а. с. Акан 

Баратай а. с. Баратай 

Уголки а. с. Уголки 

Ермаковка а. с. Ермаковка 

Жаңатілек а. с. Жанатилек 

Красный кордон а. с. Красный кордон 

Лосевка а. с. Лосевка 

Молодежное а. с. Молодежное 

Первомайское а. с. Первомайское 

Қорғалжын ауданы Коргалжынский район 

Қорғалжын а.о. Коргалжынский с. о. 

Қорғалжын а. с. Коргалжын 

Бірлік а. с. Бирлик 

Абай а. с. Абай 

Біртабан а. с. Биртабан 

Аманкелді а.о. Амангельдинский с. о. 

Өркендеу а. с. Уркендеу 

Жұмай а. с. Жумай 

Арықты а.о. Арыктинский с. о. 

Арықты а. с. Арыкты 

Күлтай а. с. Культай 

Садырбай а. с. Садырбай 

Сулыкөл а. с. Сулыколь 

Қорқылдақ а. с. Коркылдак 

Кеңбидайық а.о. Кенбидаикский с. о. 

Кеңбидайық а. с. Кенбидайык 

Екпінді а. с. Екпинды 

Коммунар а.о. Коммунарский с. о. 

Майшұқыр а. с. Майшукур 

Құмкөл а. с. Кумколь 

Қарашалғы а.о. Карашалгинский с. о. 

Жантеке а. с. Жантеке 

Қарғалы а. с. Каргалы 

Ұялы а. с. Уялы 

Қызылсай а.о. Кызылсайский с. о. 

Шалқар а. с. Шалкар 

Қасқатау а. с. Каскатау 

Алмас а. с. Алмас 

Үшсарт а. с. Ушсарт 

Сабынды а.о. Сабундинский с. о. 

Сабынды а. с. Сабынды 

Алғабас а. с. Алгабас 

Қараегін а. с. Караегин 
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Барақбай а. с. Баракбай 

Қоржынкөл а. с. Коржынколь 

Кеңбұлақ а. с. Кенбулак 

Отарбай а. с. Отарбай 

Тыңғылықты а. с. Тынгылыкты 

Сандықтау ауданы Сандыктауский район 

Балкашин а.о. Балкашинский с. о. 

Орманшар Лесхоз 

Балкашино а. с. Балкашино 

Петровка а. с. Петровка 

Барақпай а.о. Баракпайский с. о. 

Барақпай а. с. Баракпай 

Чашке а. с. Чашке 

Белгород а.о. Белгородский с. о. 

Белгородское а. с. Белгородское 

Новодобринка а. с. Hоводобринка 

Преображенка а. с. Преображенка 

Профинтерн а. с. Профинтерн 

Раздольное а. с. Раздольное 

Бірлік а.о. Берликский с. о. 

Красная Поляна а. с. Красная Поляна 

Арбузинка а. с. Арбузинка 

Петриковка а. с. Петриковка 

Васильев а.о. Васильевский с. о. 

Васильевка а. с. Васильевка 

Ұлан а. с.  Улан 

Тучное а. с. Тучное 

Веселов а.о. Веселовский с. о. 

Веселое а. с. Веселое 

Жыланды а. с. Жиланды 

Новоселовка а. с. Hовоселовка 

Жамбыл а.о. Жамбылский с. о. 

Приозерное а. с. Приозерное 

Березовка а. с. Березовка 

Қызылқазақстан а. с. Кызылказахстан 

Каменка а.о. Каменский с. о. 

Каменка а. с. Каменка 

Ключевка а. с. Ключевка 

Богословка а. с. Богославка 

Лесной а.о. Лесной с. о. 

Лесное а. с. Лесное 

Крутые Горки а. с. Крутые Горки 

Быстримовка а. с. Быстримовка 
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Граниковка а. с. Граниковка 

Михайловка а. с. Михайловка 

Речное а. с. Речное 

Мәдениет а.о. Мадениетский с. о. 

Мәдениет а. с. Мадениет 

Максимов а.о. Максимовский с. о. 

Максимовка а. с. Максимовка 

Владимировка а. с. Владимировка 

Новый Городок а. с. Hовый Городок 

Спасское а. с. Спасское 

Новоникольское а.о. Hовоникольский с. о. 

Новоникольское а. с. Hовоникольское 

Құмдыкөл а. с. Кумдыколь 

Меньшиковка а. с. Меньшиковка 

Мысок а. с. Мысок 

Смольное а. с. Смольное 

Сандықтау а.о. Сандыктауский с. о. 

Сандықтау а. с. Сандыктау 

Новоромановка а. с. Hоворомановка 

Хлебное а.о. Хлебная с. о.  

Хлебное а. с. Хлебное 

Ащылы а. с. Ащылы 

Широков а.о. Широковский с. о. 

Богородка а. с. Богородка 

Дорогинка а. с. Дорогинка 

Барақкөл а. с. Баракколь 

Аманкелді а. с. Амангельды 

Смольное а. с. Смольное 

Острогорка а. с. Острогорка 

Веролюбова а. с. Веролюбова 

Орақбалға а. с. Оракбалга 

Целиноград ауданы Целиноградский район 

Ақмол а.о. с. о.Акмол 

Ақмол а. с. Акмол 

Өтеміс а. с. Отемис 

Воздвижен а.о. Воздвиженский с. о. 

Воздвиженка а. с. Воздвиженка 

Жаңа Жайнақ а. с. Жана Жайнак 

Раздольное а. с. Раздольное 

Қоянды а.о. Кояндинский с. о. 

Қоянды а. с. Коянды 

Малотимофеевка а. с. Малотимофеевка 

Шұбар а. с. Шубар 
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Краснояр а.о Красноярский с. о. 

Жалғызқұдық а. с. Жангызкудык 

Красноярка а. с. Красноярка 

Қараөткел а.о. Караоткельский с. о. 

Қараөткел ауылы аул Караоткель 

Жаңажол а. с. Жанажол 

Қаражар а. с. Каражар 

Оразақ а.о. Оразакский с. о. 

Оразақ а. с. Оразак 

Бірлік а. с. Бирлик 

Қосшы а.о. Косшынский с. о. 

Қосшы а. с. Косшы 

Тайтөбе а. с. Тайтобе 

Тасты а.о. Тасты с. о. 

Тасты а. с. Тасты 

Ақмешіт а. с. Акмечеть 

рзд.93 рзд.93 

Тастақ ст. ст.Тастак 

Көктал а.о. Кокталский с. о. 

Көктал а. с. Коктал 

Максимов а.о. Максимовский с. о. 

Максимовка а. с. Максимовка 

Жайнақ а. с. Жайнак 

Қосшоқы ст. ст.Косшокы 

Төңкеріс а. с. Тонкерис 

Фарфоровое а. с. Фарфоровое 

Маншүк а.о. Маншукский с. о. 

Маншүк а. с. Маншук 

Новоишим а.о. Hовоишимский с. о. 

Новоишимка а. с. Hовоишимка 

Мортық а. с. Мортык 

Семеновка а. с. Семеновка 

Родина а.о. Родина с. о. 

Родина а. с. Родина 

Зеленый Гай а. с. Зеленый Гай 

Садовое а. с. Садовое 

Приречное а.о. Приреченский с. о. 

Приречное а. с. Приречное 

Антоновка а. с. Антоновка 

Қабанбай батыр а.о. с. о.Кабанбай батыра 

Қабанбай батыр а. с. Кабанбай батыра 

Қызылжар а. с. Кызылжар 

Нұра а. с. Hура 
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Сарыадыр а. с. Сарыадыр 

Рахымжан Қошқарбаев 

а.о. 

с. о.Рахымжана 

Кошкарбаева 

Рахымжан Қошқарбаев а. с. Рахымжана Кошкарбаева 

Ағанас а. с. Аганас 

Сарыкөл а. с.  Сарыколь 

Преображенка а. с. Преображенка 

Шнет а. с. Шнет 

Софиев а.о. Софиевский с. о. 

Софиевка а. с. Софиевка 

Апполоновка а. с. Апполоновка 

Миновка а. с. Миновка 

Талапкер а.о. Талапкерский с. о. 

Талапкер а. с. Талапкер 

Қажымұқан а. с. Кажымукан 

Қызылсуат а. с. Кызылсуат 

рзд.96 рзд.96 

Шалқар а.о. Шалкарский с. о. 

Шалқар а. с. Шалкар 

Қаратомар а. с. Каратомар 

Отаутүскен а. с. Отаутускен 

Бозшакөл а. с. Бозшаколь 

Бортас а. с. Бортас  

Бірлік а. с. Бирлик 

Интернационалдық а. с. Интернациональное 

Майбалық а. с. Майбалык 

Өлмес а. с. Олмес 

Нұрбай а. с. Нурбай 

Новостройка а. с. Новостройка 

Пригородное а. с. Пригородное 

Родионовка а. с. Родионовка 

Романовка а. с. Романовка 

Шортанды ауданы Шортандинский район 

Шортанды к.ә. Шортандинская п.а. 

Шортанды к. п.Шортанды 

Андреев а.о. Андреевский с. о. 

Андреевка а. с. Андреевка 

Октябрьское а. с. Октябрьское 

Дамса а.о. Дамсинский с. о. 

Дамса а. с. Дамса 

Степное а. с. Степное 

Бозайғыр а.о. с. о.Бозайгыр 

Бозайғыр а. с.  Бозайгыр 
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Ключи а. с. Ключи 

Төңкеріс ст. ст.Тонкерис 

Жолымбет к.ә. Жолымбетская п.а. 

Жолымбет к. п.Жолымбет 

Бектау а.о. с. о. Бектау 

Бектау а. с. Бектау 

Мықтыкөл а. с.  Мыктыколь 

Көңқырын а. с. Конкрынка 

Қаражар а. с. Каражар 

Научный к.ә. Hаучная п.а. 

Научный к. п.Hаучный 

Новокубан а.о. Hовокубанский с. о. 

Новокубанка а. с. Hовокубанка 

Алтайское а. с. Алтайское 

Новоселовка а.о. Hовоселовский с. о. 

Новоселовка а. с. Hовоселовка 

Первомай а. с. Первомайское 

Қаратөбе а. с. Каратобинское 

Новопервомай а. с. Hовопервомайское 

Ошақ а. с. Ошак 

Петров а.о. Петровский с. о. 

Петровка а. с. Петровка 

Новокавказское а. с. Новокавказское 

Белое Озеро а. с. Белое Озеро 

Қараадыр ст. ст.Караадыр 

Пригородный а.о. Пригородный с. о. 

Пригородное а. с. Пригородное 

Баскөл а. с. Басколь 

Камышенка а. с. Камышенка 

Раевский а.о. Раевский с. о. 

Раевка а. с. Раевка 

Гуляйполе а. с. Гуляйполе 

Егемен а. с. Егемен 

Новографское а. с. Hовографское 

Баянбай а. с. Баянбай 

Белое озеро а. с. Белое озеро 

Брусиловка а. с. Брусиловка 

Елизаветинка а. с. Елизаветинка 

Лукашовка а. с. Лукашовка 

Мереке а. с. Мереке 

Бурабай ауданы Бурабайский район 

Щучинcк қ.ә. Щучинская г.а.  

Щучинск қ. Г.Щучинск 
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Абылай хан а.о. Абылайхановский с. о. 

Қызылағаш а. с. Кызылагаш 

Ақылбай а. с. Акылбай 

Баянбай а. с. Баянбай 

Мезгілсор а. с. Мезгильсор 

Жаңаталап а. с. Жанаталп 

Жаңа Қарабауыр а. с. Hовый Карабаур 

Көне Қарабауыр а. с. Старый Карабаур 

Озерное а. с. Озерное 

Жанқара а. с. Жанкара 

Бурабай к.ә. Боровская п.а. 

Бурабай к. п.Бурабай 

Оқжетпес а. с. Окжетпес 

Сарыбұлақ а. с.  Сарыбулак 

Веденов а.о. Веденовский с. о. 

Веденовка а. с. Веденовка 

Жаңатоған а. с. Жанатоган 

Қарабұлақ а. с.  Карабулак 

Крупское а. с. Крупское 

Федосеевка а. с. Федосеевка 

Зеленобор а.о. Зеленоборский с. о. 

Зеленый Бор а. с. Зеленый Бор 

Подхоз а. с. Подхоз 

Жаңаталап а. с. Жанаталап 

Молбаза а. с. Молбаза 

Қымызынай а. с. Кумызынай 

Мәдениет а. с. Мадениет 

Златополье а.о. Златопольский с. о. 

Златополье а. с. Златополье 

Лесной Хутор а. с. Лесной Хутор 

Новоандреевка а. с. Hовоандреевка 

Первомайское а. с. Первомайское 

Савинка а. с. Савинка 

Сотниковка а. с. Сотниковка 

Түлкілі а. с. Тулькули 

Кенесары а.о. Кенесаринский с. о. 

Кенесары а. с. Кенесары 

Брусиловка а. с. Брусиловка 

Баянбай а. с.  Баянбай 

рзд.17 рзд.17 

рзд.19 рзд.19 

Атамекен а.о. с. о. Атамекен 

Атамекен а. с. Атамекен 
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Жаңажол а. с. Жанажол 

Жарқайың а. с. Жаркайын 

Жасыл а. с. Жасыл 

Қаражар а. с. Каражар 

Шиелі а. с. Шиели 

Қатаркөл а.о. Катаркольский с. о. 

Қатаркөл а. с. Катарколь 

Вишневое а. с. Вишневое 

Ключевое а. с. Ключевое 

Сосновка а. с. Сосновка 

Наурызбай а.о. Hаурызбайский с. о. 

Наурызбай батыр а. с. Hаурызбай батыра 

Айқабақ а. с. Айгабак 

Бидайық а. с. Бидайык 

Үрүмқай а.о. Урумкайский с. о. 

Үрүмқай а. с. Урумкай 

Дмитриевка а. с. Дмитриевка 

Көрнекті а. с. Корнекты 

Красный Кордон а. с. Красный Кордон 

Көлстан а. с. Кольстан 

Кіндікқарағай а. с. Киндиккарагай 

Қарашілік а. с. Карашилик 

Ынталы а. с. Ынталы 

Успеноюрьев а.о. Успеноюрьевский с. о. 

Успеноюрьевка а. с. Успеноюрьевка 

Алексеев шарқож. кр.хоз. Алексеевский 

Ковалевка а. с. Ковалевка 

Қарағай а. с. Карагай 

Клинцы а. с. Клинцы 

Николаевка а. с. Hиколаевка 

Үлгіалған а. с. Улгиалган 

Райгородок а. с. Райгородок 

Баянбай а. с. Баянбай 

Қатаркөл а. с. Катарколь 

Лесной хутор а. с. Лесной хутор 

Молбаза а. с. Молбаза 

Первомайское а. с. Первомайское 

Райгородок а. с. Райгородок 

Шортанды а. с. Шортанды 
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Ақтөбе облысы 

Актюбинская область 

 

Объектінің атауы 

Наименование объекта 

қазақ тілінде 

на казахском языке 

орыс тілінде 

на русском языке 

1 2 

Ақтөбе облысы Актюбинская область 

Ақтөбе қ.ә. Актобе Г.А.  

Ақтөбе қ. г.Актобе 

Благодарный а.о. Благодарный с. о. 

Кеңес Нокин а. с. Кенеса Нокина 

Ақшат а. с. Акшат 

Белогор а. с. Белогорка 

Мерген мекені Точка Мерген 

Талдыбұлақ мекені Точка Талдыбулак 

Белогорский карьер а. с. Белогорский карьер 

Красносельское а. с. Красносельское 

Майское мекені точка Майское 

Қызылжар а. с. Кызылжар 

Жамбыл мекені точка Жамбыл 

Пригородное а. с. Пригородное 

Садовое а. с. Садовое 

Украинка а. с. Украинка 

Өлке а. с. Ульке 

Көнебаз мекені Точка Конебаз 

Шиелісай а. с. Шиелисай 

Қарғалы а.о. Каргалинский с. о. 

Қарғалы а. с. Каргалинское 

Ақжар а. с. Акжар 

Мағажан а. с. Магажановское 

Қурайлы а.о. Курайлинский с. о. 

Қурайлы а. с. Курайлы 

Қурайлы ст. ст.Курайлы 

Георгиевка а. с. Георгиевка 

Елек а. с. Илек 

рзд.39 рзд.39 

Россовхоз а. с. Россовхоз 

"Хутор" мекені точка "Хутор" 

Новый а.о. Hовый с. о. 

Жаңақоныс а. с. Жанаконыс 

Шестихатка а. с. Шестихатка 
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Құрашасай а. с. Курашасай 

Жіңішке а. с. Дженишке 

Сазды а.о. Саздинский с. о. 

Сазды а. с. Сазды 

Полевое а. с. Полевое 

Алға ауданы Алгинский район 

Алға қ.ә. Алгинская Г.А.  

Алға қ. г.Алга 

Бесқоспа а.о. Бескоспинский с. о. 

Есет батыр Көкіұлы а. с.  Есета батыра Кокиулы 

Күсем мекені точка Кусем 

Қайыңдыбұлақ мекені точка Кайндыбулак 

Қызылту а. с. Кзылту 

Тормантай мекені точка Тормантай 

Табантал а. с. Табантал 

Темрей а. с. Темрей 

Калинин мекені точка Калинин 

Крупская мекені точка Крупская 

Бестамақ а.о. Бестамакский с. о. 

Бестамақ а. с. Бестамак 

рзд.42 рзд.42 

Қатпар мекені точка Катпар 

Бесқоспа а. с. Бескоспа 

Крупская мекені точка Крупская 

Қайнар мекені точка Кайнар 

Қарақұдық а.о. Каракудыкский с. о. 

Қарақұдық а. с.  Каракудык 

Көктоғай а. с. Коктогай 

Сарытоғай мекені точка Сарытогай 

Тікқайың а. с. Тиккайын 

Ильин а.о. Ильинский с. о. 

Ильинка а. с. Ильинка 

Ақай мекені точка Акай 

Лохвицкое а. с. Лохвицкое 

Көлтабан а. с. Кольтабан 

Қабаштоғай мекені точка Кабаштогай 

Қарсақбай мекені точка Карсакбай 

Үшқұдық а.о. Ушкудукский с. о. 

Богословка а. с. Богословка 

Жерұйық а. с. Жеруйык 

Ақсазды а. с. Аксазды 

Қараағаш а.о. Карагашский с. о. 

Самбай а. с. Самбай 
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Ақсуат а. с. Аксуат 

Бұлақ а. с. Булак 

Құндақтықыр а. с. Кундактыкыр 

Нұрбұлақ а. с. Нурбулак 

Қарабұлақ а.о. Карабулакский с. о. 

Қарабұлақ а. с. Карабулак 

Аманкелді а. с. Амангельды 

Қарақобда а.о. Карахобдинский с. о. 

Қарақобда а. с. Карахобда 

Самал мекені точка Самал 

Арал а. с. Арал 

Ерназар а. с. Ерназар 

Құмсай а. с. Кумсай 

Құмсай 1 а. с. Кумсай 1 

Маржанбұлақ а.о. Маржанбулакский с. о. 

Маржанбұлақ а. с. Маржанбулак 

Танаберген мекені точка Танаберген 

Қайыңдысай а. с. Кайындысай 

Қарағандысай а. с. Карагандысай 

Сарықобда а.о. Сарыхобдинский с. о. 

Сарықобда а. с. Сарыхобда 

Болгарка а. с. Болгарка 

Тамды а.о. Тамдинский с. о. 

Тамды а. с. Тамды 

Еркінкүш а. с. Еркинкуш 

Талдысай а. с. Талдысай 

Тоқмансай а.о. Токмансайский с. о. 

Қайнар а. с. Кайнар 

Өлетті а. с. Олетты 

Көкжар а. с. Кокжар 

Кіші Өлетті а. с. Малый Олетты 

Қарамола а. с. Карамола 

Үштас а. с. Уштас 

Тоқмансай а. с. Токмансай 

Жоғарғы Тамды а. с. Верхний Тамды 

Кіші Тоқмансай а. с. Малый Токмансай 

Төменгі Тамды а. с. Hижний Тамды 

Чапай а. с. Чапай 

Тоқмансай ст. ст.Токмансай 

Әйтеке би ауданы Айтекебийский район 

Комсомол а.о. Комсомольский с. о. 

Комсомол а. с. Комсомольское 

Бөгеткөл а. с. Богетколь 
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Тасқожа а. с. Таскожа 

Талдысай а. с. Талдысай 

Ақкөл а.о. Аккольский с. о. 

Ақкөл а. с. Акколь 

Ақтасты а.о. Актастынский с. о. 

Ақтасты а. с. Актасты 

Толыбай а. с. Толыбай 

Аралтоғай а.о. Аралтогайский с. о. 

Аралтоғай а. с. Аралтогай 

Қияқты а. с. Киякты 

Милысай а. с. Милысай 

Ұлғайсын бөлімшесі Отделение Улгайсын 

Қызылжұлдыз а.о. Кызылжулдузский с. о. 

Аралтөбе а. с. Аралтобе 

Әйке а.о. Айкенский с. о. 

Әйке а. с. Айке 

Қайранкөл мекені точка Кайранколь 

Мир а. с. Мир 

Тереңсай а. с. Теренсай 

Басқұдық а.о. Баскудукский с. о. 

Тымабұлақ а. с. Тымабулак 

Сарыбұлақ а. с. Сарбулак 

Жабасақ а.о. Жабасакский с. о. 

Жабасақ а. с. Жабасак 

Аққұм а. с. Аккум 

Байжанкөл а. с. Байжанколь 

Қарасу а. с. Карасу 

Жамбыл а.о. Жамбылский с. о. 

Жамбыл а. с. Жамбыл 

Қайрақты а.о. Кайрактинский с. о. 

Талдық а. с. Талдык 

Қарабұтақ а.о. Карабутакский с. о. 

Қарабұтақ а. с. Карабутак 

Белқопа а. с. Белкопа 

Еңбекту а. с. Енбекту 

Жарөткел а. с. Жароткель 

Құмқұдық а.о. Кумкудукский с. о. 

Құмқұдық а. с. Кумкудык 

Сарат а.о. Саратский с. о. 

Сарат а. с. Сарат 

Қырыққұдық а. с. Кырыккудык 

Сұлукөл а.о. Сулукольский с. о. 

Сұлукөл а. с. Сулуколь 
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Ұшқатты а.о. Ушкаттинский с. о. 

Ұшқатты а. с. Ушкатты 

Байғанин ауданы Байганинский район 

Қарауылкелді а.о. Карауылкелдынский с. о. 

Қарауылкелді а. с. Карауылкелды 

Тереңқұдық а. с. Теренкудык 

Қазақстан а. с. Казахстан 

Көлтабан а. с. Кольтабан 

Көпір а. с. Копир 

Қуырдақты а. с. Куырдакты 

Сарытөбе а. с. Сарытобе 

Тірітам а. с. Тиритам 

Тоқтар а. с. Токтар 

Шұбарқұдық а. с. Шубаркудык 

Ақшағала а. с. Акшагала 

Көкбұлақ а. с. Кокбулак 

Дауыл а. с. Дауыл 

Жайылма а. с. Жайылма 

Қарағандысай а. с. Карагандысай 

Қопа 1 а. с. Копа 1 

Қопа 2 а. с. Копа 2 

Қосарал а. с. Косарал 

Жаңабаз а. с. Жанабаз 

Жұрынбай а. с. Журынбай 

Көнекқосарал а. с. Конеккосарал 

Күйгенкөл а. с. Куйгенколь 

Қарашқазған а. с. Карашказган 

Құлақшы а. с. Кулакшы 

Ащы а.о. Ащинский с. о. 

Ноғайты а. с. Hогайты 

Жаңажол а.о. Жанажолский с. о. 

Оймауыт а. с. Оймаут 

Баспаққора а. с. Баспаккора 

Шешенқора а. с. Шешенкора 

Нұржау а. с. Hуржау 

Аққұдық 1 а. с. Аккудык 1 

Аққұдық 2 а. с. Аккудык 2 

Құмқұдық 1 а. с. Кумкудык 1 

Құмқұдық 2 а. с. Кумкудык 2 

Жарқамыс а.о. Жаркамысский с. о. 

Жарқамыс а. с. Жаркамыс 

Ақши а. с. Акши 

Алшын а. с. Алшын 
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Қарабұлақ а. с. Карабулак 

Құтанши а. с. Кутанши 

Көндісай а. с. Кондысай 

Тасаудан а. с. Тасаудан 

Ақтам а. с. Актам 

Аққұдық а. с. Аккудык 

Ақтоғай а. с. Актогай 

Аша а. с. Аша 

Ащылытоғай а. с. Ащылытогай 

Барғана а. с. Баргана 

Жанғана а. с. Жангана 

Жырық а. с. Жырык 

Түбек а. с. Тубек 

Қаражар а. с. Каражар 

Айсейіт а. с. Айсеит 

Қазантоғай а. с.  Казантогай 

Құмқұдық а. с.  Кумкудык 

Қызылжар а. с.  Кызылжар 

Майтүбек а. с.  Майтубек 

Сарытөбе а. с.  Сарытобе 

Соркөл а. с.  Сорколь 

Көлтабан а.о. Кольтабанский с. о. 

Жарлы а. с.  Жарлы 

рзд.174 рзд.174 

Қораши а. с.  Кораши 

Аққұдық а. с.  Аккудык 

Ербас а. с.  Ербас 

Қаражар а. с.  Каражар 

Қарабұйрат а. с.  Карабуйрат 

Қамысқора а. с.  Камыскора 

Қызылту а. с.  Кызылту 

Қызылтаң а. с.  Кызылтан 

Құлақ а. с.  Кулак 

Мойындықияқ а. с.  Мойындыкияк 

Сарыбұлақ а. с.  Сарыбулак 

Шиқетер а. с.  Шихетер 

Жыңғылдытоғай а. с.  Жынгылдытогай 

Елібай а. с.  Елибай 

Қарабұлақ а. с.  Карабулак 

Қарағандысай а. с.  Карагандысай 

Кіші Сорқұдық а. с.  Киши Соркудык 

Қызылқұдық а. с.  Кызылкудык 

Тереңқұдық а. с.  Теренкудык 
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Үлкен Сорқұдық а. с.  Улкен Соркудык 

Қопа а.о. Копинский с.  о. 

Ебейті а. с.  Ебейты 

Терекбай а. с. Терекбай 

Айырық а. с.  Айырык 

Аққұп а. с.  Аккуп 

Егіндісай а. с.  Егиндисай 

Қоңырсай а. с.  Конырсай 

рзд.239 рзд.239 

рзд.228 рзд.228 

Сарыбас а. с.  Сарыбас 

Көптоғай а. с.  Коптогай 

Ақсай а. с.  Аксай 

Бұзауқора а. с.  Бузаукора 

Нүркебай а. с.  Hуркебай 

Тасқора а. с. Таскора 

Үшбұлақ а. с.  Ушбулак 

Қопа а. с.  Копа 

Ақмола а. с.  Акмола 

Байтілеу а. с.  Байтилеу 

Қырлыкемер а. с.  Кырлыкемер 

Қызылсай а. с. Кызылсай 

Шолақсай а. с.  Шолаксай 

Шибұлақ а. с.  Шибулак 

Қызылбұлақ а.о. Кызылбулакский с. о. 

Кемерші а. с.  Кемерши 

Көктүбек а. с.  Коктубек 

Қызылбұлақ а. с.  Кызылбулак 

Қызылшоқы а. с.  Кызылшокы 

Қызылапан а. с.  Кызылапан 

Ордабай а. с.  Ордабай 

Бұлақтыкөл а. с.  Булактыколь 

Ақжар а. с.  Акжар 

Аққұдық а. с.  Аккудык 

Қаңбақтысай а. с.  Канбактысай 

Қоңырқұдық а. с.  Коныркудык 

Жаңатаң а. с.  Жанатан 

Көкпекті а. с.  Кокпекты 

Сарытоғай а.о. Сарытогайский с. о. 

Алтай батыр ауылы аул Алтай батыра 

Аша а. с.  Аша 

Қаратөбе а. с.  Каратобе 

Нұрқожа 1 а. с. Hуркожа 1 
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Нұрқожа 2 а. с.  Hуркожа 2 

Тұщықұдық а. с.  Тушыкудык 

Шортан а. с.  Шортан 

Баршақұм а. с.  Баршакум 

Бисек а. с.  Бисек 

Шұқырши а. с.  Шукырши 

Миялы а.о. Миялинский с. о. 

Миялы а. с. Миялы 

Құлақшы а. с. Кулакшы 

Саралжын а. с.  Саралжын 

Бесбай а. с.  Бесбай 

Дияр а. с.  Дияр 

Қарғалы ауданы Каргалинский район 

Бадамша а.о. Бадамшинский с. о. 

Бадамша а. с. Бадамша 

Ащылысай а.о. Ащилисайский с. о. 

Ащылысай а. с.  Ащылысай 

Бозтөбе а. с.  Бозтобе 

Преображеновка а. с. Преображеновка 

Ақкөл а. с.  Акколь 

Әлімбет а.о. Алимбетовский с. о. 

Әлімбет а. с.  Алимбет 

Бөгенбай а. с.  Богенбай 

Қызылсай а. с.  Кызылсай 

Шаңдыаша а. с.  Шандыаша 

Велихов а.о. Велиховский с. о. 

Велиховка а. с.  Велиховка 

Ақжайық а. с.  Акжайык 

Қалымбай мекені точка Калымбай 

Желтау а.о. Желтауский с. о. 

Петропавловка а. с.  Петропавловка 

Шәмші Қалдаяқов а. с. Шамши Калдаякова 

Кемпірсай а.о. Кемпирсайский с. о. 

Жосалы а. с.  Жосалы 

Кемпірсай а. с.  Кемпирсай 

Қарабұтақ а. с.  Карабутак 

Қос-Естек а.о. Косистекский с. о. 

Қос-Естек а. с.  Кос-Истек 

Айтпайка мекені точка Айтпайка 

Бәйтерек мекені точка Байтерек 

Шаңғар мекені точка Чангар 

Жаңатұрмыс мекені точка Жанатурмыс 

Сарыбұлақ а. с. Сарыбулак 
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Қызылжар а. с. Кызылжар 

Қарағандысай а. с. Карагандысай 

Степной а.о. Степной с. о. 

Степное а. с.  Степное 

Артықсай а. с.  Артыксай 

Қайрақты а. с. Кайракты 

Қайрақтысай а. с.  Кайрактысай 

Мамыт а. с.  Мамыт 

Первомай а. с. Первомайское 

Қобда ауданы Хобдинский район 

Қобда а.о. Хобдинский с. о. 

Қобда а. с. Хобда 

Ақраб а.о. Акрабский с. о. 

Ақраб а. с. Акраб 

Суықбұлақ мекені точка Суыкбулак 

Ақсуат мекені точка Аксуат 

Қарабұлақ а. с.  Карабулак 

Бестау а.о. Бестауский с. о. 

Бестау а. с. Бестау 

ауыл 17 мекені точка 17 аул 

Чкалов мекені точка Чкалов 

Қаратал а. с.  Каратал 

Сарыбұлақ а.о. Сарбулакский с. о. 

Сарыбұлақ а. с. Сарыбулак 

Бұлақ а.о. Булакский с. о. 

Әлия ауылы аул Алия 

Бұлақ а. с.  Булак 

Талдысай а. с.  Талдысай 

Бесқопа а. с.  Бескопа 

Иманғали Білтабанов а.о. Имангали Билтабанова с. о. 

Иманғали Білтабанов ат.а. с. им.Имангали Билтабанова 

Қатонтал а. с.  Катонтал 

Құлағұл а. с.  Кулагул 

Құлназар а. с.  Кулназар 

Қосөткел а. с.  Косоткель 

Қазақай а. с. Казакай 

Байтақ а. с.  Байтак 

Жаңаталап а.о. Жанаталапский с. о. 

Жаңаталап а. с. Жанаталап 

Жайылма а. с. Жайылма 

Жарсай а.о. Жарсайский с. о. 

Жарсай а. с. Жарсай 

Ақсай а. с. Аксай 
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Алқатал мекені точка Алкатал 

Бұлақ мекені точка Родник 

Көне Бесбұлақ мекені точка Старый Бесбулак 

Қарағанды а. с.  Караганды 

Жарық а.о. Жарыкский с. о. 

Жарық а. с.  Жарык 

Ащықара а. с.  Ащыкара 

Жаманкөл а. с.  Жаманколь 

Тамды мекені точка Тамды 

Қанай а.о. Канайский с.о. 

Қанай а. с.  Канай 

Ортақ а. с.  Ортак 

Жиренқопа а.о. Жиренкопинский с. о. 

Жиренқопа а. с.  Жиренкопа 

Есенбазы мекені точка Есенбаза 

Қаратоғай мекені точка Каратогай 

Ақбалшық мекені точка Акбалшик 

Тентекқара а. с.  Тентеккара 

Исатай а.о. Исатайский с. о. 

Жарсай а. с.  Жарсай 

Бегалы а.о. Бегалинский с. о. 

Калиновка а. с. Калиновка 

Көккөз мекені точка Куккуз (Коккоз) 

Көлшік мекені точка Кольчик 

Бөгет мекені точка Плотина 

Серкебай мекені точка Серкебай 

Солдат мекені точка Солдатское 

Қызылжар а.о. Кызылжарский с. о. 

Қызылжар а. с. Кызылжар 

Қаракемер а. с. Каракемер 

И.Құрманов ат.а.о. с. о.им.И.Курманова 

Бегалы а. с.  Бегалы 

Искра мекені точка Искра 

Тасымсай мекені точка Тасымсай 

Егіндібұлақ а. с. Егиндибулак 

Ақбаз мекені точка Акбаз 

Жаңабаз мекені точка Жанабаз 

Дворникбаз мекені точка Дворникбаз 

Қандық мекені точка Кандык 

Құрсай а.о. Курсайский с. о. 

Құрсай а. с. Курсай 

Өтек а.о. Отекский с. о. 

Өтек а. с. Отек 
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Соғалы а.о. Согалинский с. о. 

Көкүй а. с. Кокуй 

Қарасу мекені точка Карасу 

Қоғалы а. с.  Когалы 

Соғалы а. с.  Согалы 

Терісаққан а.о. Терисакканский с. о. 

Терісаққан а. с. Терисаккан 

Мәртөк ауданы Мартукский район 

Мәртөк а.о. Мартукский с. о. 

Мәртөк а. с.  Мартук 

Қазан а. с. Казан 

Құмсай а. с.  Кумсай 

Байтурасай а.о. Байтурасайский с. о. 

Байтурасай а. с.  Байтурасай 

Дмитриевка а. с. Дмитриевка 

Покровка а. с. Покровка 

Полтавка а. с. Полтавка 

Хазірет а.о. Хазретовский с. о. 

Хaзірет а. с. Хазретовка 

Новопокровка а. с. Hовопокровка 

Березовка а. с. Березовка 

Қия а. с.  Кия 

Жайсаң а.о. Яйсанский с. о. 

Жайсаң а. с.  Яйсан 

рзд.33 рзд.33 

Жаңатаң а. с.  Жанатан 

Қазақстан а. с.  Казахстан 

Хозауыл а. с.  Хозаул 

Көкпекті а. с.  Кокпекты 

Қаратоғай а.о. Каратогайский с. о. 

Қаратоғай а. с.  Каратогай 

Қарашай а.о. Карачаевский с. о. 

Қаратаусай а. с.  Каратаусай 

Қарашай а. с.  Карачаевка 

Жоса а. с.  Джуса (Жоса) 

Аққайын а. с.  Аккайын 

Линовицкое а. с. Линовицкое 

Қызылжар а.о. Кызылжарский с. о. 

Қызылжар а. с.  Кызылжар 

Бөрте а. с.  Борте 

Шевченко а. с. Шевченко 

Тәңірберген а.о. с. о.Танирберген 

Саржансай ауылы аул Саржансай 
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Ақсу а. с.  Аксу 

        Кеңсахара а. с. Кенсахара 

Байнассай а.о. Байнассайский с. о. 

Байнассай а. с. Байнассай 

Горноводск а. с. Горноводск 

Қазақстанның 13 жылдығы 

а. 

с.  13 лет Казахстана 

Ақмоласай а. с.  Акмоласай 

Аққұдық а.о. Аккудыкский с. о. 

Вознесеновка а. с. Вознесеновка 

Веренка а. с. Веренка 

Первомайка а. с. Первомайка 

Жаңажол а. с.  Жанажол 

Степь а. с. Степь 

Родников а.о. Родниковский с. о. 

Родниковка а. с. Родниковка 

Бөрте а. с.  Бурте 

Бұтақ а. с.  Бутак 

Калиновка а. с. Калиновка 

Еңбекші а. с.  Енбекши 

Сынтас а. с.  Сынтас 

Құрмансай а.о. Курмансайский с. о. 

Құрмансай а. с.  Курмансай 

Ефремовка а. с.  Ефремовка 

Новодонцы а. с.  Hоводонцы 

Шаңды а. с.  Шанды 

Черемушки а. с. Черемушки 

Хлебодаров а.о. Хлебодаровский с. о. 

Хлебодаровка а. с. Хлебодаровка 

рзд.37 рзд.37 

Мұғалжар ауданы Мугалжарский район 

Қандыағаш қ.ә. Кандыагашская Г.А.  

Қандыағаш қ. г. Кандыагаш 

Ембі қ.ә. Эмбинская Г.А.  

Ембі қ. г. Эмба 

рзд.57 рзд.57 

Жем қ.ә. Жемская Г.А.  

Жем қ. а. өз. г. а. р. Жем 

Ақкемер а.о. Аккемирский с. о. 

Ақкемер а. с. Аккемер 

Доруос мекені точка Доруос 

Таласпай мекені точка Таласпай 

Көктөбе а. с. Коктобе 
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Төменгі Көктөбе Нижнее Коктобе 

Шолақ мекені точка Шолак 

рзд.312 рзд.312 

Жарық а. с.  Жарык 

Жоғарғы Жарық Верхний Жарык 

Төменгі Жарық Нижний Жарык 

Шубаев мекені точка Шубаев 

Елек а. с. Елек 

Қарағанды сай а. с.  Караганды сай 

Қызылжұлдыз 1 мекені точка Кызылжулдыз 1 

Қызылжұлдыз 2 мекені точка Кызылжулдыз 2 

Ақмола мекені точка Акмола 

Көтібар а. с. Котибар 

Левоневское мекені точка Левоневское 

Ащысай а.о. Ащисайский с. о. 

Ащысай а. с.  Ащисай 

Ақсу а. с.  Аксу 

Көксу мекені точка Коксу 

Орта Ақсу мекені точка Орта Аксу 

Олетті мекені точка Улетты 

Сартөбе мекені точка Сартобе 

Үшөзек мекені точка Ушозек 

Ақбұлақ мекені точка Акбулак 

Ақжар мекені точка Акжар 

Қарабұлақ мекені точка Карабулак 

Басшилі а. с. Басшили 

Сабындыкөл а. с.  Сабындыколь 

Көздіқарамекені точкаКуздыкара 

Кемербұлақ мекені точка Кемербулак 

Құласу мекені точка Куласу 

Батпақкөл а.о. Батпаккольский с. о. 

Жағабұлақ а. с.  Жагабулак 

Жаркемер а. с.  Жаркемер 

Қожасай а. с.  Кожасай 

Саға а. с.  Сага 

Ащы а. с.  Ащы 

Байсымақ а. с.  Байсымак 

Қожақ а. с.  Кожак 

Құлақши а. с.  Кулакши 

Сарқырама мекені точкаСаркырама 

Тасқұдық мекені точка Таскудык 

Төбеген мекені точка Тобеген 

Түйебаз мекені точка Туйебаз 
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Егіндібұлақ а.о. Егиндыбулакский с. о. 

Бұлақты а. с.  Булакты 

Дүйісқора а. с.  Дуйскора 

Егіндібұлақ а. с.  Егиндыбулак 

Қалисай мекені точка Калисай 

Қарашаңдақ а. с.  Карашандак 

Қамыстыкөл а. с.  Камыстыколь 

Катон а. с. Катон 

Найзабай а. с.  Hайзабай 

Сүйіндік а. с. Суиндык 

Төлеубұлақ а. с.  Толеубулак 

Шиелі а. с.  Шиели 

Былқылдақ а. с.  Былкылдак 

Миялыкөл а. с.  Миялыколь 

Борлы мекені точка Борлы 

Еңбек а.о. Енбекский с. о. 

Сағашилі а. с.  Сагашили 

Он сегізінші ауыл а. с.  18 аул 

Басшилі а. с. Басшили 

Темір көпір ст. ст.Темир-мост 

Тепсең Қарабұлақ а. с. Тепсен-Карабулак 

Жетінші ауыл мекені точка аул 7 

Жалғыз ағаш мекені точка Жалгыз агаш 

Құдайберген Жұбанов 

ат.а.о. 

с. о.им.Кудайбергена 

Жубанова 

Қаракөл а. с. Караколь 

Ақжар 1 а. с.  Акжар 1 

Ақжар 2 а. с.  Акжар 2 

Қамыстыкөл а. с.  Камыстыколь 

Коминтерн а. с. Коминтерн 

Талдыкөл а. с. Талдыколь 

Шіліктікөл а. с.  Шиликтиколь 

Бөгет мекені точка Бугет 

Жаңатұрмыс а. с. Жанатурмыс 

Ордашқора а. с. Ордашкора 

Қаралаатсай а. с. Каралаатсай 

Амансай а. с. Амансай 

Оныншы ауыл а. с.  аул 10 

Жоғарғы Құмсай а. с. Жогаргы Кумсай 

Жұрын а.о. Журынский с. о. 

Жұрын а. с.  Журын 

Ақтам мекені точка Актам 

Қарашоқы мекені точка Карашокы 



166 
 

Лаққырған мекені точка Лаккырган 

Көбелей а. с.  Кобелей 

Ащықұдық мекені точка Ащыкудык 

Көктөбе мекені точка Коктобе 

Қомпи 1 мекені точка Компи 1 

Қомпи 2 мекені точка Компи 2 

Центральная мекені точка Центральная 

Көлденең Темір а. с.  Колденен Темир 

Көбелей мекені точка Кубелей 

Қоқан мекені точка Кокан 

Қарасу мекені точка Карасу 

Қосөзек мекені точка Косозек 

Соцжол мекені точка Соцжол 

Опытное а. с. Опытное 

Ибатай мекені точка Ибатай 

Заречная мекені точка Заречная 

Бақақос мекені точка Бакакос 

Қарашолақ мекені точка Карашолак 

рзд.53 рзд.53 

Ізімбет ст. ст.Изимбет 

Қайыңды а.о. Кайындинский с. о. 

Қайыңды а. с. Кайынды 

Қайыңды мекені точка Кайынды 

Қосалмақ мекені точка Косалмак 

Қызылшоқ мекені точка Кызылшок 

Сарыбалдан мекені точка Сарыбалдан 

Уәйіс мекені точка Уайс 

Шөлмек мекені точка Шольмек 

Алтынды а. с. Алтынды 

Жалпақ мекені точка Жалпак 

Айрық а. с.  Айрык 

Мешіт мекені точка Мешит 

Көксу мекені точка Коксу 

Тассай мекені точка Тассай 

Құмжарған а.о. Кумжарганский с. о. 

Бірлік а. с. Бирлик 

Алтынай а. с.  Алтынай 

Құмсай а. с. Кумсай 

Аққора а. с.  Аккора 

Жұлдыз а. с.  Жулдыз 

Сарытоғай а. с.  Сарытогай 

Жалтыркөл мекені точка Жалтырколь 

Құдық бекеті ст.Кудык 
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56-рзд.  рзд.56 

Құмжарған а. с.  Кумжарган 

Аққора а. с.  Аккора 

Ащыбөкет а. с.  Ашыбокет 

Жаманбұйрат а. с.  Жаманбуйрат 

Қарасай а. с.  Карасай 

Жидехан а. с.  Жидехан 

Шилісайсаға а. с.  Шилисайсага 

Шенгелші а. с.  Шенгельши 

Қопа а. с.  Копа 

Тасбұлақ а. с. Тасбулак 

Құмсай а.о. Кумсайский с. о. 

Құмсай а. с. Кумсай 

Жамбыл а. с.  Жамбыл 

Алға а. с.  Алга 

Кішкенекөл а. с.  Кишкенеколь 

Ор а. с. Орь 

Терісбұтақ а. с. Терисбутак 

Тоғыз үй мекені точка Тогызуй 

Шилі а. с. Шили 

Жоғарғы Құмсай а. с. Верхний Кумсай 

Тұздыкөл а. с. Туздыколь 

Айбас мекені точка Птичник 

Мұғалжар а.о. Мугалжарский с. о. 

Мұғалжар а. с.  Мугалжар 

Қырғыз бекеті ст.Кыргыз 

Талдысай а.о. Талдысайский с. о. 

Талдысай а. с. Талдысай 

Шақымбаз а. с.  Шакымбаз 

Бұқабаз мекені точка Букабаз 

Ешкібаз мекені точка Ешкибаз 

Жаңабаз мекені точка Жанабаз 

Қырықөзек мекені точка Кырыкозек 

Өгібаз мекені точка Огибаз 

Шибұлақ мекені точка Шибулак 

Еңбек а. с. Енбек 

Құмқұдық мекені точка Кумкудык 

Ойыл мекені точка Уил 

Ойыл ауданы Уилский район 

Ойыл а.о. Уилский с. о. 

Ойыл а. с. Уил 

Ақшатау а. с. Акшатау 

Ащықора а. с.  Ашыкара 
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Еңсеген а. с.  Енсеген 

Тайлақбай мекені точка Тайлакбай 

Ащықара мекені точка Ащикара 

Екпетал а. с. Екпетал 

Қаракемер а. с.  Каракемер 

Ащысай а. с.  Ашысай 

Сегізсай а. с.  Сегизсай 

Талтоғай а. с.  Талтогай 

Қайыңды а.о. Каиндинский с. о. 

Ақжар а. с.  Акжар 

Қызылжар а. с.  Кызылжар 

Саға а. с. Сага 

Көсембай а. с.  Косембай 

Жемет а. с.  Жемет 

Дәулетбек а. с.  Даулетбек 

Қараой а.о. Караойский с. о. 

Қараой а. с.  Караой 

Қорғаноба а. с.  Корганоба 

Жақсыкөл а. с.  Жаксыколь 

Арқаршы а. с.  Аркаршы 

Құбасай а. с.  Кубасай 

Алдамжар а. с.  Алдамжар 

Қаракөл а. с.  Караколь 

Ш.Берсиев ат. а.о. с. о.им. Ш.Берсиева 

Қаратал а. с.  Каратал 

Қаңбақтысай а. с.  Канбактысай 

Сәлім а. с.  Салим 

Қарасу а. с.  Карасу 

Кемер а. с. Кемер 

Құмжарған а. с.  Кумжарган 

Жаңаталап а. с.  Жанаталап 

Шанке а. с.  Шанке 

Көптоғай а.о. Коптогайский с. о. 

Көптоғай а. с.  Коптогай 

Бұлақ а. с.  Булак 

Қызылжар а. с.  Кызылжар 

Шатпа а. с.  Шатпа 

Аманкелді а. с.  Амангельды 

Алғабас а. с.  Алгабас 

Тартоғай а. с. Тартогай 

Қарасу а. с.  Карасу 

Тереңқұдық а. с.  Теренкудык 

Шибұлақ а. с.  Шибулак 
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Шубарши а. с.  Шубарши 

Таушан а. с.  Таушан 

Саралжың а.о. Саралжинский с. о. 

Кемер а. с. Кемер 

Ақкемер а. с. Аккемер 

Қаңылтыр а. с. Канылтыр 

Татарбаз а. с. Татарбаз 

Шынбай а. с. Шынбай 

Бестамақ а. с. Бестамак 

Қарақуыс а. с. Каракуыс 

Саралжың а. с. Саралжын 

Қоңырат а. с. Конырат 

Шиқұдық а. с. Шикудук 

Сарыбие а.о. Сарыбийский с. о. 

Сарыбие а. с. Сарыбие 

Қандыкөл а. с. Кандыколь 

Оппасор а. с. Оппасор 

Қаракөл а. с. Караколь 

Шибұлақ а. с. Шибулак 

Темір ауданы Темирский район 

Темір қ.ә. Темирская Г.А.  

Темір қ. г.Темир 

Ленинское а. с. Ленинское 

Шұбарқұдық к.ә. Шубаркудукская п.а. 

Шұбарқұдық к. п.Шубаркудык 

Жақсымай ст. ст.Жаксымай 

Кеңжалы ст. ст.Кенжалы 

Төлепберген батыр а. с. Толепберген батыра 

Ақсай а.о. Аксайский с. о. 

Ақсай а. с. Аксай 

Ақсай мекені точка Аксай 

Ақжар мекені точка Акжар 

Батамша мекені точка Батамша 

Басығара мекені точка Басыгара 

Бекінсай мекені точка Бекинсай 

Қондай мекені точка Кондай 

Сарытөбе мекені точка Сарытобе 

Байғанин а. с. Байганин 

Алтықарасу а.о. Алтыкарасуский с. о. 

Алтықарасу а. с. Алтыкарасу 

Ақтоғай мекені точка Актогай 

Баспақбаз мекені точка Баспакбаз 

Бесбұлақ мекені точка Бесбулак 
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Ботақан мекені точка Ботакан 

Есенбай 1 мекені точка Есенбай 1 

Есенбай 2 мекені точка Есенбай 2 

Қалмен мекені точка Калмен 

Қалмағамбет мекені точка Калмагамбет 

Құмды мекені точка Кумды 

Тасқабақ мекені точка Таскабак 

Шолаққарғанды мекені точка Шолаккарганды 

Еңбекші а. с. Енбекши 

Қызылмүйіс мекені точка Кызылмуис 

Шығырлы мекені точка Шыгырлы 

Сарытоғай а. с. Сартогай 

Ақбаз мекені точка Акбаз 

Күйгенбаз мекені точка Куйгенбаз 

Шифербаз мекені точка Шифербаз 

Шығырлы а.о. Шыгырлийский с. о. 

Шығырлы а. с. Шыгырлы 

Ащысай а. с. Ащысай 

Рождественское а. с. Рождественское 

Игібай мекені точка Игибай 

Құмды мекені точка Кумды 

Қайыңды а.о. Кайындинский с. о. 

Құмқұдық а. с. Кумкудык 

Бабатай а. с. Бабатай 

Шибұлақ а. с. Шибулак 

Кеңесту а.о. Кенестуский с. о. 

Қопа а. с. Копа 

Күлекен а. с. Кулекен 

Қызылқұдық а. с. Кызылкудык 

Шүмекей а. с. Шумекей 

Ақжар а. с. Акжар 

Қалмаққырған ст. ст.Калмаккырган 

Шитүбек а. с. Шитубек 

Бас Карағанды а. с. Бас Караганды 

Орта Қарағанды а. с. Орта Караганды 

Сарыкөл а.о. Саркольский с. о. 

Сарыкөл а. с. Сарколь 

Бәшенкөл а. с. Башенколь 

Әшекейбазы а. с. Ашекейбаза 

Ерғалибазы а. с. Ергалибаза 

Құмірге а. с. Кумирге 

Терісбауыр 1 а. с. Терисбаур 1 

Терісбауыр 2 а. с. Терисбаур 2 
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Қопа а. с. Копа 

Бақтықара а. с. Бактыкара 

Өтеқұдық а. с. Утекудык 

Үлкен Құмсай а. с. Улкен Кумсай 

Құмсай а. с. Кумсай 

Көпқұдық а. с. Копкудык 

Қарағайшы а. с. Карагайшы 

Қостам а. с. Костам 

Мәжитбазы а. с. Мажитбаз 

Тасқопа а.о. Таскопинский с. о. 

Тасқопа а. с. Таскопа 

Көктас мекені точка Коктас 

Қандыағаш мекені точка Кандыагаш 

Қомыт мекені точка Комыт 

Қызылжар мекені точка Кызылжар 

Орта Қандыағаш мекені точка Орта Кандыагаш 

Өмірбай мекені точка Омирбай 

Саға Қандыағаш мекені точка Сага Кандыагаш 

Тосшы мекені точка Тосшы 

Тұз мекені точка Туз 

Шиліаша мекені точка Шилиаша 

Шонық мекені точка Шонык 

Теректі а. с. Теректы 

Бекей мекені точка Бекей 

Ортабаз мекені точка Ортабаз 

Сатай мекені точка Сатай 

Шұбаржылан а. с. Шубаржылан 

Шұбарши к.ә. Шубаршийская п.а. 

Шұбарши к. п.Шубарши 

Кеңқияқ а. с. Кенкияк 

Хромтау ауданы Хромтауский район 

Хромтау қ. г.Хромтау 

Абай а.о. Абайский с. о. 

Абай а. с. Абай 

Октябрь а. с. Октябрь 

Жарбұтақ а. с. Жарбутак 

Көнебаев а. с. Конебаев 

Қызылеңбек а. с. Кызыленбек 

Шифербаз а. с. Шифербаз 

Аралтөбе а. с. Аралтобе 

Октябрь мекені точка Октябрь 

Тассай а. с. Тассай 

Бөгетсай а.о. Богетсайский с. о. 
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Бөгетсай а. с. Богетсай 

Откормбаз а. с. Откормбаз 

Қарлау а. с. Карлау 

Көкөзек а. с. Кокозек 

Қарақұдық а. с. Каракудык 

Тұщыайрық а. с. Тущыайрык 

Талдыбұлақ а. с. Талдыбулак 

Шіліктісай а. с. Шиликтысай 

Каленбаз а. с. Каленбаз 

Тасбұлақ а. с. Тасбулак 

Тікаша а. с. Тикаша 

Дөң а.о. с. о.Донь 

Дөң а. с. Донь 

Қызылжар а. с. Кызылжар 

Оңғар а. с. Онгар 

Көктөбе а.о. Коктобинский с. о. 

Майтөбе а. с. Майтобе 

Мамыт а. с. Мамыт 

Болатбөгет а. с. Болатбугет 

Қызылжар мекені точка Кызылжар 

Көктерек а. с. Коктерек 

Аққұдық а.о. Аккудыкский с. о. 

Аққұдық а. с. Аккудык 

Қосшар а. с. Косшар 

Қарасу а. с. Карасу 

Қатынадыр а. с. Катынадыр 

Қарағансай мекені точка Карагансай 

Көктау а.о. Коктауский с. о. 

Көктау а. с. Коктау 

Телемұнара мекені точка Телевышка 

Қарабаз а. с. Карабаз 

Көшенсай а. с. Кошенсай 

Қопа а.о. Копинский с. о. 

Қопа а. с. Копа 

Тасөткел а. с. Тасоткел 

Аманкелді а. с. Амангельды 

Дамды а. с. Дамды 

Тамды а. с. Тамды 

Құдықсай а.о. Кудуксайский с. о. 

Құдықсай а. с. Кудыксай 

Кеңой а. с. Кеной 

Плес а. с. Плес 

Ойсылқара а. с. Ойсылкара 
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Ақсуат а. с. Аксуат 

Верхний а. с. Верхний 

Қызылсу а.о. Кызылсуский с. о. 

Сарысай а. с. Сарысай 

Көкүй а. с. Кокуй 

Борисовка а. с.  Борисовка 

Еңбекшіқазақ а. с. Енбекшиказах 

Жаңа ауыл Hовая деревня 

Қызылсу а. с. Кызылсу 

Есқали а. с. Ескали 

Ақжар а.о. Акжарский с. о. 

Ақжар а. с. Акжар 

Орташа а. с. Орташа 

Түсқайыңсай а. с. Тускаинсай 

Шолақсай а. с. Шолаксай 

Шынтемір а. с. Шинтемир 

Просторная ст. ст.Просторная 

Никельтау а.о. Никельтауский с. о. 

Никельтау а. с. Hикельтау 

Табантал а.о. Табантальский с. о. 

Табантал а. с. Табантал 

Бақай ст. ст.Бакай 

Заречный а. с. Заречный 

Бақай а. с. Бакай 

Жайлаусай а. с. Жайлаусай 

Көптоғай а. с. Коптогай 

Тассай а.о. Тассайский с. о. 

Тассай а. с. Тассай 

Айткүл мекені точка Айткуль 

Көкпекті а. с. Кокпекти 

Чкалов мекені точка Чкалова 

Үшбұлақ мекені точка Ушбулак 

Тасөткел а.о. Тасоткельский с. о. 

Тасөткел а. с. Тасоткель 

Ақбұлақ а. с. Акбулак 

Шәмпік а. с. Шампик 

Ақтасты а. с. Актасты 

Қызылтаң а. с. Кызылтан 

Үйтас а. с. Уйтас 

Аққұдық а. с. Аккудык 

Құдықсай ст. ст.Кудыксай 

Шалқар ауданы Шалкарский район 

Шалқар қ.ә. Шалкарская Г.А.  



174 
 

Шалқар қ. г.Шалкар 

Айшуақ а.о. Айшуакский с. о. 

Бегімбет а. с. Бегимбет 

Аққора мекені точка Аккора 

Жаманқұм мекені точка Жаманкум 

Қаражиде мекені точка Каражиде 

Көзқора мекені точка Козкора 

Миялы мекені точка Миялы 

Оразымбет мекені точка Оразымбет 

Прімбет мекені точка Примбет 

Сарыапан мекені точка Сарыапан 

Сорқұдық мекені точка Соркудык 

Талап мекені точка Талап 

Қосқақ а. с. Коскак 

Ақшақұдық мекені точка Акшакудык 

Көкала мекені точка Кокала 

Маташ мекені точка Маташ 

Сейіл мекені точка Сеил 

Есетата а. с. Есетата 

Айшуақ а. с. Айшуак 

Бүйрек мекені точка Буйрек 

Жолқұдық мекені точка Жолкудык 

Жаңабаз мекені точка Жанабаза 

Кішікөл мекені точка Кишиколь 

Найзакесен мекені точка Hайзакесен 

Сарыұста мекені точка Сарыуста 

Сынтас 1 мекені точка Сынтас 1 

Сынтас 2 мекені точка Сынтас 2 

Сынтас 3 мекені точка Сынтас 3 

Сынтас 4 мекені точка Сынтас 4 

Тастықорған мекені точка Тастыкорган 

Ақтоғай а.о. Актогайский с. о. 

Қотыртас а. с. Котыртас 

Қорғанжар мекені точка Корганжар 

Қауылжыр ст. ст.Кауылжыр 

Сарысай а. с. Сарысай 

Сарытөбе а. с. Сарытобе 

Бозой а.о. Бозойский с. о. 

Бозой а. с. Бозой 

Қаңбақты а. с. Канбакты 

Алтынқұдық мекені точка Алтынкудык 

Бақанды мекені точка Баканды 

Қаратөбе мекені точка Каратобе 
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Нарегей мекені точка Hарегей 

Сағымбай мекені точка Сагымбай 

Смағұл мекені точка Смагул 

Тасқора мекені точка Таскора 

Хан мекені точка Хан 

Қоянқұлақ а. с. Коянкулак 

Әлібек мекені точка Алибек 

Жақсыбай мекені точка Жаксыбай 

Жолқұдық мекені точка Жолкудык 

Қараноғай мекені точка Караногай 

Күйгенбаз мекені точка Куйгенбаз 

Қызғалдақ мекені точка Кызгалдак 

Латипшеріп мекені точка Латипшерип 

Тасқора мекені точка Таскора 

Томарқұдық мекені точка Томаркудык 

Шаштыбай мекені точка Шаштыбай 

Біршоғыр а.о. Биршогырский с. о. 

Біршоғыр а. с. Биршогыр 

Сарытөбе а. с. Сарытобе 

Алабас а. с. Алабас 

Қорғанжар а. с. Корганжар 

Сарысай а. с. Сарысай 

Қарабұлақ а. с. Карабулак 

Есет Көтібаров ат.а.о. с. о.им.Есета Котибарова 

Байқадам а. с. Байкадам 

Ақбұлақ мекені точка Акбулак 

Бекет мекені точка Бекет 

Бозкөл мекені точка Бозколь 

Итжемес мекені точка Итжемес 

Күнгей мекені точка Кунгей 

Күлет мекені точка Кулет 

Маяқұм мекені точка Маякум 

Сарытабан мекені точка Сарытабан 

Сәкі 1 мекені точка Саки 1 

Сәкі 2 мекені точка Саки 2 

Танашхан мекені точка Танашхан 

Ұштаған 1 мекені точка Уштаган 1 

Ұштаған 2 мекені точка Уштаган 2 

Шағылқұдық мекені точка Шагылкудык 

Алақозы а. с. Алакозы 

Әлімбет мекені точка Алимбет 

Айжарқын мекені точка Айжаркын 

Бақтыбай мекені точка Бактыбай 
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Ғаббас мекені точка Габбас 

Жаманшілі мекені точка Жаманшили 

Қарабұлақ мекені точка Карабулак 

Қияқты мекені точка Киякты 

Қызылбұрыш мекені точка Кызылбурыш 

Сасықкөл мекені точка Сасыкколь 

Шұқыр мекені точка Шукыр 

Жаңақоныс а.о. Жанаконысский с. о. 

Аққайтым а. с. Аккайтым 

Ақши мекені точка Акши 

Астаушы мекені точка Астаушы 

Бақберген мекені точка Бакберген 

Жиделкүзен мекені точка Жиделкузен 

Жүндіқұдық мекені точка Жундыкудык 

Итжемес мекені точка Итжемес 

Қабырға мекені точка Кабырга 

Қонысбай мекені точка Конысбай 

Қойынбай мекені точка Койынбай 

Күйгелек мекені точка Куйгелек 

Маяк мекені точка Маяк 

Мешелқара мекені точка Мешелкара 

Сарытабан 8 мекені точка Сарытабан 8 

Сарытабан 10 мекені точка Сарытабан 10 

Сарықуыс мекені точка Сарыкуыс 

Ойыл мекені точка Ойыл 

Тәжіқоңыр мекені точка Тажиконыр 

Тентексары мекені точка Тентексары 

Тұзбазасы мекені точка Тузбаза 

Тышқандықұдық мекені точка Тышкандыкудук 

Шенгел а. с. Шенгел 

Қопасор а. с. Копасор 

Мәжік мекені точка Мажик 

Жаңабаз мекені точка Жанабаза 

Жомарт мекені точка Жомарт 

Тасүйген мекені точка Тасуйген 

Томарқұдық мекені точка Томаркудык 

Тоқтантұз мекені точка Токтантуз 

Кішіқұм а.о. Кишикумский с. о. 

Шілікті а. с. Шиликты 

Ақтам мекені точка Актам 

Ақпан 1 мекені точка Акпан 1 

Акпан 2 мекені точка Акпан 2 

Ащықұдық мекені точка Ашикудык 
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Аққұдық мекені точка Аккудык 

Астаусор мекені точка Астаусор 

Бөлеген мекені точка Болеген 

Жалаулы мекені точка Жалаулы 

Жаппас мекені точка Жаппас 

Жолымет мекені точка Жолымет 

Килібай мекені точка Килибай 

Кекрелі мекені точка Кекрели 

Қарақұдық мекені точка Каракудык 

Құрмыш мекені точка Курмыш 

Қолқұдық мекені точка Колкудык 

Мешіт мекені точка Мешит 

Мұрынқұм мекені точка Мурункум 

Меңдікөл мекені точка Мендиколь 

Сарытепсен мекені точка Сарытепсен 

Сарыбас мекені точка Сарыбас 

Самбай мекені точка Самбай 

Тәжірибе мекені точка Опытный 

Талқора мекені точка Талкора 

Тепсен мекені точка Тепсен 

Тілекқұл мекені точка Тлеккул 

Түзгенді мекені точка Тузгенды 

Трасса мекені точка Трасса 

Ақеспе а. с. Акеспе 

Қарашоқат а. с. Карашокат 

Сарыдүлек а. с. Сардулек 

Шағыр а. с. Шагыр 

Шоқысу а. с. Шокысу 

Қауылжыр а.о. Кауылжырский с. о. 

Қауылжыр а. с. Кауылжыр 

Сарышоқы а. с. Саршокы 

Ащысай мекені точка Ащысай 

Жалғызқұдық мекені точка Жалгызкудык 

Қарабұлақ мекені точка Карабулак 

Сайқұдық мекені точка Сайкудык 

Тұзқыстауы мекені точка Тузкыстауы 

рзд.66 рзд.66 

рзд.67 рзд.67 

Соленый ст. ст.Соленый 

Ұлпан а. с. Улпан 

Мөңке би а.о. Монкебийский с. о. 

Мөңке би а. с. Монке би 

Әбди а. с. Абды 



178 
 

Әлкелді а. с. Алкельды 

Ақмолалыкөл мекені точка Акмолалыколь 

Жалшоқты мекені точка Жалшокты 

Жиде мекені точка Жиде 

Қарашеген мекені точка Карашеген 

Құдайкөл мекені точка Кудайколь 

Құмшоқат мекені точка Кумшокат 

Қызылкеспе мекені точка Кызылкеспе 

Саралжылдысу мекені точка Саралжылдысу 

Тасқара мекені точка Таскара 

Түгіскен мекені точка Тугескен 

Қабыкөл мекені точка Кабыколь 

Құдық мекені точка Кудык 

Сүттікөл мекені точка Суттиколь 

Талдықұдық мекені точка Талдыкудык 

Ұялыкөл мекені точка Уялыколь 

Тоғыз а.о. Тогызский с. о. 

Тоғыз а. с. Тогыз 

Жылан а. с. Жылан 

Көпмола а. с. Копмола 

Кеңдала а. с. Кендала 

Қаратал а. с. Каратал 

Қопатай а. с. Копатай 

Тасбұлақ а. с. Тасбулак 

Үшқурай а. с. Ушкурай 

Шалқар а.о. Шалкарский с. о. 

Жылтыр а. с. Жылтыр 

Ақойма мекені точка Акойма 

Ақтөбек мекені точка Актубек 

Ебес мекені точка Ебес 

Ережеп мекені точка Ережеп 

Жазықбай мекені точка Жазыкбай 

Қарағайлы мекені точка Карагайлы 

Қаратал мекені точка Каратал 

Қаражиде мекені точка Каражиде 

Құтым мекені точка Кутым 

Сарықамыс а. с. Сарыкамыс 

Шұқыр мекені точка Шукыр 

Көктымақты а. с. Коктымакты 

Ақши мекені точка Акши 

Дамбар мекені точка Дамбар 

Дәулетияр мекені точка Даулетияр 

Қамбаршы мекені точка Камбарши 
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Маяқұм мекені точка Маякум 

Мойынқұм мекені точка Моинкум 

Қойма мекені точка Склад 

Томарқұдық мекені точка Томаркудык 

Тұз мекені точка Туз 

Шыңырау мекені точка Шынырау 

Талдықұм а. с. Талдыкум 

Ащықұдық мекені точка Ашыкудык 

Аянқора мекені точка Аянкора 

Дәндібек мекені точка Дандыбек 

Дүздібай мекені точка Дуздибай 

Қадым мекені точка Кадым 

Қанке мекені точка Канке 

Қаңбақты мекені точка Канбакты 

Қолқамыс мекені точка Колкамыс 

Қияқты мекені точка Киякты 

Мешіт мекені точка Мешит 

Сызқара мекені точка Сызкара 

Ұтараралы мекені точка Утараралы 

Шиқұдық мекені точка Шикудык 

Шетырқыз а.о. Шетиркызский с. о. 

Қаратоғай а. с. Каратогай 

Көкпектікөл мекені точка Кокпектиколь 

Қайыңды мекені точка Кайнды 

Қайдауыл ст. ст. Кайдауыл 

Қарасай мекені точка Карасай 

Қызылжар мекені точка Кызылжар 

Томан мекені точка Томан 

Тұмалыкөл а. с. Тумалыколь 

Шетырғыз а. с. Шетиргиз 

Көкжар мекені точка Кокжар 

Қопа мекені точка Копа 

Ырғыз ауданы Иргизский район 

Ырғыз а.о. Иргизский с. о. 

Ырғыз а. с. Иргиз 

Байсау а. с. Байсау 

Бисеншағыл а. с. Бисеншагыл 

Жағабаз а. с. Жагабаз 

Тойбазар а. с. Тойбазар 

Тоқсанбай а. с. Токсанбай 

Ақши а. с. Акши 

Ақшибір 1 а. с. Акшибир 1 

Ақшибір 2 а. с. Акшибир 2 
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Аңдызды а. с. Андызды 

Қаратал а. с. Каратал 

Қарабұлақ а. с. Карабулак 

Құдабай а. с. Кудабай 

Шолжан а. с. Шолжан 

Откорм а. с. Откорм 

Есеншағыл а. с. Есеншагыл 

Еткомбинат а. с. Еткомбинат 

Лагер а. с. Лагерь 

Манқанай а. с. Манканай 

Шибұлақ а. с. Шибулак 

Майлысай а. с. Майлысай 

Тәжібай а. с. Тажибай 

Қалыбай а. с. Калыбай 

Қашқын а. с. Кашкын 

Мантай а. с. Мантай 

Тепсең а. с. Тепсен 

Шиелі а. с. Шиели 

Жұмабай мекені точка Жумабай 

Құмқұдық мекені точка Кумкудык 

Қолалыкөл а. с. Колалыколь 

Жаңабаз а. с. Жанабаз 

Өркен а. с. Оркен 

Астаусор а. с. Астаусор 

Бадан а. с. Бадан 

Жылқыайдар а. с. Жылкыайдар 

Қамыстыкөл а. с. Камыстыколь 

Сақыралы а. с. Сакыралы 

Тұнқатар а. с. Тункатар 

Аманкөл а.о. Аманкольский с. о. 

Құтикөл а. с. Кутиколь 

Айым а. с. Айым 

Ащыкөл а. с. Ащыколь 

Біліс а. с. Билис 

Есқара а. с. Ескара 

Келен а. с. Келен 

Қоңыртай а. с. Коныртай 

Ырысмағанбет а. с. Ирысмаганбет 

Аманкөл а. с. Аманколь 

Абсалам а. с. Абсалам 

Жарма а. с. Жарма 

Қарақоға а. с. Каракога 

Қаратышқан а. с. Каратышкан 
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Құралбай а. с. Куралбай 

Терек а. с. Терек 

Төремұрат а. с. Торемурат 

Ұябай а. с. Уябай 

Шегір а. с. Шегир 

Жарма а. с. Жарма 

Айзақ а. с. Айзак 

Аққұмшық а. с. Аккумшык 

Жаңарық а. с. Жанарык 

Зеңгі а. с. Зенги 

Қайыр а. с. Кайыр 

Хамза а. с. Хамза 

Қоламан а. с. Коламан 

Құмөткел а. с. Кумоткель 

Маханалы а. с. Маханалы 

Сарыбастөбе а. с. Сарыбастобе 

Сартай а. с. Сартай 

Шибазы а. с. Шибазы 

Жайсаңбай а.о. Жайсанбайский с. о. 

Жайсаңбай а. с. Жайсанбай 

Құмтоғай а.о. Кумтугайский с. о. 

Құмтоғай а. с. Кумтогай 

Қарақұдық а. с. Каракудык 

Байтемір а. с. Байтемир 

Жаскелен а. с. Жаскелен 

Жолқұлау а. с. Жолкулау 

Кішкенесор а. с. Кишкенесор 

Қияқты а. с. Киякты 

Назаралы а. с. Hазаралы 

Тоқымтыққан а. с. Токымтыккан 

Үшпора 1 а. с. Ушпура 1 

Үшпора 2 а. с. Ушпура 2 

Қарасай а. с. Карасай 

Ақтас а. с. Актас 

Кетік а. с. Кетик 

Қаракөл а. с. Караколь 

Сағымбай а. с. Сагимбай 

Баймолда а. с. Баймолда 

Басауыл а. с. Басаул 

Дуана а. с. Дуана 

Қасқырбай а. с. Каскырбай 

Қыдыр а. с. Кыдыр 

Қызылжар а.о. Кызылжарский с. о. 
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Құрылыс а. с. Курлыс 

Ақши а. с. Акши 

Биман а. с. Биман 

Бөлек а. с. Болек 

Күмісбай а. с. Кумисбай 

Қаракөл а. с. Караколь 

Қызылқабақ а. с. Кызылкабак 

Маймақ а. с. Маймак 

Почтабаз а. с. Почтабаз 

Тойбазар а. с. Тойбазар 

Мұқаш а. с. Мукаш 

Шабаған а. с. Шабаган 

Жаныс би ауылы аул Жаныс би 

Ақбаз а. с. Акбаз 

Аппақ а. с. Аппак 

Молдаван а. с. Молдаван 

Шыңғыз а. с. Шынгыз 

Тама а. с. Тама 

Айдарбек а. с. Айдарбек 

Сексенбай а. с. Сексенбай 

Шамғонтүбелі а. с. Шамгонтубели 

Шеңбертал а. с. Шенбертал 

Ақтоғай а. с. Актогай 

Сарыбас а. с. Сарыбас 

Ақбаз а. с. Акбаз 

Аққұдық а. с. Аккудык 

Басши а. с. Басши 

Қошқар а. с. Кошкар 

Миялы а. с. Миялы 

Нұра а.о. Hуринский с. о. 

Нұра а. с. Hура 

Белшер а. с. Белшер 

Ақкеңсе а. с. Аккенсе 

Аққайыр а. с. Аккайыр 

Байеке а. с. Байеке 

Байтақ а. с. Байтак 

Бөкен а. с. Бокен 

Жарқамыс а. с. Жаркамыс 

Қожа а. с. Кожа 

Сарыөзек а. с. Сарыозек 

Сулеймен а. с. Сулеймен 

Дүкен а. с. Дукен 

Алакөл а. с. Алаколь 
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Құмар а. с. Кумар 

Оразымбет а. с. Оразымбет 

Мамыр а. с. Мамыр 

Әбдік а. с. Абдик 

Досжан а. с. Досжан 

Еркебек а. с. Еркебек 

Күйгенқала а. с. Куйгенкала 

Құмкөл а. с. Кумколь 

Уәлі а. с. Уали 

Тәуіп а.о. Таупский с. о. 

Құйылыс а. с. Куйлыс 

Жаңабаз а. с. Жанабаз 

Қаракөл а. с. Караколь 
 

  



184 
 

Алматы облысы 

Алматинская область 

 

Объектінің атауы 

Наименование объекта 

қазақ тілінде 

на казахском языке 

орыс тілінде 

на русском языке 

1 2 

Алматы облысы Алматинская область 

Талдықорған қ.ә. Талдыкорган г.а. 

Талдықорған қ. г.Талдыкорган 

Еркін а.о. Еркинский с. о. 

Еркін а. с. Еркин 

Өтенай а.о. Отенайский с. о. 

Өтенай а. с. Отенай 

Еңбек а. с. Енбек 

Мойнақ а. с. Мойнак 

Пригородное а. с. Пригородное 

Қапшағай қ.ә. Капчагай г.а. 

Қапшағай қ. г.Капчагай 

Заречный а.о. Заречный с. о. 

Заречное а. с. Заречное 

Арна а. с. Арна 

Шеңгелді а.о. Шенгельдинский с. о. 

Шеңгелді а. с. Шенгельды 

Ақөзек а. с. Акозек 

рзд.Бөктер рзд.Боктер 

Кербұлақ а. с. Кербулак 

рзд.Құлантөбе рзд.Кулантобе 

Қосқұдық ст. ст.Коскудык 

Сарыбұлақ а. с. Сарыбулак 

рзд.Тасқұм рзд.Таскум 

Шолақ а. с. Шолак 

Текелі қ.ә. Текели г.а. 

Текелі қ. г.Текели 

Рудничный қ.ә. Рудничная г.а. 

Рудничный к. п.Рудничный 

Ақсу ауданы Аксуский район 

Жансүгіров к.ә. Жансугуровская п.а. 

Жансүгіров к. п.Жансугуров 

Алтынарық а. с. Алтынарык 

Көкөзек а. с. Кокозек 

Ақсу а.о. Аксуский с. о. 

Ақсу а. с. Аксу 
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Ақой а. с.  Агой 

Казсельхозтехника а. с. Казсельхозтехника 

Көкжайдақ а. с. Кокжайдак 

Қазақстан а. с. Казахстан 

Өнім а. с. Оним 

Шолақөзек а. с. Шолакозек 

Арасан а.о. Арасанский с. о. 

Арасан а. с. Арасан 

Арасан-Қапал а. с. Арасан-Капал 

Қызылжар а. с. Кызылжар 

Егінсу а.о. Егинсуский с. о. 

Егінсу а. с. Егинсу 

Құмтөбе ст. ст.Кумтобе 

Есеболатов а.о. Есебулатовский с. о. 

Есеболатов а. с. Есебулатова 

Қызылқайың а. с. Кызылкайын 

Таңсамалы а. с. Тансамалы 

Энергетик а. с. Энергетик 

Жаңалық а.о. Жаналыкский с. о. 

Жаңалық а. с. Жаналык 

Көшкентал а.о. Кошкентальский с. о. 

Көшкентал а. с. Кошкентал 

Көлтабан а. с. Кольтабан 

Қапал а.о. Капальский с. о 

Қапал а. с. Капал 

Қаракөз а.о. Каракозский с. о. 

Қаракөз а. с. Каракоз 

Кеңқарын а. с. Кенкарын 

Қарасу а.о. Карасуский с. о. 

Кеңжыра а. с. Кенжыра 

Еңбек а. с. Енбек 

Тарас а. с. Тарас 

Қарашілік а.о. Карашиликский с. о. 

Сағабүйен а. с. Сагабуйен 

Қарашілік а. с. Карашилик 

Сағакүрес а. с. Сагакурес 

Құрақсу а.о. Кураксуский с. о. 

Құрақсу а. с. Кураксу 

Қызылағаш а.о. Кызылагашский с. о. 

Қызылағаш а. с. Кызылагаш 

Заречное а. с. Заречное 

Ақтоған а. с. Актоган 

Жанұзақ а. с. Жанузак 
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Қопалы а. с. Копалы 

Барлыбек Сырттанов а.о. Барлыбека Сырттанова 

с. о. 

Барлыбек Сырттанов а. с. Барлыбека 

Сырттанова 

Қопа а. с. Копа 

Матай к.ә. Матайская п.а. 

Матай к. п.Матай 

Ақөзек рзд. рзд.Акозек 

Береке рзд. рзд.Береке 

Жасқазақ рзд. рзд.Жасказах 

Құрақсу а. с. Кураксу 

Молалы к.ә. Молалинский п.а. 

Молалы к. п.Молалы 

Алажиде ст. а. ст.Алажиде 

Қайрақты рзд. рзд.Кайракты 

Қараой рзд. рзд.Караой 

Ойтоған а.о. Ойтоганский с. о. 

Ойтоған а. с. Ойтоган 

Үлгілі а. с. Улгили 

Суықсай а.о. Суыксайский с. о. 

Суықсай а. с. Суыксай 

Ақтөбе а. с. Актобе 

Ащыбұлақ а. с. Ащыбулак 

Баласаз а. с. Баласаз 

Алакөл ауданы Алакольский район 

Үшарал қ.ә. Ушаральская г.а. 

Үшарал қ. г.Ушарал 

Талапкер а. с. Талапкер 

Ақжар а.о. Акжарский с. о. 

Ақжар а. с. Акжар 

Қоңыр а. с. Коныр 

Майлышат а. с. Майлышат 

Ақтүбек а.о. Актубекский с. о. 

Ақтүбек а. с. Актубек 

Арқарлы а.о. Архарлинский с. о. 

Арқарлы а. с. Архарлы 

Бескөл а.о. Бескольский с. о. 

Бұлақты а. с. Булакты 

Бескөл а. с. Бесколь 

Бесінші рзд. рзд.Пятый 

Қаратұма а. с. Каратума 

Сайқан рзд. рзд.Сайхан 
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Сапақ а.о. Сапак с. о. 

Сапақ а. с. Сапак 

Бибақан а. с. Бибакан 

Достық а.о. Достыкскийс. о. 

Достық к. п.Достык 

Жалаңашкөл ст. ст.Жаланашколь 

Көктұма ст. ст.Коктума 

Екпінді а.о. Екпиндинский с. о. 

Екпінді а. с. Екпинды 

Қарлығаш а. с. Карлыгаш 

Үшқайың а. с. Ушкаиын 

Еңбекші а.о. Енбекшинский с. о. 

Еңбекші а. с. Енбекши 

Жағатал а.о. Жагатальский с. о. 

Қазақстан а. с. Казахстан 

Бесағаш а. с. Бесагаш 

Жанама а.о. Жанаминский с. о. 

Жанама а. с. Жанама 

Ескі Жанама а. с. Старая Жанама 

Қарабұлақ а. с. Карабулак 

Жайпақ а.о. Жайпакский с. о. 

Жайпақ а. с. Жайпак 

Жыланды а.о. Жыландинский с. о. 

Жыланды а. с. Жыланды 

Әшім а. с. Ашим 

Көкжар а. с. Кокжар 

Майқан а. с. Майкан 

Шынжылы а. с. Шынжылы 

Көлбай а.о. Кольбайский с. о. 

Көлбай а. с. Кольбай 

Әлемді а. с. Алемды 

Бүдір а. с. Будир 

Қызылқайың а. с. Кызылкайын 

Қабанбай а.о. Кабанбайский с. о. 

Қабанбай а. с. Кабанбай 

Жамбыл а. с. Жамбыл 

Қайнар а.о. Кайнарский с. о. 

Қайнар а. с. Кайнар 

Қамысқала а.о. Камыскалинский с. о. 

Қамысқала а. с. Камыскала 

Алакөл а. с. Алаколь 

Қызылащы а.о. Кызылащинский с. о. 

Жұмахан Балапанов а. с. Жумахана Балапанова 
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Баласаз а. с. Баласаз 

Лепсі а.о. Лепсинский с. о. 

Лепсі а. С. Лепсинск 

Байзерек а. с. Байзерек 

Жүнжүрек а. с. Жунжурек 

Шымбұлақ а. с. Шимбулак 

Теректі а.о. Теректинский с. о. 

Теректі а. с. Теректы 

Талдыбұлақ а. с. Талдыбулак 

Тоқжайлау а.о. Токжайлауский с. о. 

Тоқжайлау а. с. Токжайлау 

Үшбұлақ а.о. Ушбулакский с. о. 

Үшбұлақ а. с. Ушбулак 

Айпара а. с. Айпара 

Кеңес а. с. Кенес 

Ынталы а.о. Ынталинский с. о. 

Ынталы а. с. Ынталы 

Ырғайты а.о. Ыргайтинский с. о. 

Көктұма а. с. Коктума 

Ақши а. с. Акши 

Балқаш ауданы Балхашский район 

Бақанас а.о. Баканасский с. о. 

Бақанас а. с. Баканас 

Бояулы а. с. Бояулы 

Үшжарма а. с. Ушжарма 

Ақдала а.о. Акдалинский с. о. 

Ақдала а. с. Акдала 

Ақжар а.о. Акжарский с. о. 

Бәрібаев а. с. Барибаева 

Аралтөбе а. с. Аралтобе 

Ақкөл а.о. Аккольский с. о. 

Ақкөл а. с. Акколь 

Көкжиде а. с. Кокжиде 

Әсембайбаз а. с. Асембайбаз 

Егер а. с. Егер 

Бақбақты а.о. Бакбактинский с. о. 

Бақбақты а. с. Бакбакты 

Береке а.о. Берекенский с. о. 

Береке а. с. Береке 

Бура а. с. Бура 

Бірлік а.о. Бирликский с. о. 

Бірлік а. с. Бирлик 

Желтораңғы а.о. Желторангинский с. о. 



189 
 

Желтораңғы а. с. Желторангы 

Бозінген а. с. Бозинген 

Қасқаөгіз а. с. Каскаогиз 

Дидар а. с. Дидар 

Қасқаөгіз 1 уч. Уч.Каскаогиз 1 

Жиделі а.о. Жиделинский с. о. 

Жиделі а. с. Жидели 

Қошқарбай а. с. Кошкарбай 

Орақты батыр а. с. Оракты батыр 

Көктал а.о. Коктальский с. о. 

Көктал а. с. Коктал 

Қоскүмбез а. с. Коскумбез 

Қараой а.о. Караойский с. о. 

Қараой а. с. Караой 

Аралқұм а. с. Аралкум 

Арқар а. с. Архар 

Балатопар а.о. Балатопарский с. о. 

Балатопар а. с. Балатопар 

Ақдала а. с. Акдала 

Миялы а.о. Миялинский с. о. 

Миялы а. с. Миялы 

Құйған а.о. Куйганский с. о. 

Құйған а. с. Куйган 

Қараөзек а. с. Караозек 

Топар а.о. Топарский с. о. 

Топар а. с. Топар 

Қазанбай а. (бұрынғы 

Чапаев селосы) 

с. Казанбай 

Еңбекшіқазақ ауданы Енбекшиказахский 

район 

Есік қ.ә. Есикская Г.А.  

Есік қ. г.Есик 

Ават а.о. Аватский с. о. 

Ават а. с. Ават 

Ақши а.о. Акшийский с. о. 

Ақши а. с. Акши 

Қазатком а. с. Казатком 

Қайрат а. с. Кайрат 

Сазы а. с. Сазы 

Асы а.о. Асинский с. о. 

Қызылшарық а. с. Кызылшарык 

Асы-Саға а. с. Асы-Сага 

Диқан а. с. Дихан 
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Жаңашаруа а. с. Жанашаруа 

Қайрат а. с. Кайрат 

Ортатау уч. уч.Ортатау 

Сарытау а. с. Сарытау 

Таусүгір а. с. Таусугур 

Балтабай а.о. Балтабайский с. о. 

Балтабай а. с. Балтабай 

Ақбастау а. с. Акбастау 

Ақтоғай а. с. Актогай 

Бірлік а. с. Бирлик 

Еңбек а. с. Енбек 

Күш а. с. Куш 

Өрнек а. с. Орнек 

Бөлек а.о. Болекский с. о. 

Бөлек а. с. Болек 

Әймен а. с. Аймен 

Қарасай а. с. Карасай 

Евгенемаловодный а.о. Евгенемаловодненский с. 

о. 

Бәйдібек ата а. с. Байдибек ата 

Жаңашар а.о. Жанашарский с. о. 

Жаңашар а. с. Жанашар 

Базаркелді а. с. Базаркельды 

Космос а. с. Космос 

Көктөбе а.о. Коктобинский с. о. 

Қызылжар а. с. Кызылжар 

Алмалы а. с. Алмалы 

Көктөбе а. с. Коктобе 

Төле би а. с. Толе би 

Қазақстан а.о. Казахстанский с. о. 

Қазақстан а. с. Казахстан 

Ащыбұлақ а. с. Ащыбулак 

Бұрғансу уч. уч.Бургансу 

Тасбастау уч. уч.Тасбастау 

Ж.Қайыпов ат.а. с. им.Ж.Кайыпова 

Ежетайбаз уч. уч.Ежетайбаз 

Қаражота а.о. Каражотинский с. о. 

Қаражота а. с. Каражота 

Бабатоған уч. уч.Бабатоган 

Ақтұма уч. уч.Актума 

Киікбай уч. уч.Киикбай 

Ақтоған а. с. Актоган 

Сарыбұлақ а. с. Сарыбулак 
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Бесбаз уч. уч.Бесбаз 

Диірменбаз уч. уч.Дирменбаз 

Қаракемер а.о. Каракемерский с. о. 

Қаракемер а. с. Каракемер 

Сатай а. с. Сатай 

Талдыбұлақ а. с. Талдыбулак 

Қаратұрық а.о. Каратурыкский с. о. 

Қаратұрық а. с. Каратурык 

Ащысай а. с. Ащисай 

Достық а. с. Достык 

Лавар а. с. Лавар 

Меллиоратор а. с. Меллиоратор 

Тауқаратұрық а. с. Таукаратурык 

Бұғыты уч. уч.Бугуты 

Борандыасу уч. уч.Бурандыасу 

Сарыбұлақ уч. уч.Сарыбулак 

Қорам а.о. Корамский с. о. 

Қорам а. с. Корам 

Қырбалтабай а.о. Кырбалтабайский с. о. 

Қырбалтабай а. с. Кырбалтабай 

Ақжар а. с. Акжар 

Екпінді а. с. Екпинды 

Қайнар а. с. Кайнар 

Шалқар а. с. Шалкар 

Малыбай а.о. Малыбайский с. о. 

Малыбай а. с. Малыбай 

Масақ а.о. Масакский с. о. 

Қазтай Ұлтарақов а. с.  К.Ултараков 

Қызылбаз уч. уч.Кызылбаз 

Шадай уч. уч.Шадай 

Нұрлы а. с. Hурлы 

Бәйтерек а.о. Байтерекский с. о. 

Бәйтерек а. с. Байтерек 

Алға а. с. Алга 

Қойшыбек а. с. Койшибек 

Сөгеті а.о. Согеты с. о. 

Нұра а. с. Hура 

Көкпек а. с. Кокпек 

Бартоғай а.о. Бартогай с. о. 

Хұсайын Бижанов а. с. Хусаина Бижанова 

Байсейіт а. с. Байсеит 

Рахат а.о. Рахатский с. о. 

Қайназар а. с. Кайназар 
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Азат а. с. Азат 

Өрікті а. с. Орикты 

Рахат а. с. Рахат 

Саймасай а.о. Саймасайский с. о. 

Саймасай а. с. Саймасай 

Тастықара  а. с. Тастыкара 

Ташкенсаз а.о. Ташкенсазский с. о. 

Ташкенсаз а. с. Ташкенсаз 

Баяндай а. с. Баяндай 

Құлжа а. с. Кулжа 

Тескенсу а.о. Тескенсуский с. о. 

Тескенсу а. с. Тескенсу 

Көлді а. с. Кольды 

Головной уч. уч.Головной 

Толқын а. с. Толкын 

Түрген а.о. Тургенский с. о. 

Түрген а. с. Тургень 

Таутүрген а. с. Таутургень 

Шелек а.о. Шелекский с. о. 

Шелек а. с. Шелек 

Майское а. с. Майское 

Торғай а. с.Тургай 

Торғайбаза а. с. Тургайбаза 

Жамбыл ауданы Жамбылский район 

Ұзынағаш а.о. Узынагашский с. о. 

Ұзынағаш а. с. Узынагаш 

Жартас уч. уч.Жартас 

Жаңақұрылыс а. с. Жанакурылыс 

Ынтымақ а. с. Ынтымак 

Айдарлы а.о. Айдарлинский с. о. 

Айдарлы а. с. Айдарлы 

Аққайнар а.о. Аккайнарский с. о. 

Аққайнар а. с. Аккайнар 

Ақсеңгір а.о. Аксенгирский с. о. 

Ақсеңгір а. с. Аксенгир 

Жайсаң а. с. Жайсан 

Жиренайғыр а. с. Жиренайгыр 

Көкдала а. с. Кокдала 

Ақтерек а.о. Актерекский с. о. 

Ақтерек а. с. Актерек 

Арқарлы а. с. Архарлы 

Беріктас а.о. Бериктасский с. о. 

Беріктас а. с. Бериктас 
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Бозой а.о. Бозойский с. о. 

Бозой а. с. Бозой 

Дегерес а.о. Дегересский с. о. 

Дегерес а. с. Дегерес 

Бесмойнақ а. с. Бесмойнак 

Бұлақ а. с. Булак 

Қараарша а. с. Караарша 

Сұңқар а. с. Сункар 

Жамбыл а.о. Жамбылский с. о. 

Жамбыл а. с. Жамбыл 

Бірлік а. с. Бирлик 

Саурық батыр а. с. Саурык батыра 

Қызыләскер а. с. Кызыласкер 

Қарақастек а.о. Каракастекский с. о. 

Қарақастек а. с. Каракастек 

Бұрған а. с. Бурган 

Үшбұлақ а. с. Ушбулак 

Қарасу а.о. Карасуский с. о. 

Сарыбай би а. с. Сарыбай би 

Еңбекшіарал а. с. Енбекшиарал 

Қайназар а. с. Кайназар 

Қарасай а. с. Карасай 

Қызылсоқ а. с. Кызылсок 

Мәтібұлақ а.о. Матибулакский с. о. 

Мәтібұлақ а. с. Матибулак 

Таңбалытас а. с. Танбалытас 

Еспе а. с. Еспе 

Жайлау а. с. Жайлау 

Жартас а. с. Жартас 

Қарабастау а. с. Карабастау 

Қызылтаң а. с. Кызылтан 

Шилібастау а. с. Шилибастау 

Мыңбаев а.о. Мынбаевский с. о. 

Мыңбаев а. с. Мынбаево 

Самсы а.о. Самсинский с. о. 

Самсы а. с. Самсы 

Қопа а. с. Копа 

Тарғап а. с. Таргап 

Сарытауқұм а.о. Сарытаукумский с. о. 

Ащысу а. с. Ащысу 

Талап а.о. Талапский с. о. 

Сұраншы батыр а. с. Суранши батыр 

Қастек а. с. Кастек 
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Таран а.о. Таранский с. о. 

Балғабек Қыдырбекұлы а. с. им.Балгабека 

Кыдырбекулы 

Теміржол а.о. Темиржолский с. о. 

Қазыбек бек ст. ст.Казыбек бека 

Үлгілі а.о. Ульгилинский с. о. 

Үлгілі а. с. Ульгили 

Қаншеңгел а. с. Каншенгель 

Саз ст. ст.Саз 

Үлкен к.ә. Улькенская п.а. 

Үлкен к. п.Улькен 

Үңгіртас а.о. Унгуртасский с. о. 

Үңгіртас а. с. Унгуртас 

Ақдала а. с. Акдала 

Көкқайнар а. с. Коккайнар 

Сарыбастау а. с. Сарыбастау 

Қарғалы а.о. Каргалинский с. о. 

Қарғалы а. с. Каргалы 

Шиен а.о. Шиенский с. о. 

Шиен а. с. Шиен 

Қоғамшыл а. с. Когамшыл 

Шолаққарғалы а.о. Шолаккаргалинский с. о. 

Үмбетәлі Кәрібаев а. с. Умбеталы Карибаева 

Қасымбек а. с. Касымбек 

Шолаққарғалы а. с. Шолаккаргалы 

Кербұлақ ауданы Кербулакский район 

Сарыөзек к.ә. Сарыозекская п.а. 

Сарыөзек к. п.Сарыозек 

Дос ст. ст.Дос 

Қойқырыққан ст. ст.Койкырыккан 

Майтөбе ст. ст.Майтобе 

Алтынемел а.о. Алтынемельский с. о. 

Алтынемел а. с. Алтынемель 

Байғазы а. с. Байгазы 

Қарлығаш а. с. Карлыгаш 

Қызылмектеп а. с. Кызылшкол 

Тастыбастау а. с. Тастыбастау 

Ш.Уәлиханов а. с. Ч.Уалиханова 

Басши а.о. Басшийский с. о. 

Басши а. с. Басши 

Ақтөбе а. с. Актобе 

Нұрым а. с. Hурум 

Жайнақ батыр а.о. Жайнак батырский с. о. 
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Жайнақ батыр а. с. Жайнак батыра 

Ақбастау а. с. Акбастау 

Доланалы а. с. Доланалы 

Жаңалық а. с. Жаналык 

Қарымсақ а. с. Карымсак 

Жоламан а.о. Жоламанский с. о. 

Жоламан а. с. Жоламан 

Алтындала ст. ст.Алтындала 

Арқарлы ст. ст.Архарлы 

Дала ст. ст.Дала 

Жоламан ст. ст.Жоламан 

Сайлы ст. ст.Сайлы 

Самен а. с. Самен 

Арқарлы асуы Перевал Архарлы 

Талдыбұлақ а.о. Талдыбулакский с. о. 

Талдыбұлақ а. с. Талдыбулак 

Бостан а. с. Бостан 

Терісаққан а. с. Терысаккан 

Көксу а.о. Коксуский с. о. 

Көксу а. с. Коксу 

Беріктас а. с. Бериктас 

Көктал а. с. Коктал 

Қосағаш а. с. Косагаш 

Қарашоқы а.о. Карашокинский с. о. 

Қарашоқы а. с. Карашокы 

Арқарлы а. с. Архарлы 

Қаспан а.о. Каспанский с. о. 

Қаспан а. с. Каспан 

Водное а. с. Водное 

Көксай а. с. Коксай 

Сайлыкөл а. с. Сайлыколь 

Шаған а. с. Шаган 

Ынтымақ а. с.  Ынтымак 

Қоғалы а.о. Когалинский с. о. 

Қоғалы а. с. Когалы 

Коноваловка а. с. Коноваловка 

Көкбастау а. с. Кокбастау 

Күреңбел а. с. Куренбель 

Тастыөзек а. с. Тастыозек 

Шаған а. с. Шаган 

Қызылжар а.о. Кызылжарский с. о. 

Қызылжар а. с. Кызылжар 

Ақсұңқар жол учаскесі Дорожный участок 
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Аксункар 

Желдіқара а. с. Желдикара 

Шилісу а. с. Шилису 

Сарыбастау а.о. Сарыбастауский с. о. 

Сарыбастау а. с. Сарыбастау 

Арқарлы а. с. Архарлы 

Балғалы ст. ст.Балгалы 

Малайсары а. с. Малайсары 

Малайсары ст. ст.Малайсары 

Тары ст. ст.Тары 

Сарыбұлақ а.о. Сарыбулакский с. о. 

Қараағаш а. с. Караагаш 

Шанханай а.о. Шанханайский с. о. 

Шанханай а. с. Шанханай 

Қоянкөз а. с. Коянкоз 

Майтөбе а. с. Майтобе 

Шұбар а.о Шубарский с. о. 

Шұбар а. с. Шубар 

Аралтөбе а. с. Аралтобе 

Онжас а. с. Онжас 

Көксу ауданы Коксуский район 

Балпық к.ә. Балпыкская п.а. 

Балпық к. п.Балпык 

Ақшатоған а. с. Акшатоган 

Теректі а. с. Теректы 

Қосшар а. с. Косшар 

Айнабұлақ а.о. Айнабулакский с. о. 

Айнабұлақ ст. ст.Айнабулак 

рзд.Көпір рзд.Копир 

рзд.Тауарасы рзд.Тауарасы 

Алғабас а.о. Алгабасский с. о. 

Алғабас а. с. Алгабас 

Қызылтоған а. с. Кызылтоган 

Еңбекші а.о. Енбекшинский с. о. 

Аманкелді а. с. Амангельды 

Бесқайнар а. с. Бескайнар 

Кеңарал а. с. Кенарал 

Қаратал а. с. Каратал 

Мұсабек а.о. с. о. Мусабек 

Мұсабек а. с. Мусабек 

Бақша ст. ст.Бакша 

Быжы ст. ст.Быжы 

Мәулімбай а. с. Маулимбай 



197 
 

Мойынқұм ст. ст.Мойынкум 

Қабылиса а.о. с. о.Кабылиса 

Ақтекше а. с. Актекше 

Көкбастау а. с. Кокбастау 

Лабасы а.о. Лабасинский с. о. 

Мәмбет а. с. Мамбет 

Еңбекшіқазақ а. с. Енбекшиказах 

Жамбыл а. с. Жамбыл 

Талапты а. с. Талапты 

Мұқаншы а.о. Муканшинский с. о. 

Көксу ст. ст.Коксу 

Жетіжал а. с. Жетыжал 

Қазақстанға 50 жыл а. с. 50 лет Казахстана 

Өндіріс а. с. Ондирис 

Көксу ст. ст. Коксу 

Мұқаншы а. с. Муканшы 

Нәдірізбек а. с.Надиризбек 

Мұқыры а.о. Мукринский с. о. 

Мұқыры а. с. Мукры 

Алмалы уч. уч.Алмалы 

Желдіқора уч. уч.Желдикора 

Точка уч. уч.Точка 

Қазақстанның 10 жылдығы 

а. 

с. 10 лет Казахстана 

Жарлыөзек а.о. Жарлыозекский с. о. 

Жарлыөзек а. с. Жарлыозек 

Бозтоған а. с. Бозтоган 

Мұқаншы а. с. Муканшы 

Қаратал ауданы Каратальский район 

Үштөбе қ.ә. Уштобинская г.ә. 

Үштөбе қ. г.Уштобе 

Опытное а. с. Опытное 

Үшкөмей а. с. Ушкомей 

Фрунзе а. с. Фрунзе 

Балпық а.о. Балпыкский с. о. 

Жаңаталап а. с. Жанаталап 

Оян а. с. Оян 

Ұмтыл а. с. Умтыл 

Елтай а.о. Елтайский с. о. 

Қаражиде а. с. Каражиде 

Сарыбұлақ а. с. Сарыбулак 

Ескелді а.о. Ескельдинский с. о. 

Ескелді би а. с. Ескельды би 
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Қызылжар а. с. Кызылжар 

Көкдала а. с. Кокдала 

Қайнар а. с. Кайнар 

Қаңбақты а.о. Канбактинский с. о. 

Ақжар а. с. Акжар 

Ақиық а. с. Акиык 

Алмалы а. с. Алмалы 

Дойыншы а. с. Дойыншы 

Жолбарыс батыр а.о. Жолбарыс батыра с. о. 

Қалпе а. с. Кальпе 

Сарыбаған уч. уч.Сарыбаган 

Айдар а. с. Айдар 

Қанабек а. с. Канабек 

Қарашеңгел а. с. Карашенгель 

Азнабай уч. уч.Азнабай 

Головное уч. уч.Головное 

Қызылбалық а.о. Кызылбалыкский с. о. 

Көпбірлік а. с. Копбирлик 

Қарақұм а. с. Каракум 

Бастөбе а.о. Бастобинский с. о. 

Бастөбе а. с. Бастобе 

Жылыбұлақ а. с. Жылыбулак 

Кіші Төбе а. с. Киши Тобе 

Күрішдаласы рзд. рзд.Куришдаласы 

Ортатөбе а. с. Ортатобе 

рзд.47 рзд.47 

Айту би а.о. с. о.Айту би 

Көкпекті а. с. Кокпекты 

Айту би а. с. Айту би 

Жасталап а. с. Жасталап 

Қожбан а. с. Кожбан 

Тастөбе а.о. Тастобинский с. о. 

Тастөбе а. с. Тастобе 

Бесағаш а. с. Бесагаш 

Бірлік а. с. Бирлик 

Қарасай ауданы Карасайский район 

Қаскелең қ.ә. Каскеленская г.а. 

Қаскелең қ. Г.Каскелен 

Әйтей а.о. Айтейский с. о. 

Әйтей а. с. Айтей 

Көктөбе а. с. Коктобе 

Елтай а.о. Елтайский с. о. 

Береке а. с. Береке 
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Ақсеңгір а. с. Аксенгир 

Елтай а. с. Елтай 

Жармұхамбет а. с. Жармухамбет 

Исаево а. с. Исаево 

Көкөзек а. с. Кокозек 

Қаратөбе а. с. Каратобе 

Мәдениет а. с. Мадениет 

Көктоған а. с. Коктоган 

Рахат а. с. Рахат 

рзд.71 рзд.71 

Жандосов а.о. Жандосовский с. о. 

Жандосов а. с. Жандосово 

Қайрат а. с. Кайрат 

Шалқар а. с. Шалкар 

Жаңашамалған а.о. Hовошамалганский с. о. 

Шамалған ст. а. Ст.Шамалган 

Жыңғылды а. с. Жынгылды 

Көліащы а. с. Колиащы 

Қошмәмбет а. с. Кошмамбет 

Құрқұдық а. с. Куркудык 

Батан а. с. Батан 

Тұрар а. с. Турар 

Таусамалы а.о. с. о.Таусамалы 

Таусамалы а. с. Таусамалы 

Ақжар а. с. Акжар 

Жаңатұрмыс а. с. Жанатурмыс 

Наурыз а. с. Hаурыз 

Тастыбұлақ а. с. Тастыбулак 

Таужолы а. с. Таужолы 

Шұғыла а. с. Шугыла 

Қарағайлы а.о. Карагайлинский с. о. 

Қарағайлы а. с. Карагайлы 

Қарғалы а. с. Каргалы 

Құрамыс а. с. Курамыс 

Рахат а. с. Рахат 

Ақсай а.о. Аксайский с. о. 

Теректі а. с. Теректы 

Алғабас а. с. Алгабас 

Іргелі а.о. Иргелинский с. о. 

Іргелі а. с. Иргели 

Кемертоған а. с. Кемертоган 

Көксай а. с. Коксай 

Первомай а.о. Первомайский с. о. 
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Бекболат Әшекеев а. с. Бекболат Ашекеев 

Қайнар а. с. Кайнар 

Сауыншы а. с. Сауыншы 

Райымбек а.о. Райымбекский с. о. 

Райымбек а. с. Райымбек 

Абай а. с. Абай 

Долан а. с. Долан 

Құмтоған а. с. Кумтоган 

Қырғауылды а. с. Кыргауылды 

Бұлақты а. с.  Булакты 

Жаңатұрмыс а. с. Жанатурмыс 

Ұмтыл а.о. Умтылский с. о. 

Жалпақсай а. с. Жалпаксай 

Алмалыбақ а. с. Алмалыбак 

Жамбыл а. с. Жамбыл 

Көлді а. с. Кольды 

Мерей а. с. Мерей 

Ұлан а. с. Улан 

Үлкен Алматы а.о. Большеалматинский с. о. 

Алатау а. с. Алатау 

АлмаАрасан а. с. Алма-Арасан 

Ерменсай а. с. Ерменсай 

Жайлау а. с. Жайлау 

Көкшоқы а. с. Кокшокы 

Ұлжан а. с. Улжан 

Нұрлытау а. с. Нурлытау 

Үшқоңыр а.о. Ушконырский с. о. 

Үшқоңыр а. с. Ушконыр 

Айқым а. с. Айкым 

Еңбекші а. с. Енбекши 

Құмарал а. с. Кумарал 

Сауыншы а. с. Сауыншы 

Үштерек а. с. Уштерек 

Панфилов ауданы Панфиловский район 

Жаркент қ.ә. Жаркентская г.а. 

Жаркент қ. Г.Жаркент 

Айдарлы а.о. Айдарлинский с. о. 

Айдарлы а. с. Айдарлы 

Көкберек уч. Уч.Кокберек 

ІлеҚарақұм уч. Уч.Или-Каракум 

Дарбазақұм а. с. Дарбазакум 

Сарпылдақ а. с. Сарпылдак 

Бел уч. Уч.Бел 
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Басқұншы а.о. Баскунчинский с. о. 

Басқұншы а. с. Баскунши 

Алмалы а. с. Алмалы 

Бірлік а.о. Бирликский с. о. 

Алтыүй а. с. Алтыуй 

Қызылшілік уч. Уч.Кызылчилик 

Надек а. с. Hадек 

Шежін а. с. Шежин 

Қонақай уч. Уч.Хонахай 

Жаскент а.о. Жаскентский с. о. 

Головацкий ат.а. с. Им.Головацкого 

Сұптай а. с. Суптай 

Көктал а.о. Коктальский с. о. 

Көктал а. с. Коктал 

Ақжазық а. с. Акжазык 

Аққұдық а. с. Аккудык 

Қоңырөлең а.о. Коныроленский с. о. 

Қоңырөлең а. с. Коныролен 

Айнабұлақ уч. уч.Айнабулак 

Сасықкөл уч. уч.Сасыкколь 

Теректі уч. уч.Теректы 

Кермеағаш а. с. Кермеагаш 

Сарытөбе а. с. Сарытобе 

Бөрібай би а. с. Борибай би 

Ынталы а. с. Ынталы 

Пиджім а.о. Пиджимский с. о. 

Пиджім а. с. Пиджим 

Ават а. с. Ават 

Төменгі Пиджім а. с. Hижний Пиджим 

Қорғас а. с. Хоргас 

Туркво к. п. Туркво 

Нұрлыкент к. п.Нурлыкент 

Сарыбел а.о. Сарыбельский с. о. 

Сарыбел а. с. Сарыбель 

Тышқан уч. Уч.Тышкан 

Садыр а. с. Садыр 

Тұрпан  а. с. Турпан 

Талды а.о. Талдинский с. о. 

Лесновка а. с. Лесновка 

Еңбекші а. с. Енбекши 

Нағарашы а. с. Hагарашы 

Үлкенағаш а.о. Улкенагашский с. о. 

Әулиеағаш а. с. Аулиеагаш 
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Бордақылау уч. уч.Откорм 

Диірмен уч. уч.Мельница 

Китень уч. уч.Китень 

Орманшар уч. уч.Лесхоз 

Қызыл Жамбыл а. с.Кызыл Жамбыл 

ШКМ уч. уч.ШКМ 

Жаркент-Арасан а. с. Жаркент-Арасан 

Көктал-Арасан а. с. Коктал-Арасан 

Үлкен Шыған а.о. Улькеншыганский с. о. 

Үлкен Шыған а. с. Улкен Шыган 

Ақкент а. с. Аккент 

Қырыққұдық а. с. Кырыккудык 

Кіші Шыған а. с. Киши Шыган 

Үшарал а.о. Ушаралский с. о. 

Үшарал а. с. Ушарал 

Стан уч. уч.Стан 

Ақарал а. с. Акарал 

Ортабаз уч. уч.Ортабаз 

Қызылжиде а. с. Кызылжиде 

Шолақай а.о. Чулакайский с. о. 

Шолақай а. с. Чулакай 

Диқанқайрат а. с. Диханкайрат 

Жиделі а. с. Жидели 

Райымбек ауданы Райымбекский район 

Кеген а.о. Кегенский с. о. 

Кеген а. с. Кеген 

Темірлік а. с. Темирлик 

Темірлік уч. уч.Темирлик 

Түменбай а. с. Туменбай 

Алғабас а.о. Алгабасский с. о. 

Алғабас а. с. Алгабас 

Жаңаталап а. с. Жанаталап 

Бөлекжар уч. уч.Болекжар 

Жіңішке а. с. Жинишке 

Бөлексаз а.о. Болексазский с. о. 

Бөлексаз а. с. Болексаз 

Тышқанбаз уч. уч.Тышканбаз 

Жалаңаш а.о. Жаланашский с. о. 

Жалаңаш а. с. Жаланаш 

Ағанас уч. уч.Аганас 

Тасбаз уч. уч.Тасбаз 

Жайдақбұлақ а. с. Жайдакбулак 

Ортамеркі уч. уч.Ортамерки 
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Тоғызбұлақ а. с. Тогызбулак 

Ақтоғай уч. уч.Актогай 

Арал уч. уч.Арал 

Жуантөбе уч. уч.Жуантобе 

Ортабаз уч. уч.Ортабаз 

Тасбаз уч. уч.Тасбаз 

Шетмеркі уч. уч.Шетмерки 

Жамбыл а.о. Жамбылский с. о. 

Жамбыл а. с. Жамбыл 

Қаратоған а. с. Каратоган 

Жылысай а.о. Жылысайский с. о. 

Жылысай а. с. Жылысай 

Мойнақ а. с. Мойнак 

Шыбышы а. с. Шыбышы 

Қайнар а.о. Кайнарский с. о. 

Қайнар а. с. Кайнар 

Тауықбаз уч. уч.Тауыкбаз 

Қақпақ а.о. Какпакский с. о. 

Қақпақ а. с. Какпак 

Көкбел а. с. Кокбел 

Қарабұлақ а.о. Карабулакский с. о. 

Акай Нүсіпбеков а. с. Акай Нусипбекова 

Қарабұлақ а. с. Карабулак 

Қарасаз а.о. Карасазский с. о. 

Қарасаз а. с. Карасаз 

Тұзкөл а. с. Тузколь 

Қарқара а.о. Каркаринский с. о. 

Қарқара а. с. Каркара 

Ереуіл а. с. Ереул 

Мыңжылқы а с. Мынжылкы 

Нарынқол а.о. Hарынкольский с. о. 

Нарынқол а. с. Hарынкол 

Қызылүш уч. уч.Кызылуш 

Молкөкпек уч. уч.Молкокпек 

Турбаза уч. уч.Турбаза 

Қостөбе а. с. Костобе 

Ұзақ батыр а.о. Узак батырский с. о. 

Сарыбастау а. с. Сарыбастау 

Сарыжаз а.о. Сарыжазский с. о. 

Сарыжаз а. с. Сарыжаз 

Ақбейіт а. с. Акбеит 

Көмірші а. с. Комирши 

Саты а.о. Сатинский с. о. 
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Саты а. с. Саты 

Аржақ уч. уч.Аржак 

Көлсай уч. уч.Кольсай 

Құрметі а. с. Курметы 

Майбұлақ уч. уч.Майбулак 

Сейсмостанция уч. уч.Сейсмостанция 

Сүмбе а.о. Сумбинский с. о. 

Сүмбе а. с. Сумбе 

Жартас уч. уч.Жартас 

Күркілдек уч. уч.Куркулдек 

Ойқарағай уч. уч.Ойкарагай 

Қызылшекара а. с. Кызылшекара 

Тасашы а.о. Тасашинский с. о. 

Тасашы а. с. Тасашы 

Ақтасты а. с. Актасты 

Жаңатасашы а. с. Жанатасашы 

Сарыкөл а. с. Сарыколь 

Тегістік а.о. Тегистикский с. о. 

Тегістік а. с. Тегистик 

Бөктер уч. уч.Боктер 

Комсомол уч. уч.Комсомол 

Қақпақ уч. уч.Какпак 

Лайлы уч. уч.Лайлы 

Талдысай уч. уч.Талдысай 

Текес а.о. Текесский с. о. 

Текес а. с. Текес 

Жаңатекес а. с. Жанатекес 

Тұйық к.ә. Туюкская п.а. 

Тұйық к. п.Туюк 

Ұзынбұлақ а.о Узынбулакский с. о. 

Ұзынбұлақ а. с. Узынбулак 

Аласа уч. уч.Аласа 

Көртоғай уч. уч.Кортогай 

Шөпқоймасы уч. уч.Шопкоймасы 

Ақсай а. с. Аксай 

Аласа уч. уч.Аласа 

Қайқы уч. уч.Кайкы 

Темірлік уч. уч.Темирлик 

Жалаулы а. с. Жалаулы 

Аққамба уч. уч.Аккамба 

Мал отарлары уч. уч.Мал отарлары 

Шөпқоймасы уч. уч.Шопкоймасы 

Қожбамбет а.о. Кожбамбетский с. о. 
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Шалкөде а. с. Шалкоде 

Талас а. с. Талас 

Шырғанақ а.о Ширганакский с. о. 

Шырғанақ а. с. Ширганак 

Кеңсу а. с. Кенсу 

Көкпияз а. с. Кокпияз 

Қарқара а. с. Каркара 

Қызылжар а. с. Кызылжар 

Талды а. с. Талды 

Сарқан ауданы Саркандский район 

Сарқант қ.ә. Саркандская Г.А.  

Сарқант қ. г.Сарканд 

Бірлік а. с. Бирлик 

Аманбөктер а.о. Аманбоктерский с. о. 

Аманбөктер а. с. Аманбоктер 

Баянбай а. с. Баянбай 

Аманкелді а.о. Амангельдинский с. о. 

Пограничник а. с. Пограничник 

Көкөзек а. с. Кокозек 

Қарауылтөбе а. с. Караултобе 

Бақалы а.о. Бакалинский с. о. 

Бақалы а. с. Бакалы 

Кәкімжан Қазыбаев а. с. Какимжана Казыбаева 

Тасқұдық а. с. Таскудык 

Екіаша а.о. Екиашинский с. о. 

Екіаша а. с. Екиаша 

Тополевка а. с. Тополевка 

Алмалы а.о. Алмалинский с. о. 

Алмалы а. с. Алмалы 

Абай а. с. Абай 

Көкжиде а.о. Кокжидинский с. о. 

Көкжиде а. с. Кокжиде 

Көктерек а.о. Коктерекский с. о. 

Көктерек а. с. Коктерек 

Қарабөгет а.о. Карабогетский с. о. 

Қарабөгет а. с. Карабогет 

Еркін а. с. Еркин 

Қарашыған а.о. Карашиганский с. о. 

М.Төлебаев ат.а. с. им.М.Тулебаева 

Шұбартүбек а. с. Шубартубек 

Үлгі а. с. Ульги 

Қойлық а.о. Койлыкский с. о. 

Қойлық а. с. Койлык 
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Лепсі к.ә. Лепсинская п.а. 

Лепсі к. п.Лепсы 

Ақбалық ст. ст.Акбалык 

Арғанаты ст. ст.Арганаты 

рзд.Керегетас рзд.Керегетас 

рзд.Көкшалғын рзд.Кокшалгын 

Қаратас ст. ст.Каратас 

рзд.Сарықұрақ рзд.Сарыкурак 

Черкасск а.о. Черкасский с. о. 

Черкасск а. с. Черкасск 

Қарғалы а. с. Каргалы 

Аққайың а. с. Аккайын 

Петропавловка а. с. Петропавловка 

Садовое а. с. Садовое 

Соколовка а. с. Соколовка 

Шатырбай а.о. Шатырбайский с. о. 

Шатырбай а. с. Шатырбай 

Талғар ауданы Талгарский район 

Талғар қ.ә. Талгарская г.а. 

Талғар қ. г.Талгар 

Алатау а.о. Алатауский с. о. 

Қызылқайрат а. с. Кызылкайрат 

Алмалық а. с. Алмалык 

Алтындән а. с. Алтындян 

Аманкелді а. с. Амангельды 

Байбұлақ а. с. Байбулак 

Береке а. с. Береке 

Орман а. с. Орман 

Рысқұлов а. с. Рыскулово 

Шымбұлақ а. с. Чимбулак 

Белбұлақ а.о. Бельбулакский с. о. 

Белбұлақ а. с. Белбулак 

Бірлік а. с. Бирлик 

Талдыбұлақ а. с. Талдыбулак 

Көктөбе а.о. Коктобинский с. о. 

Көлсай а. с. Кольсай 

Аққайың а. с. Аккайын 

Ақтөбе а. с. Актобе 

Сұлусай а. с. Сулусай 

Ремизовка а. с. Ремизовка 

Бесқайнар а.о. Бескайнарский с. о. 

Бесқайнар а. с. Бескайнар 

Қотырбұлақ а. с. Котырбулак 
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Бесағаш а.о. Бесагашский с. о. 

Бесағаш а. с. Бесагаш 

Ақбұлақ а. с. Акбулак 

Тұздыбастау а.о. Туздыбастауский с. о. 

Тұздыбастау а. с. Туздыбастау 

Қайнар а.о. Кайнарский с. о. 

Еркін а. с. Еркин 

Достық а. с. Достык 

Еламан а. с. Еламан 

Жалқамыс а. с. Жалкамыс 

Жаңаарна а. с. Жанаарна 

Жаңалық а. с. Жаналык 

Көктал а. с. Коктал 

Қайнар а. с. Кайнар 

Дәулет а. с. Даулет 

Сақтан а. с. Сактан 

Тереңқара а. с. Теренкара 

Гүлдала а.о. Гульдалинский с. о. 

Гүлдала а. с. Гульдала 

Әлмерек а. с. Альмерек 

Қайрат а. с. Кайрат 

Колхозшы а. с. Колхозшы 

Кіші Байсерке а. с. Киши Байсерке 

Панфилов а.о. Панфиловский с. о. 

Панфилово а. с. Панфилово 

Арқабай а. с. Аркабай 

Каменское плато а. с. Каменское плато 

Қарабұлақ а. с. Карабулак 

Қызылту а. с. Кызылту 

Төңкеріс а. с. Тонкерис 

Түзусай а. с. Тузусай 

Кеңдала а.о. Кендалинский с. о. 

Кеңдала а. с. Кендала 

Ақдала а. с. Акдала 

Ақтас а. с. Актас 

Еңбекші а. с. Енбекши 

Нұра а.о. Hуринский с. о. 

Нұра а. с. Hура 

Қаратоған а. с. Каратоган 

Өстемір а. с. Остемир 

Туғанбай а. с. Туганбай 

Ескелді ауданы Ескельдинский район 

Ескелді би а. с. Ескельды би 
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Қарабұлақ к.ә. Карабулакская п.а. 

Қарабұлақ к. п.Карабулак 

Абай а. с. Абай 

Матай Баисов а. с. Матая Баисова 

Ешкіөлмес а. с. Ешкиольмес 

Өрқұсақ а. с. Оркусак 

Шымыр а. с. Шымыр 

Алдабергенов а.о. Алдабергеновский с. о. 

Алдабергенов а. с. Алдабергеново 

Жаңалық а. с. Жаналык 

Жастар а. с. Жастар 

Бақтыбай Жолбарысұлы 

ат.а.о 

с. о.им.Бактыбая 

Жолбарысулы 

Бақтыбай Жолбарысұлы 

ат.а. 

с. им.Бактыбая 

Жолбарысулы 

Елтай а. с. Елтай 

Жалғызағаш а.о. Жалгызагашский с. о. 

Жалғызағаш а. с. Жалгызагаш 

Биғаш а. с. Бигаш 

Көкжазық а.о. Кокжазыкский с. о. 

Көкжазық а. с. Кокжазык 

Бөктерлі а. с. Боктерли 

Теңлік а. с. Тенлик 

Қайнарлы а.о. Кайнарлинский с. о. 

Қайнарлы а. с. Кайнарлы 

Ақтасты а. с. Актасты 

Қоржымбай а. с. Коржымбай 

Қаратал а.о. Каратальский с. о. 

Қаратал а. с. Каратальское 

Теректі а. с. Теректы 

Қоңыр а.о. Конырский с. о. 

Қоңыр а. с. Коныр 

Алмалы а. с. Алмалы 

Көктөбе а. с. Коктобе 

Сырымбет а.о. Сырымбетовский с. о. 

Сырымбет а. с. Сырымбет 

Төлеңгіт а.о. Туленгутский с. о. 

Жетісу а. с. Жетысу 

Екпінді а. с. Екпинды 

Жеңдік а. с. Жендик 

Ақын Сара а.о. с. о. Акын Сара 

Ақын Сара а. с. Акын Сара 

Ақешкі а. с. Акешки 
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Ақтұма а. с. Актума 

Тамбала а. с. Тамбала 

Ұйғыр ауданы Уйгурский район 

Шонжы а.о. Чунджинский с. о. 

Шонжы а. с. Чунжа 

Қалғантам уч. уч.Калгантам 

Сарытоғай уч. уч.Сарытогай 

Ават а.о. Аватский с. о. 

Ават а. с. Ават 

ҮлкенАқсу а.о. Большой Аксуский с. о. 

Үлкен Ақсу а. с. Большой Аксу 

Канал уч. уч.Канал 

Тоғызбұлақ уч. уч.Тогузбулак 

Долайты а. с. Долайты 

Кіші Ақсу а. с. Малый Аксу 

Ақтам а.о. Актамский с. о. 

Ақтам а. с. Актам 

Бахар а.о. Бахарский с. о. 

Бахар а. с. Бахар 

Шырын а. с. Ширин 

Дардамты а.о. Дардамтинский с. о. 

Дардамты а. с. Дардамты 

Арасан уч. уч.Арасан 

Гомбы уч. уч.Гомбы 

Ардолайты а. с. Ардолайты 

Добын а. с. Добын 

Сұңқар а. с. Сункар 

Кетпен а.о. Кетменский с. о. 

Кетпен а. с. Кетмень 

Құдықарасан уч. уч.Кудыкарасан 

Орталық құдық а. с. Центральный кудык 

Кепебұлақ а. с. Кепебулак 

Кіші Диқан а.о. Малодеханский с. о. 

Кіші Диқан а. с. Малый Дихан 

Үлкен Диқан а. с. Большой Дихан 

Қолжат а.о. Кольжатский с. о. 

Қолжат а. с. Кольжат 

Қырғызсай а.о. Кыргызсайский с. о. 

Қырғызсай а. с. Кыргызсай 

Рахат а. с. Рахат 

Сүмбе а.о. Сумбинский с. о. 

Сүмбе а. с. Сумбе 

Бақтықұрай уч. уч.Бактыкурай 
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Қалғантам уч. уч.Калгантам 

Шошанай а. с. Шошанай 

Тасқарасу а.о. Таскарасуский с. о. 

Тасқарасу а. с. Таскарасу 

Тигермен а.о. Тигерменский с. о. 

Тигермен а. с. Тигермень 

Канал уч. уч.Канал 

Іле уч. уч.Иле 

Ұзынтам а. с. Узынтам 

Шарын а.о. Чарынский с. о. 

Шарын а. с. Чарын 

Іле ауданы Илийский район 

Энергетический к.ә. Энергетическая п.а. 

Өтеген батыр к. п.Отеген батыра 

Покровка к. п.Покровка 

Қарасу а. с. Карасу 

Ащыбұлақ а.о. Ащибулакский с. о. 

Мұхаметжан Түймебаев а. с. Мухаметжан 

Туймебаева 

Жапек батыр а. с. Жапек батыра 

Көкқайнар а. с. Коккайнар 

Боралдай к.ә. Боралдайская п.а. 

Боралдай к. п.Боралдай 

Жетіген а.о. Жетыгенский с. о. 

Жетіген а. с. Жетыген 

Үшарал 56 км а. с. 56 км Учарал 

Еңбек а. с. Енбек 

Жаңаарна а. с. Жанаарна 

Қайрат а. с. Кайрат 

Құйған а. с. Куйган 

Казцик а.о. Казциковский с. о. 

Казцик а. с. Казцик 

Комсомол а. с. Комсомол 

Қараой а.о. Караойский с. о. 

Қараой а. с. Караой 

Қосөзен а. с. Косозен 

Кіші Қараой уч. уч.Малый Караой 

Нұрғиса Тілендиев а. с. Нургиса Тлендиев 

Қүрті а.о. Куртинский с. о. 

Ақши а. с. Акши 

Күрті а. с. Курты 

Байсерке а.о. Байсеркенский с. о. 

Байсерке а. с. Байсерке 
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Әлі а. с. Али 

Жаңадәуір а. с. Жанадаур 

Жаңаталап а. с. Жанаталап 

Көктерек а. с. Коктерек 

Ынтымақ а. с. Ынтымак 

Междуречен а.о. Междуреченский с. о. 

Междуреченское а. с. Междуреченское 

Екпінді а. с. Екпинды 

Жауғашты а. с. Жаугашты 

Первомай к.ә. Первомайская п.а. 

Первомайский к. п.Первомайский 

Қоянқұс а. с. Коянкус 

Чапаев а.о. Чапаевский с. о. 

Чапаево а. с. Чапаево 
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Атырау облысы 

Атырауская область 

 

Объектінің атауы 

Наименование объекта 

қазақ тілінде 

на казахском языке 

орыс тілінде 

на русском языке 

1 2 

Атырау облысы Атырауская область 

Атырау Қ.Ә. Атырау Г.А.  

Атырау қ. г.Атырау 

Жартымола к. п. Жартымола 

Ақсай а.о. Аксайский с. о. 

Ақсай а. с. Аксай 

Ақжар а. с. Акжар 

Атырау а.о. Атырауский с. о. 

Атырау а. с. Атырау 

Золотенок а. с. Золотенок 

Жаңаталап а. с. Жанаталап 

Зарослый а. с. Зарослый 

Құрманғазы а. с. Курмангазы 

Құрсай а. с. Курсай 

Балықшы к.ә. Балыкшинская п.а. 

Балықшы к. п.Балыкши 

Ақжайық а. с. Акжайык 

Водниково а. с. Водниково 

Көкарна а. с. Кокарна 

Құрсай а. с. Курсай 

Геолог а.о. Геологский с. о. 

Геолог а. с. Геолог 

Бірлік а. с. Бирлик 

Қарабатан ст. ст.Карабатан 

Новокирпичное а. с. Hовокирпичное 

Теңдік ст. ст.Тендык 

Дамбы а.о. Дамбинский с. о. 

Дамба а. с. Дамба 

Пешной а. с. Пешной 

Аманкелді а. с. Амангельды 

Еркінқала а.о. Еркинкалинский с. о. 

Еркінқала а. с. Еркинкала 

Ракуша а. с. Ракуша 

Сарыөзек а. с. Сарыузек 

Жұмыскер к.ә. Жумыскерская п.а. 

Жұмыскер к. п.Жумыскер 
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Рембаза а. с. Рембаза 

Кеңөзек а.о. Кенузекский с. о. 

Тасқала а. с. Таскала 

Қайыршақты а.о. Каиршахтинский с. о. 

Томарлы а. с. Томарлы 

Әлменқайыр а. с. Алменкайыр 

Грека а.  с. Грека 

Қарталы а. с. Карталы 

Стандарт а. с. Стандарт 

Таліші а. с. Талиши 

Түкей а. с. Тукей 

Шағырлы а. с. Шагырлы 

Бесікті а. с. Бесикты 

Аспа а. с. Аспа 

Қалмаққора а. с. Калмаккора 

Сокол а. С. Сокол 

Талқайран а. с. Талкайран 

Жылыой ауданы Жылыойский район 

Құлсары қ.ә. Кулсаринская Г.А.  

Құлсары қ. г.Кулсары 

Кеңарал к. п.Кенарал 

Ақкиізтоғай а.о. Аккизтогайский с. о. 

Ақкиізтоғай а. с. Аккизтогай 

Жем а.о. Жемский с. о. 

Тұрғызба а. с. Тургызба 

Аққұдық а. с. Аккудык 

Тасшағыл а. с. Тасшагил 

Қараша а. с. Караша 

Бейбіт а. с. Бейбит 

Естекбай а. с. Естекбай 

Қызылиін а. с. Кызылиин 

Сарышағыл а. с. Сарышагыл 

Шынтемір а. с. Шынтемир 

Қойсары а. с. Койсары 

Қараарна а.о. Караарнинский с. о. 

Шоқпартоғай а. с. Шокпартогай 

Жаңа Қаратон к.ә. Жана Каратонская п.а. 

Жаңа Қаратон к. п.Жана Каратон 

Қосшағыл а.о. Косчагилский с. о. 

Қосшағыл а. с. Косчагил 

Қарағай а. с. Карагай 

Солтүстік Сарқұмақа с. Северный Саркумик 

Ұшқан а. с. Ушкан 
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Тұрғызба а. с. Тургызба 

Ақінген а. с. Акинген 

Жартышеке а. с. Жартышеке 

Төлес а. с. Толес 

Майкомген а.о. Майкомгенский с. о. 

Майкомген а. с. Майкомген 

Ақінген а. с. Акинген 

Дәрібай а. с. Дарибай 

Қоңырқұдық а. с. Коныркудык 

Қойқын а. с. Койкын 

Құрақбаев а. с. Куракбаев 

Мұнайлы а. с. Мунайлы 

Теміржол ст.465 Железнодорожная ст.465 

Шағырлы 1 а. с. Шагырлы 1 

Аққұдық а. с. Аккудык 

Азнақұл а. с. Азнакул 

Боранкөл а. с. Боранколь 

Досжаншағыл а. с. Досжаншагыл 

Байнияз а. с. Байнияз 

Жаманшабай а. с. Жаманшабай 

Қамысқора а. с. Камыскора 

Кәует а. с. Каует 

Қосекті а. с. Косекты 

Нәдіркөл а. с. Hадирколь 

Өтеген а. с. Отеген 

Тасқұдық а. с. Таскудык 

Индер ауданы Индерский район 

Индербор к.ә. Индерборская п.а. 

Индербор к. п.Индерборский 

Бөдене а.о. Боденевский с. о. 

Бөдене а. с. Бодене 

Алғабас а. с. Алгабас 

Жакесбай уч. уч.Жакесбай 

Кособа а. с. Кособа 

Елтай а.о. с. о. Елтай 

Елтай а. с. Елтай 

Әсіреп а. с. Асиреп 

Әлімқызыл а. с. Алимкызыл 

Айсақызыл а. с. Айсакызыл 

Аленсоры а. с. Аленсоры 

Алатөбе а. с. Алатобе 

Алмаағаш а. с. Алмаагаш 

Байбоз а. с. Байбоз 
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Бағырлай а. с. Багырлай 

Басшыққан а. с. Басшыккан 

Бозтөбе 1 уч. уч.Бозтобе 1 

Бозтөбе 2 уч. уч.Бозтобе 2 

Дамба 1 уч. уч.Дамба 1 

Дамба 2 уч. уч.Дамба 2 

Донға уч. уч.Донга 

Елші 1 уч. уч.Елши 1 

Елші 2уч. уч.Елши 2 

Елші 3 уч. уч.Елши 3 

Елші 4 уч. уч.Елши 4 

Жалғызағаш уч. уч.Жалгызагаш 

Жаманқора 1 а. с. Жаманкора 1 

Жаманқора 2 а. с. Жаманкора 2 

Жанаман а. с. Жанаман 

Жақсыныңаяғысынған а. с. Жаксынынаягысынган 

Жыбырлақ а. с. Жыбырлак 

Жырақұдық 1 уч. уч.Жыракудык 1 

Жырақұдық 2 уч. уч.Жыракудык 2 

Қабденқұдық а. с. Кабденкудык 

Қалыбай 1 уч. уч.Калыбай 1 

Қарсақбай уч. уч.Карсакбай 

Қызылтөбе 1 уч. уч.Кызылтобе 1 

Қызылтөбе 2 уч. уч.Кызылтобе 2 

Қызылтөбе 3 уч. уч.Кызылтобе 3 

Қозыбағар уч. уч.Козбагар 

Көктөбе уч. уч.Коктобе 

Қостан 1 уч. уч.Костан 1 

Қобданқызыл уч. уч.Кобданкызыл 

Мұнайайдау ст. ст.Hефтекачки 

Сазды уч. уч.Сазды 

Сарықабақ 1 а. с. Сарыкабак 1 

Сарықабақ 2 а. с. Сарыкабак 2 

Сейіт а. с. Сеит 

Өтек а. с. Отек 

Үштөбе уч. уч.Уштобе 

Шалпақ а. с. Шалпак 

Шұбалаң а. с. Шубалан 

Шайбас 1 а. с. Шайбас 1 

Шайбас 2 а. с. Шайбас 2 

Аққала а. с. Аккала 

Қызылтұмсық а. с. Кызылтумсык 

Жарсуат а.о. Жарсуатский с. о. 
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Жарсуат а. с. Жарсуат 

Бозым уч. уч.Бозым 

Қайыршақты а. с. Кайыршакты 

Ақтаң а. с. Актан 

Баймағанбет уч. уч.Баймаганбет 

Бұқар а. с. Бухар 

Ақмола уч. уч.Акмола 

Кетебай а. с. Кетебай 

Жамансай уч. уч.Жамансай 

Жорық уч. уч.Жорык 

Қырыққұдық уч. уч.Кырыккудык 

Қусай уч. уч.Кусай 

Қуат уч. уч.Куат 

Мықтыбай уч. уч.Мыктыбай 

Мита уч. уч.Мита 

Орлай уч. уч.Орлай 

Тасқұдық 1 уч. Уч.Таскудык 1 

Құрылыс а. с. Курылыс 

Жаманқұдық 1 уч. уч.Жаманкудык 1 

Жаманқұдық 2 уч. уч.Жаманкудык 2 

Ескімәтеш уч. уч.Ескиматеш 

Кетебай уч. уч.Кетебай 

Молымбет 1 уч. уч.Молымбет 1 

Сансыз уч. уч.Сансыз 

Қызылжар а. с. Кызылжар 

Молымбет 2 уч. уч.Молымбет 2 

Көктоғай а.о. Коктогайский с. о. 

Көктоғай а. с. Коктогай 

Ақтөбе а. с. Актобе 

Бескорпус а. с. Бескорпус 

Ізбас а. с. Избас 

Мұқанәлі уч. уч.Муханали 

Әбуғали а. с. Абугали 

Аман а. с. Аман 

Бағит а. с. Багит 

Ғабит а. с. Габит 

Елемес а. с. Елемес 

Ертілеу а. с. Ертилеу 

Зайденен а. с. Зайденен 

Кәмзат а. с. Камзат 

Қараой а. с. Карой 

Қуанғали а. с. Куангали 

Құрманғали а. с. Курмангали 
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Мақсат 1 а. с. Максат 1 

Мәмбет а. с. Мамбет 

Мақұм а. с. Макум 

Мейрам а. с. Мейрам 

Мұғал а. с. Мугал 

Құрмет уч. уч.Курмет 

Мұхит а. с. Мухит 

Айбат уч. уч.Айбат 

Ұзақбай уч. уч.Узакбай 

Тарих а. с. Тарих 

Тілеш 1 а. с. Тилеш 1 

Түлеуліш а. с. Тулеулиш 

Есбол а.о. с. о. Есбол 

Есбол а. с. Есбол 

Маринка уч. уч.Маринка 

Өмірәлі уч. уч.Умирали 

Аленсоры уч. уч.Аленсоры 

Ақселеулі 1 уч. уч.Акселеули 1 

Ақселеулі 2 уч. уч.Акселеули 2 

Бесбау уч. уч.Бесбау 

Бекайдар уч. уч.Бекайдар 

Елеусін уч. уч.Елеусин 

Жалпақ уч. уч.Жалпак 

Қырошағы уч. уч.Кырошагы 

Қармыс уч. уч.Кармыс 

Қараоба уч. уч.Караоба 

Қайсағали уч. уч.Кайсагали 

Мұқанғазы уч. уч.Мукангазы 

Сәлімшолақ уч. уч.Салимшолак 

Тереңқызым уч. уч.Теренкызым 

Тоқпай 1 уч. уч.Токпай 1 

Тоқпай 2 уч. уч.Токпай 2 

Тума уч. уч.Тума 

Шегенді уч. уч.Шегенды 

Үшаша уч. уч.Учаша 

Ынтымақ а. с. Ынтымак 

Өрлік а.о. Орликовский с. о. 

Өрлік а. с. Орлик 

Әбдірахман уч. уч.Абдрахман 

Айтұрған уч. уч.Айтурган 

Аманғали уч. уч.Амангали 

Жарықбас уч. уч.Жарыкбас 

Егінді уч. уч.Егинды 
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Қабекенқызыл уч. Уч.Кабекенкызыл 

Қызылүй уч. Уч.Кызылуй 

Топалаң 1 уч. Уч.Топалан 1 

Топалаң 2 уч. Уч.Топалан 2 

Қарақамыс а. с. Каракамыс 

Қызылжар а. с. Кызылжар 

Тасқұдық уч. уч.Таскудык 

Түлкілі уч. уч.Тулкили 

Үшқызыл уч. уч.Ушкызыл 

Бұғанай а. с. Буганай 

Жанәлі а. с. Жанали 

Жұлдыз а. с. Жулдыз 

Қабдолла а. с. Кабдолла 

Қаражал а. с. Каражал 

Қашқын а. с. Кашкын 

Кекші а. с. Кекши 

Қызылқабақ а. с. Кызылкабак 

Сырәлі а. с. Сыралы 

Тереңқұдық а. с. Теренкудык 

Тума а. с. Тума 

Шашақбосаға а. с. Шашакбосага 

Жиек а. с. Жиек 

Бесінші уч. уч.5 

Исатай ауданы Исатайский район 

Аққыстау а.о. Аккистауский с. о. 

Аққыстау а. с. Аккистау 

Есіркеп а. с. Есиркеп 

Шыныбек а. с. Шыныбек 

Өркен а. с. Оркен 

Жанбай а.о. Жанбайский с. о. 

Жанбай а. с. Жанбай 

Манаш а. с. Манаш 

Забұрын а.о. Забурунский с. о. 

Зинеден а. с. Зинеден 

Аманкелді а. с. Амангельды 

Исатай а.о. Исатайский с. о. 

Исатай а. с. Исатай 

Байғожа а. с. Байгожа 

Досығұл а. с. Досыгул 

Жетіауыл а. с. Жетиаул 

Мұсақай а. с. Мусакай 

Ташентөбе а. с. Ташентобе 

Шегірбай а. с. Шегирбай 
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Нарын а.о. Hарынский с. о. 

Нарын а. с. Нарын 

Жаңа Жанбай а. с. Жана Жанбай 

Мыңтөбе а. с. Мынтобе 

Қамысқала а.о. Камыскалинский с. о. 

Хамит Ерғалиев а. с. Хамита Ергалиева 

Аққұтыр а. с. Аккутир 

Женкелді а. с. Жанкелды 

Карашығанақ а. с. Карашыганак 

Тасшағыл а. с. Тасшагил 

Тасоба а. с. Тасоба 

Ауқайран а. с. Аукайран 

Қонысбай а. с. Конысбай 

Жасқайрат а. с. Жаскайрат 

Әусен а. с. Аусен 

Күнтей а. с. Кунтей 

Күркіретті а. с. Куркиретты 

Тұщыкұдық а.о. Тущыкудыкский с. о. 

Тұщықұдық а. c.Тущыкудык 

Айбас а. с. Айбас 

Ескі Айбас а. с. Ески Айбас 

Қаражан а. с. Каражан 

Құсқонбас а. с. Кусконбас 

Бекайдар а. с. Бекайдар 

Қозшыл а. с. Козшыл 

Мыстыбай а. с. Мыстыбай 

Сарытөбе а. с. Сарытобе 

Саркөл а. с. Сарколь 

Үш а. с. Уш 

Қызылүй а. с. Кызылуй 

Қабес а. с. Кабес 

Шабдар а. с. Шабдар 

Құрманғазы ауданы Курмангазинский 

район 

Мұқыр к. п.Мукыр 

Ганюшкин а.о. Ганюшкинский с. о. 

Ганюшкино а. с. Ганюшкино 

Азғыр а.о. Азгирский с. о. 

Балқұдық а. с. Балкудык 

Азғыр а. с. Азгир 

Қоңыртерек а. с. Коныртерек 

Ақкөл а.о. Аккольский с. о. 

Ақкөл а. с. Акколь 
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Асан а.о. Асанский с. о. 

Асан а. с. Асан 

Ұштаған а. с. Уштаган 

Байда а.о. Байдинский с. о. 

Котяевка а. с. Котяевка 

Бірлік а.о. Бирликский с. о. 

Бірлік а. с. Бирлик 

Аманкелді а. с. Амангельды 

Дыңқызыл а.о. Дынгызылский с. о. 

Жыланды а. с. Жыланды 

Қызылоба а. с. Кызылоба 

Еңбекші а.о. Енбекшинский с. о. 

Жұмекен а. с. Жумекен 

Дәулеткерей ауылы аул Даулеткерей 

Қадыр а. с. Кадырка 

Қошалақ а. с. Кошалак 

Орлы а.о. с. о. Орлы 

Орлы а. с. Орлы 

Каспий а. с. Каспий 

Шестой а. с. Шестой 

Көптоғай а.о. Коптогайский с. о. 

Көптоғай а. с. Коптогай 

Балықшы а. с. Балыкши 

Дашин а.о. Дашинский с. о. 

Дәшін а. с. Дашино 

Үлкенкүйген а. с. Большой Куйген 

Жасарал а. с. Жасарал 

Шағырлы а. с. Шагырлы 

Кудряшов а.о. Кудряшовский с. о. 

Кудряшева а. с. Кудряшево 

Жаңаауыл а. с. Жанаауыл 

Арна а. с.  Арна 

Қиғаш а.о. Кигашский с. о. 

Қиғаш а. с. Кигаш 

рзд.Нұрпейісова рзд.Hурпеисовой 

Мақаш а.о. Макашский с. о. 

Алға а. с. Алга 

Әліпов а. с. Алипова 

Иманов а. с. Иманово 

Көкарна а. с. Кокарна 

Қаракөл а. с. Караколь 

рзд.Афанфсьев рзд.Афанасьева 

Нұржау а.о. Hуржауский с. о. 
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Нұржау а. с. Нуржау 

Жамбыл а. с. Жамбыл 

Теңіз а.о. Тенизский с. о. 

Приморское а. с. Приморское 

Құмарғали а. с. Кумаргали 

Дәулет а. с. Даулет 

Шайхы а. с. Шайхы 

Сафонов а.о. Сафоновский с. о. 

Сафоновка а. С. Сафоновка 

Сүйіндік а.о. Суюндукский с. о. 

Сүйіндік а. с. Суюндик 

Көбеков а. с. Кобяково 

Батырбек а. с. Батырбек 

Егінқұдық а. с. Егинкудык 

Жалғызапан а. с. Жалгызапан 

Шортанбай а.о. Шортанбайский с. о. 

Шортанбай а. с. Шортанбай 

Жасталап а. с. Жасталап 

Қызылқоға ауданы Кзылкогинский район 

Қызылқоға к. п.Кызылкога 

Миялы а.о. Миялинский с. о. 

Миялы а. с. Миялы 

Жамбыл а.о. Жамбылский с. о. 

Қаракөл а. с. Караколь 

Байғонды а. с. Байгонды 

Бегей а. с. Бегей 

Досым а. с. Досым 

Қайсары а. с. Кайсары 

Қоға а. с. Кога 

Оразбай а. с. Оразбай 

Айдын а. с. Айдын 

Алабие а. с. Алабие 

Қызылмешіт а. с. Кызылмешит 

Мәдениет а. с. Мадениет 

Айжарық а. с. Айжарык 

Арыстанғали а. с. Арыстангали 

Байшуақ а. с. Байшуак 

Жангелдин а.о. Джангельдинский с. о. 

Жангелдин а. с. Джангильдино 

Бөлектөбе а. с. Болектобе 

Есмырза а. с. Есмырза 

Қабанқұдық а. с. Кабанкудык 
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Кенен а. с. Кенен 

Көлдеуқұдық а. с. Колдеукудык 

Көбек а. с. Кобек 

Кіндіксай а. с. Киндиксай 

Сәлмен а. с. Салмен 

Таңбай а. с. Танбай 

Шиліқұдық а. с. Шиликудык 

Ақсай а. с. Аксай 

Аяпберген 1 а. с. Аяпберген 1 

Аяпберген 2 а. с. Аяпберген 2 

Бәйсеутөбе а. с. Байсеутобе 

Досан а. с. Досан 

Жаға а. с. Жага 

Күлпейс а. с. Кулпеис 

Құрманғазы а. с. Курмангазы 

Мосыағаш а. с. Мосыагаш 

Темірбай а. с. Темирбай 

Тұяққали а. с. Туяккали 

Үкі а. с. Уки 

Шығанкөл а. с. Шыганколь 

Көздіқара а.о. Коздыгаринский с. о. 

Қоныстау а. с. Коныстау 

Аққұл уч. уч.Аккул 

Жарма уч. уч.Жарма 

Көкөзек уч. уч.Кокузек 

Тұмар уч. уч.Тумар 

Түлкібай уч. уч.Тулкибай 

Шығар уч. уч.Шыгар 

Бүйрек а. с. Буйрек 

Жайма а. с. Жайма 

Жасқайрат а. с. Жаскайрат 

Қарасай а. с. Карасай 

Қызылқұрт а. с. Кызылкурт 

Қырықошақ а. с. Кырыкошак 

Ыдырыс а. с. Идрис 

Бектұрған а. с. Бектурган 

Қойтан уч. уч.Койтан 

Табылды уч. уч.Табылды 

Ідірдәуіт уч. уч.Идирдаут 

Қосқұлақ а. с. Коскулак 

Абдолқора а. с. Абдолкора 

Дауылбай а. с. Дауылбай 

Қамбар 1 а. с. Камбар 1 
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Қамбар 2 а. с. Камбар 2 

Сырым а. с. Сырым 

Тажыкен уч. уч.Тажыкен 

Тоқтабай уч. уч.Токтабай 

Қызылқоға а.о. Кызылкогинский с. о. 

Қарабау а. с. Карабау 

Ақшкол а. с. Акшкол 

Жаңақұдық а. с. Жанакудык 

Жұбан а. с. Жубан 

Кенебай а. с. Кенебай 

Өмірқора а. с. Омиркора 

Сәндібай а. с. Сандыбай 

Сарыкөл а. с. Сарыколь 

Төртқұдық а. с. Торткудык 

Сағыз а. тж.ст. с. ждст.Сагиз 

Мұқыр а.о. Мукурский с. о. 

Мұқыр а. с. Мукыр 

Аққұдық а. с. Аккудык 

Қоянды а. с. Коянды 

Қамқұдық а. с. Камкудык 

рзд.279 рзд.279 

Талқұдық а. с. Талкудык 

Жамансор а. с. Жамансор 

Жантерек а. с. Жантерек 

Кенбай а. с. Кенбай 

Сарықұмақ а. с. Сарыкумак 

Кемерші а. с. Кемерши 

Көкбұлақ а. с. Кокбулак 

Қызылбұлақ 1 а. с. Кызылбулак 1 

Қызылбұлақ 2 а. с. Кызылбулак 2 

Сарықұмақ а. с. Сарыкумак 

Төртқұдық уч. уч.Торткудык 

Соркөл а. с. Сорколь 

Қурайлы а. с. Курайлы 

Ұры а. с. Уры 

Тасқұдық а. с. Таскудык 

Ойыл а.о. Уильский с. о. 

Жасқайрат а. с. Жаскайрат 

Қожақым а. с. Кожакым 

Аққора а. с. Аккора 

Құлымжан а. с. Кулымжан 

Сарыжал а. с. Сарыжал 

Сары а. с. Сары 
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Мырзабайтүбек а. с. Мырзабайтубек 

Балабейіт а. с. Балабеит 

Асқар а. с. Аскар 

Айнаш а. с. Айнаш 

Ақшкөл а. с. Акшкол 

Арыстанғали а. с. Арыстангали 

Беріштам а. с. Бериштам 

Дәулетиман а. с. Даулетиман 

Жаман а. с. Жаман 

Сарықуыс а. с. Сарыкуыс 

Көкалабие а. с. Кокалабие 

Қоғабай а. с. Когабай 

Құлынкеткен а. с. Кулынкеткен 

Мырзағали а. с. Мырзагали 

Нұрпейыс а. с. Hурпейыс 

Тоқтамыс а. с. Токтамыс 

Тұрғали а. с. Тургали 

Бұзаубақ уч. уч.Бузаубак 

Жәмибұлақ уч. уч.Жамибулак 

Шиеліойтаң а. с. Шиелиойтан 

Сағыз а.о. Сагизский с. о. 

Сағыз а. с. Сагиз 

рзд.265 рзд.265 

Сарытоғай а. с. Сарытогай 

Алыпана уч. уч.Алып-ана 

Сарыапан уч. уч.Сарыапан 

Былқылдақты а. с. Былкылдакты 

Арменқора а. с. Арменкора 

Кенбай а. с. Кенбай 

Қызылсай а. с. Кызылсай 

Кілттоғай уч. уч.Килттогай 

Қоңыраулы а. с. Коныраулы 

Алау а. с. Алау 

Ұзынкөл а. с. Узынколь 

Шолақсай а. с. Шолаксай 

Ақжар а. с. Акжар 

Балбұлақ а. с. Балбулак 

Жаңақора а. с. Жанакора 

Көлдеуқұдық а. с. Колдеукудык 

Қандыкөл а. с. Кандыколь 

Наршөккен а. с. Hаршоккен 

Төсши а. с. Тосши 

Тасшағыл а.о. Тасшагильский с. о. 
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Тасшағыл а. с. Тасшагил 

Қоғам а. с. Когам 

Ақтай а. с. Актай 

Жаңақора 2 а. с. Жанакора 2 

Нұрмолда а. с. Hурмолда 

Сарытабан а. с. Сарытабан 

Алпыстөрт а. с. Алпыстурт 

Шиліарал а. с. Шилиарал 

Шұбарат а. с. Шубарат 

Атабасы уч. уч.Атабасы 

Еркебай уч. уч.Еркебай 

Қамияқора уч. уч.Камиякора 

Нұржантөбе уч. уч.Нуржантобе 

Қоныстану а. с. Коныстану 

Жондалы а. с. Жондалы 

Тасмола а. с. Тасмола 

Қайрақты а. с. Кайракты 

Ақшкол уч. уч.Акшкол 

Атамұрат уч. уч.Атамурат 

Бүргенді уч. уч.Бургенды 

Дәулетбай уч. уч.Даулетбай 

Досан уч. уч.Досан 

Нумұқан уч. уч.Нумукан 

Өтебай уч. уч.Утебай 

Склад уч. уч.Склад 

Төреқұл уч. уч.Торекул 

Тайсойған а.о. Тайсойганский с. о. 

Тайсойған а. с. Тайсойган 

Ақшкол 1 а. с. Акшкол 1 

Алтықұлақ а. с. Алтыкулак 

Аяпберген 1 а. с. Аяпберген 1 

Аяпберген 2 а. с. Аяпберген 2 

Аяпберген 3 а. с. Аяпберген 3 

Бегенияз а. с. Бегенияз 

Біртілеу а. с. Биртилеу 

Дінтуған а. с. Динтуган 

Жаңаиіс 1 а. с. Жанаис 1 

Жаңаиіс 2 а. с. Жанаис 2 

Жарболсын а. с. Жарболсын 

Иманәлі а. с. Иманали 

Көктөбе а. с. Коктобе 

Қарақожа 1 а. с. Каракожа 1 

Қарақожа 2 а. с. Каракожа 2 
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Көденбас а. с. Коденбас 

Құбаш 1 а. с. Кубаш 1 

Құбаш 2 а. с. Кубаш 2 

Мансұр а. с. Мансур 

Мұқаш а. с. Мукаш 

Нұржау а. с. Нуржау 

Ойтақ а. с. Ойтак 

Омар 1 а. с. Омар 1 

Омар 2 а. с. Омар 2 

Сәрсенбай а. с. Сарсенбай 

Сарыкөжек а. с. Сарыкожек 

Тайлақбай а. с. Тайлакбай 

Талдықұм а. с. Талдыкум 

Шөлдербай а. с. Шолдербай 

Мақат ауданы Макатский район 

Мақат к.ә. Макатская п.а. 

Мақат к. п.Макат 

Сағыз –а. тж.ст. с. жд.ст.Сагиз 

Байшонас а.о. Байчунасский с. о. 

Байшонас а. с. Байчунас 

Доссор к.ә. Доссорская п.а. 

Доссор к. п.Доссор 

Ескене а.о. Искенинский с. о. 

Ескене а. с. Искене 

Бекбике а. с. Бекбике 

Комсомол а.о. Комсомольский с. о. 

Комсомол а. с. Комсомол 

Қошқар а.о. Кошкарский с. о. 

Қошқар а. с. Кошкар 

Махамбет ауданы Махамбетский район 

Махамбет а.о. Махамбетский с. о. 

Махамбет а. с. Махамбет 

Ақкүтір а. с. Аккутур 

Ақжайық а.о. Акжаиыкский с. о. 

Ақжайық а. с. Акжайык 

Ақтоғай а.о. Актогайский с. о. 

Ақтоғай а. с. Актогай 

Балаораз а. с. Бала Ораза 

Көпқуық а. с. Копкуык 

Кеңөріс а. с. Кенорис 

Манаш а. с. Манаш 

Өтешқали Атамбаев а. с. Отешкали Атамбаева 

Алға а.о. Алгинский с. о. 
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Алға а. с. Алга 

Алмалы а.о. Алмалинский с. о. 

Алмалы а. с. Алмалы 

Береке а. с. Береке 

Жаңаталап а. с. Жанаталап 

Бақсай а.о. Баксайский с. о. 

Таңдай а. с. Тандай 

Есмахан а. с. Есмахан 

Мойнақ а. с. Мойнак 

Көздіқора а. с. Коздикора 

Мыңтөбе а. с. Мынтобе 

Томан а. с. Томан 

Есбол а.о. Есбольский с. о. 

Есбол а. с. Есбол 

Ортақшыл а. с. Ортакшил 

Еңбекшіл а. с. Енбекшил 

Есіркеп а. с. Есиркеп 

Жалғансай а.о. Жалгансайский с. о. 

Жалғансай а. с. Жалгансай 

Сарайшық а.о. Сарайшиковский с. о. 

Сарайшық а. с. Сарайчик 

Ескі Сарыайшық а. с. Старый Сарайчик 

Сарытоғай а.о. Сарытогайский с. о. 

Сарытоғай а. с. Сарытогай 

Бейбарыс а.о. с. о. Бейбарыс 

Бейбарыс а. с. Бейбарыс 

Қызылжар а. с. Кызылжар 

Талдыкөл а. с.  Талдыколь 

Аққайың а. с.  Аккайын 

Бесікті а. с. Бесикты 

Еркінқала а. с. Еркинкала 

Редуть а. с. Редуть  

Сорочинок а. с. Сорочинск 

Шыныбек а. с. Шиныбек 

Теңдік а. с. Тендык 

Тополи а. с. Тополи 

Чапаев а. с. Чапаевское 
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Батыс Қазақстан облысы 

Западно-Казахстанская область 

Объектінің атауы 

Наименование объекта 

қазақ тілінде 

на казахском языке 

орыс тілінде 

на русском языке 

Батыс Қазақстан облысы Западно-Казахстанская область 

Орал Қ.Ә. Уральск Г.А. 

Орал қ. г.Уральск 

Дерқұл к.ә. Деркульская п.а. 

Дерқұл к. п.Деркул 

Кордон а. с.Кордон 

Ливкино а. с.Ливкино 

Маштаково а. с.Маштаково 

Желаево к.ә. Желаевская п.а. 

Желаево к. п.Желаево 

Зачаганск к.ә. Зачаганская п.а. 

Зачаганск к. п.Зачаганск 

Меловые Горки а. с.Меловые Горки 

Круглоозерное к.ә. Круглоозерновская п.а. 

Круглоозерное к. п.Круглоозерное 

Серебряков а. с.Серебряково 

Ақжайық ауданы Акжаикский район 

Чапаев а.о. Чапаевский с.о. 

Чапаев а. с.Чапаев 

Аюлы орманшаруашылығы Медвежье лесничество 

Мұнайбазасы Hефтебаза 

Ақжол а.о. Акжолский с.о. 

Ілбішін а. с.Лбищенское 

Қарша а. с.Карша 

Битілеу а. с.Битлеу 

Жайлыбай а. с.Жайлыбай 

Жұбаната а. с.Жубаната 

Сапарғали а. с.Сапаргали 

Қабыл а. с.Кабыл 

Бикет 2 а. с.Бикет 2 

Қәбдеш а. с.Кабдеш 

Сұлтанкөл а. с.Султанколь 

Молқұдық 1 а. с.Молкудык 1 

Молқұдық 2 а. с.Молкудык 2 

Мұрагер а. с.Мурагер 

Темірастау а. с.Темирастау 

Тінәлі а. с.Тинали 
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Ақүй а. с.Акуй 

Алқап а. с.Алкап 

Ащықұдық а. с.Ащикудык 

Ниғмет а. с.Hигмет 

Иманғали а. с.Имангали 

Кеңтүбек 1 а. с.Кентубек 1 

Кеңтүбек 2 а. с.Кентубек 2 

Қайыржан ж. отг.Кайыржан 

Қосауыз а. с.Косауыз 

Мәжит а. с.Мажит 

Садық а. с.Садык 

Ақсуат а.о Аксуатский с.о 

Ақсуат а. с.Аксуат 

Алтынбек а. с.Алтынбек 

Бақшақұдық а. с.Бакшакудык 

Грищенко а. с.Грищенко 

Сахарный алхат Сахарный алхат 

Ақбұлақ а. с.Акбулак 

Жагөр а. с.Жагор 

Найза а. с.Hайза 

Алғабас а.о. Алгабасский с.о. 

Алғабас а. с.Алгабас 

Бесоба а. с.Бесоба 

Железнов а. с.Железнов 

Мосыағаш а. с.Мосыагаш 

Новый Пашкин а. с.Hовый Пашкин 

Пашкин а. с.Пашкин 

Чукалин а. с.Чукалин 

Тегісжол а. с.Тегисжол 

Ақшелек а. с.Акшелек 

Алабайтал а. с.Алабайтал 

Жаңаорын а. с.Жанаорын 

Комсомольск а. с.Комсомольск 

Қызылүй а. с.Кызылуй 

Қызыливан а. с.Кызыливан 

Малый Горбунов а. с.Малый Горбунов 

Нағибин а. с.Hагибин 

Недопекин а. с.Hедопекин 

Сансызбай а. с.Сансызбай 

Сутягин а. с.Сутягин 

Қарағай а. с.Карагай 

Бесауыл Бесаул 

Карпов а. с.Карпов 
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Қосқұдық а. с.Коскудык 

Тәжірибе стансасы Опытная станция 

Сарыкөл а. с.Сарыколь 

Скоробогатов а. с.Скоробогатов 

Стольников а. с.Стольников 

Жаңажол а. с.Жанажол 

Азовское а. с.Азовское 

Тоған а. с.Тоган 

Казлакрица қосшары Подхоз Казлакрица 

Тальян алмабағы Яблочный сад Тальян 

Алмалы а.о. Алмалинский с.о. 

Алмалы а. с.Алмалы 

Большой а. с.Большой 

Круглый а. с.Круглый 

Қоскөл а. с.Косколь 

Лиман 49 а. с.Лиман 49 

Атамекен а. с.Атамекен 

Астау а. с.Астау 

Мантық а. с.Мантык 

Найза а. с.Hайза 

Мұнайбарлау Hефтеразведка 

Лиман 46 а. с.Лиман 46 

Жантемір а. с.Жантемир 

Арен а. с.Арен 

Агафия а. с.Агафия 

Бескүтір а. с.Бескутур 

Майтөбе а. с.Майтобе 

Томарқұдық а. с.Томаркудык 

Саржала а. с.Саржала 

Базартөбе а.о. Базартобинский с.о. 

Базартөбе а. с.Базартобе 

Қарабек а. с.Карабек 

Құдияр а. с.Кудияр 

Қадырқұл а. с.Кадыркул 

Жыра а. с.Жыра 

Елтай а. с.Елтай 

Көшербайтөбе а. с.Кошербайтобе 

Қарамола а. с.Карамола 

Сексен 1 а. с.Сексен 1 

Сексен 2 а. с.Сексен 2 

Қызылжар а. с.Кызылжар 

Балапан а. с.Балапан 

Базаршолан а.о. Базаршоланский с.о. 
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Базаршолан а. с.Базаршолан 

Есім а. с.Есим 

Ақжайық а. с.Акжайык 

Ақмешіт а. с.Акмешит 

Байбарақ а. с.Байбарак 

Жаңақұдық а. с.Жанакудык 

Кәріқұдық а. с.Карикудык 

Қалдыбай а. с.Калдыбай 

Қызылой а. с.Кызылой 

Төлеке а. с.Толеке 

Сәнияахмет а. с.Санияахмет 

Жаманқұдық а. с.Жаманкудык 

Ізбасар а. с.Избасар 

Баянтөбе а. с.Баянтобе 

Бударин а.о. Бударинский с.о. 

Бударино а. с.Бударино 

Аманжол а. с.Аманжол 

Байбұз а. с.Байбуз 

Қабыршақты а. с.Кабыршакты 

Самал а. с.Самал 

Ақжайық а. с.Акжайык 

Қазиолла а. с.Казиолла 

Мұнай құбыры Hефтепровод 

Үшкемпір а. с.Ушкемпир 

Коловертное а. с.Коловертное 

Атырау а. с.Атырау 

Киров гидроторабы Кировский гидроузел 

Бөгеуіл Пикет 

Изым а. с.Изым 

Есенсай а.о. Есенсайский с.о. 

Есенсай а. с.Есенсай 

Ақшкөл а. с.Акшкол 

Жалын а. с.Жалын 

Кеңсуат а. с.Кенсуат 

Жақаш а. с.Жакаш 

Катон а. с.Катон 

Тасоба а. с.Тасоба 

Алтықора а. с.Алтыкора 

Боранбай а. с.Боранбай 

Тама а. с.Тама 

Түлепқұл а. с.Тулепкул 

Жайық а.о. Жайыкский с.о. 

Жайық а. с.Жайык 
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Феофаново 2 а. с.Феофаново 2 

Жамбыл а.о. Жамбылский с.о. 

Жамбыл а. с.Жамбыл 

Балауса а. с.Балауса 

Үштөбе а. с.Үштөбе 

Ақкөл а. с.Акколь 

Жыланды а. с.Жыланды 

Қаратон а. с.Каратон 

Қызылағаш а. с.Кызылагаш 

Бұлан а. с.Булан 

Бітік а. с.Битик 

Нарөлген а. с.Hаролген 

Асылтұқымды атқора Племконюшня 

Қосшар Подхоз 

Сейітжанқұдық а. с.Сейтжанкудык 

Дөңгелек а. с.Донгелек 

Қосалқыстанса Подстанция 

Жаңабұлақ а.о. Жанабулакский с.о. 

Жаңабұлақ а. а.Жанабулак 

Әбілсай а. с.Абилсай 

Бітік суқоймасы а. с.Битикский водохранилище 

Егер а. с.Егер 

Железнов а. с.Железнов 

Иванаев а. с.Иванаев 

Карташов а. с.Карташов 

Майтөбе а. с.Майтобе 

Песок а. с.Песок 

Песчанный а. с.Песчанный 

Тасқұдық а. с.Таскудык 

Туренино а. с.Туренино 

Чернышов а. с.Чернышов 

Факей а. с.Факей 

Қосшығыр а. с.Косшыгыр 

Чесноков а. с.Чесноков 

Қабыршақты а.о. Кабыршактинский с.о. 

Первомай а. с.Первомай 

Пиунов а. с.Пиунов 

Птичник а. с.Птичник 

Үшқұдық а. с.Ушкудык 

Қарауылтөбе а.о. Карауылтобинский с.о. 

Қарауылтөбе а. с.Карауылтобе 

Бөдір а. с.Бодир 

Игілік а. с.Игилик 
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Орысбай а. с.Орысбай 

Коммунизм а. с.Коммунизм 

Қызылжар а. с.Кызылжар 

Саршымақ а. с.Саршымак 

Төре а. с.Торе 

Экспедиция Экспедиция 

Қырыққұдық а. с.Кырыккудык 

Қурайлысай а.о. Курайлысайский с.о. 

Жұбан Молдағалиев а. а.Жубана Молдагалиева 

Әтібек а. с.Атибек 

Сайқұдық а. с.Сайкудык 

Айтжан а. с.Айтжан 

Мерген а.о. Мергеневский с.о. 

Мерген а. с.Мергенево 

Ащықұдық а. с.Ащыкудык 

Дініш а. с.Диниш 

Мұқанқұдық а. с.Муканкудык 

Ниетқали а. с.Hиеткали 

Саралжын а. с.Саралжын 

Мойылды а. с.Мойылды 

Ақбала а. с.Акбала 

Мәдиғали а. с.Мадигали 

Тасқұдық а. с.Таскудык 

Шығанақ а. с.Шыганак 

Жолап а. с.Жолап 

Аққұтыр а. с.Аккутур 

Ахмет а. с.Ахмет 

Бектілеу а. с.Бектлеу 

Зинеш а. с.Зинеш 

Қонашкол а. с.Конашколь 

Тасан а. с.Тасан 

Сарытоғай а.о. Сарытогайский с.о. 

Жанама а. с.Жанама 

Жыра а. с.Жыра 

Ноғайсай а. с.Hогайсай 

Тойнаш а. с.Тойнаш 

Сарман а. с.Сарман 

Алмаағаш а. с.Алмаагаш 

Жамансай а. с.Жамансай 

Мәмбетәлі а. с.Мамбетали 

Сүндет а. с.Сундет 

Тайпақ а.о. Тайпакский с.о. 

Тайпақ а. с.Тайпак 
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Аврам а. с.Аврам 

Ащышеген 1 а. с.Ащышеген 1 

Ащышеген 2 а. с.Ащышеген 2 

Байболған а. с.Байболган 

Жаңақоныс а. с.Жанаконыс 

Қабанкөл а. с.Кабанколь 

Қырмызы а. с.Кырмызы 

Лиман а. с.Лиман 

Махат а. с.Махат 

Сүйіндік а. с.Суйундык 

Офицер а. с.Офицер 

Шәуеш 2 а. с.Шауеш 2 

Томпақ а. с.Томпак 

Шабдаржап а. с.Шабдаржап 

Купка а. с.Купка 

Мекет а. с.Мекет 

Рсалы а. с.Рсалы 

Сиырқумақ 1 а. с.Сиыркумак 1 

Сиырқумақ 2 а. с.Сиыркумак 2 

Талдықұдық а. с.Талдыкудык 

Бөрлі ауданы Бурлинский район 

Ақсай қ.ә. Аксайская г.а. 

Ақсай қ. г.Аксай 

Ақбұлақ а.о. Акбулакский с.о. 

Ақбұлақ а. с.Акбулак 

Сатайкөл а. с.Сатайколь 

Ақсу а.о. Аксуский с.о. 

Ақсу а. с.Аксу 

Жаңақоныс а. с.Жанаконыс 

Александров а.о. Александровский с.о. 

Александровка а. с.Александровка 

Березов а.о. Березовский с.о. 

Березовка а. с.Березовка 

рзд.Сұлусай рзд.Сулусай 

Бөрілі а.о. Бурлинский с.о. 

Бөрілі а. с.Бурли 

рзд.Анкаты рзд.Анкаты 

Масайтөбе а. с.Масайтобе 

Бумакөл а.о. Бумакольский с.о. 

Бумакөл а. с.Бумаколь 

Облавка а. с.Облавка 

Утвинка а. с.Утвинка 

Григорьев а.о. Григорьевский с.о. 
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Кеңтүбек а. а.Кентубек 

Шампа а. с.Шампа 

Бақтыарал а. а.Бактыарал 

Пролетарка а. с.Пролетарка 

Жарсуат а.о. Жарсуатский с.о. 

Жарсуат а. с.Жарсуат 

Димитрово а. с.Димитрово 

Қарашығанақ а. с.Карашыганак 

Қарағанды а.о. Карагандинский с.о. 

Кирово а. с.Кирово 

Қанай а.о. Канайский с.о. 

Қанай а. с.Канай 

Дәнелікөл а. с.Данеликоль 

Қызылтал а.о. Кызылталский с.о. 

Қызылтал а. с.Кызылтал 

Бестау а. с.Бестау 

Приурал а.о. Приуральный с.о. 

Приуральное а. с.Приуральное 

Пугачев а.о. Пугачевский с.о. 

Пугачево а. с.Пугачево 

Аралтал а. с.Аралтал 

Бесағаш а. с.Бесагаш 

Қаракұдық а.о. Каракудыкский с.о. 

Тихоновка а. с.Тихоновка 

Успен а.о. Успенский с.о. 

Успенка а. с.Успенка 

Жаңаталап а. с.Жанаталап 

Қаракемпір а. с.Каракемпир 

Жаңақала ауданы Жангалинский район 

Жаңақала а.о. Жанакалинский с.о. 

Жаңақала а. с.Жангала 

Бірлік а.о. Бирликский с.о. 

Бірлік а. с.Бирлик 

Жыра 1 а. с.Жыра 1 

Сәңкібай а. с.Санкибай 

Сиырсаралжын а. с.Сиырсаралжын 

Сиырқол 1 а. с.Сиыркол 1 

Сиырқол 2 а. с.Сиыркол 2 

Қоғалы 2 а. с.Когалы 2 

Қойсаралжын а. с.Койсаралжын 

Мортық Боранбай а. с.Мортык Боранбай 

Мортық Жандарбек а. с.Мортык Жандарбек 

Кішімортық а. с.Киши Мортык 
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Тұрдығұл а. с.Турдыгул 

Өтепбай а. с.Утепбай 

Шошақмола а. с.Шошакмола 

Ақбалшық а. с.Акбалшык 

Ақтаң а. с.Актан 

Жалтыркөл а. с.Жалтырколь 

Көшпан а. с.Кошпан 

Өзекбай а. с.Озекбай 

Тасоңғар а. с.Тасонгар 

Шөпоңғар а. с.Шопонгар 

Қоғалы 1 а. с.Когалы 1 

Үшкемпір а. с.Ушкемпир 

Дембей а. с.Дембей 

Ефим а. с.Ефим 

Жолқызыл а. с.Жолкызыл 

Иманбайбатығы а. с.Иманбайбатыгы 

Қаразагон а. с.Каразагон 

Көнішке а. с.Конишке 

Қожақ а. с.Кожак 

Қосмырза а. с.Космырза 

Сапарбатығы а. с.Сапарбатыгы 

Сейітқызыл а. с.Сейткызыл 

Тасқұдық а. с.Таскудык 

Тулақбай а. с.Тулакбай 

Еділсор а. с.Едильсор 

Жыра 2 а. с.Жыра 2 

Самен а. с.Самен 

Жаңажол а.о. Жанажолский с.о. 

Жаңажол а. с.Жанажол 

Кабушев шарқож кр.хоз Кабушев 

Плантация Плантация 

Тоқсоба а. с.Токсоба 

Кіші Айдархан а. с.Киши Айдархан 

Батыр а. с.Батыр 

Жаңаорын а. с.Жанаорын 

Қарасу а. с.Карасу 

ПМК ПМК 

Савенко а. с.Савенко 

Тереңқұдық а. с.Теренкудык 

Сарыкөл а. с.Сарыколь 

Ақсуат а. с.Аксуат 

Бесқасқа а. с.Бескаска 

Дауымбақ а. с.Даумбак 
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Дүйсембай а. с.Дуйсембай 

Жорта а. с.Жорта 

Қаражігіт а. с.Каражигит 

Қамыстыкөл а. с.Камыстыколь 

Мардан а. с.Мардан 

Мұстафа а. с.Мустафа 

Постройка а. с.Постройка 

Сайхы а. с.Сайхы 

Тәуке а. с.Тауке 

Тайбұқа а. с.Тайбука 

Тұщыөзен а. с.Тущыозен 

Шәуен а. с.Шауен 

Ақмола а. с.Акмола 

Бекбике а. с.Бекбике 

Нәрік а. с.Нарик 

Теңдік а. с.Тендик 

Баубек 1 а. с.Баубек 1 

Жастұлпар а. с.Жастулпар 

Қушығанақ а. с.Кушыганак 

Оңғарорны Онгарорны 

Фазлиорны Фазлиорны 

Сегізкебен а. с.Сегизкебен 

Жаңақазан а.о. Жанаказанский с.о. 

Жаңақазан а. с.Жанаказан 

Әли а. с.Али 

Ағым а. с.Агим 

Батау а. с.Батау 

Дәулет а. с.Даулет 

Жүніс а. с.Жунис 

Күті а. с.Кути 

Қадыр а. с.Кадыр 

Қазы а. с.Кази 

Қалмақшығыл а. с.Калмакшыгыл 

Қажия а. с.Кажия 

Қойқұм а. с.Койкум 

Құрмаш а. с.Курмаш 

Молдамұрат а. с.Молдамурат 

Нұғман а. с.Hугман 

Шәкібай а. с.Шакибай 

Шағала а. с.Шагала 

Әйіпсай а. с.Айипсай 

Кұспан а. с.Куспан 

Хайролла а. с.Хайролла 
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Балдырған а. с.Балдырган 

Бұзауой а. с.Бузауой 

Үшқұдық а. с.Ушкудык 

Жуалыой а. с.Жуалыой 

Әбіл а. с.Абиль 

Байкенже а. с.Байкенже 

Бекмағамбет а. с.Бекмаганбет 

Ешкі а. с.Ешки 

Қабыл а. с.Кабыл 

Қабден а. с.Кабден 

Мұқан а. с.Мукан 

Мырзабай а. с.Мырзабай 

Төлепқали а. с.Толепкали 

Әбіл а. с.Абиль 

Асабай а. с.Асабай 

Сарыбай а. с.Сарыбай 

Көпжасар а.о. Копжасарский с.о. 

Көпжасар а. с.Копжасар 

Әукентай а. с.Аукентай 

Айпара а. с.Айпара 

Аққұдық а. с.Аккудык 

Каттықұдық а. с.Каттыкудык 

Ащықызыл а. с.Ащыкызыл 

Байсымақ а. с.Байсымак 

Балапан а. с.Балапан 

Бозайғыр а. с.Бозайгыр 

Дізгінтөбе а. с.Дизгинтобе 

Досан 1 а. с.Досан 1 

Досан 2 а. с.Досан 2 

Доснияз а. с.Доснияз 

Жолқызыл а. с.Жолкызыл 

Жынғылды а. с.Жынгылды 

Терек а. с.Терек 

Кенжебай а. с.Кенжебай 

Изгаш а. с.Изгаш 

Кішісалтанат а. с.Киши Салтанат 

Қазыбай 1 а. с.Казыбай 1 

Қазыбай 2 а. с.Казыбай 2 

Қандыкөл а. с.Кандыколь 

Қайыр а. с.Кайыр 

Қартабай а. с.Картабай 

Қоңырқұдық а. с.Коныркудык 

Қосшыңырау а. с.Косшынырау 
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Қоңырқұдық а. с.Коныркудык 

Қияқты 1 а. с.Киякты 1 

Қаппан-Қазыл а. с.Каппан-Казыл 

Қырғын а. с.Кыргын 

Өгізқұдық а. с.Огизкудык 

Саздыбөлек а. с.Саздыболек 

Тасқұдық а. с.Таскудык 

Тонаша а. с.Тонаша 

Түйеқұдық а. с.Туйекудык 

Үшқызыл а. с.Ушкызыл 

Шарап а. с.Шарап 

Шеру а. с.Шеру 

Шоқа а. с.Шока 

Мамен а. с.Мамен 

Талдыапан а. с.Талдыапан 

Інгенөлген а. с.Ингенолген 

Салтанат а. с.Салтанат 

Саралжын а. с.Саралжын 

Үштас а. с.Уштас 

Қызылоба а.о. Кызылобинский с.о. 

Қызылоба а. с.Кызылоба 

Арыстанбек а. с.Арыстанбек 

Бесапан а. с.Бесапан 

Бозоба а. с.Бозоба 

Боранбай а. с.Боранбай 

Талсай 1 а. с.Талсай 1 

Жаңаорын Жанаорын 

Жантума а. с.Жантума 

Ибрагим а. с.Ибрагим 

Көшім орын Кошим орын 

Құлпытас а. с.Кулпытас 

Құмырұзақ а. с.Кумырузак 

Лагер Лагерь 

Малақай а. с.Малакай 

Мақсот а. с.Максот 

Өркен а. с.Оркен 

Станислав а. с.Станислав 

Тайпақ а. с.Тайпак 

Тоқтықұдық а. с.Токтыкудык 

Толсай а. с.Толсай 

Шетен а. с.Шетен 

Шымқұдық а. с.Шымкудык 

Шайдолла а. с.Шайдолла 
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Айтпай а. с.Айтпай 

Бөгет а. с.Богет 

Карамола а. с.Карамола 

Қырқыморын а. с.Кыркыморын 

Мырзағай а. с.Мырзагай 

Хафиз а. с.Хафиз 

Төртқұлақ а. с.Торткулак 

Бақша а. с.Бакша 

Парфел а. с.Парфел 

Тама а. с.Тама 

Маштексай а.о. Маштексайский с.о. 

Маштексай а. с.Маштексай 

Ащықұдық а. с.Ащыкудык 

Бердібек а. с.Бердибек 

Жанке а. с.Жанке 

Нығымет а. с.Hигмет 

Өтебай а. с.Отебай 

Саралжын а. с.Саралжын 

Шәйкен а. с.Шайкен 

Шомбал а. с.Шомбал 

Байсұлтан а. с.Байсултан 

Бостыбай а. с.Бостыбай 

Жанту а. с.Жанту 

Қисық а. с.Кисык 

Көккөз 1 а. с.Коккоз 1 

Көккөз 2 а. с.Коккоз 2 

Көккөз 3 а. с.Коккоз 3 

Қоңырқұдық а. с.Коныркудык 

Мұқыр а. с.Мукыр 

Айжарық а. с.Айжарык 

Жанап а. с.Жанап 

Көкмола а. с.Кокмола 

Қоскөл а. с.Косколь 

Қойтоғыл а. с.Койтогыл 

Қыдырбай а. с.Кыдырбай 

Қызылқабақ а. с.Кызылкабак 

Қырмакатон а. с.Кырмакатон 

Сарыжан а. с.Сарыжан 

Сауынқызыл а. с.Сауынкызыл 

Манке а. с.Манке 

Тереңкөл а. с.Теренколь 

Шалқар а. с.Шалкар 

Шанбай а. с.Шанбай 
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Шаншар а. с.Шаншар 

Шошақшағыл а. с.Шошакшагыл 

Жылқыбай а. с.Жылкыбай 

Мәңке 1 а. с.Манке 1 

Меңдешев а.о. Мендешевский с.о. 

Қырқопа а. а.Кыркопа 

Ақсай 1 а. с.Аксай 1 

Ақсай 2 а. с.Аксай 2 

Ақүй а. с.Акуй 

Кешен Комплекс 

Қызылбас а. с.Кызылбас 

Балғын а. с.Балгын 

Байтөк а. с.Байток 

Жетіқұдық а. с.Жетикудык 

Қарабарақ а. с.Карабарак 

Күрілдеуік а. с.Курилдеуик 

Карташово а. с.Карташово 

Делгір а. с.Делгир 

Жолқұдық а. с.Жолкудык 

Қаразагон а. с.Каразагон 

Күйген а. с.Куйген 

Сарыкөбен а. с.Сарыкобен 

Сүгірәлі а. с.Сугирали 

Орысқопа а. с.Орыскопа 

Пятимар а.о. Пятимарский с.о. 

Пятимар а. с.Пятимар 

Аққұс а. с.Аккус 

Атауқұдық а. с.Атаукудык 

Керей а. с.Керей 

Кіндікбидәйық а. с.Киндикбидайык 

Омарқыстау а. с.Омаркыстау 

Борық а. с.Борык 

Бесоба а. с.Бесоба 

Беспай а. с.Беспай 

Бетеге а. с.Бетеге 

Қадырқұл а. с.Кадыркул 

Қожан а. с.Кожан 

Қособа а. с.Кособа 

Қошпан а. с.Кошпан 

Сағатерек а. с.Сагатерек 

Плантация а. с.Плантация 

Байтал а. с.Байтал 

Жапақ а. с.Жапак 
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Зинепқұдық а. с.Зинепкудык 

Қамыстыкөл а. с.Камыстыколь 

Қызылоба а. с.Кызылоба 

Телятово а. с.Телятово 

Қарамола а. с.Карамола 

Мұхамбет а. с.Мухамбет 

Сарышығанақ 1 а. с.Сарышиганак 1 

Сарышығанақ 2 а. с.Сарышиганак 2 

Жәнібек ауданы Жанибекский район 

Жәнібек а.о. Жанибекский с.о. 

Жәнібек а. с.Жанибек 

Новая Жизнь а. с.Hовая Жизнь 

Бордақылау орны Откормпункт 

Ұмтыл а. с.Умтыл 

Ақоба а.о. Акобинский с.о. 

Ақоба а. с.Акоба 

Ақкөл а. с.Акколь 

Бруцеллез а. с.Бруцеллез 

Дәулет а. с.Даулет 

Зәкәрия а. с.Закария 

Кузнец а. с.Кузнец 

Мишка 1 а. с.Мишка 1 

Мишка 2 а. с.Мишка 2 

Миян а. с.Миян 

Оян 1 а. с.Оян 1 

Передаточный а. с.Передаточный 

Пайыл а. с.Пайыл 

Соркөл 1 а. с.Сорколь 1 

Сүлеймен а. с.Сулеймен 

Терек а. с.Терек 

Беркалы а. с.Беркалы 

Достық а. с.Дружба 

Жиенбет а. с.Жиенбет 

Сарай 1 а. с.Сарай 1 

Сарай 2 а. с.Сарай 2 

Соркөл 2 а. с.Сорколь 2 

Борсы а.о. Борсынский с.о. 

Борсы а. с.Борсы 

Бөгет а. с.Бугет 

Вышка а. с.Вышка 

Хайдар а. с.Хайдар 

Тегісшіл а. с.Тегисшил 

Таткен а. с.Таткен 
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Алпауыз а. с.Алпауыз 

Жақсыбай а.о. Жаксыбайский с.о. 

Жақсыбай а. с.Жаксыбай 

Айдарлы а. с.Айдарлы 

Зәкір а. с.Закир 

Қаракес а. с.Каракес 

Молотов а. с.Молотов 

Орошаемое а. с.Орошаемое 

Жалпақбас а. с.Жалпакбас 

Төрехан а. с.Турехан 

Третий а. с.Третий 

Ертарғын а. с.Ертаргын 

Жалын а. с.Жалын 

Ақадыр а. с.Акадыр 

Күйгенкөл а.о. Куйгенкольский с.о. 

Жасқайрат а. с.Жаскайрат 

Алтықашар а. с.Алтыкашар 

Арғыбет а. с.Аргыбет 

ГЭС ГЭС 

Бақ Сад 

Қолтабан а. с.Колтабан 

Астаусалған а. с.Астаусалган 

Бұхар а. с.Бухар 

Қарақұдық а. с.Каракудык 

Сарбоз а. с.Сарбоз 

Шошқа а. с.Шошка 

Құрсай а. с.Курсай 

Қоғалы а. с.Когалы 

Кішіқұрсай а. с.Кишикурсай 

Күйгенкөл а. с.Куйгенколь 

Саралжын а. с.Саралжын 

Төбебас а. с.Тобебас 

Шарбаққыры а. с.Шарбаккыры 

Бесқашар а. с.Бескашар 

Өнеге а. с.Онеге 

Әліп а. с.Алип 

Әбдохай а. с.Абдохай 

Арыстанғали а. с.Арыстангали 

Арық а. с.Арык 

Бірәлі а. с.Бирали 

Дәулет а. с.Даулет 

Қантай а. с.Кантай 

Қойшы а. с.Койшы 
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Құрманғазы а. с.Курмангазы 

Қызылоба а. с.Кызылоба 

Өктеш ауылы а. с.Октеш аул 

Өктеш шалашы Октеш шалашы 

Талас а. с.Талас 

Темірғали а. с.Темиргали 

Қамысты а.о. Камыстинский с.о. 

Қамысты а. с.Камысты 

Ескімай а. с.Ескимай 

Қамысты а. с.Камысты 

Сорғы Hасосный 

Саралжын а. с.Саралжын 

Первое Мая а. с.Первое Мая 

Әбен а. с.Абен 

Асима а. с.Асима 

Жайылма а. с.Жаилма 

Жаңатұрмыс а. с.Жанатурмыс 

Желқалақ а. с.Желкалак 

Мәстек а. с.Мастек 

Талов а.о. Таловский с.о. 

Талов а. с.Таловка 

Майтүбек а. с.Майтубек 

Аманат а. с.Аманат 

Комсомол а. с.Комсомол 

Тау а.о. Тауский с.о. 

Тау а. с.Тау 

Бәсеке а. с.Басеке 

Жігер 1 а. с.Жигер 1 

Жігер 2 а. с.Жигер 2 

Жыра а. с.Жыра 

Нұғман а. с.Нугман 

Қошақай а. с.Кошакай 

Сапи а. с.Сапи 

Стандарт а. с.Стандарт 

Третий а. с.Третий 

Шеген а. с.Шеген 

Ерғазы а. с.Ергазы 

Тұяқ а. с.Туяк 

Жігер а. с.Жигер 

Соналы 1 а. с.Соналы 1 

Соналы 2 а. с.Соналы 2 

И.Жұмаев ат.а. с.им.И.Жумаева 

Есқақ а. с.Ескак 
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Татран а. с.Татран 

Ғиззат а. с.Гиззат 

Ұмтыл а. с.Умтыл 

Ұзынкөл а.о. Узункольский с.о. 

Ұзынкөл а. с.Узунколь 

Абдолла а. с.Абдолла 

Мыңжас а. с.Мынжас 

Нығмет а. с.Hыгмет 

Мұратсай а. с.Муратсай 

Азамат а. с.Азамат 

Апақаш а. с.Апакаш 

Арашаем а. с.Арашаем 

Баймұрат а. с.Баймурат 

Бруцеллез а. с.Бруцеллез 

Ибраим а. с.Ибраим 

Шамұрат а. с.Шамурат 

Еңбекші а. с.Енбекши 

Алтықашар Алтыкашар 

Бірінші а. с.Биринши 

Инженер а. с.Инженер 

Тәни а. с.Тани 

Зеленов ауданы Зеленовский район 

Переметное а.о. Переметнинский с.о. 

Переметное а. с.Переметное 

Забродино а. с.Забродино 

Калининское а. с.Калининское 

Озерное а. с.Озерное 

Поливное а. с.Поливное 

Усихино а. с.Усихино 

Қаражар а. с.Қаражар 

Дария а.о. Дарьинский с.о. 

Дарьинское а. с.Дарьинское 

Озерное а. с.Озерное 

Радиоорталық Радиоцентр 

Галицино а. с.Галицино 

Железнов а.о. Железновский с.о. 

Железново а. с.Железново 

Гремячее а. с.Гремячее 

Новенький а. с.Hовенький 

рзд.13 рзд.13 

Соколовка а. с.Соколовка 

Зеленый а.о. Зеленовский с.о. 

Зеленое а. с.Зеленое 
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Асерчево а. с.Асерчево 

Красноармейск а.о. Красноармейский с.о. 

Красноармейское а. с.Красноармейское 

Спартак а. с.Спартак 

Краснов а.о. Красновский с.о. 

Погодаево а. с.Погодаево 

Астафьево а. с.Астафьево 

Котельниково а. с.Котельниково 

Чапурино а. с.Чапурино 

Щучкино а. с.Щучкино 

Көшім а.о. Кушумский с.о. 

Үлкен Шаған а. с.Большой Чаган 

Иртикеев үйі Дом Иртикеева 

Волков-Суворов үйі Дом Волкова-Суворова 

ЛДПС Үлкен Шаған ЛДПС Большой Чаган 

Үлкен Шаған қосалқыстансасы Подстанция Большой Чаган 

Дала қосы Полевой стан 

Жаңатаң а. с.Жанатан 

Солтыкүйі Дом Солтык 

Владимировка а. с.Владимировка 

Хонинүйі Дом Хонина 

Колесово а. с.Колесово 

Көшім а. с.Кушум 

Көшім қосалқыстансасы Подстанция Кушум 

Дала қосы Полевой стан 

Кіші Шаған а. с.Малый Чаган 

Өркен а. с.Өркен 

Степное 2 а. с.Степное 2 

Цинковая а. с.Цинковая 

Макаров а.о. Макаровский с.о. 

Макарово а. с.Макарово 

Мирное а. с.Мирное 

Садовое а. с.Садовое 

Мичурин а.о. Мичуринский с.о. 

Мичуринское а. с.Мичуринское 

Пеленгатор Пеленгатор 

Абай а. с.Абай 

Жамбыл а. с.Жамбыл 

Зеленое а. с.Зеленое 

Көпір Мост 

Набережное а. с.Hабережное 

Октябрьское а. с.Октябрьское 

Турбаза Турбаза 
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Садовое а. с.Садовое 

Первосовет а.о. Первосоветский с.о. 

Первосоветское а. с.Первосоветское 

Белоглинка а. с.Белоглинка 

Карпово а. с.Карпово 

Таловая а. с.Таловая 

Раздольный а.о. Раздольненский с.о. 

Раздольное а. с.Раздольное 

Красный Свет а. с.Красный Свет 

Белес а.о. Белесский с.о. 

Белес а. с.Белес 

рзд.Кордон рзд.Кордон 

Ақжол а. с.Акжол 

Рубежин а.о. Рубежинский с.о. 

Рубежинское а. с.Рубежинское 

Шолпан а. с.Чулпан 

Егіндібұлақ а.о. Егиндибулакский с.о. 

Егіндібұлақ а. с.Егиндыбулак 

Чесноково а. с.Чесноково 

Трекин а.о. Трекинский с.о. 

Трекино а. с.Трекино 

Володарское а. с.Володарское 

Жайық а. с.Жайык 

Новенькое а. с.Hовенькое 

Достық а.о. Достыкский с.о. 

Достық а. с.Достык 

Факел а. с.Факел 

Махамбет а.о. Махамбетский с.о. 

Махамбет а. с.Махамбет 

Горбуново а. с.Горбуново 

Кожевниково а. с.Кожевниково 

Павлово а. с.Павлово 

Чеботарев а.о. Чеботаревский с.о. 

Чеботарево а. с.Чеботарево 

Хамино а. с.Хамино 

Чесноков а.о. Чесноковский с.о. 

Чесноково а. с.Чесноково 

Чиров а.о. Чировский с.о. 

Чирово а. с.Чирово 

Балабаново а. с.Балабаново 

Чуваш а.о. Чувашинский с.о. 

Чувашинское а. с.Чувашинское 

Красный Урал а. с.Красный Урал 



248 
 

Щапов а.о. Щаповский с.о. 

Щапово а. с.Щапово 

Янайкин а.о. Янайкинский с.о. 

Янайкино а. с.Янайкино 

Малшаруашылығы фирмасы Животноводческая фирма 

Богатск а. с.Богатск 

Скворкино а. с.Скворкино 

Январцев а.о. Январцевский с.о. 

Январцево а. с.Январцево 

Оператор үйі Дом оператора 

Кирсаново а. с.Кирсаново 

Петрово а. с.Петрово 

Чинарево а. с.Чинарево 

Казталовка ауданы Казталовский район 

Казталовка а.о. Казталовский с.о. 

Казталовка а. с.Казталовка 

Бозоба а. с.Бозоба 

Бозой а. с.Бозой 

Долдаш а. с.Долдаш 

Жұмағұл а. с.Жумагул 

Қайран а. с.Кайран 

Қайырбай а. с.Кайырбай 

Қуандық а. с.Куандык 

Нүкен а. с.Hукен 

Молокино а. с.Молокино 

Сүндетшеген а. с.Сундетшеген 

Төлеш а. с.Толеш 

Өтей а. с.Утей 

Шолақсай а. с.Шолаксай 

Байтұрған а. с.Байтурган 

Қуан а. с.Куан 

Қоныс а. с.Коныс 

Қапай а. с.Капай 

Маубас а. с.Маубас 

Бордақылау орны Откормплощадка 

Ерікті қала а. с.Ерикти кала 

Сексенбаев а. с.Сексенбаев 

Бек а. с.Бек 

Қарасу а. с.Карасу 

Қамысқора Камышкора 

Нұғыман а. с.Hугыман 

Майтан а. с.Майтан 

Мышым а. с.Мышым 
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Сайқұдық а. с.Сайкудык 

Шаути а. с.Шаути 

Шоқақ а. с.Шокак 

Алтыбаз а. с.Алтыбаз 

Көппәтер а. с.Коппатер 

Ақпәтер а.о. Акпатерский с.о. 

Ақпәтер а. с.Акпатер 

АГРЭС АГРЭС 

Байтұрған а. с.Байтурган 

Жәгор а. с.Жагор 

Қаракөбік а. с.Каракобик 

Посев а. с.Посев 

Сексенбай а. с.Сексенбай 

Қоссортаң а. с.Коссортан 

Тақырсуат а. с.Такырсуат 

Кішкенеталдықұдық а. с.Кишкенеталдыкудык 

Бөлекшұбар а. с.Болекшубар 

Жаңашұбар а. с.Жанашубар 

Кішкенешал а. с.Кишкенешал 

Берікқали а. с.Бериккали 

Қараағаш 1 а. с.Караагаш 1 

Қараағаш 2 а. с.Караагаш 2 

Қанаткөбік а. с.Канаткобик 

Меншин а. с.Меншин 

Березин а.о. Березинский с.о. 

Қайыңды а. а.Кайынды 

Ақсүйрік а. с.Аксуйрик 

Далабай а. с.Далабай 

Егіндіой а. с.Егиндыой 

Жаманқұдық а. с.Жаманкудык 

Жалғызшығыр а. с.Жалгызшыгыр 

Нәсіболла а. с.Hасиболла 

Тереңқұдық а. с.Теренкудык 

Тоғызқарағай а. с.Тогызкарагай 

Хисмет а. с.Хисмет 

Сұпыш а. с.Супыш 

Ащысай а. с.Ащисай 

Жүністүбек а. с.Жунустубек 

Кенжеғали а. с.Кенжегали 

Болашақ а.о. Болашакский с.о. 

Болашақ а. с.Болашак 

Асан а. с.Асан 

Васкино а. с.Васкино 
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Қамай а. с.Камай 

Қамыстыкөл а. с.Камыстыколь 

Қолғанов а. с.Колганов 

Молотков а. с.Молотков 

Көпкүтір а. с.Копкутир 

Ащықұдық а. с.Ащикудык 

Дуково а. с.Дуково 

Жаңаорын Жанаорын 

Оңайбек а. с.Онайбек 

Оспан 1 а. с.Оспан 1 

Плантация Плантация 

Харитон а. с.Харитон 

Чебаково а. с.Чебаково 

Жаңатаң а. а.Жанатан 

Аққурай а. а.Аккурай 

Беденка а. с.Беденка 

Кашка а. с.Кашка 

Садық а. с.Садык 

Текебай а. с.Текебай 

Тереңқұдық а. с.Теренкудык 

Тұщықұдық а. с.Тушыкудык 

Шильная балка Шильная балка 

Бостандық а.о. Бостандыкский с.о. 

Бостандық а. с.Бостандык 

Айтқұл а. с.Айткул 

Ақсуат а. с.Аксуат 

Исқақ а. с.Искак 

Мұқанбет а. с.Муканбет 

Канал а. с.Канал 

Қайып а. с.Кайып 

Қоңырша а. с.Конырша 

Тасоба а. с.Тасоба 

Қаракөл а. с.Караколь 

Ақкөлмек а. с.Акколмек 

Бекіш а. с.Бекиш 

Бесоба а. с.Бесоба 

Бекет а. с.Бекет 

Биеөлген а. с.Биеолген 

Жаңабаз а. с.Жанабаз 

Жаманқұдық а. с.Жаманкудык 

Жылти а. с.Жылти 

Ибатшеген а. с.Ибатшеген 

Қамыстыкөл а. с.Камыстыколь 
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Қосарал а. с.Косарал 

Қурайлы а. с.Курайлы 

Құлшыман а. с.Кулшыман 

Нәсіп а. с.Hасип 

Онбай а. с.Онбай 

Сабыр а. с.Сабыр 

Бірік а.о. Бирикский с.о. 

Әжібай а. с.Ажибай 

Ағашүй Агашуй 

Құркөл а. с.Курколь 

Лекер а. с.Лекер 

Жұмыр а. с.Жумыр 

Қызылту а. с.Кызылту 

Ақбасты а. с.Акбасты 

Жаңабаз а. с.Жанабаз 

Кердері а. с.Кердери 

Мәнгүр а. с.Мангур 

Шұңқыркөл а. с.Шункырколь 

Саралжын а. с.Саралжын 

Жалпақтал а.о. Жалпакталский с.о. 

Жалпақтал а. с.Жалпактал 

Құлақ а. с.Кулак 

Жаңажол а.о. Жанажолский с.о. 

Жаңажол а. с.Жанажол 

Әбіш а. с.Абиш 

Назар а. с.Hазар 

Қарасу 1 а. с.Карасу 1 

Шоқа а. с.Шока 

Қарасу 2 а. с.Карасу 2 

Таз а. с.Таз 

Көмекші а. с.Комекши 

Байжиен а. с.Байжиен 

Жылти а. с.Жылти 

Нарөлген а. с.Hаролген 

Сақрыл а. с.Сакрыл 

Төремұрат а. с.Туремурат 

Таңат а. с.Танат 

Айғанша а. с.Айганша 

Арықбай а. с.Арыкбай 

Даси а. с.Даси 

Қараоба а. с.Караоба 

Малақан а. с.Малакан 

Бақ Сад 
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Қаражыра а. с.Каражира 

Құлақ а. с.Кулак 

Сұлтаншеген а. с.Султаншеген 

Көктерек а.о. Коктерекский с.о. 

Көктерек а. с.Коктерек 

Балауса а. с.Балауса 

Майтүбек а. с.Майтубек 

Мамай 1 а. с.Мамай 1 

Тасқұдық а. с.Таскудык 

Мамай 2 а. с.Мамай 2 

Төсқұдық 2 а. с.Тоскудык 2 

Еламан а. с.Еламан 

Жібек а. с.Жибек 

Полевой а. с.Полевой 

Оразғали а. с.Уразгали 

Әлиқопа а. с.Аликопа 

Есболат а. с.Есболат 

Жетікебен а. с.Жетикебен 

Халайық а. с.Халайык 

Шыбынды а. с.Шыбынды 

Саралжын а. с.Саралжын 

Өтеп а. с.Отеп 

Шегірткелі а. с.Шегирткели 

Сатыбалды а. с.Сатыбалды 

Қараоба а.о. Караобинский с.о. 

Қараоба а. с.Караоба 

Алау а. с.Алау 

Баянбай а. с.Баянбай 

Еділбай а. с.Едильбай 

Жалын а. с.Жалын 

Комсомол а. с.Комсомол 

Мәди а. с.Мади 

Ұшқын а. с.Ушкын 

Еңбек а. с.Енбек 

Әбдіреш а. с.Абдыреш 

Ақшырақ а. с.Акшырак 

Алғали а. с.Алгали 

Елтай а. с.Елтай 

Қонысбай а. с.Конысбай 

Жаңабай а. с.Жанабай 

Жаңаөрнек а. с.Жанаорнек 

Катон а. с.Катон 

Темірғали а. с.Темиргали 
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Қараөзен а.о. Караузенский с.о. 

Қараөзен а. с.Караузен 

Жас а. с.Жас 

Алкеш а. с.Алкеш 

Дүкен а. с.Дукен 

Елексай а. с.Елексай 

Жүзбай а. с.Жузбай 

Кадер а. с.Кадер 

Қожантай а. с.Кожантай 

Сарышығанақ а. с.Сарышыганак 

Хиуа а. с.Хиуа 

Кіші Қорған а. с.Киши Корган 

Қанатқали а. с.Канаткали 

Қожа а. с.Кожа 

Үлкен Қорған а. с.Улкен Корган 

Құлақ а. с.Кулак 

Кузьма а. с.Кузьма 

Серік а. с.Серик 

Ащықұдық 1 а. с.Ашыкудык 1 

Ащықұдық 2 а. с.Ашыкудык 2 

Серік шопанның үйі Дом чабана Серика 

Жабайкин а. с.Жабайкин 

Қарасу 1 а. с.Карасу 1 

Николай а. а.Hиколай 

Күрке Стан 

Темірастау а. с.Темирастау 

Жаңаорын а. с.Жанаорын 

Шахат а. с.Шахат 

Қарасу а.о. Карасуский с.о. 

Қарасу а. с.Карасу 

Ащысай  а. с.Ащисай 

Бесқопа а. с.Бескопа 

Дәуқора а. с.Даукора 

Дауылбай а. с.Даулбай 

Шолаққопа а. с.Шолаккопа 

Бостандық а. с.Бостандык 

Жұлдыз а. с.Жулдыз 

Базарқұдық а. с.Базаркудык 

Сулыкөл а. с.Сулыколь 

Төртпішен а. с.Тортпишен 

Төреқұдық а. с.Торекудык 

Төреғали а. с.Торегали 

Айдархан а. с.Айдархан 
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Қушығанақ 1 а. с.Кушыганак 1 

Сарымсақ а. с.Сарымсак 

Сүттигенді а. с.Суттигенды 

Тоқсоба а. с.Токсоба 

Қошанкөл а.о. Кошанколский с.о. 

Қошанкөл а. с.Кошанколь 

Әжкей а. с.Ажкей 

Әкеш а. с.Акеш 

Ақсирақ а. с.Аксирак 

Бессалом а. с.Бессалом 

Болатбазы Болатбазы 

Қаратоқай а. с.Каратокай 

Қазақстан а. с.Казахстан 

Көктерек а. с.Коктерек 

Лұқпан а. с.Лукпан 

Новая Жизнь а. с.Hовая Жизнь 

Тұңғыш а. с.Тунгыш 

Бөгет а. с.Богет 

Бозоба а. с.Бозоба 

Қарасу а. с.Карасу 

Қитар а. с.Китар 

Мұқанай а. с.Муканай 

Собақ а. с.Собак 

Ордабай а. с.Ордабай 

Қарамырза а. с.Карамырза 

Қарақұдық а. с.Каракудык 

Қощан 1 а. с.Кошан 1 

Кощан 2 а. с.Кошан 2 

Мақанбазы Маканбазы 

Сейітімбет а. с.Сейтимбет 

Темірболат а. с.Темирболат 

Түлептүбеш а. с.Тулептубеш 

Талдыапан а.о. Талдыапанский с.о. 

Талдыапан а. с.Талдыапан 

Алмабақ Алмабак 

Бекбау а. с.Бекбау 

Қостанбай а. с.Костанбай 

Талсай а. с.Талсай 

Үлкенкөл а. с.Улкенколь 

Бейістерек а. с.Бейистерек 

Оразбай а. с.Оразбай 

Қайшақұдық а. с.Кайшакудык 

Байбоз а. с.Байбоз 



255 
 

Жаді а. с.Жади 

Қарағай а. с.Карагай 

Пашка а. с.Пашка 

Отызкебен а. с.Отызкебен 

Қособа с. с.Кособа 

Қособа 1 а. с.Кособа 1 

Ықлас а. с.Иклас 

Ормақай а. с.Ормакай 

Сарышүнкей а. с.Сарышункей 

Талап а. с.Талап 

Қабыршақ а. с.Кабыршак 

Тамон 1 а. с.Тамон 1 

Тамон 2 а. с.Тамон 2 

Сарықұдық а. с.Сарыкудык 

Талдықұдық а.о. Талдыкудыкский с.о. 

Талдықұдық а. с.Талдыкудык 

Қайрат а. с.Кайрат 

Құрман а. с.Курман 

Атықара а. с.Атыкара 

Тереңқұдық а. с.Теренкудык 

Таскүтір а. с.Таскутир 

Хайруш а. с.Хайруш 

Үрпек а. с.Урпек 

Сұйірген а. с.Суирген 

Тереңкөл а.о. Теренкольский с.о. 

Нұрсай а. с.Hурсай 

Әмірәлі а. с.Амирали 

Бригада Бригада 

Итқара а. с.Иткара 

Қырықәтеш а. с.Кырыкатеш 

Мешер а. с.Мешер 

Қараой а. с.Караой 

Кеңбоз а. с.Кенбоз 

Қалпақ 1 а. с.Колпак 1 

Қалпақ 2 а. с.Колпак 2 

Сағыз а. с.Сагыз 

Саралжың а. с.Саралжын 

Тұржан а. с.Туржан 

Шұбарат а. с.Шубарат 

Беспішен а. с.Беспишен 

Ерғали а. с.Ергали 

Жұмалы а. с.Жумалы 

Карл Маркс 1 а. с.Карл Маркс 1 
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Карл Маркс 2 а. с.Карл Маркс 2 

Табылғы а. с.Табылгы 

Тақырсазанды а. с.Такырсазанды 

Таңішкен а. с.Танышкен 

Уәлі а. с.Уали 

Мереке а. с.Мереке 

Ақболат а. с.Акболат 

Аша а. с.Аша 

Егіншеген а. с.Егиншеген 

Қоңыр а. с.Коныр 

Минаж а. с.Минаж 

Молдаш а. с.Молдаш 

Сазанды а. с.Сазанды 

Тама а. с.Тама 

Шора а. с.Шора 

Қаратөбе ауданы Каратобинский район 

Қаратөбе а.о. Каратобинский с.о. 

Қаратөбе а. с.Каратобе 

Аққозы а.о. Аккозинский с.о. 

Қоржын а. с.Коржын 

Бетшағыл а. с.Бетшагыл 

Қожанияз а. с.Кожанияз 

Көлқамыс а. с.Колькамыс 

Жұмағали а. с.Жумагали 

Аққозы а. с.Аккозы 

Қызылқұдық а. с.Кызылкудык 

Бесоба а. с.Бесоба 

Байекес а. с.Байекес 

Нұржаубаз Hуржаубаз 

Хасанағаш а. с.Хасанагаш 

Қосбаз а. с.Косбаз 

Сарықұмақ а. с.Сарыкумак 

Егіндікөл а.о. Егиндыкольский с.о. 

Егіндікөл а. с.Егиндыколь 

Жамансай а. с.Жамансай 

Калинин а. с.Калинин 

Қарақоға а. с.Каракога 

Тұрғанбай а. с.Турганбай 

Жігерлен а. с.Жигерлен 

Жусандыой а.о. Жусандыойский с.о. 

Жусандыой а. с.Жусандыой 

Бекмағанбет а. с.Бекмаганбет 

Ихсан а. с.Ихсан 
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Ханкөл а. с.Ханколь 

Тұрым а. с.Турым 

Қаракөл а.о. Каракольский с.о. 

Ақтай а. с.Актай 

Алакөл а. с.Алаколь 

Тоқсейіт а. с.Токсеит 

Қоскөл а. с.Косколь 

Сәрсенғали а. с.Сарсенгали 

Қоскөл а.о. Коскольский с.о. 

Қоскөл а. с.Косколь 

Арештоқжан а. с.Арештокжан 

Боранбай а. с.Боранбай 

Қамыстыкөл а. с.Камыстыколь 

Сатар а. с.Сатар 

Ұшаудан а. с.Ушаудан 

Шора а. с.Шора 

Шалғын а. с.Шалгын 

Ақбаз а. с.Акбаз 

Қален а. с.Кален 

Қошқарсойған а. с.Кошкарсойган 

Саралжың а.о. Саралжынский с.о. 

Қарақамыс а. с.Каракамыс 

Ағалық 2 а. с.Агалык 2 

Ақбақай а. с.Акбакай 

Жолқұдық а. с.Жолкудык 

Қарақұдық а. с.Каракудык 

Маши а. с.Маши 

Нияз а. с.Hияз 

Толғанбай а. с.Толганбай 

Бернияз а. с.Бернияз 

Түркебай а. с.Туркебай 

Тұрмағамбет а. с.Турмагамбет 

Үшкемпір а. с.Ушкемпир 

Сәуле а. с.Сауле 

Күнту а. с.Кунту 

Таласқұдық а. с.Таласкудык 

Шоңқайлыкөл а. с.Шонкайлыколь 

Сулыкөл а.о. Сулыкольский с.о. 

Сулыкөл а. с.Сулыколь 

Жетімсай а. с.Жетимсай 

Темірбек а. с.Темирбек 

Төлен а. с.Толен 

Айшуақ а. с.Айшуак 
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Рахпан а. с.Рахпан 

Үшана а. с.Ушана 

Батпақкөл а. с.Батпакколь 

Жаңабөгет а. с.Жанабогет 

Жанбас а. с.Жанбас 

Шала а. с.Шала 

Қарасай а. с.Карасай 

Шөптікөл а.о. Шоптыкольский с.о. 

Шөптікөл а. с.Шоптыколь 

Ақайдар а. с.Акайдар 

Бесоба а. с.Бесоба 

Алтыбаз а. с.Алтыбаз 

Соналы а. с.Соналы 

Ақмешіт а. с.Акмешит 

Ескі Шөптікөл а. с.Ески Шоптиколь 

Тереңқұдық а. с.Теренкудык 

Үшағаш а. с.Ушагаш 

Бөкейордасы ауданы Бокейординский район 

Сайқын а.о. Сайхинский с.о. 

Сайқын а. с.Сайхин 

Большевик а. с.Большевик 

Ақкемпір а. с.Аккемпир 

Бруцеллез а. с.Бруцеллез 

Гришка а. с.Гришка 

Далбын а. с.Далбын 

Жаңа пункт а. с.Жана пункт 

Кешен Комплекс 

Құмқұдық а. с.Кумкудык 

Құмақ а. с.Кумак 

Жатақорын 340 Казарма 340 

Молотов 1 а. с.Молотов 1 

Молотов 2 а. с.Молотов 2 

Мұса мекені Пункт Муса 

Бақ Сад 

Сатан а. с.Сатан 

Саралжың а. с.Саралжын 

Сертекшалаш а. с.Сертекшалаш 

Түйеқыстау Туйекыстау 

Ұзынқол 1 а с.Узунколь 1 

Ұзынқол 2 а. с.Узунколь 2 

Ұңғысын а. с.Унгысын 

Жәрмеңке а. а.Жарменке 

Ақгиық а. с.Акгиык 
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Айдарлы а. с.Айдарлы 

Ақбұлақ а. с.Акбулак 

Аханкөл 1 а. с.Аханколь 1 

Аханкөл 2 а. с.Аханколь 2 

Бектас а. с.Бектас 

Бригада 3 Бригада 3 

Бригада 4 Бригада 4 

Жұмагелді а. с.Жумагелды 

Кәмеш а. с.Камеш 

Қалыш а. с.Калыш 

Көктерек а. с.Коктерек 

Қопадай а. с.Копадай 

Құрманбай а. с.Курманбай 

Құмақ а. с.Кумак 

Пазыл а. с.Пазыл 

Лұқпанкөл 1 а. с.Лукпанколь 1 

Лұқпанкөл 2 а. с.Лукпанколь 2 

Сарыбасты а. с.Сарыбасты 

Ситәлі а. с.Ситали 

Мекен 9 Точка 9 

Шұңғыл а. с.Шунгил 

Шонай а. с.Шонай 

Жолдыбай а. с.Жолдыбай 

Жұмағали а. с.Жумагали 

Золотой а. с.Золотой 

Қайып а. с.Кайып 

Қаракөл 1 а. с.Караколь 1 

Қаракөл 2 а. с.Караколь 2 

Қаракөл 3 а. с.Караколь 3 

Жатақорын 365 Казарма 365 

Жатақорын 372 Казарма 372 

Жатақорын 390 Казарма 390 

Первомай а. с.Первомай 

Сарыбасты а. с.Сарыбасты 

Сүндет а. с.Сундет 

Тайғара а. с.Тайгара 

мекен 390 точка 390 

Филимон бағы Филимон сад 

Шоқайкөл 1 а. с.Шокайколь 1 

Шоқайкөл 2 а. с.Шокайколь 2 

Шоқайкөл 3 а. с.Шокайколь 3 

Бисен а.о. Бисенский с.о. 

Бисен а. с.Бисен 
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Айбас а. с.Айбас 

Ақайкөл а. с.Акайколь 

Ақсор а. с.Аксор 

Ақкемпір а. с.Аккемпир 

Бегалы а. с.Бегалы 

Жұлдыз а. с.Жулдыз 

Минаж а. с.Минаж 

Пайда а. с.Пайда 

Сансызбай а. с.Сансызбай 

Топжиде 1а. с.Топжиде 1 

Шәміл а. с.Шамиль 

Әліпқали а. с.Алипкали 

Жұмахмет а. с.Жумахмет 

Топжиде 2 а. с.Топжиде 2 

Жамбыл а. с.Жамбыл 

Бруцеллез а. с.Бруцеллез 

Уайс а. с.Уайс 

Досым 1 а. с.Досым 1 

Досым 2 а. с.Досым 2 

Досым 3 а. с.Досым 3 

Еркеатан а. с.Еркеатан 

Жалтыр 1 а. с.Жалтыр 1 

Жалқаш а. с.Жалкаш 

Қараой 1 а. с.Караой 1 

Кедебай а. с.Кедебай 

Көшкен а. с.Кошкен 

Қызылқабақ а. с.Кызылкабак 

Пішпанақ а. с.Пишпанак 

Рахима а. с.Рахима 

Сақау а. с.Сакау 

Қойма а. с.Склад 

Шалабай а. с.Шалабай 

Бисекен а. с.Бисекен 

Досым 4 а. с.Досым 4 

Жалтыр 2 а. с.Жалтыр 2 

Қараой 2 а. с.Караой 2 

Қараой 3 а. с.Караой 3 

Жиекқұм а. с.Жиеккум 

Айтқали а. с.Айткали 

Апақай а. с.Апакай 

Бесқұдық 1 а. с.Бескудык 1 

Бесқұдық 2 а. с.Бескудык 2 

Ескімектеп а. с.Ескимектеп 
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Есқали а. с.Ескали 

Жақия а. с.Жакия 

Қарақұл а. с.Карагул 

Көшкен а. с.Кошкен 

Мергенбай а. с.Мергенбай 

Мұрадым а. с.Мурадым 

Мысық а. с.Мысык 

Нияз 1 а. с.Hияз 1 

Нияз 2 а. с.Hияз 2 

Склад а. с.Склад 

Рзалы а. с.Рзалы 

Түйеөлген 1 а. с.Туйеолген 1 

Хамза а. с.Хамза 

Айтқали 2 а. с.Айткали 2 

Ғатау а. с.Гатау 

Түйеөлген 2 а. с.Туйеолген 2 

Көктерек а. с.Коктерек 

Ақкөлмек а. с.Акколмек 

Бахай а. с.Бахай 

Бегалы а. с.Бегалы 

Бестөбе а. с.Бестобе 

Ескіферма Ески ферма 

Жазағали а. с.Жазагали 

Жаманқора Жаманкора 

Жұмағали а. с.Жумагали 

Ыбрайым а. с.Ибраим 

Қарақалпақ а. с.Каракалпак 

Қараүңгір а. с.Караунгир 

Мақай а. с.Макай 

Меңдіхан а. с.Мендыхан 

Нұрпейіс а. с.Hурпеис 

Ойтақан а. с.Ойтакан 

Сатыпалды а. с.Сатыпалды 

Сүтшіғали а. с.Сутшигали 

Хайролла а. с.Хайролла 

Шандыр а. с.Шандыр 

Шәпи а. с.Шапи 

Шүкірғали а. с.Шукургали 

Жалғызшағыл а. с.Жалгызшагыл 

Насимолла а. с.Насимолла 

Өтебәлі а. с.Утебали 

Ұялы а.о Уялинский с.о. 

Ұялы а. с.Уялы 
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Арыстан а. с.Арыстан 

Базарбай а. с.Базарбай 

Бірімжар а. с.Биримжар 

Дөңгелек а. с.Донгелек 

Ескісельпо а. с.Ескисельпо 

Жүніс 1 а. с.Жунис 1 

Зұлқарнай а. с.Зулкарнай 

Қази а. с.Кази 

Қалық а. с.Калык 

Қызылүй а. с.Кызылуй 

Орақ а. с.Орак 

Сары а. с.Сары 

Тәжіман а. с.Тажиман 

Теміреш а. с.Темиреш 

Өмірбек а. с.Умирбек 

Тереңқұдық а. с.Теренкудык 

Байқонақ а. с.Байкунак 

Бірлік а. с.Бирлик 

Дүйсемәлі а. с.Дуйсемали 

Жолқұдық а. с.Жолкудык 

Миялыой а. с.Миялыой 

Мүсірғали а. с.Мусиргали 

Салық а. с.Салык 

Кеңой а. с.Кеной 

Адік а. с.Адик 

Ақмектеп а. с.Акмектеп 

Аманғали а. с.Амангали 

Арал а. с.Арал 

Дүйсенғали а. с.Дуйсенгали 

Жайлау а. с.Жайлау 

Жазит а. с.Жазит 

Жұмабек а. с.Жумабек 

Ибіс а. с.Ибис 

Имаш а. с.Имаш 

Илял а. с.Илял 

Қабеш а. с.Кабеш 

Қаражұма а. с.Каражума 

Кенжеғара а. с.Кенжегара 

Қуат а. с.Куат 

Построй а. с.Построй 

Түнпет а. с.Тунпет 

Андаш а. с.Андаш 

Дүйсенбай а. с.Дуйсенбай 
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Науша а. с.Hауша 

Жұмалы а. с.Жумалы 

Толыбай а. с.Толыбай 

Файзолла а. с.Файзолла 

Темір Масин ат.а.о. с.о.им.Темира Масина 

Бөрілі а. с.Борили 

Ақкөл а. с.Акколь 

Бабас а. с.Бабас 

Балбай а. с.Балбай 

Дәулетқали а. с.Даулеткали 

Қақпасор а. с.Какпасор 

Қаракенже а. с.Каракенже 

Қарабас а. с.Карабас 

Қалисақып а. с.Калисакып 

Қоңыршеген а. с.Коныршеген 

Құмысқали а. с.Кумыскали 

Мұхай а. с.Мухай 

Мырзағали а. с.Мырзагали 

Мырзагерей а. с.Мырзагерей 

Оспан а. с.Оспан 

Қадем а. с.Кадем 

Сәрсен а. с.Сарсен 

Склад а. с.Склад 

Строй а. с.Строй 

Танкіш а. с.Танкиш 

Тоғызқұдық а. с.Тогызкудык 

Шаңдыкөл а. с.Шандыколь 

Шахман а. с.Шахман 

Шынтемір а. с.Шынтемир 

Ақбұзау а. с.Акбузау 

Жалғызтал а. с.Жалгызтал 

Жетіжылдық а. с.Жетижылдык 

Қайырболат а. с.Кайырболат 

Қарабай а. с.Карабай 

Мұханбетқали а. с.Муханбеткали 

Солташ а. с.Султаш 

Сырмақ а. с.Сырмак 

Ұйымдас а. с.Уйымдас 

Хамза а. с.Хамза 

Хасайын а. с.Хасайын 

Шайхолла а. с.Шайхолла 

Ізбас 1 а. с.Избас 1 

Ізбас 2 а. с.Избас 2 
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Куйбышев а. с.Куйбышев 

Жігер а. с.Жигер 

Тереңқұдық а. с.Теренкудык 

Аққыстау а. с.Аккыстау 

Дола а. с.Дола 

Дүйсенғали а. с.Дуйсенгали 

Кәмелден а. с.Камелден 

Мағзомсары а. с.Магзомсары 

Садық а. с.Садык 

Самал а. с.Самал 

Саламат а. с.Саламат 

Мұратсай а.о. Муратсайский с.о. 

Мұратсай а. с.Муратсай 

Әжен а. с.Ажен 

Әпет а. с.Апет 

Ғиззат а. с.Гиззат 

Қошжан а. с.Косжан 

Қуанышәлі а. с.Куаншали 

Құпқа  а. с.Купка 

Мағзом а. с.Магзом 

Мұхат а. с.Мухат 

Терек а. с.Терек 

Көкқамыс а. с.Коккамыс 

мекен 26 точка 26 

Тайғара а. с.Тайгара 

Қәбдір 1 а. с.Кабдир 1 

Қәбдір 2 а. с.Кабдир 2 

Қәбдір 3 а. с.Кабдир 3 

Құбаш а. с.Кубаш 

Майғара 1 а. с.Майгара 1 

Майғара 2 а. с.Майгара 2 

Мәзілбек 1 а. с.Мазилбек 1 

Мәзілбек 2 а. с.Мазилбек 2 

Мәзілбек 3 а. с.Мазилбек 3 

Орда а.о. Ординский с.о. 

Хан Ордасы а. с.Хан Ордасы 

Қарасай а. с.Карасай 

Арыстанғали а. с.Арыстангали 

Қарасу а. с.Карасу 

Ақферма Акферма 

Арыстанғали а. с.Арыстангали 

Арон а. с.Арон 

Бәтен а. с.Батен 
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Бекес а. с.Бекес 

Бесбала а. с.Бесбала 

Бисен а. с.Бисен 

Жаңаталап а. с.Жанаталап 

Жаңааула Жанааула 

Жыра а. с.Жыра 

Кәдем а. с.Кадем 

Кәмеш 2 а. с.Камеш 2 

Қазанқап а. с.Казанкап 

Қандыағаш а. с.Кандыагаш 

Қарабала а. с.Карабала 

Қареке а. с.Кареке 

Қараорыс а. с.Караорыс 

Қарағұл а. с.Карагул 

Курорт Курорт 

Майлықуыс а. с.Майлыкуыс 

Мат а. с.Мат 

Меңжан а. с.Менжан 

Рахмет а. с.Рахмет 

Бақ Сад 

Самат а. с.Самат 

Самиғолла а. с.Самиголла 

Сапар а. с.Сапар 

Қос Стан 

Садық а. с.Садык 

Сырәлі а. с.Сыралы 

Соқырқарт а. с.Сокыркарт 

Сүйінәлі а. с.Суйинали 

мекен 4 точка 4 

мекен 10 точка 10 

мекен 11 точка 11 

Шамақ а. с.Шамак 

Ысық а. с.Ысык 

Бибол а. с.Бибол 

Елеу а. с.Елеу 

Жалғыз қарағай а. с.Жалгыз карагай 

Қараоба а. с.Караоба 

Солдатжиде а. с.Солдатжиде 

Шайман а. с.Шайман 

Сейітқали а. с.Сейткали 

Әбутәлі а. с.Абутали 

Әйтен а. с.Айтен 

Айтәлі а. с.Айтали 
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Аймекен а. с.Аймекен 

Бақыш 2 а. с.Бакыш 2 

Бозай а. с.Бозай 

Қартқожақ а. с.Карткожак 

Көпмола а. с.Копмола 

Құбайт а. с.Кубайт 

Кешен Комплекс 

Қуанәлі а. с.Куанали 

Қырықүй а. с.Кырыкуй 

Мағаз а. с.Магаз 

Мақар а. с.Макар 

Минай а. с.Минай 

Ружан а. с.Ружан 

Сайын а. с.Сайын 

Сырға а. с.Сырга 

Ташу а. с.Ташу 

Тінәлі а. с.Тинали 

мекен 1 точка 1 

мекен 2 точка 2 

мекен 3 точка 3 

мекен 4 точка 4 

мекен 5 точка 5 

мекен 6 точка 6 

мекен 7 точка 7 

мекен 8 точка 8 

мекен 38 точка 38 

Уап а. с.Уап 

Чумный а. с.Чумный 

Шәміш а. с.Шамиш 

Шортанғали а. с.Шортангали 

Боздақ а. с.Боздак 

Казарма а. с.Казарма 

3-мекен  екі точка 3 два 

Минай 2 а. с.Минай 2 

Подхоз а. с.Подхоз 

Үштерек а. с.Уштерек 

Әліпқали а. с.Алипкали 

Ақсай а. с.Аксай 

Аққыстау а. с.Аккыстау 

Ақсор а. с.Аксор 

Ғайнолла а. с.Гайнолла 

Дорба а. с.Дорба 

Ебін а. с.Ебин 
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Ескендір а. с.Ескендир 

Ескімектеп а. с.Ескимектеп 

Ерсайын а. с.Ерсайын 

Жаңааула Жанааула 

Қарабөлтек а. с.Караболтек 

Қожахмет а. с.Кожахмет 

Қоңырбай а. с.Конырбай 

Қызылағаш а. с.Кызылагаш 

Мұрат а. с.Мурат 

Қос Стан 

Сүлеймен а. с.Сулеймен 

Ұлмекен а. с.Улмекен 

Шау а. с.Шау 

Шау 2 а. с.Шау 2 

Абдол а. с.Абдол 

Қос 2 а. с.Кос 2 

Саралжың а.о. Саралжинский с.о. 

Саралжың а. с.Саралжын 

Ақой а. с.Акой 

Қараой а. с.Караой 

Қарақұдық а. с.Каракудык 

Қызылой а. с.Кызылой 

Молжыра а. с.Молжыра 

Ысықой а. с.Ысыкой 

Сүйектіжыра а. с.Суйектижыра 

Бескөл  а. с.Бесколь 

Құрманкөл 2 а. с.Курманколь 2 

Молжыра а. с.Молжыра 

Мұстахи а. с.Мустахи 

Шүкір қыстағы а. с.Зимовка Шукур 

Бескөл а. с.Бесколь 

Бозкөлмек а. с.Бозколмек 

Еңдідалық а. с.Ендидалык 

Қарашеген а. с.Карашеген 

Қабанжыра а. с.Кабанжыра 

Керебай а. с.Керебай 

Көкмола а. с.Кокмола 

Құрманкөл а. с.Курманколь 

Лайкөл а. с.Лайколь 

Сарыой а. с.Сарыой 

Теректіжыра а. с.Теректыжыра 

Сырым ауданы Сырымский район 

Жымпиты а.о. Жымпитынский с.о. 
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Жымпиты а. с.Жымпиты 

Бірінші Май а. с.Биринши Май 

Дүйсенбай а. с.Дуйсенбай 

Қапақ а. с.Капак 

Қамыстыкөл а. с.Камыстыколь 

Күзентай а. с.Кузентай 

Өлеңті а. с.Оленты 

Орыскөл а. с.Орысколь 

Сауғабай а. с.Саугабай 

Такыркөл а. с.Такырколь 

Алғабас а.о. Алгабасский с.о. 

Алғабас а. с.Алгабас 

Жаңаөңір а. с.Жанаонир 

Қыстаубай 1 а. с.Кыстаубай 1 

Қыстаубай 2 а. с.Кыстаубай 2 

Сулыкөл а. с.Сулыколь 

Сасықкөл а. с.Сасыкколь 

Жаман а. с.Жаман 

Көкеншеген а. с.Кокеншеген 

Қызылағаш а. с.Кызылагаш 

Аралтөбе а.о. Аралтобинский с.о. 

Аралтөбе а. с.Аралтобе 

Борбас а. с.Борбас 

Тіксай а. с.Тиксай 

Қызылағаш а. с.Кызылагаш 

Қоржыной а. с.Коржыной 

Бұлан а.о. Буланский с.о. 

Бұлан а. с.Булан 

Малемдеуорны Ветпункт 

Жаңабаз Жанабаз 

Жамбыл а. с.Жамбыл 

Ақперлі а. с.Акперли 

Бұлдырты а.о. Булдуртинский с.о. 

Бұлдырты а. с.Булдурты 

Аққұдық а. с.Аккудык 

Егіндіой а. с.Егиндыой 

Жарқамыс а. с.Жаркамыс 

Қоңыркөл а. с.Конырколь 

Көгеріс а. с.Когерис 

Қарақұдық а. с.Каракудык 

Қостөбе а. с.Костобе 

Қошабай а. с.Кошабай 

Елтай а.о. Елтайский с.о. 
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Тасқұдық а. с.Таскудык 

Алатау а. с.Алатау 

Жетікөл а.о. Жетыкольский с.о. 

Қосарал а. с.Косарал 

Ақоба а. с.Акоба 

Дөңгелексор а. с.Донгелексор 

Кенесары а. с.Кенесары 

Кеуден а. с.Кеуден 

Көбес а. с.Кобес 

Құтқожа а. с.Куткожа 

Төле а. с.Толе 

Жетікөл а. с.Жетыколь 

Ақбольница Акбольница 

Ақкөл а. с.Акколь 

Баба 1 а. с.Баба 1 

Баба 2 а. с.Баба 2 

Баба 3 а. с.Баба 3 

Жетікөл а. с.Жетиколь 

Өрбісім а. с.Орбисим 

Саралжынсай а. с.Саралжынсай 

Сыпыра а. с.Сыпыра 

Қарақұдық а. с.Каракудык 

Ащықұдық а. с.Ашыкудык 

Жосалы а.о. Жосалинский с.о. 

Қоңыр а. с.Коныр 

Былқылдақ а. с.Былкылдак 

Кеңаша а. с.Кенаша 

Тамды а. с.Тамды 

Қособа а.о. Кособинский с.о. 

Қособа а. с.Кособа 

Жырақұдық а. с.Жыракудык 

Ақшкол а. с.Акшкол 

Аяққол а. с.Аякколь 

Жетімсай а. с.Жетимсай 

Наху а. с.Hаху 

Шағат а. с.Шагат 

Ағатай а. с.Агатай 

Жаманкөл а. с.Жаманколь 

Жыралышығанақ а. с.Жыралышыганак 

Батыр а. с.Батыр 

Құдықсай а. с.Кудуксай 

Құлақ а. с.Кулак 

Сарыой а.о. Саройский с.о. 
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Шағырлой а. с.Шагырлой 

Жаңақоныс а. с.Жанаконыс 

Шеркешбай а. с.Шеркешбай 

Көздіқара а. с.Коздикара 

Оралбай а. с.Оралбай 

Қызылтаң а. с.Кызылтан 

Ахметжан а. с.Ахметжан 

Тіленше а. с.Тленше 

Талдыбұлақ а.о. Талдыбулакский с.о. 

Талдыбұлақ а. с.Талдыбулак 

Қазақстан а. с.Казахстан 

Шолақаңқаты а.о. Шолаканкатынский с.о. 

Тоғанас а. с.Тоганас 

Аңқаты а. с.Анкаты 

Қарағанды а. с.Караганды 

Құспанкөл а. с.Куспанколь 

Сегізүй а. с.Сегизуй 

Тасқала ауданы Таскалинский район 

Тасқала а.о. Таскалинский с.о. 

Тасқала а. с.Таскала 

Красненьское а. с.Красненьское 

Кузнецово а. с.Кузнецово 

Ақтау а.о. Актауский с.о. 

Ақтау а. с.Актау 

Кулаково а. с.Кулаково 

Беленькое а. с.Беленькое 

Жигули а. с.Жигули 

Қызылбас а. с.Кызылбас 

Ақкүшік а. с.Аккушик 

Черная Впадина а. с.Черная Впадина 

Аманкелді а.о. Амагельдинский с.о. 

Аманкелді а. с.Амангельды 

Шежін 1 а. с.Чижа 1 

Жармолай а. с.Жармолай 

Жигули а. с.Жигули 

Көлек а. с.Колек 

Достық а.о. Достыкский с.о. 

Достық а. с.Достык 

Суайдағыш Водокачка 

Өмірзақ а. с.Умурзак 

Ферма Ферма 

Вавилино а. с.Вавилино 

Крутая а. с.Крутая 
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Көшін а.о. Кошинский с.о. 

Оян а. с.Оян 

Айкүміс а. с.Айкумис 

Ақүй а. с.Акуй 

Жаңаауыл Жанааул 

Қоянүй а. с.Коянуй 

Қойшығұлқұдық а. с.Койшыгулкудык 

Қызылағаш а. с.Кызылагаш 

Комсомольское а. с.Комсомольское 

Баянас а. с.Баянас 

Чебаково а. с.Чебаково 

Аппаз а. с.Аппаз 

Ащы а. с.Ащы 

Жетіқұдық а. с.Жетикудык 

Қараой а. с.Караой 

Қазақстан а.о. Казахстанский с.о. 

Атамекен а. а.Атамекен 

Өндірістік бригада Производственная бригада 

Жұмалы а. с.Жумалы 

Белоусово 1 а. с.Белоусово 1 

Қалмақшабын а. с.Калмакшабын 

Аяқ а. с.Аяк 

Егізқопа а. с.Егизкопа 

Қамыстыкөл а. с.Камыстыколь 

Қалке а. с.Калке 

Молочная а. с.Молочная 

Новостройка а. с.Hовостройка 

Үштүлек а. с.Уштулек 

Шоқалақ а. с.Шокалак 

Кирово а. с.Кирово 

Митрофан а. с.Митрофан 

Өтеш а. с.Утеш 

Қисықсай а. с.Кисыксай 

Волжанка а. с.Волжанка 

Жетіқұдық а. с.Жетикудык 

Қисықсай 1 а. с.Кисыксай 1 

Қисықсай 2 а. с.Кисыксай 2 

Тозгүл а. с.Тозгуль 

Мереке а.о. Мерекенский с.о. 

Мереке а. а.Мереке 

Қарабөгет а. с.Карабогет 

Бубенец а. с.Бубенец 

Жайықбай а. с.Жайыкбай 
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Карташово а. с.Карташово 

Дүнбек а. с.Дюнбек 

Есенсай а. с.Есенсай 

Қалмақ а. с.Калмак 

Бескөл а. с.Бесколь 

Талдықұдық а. с.Талдыкудык 

Мерей а.о. Мерейский с.о. 

Мерей а. с.Мерей 

Құсқора Птичник 

Астраханкино а. с.Астраханкино 

Белугино а. с.Белугино 

Родники а. с.Родники 

Жемшін а. с.Жемчин 

Азовский а. с.Азовский 

Дояр а. с.Дояр 

Широкий а. с.Широкий 

Шорман а. с.Шорман 

Шежін а.о. Чежинский с.о. 

Шежін 2 а. с.Чижа 2 (Чежин) 

Алмалысай а. с.Алмалысай 

Ащы а. с.Ащы 

Бірлік а. с.Бирлик 

Жармалай а. с.Жармалай 

Көсем а. с.Кусем 

Жаңаауыл а. с.Жанааул 

Тапқан а. с.Тапкан 

Ермольчево а. с.Ермольчево 

Талдыбұлақ а. с.Талдыбулак 

Майрамкүл а. с.Майрамкуль 

Бақ Сад 

Студенческая а. с.Студенческая 

Центральная а. с.Центральная 

Теректі ауданы Теректинский район 

Федоров а.о. Федоровский с.о. 

Федоровка а. с.Федоровка 

Донецк а. с.Донецк 

Жайық а. с.Яик 

Қабылтөбе а. с.Кабылтобе 

Шарақап а. с.Шаракап 

Ақжайық а.о. Акжайыкский с.о. 

Ақжайық а. с.Акжайык 

Қалмақ а. с.Калмак 

Институт Институт 
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Абай а. с.Абай 

Ақжайық емдеу-сауықтыру орны санаторий Акжаик 

Қосшар а. с.Подхоз 

Сүттигенді а. с.Суттигенды 

Талпын а. с.Талпын 

Ақсоғым а.о. Аксогымский с.о. 

Ақсоғым а. с.Аксогым 

Бозай а. с.Бозай 

Калинин а. с.Калинин 

Үлкенеңбек а. с.Улкененбек 

Ақсуат а.о. Аксуатский с.о. 

Ақсуат а. с.Аксуат 

Әйтиев а. с.Айтиево 

Магистральное а. с.Магистральное 

Пойма а. с.Пойма 

Аңқаты а.о. Анкатинский с.о. 

Аңқаты а. с.Анкаты 

Балықцехы а. с.Рыбцех 

Ерсары а. с.Ерсары 

Қандық а. с.Кандык 

Новая точка а. с.Hовая точка 

Сатымшеген а. с.Сатымшеген 

Тасаншеген а. с.Тасаншеген 

Богданов а.о. Богдановский с.о. 

Богдановка а. с.Богдановка 

Долина а.о. Долинский с.о. 

Долинное а. с.Долинное 

Ақсай а. с.Аксай 

Жаңаталап а. с.Жанаталап 

Көнеккеткен а.о. Конеккеткенский с.о. 

Көнеккеткен а. с.Конеккеткен 

Жанияр а. с.Жанияр 

Қайбас а. с.Кайбас 

Қарамектеп а. с.Карамектеп 

Қызылақырап а. с.Кызылакрап 

Қамыстыкөл а. с.Камыстыколь 

Ақтөбе а. с.Актобе 

Қызылжар а. с.Кызылжар 

Новопавлов а.о. Hовопавловский с.о. 

Новопавловка а. с.Hовопавловка 

Подстепной а.о. Подстепновский с.о. 

Подстепное а. с.Подстепное 

Лесопитомник а. с.Лесопитомник 
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Тұқпай а. с.Тукпай 

Юбилейное а. с.Юбилейное 

Покатилов а.о. Покатиловский с.о. 

Покатиловка а. с.Покатиловка 

Придорожный а.о. Придорожный с.о. 

Придорожное а. с.Придорожное 

Алғабас а. с.Алгабас 

Сәрсен а. с.Сарсеново 

Приречный а.о. Приречный с.о. 

Приречное а. с.Приречное 

Төңкеріс а.о. Тонкерисский с.о. 

Төңкеріс а. с.Тонкерис 

Алебастрово а. с.Алебастрово 

Қоныссай а. с.Коныссай 

Шөптікөл а. с.Шоптыколь 

Ұзынкөл а.о. Узункольский с.о. 

Ұзынкөл а. с.Узунколь 

Шаған а.о. Чаганский с.о. 

Жаңаөмір а. с.Hовая Жизнь 

Бекей а. с.Бекей 

Социализм а. с.Социализм 

Сал Паром 

Сатым а. с.Сатым 

Шағатай а.о. Шагатайский с.о. 

Шағатай а. с.Шагатай 

Қарабас а. с.Карабас 

Қоғалытүбек а. с.Когалытубек 

Құтсиық а. с.Кутсиык 

Қызылжар а. с.Кызылжар 

Шалқар а.о. Шалкарский с.о. 

Сарыөмір а. с.Сарыомир 

Кирки а. с.Кирки 

Тюмень а. с.Тюмень 

Дуана а. с.Дуана 

Шалқар а. с.Шалкар 

Шыңғырлау ауданы Чингирлауский район 

Шыңғырлау а.о. Чингирлауский с.о. 

Шыңғырлау а. с.Шынгырлау 

рзд.Успешный рзд.Успешный 

Ақбұлақ а.о. Акбулакский с.о. 

Тасмола а. с.Тасмола 

Ақатан а. с.Акатан 

Қотантал а. с.Кутантал 
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Алмаз а.о. Алмазненский с.о. 

Алмаз а. с.Алмазное 

Шыңғырлау ст. ст. Чингирлау 

Аққұдық а. с.Аккудык 

Сегізсай а. с.Сегизсай 

Кіндікті а. с.Киндикты 

Чапай а. с.Чапай 

Ащысай а.о. Ащысайский с.о. 

Ащысай а. с.Ащысай 

Орманшар Лесхоз 

Тузово а. с.Тузово 

Аманкелді а. с.Амангельды 

Жіңішке а. с.Жинишке 

Жамантұз а. с.Жамантуз 

Мырзақара а. с.Мырзагара 

Талдысай а. с.Талдысай 

Белогор а.о. Белогорский с.о. 

Белогорка а. с.Белогорка 

Торыатбас а. с.Торыатбас 

Қараағаш а.о. Карагашский с.о. 

Қараағаш а. с.Караагаш 

Ақсуат а. с.Аксуат 

Қайыңды а. с.Кайынды 

Қарғалы а. с.Каргалы 

Қызылкөл а.о. Кызылкульский с.о. 

Қызылкөл а. с.Кызылколь 

Нарымбай а. с.Hарымбай 

Ақсоғым а. с.Аксогым 

Жаңакүш а. с.Жанакуш 

Ұрысай а. с.Ұрысай 

Қыстаубай а. с.Кыстаубай 

Үлгілі а. с.Улгили 

Саға а. с.Сага 

Шоқтыбай а. с.Шоктыбай 

Лубен а.о. Лубенский с.о. 

Лубен а. с.Лубенка 

Отрадное а. с.Отрадное 

Сұлукөл а. с.Сулуколь 

Юбилейное а. с.Юбилейное 

Полтава а.о. Полтавский с.о. 

Полтава а. с.Полтавка 

Тәжі а. с.Тажи 

Төменгі Қарасай а. с.Hижний Карасай 
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Жамбыл облысы 

Жамбылская область 
 

Объектінің атауы 

Наименование объекта 

қазақ тілінде 

на казахском языке 

 

орыс тілінде 

на русском языке 

1 2 

Жамбыл облысы Жамбылская область 

Тараз Қ.Ә. Тараз Г.А. 

Тараз қ. г.Тараз 

Байзақ ауданы Байзакский район 

Сарыкемер а.о. Сарыкемерский с.о. 

Сарыкемер а. с.Сарыкемер 

Қарлығаш пионерлагері Пионерлагерь Карлыгаш 

Базарбай а. с.Базарбай 

Қусақ а. с.Кусак 

Ботамойнақ а.о. Ботамойнакский с.о. 

Байзақ а. с.Байзак 

Ботамойнақ а. с.Ботамойнак 

Үшбұлақ ст. ст.Ушбулак 

Бурыл а.о . Бурылский с.о. 

Бурыл а. с.Бурыл 

Құмжота а. с.Кумжота 

Төрткүл а. с.Торткуль 

Дихан а.о. Диханский с.о. 

Дихан а. с.Дихан 

Аймантөбе а. с.Аймантобе 

Жеңіс а. с.Женис 

Жалғызтөбе а.о. Жалгызтобинский с.о. 

Жетібай а. с.Жетибай 

Аққия а. с.Аккия 

Сеңкібай а. с.Сенкибай 

Жаңатұрмыс а.о Жанатурмысский с.о. 

Көкбастау а. с.Кокбастау 

Ақшолақ ст. ст.Акшолак 

Жаңатұрмыс а. с.Жанатурмыс 

Жібек жолы а. с.Жибек жолы 

рзд.Қайнар рзд.Кайнар 

Тегістік  а. с.Тегистик 

Төрекелді а. с.Торекельды 

Көптерек а.о. Коптерекский с.о. 

Кеңес а. с.Кенес 
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Қызылжұлдыз а.о. Кызылжулдызский с.о. 

Қызылжұлдыз а. с.Кызылжулдыз 

Красная Заря а. с. Красная Заря 

Көктал а.о. Кокталский с.о. 

Көктал а. с.Коктал 

Қостөбе а.о. Костобинский с.о. 

Талас а. с.Талас 

Талас ст. ст.Талас 

Қостөбе а. с.Костобе 

Мырзатай а.о. Мырзатайский с.о. 

Мырзатай а. с.Мырзатай 

Дихан а. с.Дихан 

Суханбай а.о. Суханбаевский с.о. 

Жақаш а. с.Жакаш 

Көкөзек а. с.Кокозек 

Қарасу а. с.Карасу 

Сазтерек а.о. Сазтерекский с.о. 

Абай а. с.Абай 

Ақтөбе а. с.Актобе 

Жаңасаз а. с.Жанасаз 

Темірбек а.о. Темирбекский с.о. 

Темірбек а. с.Темірбек  

Сарыбарақ а. с.Сарыбарак 

Шахан а. с.Шахан 

Түймекент а.о. Туймекентский с.о. 

Түймекент а. с.Туймекент 

Ақшолақ а. с.Акшолак 

Багара 3 Багара 3 

Ақжар а. с.Акжар 

Үлгілі а.о. Ульгилинский с.о. 

Үлгілі а. с.Ульгили 

Ынтымақ а.о. Ынтымакский с.о. 

Мәдімар а. с.Мадимар 

Жамбыл ауданы Жамбылский район 

Аса а.о. Асинский с.о. 

Аса а. с.Асса 

Аса ст. Ст. Аса 

Рахат а. с.Рахат 

Айшабибі а.о. Айшабибинский с.о. 

Айшабибі а. с.Айшабиби 

Аулиебастау а. с.Аулиебастау 

Жаңабаз  Жанабаз 

Карабастау а. с.Карабастау 
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Қойық а. с.Куюк 

Қаратау а. с.Каратау 

Пионерлагерь Пионерлагерь 

Қызылтаң а. с.Кызылтан 

Ақбастау а.о. Акбастауский с.о. 

Бірлесу-Еңбек а. с.Бирлесу-Енбек 

Суқоймасы Водохранилище 

МТФ 5 МТФ 5 

Қосалқыстанса Подстанция 

Шоқай а. с.Шокай 

Дала қосы 1 Полевой стан 1 

Дала қосы 2 Полевой стан 2 

Ақбұлым а.о. Акбулымский с.о. 

Ақбұлым а. с.Акбулым 

Талас ст. ст.Талас 

Бесағаш а.о. Бесагашский с.о. 

Бесағаш а. с.Бесагаш 

ЛСП ЛСП 

МТФ МТФ 

Түркісіб а. с.Турксиб 

Қойық а. с.Куюк 

Гродеков а.о. Гродековский с.о. 

Гродеково а. с.Гродеково 

Дала қосы 1 Полевой стан 1 

Дала қосы 2 Полевой стан 2 

Қызылдиқан а. с.Кызылдихан 

Полатқосшы а.о. Полаткошинский с.о. 

Жалпақтөбе а. с.Жалпактобе 

Ақшолақ а. с.Акшолак 

Кыршынды а. с.Кыршынды 

Мойынқұм а. с.Мойынкум 

Ерназар а.о. Ерназарский с.о. 

Ерназар а. с.Ерназар 

Жамбыл а.о. Жамбылский с.о. 

Шәйқорық а. с.Шайкорык 

Дала қосы Полевой стан 

Бесжылдық а. с.Бесжылдык 

Қапал а. с.Капал 

Қоңыртөбе а. с.Коныртобе 

Дала қосы Полевой стан 

Танты а. с.Танты 

Шәйқорық ст. ст.Шайкорык 

Көлқайнар а.о. Колькайнар с.о. 



279 
 

Көлқайнар а. с.Колькайнар 

Тастөбе а. с.Тастобе 

Еңбек а. с.Енбек 

рзд.27 рзд.27 

Жамбыл а. с.Жамбыл 

Көлқайнар уч. уч. Колькайнарский 

Көксамал қосшар Подхоз Коксамал 

Қостөбе а. с.Костобе 

Қаракемер а.о. Каракемерский с.о. 

Қаракемер а. с.Каракемер 

Жаманкөл а. с.Жаманколь 

Данай а. с.Данай 

Сұлукөл а. с.Сулуколь 

Құмтиын а. с.Кумтиын 

Сеңгірбай а. с.Сенгирбай 

Қараой а.о. Караойский с.о. 

Пригородное а. с.Пригородное 

Жиделі а. с.Жидели 

рзд.Казарма рзд.Казарма 

Октябрь-Жеміс а. с.Октябрь–Жемис 

Қызылқайнар а.о. Кызылкайнарский с.о. 

Қызылқайнар а. с.Кызылкайнар 

Жасөркен а. с.Жасоркен 

Алмалы ж. отг.Алмалы 

Қарасай ж. отг.Карасай 

Құтырған ж. отг.Кутырган 

Пионерлагер Пионерлагерь 

Өрнек а.о. Орнекский с.о. 

Өрнек а. с.Орнек 

Жұма ст. ст.Жума 

Қаратөбе а.о. Каратобинский с.о. 

Бектөбе а. с.Бектобе 

Бәйтерек а. с.Байтерек 

Қызылшарық а. с.Кызылшарык 

Құмшағыл а.о. Кумшагалский с.о. 

Құмшағыл а. с.Кумшагыл 

Саяжайлар Дачи 

Көлтоған а. с.Кольтоган 

Қызылабад ст. ст.Кызылабад 

Шөлдала ст. ст.Шольдала 

Пионер а.о. Пионерский с.о. 

Пионер а. с.Пионер 

Шәйдана а. с.Шайдана 
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Ақкиік уч. уч.Аккиик 

ГРЭС демалыс аймағы Зона отдыха ГРЭС 

Жуалы ауданы Жуалынский район 

Б.Момышұлы атын.а.о. Б.Момышулы с.о. 

Б.Момышұлы атын.а. с.им.Б.Момышулы 

Ақсай а.о. Аксайский с.о. 

Қайрат а. с.Кайрат 

Диқан а. с.Дехкан 

Ақтөбе а.о. Актобинский с.о. 

Бәйтерек а. с.Байтерек 

Жаңаталап а. с.Жанаталап 

Күркіреусу ст. ст.Куркуреусу 

Марьяновка а. с.Марьяновка 

Билікөл а.о. Биликольский с.о. 

Қарабастау а. с.Карабастау 

Дарбаза а. с.Дарбаза 

Жылыбұлақ а. с.Жылыбулак 

ОТФ ОТФ 

Әбдіқадыр а. с.Абдыкадыр 

Ақсақалсай шатқалы Ущелье Аксакалсай 

Берқара шатқалы Ущелье Беркара 

Билікөл ж. отг.Биликоль 

Боралдай а.о. Боралдайский с.о. 

Көлтоған а. с.Кольтоган 

Ордаған а. с.Ордаган 

Шұбарағаш а. с.Шубарагаш 

Ертай а. с.Ертай 

Рысбек батыр ат.а. с.им.Рысбека батыра 

Қоғалы а. с.Когалы 

Аманкелді а. с.Амангельды 

Нұрлыкент а.о. Нурлыкент с.о. 

Нұрлыкент а. с.Нурлыкент 

Қазбастау рзд. рзд.Казбастау 

Түктібай а. с.Туктибай 

Жетітөбе а.о. Жетитобинский с.о. 

Кәріқорған а. с.Карикорган 

Қоңыртөбе а. с.Коныртобе 

Любимовка а. с.Любимовка 

Маяк а. с.Маяк 

Тасбастау а. с.Тасбастау 

Шыңбұлақ а. с.Шынбулак 

Көкбастау а.о. Кокбастауский с.о. 

Теріс а. с.Терис 
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ОТФ  ОТФ 

Бақалы а. с.Бакалы 

Көктөбе а. с.Коктобе 

Қосбөлтек а. с.Косболтек 

Күреңбел а.о. Куренбельский с.о. 

Күреңбел а. с.Куренбель 

ОТФ 1 малшар.уч. ОТФ 1 животновод.уч. 

Қаратас а. с.Каратас 

Қарасаз а.о. Карасазский с.о. 

Қарасаз а. с.Карасаз 

Ақбастау а. с.Акбастау 

Жұрымбай а. с.Журумбай 

Қарасу а. с.Карасу 

Юсуповка а. с.Юсуповка 

Қошқарата а.о. Кошкаратинский с.о. 

Қошқарата а. с.Кошкарата 

Кеңбұлақ а. с.Кенбулак 

Ақтасты а. с.Актасты 

Аралтөбе а. с.Аралтобе 

Қызтоған а. с.Кызтоган 

Шақпақ а.о. Шакпакский с.о. 

Шақпақата а. с.Шакпак ата 

Тәттібай Дүйсебайұлы а. с.Таттибая Дуйсебайулы 

Амансай а. с.Амансай 

Шақпақ ст. ст.Шакпак 

Ынтымақ а. с.Интымак 

Қызыларық а.о. Кызыларыкский с.о. 

Қызыларық а. с.Кызыларык 

Ақтөбе а. с.Актобе 

Алатау а. с.Алатау 

Береке а. с.Береке 

Коксай сторожовка Сторожовка Коксай 

Малшаруашылығы уч. уч.Животноводства 

Сырым ст. ст.Сырым 

Терісащыбұлақ а. с.Терсащибулак 

Мыңбұлақ а.о. Мынбулакский с.о. 

Көлбастау а. с.Кольбастау 

Талапты а. с.Талапты 

Тоғызтарау а.о. Тогызтарауский с.о. 

Тоғызтарау а. с.Тогызтарау 

ОТФ ОТФ 

Жаңаөткел а. с.Жанаоткель 

Құмсуат а. с.Кумсуат 
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МТФ МТФ 

Қордай ауданы Кордайский район 

Қордай а.о. Кордайский с.о. 

Қордай а. с.Кордай 

Алға а.о. Алгинский с.о. 

Алға а. с.Алга 

Көкадыр а. с.Кокадыр 

Мұзбел а. с.Музбель 

Ауқатты а.о. Аухаттинский с.о. 

Ауқатты а. с.Аухатты 

Қызылсай а. с.Кызылсай 

Өрікті а. с.Урюкты 

Рисполе а. с.Рисполе 

Бетқайнар а.о. Беткайнарский с.о. 

Бетқайнар а. с.Беткайнар 

Соғанды а. с.Соганды 

Жамбыл а.о. Жамбылский с.о. 

Жамбыл а. с.Жамбыл 

Жаңатұрмыс а. с.Жанатурмыс 

Кенен а.о. Кененский с.о. 

Кенен а. с.Кенен 

Қақпатас а.о. Какпатасский с.о. 

Қақпатас а. с.Какпатас 

Беріктас а. с.Бериктас 

Қаракемер а.о. Каракемерский с.о. 

Қаракемер а. с.Каракемер 

Керу а. с.Керу 

Қарасай а.о. Карасайский с.о. 

Қарасай батыр ат.а. с.им.Карасай батыра 

Еңбек а. с.Енбек 

Қарасу а.о. Карасуский с.о. 

Қарасу а. с.Карасу 

Өтеген а. с.Отеген 

Қасық а.о. Касыкский с.о. 

Қасық а. с.Касык 

Масаншы а.о. Масанчинский с.о. 

Масаншы а. с.Масанчи 

Күнбатыс 1 а. с.Кунбатыс 1 

Күнбатыс 2 а. с.Кунбатыс 2 

Ауыл а. с. Ауыл 

Ноғайбай а.о. Hогайбайский с.о. 

Ноғайбай а. с.Hогайбай 

Сарыбастау а. с.Сарыбастау 
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Шарбақты а. с.Шарбакты 

Отар а.о. Отарский с.о. 

Отар а. с.Отар 

Аңырақай рзд. рзд.Анрахай 

Қордай а. с.Кордай 

Құлжабасы а. с.Кулжабасы 

Шыңырау а. с.Шынырау 

Бел рзд. рзд.Бель 

Гвардейский к. п.Гвардейский 

Қарасай батыр а. с. Карасай батыра 

Сарыбұлақ а.о. Сарыбулакский с.о. 

Сарыбұлақ а. с.Сарыбулак 

Қайнар а. с.Кайнар 

Сортөбе а.о. Сортобинский с.о. 

Сортөбе а. с.Сортобе 

Бұлар батыр а. с.Булар батыра 

Степной а.о. Степновский с.о. 

Степное а. с.Степное 

Қолғұты а. с.Калгута 

Славное а. с.Славное 

Сұлутөр а.о. Сулуторьский с.о. 

Сұлутөр а. с.Сулуторь 

Көктөбе а. с.Коктобе 

Үлкенсұлутөр а.о. Улкенсулуторьский с.о. 

Үлкенсұлутөр а. с.Улкенсулуторь 

Белашово а. с.Белашово 

Тұрар Рысқұлов ауданы район Турара Рыскулова 

Құлан а.о. Куланский с.о. 

Құлан а. с.Кулан 

Үмбет а. с.Умбет 

Қарақат а. с.Каракат 

Ашбұлақ а. с.Ашбулак 

Қобдік а. с.Кобдик 

Құмарық а. с.Кумарык 

Қызылсиыр а. с.Кызылсиыр 

Шөңгер а. с.Шонгер 

Абай а.о. Абайский с.о. 

Еңбекші а. с.Енбекши 

МТФ МТФ  

Көкарық а. с.Кокарык 

Қобдиық а. с.Кобдиик 

Ақыртөбе а.о. Акыртобинский с.о. 

Ақыртөбе а. с.Акыртобе 
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Ақыртөбе ЛО Акыртобинский ЛО 

Малдыбай а. с.Малдыбай 

Жаңатұрмыс а.о. Жанатурмысский с.о. 

Жаңатұрмыс а. с.Жанатурмыс 

Аулиебұлақ уч. уч.Аулиебулак 

Қарақыстақ уч. уч.Каракыстак 

МТФ МТФ 

Мүңке ст. ст.Мунке 

Сорбұлақ уч. уч.Сорбулак 

Сұңқар уч. уч.Сункар 

Қарақыстақ а.о. Каракыстакский с.о. 

Каменка а. с.Каменка 

Жиек а. с.Жиек 

Таудағы бақ Сад в горах 

Жалпақсаз а. с.Жалпаксаз 

Қазақ а. с.Казах 

Тасшолақ а. с.Тасшолак 

рзд.9 рзд.9 

Көкдөнен а.о. Кокдоненский с.о. 

Көкдөнен а. с.Кокдонен 

Биғаш а. с.Бигаш 

Қарақұм а. с.Каракум 

Құрөзек а. с.Курозек 

Сарыбұлақ а. с.Сарыбулак 

Шөңгер а. с.Шонгер 

Жақсылық а. с.Жаксылык 

Құмарық ст. ст.Кумарык 

Қорағаты а.о. Корагатинский с.о. 

Қорағаты а. с.Корагаты 

Байлама а. с.Байлама 

Көкшұрат а. с.Кокшурат 

Тандыр а. с.Тандыр 

Аққайнар а. с.Аккайнар 

Қорағаты ст. ст.Корагаты 

Мамыртөбе а. с.Мамыртобе 

Тайқұдық а. с.Тайкудык 

Көгершін а.о. Когершинский с.о. 

Көгершін а. с.Когершин 

Баскөл а. с.Басколь 

Қарғалы 1 а. с.Каргалы 1 

Қарғалы 2 а. с.Каргалы 2 

МТФ МТФ 

Тақыркөл а. с.Такырколь 
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Қосапан а. с.Косапан 

Қайыңды а.о. Кайындинский с.о. 

Қайыңды а. с.Кайынды 

Орманшар 1 Лесхоз 1 

Орманшар 2 Лесхоз 2 

Алғабас а. с.Алгабас 

Орманшар 4 Лесхоз 4 

Мамай-Қайыңды а. с.Мамай-Кайынды 

Құмарық а.о. Кумарыкский с.о. 

Құмарық а. с.Кумарык 

Амзе а. с.Амзе 

МТФ МТФ 

Сатай а. с.Сатай 

Алғабас а. с.Алгабас 

Еспе а. с.Еспе 

Шұбай а. с.Шубай 

Қаракемер а. с.Каракемер 

Қараапан а. с.Караапан 

Тарази а. с.Тарази 

Ленин а.о. Ленинский с.о. 

Ленин а. с.Ленин 

Көкшұрат а. с.Кокшурат 

Байтелі а. с.Байтели 

Бесқатын а. с.Бескатын 

Бригада 1 АВМ Бригада 1 АВМ 

Қызылмола а. с.Кызылмола 

Қызылшаруа а. с.Кызылшаруа 

Ауғанбай а. с.Ауганбай 

Бесқатын а. с.Бескатын 

Қаратөбе а. с.Каратобе 

МТФ 2 МТФ 2 

Шошқабұлақ а. с.Шошкабулак 

рзд.98 рзд.98 

Луговой а.о. Луговской с.о. 

Луговое а. с.Луговое 

Новосельск а.о. Hовосельский с.о. 

Юбилейное а. с.Юбилейное 

Бригада 1 Бригада 1 

Бригада 3 Бригада 3 

Әбілқайыр а. с.Абылкаир 

Өрнек а.о. Орнекский с.о. 

Өрнек а. с.Орнек 

Жапырақты а. с.Жапыракты 
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МТФ МТФ 

Абжапар Жылқышиев ат.а. с.им.Абжапара Жилкишиева 

Жарлысу а. с.Жарлысу 

Талдыөзек а. с.Талдыозек 

Сәлімбай Прманов а. с.Салимбай Прманов 

Сұңғайты а. с.Сункайты 

Тереңөзек а.о. Теренозекский с.о. 

Тереңөзек а. с.Теренозек 

Ақтөбе а. с.Актобе 

Баба а. с.Баба 

Қошқарбай а. с.Кошкарбай 

Мамай а. с.Мамай 

МТФ МТФ 

Сұңғайты а. с.Сункайты 

Шағырлы а. с.Шагырлы 

Шиелі а. с.Шиели 

Шымырбай а. с.Шымырбай 

Көкарық а. с.Кокарык 

Шолақ-Қайыңды а. с.Шолак-Кайынды 

Ашылқайнар а. с.Ашылкайнар 

Мерке ауданы Меркенский район 

Мерке а.о. Меркенский с.о. 

Мерке а. с.Мерке 

ГЭС 1 ГЭС 1 

ГЭС 2 ГЭС 2 

Ақермен а.о. Акерменский с.о. 

Ақермен а. с.Акермен 

Ақермен шарқож кр.хоз Акермен 

Ақкөз-Қайнар а. с.Аккоз-Кайнар 

Алтынарық а. с.Алтынарык 

Ақтоған а.о. Актоганский с.о. 

Ақтоған а. с.Актоган 

Бірге шарқож кр.хоз Бирге 

Мамай шарқож кр.хоз Мамай 

Төле би шарқож кр.хоз Толеби 

Қазақдиқан а. с.Казахдикан 

Трактор бригадасы Тракторная бригада 

Жамбыл а.о. Жамбылский с.о. 

Жамбыл а. с.Жамбыл 

МТФ МТФ 

Красная Заря а. с.Красная Заря 

Малшаруашылығы базасы 1 Животноводческая база 1 

Малшаруашылығы базасы 2 Животноводческая база 2 
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Малшаруашылығы базасы 3 Животноводческая база 3 

Малшаруашылығы базасы 4 Животноводческая база 4 

Қырқу орны Стригальный пункт 

Трактор тұрағы Тракторная стоянка 

Плодовоягодное а. с.Плодовоягодное 

Альянс шарқож кр.хоз Альянс 

МТФ МТФ 

Талдыбұлақ уч. Уч.Талдыбулак 

Жаңатоған а.о. Жанатоганский с.о. 

Қостоған а. с.Костоган 

Қаратума уч. Уч.Каратума 

МТФ ПК МТФ ПК 

Қызылсай а. с.Кызылсай 

Мыңқазан а. с.Мынказан 

Кеңес а.о. Кенесский с.о. 

Кеңес а. с.Кенес 

Кеңес шарқож кр.хоз Кенес 

Жауғаш а. с.Жаугаш 

Кентай а. с.Кентай 

Қайыңдысай а. с.Кайындысай 

Андас батыр а.о. с.о.Андас батыра 

Андас батыр а. с. Андас батыра 

МТФ ПК Победа МТФ ПК Победа 

Аралқыстақ а. с.Аралкыстак 

Гранитогорск к. п.Гранитогорск 

Қызылқыстақ а. с.Кызылкыстак 

Шалдабар ст. ст.Чолдавар 

Ойтал а.о. Ойталский с.о 

Ойтал а. с.Ойтал 

Мыханды а. с.Мыханды 

Меркі ст. ст.Мерке 

Т.Рыскулов а.о. Т.Рыскуловский с.о. 

Т.Рыскулов а. с.Т.Рыскулова 

Т.Рыскулов МТФ МТФ Т.Рыскулов 

Шарқож Кр.хоз 

Интернациональное а. с.Интернациональное 

Сарымолдаев а.о. Сарымолдаевский с.о. 

Сарымолдаев а. с.Сарымолдаева 

Екпінді а. с.Екпинды 

Ойтал а. с.Ойтал 

Бригада 2 П.К. Бригада 2 П.К. 

Сұрат а.о. Суратский с.о. 

Сұрат а. с.Сурат 
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МТФ П.К. МТФ П.К. 

Аққайнар а. с.Аккайнар 

Тескентоған а. с.Тескентоган 

Тәтті а.о. Таттинский с.о. 

Тәтті а. с.Татти 

Беларық а. с.Бельарык 

Қарасу а. с.Карасу 

Ленинжолы а. с.Ленинжолы 

Тасөткел рзд. рзд.Тасоткель 

Тәтті ст. ст.Татти 

Шемен рзд. рзд.Чемен 

Ақарал а.о. Акаралский с.о. 

Ақарал а. с.Акарал 

Сыпатай а. с.Сыпатай 

Аспара а.о. Аспаринский с.о. 

Аспара а. с.Аспара 

Арман шарқож кр.хоз Арман 

Аспара шарқож кр.хоз Аспара 

Мехқырман 1 Мехток 1 

Мехқырман 2 Мехток 2 

МТФ 1 МТФ 1 

МТФ 2 МТФ 2 

Мойынқұм ауданы Мойынкумский район 

Мойынқұм а.о. Мойынкумский с.о. 

Мойынқұм а. с.Мойынкум 

Комсомол а. с.Комсомол 

Қосалқыстанса Подстанция 

ПМК қосшар Подхоз ПМК 

Ақбақай к.ә. Акбакайская п.с. 

Ақбақай к. п.Акбакай 

Ақсүйек к.ә. Аксуйекская п.с. 

Ақсүйек к. п.Аксуйек 

Биназар а.о. Биназарский с.о. 

Биназар а. с.Биназар 

Бірлік а.о. Бирликский с.о. 

Бірлік а. с.Бирлик 

МТФ МТФ 

Жамбыл а.о. Жамбылский с.о. 

Жамбыл а. с.Жамбыл 

Бөлімше 2 Отделение 2 

Қарабөгет а.о. Карабогетский с.о. 

Қарабөгет а. с.Карабогет 

Арал а. с.Арал 
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Байтал а. с.Байтал 

Құмөзек а. с.Кумозек 

Сарыөзек а. с.Сарыозек 

Кеңес а.о. Кенесский с.о. 

Кеңес а. с.Кенес 

Сұңқар демалыс аймағы Зона отдыха Сункар 

Қызылтал а.о. Кызылталский с.о. 

Қызылту а. с.Кызылту 

ДЭП мекені Пункт ДЭП 

Хантау ст. ст.Хантау 

Назарбеков Айтбай ат.а. с.им.Hазарбекова С. 

Қылышбай а.о. Кылышбайский с.о. 

Қылышбай Ержанұлы ат.а. с.им.Кылышбай Ержанулы 

Мирный к.ә. Мирненская п.с. 

Мирный к. п.Мирный 

ГРЭ 21 а. с.ГРЭ 21 

Қызылотау а.о. Кызылотауский с.о. 

Күшаман а. с.Кушаман 

Мыңарал а.о. Мынаралский с.о. 

Мыңарал а. с.Мынарал 

Қашқантеңіз ст. ст.Кашкантениз 

Мыңарал ст. ст.Мынарал 

Ұланбел а.о. Уланбелский с.о. 

Ұланбел а. с.Уланбель 

ДЭУ 203 ДЭУ 203 

Кіші Қамқалы а. с.Малые Камкалы 

Хантау к.ә. Хантауская п.с. 

Хантау к. п.Хантау 

Жиделі ст. ст.Жидели 

Кияқты ст. ст.Кияхты 

Шығанақ к.ә. Чиганакская п.с. 

Шығанақ к. п.Шыганак 

Бурылбайтал а. с.Бурулбайтал 

Бурылбайтал ст. ст.Бурулбайтал 

Сарысу ауданы Сарысуский район 

Жаңатас қ. Г.Жанатас 

Байқадам а.о. Байкадамский с.о. 

Саудакент а. с.Саудакент 

Орманшар Лесхоз 

Жарқұдық а. с.Жаркудык 

Жайылма а.о. Жайылминский с.о. 

Жайылма а. с.Жайылма 

Шайхан а. с.Шайхан 
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Ақтам а. с.Актам 

Қызылдиқан а. с.Кызылдикан 

Бестам а. с.Бестам 

Бүйреккөл а. с.Буйрекколь 

Исабай а. с.Исабай 

Қазоты а. с.Казоты 

Қосалқыстанса Подстанция 

Үшназар а. с.Ушназар 

Шешенбай а. с.Шешенбай 

Маятас а. с.Маятас 

Жаңаталап а.о. Жанаталапский с.о. 

Жаңаталап а. с.Жанаталап 

Ұйым а. с.Уюм 

Жаңаарық а.о. Жанаарыкский с.о. 

Ұзақбай Сыздықбаев а. с.Узакбай Сыздыкбаева 

Ақпанбет а. с.Акпанбет 

Жекетал а. с.Жекетал 

Көкбұлақ а. с.Кокбулак 

Ілгерібас а. с.Илгерибас 

Ақтоғай а. с.Актогай 

Игілік а.о. Игликский с.о. 

Өндіріс а. с.Ондирис 

МТФ МТФ 

Талас а. с.Талас 

Игілік а. с.Игилик 

Қамқалы а.о. Камкалинский с.о. 

Шығанақ а. с.Шыганак 

Жайлаукөл а. с.Жайлауколь 

Итеке а. с.Итеке 

Қамқалы а. с.Камкалы 

Майдакен а. с.Майдакен 

Түркістан а.о. Туркестанский с.о. 

Әшір Бүркітбаев а. с.Ашира Буркитбаева 

Үшбас а. с.Ушбас 

Тоғызкент а.о. Тогызкентский с.о. 

Тоғызкент а. с.Тогызкент 

Агыбай а. с.Агибай 

Кішкентай а. с.Кишкентай 

Қосқызыл а. с.Коскызыл 

Молдақұл а. с.Молдакул 

Тасқұдық а. с.Ташкудык 

Майлыкөл а. с.Майлыколь 

Үшарал а. с.Ушарал 
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Досбол а.о. Досболский с.о. 

Досбол а. с.Досбол 

Көкдала-кіші а. с.Кокдала-киши 

Көкдала-үлкен а. с.Кокдала-улкен 

Шағалалы а. с.Шагалалы 

Талас ауданы Таласский район 

Қаратау қ. Г.Каратау 

Ақкөл а.о. Аккольский с.о. 

Ақкөл а. с.Акколь 

Аққұм а.о. Аккумский с.о. 

Аққұм а. с.Аккум 

Берікқайнар а.о. Бериккайнарский с.о. 

Майтөбе а. с.Майтобе 

Аралтөбе а. с.Аралтобе 

Атабай а. с.Атабай 

Тұрлыбай а. с.Турлыбай 

Қожағаппар а. с.Кожагаппар 

Тұрлыбай а. с.Турлыбай 

Үштөбе а. с.Уштобе 

Кеңес а.о. Кенесский с.о. 

Бөлтірік шешен а. с.Болтирик шешен 

Көшек батыр а. с.Кошек батыра 

Көктал а.о. Кокталский с.о. 

Көктал а. с.Коктал 

Қаратау а.о. Каратауский с.о. 

Есей би а. с.Есей би 

Қараой а. с.Караой 

Қасқабұлақ а.о. Каскабулакский с.о. 

Қасқабұлақ а. с.Каскабулак 

Қызыләуіт а.о. Кызылаутский с.о. 

Қызыләуіт а. с.Кызылаут 

Ақтөбе а. с.Актобе 

Ойық а.о. Ойыкский с.о. 

Ойық а. с.Ойык 

Тұрымқұл а. с.Турымкул 

Сейілбек а. с.Сеилбек 

Тамды а.о. Тамдинский с.о. 

Тамды а. с.Тамды 

Арбатас а. с.Арбатас 

Қотырбұлақ а. с.Котырбулак 

Мехколонна Мехколонна 

Үшарал а.о. Ушаралский с.о. 

Үшарал а. с.Ушарал 
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Бидалы а. с.Бидалы 

Арал а. с.Арал 

Қайыр а. с.Кайыр 

Бостандық а.о. Бостандыкский с.о. 

Бостандық а. с.Бостандык 

Жаңақоныс а. с.Жанаконыс 

Жиембет а. с.Жиембет 

Талапты а. с.Талапты 

Жаңақоныс 2 а. с.Жанаконыс 2 

Шакіров а.о. Шакировский с.о. 

Шакіров ат.а. с.им.Шакирова 

Аманкелді а. с.Амангельды 

Тамабек а. с.Тамабек 

Шу ауданы Шуский район 

Шу қ.ә. Шуская г.с. 

Шу қ. г.Шу 

Төле би а.о Толебийский с.о. 

Төле би а. с.Толе би 

Зверохозяйство а. с.Зверохозяйство 

Алға а.о. Алгинский с.о. 

Алға а. с.Алга 

Қаракөл уч. уч.Караколь 

Жайсаң а. с.Жайсан 

Сауытбек а. с.Сауытбек 

Бірлік а.о. Бирликский с.о. 

Бірлік а. с.Бирлик 

Далақайнар а.о. Далакайнарский с.о. 

Далақайнар а. с.Далакайнар 

Ақсу а.о. Аксуский с.о. 

Ақсу а. с.Аксу 

Оразалы батыр ат.а. с.им.Оразалы батыра 

Дулат а.о. Дулатский с.о. 

Бәйдібек а. с.Байдибек 

Ақтасты а. с.Актасты 

Бөлтірік а. с.Болтирик 

Бірлікүстем а.о. Бирликустемский с.о. 

Бірлікүстем а. с.Бирликустем 

Ескі Шу а.о. Ескишуский с.о. 

Белбасар а. с.Бельбасар 

Еңбекші а. с.Енбекши 

Тасөткел а. с.Тасоткель 

Жаңажол а.о. Жанажолский с.о. 

Жаңажол а. с.Жанажол 
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Жаңақоғам а.о. Жанакогамский с.о. 

Көктөбе а. с.Коктобе 

Еңбекші а. с.Енбекши 

Тасөткел а. с.Тасоткель 

Жаңажол а.о. с.о.Жанажол 

Жаңажол а. с.Жанажол 

Жаңақоғам а.о. Жанакогам с.о. 

Көктөбе а. с.Коктобе  

Балуан Шолақ ат.а.о. Балуан Шолакский с.о. 

Балуан Шолақ ат.а. с.им.Балуана Шолака 

Шоқпар а.о. Шокпарский с.о. 

Шоқпар а. с.Шокпар 

Талапкер уч. уч.Талапкер 

Алаайғыр ст. ст.Алаайгыр 

Еспе ст. ст.Еспе 

Құлақшын ст. ст.Кулакшино 

Шоқпар ст. ст.Шокпар 

Көкқайнар а.о. Коккайнарский с.о. 

Көкқайнар а. с.Коккайнар 

Қорағаты а.о. Корагатинский с.о. 

Мойынқұм а. с.Мойынкум 

Еңбек а. с.Енбек 

Жиенбет а. с.Жиенбет 

Дінмұхамед Қонаев а.о. с.о.Динмухамеда Кунаева 

Дінмұхамед Қонаев а. с.Динмухамеда Кунаева 

Өндіріс а.о. Ондирисский с.о. 

Абай а. с.Абай 

Тасөткел а.о. Тасоткелский с.о. 

Тасөткел а. с.Тасоткель 

Аспара ст. ст.Аспара 

рзд.Құмөзек рзд.Кумозек 

Ақтөбе а.о. Актобинский с.о. 

Ақтөбе а. с.Актобе 
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Қарағанды облысы 

 

Объектінің атауы 

Наименование объекта 

қазақ тілінде 

на казахском языке 

орыс тілінде 

на русском языке 

1 2 

Қарағанды облысы Карагандинская область 

Қарағанды Қ.Ә. Караганда Г.А. 

Қарағанды қ. г.Караганда 

Октябрь а.ә. Октябрьская с.а. 

Октябрь ауданы Октябрьский район 

Жаңаауыл а. с.Жанаауыл 

Қазыбек би ат.ауданы район им.Казыбек би 

Балқаш Қ.Ә. Балхаш Г.А. 

Балқаш қ. г.Балхаш 

Гүлшат к.ә. Гульшатская п.а. 

Гүлшат к. п.Гульшат 

Қоңырат к.ә. Коныратская п.а. 

Қоңырат к. п.Конырат 

Шығыс Қоңырат к. п.Шыгыс-Конырат 

Саяқ к.ә. Саякская п.а. 

Саяқ к. п.Саяк 

Жезқазған Қ.Ә. Жезказган Г.А. 

Жезқазған қ. г.Жезказган 

Кеңгір а.о. Кенгирский с.о. 

Кеңгір а. с.Кенгирское 

Қорғанбай а. с. Корганбай 

Шотқара а. с.Шоткара 

Рыбопитомник а. с.Рыбопитомник 

рзд.60 рзд.60 

рзд.366 км рзд.366 км 

Теректі ст. ст.Теректы 

рзд.359 км рзд.359 км 

рзд.370 км рзд.370 км 

Түйемойнақ ст. ст.Туйемойнак 

рзд.310 км рзд.310 км 

рзд.323 км рзд.323 км 

рзд.335 км рзд.335 км 

Сарыкеңгір а.о. Сарыкенгирский с.о. 

Малшыбай а. с.Малшыбай 

Ажігүл қыстауы зимовка Ажигуль 

Ақши қыстауы зимовка Акши 
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Байсалбай қыстауы зимовка Байсалбай 

Жауғашыр қыстауы зимовка Жаугашар 

Оразалы 1 қыстауы зимовка Оразалы 1 

Оразалы 2 қыстауы зимовка Оразалы 2 

Санрық қыстауы зимовка Санрык 

Сарықамыс қыстауы зимовка Сарыкамыс 

Балабай а. с.Балабай 

Айранбай қыстауы зимовка Айранбай 

Досмағанбет қыстауы зимовка Досмаганбет 

Кемеш қыстауы зимовка Кемеш 

Көлбай қыстауы зимовка Кольбай 

Қотырбұлақ қыстауы зимовка Котырбулак 

Сарыбұлақ қыстауы зимовка Сарыбулак 

Тенбай қыстауы зимовка Тенбай 

Тоқтықбай қыстауы зимовка Токтыкбай 

Шоқыбай қыстауы зимовка Шокибай 

Қарабұлақ а. с.Карабулак 

Алахан қыстауы зимовка Алахан 

Жамантас қыстауы зимовка Жамантас 

Жұман қыстауы зимовка Жуман 

Қарабас қыстауы зимовка Карабас 

Қарасу қыстауы зимовка Карасу 

Қарқынбай қыстауы зимовка Каркынбай 

Қаттықұлақ қыстауы зимовка Катыгулак 

Қызылүй қыстауы зимовка Кызылуй 

Өткелбай а. с.Откельбай 

Аққияқ қыстауы зимовка Аккияк 

Әлембай қыстауы зимовка Алембай 

Байдос қыстауы зимовка Байдос 

Байлыбоқан а. с.Байлыбокан 

Есжан қыстауы зимовка Есжан 

Шеңбер қыстауы  зимовка Шенбер 

Көктас қыстауы зимовка Коктас 

Қызыладыр қыстауы зимовка Кызыладыр 

Түгіскен қыстауы зимовка Тугискен 

Талап а.о. Талапский с.о. 

Талап а. с.Талап 

Ескі Талап а. с.Старый Талап 

Қаражал Қ.Ә. Каражал Г.А. 

Қаражал қ. г.Каражал 

Жәйрем к.ә. Жайремская п.а. 

Жәйрем к. п.Жайрем 

Приозер Қ.Ә. Приозерск Г.А. 
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Приозер қ. г.Приозерск 

Саран Қ.Ә. Сарань Г.А. 

Саран қ. г.Сарань 

Ақтас к.ә. Актасская п.а. 

Ақтас к. п.Актас 

Сәтбаев Қ.Ә. Сатпаев Г.А. 

Сәтбаев қ. г.Сатпаев 

Жезқазған к.ә. Жезказганская п.а. 

Жезқазған к. п.Жезказган 

Сәтбаев а. с.Сатпаев 

Теміртау Қ.Ә. Темиртау Г.А. 

Теміртау қ. г.Темиртау 

Ақтау к.ә. Актауская п.а. 

Ақтау к. п.Актау 

Шахтинск Қ.Ә. Шахтинск Г.А. 

Шахтинск қ. г.Шахтинск 

Долинка к.ә. Долинская п.а. 

Долинка к. п.Долинка 

Новодолинка к.ә. Hоводолинская п.а. 

Новодолинский к. п.Hоводолинский 

Шақан к.ә. Шаханская п.а. 

Шақан к. п.Шахан 

Абай ауданы Абайский район 

Абай қ.ә. Абайская г.а. 

Абай қ. г.Абай 

Ақбастау а.о. Акбастауский с.о. 

Ақбастау а. с.Акбастау 

Дзержинский а.о. Дзержинский с.о. 

Сарепта а. с.Сарепта 

Родники а. с.Родники 

Қойбас а. с.Койбас 

Қоянды а. с.Коянды 

Есенгелді а.о. Есенгельдинский с.о. 

Есенгелді а. с.Есенгельды 

Пахотное а. с.Пахотное 

Сегізінші ауыл а. с.Восьмой аул 

Ильич а.о. Ильичевский с.о. 

Юбилейное а. с.Юбилейное 

Жон а. с.Жон 

Қарнақ а. с.Карнак 

Тасзаемка а. с.Тасзаемка 

Көксун а.о. Коксунский с.о. 

Көксун а. с.Коксун 
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Жартас а. с.Жартас 

Зеленые Ключи а. с.Зеленые Ключи 

Северное а. с.Северное 

Южное а. с.Южное 

Қарабас к.ә. Карабасская п.а. 

Қарабас к. п.Карабас 

Қарағанды а.о. Карагандинский с.о. 

Жартас а. с.Жартас 

Жайма а. с.Жайма 

Восход а. с.Восход 

Алматы а. с.Алматинка 

Қарақоға а. с.Каракога 

Қалпақ а. с.Колпак 

Поливное а. с.Поливное 

Құлаайғыр а.о. Кулайгырский с.о. 

Құлаайғыр а. с.Кулаайгыр 

Жаманжол а. с.Жаманжол 

Ялта а. с.Ялта 

Құрма а.о. Курминский с.о. 

Құрма а. с.Курминское 

Қосшар Подхоз 

Жұмабек а. с.Жумабек 

Спасск а. с.Спасск 

Мичурин а.о. Мичуринский с.о. 

Агрогородок а. с.Агрогородок 

Садовое а. с.Садовое 

Ягодное а. с.Ягодное 

Самара а.о. Самарский с.о. 

Самарка а. с.Самарка 

Бородиновка а. с.Бородиновка 

Изумрудный а. с.Изумрудное 

Огороды а. с.Огороды 

Пруды а. с.Пруды 

Топар к.ә. Топарская п.а. 

Топар к. п.Топар 

Южный к.ә. Южная п.а. 

Южный к. п.Южный 

Ақтоғай ауданы Актогайский район 

Ақтоғай а.о. Актогайский с.о. 

Ақтоғай а. с.Актогай 

Ақсай қыстауы зимовка Аксай 

Абай а.о. Абайский с.о. 

Абай а. с.Абай 
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Тасқын қыстауы зимовка Таскын 

Айдын қыстауы зимовка Айдын 

Ақсай қыстауы зимовка Аксай 

Аққора қыстауы зимовка Аккора 

Аң фермасы Звероферма 

Қалқан қыстауы зимовка Калкан 

Орта Жөлекең қыстауы зимовка Орта Жолекен 

Ортақора қыстауы зимовка Ортакора 

Ошаған қыстауы зимовка Ошаган 

Төменгі Жөлекең қыстауы зимовка Hижний Жолекен 

Ақшкөл а. с.Акшкол 

Ақатан қыстауы зимовка Акатан 

Бақалшы қыстауы зимовка Бакалшы 

Бидайық қыстауы зимовка Бидайык 

Көпелбай қыстауы зимовка Копелбай 

Қаркын қыстауы зимовка Каркын 

Қойбағар қыстауы зимовка Койбагар 

Сарыөзек қыстауы зимовка Сарыозек 

Айыртас а.о. Айыртасский с.о. 

Айыртас а. с.Айыртас 

Аққора қыстауы зимовка Аккора 

Бесбұлақ қыстауы зимовка Бесбулак 

Ақсай қыстауы зимовка Аксай 

Егіндыбұлақ 2 қыстауы зимовка Егиндыбулак 2 

Әзімбай қыстауы зимовка Азимбай 

Би қыстауы зимовка Би 

Қабырғашы қыстауы зимовка Кабыргаши 

Қызылтас қыстауы зимовка Кызылтас 

Құттымбет қыстауы зимовка Куттымбет 

Еспе қыстауы зимовка Еспе 

Маубас қыстауы зимовка Маубас 

Нұрабай қыстауы зимовка Hурабай 

Ойран қыстауы зимовка Ойран 

Өгізтау қыстауы зимовка Огизтау 

Садуакас қыстауы зимовка Садуакас 

Туайт қыстауы зимовка Туайт 

Шұбарайғыр қыстауы зимовка Шубарайгыр 

Шұбарқұдық қыстауы зимовка Шубаркудык 

Әмірсана қыстауы зимовка Амирсана 

Асылбек қыстауы зимовка Асылбек 

Ешкіөлмес қыстауы зимовка Ешкиолмес 

Қарабас қыстауы зимовка Карабас 

Қараоба қыстауы зимовка Караоба 
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Қалыш қыстауы зимовка Калыш 

Қииқсу қыстауы зимовка Кииксу 

Күней қыстауы зимовка Куней 

Тасқызыл қыстауы зимовка Таскызыл 

Шұбартау қыстауы зимовка Шубартау 

Жидебай а.о. а.о.Жидебай 

Сәуле а. с.Сауле 

МТС МТС 

Көрпетай қыстауы зимовка Корпетай 

Дөңгелекағаш қыстауы зимовка Донгелекагаш 

Кәріағаш қыстауы зимовка Карыагаш 

Нұркей қыстауы зимовка Hуркей 

Тесіктас қыстауы зимовка Тесыктас 

Жалаңаш а. с.Жаланаш 

Ақбұлақ қыстауы зимовка Акбулак 

Бозбие қыстауы зимовка Бозбие 

Жанкел қыстауы зимовка Жанкел 

Қашқынбай қыстауы зимовка Кашкынбай 

Сарыарқа қыстауы зимовка Сарыарка 

Теке қыстауы зимовка Теке 

Үшарал а. с.Ушарал 

Жиенбай қыстауы зимовка Жиенбай 

Жыланды қыстауы зимовка Жыланды 

Қанатбек қыстауы зимовка Канатбек 

Қырғыз қыстауы зимовка Киргиз 

Нұртай қыстауы зимовка Hуртай 

Сарыөзек 1 қыстауы зимовка Сарыозек 1 

Сарыөзек 2 қыстауы зимовка Сарыозек 2 

Үшарал қыстауы зимовка Ушарал 

Сарыөзек қыстауы зимовка Сарыозек 

Қарақой а. с.Каракой 

Айқай қыстауы зимовка Айкай 

Жалаңаш қыстауы зимовка Жаланаш 

Мухаметжан қыстауы зимовка Мухаметжан 

Тыналы қыстауы зимовка Тыналы 

Кежек а.о. а.о. Кежек 

Ақши а. с.Акши 

Алмалы қыстауы зимовка Алмалы 

Бақырбай қыстауы зимовка Бакырбай 

Қарашын қыстауы зимовка Карашын 

Нұра қыстауы зимовка Hура 

Сарыөзек қыстауы зимовка Сарыозек 

Сорша қыстауы зимовка Сорша 
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Сұртөбе қыстауы зимовка Суртобе 

Талдыбұлақ қыстауы зимовка Талдыбулак 

Қарабұлақ а.о. Карабулакский с.о. 

Нарманбет ауылы аул Нарманбет 

Ақтоған қыстауы зимовка Актоган 

Алшынбек қыстауы зимовка Алшынбек 

Жаніке қыстауы зимовка Жанике 

Малдайындау қыстауы зимовка Заготскот 

Иманбай қыстауы зимовка Иманбай 

Иса қыстауы зимовка Иса 

Кіндік қыстауы зимовка Киндик 

Қажы қыстауы зимовка Кажи 

Қапаш қыстауы зимовка Капаш 

Қарабұлақ қыстауы зимовка Карабулак 

Мектеп қыстауы зимовка Мектеп 

Омарбек қыстауы зимовка Омарбек 

Разах қыстауы зимовка Разах 

Рахым қыстауы зимовка Рахым 

Сорөлең қыстауы зимовка Сорелен 

Стандарт қыстауы зимовка Стандарт 

Хасен қыстауы зимовка Хасен 

Тоқал қыстауы зимовка Токал 

Дуаншы а. с.Дуаншы 

Арын қыстауы зимовка Арын 

Басқора қыстауы зимовка Баскора 

Бульдозер қыстауы зимовка Бульдозер 

Еңбек қыстауы зимовка Енбек 

Мектеп қыстауы зимовка Мектеп 

Түйеқора қыстауы зимовка Туйекора 

Қарасу а. с.Карасу 

Қалыш қыстауы зимовка Калыш 

Қажы қыстауы зимовка Кажы 

Нарменбет қыстауы зимовка Нарманбет 

Саға қыстауы зимовка Сага 

Сүтбай қыстауы зимовка Сутбай 

Тілеуберлі қыстауы зимовка Телеуберли 

Түйебай қыстауы зимовка Туйебай 

Шолақ қыстауы зимовка Шолак 

Алдаберлі қыстауы зимовка Алдаберли 

Қараменде би а.о. с.о. Караменде би 

а.Ақтас с.Актас 

Бишай қыстауы зимовка Бишай 

Жуанқоңыр қыстауы зимовка Жуанконыр 
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Қарамола қыстауы зимовка Карамола 

Омар қыстауы зимовка Омар 

Мустакай қыстауы зимовка Мустакай 

Қалпе қыстауы зимовка Калпе 

Қуаныш а. с.Куаныш 

Ақжарық қыстауы зимовка Акжарык 

Күшкөлік қыстауы зимовка Кушколик 

Қызыладыр қыстауы зимовка Кызыладыр 

Қызылсеңгір қыстауы зимовка Кызылсенгир 

Қаражұмақ қыстауы зимовка Каражумак 

Құсақ а.о. Кусакский с.о. 

Қошқар а. с.Кошкар 

Басжарасбай қыстауы зимовка Басжарасбай 

Керегетас қыстауы зимовка Керегетас 

Ортақора қыстауы зимовка Ортакора 

Өміржан қыстауы зимовка Омиржан 

Байбөрі қыстауы зимовка Байбори 

Бесшоқы қыстауы зимовка Бесшокы 

Орта Сарман қыстауы зимовка Орта-Сарман 

Басқора қыстауы зимовка Баскора 

Белсенді қыстауы зимовка Белсенди 

Қайыпқажы қыстауы зимовка Кайыпкажи 

Қараағаш қыстауы зимовка Караагаш 

Қарашоқы қыстауы зимовка Карашокы 

Қызыладыр қыстауы зимовка Кызыладыр 

Молақ қыстауы зимовка Молак 

Мыңбұлақ қыстауы зимовка Мынбулак 

Ортақора қыстауы зимовка Ортакора 

Рашид қыстауы зимовка Рашид 

Шалқар қыстауы зимовка Шалхар 

Сорман қыстауы зимовка Сорман 

Байжасар қыстауы зимовка Байжасар 

Екпін қыстауы зимовка Екпин 

Жасақбай қыстауы зимовка Жасакбай 

Қарабас қыстауы зимовка Карабас 

Толбасы қыстауы зимовка Толбасы 

Қызылбай қыстауы зимовка Кызылбай 

Ынтықбай қыстауы зимовка Ынтыкбай 

Қарашілік қыстауы зимовка Карашилик 

Ортажарасбай қыстауы зимовка Ортажарасбай 

Сеитімхан қыстауы зимовка Сеитимхан 

Қызыларай а.о Кызыларайский с.о. 

Ақжарық а. с.Акжарык 
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Әмірхан қыстауы зимовка Амирхан 

Деңгелбай қыстауы зимовка Денгельбай 

Жазыбек қыстауы зимовка Жазыбек 

Күміс қыстауы зимовка Кумис 

Қарасиыр қыстауы зимовка Карасиыр 

Қаратұмсық қыстауы зимовка Каратумсык 

Стандарт қыстауы зимовка Стандарт 

Жүнісбек қыстауы зимовка Жунусбек 

Алшынбек қыстауы зимовка Алшынбек 

Данбай қыстауы зимовка Данбай 

Қадырали қыстауы зимовка Кадырали 

Қариған қыстауы зимовка Кариган 

Өтей қыстауы зимовка Отей 

Ыстық қыстауы зимовка Ыстык 

Кеңасу қыстауы зимовка Кенасу 

Ақбұлақ қыстауы зимовка Акбулак 

Ақбуйрат қыстауы зимовка Акбуйрат 

Бек қыстауы зимовка Бек 

Көлденен қыстауы зимовка Колденен 

Құлмақан қыстауы зимовка Кулмакан 

Нағыман қыстауы зимовка Hагыман 

Сарыжол қыстауы зимовка Сарыжол 

Сатай қыстауы зимовка Сатай 

Қойшы қыстауы зимовка Чабан 

Көшке қыстауы зимовка Кошке 

Ақбиік қыстауы зимовка Акбиик 

Ермекбай қыстауы зимовка Ермекбай 

Нүркен а.о. Hуркенский с.о. 

Нүркен а. с.Hуркен 

Ақсеңгір а. с.Аксенгир 

Қаратұмсық қыстауы зимовка Каратумсык 

Қарыншы қыстауы зимовка Карыншы 

Қояныштағай қыстауы зимовка Кояныштагай 

Қытай қыстауы зимовка Китай 

Дүкен қыстауы зимовка Магазин 

Орта Ақсай қыстауы зимовка Орта Аксай 

Талдыбұлақ қыстауы зимовка Талдыбулак 

Талдыкезен қыстауы зимовка Талдыкезен 

Жалаңтас а. с.Жалантас 

Айдай қыстауы зимовка Айдай 

Ақсай қыстауы зимовка Аксай 

Ақирек қыстауы зимовка Акирек 

Ақши қыстауы зимовка Акши 
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Әділбай қыстауы зимовка Адилбай 

Бақал қыстауы зимовка Бакал 

Жалпаққайың қыстауы зимовка Жалпаккайын 

Қараағаш қыстауы зимовка Караагаш 

Керуенбұлақ қыстауы зимовка Керуенбулак 

Қызыл қыстауы зимовка Кызыл 

Теректі қыстауы зимовка Теректы 

Әділбай қыстауы зимовка Адилбай 

Жидебай а. с.Жидебай 

Доңғал қыстауы зимовка Донгал 

Қарашоқы қыстауы зимовка Карашокы 

Махамбет-Ақсай қыстауы зимовка Махамбет-Аксай 

Сағындық қыстауы зимовка Сагындык 

Үйрек қыстауы зимовка Уйрек 

Шұбарт қыстауы зимовка Шубарт 

Қаратал а. с.Каратал 

Жамбыл қыстауы зимовка Жамбыл 

Қараоба қыстауы зимовка Караоба 

Қарашілік қыстауы зимовка Карашилик 

Қызылқайың қыстауы зимовка Кызылкайын 

Момын қыстауы зимовка Момын 

Сараң қыстауы зимовка Саран 

Терішоқы қыстауы зимовка Теришокы 

Орта Дересін а.о. Ортадересинский с.о. 

Орта Дересін а. с.Орта Дересин 

Бас Дересін а. с.Бас Дересин 

Бригада 8 Бригада 8 

Қаработа қыстауы зимовка Каработа 

Арнұр қыстауы зимовка Арнур 

Саламат қыстауы зимовка Саламат 

Төкен қыстауы зимовка Токен 

Айтас қыстауы зимовка Айтас 

Азат қыстауы зимовка Азат 

Нұрбол қыстауы зимовка Нурбол 

Шыңғыс қыстауы зимовка Шынгыс 

Бектауата қыстауы зимовка Бектауата 

Ақжайдақ а. с.Акжайдак 

Ақөлең а. с.Акулен 

Орта Дересін ст. ст.Орта Дересин 

Сарытерек а.о. Сарытерекский с.о. 

Сарытерек а. с.Сарытерек 

Байқозы қыстауы зимовка Байкозы 

Бесқора қыстауы зимовка Бескора 
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Қарақозы қыстауы зимовка Каракозы 

Қарашілік қыстауы зимовка Карашилик 

Қойтас қыстауы зимовка Койтас 

Қоске қыстауы зимовка Коске 

Майбұлақ қыстауы зимовка Майбулак 

Үлкен Ақсай қыстауы зимовка Улкен Аксай 

Ақтұмсық а. с.Актумсык 

Ақсай қыстауы зимовка Аксай 

Әлібек қыстауы зимовка Алибек 

Достар қыстауы зимовка Достар 

Самал қыстауы зимовка Самал 

Ұзынбұлақ  қыстауы зимовка Узынбулак 

Жетімшоқы а. с.Жетымшокы 

Кіші Ақсай қыстауы зимовка Киши Аксай 

Күнгей қыстауы зимовка Кунгей 

Қызылжал қыстауы зимовка Кызылжал 

Қаракемер қыстауы зимовка Каракемер 

Қарамола қыстауы зимовка Карамула 

Қаратал  қыстауы зимовка Каратал 

Қарашелек қыстауы зимовка Карашилик 

Қарашоқы қыстауы зимовка Карашокы 

Ушемлік қыстауы зимовка Ушемлик 

Райымбек қыстауы зимовка Райымбек 

Кенелі а. с.Кенели 

Айыртас қыстауы зимовка Айыртас 

Ақшағыл қыстауы зимовка Акшагыл 

Ақшоқы қыстауы зимовка Акшокы 

Қособа қыстауы зимовка Кособа 

Қызыл қыстауы зимовка Кызыл 

Майтас қыстауы зимовка Майтас 

Талдыбұлақ қыстауы зимовка Талдыбулак 

Шанай қыстауы зимовка Шанай 

Сарышаған к.ә. Сарышаганская п.а. 

Сарышаған к. п.Сарышаган 

Тасарал а.о. Тасаралский с.о. 

Тасарал а. с.Тасарал 

Тораңғылық а.о. Торангылыкский с.о. 

Тораңғылық а. с.Торангылык 

Шабанбай би а.о. а.о. Шабанбай би 

Шабанбай би а. с.Шабанбай би 

Керегетас қыстауы зимовка Керегетас 

Байсоқбан қыстауы зимовка Байсокбан 

Белтерек қыстауы зимовка Белтерек 
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Жіңішке қыстауы зимовка Жинишке 

Күйгенсай қыстауы зимовка Куйгенсай 

Күнбет қыстауы зимовка Кунбет 

Байсұлтан қыстауы зимовка Байсултан 

Жұрымбай қыстауы зимовка Журымбай 

Қаражал қыстауы зимовка Каражал 

Қызылжал қыстауы зимовка Кызылжал 

Бегазы а. с.Бегазы 

Айыртас қыстауы зимовка Айыртас 

Ақөлке қыстауы зимовка Аколке 

Қаратал қыстауы зимовка Каратал 

Қарашоқы қыстауы зимовка Карашокы 

Монша қыстауы зимовка Монша 

Сарымантай қыстауы зимовка Сарымантай 

Серікбай қыстауы зимовка Серикбай 

Шұбарөзек қыстауы зимовка Шубарозек 

Қасабай а. с.Касабай 

Аққора қыстауы зимовка Аккора 

Ақсай қыстауы зимовка Аксай 

Кепелі қыстауы зимовка Кепели 

Қарағандыөзек қыстауы зимовка Карагандыозек 

Молдашілік қыстауы зимовка Молдашилик 

Шоқпартас қыстауы зимовка Шокпартас 

Сона а. с.Сона 

Қараша қыстауы зимовка Караша 

Рақыш қыстауы зимовка Ракыш 

Тоғызбай қыстауы зимовка Тогызбай 

Шәшубай к.ә. Шашубайская п.а. 

Шәшубай к. п.Шашубай 

Бұқар жырау ауданы Бухар-Жырауский район 

Ботоқара к.ә. Ботакаринская п.а. 

Ботақара к. п.Ботакара 

Ботақара ст. ст.Ботакара 

Зеленобалка а.о. Зеленобалковский с.о. 

Доскей ауылы а. с.Доскей ауылы 

Аққұдық а. с.Аккудык 

Трудовое а. с.Трудовое 

Ақөре а.о. Акоринский с.о. 

Ақөре а. с.Акоре 

Қосшоқы а. с.Косшокы 

Шатан а. с.Шатан 

Ақтөбе а.о. Актобинский с.о. 

Ақтөбе а. с.Актобе 
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Ынтымақ а. с.Интымак 

Үміткер а.о. Умуткерский с.о. 

Үміткер а. с.Умуткер 

Төрткөл а. с.Тортколь 

Үлгі а. с.Ульги 

Қызылқайың а.о. Кызылкаинский с.о. 

Қызылқайың а. с.Кызылкайын 

Саратовка а. с.Саратовка 

Тасауыл а. с.Тасаул 

Ботақара а.ә. Ботакаринская с.а. 

Ботақара а. с.Ботакара 

Бұқар жырау а.о. Бухар-Жырау с.о. 

Бұқар жырау а. с.Бухар-Жырау 

Семізбұғы а. с.Семизбуги 

Шалқар а. с.Шалкар 

Гагарин а.о. Гагаринский с.о. 

Гагаринское а. с.Гагаринское 

Садовое а. с.Садовое 

Корнеев а.о. Корнеевский с.о. 

Корнеевка а. с.Корнеевка 

Ақжар а. с.Акжар 

Алғабас а. с.Алгабас 

Дубов а.о. Дубовский с.о. 

Дубовка а. с.Дубовка 

Алабас а. с.Алабас 

Новостройка а. с.Новостройка 

Молодецкая а.ә. Молодецкая с.а. 

Молодецкое а. с.Молодецкое 

Көкпекті а.о. Кокпектинский с.о. 

Көкпекті а. с.Кокпекты 

Байқадам а. с.Байкадам 

Сарытөбе а. с.Сарытобе 

Тоғызқұдық а.о. Тогузкудыкский с.о. 

Тоғызқұдық а. с.Тогызкудык 

Тасшоқы а. с.Тасшокы 

Плотинное а. с.Плотинное 

Қаражар а.о. Каражарский с.о. 

Қаражар а. с.Каражар 

Асыл а. с.Асыл 

Волковское а. с.Волковское 

Геологическое а. с.Геологическое 

Қарақұдық а.о. Каракудыксский с.о. 

Қарақұдық а. с.Каракудык 
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Жалғызқұдық а. с.Жалгызкудык 

Күмісқұдық а. с.Кумыскудык 

Қушоқы к.ә. Кушокынская п.а. 

Қушоқы к. п.Кушокы 

Самарқант а.о. Самаркандский с.о. 

Самарқант а. с.Самарканд 

Тегісжол а. с.Тегисжол 

Чкалово а. с.Чкалово 

Новоузен а.о. Hовоузенский с.о. 

Новоузенка а. с.Hовоузенка 

Севан а. с.Севан 

Стан а. с.Стан 

Петров а.о. Петровский с.о. 

Петровка а. с.Петровка 

Шәйлі а. с.Чайлы 

Жаңақала а. с.Жанакала 

Жастілек а. с.Жастилек 

Баймырза а.о. с.о. Баймырза 

Баймырза а. с.Баймырза 

Астаховка а. с.Астаховка 

Шешенқара а.о. Шешенкаринский с.о. 

Шешенқара а. с.Шешенкара 

Үштау а. с.Уштау 

Ащысу а. с.Ашису 

Ақбел а.о. Акбелский с.о. 

Ақбел а. с.Акбел 

Алабас а. с.Алабас 

Құрама а. с.Курама 

Ростов а.о. Ростовский с.о. 

Ростовка а. с.Ростовка 

Красная Нива а. с.Красная Hива 

Қызылжар а. с.Кызылжар 

Центральный а.о. Центральный с.о. 

Центральное а. с.Центральное 

Урожайное а. с.Урожайное 

Суықсу а.ә. Суыксуская с.а. 

Суықсу а. с.Суыксу 

Ғабиден Мұстафин к.ә. Габиден Мустафинская п.а. 

Ғабиден Мұстафин к. п.Габидена Мустафина 

Тұзды а.о. с.о. Тузды 

Тұзды а. а.Тузды 

Көнетұзды а. с.Старая Тузда 

Первое Мая а. с.Первое Мая 
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Үштөбе а.о. Уштобинский с.о. 

Үштөбе а. с.Уштобе 

Заречное а. с.Заречное 

Құрылыс а. с.Курылыс 

Ақжар а. с.Акжар 

Сокурское а. с.Сокурское 

Белағаш а.о. Белагашский с.о. 

Белағаш а. с.Белагаш 

Ташық а. с.Ташик 

Аюлы а. с.Аюлы 

Жаңаарқа ауданы Жанааркинский район 

Атасу к.ә. Атасуская п.а. 

Атасу к. п.Атасу 

Айнабұлақ а.о. Айнабулакский с.о. 

Айнабұлақ а. с.Айнабулак 

Белқараған а. с.Белкараган 

Көксай қыстауы зимовка Коксай 

Ақтасты а.о. Актастинский с.о. 

Ақтасты а. с.Актасты 

Үлкенбұлақ а. с.Улкенбулак 

Ақтау а.о. Актауский с.о. 

Ақтау а. с.Актау 

Ақсай қыстауы зимовка Аксай 

Жекебас қыстауы зимовка Жекебаз 

Комсомол қыстауы зимовка Комсомол 

Қосағалы қыстауы зимовка Косагалы 

Қосбұлақ қыстауы зимовка Косбулак 

Пионерлагер қыстауы зимовка Пионерлагерь 

Асаубек қыстауы зимовка Асаубек 

Ашербайжан қыстауы зимовка Ашербайжан 

Қаражал қыстауы зимовка Каражал 

Айшырақ а. с.Айшырак 

Боқсай қыстауы зимовка Боксай 

Дарат қыстауы зимовка Дарат 

Қаратұмсық қыстауы зимовка Каратумсык 

Қорған қыстауы зимовка Корган 

Сауғабай қыстауы зимовка Саугабай 

Сарыоба қыстауы зимовка Сарыоба 

Қылыш а. с.Клыч 

Ақтүбек а.о. Актубекский с.о. 

Ақтүбек а. с.Актубек 

Сарысу а. с.Сарысу 

Атасу а. с.Атасу 
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рзд.128 км рзд.128 км 

Мыңадыр ст. ст.Мынадыр 

рзд.152 км рзд.152 км 

рзд.163 км рзд.163 км 

Өркендеу а. с.Уркендеу 

Мұқажан Жұмажанов ат.а.о. с.о.им.Мукажана  Жумажанова 

Мұқажан Жұмажанов ат.а. с.им.Мукажана Жумажанова 

Күйгенбаз а. с.Куйгенбаз 

Байғұл а. с.Байгул 

Бидайық а.о. Бидайыкский с.о. 

Бидайық а. с.Бидайык 

Ақтайлақ а. с.Актайлак 

рзд.82 км рзд.82 км 

Қарамола а. с.Карамола 

рзд.69 км рзд.69 км 

Байдалы би а.о. Байдалы бийский с.о. 

Атасу а. с.Атасу 

Мешіт қыстауы зимовка Мешит 

Бригада 4 Бригада 4 

рзд.105 км рзд.105 км 

Ленино а. с.Ленино 

рзд.117 км рзд.117 км 

Ералиев а.о. Ералиевский с.о. 

Ералиево а. с.Ералиево 

Ақтөбе қыстауы зимовка Актобе 

Ақши 1 қыстауы зимовка Акши 1 

Жұмыртқалы қыстауы зимовка Жумырткалы 

Змина қыстауы зимовка Змина 

Кеңсаз 1 қыстауы зимовка Кенсаз 1 

Кеңсаз 2 қыстауы зимовка Кенсаз 2 

Көкөзек 1 қыстауы зимовка Кокозек 1 

Көкөзек 2 қыстауы зимовка Кокозек 2 

Қойтан қыстауы зимовка Койтан 

Нұрқан қыстауы зимовка Нурхан 

Аралтөбе а. с.Аралтобе 

Ақбастау а. с.Акбастау 

Ақтан қыстауы зимовка Актан 

Сарыжол қыстауы зимовка Сарыжол 

Тілеміс қыстауы зимовка Тлемис 

Үшқатын қыстауы зимовка Ушкатын 

Орталық қыстауы зимовка Центр 

рзд.201 км рзд.201 км 

Жомарт ст. ст.Жомарт 
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Кезең а. с.Кезен 

Ақши 2 қыстауы зимовка Акши 2 

Көнек қыстауы зимовка Конек 

Қосар қыстауы зимовка Косар 

Наин қыстауы зимовка Наин 

рзд.189 км рзд.189 км 

Қызылжар к.ә. Кызылжарская п.а. 

Қызылжар к. п.Кызылжар 

Қараағаш а.о. Караагашский с.о. 

Ынталы а. с.Инталы 

Жосалы қыстауы зимовка Жосалы 

Мойынқарғалы қыстауы зимовка Мойынкаргалы 

Сатықарғалы қыстауы зимовка Сатыкаргалы 

Жартас а. с.Жартас 

Жартас 2 қыстауы зимовка Жартас 2 

Қараағаш орманшар Лесхоз Караагаш 

Сейфуллин а.о. Сейфуллинский с.о. 

Ынтымақ а. с.Ынтымак 

Байтақ қыстауы зимовка Байтак 

Жанғозы қыстауы зимовка Жангозы 

Қарақоға қыстауы зимовка Каракога 

Қарақұдық қыстауы зимовка Каракудук 

Қаратөбе қыстауы зимовка Каратобе 

Қызылағаш қыстауы зимовка Кызылагаш 

Бестоған а. с.Бестоган 

Алғабас а. с.Алгабас 

Кирово а. с.Кирово 

Төгіскен а.о. Тогускенский с.о. 

Төгіскен а. с.Тогускен 

Айбас қыстауы зимовка Айбас 

Комсомол қыстауы зимовка Комсомол 

Қазанғап қыстауы зимовка Казангап 

Сарысу бөлімшесі Отделение Сарысу 

Ақбаз қыстауы зимовка Акбаз 

рзд.215 км рзд.215 км 

Кенжебайсамай а. с.Кенжебайсамай 

Целинный а.о. Целинный с.о. 

Орынбай а. с.Орынбай 

Айтқожа ауылшар Селхоз Айткожа 

Ауыл ауылшар Селхоз Аул 

Жайылым Отгон 

Бидайық а. с.Бидайык 

Ақшағат а. с.Акшагат 



311 
 

Қарқаралы ауданы Каркаралинский район 

Қарқаралы қ. г.Каркаралинск 

Абай а.о. Абайский с.о. 

Айнабұлақ а. с.Айнабулак 

Айыртас қыстауы зимовка Айыртас 

Иманкұл қыстауы зимовка Иманкуль 

Күлшыағаш қыстауы зимовка Кулшыагаш 

Рақымжан қыстауы зимовка Ракымжан 

Ортабаз қыстауы зимовка Ортабаз 

Ұзынбұлақ қыстауы зимовка Узынбулак 

Шынтемір қыстауы зимовка Шынтемир 

Шынтемір-2 қыстауы зимовка Шынтемир-2 

Тоқай а. с.Токай 

Мыржық а. с.Мыржык 

Мәди а.о. с.о. Мади 

Айрық а. с.Айрык 

Азберген қыстауы зимовка Азберген 

Тайшабазы қыстауы зимовка Тайшабазы 

Едрей а. с.Едрей 

Жанабаз қыстауы зимовка Жанабаз 

Аманжолов а.о Аманжоловский с.о. 

Талды а. с.Талды 

Болпан шекарасы Кордон Болпан 

Бригада 9 Бригада 9 

Жанған шекарасы Кордон Жанган 

Жылысай қыстауы зимовка Жылысай 

Қараағаш шекарасы Кордон Караагаш 

Айнабұлақ қыстауы зимовка Айнабулак 

Ақбай-Қызылбай а. с.Акбай-Кызылбай 

Есдәулет қыстауы зимовка Есдаулет 

Кеңсай қыстауы зимовка Кенсай 

Қойтас қыстауы зимовка Койтас 

Қотыр қыстауы зимовка Котыр 

Құсмұрын қыстауы зимовка Кусмурын 

Өмірбек қыстауы зимовка Омирбек 

Сарытұмсық қыстауы зимовка Сарытумсык 

Трагай қыстауы зимовка Трагай 

Аққора а. с.Аккора 

Алиасқар қыстауы зимовка Алиаскар 

Бабеке қыстауы зимовка Бабеке 

Көкбет қыстауы зимовка Кокбет 

Көмекбай қыстауы зимовка Комекбай 

Ніқанбай қыстауы зимовка Hиканбай 



312 
 

Тұяқ қыстауы зимовка Туяк 

Үштөбе қыстауы зимовка Уштобе 

Шатағаш қыстауы зимовка Шатагаш 

Белдеутас а. с.Белдеутас 

Айтжан қыстауы зимовка Айтжан 

Майлы қыстауы зимовка Майлы 

Тындыбай қыстауы зимовка Тындыбай 

Сарыобалы а. с.Сарыобалы 

Қалақтас қыстауы зимовка Калактас 

Қаракүнгей қыстауы зимовка Карагунгей 

Қосбұлақ қыстауы зимовка Косбулак 

Құрылыс қыстауы зимовка Курылыс 

Қызылсораң қыстауы зимовка Кызылсоран 

Өзен қыстауы зимовка Озен 

Сиыркетпес қыстауы зимовка Сиыркетпес 

Тайыр қыстауы зимовка Тайыр 

Тіленші қыстауы зимовка Тленши 

Қарамола қыстауы зимовка Карамола 

Қоңырат қыстауы зимовка Конырат 

Тәттімбет а.о. с.о.Таттимбет 

Ақтасты а. с.Актасты 

Тасшоқы а. с.Тасшокы 

Әміре қыстауы зимовка Амре 

Бапалақ қыстауы зимовка Бапалак 

Баубек қыстауы зимовка Баубек 

Көлбұлақ қыстауы зимовка Кольбулак 

Қиырбай қыстауы зимовка Кирбай 

Майтан қыстауы зимовка Майтан 

Мүсіреп қыстауы зимовка Мусиреп 

Рахымбай қыстауы зимовка Рахимбай 

Сарсенбай қыстауы зимовка Сарсенбай 

Сарыөлең қыстауы зимовка Сарыолен 

Сарытөбе қыстауы зимовка Сарытобе 

Шалақыз қыстауы зимовка Шалакыз 

Шұбарбұлақ қыстауы зимовка Шубарбулак 

Шілдебай а. с.Шилдебай 

Әбден қыстауы зимовка Абден 

Әбдірахман қыстауы зимовка Абдрахман 

Әтеби қыстауы зимовка Атеби 

Қарабұлақ қыстауы зимовка Карабулак 

Құлмағанбет қыстауы зимовка Кулмаганбет 

Нұрсейіт қыстауы зимовка Hурсейт 

Өмірбек қыстауы зимовка Омирбек 
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Тоғызжігіт қыстауы зимовка Тогизжигит 

Бақты а.о. Бактинский с.о. 

Бақты а. с.Бакты 

Азыхан қыстауы зимовка Азыхан 

Ешкіөлмес қыстауы зимовка Ешкиолмес 

Талдыбай а. с.Талдыбай 

Батылхан қыстауы зимовка Батылхан 

Бейсеке қыстауы зимовка Бейсеке 

Бессары қыстауы зимовка Бессары 

Бөлемес қыстауы зимовка Болемес 

Кененбай қыстауы зимовка Кененбай 

Қазақстан қыстауы зимовка Казахстан 

Көпплан қыстауы зимовка Копплан 

Махмет қыстауы зимовка Махмет 

Молдахан қыстауы зимовка Молдахан 

Моншақ қыстауы зимовка Моншак 

Сарт қыстауы зимовка Сарт 

Талдыбай 2 қыстауы зимовка Талдыбай 2 

Абыз а. с.Абыз 

Айнабұлақ қыстауы зимовка Айнабулак 

Бопы қыстауы зимовка Бопы 

Қазанбас қыстауы зимовка Казанбас 

Қонақай қыстауы зимовка Конакай 

Мейрамбай қыстауы зимовка Мейрамбай 

Шалжан қыстауы зимовка Шалжан 

Шолаққайың а. с.Шолаккайын 

Аралбай қыстауы зимовка Аралбай 

Арқалық қыстауы зимовка Аркалык 

Бөгенбай қыстауы зимовка Богенбай 

Қара қыстауы зимовка Кара 

Мақсат шарқож кр.хоз Максат 

Мейірхан қыстауы зимовка Мейирхан 

Рымхан қыстауы зимовка Рымхан 

Шүнгүлтай шарқож кр.хоз Шунгултай 

Балқантау а.о. с.о.Балкантау 

Қарабұлақ а. с.Карабулак 

Ақбиік қыстауы зимовка Акбиик 

Ақын қыстауы зимовка Акын 

Жұмагүл қыстауы зимовка Жумагуль 

Көнекқара қыстауы зимовка Конеккара 

Қаратүлкі қыстауы зимовка Каратулки 

Онақ қыстауы зимовка Онак 

Сұржал қыстауы зимовка Суржал 
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Орталық 1 қыстауы зимовка Центр 1 

Бригада 4 Бригада 4 

Талды а. с.Талды 

Алтай қыстауы зимовка Алтай 

Қызылкөл қыстауы зимовка Кызылколь 

Талды қыстауы зимовка Талды 

Шотқара қыстауы зимовка Шоткара 

Атыбай қыстауы зимовка Атибай 

Асылбек қыстауы зимовка Асылбек 

Қарабұлақ қыстауы зимовка Карабулак 

Айнабұлақ а. с.Айнабулак 

Айдарлы қыстауы зимовка Айдарлы 

Айнабұлақ қыстауы зимовка Айнабулак 

Бүркітті қыстауы зимовка Буркитты 

Жырыққұдық қыстауы зимовка Жырыккудык 

Қызылқайың қыстауы зимовка Кызылкайын 

Майдан қыстауы зимовка Майдан 

Тасөткел қыстауы зимовка Тасоткель 

Бірман қыстауы зимовка Бирман 

Қойтас қыстауы зимовка Койтас 

Бесоба а.о. Бесобинский с.о. 

Бесоба а. с.Бесоба 

Ақсары қыстауы зимовка Аксары 

Досан қыстауы зимовка Досан 

Қамқор а. с.Камкор 

Ақжал қыстауы зимовка Акжал 

Сарыжал қыстауы зимовка Сарыжал 

Сеңгір қыстауы зимовка Сенгир 

Түменбай қыстауы зимовка Туменбай 

Қарашоқы а. с.Карашокы 

Мыңшұрық қыстауы зимовка Мыншурык 

Қызылту а. с.Кызылту 

Төлеубай қыстауы зимовка Толеубай 

Түлкілі 1 қыстауы зимовка Тулкили 1 

Ақпан қыстауы зимовка Акпан 

Түлкілі 2 қыстауы зимовка Тулкили 2 

Үшбұлақ қыстауы зимовка Ушбулак 

Егіндібұлақ а.о. Егиндыбулакский с.о. 

Егіндібұлақ а. с.Егиндыбулак 

Бәзкей қыстауы зимовка Базкей 

Төртүй қыстауы зимовка Тортуй 

Нұркен Әбдіров а.о. с.о.Нуркена Абдирова 

Жарлы а. с.Жарлы 
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Ақшоқы а. с.Акшокы 

Ескі Нұркен қыстауы зимовка старый Hуркен 

Сарыжайлау қыстауы зимовка Сарыжайлау 

Шотбай қыстауы зимовка Шотбай 

Жекежал а. с.Жекежал 

Ақтопырақ қыстауы зимовка Актопырак 

Аршалы қыстауы зимовка Аршалы 

Қараби қыстауы зимовка Караби 

Қондыбай қыстауы зимовка Кондыбай 

Қопа қыстауы зимовка Копа 

Нокеш қыстауы зимовка Hокеш 

Шонай қыстауы зимовка Шонай 

Бақытбұлақ қыстауы зимовка Бакытбулак 

Күзеуадыр қыстауы зимовка Кузеуадыр 

Қызылсиыр қыстауы зимовка Кызылсиыр 

Торқора қыстауы зимовка Торкора 

Жаңатоған а.о. Жанатоганский с.о. 

Жаңатоған а. с.Жанатоган 

Балташ қыстауы зимовка Балташ 

Ботабай қыстауы зимовка Ботабай 

Дағар қыстауы зимовка Дагар 

Жәнібек қыстауы зимовка Жанибек 

Тұнғат қыстауы зимовка Тунгат 

Қонысбай 2 қыстауы зимовка Конысбай 2 

Қызылағаш қыстауы зимовка Кызылагаш 

Қызылшоқы қыстауы зимовка Кызылшокы 

Өгізтау қыстауы зимовка Огизтау 

Смағул қыстауы зимовка Смагул 

Сыбай қыстауы зимовка Сыбай 

Қазанбай қыстауы зимовка Казанбай 

Кестелітас 1 қыстауы зимовка Кестелитас 1 

Кестелітас 2 қыстауы зимовка Кестелитас 2 

Ежебай а. с.Ежебай 

Абылай қыстауы зимовка Абылай 

Ақкезең қыстауы зимовка Аккезен 

Байдалы қыстауы зимовка Байдалы 

Жылысай қыстауы зимовка Жылысай 

Кеңестас қыстауы зимовка Кенестас 

Қаратұмсық қыстауы зимовка Каратумсык 

Елтолған қыстауы зимовка Елтолган 

Бұқаш қыстауы зимовка Букаш 

Қайнарбұлақ а.о. Кайнарбулакский с.о. 

Аппаз а. с.Аппаз 
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Иза қыстауы зимовка Иза 

Айыртас қыстауы зимовка Айыртас 

Ақшолақ қыстауы зимовка Акшолак 

Байбосын қыстауы зимовка Байбосын 

Бекіш қыстауы зимовка Бекиш 

Кұлатай қыстауы зимовка Кулатай 

Қарабұлақ қыстауы зимовка Карабулак 

Қарашоқы қыстауы зимовка Карашокы 

Өтеу қыстауы зимовка Отеу 

Станса 1 қыстауы зимовка Станса 1 

Станса 2 қыстауы зимовка Станса 2 

Тоқберген 1 қыстауы зимовка Токберген 1 

Тоқберген 2 қыстауы зимовка Токберген 2 

Ази қыстауы зимовка Ази 

Жалпақшілік а. с.Жалпакшилик 

Ақдоңғал қыстауы зимовка Акдонгал 

Ақтай қыстауы зимовка Актай 

Бауыр қыстауы зимовка Бауыр 

Көз қыстауы зимовка Коз 

Қойтас қыстауы зимовка Койтас 

Тұрманбет қыстауы зимовка Турманбет 

Кәрсенбай қыстауы зимовка Карсенбай 

Егіз Бұлақ қыстауы зимовка Егиз-Булак 

Сарыадыр қыстауы зимовка Сарыадыр 

Шанты қыстауы зимовка Шанты 

Милыбұлақ а. с.Милыбулак 

Айнабұлақ қыстауы зимовка Айнабулак 

Аттама қыстауы зимовка Аттама 

Байгөншек қыстауы зимовка Байгоншек 

Байке қыстауы зимовка Байке 

Боқан қыстауы зимовка Бокан 

Бүркітші қыстауы зимовка Буркитши 

Қанқай қыстауы зимовка Канкай 

Қараөлке қыстауы зимовка Караолке 

Мұсабай қыстауы зимовка Мусабай 

Сарышоқы қыстауы зимовка Сарышокы 

Тай қыстауы зимовка Тай 

Шәйнекбай қыстауы зимовка Шайнекбай 

Бижан қыстауы зимовка Бижан 

Волжанка қыстауы зимовка Волжанка 

Саз а. с.Саз 

Бекжан қыстауы зимовка Бекжан 

Бестамақ қыстауы зимовка Бестамак 
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Елші 1 қыстауы зимовка Елшi 1 

Елші 2 қыстауы зимовка Елшi 2 

Жаңаауыл 1 қыстауы зимовка Жанаауыл 1 

Жаңаауыл 2 қыстауы зимовка Жанаауыл 2 

Қалибек қыстауы зимовка Калибек 

Қаражал қыстауы зимовка Каражал 

Қилыбай қыстауы зимовка Килыбай 

Қойта қыстауы зимовка Койта 

Мұқалы қыстауы зимовка Мукалы 

Сәдуакас қыстауы зимовка Садуакас 

Шаматай қыстауы зимовка Шаматай 

Қарағайлы к.ә. Карагайлинская п.а. 

Қарағайлы к. п.Карагайлы 

Ақтерек а. с.Актерек 

Қаракөл а.о. Каракольский с.о. 

Қаракөл а. с.Караколь 

Борлыбұлақ қыстауы зимовка Борлыбулак 

Рахымбай 1 қыстауы зимовка Рахимбай 1 

Қаршығалы а.о. Каршигалинский с.о. 

Көктас а. с.Коктас 

Родилка қыстауы зимовка Родилка 

Сүтфермасы Молочная ферма 

Ферма 3 Ферма 3 

Керегетас қыстауы зимовка Керегетас 

Новый Путь а. с.Hовый Путь 

Саумалкөл ст. ст.Саумалколь 

Қырғыз а.о. Киргизский с.о. 

Бүркітті а. с.Буркутты 

Айтбай шекарасы Кордон Айтбай 

Ақбалаган 1 қыстауы зимовка Акбалаган 1 

Әукей қыстауы зимовка Аукей 

Комиссаровка шекарасы Кордон Комиссаровка 

Қарашоқы қыстауы зимовка Карашокы 

Қосбұлақ қыстауы зимовка Косбулак 

Қызылкенші шекарасы Кордон Кызылкенши 

Сарыбұлақ қыстауы зимовка Сарыбулак 

Сарытау қыстауы зимовка Сарытау 

Үшбұлақ қыстауы зимовка Ушбулак 

Інкәрбай қыстауы зимовка Инкарбай 

Кешубай қыстауы зимовка Кешубай 

Ақбалаган 2 қыстауы зимовка Акбалаган 2 

Борлыбұлақ а. с.Борлыбулак 

Жәнібек а. с.Жанибек 
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Кент а. с.Кент 

Бүркітті ст. ст.Буркитты 

Қоянды а.о. а.о. Коянды 

Қоянды а. с.Коянды 

Ақтүбек 3 қыстауы зимовка Актубек 3 

Тоқпан қыстауы зимовка Токпан 

Қорық қыстауы зимовка Корык 

Атантай а. с.Атантай 

Мартбек Мамыраев а.о. с.о. Мартбек Мамыраев 

Ақжол а. с.Акжол 

Айтыш қыстауы зимовка Айтыш 

Ақбайпақ қыстауы зимовка Акбайпак 

Батпақбай қыстауы зимовка Батпакбай 

Жаңақоныс қыстауы зимовка Жанаконыс 

Қаражал қыстауы зимовка Каражал 

Қарасу қыстауы зимовка Карасу 

Қопа қыстауы зимовка Копа 

Мақай-Тақай қыстауы зимовка Макай-Такай 

Сарытау қыстауы зимовка Сарытау 

Сиырлы қыстауы зимовка Сиырлы 

Беталыс а. с.Беталыс 

Баятар қыстауы зимовка Баятар 

Қоспақ қыстауы зимовка Коспак 

Қызылмола қыстауы зимовка Кызылмола 

Шаңкөз қыстауы зимовка Шанкоз 

Жаңанегіз а. с.Жананегиз 

Әбіш қыстауы зимовка Абиш 

Бабайбек қыстауы зимовка Бабайбек 

Бөлекбай қыстауы зимовка Болекбай 

Жыланды қыстауы зимовка Жыланды 

Қарағайлы қыстауы зимовка Карагайлы 

Қасқырін қыстауы зимовка Каскырин 

Қожахмет қыстауы зимовка Кожахмет 

Қызылағаш қыстауы зимовка Кызылагаш 

Мақаш қыстауы зимовка Макаш 

Чкалов қыстауы зимовка Чкалов 

Шегебай қыстауы зимовка Шегебай 

Шүңгүлтай қыстауы зимовка Шунгултай 

Нығмет Нұрмақов а.о. с.о.Ныгмет Нурмаков 

Өсібай а. с.Осибай 

Жаңабаз қыстауы зимовка Жанабаз 

Саға қыстауы зимовка Сага 

Сауыт қыстауы зимовка Сауыт 
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Доғалан а. с.Догалан 

Бастал а. с.Бастал 

Ахмет қыстауы зимовка Ахмет 

Айнабұлақ қыстауы зимовка Айнабулак 

Бекет қыстауы зимовка Бекет 

Иманғали қыстауы зимовка Имангали 

Қарабиік қыстауы зимовка Карабиик 

Көке қыстауы зимовка Коке 

Мұздыбай қыстауы зимовка Муздыбай 

Қолбасы а. с.Колбасы 

Ахмет қыстауы зимовка Ахмет 

Тегісшілдік а.о. Тегисшилдикский с.о. 

Тегісшілдік а. с.Тегисшилдик 

Иманқұл қыстауы зимовка Иманкул 

Кеңдара шекарасы Кордон Кендара 

Қарасу қыстауы зимовка Карасу 

Қолдасан қыстауы зимовка Колдасан 

Таскотан қыстауы зимовка Таскотан 

Төңкеріс шекарасы Кордон Тонкерис 

Шоқпартас қыстауы зимовка Шокпартас 

Шортанды қыстауы зимовка Шортанды 

Шұңқырқұдық а. с.Шункуркудык 

Ақтопырақ қыстауы зимовка Актопырак 

Жарлы а. с.Жарлы 

Жаңабет қыстауы зимовка Жанабет 

Жаңабет шекарасы Кордон Жанабет 

Жалғызтерек қыстауы зимовка Жалгызтерек 

Калинино а. с.Калинино 

Бағлан қыстауы зимовка Баглан 

Өтірікші қыстауы зимовка Отирикши 

Сарыжал қыстауы зимовка Сарыжал 

Ошатай қыстауы зимовка Ошатай 

Үшқора қыстауы зимовка Ушкора 

Теміршін а.о. Темиршинский с.о. 

Татан а. с.Татан 

Жырықсу қыстауы зимовка Жырыксу 

Татан 1 қыстауы зимовка Татан 1 

Татан 2 қыстауы зимовка Татан 2 

Татан 3 қыстауы зимовка Татан 3 

Татан 4 қыстауы зимовка Татан 4 

Татан 5 қыстауы зимовка Татан 5 

Татан 6 қыстауы зимовка Татан 6 

Татан 7 қыстауы зимовка Татан 7 
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Көкшетау қыстауы зимовка Кокшетау 

Татан 10 қыстауы зимовка Татан 10 

Құлабие қыстауы зимовка Кулабие 

Айнабұлақ а. с.Айнабулак 

Жарбастау қыстауы зимовка Жарбастау 

Аршалы қыстауы зимовка Аршалы 

Бөсей қыстауы зимовка Босей 

Көпқара 1 қыстауы зимовка Копкара 1 

Көпқара 2 қыстауы зимовка Копкара 2 

Қарақуыс қыстауы зимовка Каракуыс 

Қарақұдық қыстауы зимовка Каракудук 

Құрманбек қыстауы зимовка Курманбек 

Ортақара қыстауы зимовка Ортакара 

Үшбай қыстауы зимовка Ушбай 

Шаңғайбек қыстауы зимовка Шангайбек 

Әжібек қыстауы зимовка Ажибек 

Қараағаш а. с.Караагаш 

Аблан қыстауы зимовка Аблан 

Айтақ қыстауы зимовка Айтак 

Ақбұлақ қыстауы зимовка Акбулак 

Жаңатай қыстауы зимовка Жанатай 

Күзеу қыстауы зимовка Кузеу 

Қарашоқы қыстауы зимовка Карашокы 

Мереке қыстауы зимовка Мереке 

Сарышоқы қыстауы зимовка Сарышокы 

Темірші қыстауы зимовка Темирши 

Ұзынбұлақ қыстауы зимовка Узынбулак 

Жанатай-2 қыстауы зимовка Жанатай-2 

Томар а.о. Томарский с.о. 

Томар а. с.Томар 

Ақжарық а. с.Акжарык 

Бөрлі қыстауы зимовка Борли 

Жөкебай қыстауы зимовка Жокебай 

Ошан қыстауы зимовка Ошан 

Үйтас қыстауы зимовка Уйтас 

Ырғайлы қыстауы зимовка Ыргайлы 

Тоқылдақ а. с.Токылдак 

Айыртас қыстауы зимовка Айыртас 

Ақбұлақ қыстауы зимовка Акбулак 

Ақтөбе қыстауы зимовка Актобе 

Асылбек қыстауы зимовка Асылбек 

Бөрке қыстауы зимовка Борке 

Бүкір қыстауы зимовка Букир 
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Жаппар қыстауы зимовка Жаппар 

Естек қыстауы зимовка Естек 

Жұмабай қыстауы зимовка Жумабай 

Кемеш қыстауы зимовка Кемеш 

Қалдаман қыстауы зимовка Калдаман 

Қосым қыстауы зимовка Косым 

Құсайын қыстауы зимовка Кусаин 

Сарыадыр қыстауы зимовка Сарыадыр 

Сартбай қыстауы зимовка Сартбай 

Угар а.о. Угарский с.о. 

Матақ а. с.Матак 

Ақбұлақ а. с.Акбулак 

Қайрақты қыстауы зимовка Кайракты 

Омархан қыстауы зимовка Омархан 

рзд.6 рзд.6 

Шарықты а.о. Шарыктинский с.о. 

Теректі а. с.Теректы 

Балағазы қыстауы зимовка Балагазы 

Бейсенбай қыстауы зимовка Бейсенбай 

Кәрібай қыстауы зимовка Карибай 

Майшоқы қыстауы зимовка Майшокы 

Нәби қыстауы зимовка Hаби 

Тұқыш қыстауы зимовка Тукыш 

Тұмсықнияқ қыстауы зимовка Тумсыкнияк 

Әзімбек қыстауы зимовка Азимбек 

Үлкенбаз қыстауы зимовка Улкенбаз 

Айыр а. с.Айыр 

Қызылшілік а. с.Кызылшилик 

Қорғадыр қыстауы зимовка Коргадыр 

Шөптікөл а. с.Шоптыколь 

Ақын қыстауы зимовка Акын 

Көктас қыстауы зимовка Коктас 

Қанай қыстауы зимовка Канай 

Қараауыл қыстауы зимовка Караауыл 

Құрылыс қыстауы зимовка Курлыс 

Опырмалы қыстауы зимовка Опырмалы 

Қойшыбай қыстауы зимовка Койшыбай 

Ынталы а.о. Ынталинский с.о. 

Ынталы а. с.Ынталы 

Қараоба қыстауы зимовка Караоба 

Қоянды қыстауы зимовка Коянды 

Дубовка қыстауы зимовка Дубовка 

Жарықмола қыстауы зимовка Жарыкмола 
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Жаппас қыстауы зимовка Жаппас 

Қарабике қыстауы зимовка Карабике 

рзд №5 рзд №5 

Нұра ауданы Hуринский район 

Киевка к.ә. Киевка п.а. 

Киевка к. п.Киевка 

Балықтыкөл а.о. Балыктыкольский с.о. 

Балықтыкөл а. с.Балыктыколь 

Ұңғыма 24 Скважина 24 

Ұңғыма 46 Скважина 46 

Кеңсай қыстауы зимовка Кенсай 

Баршын а.о.  Баршинский с.о. 

Баршын а. с.Баршино 

Қарақасқа а. с.Каракаска 

Ескі Баршын а. с.Старое Баршино 

Бестамақ а. с.Бестамак 

Жаңажартас қыстауы зимовка Жанажартас 

Қызылжар қыстауы зимовка Кызылжар 

Тәтті қыстауы зимовка Татти 

Дон а.о. Донской с.о. 

Құланөтпес а. с.Куланотпес 

Оразәлі а. с.Оразалы 

Жараспай а.о. Жараспайский с.о. 

Жараспай а. с.Жараспай 

Малайқұдық а. с.Малайкудык 

Заречный а.о. Заречный с.о. 

Заречное а. с.Заречное 

Захаров а.о. Захаровский с.о. 

Ақмешіт а. с.Акмешит 

Қобакөл а. с.Кобаколь 

Қантай а. с.Кантай 

Индустриальный а.о. Индустриальный с.о. 

Тассуат а. с.Тассуат 

Кеңжарық а.о. Кенжарыкский с.о. 

Изенді а. с.Изенды 

Изенді қыстауы зимовка Изенды 

Қарақұдық қыстауы зимовка Каракудык 

Қаратұмар қыстауы зимовка Каратумар 

База 3 қыстауы зимовка База 3 

Өстемір қыстауы зимовка Остемир 

Кеңжарық а. с.Кенжарык 

Топаркөл а. а.Топарколь 

Қараой а.о. Каройский с.о. 
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Қараой а. с.Кароой 

Киров а.о. Кировский с.о. 

Майоровка а. с.Майоровка 

Қарақойын а.о. Каракоинский с.о. 

Жанбөбек а. с.Жанбобек 

Бижан қыстауы зимовка Бижан 

Тасмола 1 қыстауы зимовка Тасмола 1 

Тасмола 2 қыстауы зимовка Тасмола 2 

Керей а. с.Керей 

Әубакір қыстауы зимовка Аубакир 

Бұрматай қыстауы зимовка Бурматай 

Құсмұрын қыстауы зимовка Кусмурун 

Мамбет қыстауы зимовка Мамбет 

Шаймерден қыстауы зимовка Шаймерден 

Аққолқа а. с.Акколка 

Қазаншұңқыр қыстауы зимовка Казаншункур 

Қарабие қыстауы зимовка Карабие 

Шахман қыстауы зимовка Шахман 

Дос қыстауы зимовка Дос 

Төребай қыстауы зимовка Торебай 

Қорғанжар а.о. Корганжарский с.о. 

Кәрім Мыңбаев а. с. Карим Мынбаев 

Қызылшілік а. с.Кызылшилик 

Құланөтпес а.о. Куланутпесский с.о. 

Құланөтпес а. с.Куланутпес 

Отарбай а. с.Отарбай 

Қызылүңгір қыстауы зимовка Кызылунгир 

Ақтүбек а. с.Актубек 

Нығман а. с.Hыгман 

Қызылтал а.о. Кызылталский с.о. 

Кертінді а. с.Кертинди 

Алғабас а. с.Алгабас 

Новокарповка а.о. Hовокарповский с.о. 

Байтуған а. с.Байтуган 

Жаңақұрылыс а. с.Жанакурылыс 

Пржевальский а.о. Пржевальский с.о. 

Пржевальское а. с.Пржевальское 

Сарыөзен а.о. Сарыозенский с.о. 

Тікенекті а. с.Ткенекты 

Әжике қыстауы зимовка Ажике 

Бакей қыстауы зимовка Бакей 

Жиделі қыстауы зимовка Жидели 

Жүкей а. с.Жукей 
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Соналы а.о. Соналинский с.о. 

Соналы а. с.Соналы 

Қосарал а. с.Косарал 

Тасты қыстауы зимовка Тасты 

Баянбай а. с.Баянбай 

Егізқара қыстауы зимовка Егизгара 

Қызылкент қыстауы зимовка Кызылкент 

Қазықұрт а. с.Казыкурт 

Энтузиаст а.о. Энтузиасткий с.о. 

Ахмет а. с.Ахмет 

Талдысай а.о. Талдысайский с.о. 

Талдысай а. с.Талдысай 

Бұзаутөбе қыстауы зимовка Бузаутобе 

Мұса қыстауы зимовка Муса 

Шортан қыстауы зимовка Шортан 

Тассуат а.о. Тассуатский с.о. 

Щербаковское а. с.Щербаковское 

Амантау а. с.Амантау 

Жылысай қыстауы зимовка Жылысай 

Чернигов а.о. Черниговский с.о. 

Көбетей а. с.Кобетей 

Қызылжұлдыз а. с.Кызылжулдыз 

Өндіріс а. с.Ондирис 

Первое Мая а. с.Первое Мая 

Шахтер а.о. Шахтерский с.о. 

Шахтерское а. с.Шахтерское 

Шұбаркөл к.ә. Шубаркольская п.а. 

Шұбаркөл к. п.Шубарколь 

Осакаров ауданы Осакаровский район 

Осакаров к.ә. Осакаровская п.а. 

Осакаровка к. п.Осакаровка 

Батпақты а.о. Батпактинский с.о. 

Батпақты а. с.Батпакты 

Ошағанды а. с.Ошаганды 

Сарыөзен а. с.Сарыозен 

Ақпан а. с.Акпан 

Сарыөзек а.о. с.о.Сарыозек 

Сарыөзек а. с.Сарыозек 

Русская Ивановка а. с.Русская Ивановка 

Шоқай а. с.Шокай 

Шоқай ст. ст.Шокай 

Дальний а.о. Дальний с.о. 

Дальнее а. с.Дальнее 
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Жуантөбе а. с.Жуантобе 

Қызылтас а. с.Кызылтасское 

Лиманное а. с.Лиманное 

Юго-Восток а. с.Юго-Восток 

Звездный а.о. Звездный с.о. 

Звездное а. с.Звездное 

Ертіс а.о. Иртышский с.о. 

Ертіс а. с.Иртышское 

Есіл а.о. с.о.Есиль 

Есіл а. с.Есиль 

Колхозное а. с.Колхозное 

Қаратомар а.о. Каратомарский с.о. 

Сенокосное а. с.Сенокосное 

Откормочное а. с.Откормочное 

Құндызды а.о. Кундуздинский с.о. 

Шұңқыркөл а. с.Шункырколь 

Маржанкөл а.о. Маржанкольский с.о. 

Уызбай а. с.Уызбай 

Құрқопа а. с.Куркопа 

Мирный а.о. Мирный с.о. 

Мирное а. с.Мирное 

Первомайское а. с.Первомайское 

Молодежный к.ә. Молодежная п.а. 

Молодежный к. п.Молодежный 

Николаев а.о. Hиколаевский с.о. 

Николаевка а. с.Hиколаевка 

Комсомольское а. с.Комсомольское 

Топан а. с.Топан 

Озерный а.о. Озерный с.о. 

Озерное а. с.Озерное 

Ералы а. с.Ералы 

Қарағайлы а.о.  с.о.Карагайлы 

Қарағайлы а. с.Карагайлы 

Коллективное а. с.Коллективное 

Крещеновка а. с.Крещеновка 

Окольное а. с.Окольное 

Святогоровка а. с.Святогоровка 

Пионер а.о. Пионерский с.о. 

Пионерское а. с.Пионерское 

Приишимское а. с.Приишимское 

Центральное а. с.Центральное 

Ақбұлақ а.о. с.о.Акбулак 

Ақбұлақ а. с.Акбулак 
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Майбұлақ а. с.Майбулак 

Роднички а. с.Роднички 

Родников а.о. Родниковский с.о. 

Родниковское а. с.Родниковское 

Қарасу а. с.Карасу 

Төртқұдық а. с.Торткудык 

Садовый а.о. Садовый с.о. 

Садовое а. с.Садовое 

Сұңқар а.о. с.о.Сункар 

Сұңқар а. с.Сункар 

Қоянды а. с.Коянды 

Сельстрой а. с.Сельстрой 

Тельман а.о. Тельманский с.о. 

Тельманское а. с.Тельманское 

Ахмет ауылы а. с.Ахметаул 

Қутұмсық а. с.Кутумсук 

Трудовой а.о. Трудовой с.о. 

Трудовое с с.Трудовое 

Степное а. с.Степное 

Чапаев а.о.  Чапаевский с.о. 

Чапаево а. с.Чапаево 

Шідерті а.о. Шидертинский с.о. 

Шідерті а. с.Шидерты 

Ұлытау ауданы Улытауский район 

Ұлытау а.о Улытауский с.о 

Ұлытау а. с.Улытау 

Стандарт Стандарт 

Тұяқ Туяк 

Ақтас к.ә. Актасская п.а. 

Ақтас к. п.Актас 

Пионер а. с.Пионер 

Алғабас а.о. Алгабасский с.о. 

Бетбұлақ а. с.Бетбулак 

Абушахман қыстауы зимовка Абушахман 

Батырша қыстауы зимовка Батырша 

Бөкей қыстауы зимовка Бокей 

Есепші қыстауы зимовка Есепши 

Тасқұдық қыстауы зимовка Таскудык 

Шаған қыстауы зимовка Шаган 

Сарыбұлақ а. с.Сарыбулак 

Борсеңгір а.о. Борсенгирский с.о. 

Борсеңгір а. с.Борсенгир 

Ашықөзек-Қырғауыл қыстауы зимовка Ашыкозек-Кыргауыл 
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Боройнақ қыстауы зимовка Боройнак 

Дәуіт қыстауы зимовка Даут 

Жаңабаз қыстауы зимовка Жанабаз 

Күйгенбаз қыстауы зимовка Куйгенбаз 

Қарасу қыстауы зимовка Карасу 

Салденбек қыстауы зимовка Салденбек 

Сарықамыс қыстауы зимовка Сарыкамыс 

Ұңғыма қыстауы зимовка Скважина 

Шұбарқұдық қыстауы зимовка Шубаркудык 

Қызылүй қыстауы зимовка Кызылуй 

Қарақұдық қыстауы зимовка Каракудык 

Победа қыстауы зимовка Победа 

Базыл қыстауы зимовка Базыл 

Арын қыстауы зимовка Арын 

Күзек қыстауы зимовка Кузек 

Қасым қыстауы зимовка Касым 

Таңатар қыстауы зимовка Танатар 

Сымтас а. с.Сымтас 

Егінді а.о. Егиндинский с.о. 

Егінді а. с.Егинды 

Айнабай қыстауы зимовка Айнабай 

Ақсай қыстауы зимовка Аксай 

Әуез қыстауы зимовка Ауез 

Бұзау қыстауы зимовка Бузау 

Жанабай қыстауы зимовка Жанабай 

Избасар қыстауы зимовка Избасар 

Көпжасар қыстауы зимовка Копжасар 

Мақанбай қыстауы зимовка Маканбай 

Жангелді а.о. Джангельдинский с.о. 

Байқоңыр а. с.Байконур 

Ақжар қыстауы зимовка Акжар 

Әбіл қыстауы зимовка Абиль 

Байғұла қыстауы зимовка Байгула 

Қоңырат қыстауы зимовка Конырат 

Лақпай қыстауы зимовка Лакпай 

Маңдай қыстауы зимовка Мандай 

Сарысай-Рахмет қыстауы зимовка Сарысай-Рахмет 

Тайқошқар қыстауы зимовка Тайкошкар 

Шеңбер қыстауы зимовка Шенбер 

Қызылүй а. с.Кызылуй 

Ақшолақ қыстауы зимовка Акшолак 

Алакөл қыстауы зимовка Алаколь 

Амангелді қыстауы зимовка Амангельды 
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Аубәкір қыстауы зимовка Аубакир 

Ботамтай қыстауы зимовка Ботамтай 

Бөріжілбек қыстауы зимовка Борижильбек 

Бүкір қыстауы зимовка Букир 

Досан қыстауы зимовка Досан 

Жамантабан қыстауы зимовка Жамантабан 

Көгелен қыстауы зимовка Когелен 

Күйгенбидайық қыстауы зимовка Куйгенбидайык 

Қоға қыстауы зимовка Кога 

Қызылтам қыстауы зимовка Кызылтам 

Мешіт қыстауы зимовка Мешит 

Мейірман қыстауы зимовка Мейрман 

Ораз қыстауы зимовка Ораз 

Сарыайғыр қыстауы зимовка Сарыайгыр 

Сарыарка қыстауы зимовка Сарыарка 

Тоқболат қыстауы зимовка Токболат 

Талдықұдық а. с.Талдыкудык 

Ақши қыстауы зимовка Акши 

Аяпберген қыстауы зимовка Аяпберген 

Демеубай қыстауы зимовка Демеубай 

Қалыбай қыстауы зимовка Калыбай 

Мешіт қыстауы зимовка Мечеть 

Миябай қыстауы зимовка Миябай 

Мырзагүл қыстауы зимовка Мырзагуль 

Тасыбай қыстауы зимовка Тасыбай 

Тоқсанбай қыстауы зимовка Токсанбай 

Дулығалы қыстауы зимовка Дулыгалы 

Жезді к.ә. Жездинская п.а. 

Жезді к. п.Жезды 

Өрнек а. с.Орнек 

Аманкелді а.о. Амангельдинский с.о. 

Сарлық а. с.Сарлык 

Ақпанбет қыстауы зимовка Акпанбет 

Әлімбай қыстауы зимовка Алимбай 

Баршынбай қыстауы зимовка Баршынбай 

Дара қыстауы зимовка Дара 

Қаражал қыстауы зимовка Каражал 

Қозыбек қыстауы зимовка Козыбек 

Қызылтау қыстауы зимовка Кызылтау 

Тоғызбай қыстауы зимовка Тогызбай 

Қорғантас а. с.Коргантас 

Айбас қыстауы зимовка Айбас 

Аққошқар қыстауы зимовка Аккошкар 



329 
 

Әмір қыстауы зимовка Амир 

Бақатас қыстауы зимовка Бакатас 

Итауыз қыстауы зимовка Итауыз 

Сәмбет қыстауы зимовка Самбет 

Тоқсейіт қыстауы зимовка Токсейт 

Шаухар қыстауы зимовка Шаухар 

Үмбет а. с.Умбет 

Ақшал қыстауы зимовка Акшал 

Досжан қыстауы зимовка Досжан 

Құсқонған қыстауы зимовка Кусконган 

Набай қыстауы зимовка Hабай 

Түкпір қыстауы зимовка Тукпир 

Көлбай қыстауы зимовка Кольбай 

Боздақ а. с.Боздак 

Әділбай қыстауы зимовка Адильбай 

Екіаша қыстауы зимовка Екиаша 

Кененбай қыстауы зимовка Кененбай 

Мән қыстауы зимовка Ман 

Мыңбай қыстауы зимовка Мынбай 

Нәдірбай қыстауы зимовка Hадирбай 

Обалы қыстауы зимовка Обалы 

Сарытау қыстауы зимовка Сарытау 

Шалтық қыстауы зимовка Шалтык 

Қарсақпай к.ә. Карсакпайская п.а. 

Қарсақпай к. п.Карсакпай 

Абжаппар қыстауы зимовка Абжаппар 

Алменбет қыстауы зимовка Алменбет 

Атан қыстауы зимовка Атан 

Аралкөл қыстауы зимовка Аралколь 

Байтен қыстауы зимовка Байтен 

Бектұрған қыстауы зимовка Бектурган 

Жаңаділ қыстауы зимовка Жанадил 

Жандос қыстауы зимовка Жандос 

Жарма қыстауы зимовка Жарма 

Жарық қыстауы зимовка Жарык 

Қараиын қыстауы зимовка Караиын 

Қаратөбе қыстауы зимовка Каратобе 

Келдібек қыстауы зимовка Келдибек 

Көпжасар қыстауы зимовка Копжасар 

Құттыбай қыстауы зимовка Куттыбай 

Қумола қыстауы зимовка Кумола 

Майтөбе қыстауы зимовка Майтобе 

Тұяқ қыстауы зимовка Туяк 
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Тоғызбай қыстауы зимовка Тогызбай 

Сарыін қыстауы зимовка Сарыин 

Сейіт қыстауы зимовка Сеит 

Шиліқұдық қыстауы зимовка Шиликудык 

Шотыбас қыстауы зимовка Шотыбас 

Қошқарбай қыстауы зимовка Кошкарбай 

Қорғасын а.о. Коргасынский с.о. 

Қорғасын а. с.Коргасын 

Алтуайт қыстауы зимовка Алтуайт 

Байтлеу қыстауы зимовка Байтлеу 

Дүйсен қыстауы зимовка Дуйсен 

Есенбек қыстауы зимовка Есенбек 

Жаманбас қыстауы зимовка Жаманбас 

Жекешат 1 қыстауы зимовка Жекешат 1 

Жекешат 2 қыстауы зимовка Жекешат 2 

Исалық қыстауы зимовка Исалык 

Көксай қыстауы зимовка Коксай 

Көксу қыстауы зимовка Коксу 

Қушоқы қыстауы зимовка Кушокы 

Қызылшың қыстауы зимовка Кызылшын 

Малмола қыстауы зимовка Малмола 

Нұрман қыстауы зимовка Hурман 

Орнықпай қыстауы зимовка Орныкпай 

Оспан қыстауы зимовка Оспан 

Тоғызқұдық қыстауы зимовка Тогызкудык 

Итауыз қыстауы зимовка Итауыз 

Үңгірлі а. с.Унгирли 

Ақастау қыстауы зимовка Акастау 

Алпан қыстауы зимовка Алпан 

Аралбай қыстауы зимовка Аралбай 

Бақалы қыстауы зимовка Бакалы 

Домбығұл қыстауы зимовка Домбыгул 

Көктал қыстауы зимовка Коктал 

Шонтық қыстауы зимовка Шонтык 

Қоскөл а.о. Коскольский с.о. 

Қоскөл а. с.Косколь 

Ақбекет қыстауы зимовка Акбекет 

Боскөпе қыстауы зимовка Боскопе 

Ешкіқұм қыстауы зимовка Ешкикум 

Жанабай қыстауы зимовка Жанабай 

Китар 1 қыстауы зимовка Китар 1 

Қосбармақ а. с.Косбармак 

Сарыөзек қыстауы зимовка Сарыозек 
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Таңқы қыстауы зимовка Танкы 

Китар 2 қыстауы зимовка Китар 2 

Көктал қыстауы зимовка Коктал 

Кәрікөң қыстауы зимовка Карикон 

Мешіт 1 қыстауы зимовка Мешит 1 

Құлжанбай а. с.Кулжанбай 

Ақжайлау қыстауы зимовка Акжайлау 

Ақшелек қыстауы зимовка Акшелек 

Әбен қыстауы зимовка Абен 

Бақан 1 қыстауы зимовка Бакан 1 

Бақан 2 қыстауы зимовка Бакан 2 

Бакан 3 қыстауы зимовка Бакан 3 

Зортөбе қыстауы зимовка Зортобе 

Имен қыстауы зимовка Имен 

Қоскен қыстауы зимовка Коскен 

Қосқұдық қыстауы зимовка Коскудык 

Мойнақ қыстауы зимовка Мойнак 

Үрпен қыстауы зимовка Урпен 

Шортанбай қыстауы зимовка Шортанбай 

Ақсақал қыстауы зимовка Аксакал 

Нарөлген а. с.Hаролген 

Алтыкөл қыстауы зимовка Алтыколь 

Қала қыстауы зимовка Город 

Доңыз қыстауы зимовка Доныз 

Қоңыртөбе қыстауы зимовка Коныртобе 

Кішікиік қыстауы зимовка Кишикиик 

Садық қыстауы зимовка Садык 

Шентай қыстауы зимовка Шентай 

Мұқан Иманжанов ат.а.о. с.о.им.Мукана Иманжанова 

Айыртау а. с.Айыртау 

Аққора қыстауы зимовка Аккора 

Бесшілік қыстауы зимовка Бесшилик 

Жаңақора қыстауы зимовка Жанакора 

Жылықуыс қыстауы зимовка Жылыкуыс 

Қаражол 1 қыстауы зимовка Каражол 1 

Қаражол 2 қыстауы зимовка Каражол 2 

Тұяқ қыстауы зимовка Туяк 

Қызылүй а. с.Кызылуй 

Ақан қыстауы зимовка Акан 

Ақсай қыстауы зимовка Аксай 

Арпабұлақ қыстауы зимовка Арпабулак 

Балтай қыстауы зимовка Балтай 

Жалаңаяқ қыстауы зимовка Жаланаяк 



332 
 

Игібай қыстауы зимовка Игибай 

Кәрікөң қыстауы зимовка Карикон 

Қайыңдысай қыстауы зимовка Кайындысай 

Қарағандысай қыстауы зимовка Карагандысай 

Қособа қыстауы зимовка Кособа 

Қызылдән қыстауы зимовка Кызылдан 

Қыпшақпай қыстауы зимовка Кыпшакпай 

Ноғай қыстауы зимовка Hогай 

Омар қыстауы зимовка Омар 

Саламат қыстауы зимовка Саламат 

Сарынсай қыстауы зимовка Сарынсай 

Серәлі қыстауы зимовка Серали 

Ұзынбұлақ қыстауы зимовка Узынбулак 

Талдысай а. с.Талдысай 

Ақши қыстауы зимовка Акши 

Балқан қыстауы зимовка Балкан 

Керегетас қыстауы зимовка Керегетас 

Комсомол қыстауы зимовка Комсомол 

Қойлыкөң қыстауы зимовка Койлыкон 

Қотыр қыстауы зимовка Котыр 

Мыңшұқыр қыстауы зимовка Мыншукыр 

Стандарт қыстауы зимовка Стандарт 

Мибұлақ а.о. Мибулакский с.о. 

Мибұлақ а. с.Мибулак 

Баскөң қыстауы зимовка Баскон 

Басқауға қыстауы зимовка Баскауга 

Батыр қыстауы зимовка Батыр 

Баймырза а. с.Баймырза 

Бидықыріші қыстауы зимовка Бидыкыриши 

Кейіт 1 қыстауы зимовка Кеит 1 

Кейіт 2 қыстауы зимовка Кеит 2 

Көпебай қыстауы зимовка Копебай 

Көктабан қыстауы зимовка Коктабан 

Қозыбек қыстауы зимовка Козыбек 

Мектеп қыстауы зимовка Школа 

Апақай а. с.Апакай 

Баскөң қыстауы зимовка Баскон 

Басқауға қыстауы зимовка Баскауга 

Далағай қыстауы зимовка Далагай 

Дүзгенжол қыстауы зимовка Дузгенжол 

Қандықарабас қыстауы зимовка Кандыкарабас 

Қатынқұм қыстауы зимовка Катынкум 

Ортакөң қыстауы зимовка Ортакон 
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Шеңгел-Ақбілек қыстауы зимовка Шенгел-Акбилек 

Қарақайың а. с.Каракайын 

Бақажанды қыстауы зимовка Бакажанды 

Ермекбай қыстауы зимовка Ермекбай 

Қарабас қыстауы зимовка Карабас 

Орталық қыстауы зимовка Орталык 

Сәмен қыстауы зимовка Самен 

Тұздықұлақ қыстауы зимовка Туздыкулак 

Тұрсынбай қыстауы зимовка Турсынбай 

Тезекбай а. с.Тезекбай 

Аққеңсе а. с.Аккенсе 

Астауіші 1 қыстауы зимовка Астауиши 1 

Басбұлақ 1,2 қыстауы зимовка Басбулак 1,2 

Қамбыр қыстауы зимовка Камбыр 

Қаратүзген қыстауы зимовка Каратузген 

Құрманбай қыстауы зимовка Курманбай 

Қыздыңіші 1,2 қыстауы зимовка Кыздыниши 1,2 

Қызылқұдық қыстауы зимовка Кызылкудык 

Малдыбай 1,2 қыстауы зимовка Малдыбай 1,2 

Сарай қыстауы зимовка Сарай 

Талғанбай қыстауы зимовка Талганбай 

Талды қыстауы зимовка Талды 

Тамаш қыстауы зимовка Тамаш 

Төрткөл қыстауы зимовка Тортколь 

Хақпелді қыстауы зимовка Хакпельды 

Қаракеңгір а.о. Каракенгирский с.о. 

Бозтұмсық а. с.Бозтумсык 

Ағыбай қыстауы зимовка Агыбай 

Айқожа қыстауы зимовка Айкожа 

Дабыл қыстауы зимовка Дабыл 

Дүзен қыстауы зимовка Дузен 

Кәрікөң қыстауы зимовка Карикон 

Қазыбек қыстауы зимовка Казыбек 

Қарашоқы қыстауы зимовка Карашокы 

Қоянды қыстауы зимовка Коянды 

Құмдыадыр қыстауы зимовка Кумдыадыр 

Қызылтүрме қыстауы зимовка Кызылтурме 

Қызылүй қыстауы зимовка Кызылуй 

Сиректас қыстауы зимовка Сиректас 

Тасқора қыстауы зимовка Таскора 

Төлеубай қыстауы зимовка Толеубай 

Түйебай қыстауы зимовка Туйебай 

Шуылдақ қыстауы зимовка Шуылдак 
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Көкбұлақ а. с.Кокбулак 

Бөрілі қыстауы зимовка Борили 

Құласу қыстауы зимовка Куласу 

Теректі қыстауы зимовка Теректи 

Калинино а. с.Калинино 

Амантөбе а. с.Амантобе 

Бірман-Хамит қыстауы зимовка Бирман-Хамит 

Кішіқотыр қыстауы зимовка Кишикотыр 

Қызылүй қыстауы зимовка Кызылуй 

Қызылшың қыстауы зимовка Кызылшын 

Үлкенқотыр қыстауы зимовка Улкенкотыр 

Ши қыстауы зимовка Ши 

Сарысу а.о. Сарысуский с.о. 

Жыланды а. с.Жыланды 

Жиделі а. с.Жидели 

Қазыбек а. с.Казыбек 

Ахмет 2 қыстауы зимовка Ахмет 2 

Көктабан 1 қыстауы зимовка Коктабан 1 

Көктабан 2 қыстауы зимовка Коктабан 2 

Райыс қыстауы зимовка Райыс 

Таукебай қыстауы зимовка Таукебай 

Тірсек қыстауы зимовка Тирсек 

Шыныбек қыстауы зимовка Шыныбек 

Тасоба а. с.Тасоба 

Ахмет қыстауы зимовка Ахмет 

Күлен 3 қыстауы зимовка Кулен 3 

Қаражігіт қыстауы зимовка Каражигит 

Оспан қыстауы зимовка Оспан 

Табан қыстауы зимовка Табан 

Ерубай қыстауы зимовка Ерубай 

Аққыстау қыстауы зимовка Аккыстау 

Арын қыстауы зимовка Арын 

Арай қыстауы зимовка Арай 

Күзек қыстауы зимовка Кузек 

Түйемойнақ а. с.Туйемойнак 

Қарабидай қыстауы зимовка Карабидай 

Қосапан қыстауы зимовка Косапан 

Қосқұдық 2 қыстауы зимовка Коскудук 2 

Түйемойнақ қыстауы зимовка Тюемойнак 

Үштаған қыстауы зимовка Уштаган 

Шекара қыстауы зимовка Шекара 

рзд.280 рзд.280 

Терісаққан а.о. Терсакканский с.о. 
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Терісаққан а. с.Терсаккан 

Қоскөл а. с.Косколь 

Бұхарбай қыстауы зимовка Бухарбай 

Күнтуған қыстауы зимовка Кунтуган 

Қоскөл қыстауы зимовка Косколь 

Сарытоған қыстауы зимовка Сарытоган 

Ұста 2 қыстауы зимовка Уста 2 

Шет ауданы Шетский район 

Ақсу-Аюлы а.о. Аксу-Аюлинский с.о. 

Ақсу-Аюлы а. с.Аксу-Аюлы 

Аршалы қыстауы зимовка Аршалы 

Былқылдақ қыстауы зимовка Былкылдак 

Жылықаз қыстауы зимовка Жылыказ 

Сарыөзек қыстауы зимовка Сарыозек 

Ақсу а. с.Аксу 

Ақтөбе а. с.Актобе 

Тасбаз қыстауы зимовка Тасбаз 

Еңбекшіл а. с.Енбекшил 

Қабанбай қыстауы зимовка Кабанбай 

Қайрақты а. с.Кайракты 

Ақадыр к.ә. Агадырьская п.а. 

Ақадыр к. п.Агадырь 

Қосшар а. с.Подхоз 

Ақсеңгір қыстауы зимовка Аксенгир 

Былқылдақ қыстауы зимовка Былкылдак 

Қарақұдық қыстауы зимовка Каракудык 

Қызылкесік қыстауы зимовка Кызылкесик 

Майлыбай қыстауы зимовка Майлыбай 

Сарыши а. с.Сарыши 

Айнабұлақ қыстауы зимовка Айнабулак 

Ақбаз қыстауы зимовка Акбаз 

Ақсарлы қыстауы зимовка Аксарлы 

Ақсораң 1 қыстауы зимовка Аксоран 1 

Байдәулет қыстауы зимовка Байдаулет 

Байташ қыстауы зимовка Байташ 

Баяқожа қыстауы зимовка Баякожа 

Бесапан қыстауы зимовка Бесапан 

Боранкөл қыстауы зимовка Боранколь 

Домалақ қыстауы зимовка Домалак 

Доңғал қыстауы зимовка Донгал 

Жұмабай қыстауы зимовка Жумабай 

Қараоба қыстауы зимовка Караоба 

Қызылтас қыстауы зимовка Кызылтас 
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Маңгел қыстауы зимовка Мангель 

Мектеп қыстауы зимовка Мектеп 

Мектеп ІІ қыстауы зимовка Мектеп II 

Мұқаш қыстауы зимовка Мукаш 

Сарышоқы қыстауы зимовка Сарышокы 

Сиыркөң қыстауы зимовка Сиыркон 

Шөладыр қыстауы зимовка Шоладыр 

Доңғал ІІ қыстауы зимовка Донгал II 

Ақжал к.ә. Акжалская п.а. 

Ақжал к. п.Акжал 

Ақжартас а. с.Акжартас 

Айжан қыстауы зимовка Айжан 

Ақшоқы қыстауы зимовка Акшокы 

Аңсақыр қыстауы зимовка Ансакыр 

Ахмедиев қыстауы зимовка Ахмедиев 

Ахмет қыстауы зимовка Ахмет 

Бабас қыстауы зимовка Бабас 

Башін қыстауы зимовка Башин 

Боқай қыстауы зимовка Бокай 

Есенкүл қыстауы зимовка Есенкуль 

Ескіаша қыстауы зимовка Ескиаша 

Ескіорталық қыстауы зимовка Ескиорталы· 

Ескімектеп қыстауы зимовка Старая школа 

Көмек қыстауы зимовка Комек 

Қарасу қыстауы зимовка Карасу 

Қарашаң қыстауы зимовка Карашан 

Құмжан қыстауы зимовка Кумжан 

Мұсағажы қыстауы зимовка Мусагажи 

Нұрбек қыстауы зимовка Hурбек 

Ортакөң қыстауы зимовка Ортакон 

Сарыши қыстауы зимовка Сарыши 

Сембай қыстауы зимовка Сембай 

Суанбек қыстауы зимовка Суанбек 

Жетімекен қыстауы зимовка Жетимекн 

Түлкілі қыстауы зимовка Тулкили 

Үйтас қыстауы зимовка Уйтас 

Шеңгелді қыстауы зимовка Шенгельды 

Шошақүй қыстауы зимовка Шошакуй 

Жайлау №82 қыстауы зимовка Жайлау №82 

Мейрам қыстауы зимовка Мейрам 

Әбдір қыстауы зимовка Абдир 

Қумола қыстауы зимовка Кумола 

Мухтар қыстауы зимовка Мухтар 
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Сарыоба қыстауы зимовка Сарыоба 

Серге қыстауы зимовка Серге 

Тастақ қыстауы зимовка Тастак 

Тұяқ қыстауы зимовка Туяк 

Шұрық қыстауы зимовка Шурык 

Мыржықбай қыстауы зимовка Мыржикбай 

Аяқши а. с. Аякши 

Ақшатау к.ә. Акчатауская п.а. 

Ақшатау к. п.Акчатау 

Ақшатау а.о. Акчатауский с.о. 

Жарылғап батыр а. а. Жарылгап батыр 

Ақсай қыстауы зимовка Аксай 

Боқай қыстауы зимовка Бокай 

Жүнді қыстауы зимовка Жунди 

Қаратас қыстауы зимовка Каратас 

Қарашілік қыстауы зимовка Карашилик 

Махор қыстауы зимовка Махор 

Сарыадыр қыстауы зимовка Сарыадыр 

Тастықұдық қыстауы зимовка Тастыкудык 

Ақөзек қыстауы зимовка Акозек 

Қарғалы а. с.Каргалы 

Жартас қыстауы зимовка Жартас 

Қарасай қыстауы зимовка Карасай 

Сарыөзек қыстауы зимовка Сарыозек 

Сұлушоқы қыстауы зимовка Сулушокы 

Тоғанбай қыстауы зимовка Тоганбай 

Жосабай қыстауы зимовка Жосабай 

Ақшоқы а.о. Акшокинский с.о. 

Қызылтау а. с.Кызылтау 

Ақшоқы а. с.Акшокы 

Қожа қыстауы зимовка Кожа 

Сарыөзек қыстауы зимовка Сарыозек 

Түлкілі қыстауы зимовка Тулкили 

Жансая қыстауы зимовка Жансая 

Ақбауыр а. с.Акбауыр 

Ақбастау қыстауы зимовка Акбастау 

Заимка қыстауы зимовка Заимка 

Құрама қыстауы зимовка Курама 

Батық а.о. Батыкский с.о. 

Батық а. с.Батык 

Аптека қыстауы зимовка Аптека 

Нижний Нарбақ қыстауы зимовка Hижний Hарбак 

Босаға а.о. Босагинский с.о. 
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Босаға а. с.Босага 

Мәнгел қыстауы зимовка Мангел 

Қарашоқы қыстауы зимовка Карашокы 

Жұманбұлақ а. с.Жуманбулак 

Ақсоран қыстауы зимовка Аксоран 

Арқалық қыстауы зимовка Аркалык 

Ашы қыстауы зимовка Ашы 

Бөріктал қыстауы зимовка Бориктал 

Қарақұдық қыстауы зимовка Каракудык 

Қашқынбай қыстауы зимовка Кашкынбай 

Ұзынбұлақ қыстауы зимовка Узынбулак 

Шалтас қыстауы зимовка Шалтас 

Талап қыстауы зимовка Талап 

Жылыбұлақ а. с.Жылыбулак 

Баба қыстауы зимовка Баба 

Бошан қыстауы зимовка Бошан 

Кособа қыстауы зимовка Кособа 

Қараша қыстауы зимовка Караша 

Қарашылық қыстауы зимовка Карашилык 

Қызылағаш қыстауы зимовка Кызылагаш 

Жалғызтал қыстауы зимовка Жалгызтал 

Сарыөзен қыстауы зимовка Сарыозен 

Түлкілі қыстауы зимовка Тулкили 

Төкен қыстауы зимовка Токен 

Жалғызтал қыстауы зимовка Жалгызтал 

Бестамақ а. с.Бестамак 

Айыртау қыстауы зимовка Айыртау 

Әли қыстауы зимовка Али 

Бастау қыстауы зимовка Бастау 

Ешкіөлмес қыстауы зимовка Ешкиолмес 

Қасымбек қыстауы зимовка Касымбек 

Омар қыстауы зимовка Омар 

Тұматай қыстауы зимовка Туматай 

Үшбұлақ қыстауы зимовка Ушбулак 

Қараүнгір қыстауы зимовка Караунгир 

Бұрма а.о. Бурминский с.о. 

Бұрма а. с.Бурма 

Мұқтар а. с.Мухтар 

Дария к.ә. Дарьинская п.а. 

Дария к. п.Дарьинский 

Жамбыл к.ә. Жамбылская п.а. 

Жамбыл к. п.Жамбыл 

А.Сейфуллин к.ә. С.Сейфуллинская п.а. 
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А.Сейфуллин к. п.С.Сейфуллин 

Кеңшоқы а.о. Кеншокинский с.о. 

Нұра а. с.Hура 

Ақатан қыстауы зимовка Акатан 

Амантай қыстауы зимовка Амантай 

Байназар қыстауы зимовка Байназар 

Жайсаң қыстауы зимовка Жайсан 

Жасқанат қыстауы зимовка Жасканат 

Күлеке қыстауы зимовка Кулеке 

Қақпантас қыстауы зимовка Какпантас 

Мұздыбұлақ қыстауы зимовка Муздыбулак 

Мыңқауға қыстауы зимовка Мынкауга 

Орташоқы қыстауы зимовка Орташокы 

Сарыкөл қыстауы зимовка Сарыколь 

Сарыөзек 1 қыстауы зимовка Сарыозек 1 

Сарыөзек 2 қыстауы зимовка Сарыозек 2 

Сасықбұлақ қыстауы зимовка Сасыкбулак 

Тайлақ қыстауы зимовка Тайлак 

Батыстау а. с.Батыстау 

Ақирек қыстауы зимовка Акирек 

Дөнгелек қыстауы зимовка Донгелек 

Қараш қыстауы зимовка Караш 

Қасқар қыстауы зимовка Каскар 

Қойтас қыстауы зимовка Койтас 

Құнанбай қыстауы зимовка Кунанбай 

Ұзынбұлақ қыстауы зимовка Узынбулак 

Талды а.о. Талдинский с.о. 

Талды а. с.Талды 

Берекеші а. с.Берекеши 

Жаңажұрт а. с.Жанажурт 

Байбала қыстауы зимовка Байбала 

Көктіңкөл а.о. Коктенкольский с.о. 

Көктіңкөл а. с.Коктинколь 

Ақтайлақ қыстауы зимовка Актайлак 

Суайдағыш Водокачка 

Керегетас қыстауы зимовка Керегетас 

Әлихан а. с.Алихан 

рзд.43 рзд.43 

Жыланды а. с.Жыланды 

Көктіңкөлі ст. ст.Коктинколи 

Целинное а. с.Целинное 

Төменгі Қайрақты а.о. Нижнек-айрактинский с.о. 

Төменгі Қайрақты а. с.Нижние Кайракты 
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Жоғарғы Қайрақты а. с.Верхние Кайракты 

Красная Поляна а.о. Краснополянский с.о. 

Красная Поляна а. с.Красная Поляна 

Бекет а. с.Бекет 

Деріпсал а. с.Дерипсал 

Қарамұрын а. с.Карамурун 

Байғара а. с.Байгара 

Сұлумәдинә а. с.Сулумадине 

Кәрім Мыңбаев а.о. с.о. Карима Мынбаева 

Қызылтау а. с.Кызылтау 

Ақсораң қыстауы зимовка Аксоран 

Едіге қыстауы зимовка Едиге 

Комсомольское қыстауы зимовка Комсомольское 

Қараматақ қыстауы зимовка Караматак 

Қазансынған қыстауы зимовка Казансынган 

Қызылтас қыстауы зимовка Кызылтас 

Сарыматақ қыстауы зимовка Сарыматак 

Бөлімше 1 Отделение 1 

Мойынты к.ә. Мойынтынская п.а. 

Мойынты к. п.Мойынты 

Ақбұлақ а. с.Акбулак 

Ақсай қыстауы зимовка Аксай 

Жыланды қыстауы зимовка Жыланды 

Нұраталды а.о. Hураталдинский с.о. 

Қошқарбай а. с.Кошкарбай 

Сүтзауыты Молзавод 

Төлегенбаз қыстауы зимовка Толегенбаз 

Аққияқ а. с.Аккияк 

Ақсу а. с.Аксу 

Тесіктас қыстауы зимовка Тесиктас 

Қызылқой а. с.Кызылкой 

Бабан қыстауы зимовка Бабан 

Шопа а. с.Шопа 

Ортау а.о. Ортауский с.о. 

Ортау а. с.Ортау 

Ақкезең қыстауы зимовка Аккезен 

Дәулетбек қыстауы зимовка Даулетбек 

Оспан қыстауы зимовка Оспан 

Рахымбек қыстауы зимовка Рахимбек 

Босаға а. с.Босага 

Бірназар қыстауы зимовка Бирназар 

Ержан қыстауы зимовка Ержан 

Досал қыстауы зимовка Досал 
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Көпіроба қыстауы зимовка Копыроба 

Тазоба қыстауы зимовка Тазоба 

Сарыбұлақ а. с.Сарыбулак 

Қаңтарбай қыстауы зимовка Кантарбай 

Қарғабай қыстауы зимовка Каргабай 

Қойтас қыстауы зимовка Койтас 

Құрманапа қыстауы зимовка Курманапа 

Сарыжал қыстауы зимовка Сарыжал 

Жартас а. с.Жартас 

Кіші Алабас қыстауы зимовка Алабас малая 

Ұзынжол қыстауы зимовка Узынжол 

Шаппан қажы қыстауы зимовка Шаппан кажы 

Успен а.о. Успенский с.о. 

Успенское а. с.Успенское 

Айғыржал а. с.Айгыржал 

Айса ст. ст.Айса 

Еркіндік а. с.Еркиндык 

Ақой а.о. Акойский с.о. 

Ақой а. с.Акой 

Киікті а.о. Киктинский с.о. 

Киікті а. с.Кикты 

Арқарлы а. с.Аркарлы 

Ақшағыл а. с.Акшагыл 

Тағылы а.о. Тагылинский с.о. 

Жұмыскер а. с.Жумыскер 

Ақмағанбет қыстауы зимовка Акмаганбет 

Ескібидайық қыстауы зимовка Ескiбидайик 

Жаңабидайық қыстауы зимовка Жанабидайик 

Қараоба қыстауы зимовка Караоба 

Мыңқауға қыстауы зимовка Мынкауга 

Селтей қыстауы зимовка Сельтей 

Шетшоқы қыстауы зимовка Шетшокы 

Қойтас а. с.Койтас 

Қарасаз а. с.Карасаз 

Қостам а. с.Костам 

Қызылту а. с.Кызылту 

Шет а.о. Шетский с.о. 

Үңірек а. с.Унрек 

Ақбереке шарқож кр.хоз Акбереке 

Береке шарқож кр.хоз Береке 

Қарамыс а. с.Карамыс 

Құттыбай а. с.Куттыбай 

Тұмсық а. с.Тумсык 
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Қостанай облысы 

Костанайская область 

 

Объектінің атауы 

Наименование объекта 

қазақ тілінде 

на казахском языке 

орыс тілінде 

на русском языке 

Қостанай облысы Костанайская область 

Қостанай Қ.Ә. Костанай Г.А. 

Қостанай қ. г.Костанай 

Арқалық Қ.Ә. Аркалык Г.А. 

Арқалық қ. г.Аркалык 

Аққошқар а.о. Аккошкарский с.о. 

Аққошқар а. с.Аккошкар 

Айтбеке а. с.Айтбеке 

Жақсыбай а. с.Жаксыбай 

Қарасай а. с.Карасай 

Оспан а. с.Оспан 

Алуа а.о. с.о.Алуа 

Алуа а. с.Алуа 

Аңғар а.о. Ангарский с.о. 

Аңғар а. с.Ангарское 

Ашутасты а.о. Ашутастинский с.о. 

Ашутасты а. с.Ашутасты 

Восточный а.о. Восточный с.о. 

Восточный а. с.Восточное 

Екідің а.о. Екидинский с.о. 

Екідің а. с.Екидын 

Байділдә а. с.Байдильда 

Жұман а. с.Жуман 

Сауғабай а. с.Саугабай 

Шотаяқ а. с.Шотаяк 

Маятас а. с.Маятас 

Қабыл а. с.Кабыл 

Көкей а. с.Кокей 

Рыскелдіа. с.Рыскелды 

Жалғызтал а.о. Жалгызталский с.о. 

Жалғызтал а. с.Жалгызтал 

Жаңақала а.о. Жанакалинский с.о. 

Жаңақала а. с.Жанакала 

Әбіш а. с.Абиш 

Бектас а. с.Бектас 
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Қазыбек а. с.Казыбек 

Қылышбай а. с.Кылышбай 

Тоққожа а. с.Токкожа 

Шалтай а. с.Шалтай 

Көктау а.о. Коктауский с.о. 

Көктау а. с.Коктау 

Қайыңды а.о. Кайындинский с.о. 

Қайыңды а. с.Кайынды 

Боқсы уч. уч.Боксы 

Қызылжұлдыз а. с.Кызылжулдуз 

Қоға уч. уч.Кога 

Матросово а.о. Матросовский с.о. 

Матросов а. с.Матросово 

Мирное а.о. Мирненский с.о. 

Мирное а. с.Мирное 

Молодежный а.о. Молодежный с.о. 

Молодежный а. с.Молодежное 

Родина а.о. Родинский с.о. 

Родина а. с.Родина 

Айдар а. с.Айдар 

Үштөбе а.о. Уштобинский с.о. 

Үштөбе а. с.Уштобе 

Фурманов а.о. Фурмановский с.о. 

Фурманов а. с.Фурманово 

Целинное а.о. Целинная с.о. 

Целинное а. с.Целинное 

Лисаков Қ.Ә. Лисаковск Г.А. 

Лисаков қ. г.Лисаковск 

Красногор а.о. Красногорский с.о. 

Красногор а. с.Красногорское 

Октябрь к.ә. Октябрьская п.а. 

Октябрь к. п.Октябрьский 

Рудный Қ.Ә. Рудный Г.А. 

Рудный қ. г.Рудный 

Горняк к.ә. Горняцкая п.а. 

Горняк к. п.Горняцкий 

Перцов а. с.Перцевка 

Қашар к.ә. Качарская п.а. 

Қашар к. п.Качар 

Алтынсарин ауданы Алтынсаринский район 

Обаған а.о. Убаганский с.о. 

Обаған а. с.Убаганское 

Большой Чураков а.о. Большечураковский с.о. 
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Большой Чураков а. с.Большая Чураковка 

Новониколаев а. с.Новониколаевка 

Осипов а. с.Осиповка 

Димитров а.о. Димитровский с.о. 

Танабай а. с.Танабаевское 

Воробьев а. с.Воробьевское 

Докучаев а.о. Докучаевский с.о. 

Докучаев а. с.Докучаевка 

Шоқай а. а.Шокай 

Красный Кордон а.о. с.о.Красный Кордон 

Красный Кордон а. с.Красный Кордон 

Лермонтов а.о. Лермонтовский с.о. 

Лермонтов а. с.Лермонтово 

Жаңасу а. с.Жанасу 

Степной а. с.Степное 

Маяковский а.о. Маяковский с.о. 

Первомай а. с.Первомайское 

Қызылағаш а. с.Кызылагаш 

Темірқазық а. с.Темирказык 

Новоалексеев а.о. Новоалексеевский  с.о. 

Новоалексеев а. с.Новоалексеевка 

Аннов а. с.Анновка 

Приозерный а.о. Приозерный с.о. 

Приозерный а. с.Приозерное 

Көбек а. с.Кубековка 

Свердлов а.о. Свердловский с.о. 

Свердлов а. с.Свердловка 

Силантьев а.о. Силантьевский с.о. 

Силантьев а. с.Силантьевка 

Бирюков а. с.Бирюковка 

Зуев а. с.Зуевка 

Малая Чураков а. с.Малая Чураковка 

Щербаков а.о. Щербаковский с.о. 

Щербаков а. с.Щербаково 

Басбек а. с.Басбек 

Сатай а. с.Сатай 

Қосқұдық а. с.Коскудык 

Аманкелді ауданы Амангельдинский район 

Аманкелді а.о. Амангельдинский с.о. 

Аманкелді а. с.Амангельды 

Ақсай а.о. Аксайский с.о. 

Ақсай а. с.Аксай 

Есір а.о. Есирский с.о. 
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Есір а. с.Есир 

Ақкісі а. с.Аккиси 

Кемер а. с.Кемер 

Қоғалыкөл а. с.Когалыколь 

Мұқыр а. с.Мукур 

Амантоғай а.о. Амантогайский с.о. 

Амантоғай а. с.Амантогай 

Мақат а. с.Макат 

Жалдама а. с.Жалдама 

Қаражар а. с.Каражар 

Қарақұдық а. с.Каракудык 

Шақпақ а. с.Шакпак 

Ақсуат а. с.Аксуат 

Балғабай а. с.Балгабай 

Бесбай а. с.Бесбай 

Төбе а. с.Тобе 

Байғабыл а.о. Байгабылский с.о. 

Байғабыл а. с.Байгабыл 

Смайыл а. с.Смаил 

Жаңатұрмыс а. с.Жанатурмыс 

Катон а. с.Катон 

Мықантүбек а. с.Мыкантубек 

Тасқора а. с.Таскора 

Шитүбек а. с.Шитубек 

Жетібай а. с.Жетибай 

Айтқұл а. с.Айткул 

Байдос а. с.Байдос 

Көкпектікөл а. с.Кокпектиколь 

Әлембай а. с.Алембай 

Қабырға а.о. Кабыргинский с.о. 

Қабырға а. с.Кабырга 

Алакөл а. с.Алаколь 

Жаңатай а. с.Жанатай 

Қарынсалды а.о. Карынсалдинский с.о. 

Қарынсалды а. с.Карынсалды 

Горняк а. с.Горняк 

Қарасу а.о. Карасуский с.о. 

Қарасу а. с.Карасу 

Маш.ауласы Маш.двор 

Әбу Сыздықов ат.а. с.им.Абу Сыздыкова 

Ақайдар а. с.Агайдар 

Аққорға а. с.Аккорга 

Жасбуын а. с.Жасбуын 
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Катон а. с.Катон 

Бестөбе а. с.Бестобе 

Есенбаев а. с.Есенбаев 

Айғожа а. с.Айкожа 

Құмкешу а.о. Кумкешуский с.о. 

Құмкешу а. с.Кумкешу 

Айтбай а. с.Айтбай 

Құстөбе а. с.Кустобе 

Үрпек а.о. Урпекский с.о. 

Үрпек а. с.Урпек 

Ағаштыкөл а. с.Агаштыколь 

Байдәулет 1 а. с.Байдаулет 1 

Қарашатөбе а. с.Карашатобе 

Қосжан а. с.Косжан 

Комсомол а. с.Комсомол 

Қызылтас а. с.Кызылтас 

Күлік а. с.Кулик 

Арыс а. с.Арыс 

Құмтөбе а. с.Кумтобе 

Нұрғазы а. с.Нургазы 

Степняк а.ә. Степнякская с.а. 

Степняк а. с.Степняк 

Тасты а.о. Тастинский с.о. 

Тасты а. с.Тасты 

Үштоғай а.о. Уштогайский с.о. 

Үштоғай а. с.Уштогай 

Әулиекөл ауданы Аулиекольский район 

Әулиекөл а.о. Аулиекольский с.о. 

Әулиекөл а. с.Аулиеколь 

Аманқарағай а.о. Аманкарагайский с.о. 

Аманқарағай а. с.Аманкарагай 

Жилгородок а. с.Жилгородок 

Лесной а. с.Лесное 

Озерный а. с.Озерное 

Торғай Ылдиы а. с.Тургайский пролив 

Құсмұрын к.ә. Кушмурун п.а. 

Құсмұрын к. п.Кушмурун 

Речной а. с.Речное 

Киров а. с.Кирова 

Диев а.о. Диевский с.о. 

Диев а. с.Диевка 

Қоскөл а. с.Косколь 

Үшқарасу а. с.Ушкарасу 
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Қазанбасы а.о. Казанбасский с.о. 

Октябрь а. с.Октябрьское 

Бағаналы а. с.Баганалы 

Дәңгірбай а. с.Дангербай 

Қазанбасы а. с.Казанбасы 

Қарақалпақ а. с.Каракалпак 

Қосағал а.о. Косагалский с.о. 

Қосағал а. с.Косагал 

Москалев а.о. Москалевский с.о. 

Москалев а. с.Москалевка 

Демалыс үйінің күзетшісі Сторож дома отдыха 

Жалтыркөл а. с.Жалтырколь 

Новонежин а.о. Новонежинский с.о. 

Новонежин а. с.Новонежинка 

Калинин а. с.Калинин 

Лаврентьев а. с.Лаврентьевка 

Миалы а. с.Миалы 

Новоселов а.о. Новоселовский с.о. 

Новоселов а. с.Новоселовка 

Аққұдық а. с.Аккудык 

Құрқуыс а. с.Куркуыс 

Соснов а. с.Сосновка 

Сулыкөл а.о. Сулыкольский с.о. 

Юльев а. с.Юльевка 

Федосеев а. с.Федосеевка 

Шилі а. с.Шили 

Тимофеев а.о. Тимофеевский с.о. 

Тимофеев а. с.Тимофеевка 

Бұлақсор а. с.Булаксор 

Чернигов а.о. Черниговский с.о. 

Чернигов а. с.Черниговка 

Жарықатыз а. с.Жарыкатыз 

Жүзбай а. с.Жузбай 

Харьков а. с.Харьковка 

Первомайское а.о. Первомайский с.о. 

Первомайское а. с.Первомайское 

Шағала а.о. Шагалинский с.о. 

Шағала а. с.Шагала 

Көктал а. с.Коктал 

Қарағансай а. с.Карагансай 

Қабидолла Тұрғымбаев ат.а.о. с.о.им.Кабидолла Тургумбаева 

Қабидолла Тұрғымбаев ат.а. с.им.Кабидолла Тургумбаева 

Денисов ауданы Денисовский район 
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Денисов а.о. Денисовский с.о. 

Денисов а. с.Денисовка 

Архангельск а.о. Архангельский с.о. 

Жалтыркөл а. с.Жалтырколь 

Архангельск а. с.Архангельское 

Аршалы а.о. Аршалинский с.о. 

Аршалы а. с.Аршалы 

Алакөл а. с.Алаколь 

Георгиев а. с.Георгиевка 

Набережный а. с.Набережное 

Әйет а.о. Аятский с.о. 

Әйет а. с.Аятское 

Ақсу а. с.Аксу 

Синегорск а. с.Синегорск 

Тастыкөл а. с.Тастыколь 

Зааят а.о. Зааятский с.о. 

Зааят а. с.Зааятское 

Қараоба а. с.Караоба 

Комаров а.о. Комаровский с.о. 

Комаров а. с.Комаровка 

Первомай а. с.Первомайское 

Красноармейск а.о. Красноармейский с.о. 

Фрунзе а. с.Фрунзенское 

Кочержинов а. с.Кочержиновка 

Красноармейск а. с.Красноармейское 

Тавричен а. с.Тавриченка 

Қырым а.о. Крымский с.о. 

Кырым а. с.Крымское 

Озерный а. с.Озерное 

Некрасов а.о. Некрасовский с.о. 

Некрасов а. с.Некрасовка 

Гришен а. с.Гришенка 

Калинов а. с.Калиновка 

Целинный а. с.Целинное 

Перелески а.о. с.о.Перелески 

Перелески а. с.Перелески 

Покров а.о. Покровский с.о. 

Покров а. с.Покровка 

Досов а. с.Досовка 

Приречен а.о. Приреченский с.о. 

Приречен а. с.Приреченка 

Окраин а. с.Окраинка 

Свердлов а.о. Свердловский с.о. 
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Свердлов а. с.Свердловка 

Подгорный а. с.Подгорное 

Приречен а. с.Приречное 

Тельман а.о. Тельманский с.о. 

Антонов а. с.Антоновка 

Әлшан а. с.Алчановка 

Шыбынды а. с.Чебендовка 

Шұңқыркөл а. с.Шункырколь 

Тобыл а.о. Тобольский с.о. 

Глебов а. с.Глебовка 

Шоқыбай а. с.Шокыбай 

Жангелдин ауданы Джангильдинский район 

Торғай а.о. Торгайский с.о. 

Торғай а. с.Торгай 

Ақкөл а.о. Аккольский с.о. 

Ақкөл а. с. Акколь 

Ақшығанақ а.о. Акшиганакский с.о. 

Ақшығанақ а. с.Акшиганак 

Ақмедия а. с.Акмедия 

Қазасалған а. с.Казасалган 

Байқуат а. с.Байкуат 

Олжа а. с.Олжа 

Түйемойнақ а. с.Туйемойнак 

Айтуған а. с.Айтуган 

Албарбөгет а.о. Албарбогетский с.о. 

Көкалаат а. с.Кокаалаат 

Қолқамыс а. с.Колкамыс 

Ақсуат а. с.Аксуат 

Аманкелді а.о. Амангельдинский с.о. 

Шеген а. с.Шеген 

Қарғалы а. с.Каргалы 

Аққорға а. с.Аккорга 

Жыңғылды а. с.Жынгылды 

Құмкөл а. с.Кумколь 

Бидайық а.о. Бидайыкский с.о. 

Бидайық а. с.Бидайык 

Аралбай а.о. Аралбайская с.о. 

Аралбай а. а.Аралбай 

Алақоңыз а. с.Алаконыз 

Босаға а. с.Босага 

Қаратоғай а. с.Каратугай 

Талдыкөл а. с.Талдыколь 

Шуақбай а. с.Шуакбай 
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Қуат а. с.Куат 

Жаркөл а.о. Жаркольский с.о. 

Тәуіш а. с.Тауыш 

Борлы а. с.Борлы 

Сарысу а. с.Сарысу 

Әбілдә а. с.Абилда 

Алқасор а. с.Алкасор 

Тентексай а. с.Тентексай 

Естек а. с.Естек 

Тоқанай а. с.Токанай 

Шынтемір а. с.Шынтемир 

Қаламқарасу а.о. Каламкарасуский с.о. 

Қаламқарасу а. с.Каламкарасу 

Өлмес а. с.Олмес 

Шұкырқопа а. с.Шукыркопа 

Шұбалаң а. с.Шубалан 

Қарасу а.о. Карасуский с.о. 

Қарасу а. с.Карасу 

Милысай а.о. Милысайский с.о. 

Милысай а. с.Милысай 

Қызбел а.о. Кызбельский а.о. 

Саға а. с.Сага 

Құмшық а. с.Кумшик 

Шолаққарасу а. с.Шолаккарасу 

Ошағанды а. с.Ошаганды 

Ұзынқарасу а. с.Узынкарасу 

Тоқ а. с.Ток 

Сужарған а.о. Сужарганская а.о. 

Сужарған а. с.Сужарган 

Байтемір а. с.Байтемир 

Шилі а.о. Шилинский с.о. 

Шилі а. с.Шили 

Жітіқара ауданы Житикаринский район 

Жітіқара а. г.Житикара 

Пригородное а.о. Пригородная а.о. 

Пригородное а. а.Пригородное 

Аққарға а.о. Аккаргинский с.о. 

Аққарға а. с.Аккарга 

Большевик а.о. Большевистский с.о. 

Тургеновка а. с.Тургеновка 

Құсаққан а. с.Кусакан 

Қазірет а. с.Хозрет 

Тасыбай а. с.Тасыбай 
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Волгоград а.о. Волгоградский с.о. 

Волгоград а. с.Волгоградское 

Забелов а.о. Забеловский с.о. 

Забелов а. с.Забеловка 

Милютин а.о. Милютинский с.о. 

Милютин а. с.Милютинка 

Мүктікөл а.о. Муктикольский с.о. 

Мүктікөл а. с.Муктиколь 

Қондыбай а. с.Кондыбай 

Жалтыркөл а. с.Жалтырколь 

Приречный а.о. Приречный с.о. 

Приречный а. с.Приречное 

Тимирязев а.о. Тимирязевский с.о. 

Тимирязев а. с.Тимирязево 

Степной а.о. Степновский с.о. 

Степной а. с.Степное 

Тоқтаров а.о. Тохтаровский с.о. 

Тоқтаров а. с.Тохтарово 

Львов а. с.Львовка 

Максимов а. с.Максимовка 

Чайковское а.о. Чайковская а.о. 

Чайковское а. а.Чайковское 

Шевченков а.о. Шевченковский с.о. 

Шевченков а. с.Шевченковка 

Ырсай а.о. Ырсайский с.о. 

Ырсай а. с.Ырсай 

Қамысты ауданы Камыстинский район 

Свердлов а.о. Свердловский с.о. 

Қамысты а. с.Камысты 

Мешіт а. с.Мечетное 

Алтынсарин а.о. Алтынсаринский с.о. 

Алтынсарин а. с.Алтынсарино 

Филиппов а. с.Филипповка 

Аралкөл а.о. Аралкольсктй с.о. 

Аралкөл а. с.Аралколь 

Бестөбе а.о. Бестобинский с.о. 

Бестөбе а. с.Бестобе 

Қоянды а. с.Коянда 

Оразқопа а. с.Оразкопа 

Богданов а.о. Богдановский с.о. 

Фрунзе а. с.Фрунзе 

Богданов а. с.Богдановка 

Горький а.о. Горьковский с.о. 
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Адай а. с.Адаевка 

Целинный а. с.Целинное 

Дружба а.о. Дружбинский с.о. 

Дружба а. с.Дружба 

Жайылма а.о. Жаилминский с.о. 

Жайылма а. с.Жаилма 

Туфанов а. с.Туфановка 

Сахаров а. с.Сахаровка 

Клочков а.о. Клочковский с.о. 

Клочков а. с.Клочково 

Арқа а.ә. Аркинская с.а. 

Арқа а. с.Арка 

Қарабатыр а.о. Карабатырский с.о. 

Қарабатыр а. с.Карабатыр 

Ливанов а.о. Ливановский с.о. 

Ливанов а. с.Ливановка 

Орқаш а.о. Уркашский с.о. 

Орқаш а. с.Уркаш 

Тауықсор а. с.Тауксор 

Пушкин а.о. Пушкинский с.о. 

Пушкин а. с.Пушкино 

Свободный а.о. Свободненский с.о. 

Свободный а. с.Свободное 

Попович а. с.Попович 

Талдыкөл а.о. Талдыкольский с.о. 

Талдыкөл а. с.Талдыколь 

Қарабалық ауданы Карабалыкский район 

Қарабалық к.ә. Карабалыкская п.а. 

Қарабалық к. п.Карабалык 

Белоглин а.о. Белоглинский с.о. 

Белоглин а. с.Белоглинка 

Научный а. с.Научное 

Святославка а. с.Святославка 

Боскөл а.о. Боскольский с.о. 

Боскөл а. с.Босколь 

Саманы а. с.Саманы 

Талапкер а. с.Талапкер 

Бөрлі а.о. Бурлинский с.о. 

Бөрлі а. с.Бурли 

Песчаный а. с.Песчаное 

Талды а. с.Талды 

Тастыөзек а. с.Тастыозек 

Есенкөл а.о. Есенкольский с.о. 
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Лесной а. с.Лесное 

Есенкөл а. с.Есенколь 

Славянка а. с.Славянка 

Қарабалық а.о. Карабалыкский с.о. 

Қособа а. с.Кособа 

Березовское а. с.Березовское 

Қарашакөл а. с.Карашаколь 

Қостанай а.о. Костанайский с.о. 

Верен а. с.Веренка 

Ворошилов а. с.Ворошиловка 

Гурянов а. с.Гурьяновское 

Ельшанское а. с.Ельшанское 

Котлован а. с.Котлованное 

Надеждин а. с.Надеждинка 

Сарыкөл а. с.Сарыколь 

Целинный а. с.Целинное 

Михайлов а.о. Михайловский с.о. 

Михайлов а. с.Михайловка 

Лесное а. с.Лесное 

Светлый а. с.Светлое 

Терентьев а. с.Терентьевка 

Новотроицк а.о. Новотроицкий с.о. 

Новотроицк а. с.Новотроицкое 

Аққұдық а. с.Аккудык 

Жаңаауыл а. с.Жанааул 

Қайрақ а. с.Кайрак 

Мағынай а. с.Магнай 

Подгород а. с.Подгородка 

Өрнек а.о. Урнекский с.о. 

Приречный а. с.Приречное 

Қарақопа а. с.Каракопа 

Первомай а. с.Первомайское 

Өрнек а. с.Урнек 

Победа а.о. Побединский с.о. 

Победа а. с.Победа 

Жамбыл а. с.Жамбыл 

Славен а.о. Славенский с.о. 

Славен а. с.Славенка 

Қызылту а. с.Кызылту 

Орманшар Лесхоз 

Қосалқыстанса Подстанция 

Октябрь а. с.Октябрьское 

Шеңгел а. с.Шингиль 
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Смирнов а.о. Смирновский с.о. 

Смирнов а. с.Смирновка 

Батмановка а. с.Батмановка 

Приозерный а. с.Приозерное 

Рыбкин а. с.Рыбкино 

Станционный а.о. Станционый с.о. 

Станционный а. с.Станционное 

Дальный а. с.Дальнее 

Приурал а. с.Приуральское 

Фадеев а. с.Фадеевка 

Шадықсай а. с.Шадыксаевка 

Тоғызақ а.о. Тогузакский с.о. 

Тоғызақ а. с.Тогузак 

Қарасу ауданы Карасуский район 

Қарасу а.о. Карасуский с.о. 

Қарасу а. с.Карасу 

Айдарлы а.о. Айдарлинский с.о. 

Айдарлы а. с.Айдарлы 

Дружба а. с.Дружба 

Герцен а. с.Герцено 

Степной а. с.Степное 

Белорус а.о. Белорусский с.о. 

Аманкелді а. с.Амангельды 

Целинный а. с.Целинное 

Восточный а.о. Восточный  с.о. 

Восток а. с.Восток 

Алыпқаш а. с.Алыпкаш 

Жұмағұл а. с.Жумагул 

Қозыбай а. с.Козубай 

Май а. с.Майское 

Түнтүгір а. с.Тюнтюгур 

Жамбыл а.о. Жамбылский с.о. 

Жамбыл а. с.Жамбыл 

Западный а. с.Западное 

Железнодорожный а.о. Железнодорожный с.о. 

Железнодорожный а. с.Железнодорожное 

Братск а. с.Братское 

Ильичев а.о.  Ильичевский с.о. 

Комсомол а. с.Комсомольское 

Байығанкөл а. с.Байганколь 

Қызкеткен а. с.Кызкеткен 

Қарамырза а.о. Карамырзинский с.о. 

Қарамырза а. с.Карамырза 



355 
 

Кошевой а. с.Кошевое 

Молодежный а. с.Молодежное 

Сүйгенсай а. с.Суйгенсай 

Қойбағар а.о. Койбагарский с.о. 

Қойбағар а. с.Койбагар 

Люблин а.о. Люблинский с.о. 

Люблин а. с.Люблинка 

Корнилов а. с.Корниловка 

Заречен а. с.Зареченка 

Носов а. с.Носовка 

Симферополь а. с.Симферополь 

Новопавлов а.о. Новопавловский с.о. 

Новопавлов а. с.Новопавловка 

Новоселов а.о. Новоселовский с.о. 

Новоселов а. с.Новоселовка 

Құндызды а. с.Кундузда 

Жалғызхан а.о. Жалгызханский с.о. 

Жалғызхан а. с.Жалгызкан 

Октябрь а.о. Октябрьский с.о. 

Октябрь а. с.Октябрьское 

Павлов а.о. Павловский с.о. 

Павлов а. с.Павловское 

Теректі а.о. Теректинский с.о. 

Теректі а. с.Теректы 

Жекекөл а. с.Жекеколь 

Күленсай а. с.Куленсай 

Ушаков а.о. Ушаковский с.о. 

Ушаков а. с.Ушаково 

Заря а. с.Заря 

Панфилов а. с.Панфилово 

Целинный а.о. Целинный с.о. 

Целинный а. с.Целинное 

Прогресс а. с.Прогресс 

Шалғышы а.о. Челгашинский с.о. 

Шалғышы а. с.Челгаши 

Жаныспай а. с.Жаныспай 

Черняев а.о. Черняевский с.о. 

Ленин а. с.Ленино 

Белозер а. с.Белозерка 

Зеленов а. с.Зеленовка 

Маршанов а. с.Маршановка 

Тучков а. с.Тучковка 

Черняев а. с.Черняевка 
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Қостанай ауданы Костанайский район 

Затобол к.ә. Затобольская п.а. 

Затобол к. п.Затобольск 

Заречный а.о. Заречный с.о. 

Заречный а. Заречное с. 

Абай а. с.Абай 

Новоселов а. с.Новоселовка 

Осинов а. с.Осиновка 

Рыспай а. с.Рыспай 

Талапкер а. с.Талапкер 

Александров а.о. Александровский с.о. 

Александров а. с.Александровка 

Давыденов а. с.Давыденовка 

Жуков а. с.Жуковка 

Белозер а.о. Белозерский с.о. 

Белозер а. с.Белозерка 

Балықты а. с.Балыкты 

Сергеев а. с.Сергеевка 

Борис-Романов а.о. Борис-Романовский с.о. 

Борис-Романов а. с.Борис-Романовка 

Владимиров а.о. Владимировский с.о. 

Владимиров а. с.Владимировка 

Сормов а. с.Сормовка 

Янушев а. с.Янушевка 

Воскресенов а.о. Воскресеновский с.о. 

Воскресенов а. с.Воскресеновка 

Глазунов а.о. Глазуновский с.о. 

Глазунов а. с.Глазуновка 

Семенов а. с.Семеновка 

Степной а. с.Степное 

Жданов а.о. Ждановский с.о. 

Жданов а. с.Ждановка 

Аққабақ а. с.Аккабак 

Васильев а. с.Васильевка 

Киров а. с.Кировка 

Семилетка а. с.Семилетка 

Майкөл а.о. Майкольский с.о. 

Майкөл а. с.Майколь 

Арман а. с.Арман 

Рязанов а. с.Рязановка 

Шеминов а. с.Шеминовское 

Мәскеу а.о. Московский с.о. 

Мәскеу а. с.Московское 
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Светлый Жаркөл а. с.Светлый Жарколь 

Мичурин а.о. Мичуринский с.о. 

Мичурин а. с.Мичуринское 

Мемреттеу дала қосы Полевой стан Госсортучастка 

Алтынсарин а. с.Алтынсарино 

Садовый а. с.Садовое 

Надеждин а.о. Надеждинский с.о. 

Надеждин а. с.Надеждинка 

Майалап а. с.Майалап 

Озерный а.о. Озерный с.о. 

Озерное а. с.Озерное 

Половников а.о. Половниковский с.о. 

Половниковка а. с.Половниковка 

Жақсылық а. с.Жаксылык 

Жамбыл а.о. Жамбылский с.о. 

Жамбыл а. с.Жамбыл 

Алтындала а. с.Алтындала 

Сәмір а. с.Самир 

Садчиков а.о. Садчиковский с.о. 

Садчиков а. с.Садчиковка 

Константинов а. с.Константиновка 

Октябрь а.о. Октябрьский с.о. 

Октябрь а. с.Октябрьское 

Лиманный а. с.Лиманное 

Молоканов а. с.Молокановка 

Нечаев а. с.Нечаевка 

Рыбный а. с.Рыбное 

Шоққарағай а. с.Шоккарагай 

Ульянов а.о. Ульяновский с.о. 

Ульянов а. с.Ульяновское 

Ломоносов а. с.Ломоносовка 

Бегежан а. с.Бегежан 

Шишкин а.о. Шишкинский с.о. 

Шишкин а. с.Шишкинское 

Суриков а. с.Суриковка 

Меңдіқара ауданы Мендыкаринский район 

Боровской а.о. Боровской с.о. 

Боровской а. с.Боровской 

Алешин а.о. Алешинский с.о. 

Молодежный а. с.Молодежное 

Алешина а. с.Алешинка 

Алқау а. с.Алкау 

Борков а.о. Борковский с.о. 
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Борки а. с.Борки 

Новоборки а. с.Новоборковское 

Татьянов а. с.Татьяновка 

Буденный а.о. Буденновский с.о. 

Буденный а. с.Буденновка 

Маков а. с.Маковка 

Қызыл Ту а. с.Кызыл Ту 

Введен а.о. Введенский с.о. 

Введен а. с.Введенка 

Каренин а. с.Каренинка 

Загарин а. с.Загаринка 

Камен а. с.Каменка 

Милютин а. с.Милютинка 

Каменскорал а.о. Каменскуральский с.о. 

Каменскорал а. с.Каменскуральское 

Ақсуат а. с.Аксуат 

Жусалы а. с.Жусалы 

Краснопреснен а.о. Краснопресненский с.о. 

Красная Пресня а. с.Красная Пресня 

Целинный а. с.Целинное 

Балықты а. с.Балыкты 

Лоба а. с.Лоба 

Молодежный а. с.Молодежное 

Қарақоға а.о. Каракогинский с.о. 

Ұзынағаш а. с.Узынагаш 

Байғожа а. с.Байгожа 

Жарқайыңа. с.Жаркайын 

Құлшықай а. с.Кульчукай 

Төлеңгіт а. с.Туленгут 

Ломоносов а.о. Ломоносовский с.о. 

Қасқаат а. с.Каскаат 

Көктерек а. с.Коктерек 

Қаражар а. с.Каражар 

Қарамай а. с.Карамай 

Лютин а. с.Лютинка 

Шиелі а. с.Шиели 

Михайлов а.о. Михайловский с.о. 

Михайлов а. с.Михайловка 

Архипов а. с.Архиповка 

Степанов а. с.Степановка 

Первомай а.о. Первомайский с.о. 

Первомай а. с.Первомайское 

Долбуш а. с.Долбушка 



359 
 

Иванов а. с.Ивановка 

Красносельский а. с.Красносельское 

Лесной а. с.Лесное 

Русский а. с.Русское 

Чернышев а. с.Чернышевка 

Соснов а.о. Сосновский с.о. 

Харьков а. с.Харьковское 

Никитин а. с.Никитинка 

Приозерный а. с.Приозерное 

Сосна а. с.Сосна 

Теңіз а.о. Тенизовский с.о. 

Теңіз а. с.Тенизовское 

Талапкер а. с.Талапкер 

Новониколаев а. с.Новониколаевка 

Наурызым ауданы Hаурзумский район 

Қарамеңді а.о. Карамендинский с.о. 

Қарамеңді а. с.Караменды 

Бақ шекарасы Кордон Сад 

Сарымойын шекарасы Кордон Сарымойын 

Киев а. с.Киевка 

Новостройка а. с.Новостройка 

Жамбыл а. с.Жамбыл 

Бригада Қарақурай Бригада Каракурай 

Буревестник а.о. Буревестненский с.о. 

Буревестник а. с.Буревестник 

Ақбұлақ а. с.Акбулак 

Дәмді а.о. Дамдинская с.о. 

Дәмді а. с. Дамды 

Қарақұдық а. с.Каракудык 

Мереке а.о. Мерекенский с.о. 

Мереке а. с.Мереке 

Қайғы а. с.Кайга 

Қожа а.о. Қожинская с.о. 

Қожа а. с.Кожа 

Наурзым а. с.Наурзум 

Октябрь а. с.Октябрь 

Сарышығанақ а. с.Сарышиганак 

Өлеңді а.о. Улендинскийс.о. 

Өлеңді а. с. Уленды 

Қарақұдық а. с.Каракудык 

Бригада 3 Бригада 3 

Урожайное а. с.Урожайное 

Бригада 1 Бригада 1 
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Шолаққопа а. с.Шолаккопа 

Раздольный а.о. Раздольный с.о. 

Раздольный а. с.Раздольное 

Бригада 1 Бригада 1 

Бригада 2 Бригада 2 

Бригада 3 Бригада 3 

Шолақсай а.о. Шолаксайская с.о. 

Шолақсай а. с.Шолаксай 

Шилі а.о. Шилинский с.о. 

Шилі а. с.Шили 

Сарыкөл ауданы Сарыкольский район 

Сарыкөл к.ә. Сарыкольская п.а. 

Сарыкөл к. п.Сарыколь 

Барвинов а.о. Барвиновский с.о. 

Барвинов а. с.Барвиновка 

Новобарвинов а. с.Новобарвиновка 

Веселоподол а.о. Веселоподольский с.о. 

Веселый Подол а. с.Веселый Подол 

Ананьев а. с.Ананьевка 

Златоуст а.о. Златоустовский с.о. 

Златоуст а. с.Златоуст 

Күнтимес а. с.Кунтимес 

Комсомол а.о. Комсомольский с.о. 

Комсомол а. с.Комсомольское 

Қоскөл а. с.Косколь 

Ленин а. с.Ленинское 

Чапаев а. с.Чапаевка 

Краснознамен а.о. Краснознаменский с.о. 

Новый а. с.Новое 

Қараоба а. с.Караоба 

Ленинград а.о. Ленинградский с.о. 

Ленинград а. с.Ленинградское 

Вишневый а. с.Вишневка 

Есіл а. с.Ишимское 

Қарашілік а. с.Карашилик 

Лесной а.о. Лесной с.о. 

Большие Дубравы а. с.Большие Дубравы 

Ақсу а. с.Аксу 

Еңбек а. с.Енбек 

Ковалев а. с.Ковалевка 

Маяк а.о. Маякский с.о. 

Маяк а. с.Маяк 

Басағаш а. с.Басагаш 
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Севастополь а.о. Севастопольский с.о. 

Севастополь а. с.Севастополь 

Дубин а. с.Дубинка 

Сорочин а.о. Сорочинский с.о. 

Сорочин а. с.Сорочинка 

Крыловка а. с.Крыловка 

Мелитополь а. с.Мелитополь 

Островное а. с.Островное 

Тагиль а.о. Тагильский с.о. 

Тагиль а. с.Тагильское 

Дудаков а. с.Дудаковка 

Ермаков а. с.Ермаковка 

Новодудаков а. с.Новодудаковка 

Соналы а. с.Соналы 

Тимирязев а.о. Тимирязевский с.о. 

Тимирязев а. с.Тимирязевка 

Павлыш Спасский а. с.Павлыш Спасское 

Целинный а. с.Целинное 

Чехов а.о. Чеховский с.о. 

Урожайный а. с.Урожайное 

Ақшакөл а. с.Акшаколь 

Аннов а. с.Анновка 

Таран ауданы Тарановский район 

Таран а.о. Тарановский с.о. 

Таран а. с.Тарановское 

Воронеж а. с.Воронежское 

Орынбор а. с.Оренбургское 

Асенкритов а.о. Асенкритовский с.о. 

Асенкритов а. с.Асенкритовка 

Баталы а. с.Баталы 

Варварин а. с.Варваринка 

Қызылжар а. с.Кызылжар 

Николаев а. с.Николаевка 

Майлин а. с.Майлин 

Белинский а.о. Белинский с.о. 

Қайыңдыкөл а. с.Кайындыколь 

Жамбаскөл а. с.Жамбасколь 

Евгенов а.о. Евгеновский с.о. 

Евгенов а. с.Евгеновка 

Калинин а.о. Калининский с.о. 

Береговой а. с.Береговое 

Нагорный а. с.Нагорное 

Приозерное а.о. Приозерная с.о. 
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Приозерное а. с.Приозерное 

Красносельский а.о. Красносельский с.о. 

Красносельский а. с.Красносельское 

Әйет а. с.Аятское 

Журавлев а. с.Журавлевка 

Шербинов а. с.Шербиновка 

Қайранкөл а.о. Кайранкольский с.о. 

Мақсұт а. с.Максут 

Достияр а. с.Достияр 

Май а.о. Майский с.о. 

Май а. с.Майское 

Приречен а. с.Приреченское 

Набережный а.о. Набережный с.о. 

Набережный а. с.Набережное 

Елизаветинка а. с.Елизаветинка 

Нелюбин а.о. Нелюбинский с.о. 

Нелюбин а. с.Нелюбинка 

Барсуков а. с.Барсуковка 

Новоильин а.о. Новоильинский с.о. 

Новоильинов а. с.Новоильиновка 

Ақсуат а. с.Аксуатское 

Богородский а. с.Богородское 

Валерьянов а. с.Валерьяновка 

Козырев а. с.Козыревка 

Ленин а. с.Ленинское 

Мирный а. с.Мирное 

Притобол а. с.Притобольское 

Увальный а. с.Увальное 

Павлов а.о. Павловский с.о. 

Павлов а. с.Павловка 

Апанов а. с.Апановка 

Қоржынкөл а. с.Коржынколь 

Смайылова.о. Смайловский с.о. 

Смайылова. с.Смайловка 

Тобыл к.ә. Тобольская п.а. 

Тобыл к. п.Тобол 

Юбилейный а.о. Юбилейный с.о. 

Юбилейный а. с.Юбилейное 

Ұзынкөл ауданы Узункольский район 

Ұзынкөл а.о. Узункольский с.о. 

Ұзынкөл а. с.Узунколь 

Бауман а.о. Бауманский с.о. 

Бауман а. с.Бауманское 
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Королев а. с.Королевка 

Ершов а.о. Ершовский с.о. 

Ершов а. с.Ершовка 

Орманшар Лесхоз 

Отынағаш а. с.Отынагаш 

Карл Маркс а.о. Карл Марксский с.о. 

Сокол а. с.Сокол 

Карл Маркс а. с.Карла Маркса 

Сібір а. с.Сибирка 

Киев а.о. Киевский с.о. 

Миролюбов а. с.Миролюбовка 

Абай а. с.Абай 

Долинкаа. с.Долинка 

Қоскөл а. с.Косколь 

Киров а.о. Кировский с.о. 

Киров а. с.Кировское 

Иваноровный а. с.Иваноровное 

Ксеньев а. с.Ксеньевка 

Моховый а. с.Моховое 

Куйбышев а.о. Куйбышевский с.о. 

Варваров а. с.Варваровка 

Қаратал а. с.Каратал 

Новопокров а.о. Новопокровский с.о. 

Новопокров а. с.Новопокровка 

Воскресенов а. с.Воскресеновка 

Нововасильев а. с.Нововасильевка 

Үйкескен а. с.Уйкескен 

Петропавл а.о. Петропавловский с.о. 

Белоглин а. с.Белоглинка 

Борки а. с.Борки 

Камышлов а. с.Камышловка 

Комендант а. с.Комендантское 

Красный Борок а. с.Красный Борок 

Починов а. с.Починовка 

Пресногорьков а.о. Пресногорьковский с.о. 

Пресногорьков а. с.Пресногорьковка 

Волна а. с.Волна 

Гренадер а. с.Гренадерка 

Крутояр а. с.Крутоярка 

Октябрь а. с.Октябрьское 

Первомай а. с.Первомайка 

Песчаный а. с.Песчанка 

Россия а.о. Российский с.о. 
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Тайсойған а. с.Тайсойган 

Березово а. с.Березово 

Обаған а. с.Убаган 

Ряжский а.о. Ряжская с.о. 

Ряжский а. с.Ряжское 

Суворов а.о. Суворовский с.о. 

Суворово а. с.Суворово 

Қазан а. с.Казанка 

Пилкин а. с.Пилкино 

Троебрат а.о. Троебратский с.о. 

Троебрат а. с.Троебратский 

Ұзынкөл а.о. Узункольский с.о. 

Вершковый а. с.Вершковое 

Есмырза а. с.Есмырза 

Павлов а. с.Павловка 

Федоров а.о. Федоровский с.о. 

Федоров а. с.Федоровка 

Үкіатқан а. с.Укаткан 

Чапаев а.о. Чапаевский с.о. 

Речной а. с.Речное 

Амречье а. с.Амречье 

Қаратомар а. с.Каратомар 

Өгізбалық а. с.Огузбалык 

Федоров ауданы Федоровский район 

Федоров а.о. Федоровский с.о. 

Федоров а. с.Федоровка 

Баннов а.о. Банновский с.о. 

Баннов а. с.Банновка 

Қарақопа а. с.Каракопа 

Цабелев а. с.Цабелевка 

Чехов а. с.Чеховка 

Вишневый а.о. Вишневый с.о. 

Вишневый а. с.Вишневое 

Балықты а. с.Балыкты 

Белояровка а. с.Белояровка 

Үй а. с.Уйское 

Усаков а. с.Усаковка 

Воронеж а.о. Воронежский с.о. 

Придорожный а. с.Придорожное 

Лысанов а. с.Лысановка 

Успенов а. с.Успеновка 

Жаркөл а.о. Жаркольский с.о. 

Жаркөл а. с.Жарколь 
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Александрополь а. с.Александрополь 

Андреев а. с.Андреевка 

Владыкин а. с.Владыкинка 

Целинный а. с.Целинное 

Затышен а. с.Затышенка 

Копычен а. с.Копыченка 

Приозерный а. с.Приозерное 

Камышин а.о. Камышинский с.о. 

Таза Шандақ а. с.Чистый Чандак 

Алаботалы а. с.Алабутала 

Қамысты Шаңдақ а. с.Камышный Чандак 

Северный а. с.Северное 

Костряков а.о. Костряковский с.о. 

Костряков а. с.Костряковка 

Волков а. с.Волковка 

Грачев а. с.Грачевка 

Запасный а. с.Запасное 

Новоукраин а. с.Новоукраинка 

Иваногород а. с.Ивангородское 

Курск а. с.Курское 

Қоржынкөл а.о. Коржинкольский с.о. 

Лесной а. с.Лесное 

Костычев а. с.Костычевка 

Березов а. с.Березовка 

Қосарал а.о. Косаралский с.о. 

Кеңарал а. с.Кенарал 

Жыланды а. с.Жыланды 

Турағаш а. с.Турагаш 

Ленин а.о. Ленинский с.о. 

Ленин а. с.Ленино 

Байқайың а. с.Байкаин 

Жаңақой а. с.Жанакой 

Заозерный а. с.Заозерное 

Новошумный а.о. Новошумный с.о. 

Новошумный а. с.Новошумное 

Старошумный а. с.Старошумное 

Тоғызақ а. с.Тогузак 

Первомай а.о. Первомайский с.о. 

Первомай а. с.Первомайское 

Дружба а. с.Дружба 

Трактовый а. с.Трактовое 

Пешков а.о. Пешковский с.о. 

Пешков а. с.Пешковка 
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Большое а. с.Большое 

Калинов а. с.Калиновка 

Кравцово а. с.Кравцово 

Полтава а. с.Полтавка 

Украин а.о. Украинский с.о. 

Малоресей а. с.Малороссийка 

Дубров а. с.Дубровка 

Шаңдақ а.о. Чандакский с.о. 

Мирный а. с.Мирное 

Дорожный а. с.Дорожное 

Крамской а. с.Крамское 
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Қызылорда облысы 

Кызылординская область 

 

Объектінің атауы 

Наименование объекта 

қазақ тілінде 

на казахском языке 

орыс тілінде 

на русском языке 

Қызылорда облысы Кызылординская область 

Қызылорда Қ.Ә. Кызылорда Г.А. 

Қызылорда қ. г.Кызылорда 

Ақжарма а.о. Акжарминский с.о. 

Ақжарма а. с.Акжарма 

Қалғандария а. с.Калгандарья 

Қубас а. с.Кубас 

Талдыарал а. с.Талдыарал 

Ақсуат а.о. Аксуатский с.о. 

Мақамбетов а. с.Махамбетова 

Белкөл к.ә. Белкольская п.а. 

Белкөл к. п.Белколь 

Бірқазан а. с.Бирказан 

Қосшыңырау а.о. Косшынырауский с.о. 

Абай а. с.Абай 

Досан а. с.Досан 

Қарауылтөбе а.о. Караултобинский с.о. 

Қарауылтөбе а. с.Караултобе 

Қызылжарма а.о Кызылжарминский с.о. 

Қызылжарма а. с.Кызылжарма 

Байқадам а. с.Байкадам 

рзд.11 рзд.11 

Қызылөзек а.о. Кызылозекский с.о. 

Қараөзек а. с.Караозек 

Айнакөл а. с.Айнаколь 

Қараөзек ст. ст.Караозек 

Талсуат а.о. Талсуатский с.о. 

Талсуат а. с.Талсуат 

Геологов а. с.Геологов 

Тасбөгет к.ә. Тасбугетская п.а. 

Тасбөгет к. п.Тасбугет 

Иіркөл а. с.Ирколь 

Байқоңыр Қ.Ә. Байконыр Г.А. 

Байқоңыр қ. г.Байконыр 

Арал ауданы Аральский район 

Арал қ.ә. Аральская г.а. 

Арал қ. г.Аральск 
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Ақирек а.о. Акирекский с.о. 

Ақбай а. с.Акбай 

Атанши а.о. Атаншинский с.о. 

Жіңішкеқұм а. с.Жинишкекум 

Атанши а. с.Атанши 

Аманөткел а.о. Аманоткельский с.о. 

Аманөткел а. с.Аманоткель 

Аққұлақ а. с.Аккулак 

Ақшатау а. с.Акшатау 

Хан а. с.Хан 

Аралқұм а.о. Аралкумский с.о. 

Аралқұм ст. ст.Аралкум 

Мойнақ а. с.Мойнак 

Шөміш ст. ст.Шомиш 

Бөген а.о Богенский с.о. 

Бөген а. с.Боген 

Көне Бөген  а. с.Коне Боген 

Қарашалаң а. с.Карашалан 

Жаңақұрылыс а.о. Жанакурылысский с.о. 

Жаңақұрылыс а. с.Жанакурылыс 

Жақсықылыш а.о. Жаксыкылышский с.о. 

Жақсықылыш а. с.Жаксыкылыш 

Бекбауыл а.о. Бекбауылский с.о. 

Бекбауыл ст. ст.Бекбауыл 

Құмбазар а. с.Кумбазар 

рзд.93 Үкілісай рзд.93 Укулисай 

Қамыстыбас а.о. Камыстыбасский с.о. 

Камыстыбас ст. ст.Камыстыбас 

рзд.91 рзд.91 

рзд.92 рзд.92 

Жіңішкеқұм а.о. Жинишкекумский с.о. 

Тоқабай а. с.Токабай 

Жетес би а.о. с.о. Жетес би 

Райым а. с.Раим 

Водокачка а. с.Водокачка 

Ескіұра а. с.Ескиура 

Қарақұм а.о. Каракумский с.о. 

Абай а. с.Абай 

Ерімбетжаға а. с.Еримбетжага 

Көкаша а. с.Кокаша 

Беларан а.о. Беларанский с.о. 

Құланды а. с.Куланды 

Қаратерең а.о. Каратеренский с.о. 
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Қаратерең а. с.Каратерен 

Көлжаға а. с.Кольжага 

Жаңақоныс а. с.Жанаконыс 

Тастақ а. с.Тастак 

Қосаман а.о. Косаманский с.о. 

Қосаман а. с.Косаман 

Ақеспе а. с.Акеспе 

Бердікөл а. с.Бердыколь 

Құланды а.о. Куландинский с.о. 

Ақбасты а. с.Акбасты 

Қосжар а.о. Косжарский с.о. 

Қосжар а. с.Косжар 

Мергенсай а.о. Мергенсайский с.о. 

Жалаңаш а. с.Жаланаш 

Тастүбек а. с.Тастубек 

Октябрь а.о. Октябрьский с.о. 

Шижаға а. с.Шижага 

Күршек а. с.Куршек 

Райым а.о. Раимский с.о. 

Қызылжар а. с.Кызылжар 

Шөмішкөл а. с.Шомишколь 

Сазды а.о. Саздинский с.о. 

Сазды а. с.Сазды 

Сексеуіл а.о. Саксаульский с.о. 

Сексеуіл а. с.Саксаульский 

Көнту ст. ст.Конту 

Құланды жылқы зауыты Куландинский конный завод 

рзд.82 Құрылық рзд.82 Курылык 

рзд.83 Тербенбес рзд.83 Тербенбес 

рзд.84 Құмсағыз рзд.84 Кумсагиз 

рзд.85 Сарышығанақ рзд.85 Сарышыганак 

рзд.86 Жалғызағаш рзд.86 Жалгызагаш 

Сапақ а.о. Сапакский с.о. 

Сапақ ст. ст.Сапак 

рзд.87 Алтықұдық рзд.87 Алтыкудык 

Көктем а. с.Коктем 

рзд.88 Тасбөгет рзд.88 Тасбогет 

Жалағаш ауданы Жалагашский район 

Жалағаш а.о. Жалагашский с.о. 

Жалағаш а. с.Жалагаш 

Аққұм а.о. Аккумский с.о. 

Аққұм а. с.Аккум 

Бөгеуіл 111 Пикет 111 
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Аққыр а.о. Аккырский с.о. 

Аққыр а. с.Аккыр 

Ақсу а.о. Аксуский с.о. 

Ақсу а. с.Аксу 

Ахметбазы Ахметбаз 

Бозтай а. с.Бозтай 

Аламесек а.о. Аламесекский с.о. 

Аламесек а. с.Аламесек 

Бұқарбай батыр а.о. им.Бухарбай батыра с.о. 

Бұқарбай батыр ат.а. с.им.Бухарбай батыра 

Еңбек а.о. Енбекский с.о. 

Еңбек а. с.Енбек 

Жаңадария а.о. Жанадарьинский с.о. 

Жаңадария а. с.Жанадарья 

Тасшоқы а. с.Тасшокы 

Қаракеткен а.о. Каракеткенский с.о. 

Қаракеткен а. с.Каракеткен 

Ақшал а. с.Акшал 

Құлжан а. с.Кулжан 

Далдабай а. с.Далдабай 

Жаңаталап а.о. Жанаталапский с.о. 

Жаңаталап а. с.Жанаталап 

Мақпалкөл а.о. Макпалкольский с.о. 

Мақпалкөл а. с.Макпалколь 

Мәдениет а.о. Мадениетский с.о. 

Мәдениет а. с.Мадениет 

Сәтбай а. с.Сатбай 

Мырзабай ахун  а.о. с.о.Мырзабай ахуна 

Мырзабай ахун а. с.Мырзабай ахуна 

Таң а.о. Танский с.о. 

Таң а. с.Тан 

Жаңақоныс а. с.Жанаконыс 

Шәменов а.о Шаменова с.о 

Шәменов а. с.Шаменов 

Жаңақорған ауданы Жанакорганский район 

Жаңақорған а.о. Жанакорганский с.о. 

Жаңақорған а. с.Жанакорган 

Машбек Нәлібаев ат.а.о. с.о.им.Машбека Налибаева 

Ақжол а. с.Акжол 

Аққорған а.о. Аккорганский с.о. 

Түгіскен а. с.Тугискен 

Ақкүйік а.о. Аккуикский с.о. 

Бірлік а. с.Бирлик 
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Байкенже а.о. Байкенженский с.о. 

Байкенже а. с.Байкенже 

Билібай а. с.Билибай 

Бесарық а.о. Бесарыкский с.о. 

Бесарық а. с.Бесарык 

Апанқақ а. с.Апанкак 

Кеңес а. с.Кенес 

Екпінді а.о. Екпиндинский с.о. 

Екпінді а. с.Екпинды 

Жайылма а.о. Жайылминский с.о. 

Жайылма а. с.Жайылма 

Жаңарық а.о. Жанарыкский с.о. 

Жаңарық а. с.Жанарык 

Кейден а.о. Кейденский с.о. 

Кейден а. с.Кейден 

Аққұм а. с.Аккум 

Қауық а. с.Кауык 

Келінтөбе а.о. Келинтобинский с.о. 

Келінтөбе а. с.Келинтобе 

Көктөбе а.о. Коктобинский с.о. 

Көктөбе а. с.Коктобе 

Қандөз а.о. Кандозский с.о. 

Қандөз а. с.Кандоз 

Қалғансыр а. с.Калгансыр 

Қашқанкөл а. с.Кашканколь 

Қаратөбе а.о. Каратобинский с.о. 

Баспақкөл а. с.Баспакколь 

Қожамберді а.о. Кожамбердинский с.о. 

Қожамберді а. с.Кожамберды 

Қожакент а.о. Кожакентский с.о. 

Қожакент а. с.Кожакент 

Қосүйеңкі а.о. с.о. Косуйенки 

Қосүйеңкі а. с.Косуйенки 

Қыркеңсе а.о. Кыркенсеский с.о. 

Әбдіғаппар а. с.Абдигаппар 

Қорасан а. с.Корасан 

Қыраш а.о. Кырашский с.о. 

Қызылмақташы а. с.Кызылмакташы 

Өзкент а.о. Озгентский с.о. 

Өзкент а. с.Озгент 

Ақсуат а. с.Аксуат 

Сунақата а.о. Сунакатинский с.о. 

Сунақата а. с.Сунаката 
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Еңбек а. с.Енбек 

Сүттіқұдық а.о. Суттыкудыкский с.о. 

Тақыркөл а. с.Такырколь 

Талап а.о. Талапский с.о. 

Бесарық ст. ст.Бесарык 

рзд.Сатымсай рзд.Сатымсай 

Төменарық а.о. Томенарыкский с.о. 

Төменарық а. с.Томенарык 

Шалқия а.о. Шалкинский с.о. 

Шалқия а. с.Шалкия 

Құттықожа а. с.Куттыкожа 

Манап а.о. Манапский с.о. 

Манап а. с.Манап 

Талап ст. ст.Талап 

Қазалы ауданы Казалинский район 

Қазалы қ.ә. Казалинская г.а. 

Қазалы қ. г.Казалинск 

Әйтеке би к.ә. Айтеке би п.а. 

Әйтеке би к. п.Айтеке би 

Ақжона а.о. Акжонский с.о. 

Майдакөл а. с.Майдаколь 

Алға а.о. Алгинский с.о. 

Түктібаев а. с.Туктибаев 

Аранды а.о. Арандинский с.о. 

Қожабақы а. с.Кожабахы 

Аранды а. с.Аранды 

Арықбалық а.о. Арыкбалыкский с.о. 

Жанқожа батыр ат.а. с.им.Жанкожа батыра 

Басықара а.о. Басыкаринский с.о. 

Басықара а. с.Басыкара 

рзд.98 рзд.98 

Бозкөл а.о. Бозкольский с.о. 

Бозкөл а. с.Бозколь 

Бірлік а.о. Бирликский с.о. 

Бірлік а. с.Бирлик 

Қарашеңгел а.о. Карашенгельский с.о. 

Жалаңтөс батыр а. с.Жалантос батыр 

Водокачка а. с.Водокачка 

Көбек ст. ст.Кубек 

Үйрек а. с.Уйрек 

Көларық а.о. Кольарыкский с.о. 

Ақтан батыр ат.а. с.им.Актан батыра 

Құмжиек а.о. Кумжиекский с.о. 



373 
 

Пірімов а. с.Пиримов 

рзд.Алтай рзд.Алтай 

Қожақазған а. с.Кожаказган 

Мәдениет а. с.Мадениет 

рзд.Ойынды рзд.Ойында 

Тапа а. с.Тапа 

Қызылқұм а.о. Кызылкумский с.о. 

Кәукей а. с.Каукей 

Ажар а. с.Ажар 

Майдакөл а.о. Майдакольский с.о. 

Бекарыстан би а. с.Бекарыстан би 

Майлыбас а.о. Майлыбасский с.о. 

Ақсуат а. с.Аксуат 

Майлыбас а. с.Майлыбас 

Байғожа а. с.Байгожа 

Бірлік а. с.Бирлик 

рзд.99 рзд.99 

рзд.101 рзд.101 

рзд.102 рзд.102 

рзд.103 рзд.103 

Мұратбаев а.о. Муратбаевский с.о. 

Мұратбаев а. с.Муратбаев 

рзд.96 Кеңес рзд.96 Кенес 

Өркендеу а.о. Уркендеуский с.о. 

Өркендеу а. с.Уркендеу 

Сарбұлақ а.о. Сарбулакский с.о. 

Сарбұлақ а. с.Сарбулак 

Сортүбек а. с.Сортубек 

Сарыкөл а.о. Сарыкольский с.о. 

Абай а. с.Абай 

Жұбан а. с.Жубан 

Тасарық а.о. Тасарыкский с.о. 

Тасарық а. с.Тасарык 

Лақалы а. с.Лакалы 

Отгон а. с.Отгон 

Шәкен а.о. Шакенский с.о. 

Шәкен а. с.Шакен 

Шилі а. с.Шили 

Шөлқұм а. с.Шолкум 

Қармақшы ауданы Кармакшинский район 

Жосалы а.о. Жосалинский с.о. 

Жосалы а. с.Жосалы 

Диірментөбе ст. ст.Дирментобе 
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Кемесалған а. с.Кемесалган 

Қорқыт ст. ст.Коркыт 

Ордазы а. с.Ордазы 

рзд.Сарытоғай рзд.Сарытогай 

Шошқакөл а. с.Шошкаколь 

Ақай а.о. Акайский с.о. 

Ақай а. с.Акай 

Ақжар а.о. Акжарский с.о. 

Ақжар а. с.Акжар 

Таңшапағы а. с.Таншапагы 

Ақтөбе а.о. Актобинский с.о. 

Ақтөбе а. с.Актобе 

Алдашбай Ахун ат.а.о. с.о.им.Алдашбай Ахуна 

Алдашбай Ахун ат.а. с.им.Алдашбай Ахуна 

Дауылкөл а.о. Дауылкольский с.о. 

Тұрмағанбет а. с.Турмаганбет 

Жаңажол а.о. Жанажолский с.о. 

Жаңажол а. с.Жанажол 

Смайылтамы а. с.Смаилтамы 

Шалқар а. с.Шалкар 

Жосалы а.о. Жосалинский с.о. 

Төребай би а. с.Торебай би 

Иіркөл а.о. Иркольский с.о. 

Иіркөл а. с.Иркольское 

Көмекбаев а.о. Комекбаевский с.о 

Көмекбаев ат.а. с.им.Комекбаева 

Кекірелі а. с.Кекирели 

Шобанқазған а. с.Шобанказган 

Қармақшы а.о. Кармакшинский с.о. 

Абыла а. с.Абыла 

Анакөл а. с.Анаколь 

Қызылтам а. с.Кызылтам 

Қуандария а.о. Куандарьинский с.о. 

Қуаңдария а. с.Куандария 

Тұрғантамы а. с.Тургантамы 

Төретам а.о. Торетамский с.о. 

Төретам а. с.Торетам 

Үшінші интернационал а.о. 3 интернациональный с.о. 

Үшінші интернационал а. с.3 интернационал 

Бірлік а. с.Бирлик 

Сырдария ауданы Сырдарьинский район 

Тереңөзек а.о. Теренозекский с.о. 

Тереңөзек а. с.Теренозек 
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Айдарлы а.о. Айдарлинский с.о. 

Айдарлы а. с.Айдарлы 

Ақжарма а.о. Акжарминский с.о. 

Ақжарма а. с.Акжарма 

Абай а. с.Абай 

Абат а. с.Абат 

Қарабөгет а. с.Карабогет 

Қолтынқолы а. с.Колтынколы 

Үшкөл а. с.Ушколь 

Аманкелді а.о. Амангельдинский с.о. 

Аманкелді а. с.Амангельды 

Бесарық а.о. Бесарыкский с.о. 

Бесарық а. с.Бесарык 

Жетікөл а.о. Жетикольский с.о. 

Жетікөл а. с.Жетиколь 

Ілиясов ат.а.о. с.о.им.Ильясова 

Н.Ілиясов ат.а. с.им.H.Ильясова 

Қалжан Ахун ат.а.о. с.о.им.Калжан Ахуна 

Қалжан Ахун ат.а. с.им.Калжан Ахуна 

Қоғалыкөл а.о. Когалыкольский с.о. 

Қоғалыкөл а. с.Когалыколь 

Ақтүбек а. с.Актубек 

Құндызды а.о. Кундыздинский с.о. 

Мәлібаев а. с.Малибаев 

Сейфуллин а.о. Сейфуллинский с.о. 

Сейфуллин а. с.Сейфуллин 

Тоқмағанбетов ат.а.о. с.о.им.Токмаганбетова 

Тоқмағанбетов ат.а. с.им.А.Токмаганбетова 

Әйтек а. с.Айтек 

рзд.8 рзд.8 

рзд.9 рзд.9 

Шаған а.о. Шаганский с.о. 

Шаған а. с.Шаган 

Шешенауыл Шешенаул 

Шіркейлі а.о. Ширкейлийский с.о. 

Шіркейлі а. с.Ширкейли 

Сарыбай а. с.Сарыбай 

Сержан а. с.Сержан 

Іңкәрдәрия а.о. Инкардарьинский с.о. 

Іңкәрдәрия а. с.Инкардарья 

Ақтам а. с.Актам 

Қарақасқа а. с.Каракаска 

Бөгеуіл 42 Пикет 42 
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Шиелі ауданы Чиилийский район 

Шиелі а.о. Шиелийский с.о. 

Шиелі а. с.Шиели 

Ақмая а.о. Акмаянский с.о. 

Ақмая а. с.Акмая 

Полуказарма Полуказарма 

Ақтоған а.о. Актоганский с.о. 

Досбол би а. с.Досбол би 

Шопан үйі Дом чабана 

Алмалы а.о. Алмалинский с.о. 

Алмалы а. с.Алмалы 

Орманшар а. с.Лесхоз 

рзд.20 рзд.20 

рзд.21 рзд.21 

Бәйгеқұм а.о. Байгекумский с.о. 

Бәйгеқұм а. с.Байгекум 

Бестам а.о. Бестамский с.о. 

Бестам а. с.Бестам 

Гигант а.о. Гигантский с.о. 

Бидайкөл а. с.Бидайколь 

Ақтам а. с.Актам 

рзд.22 рзд.22 

Жаңатұрмыс а.о. Жанатурмысский с.о. 

Байсын а. с.Байсын 

Еңбекші а.о. Енбекшинский с.о. 

Еңбекші а. с.Енбекши 

Қосүйеңкі а. с.Косуйенки 

Жиделіарық а.о. Жиделиарыкский с.о. 

Жиделіарық а. с.Жиделиарык 

Күлқара а. с.Кулкара 

Жөлек а.о. Жолекский с.о. 

Жөлек а. с.Жолек 

Жуантөбе а. с.Жуантобе 

Жуантөбе а.о. Жуантобинский с.о. 

Алғабас а. с.Алгабас 

Иіркөл а.о. Иркольский с.о. 

Ы.Жақаев ат.а. с.им.И.Жакаева 

Суторабы үйі Дом гидроузела 

Жансейіт а. с.Жансеит 

Керделі а.о. Керделинский с.о. 

Н.Бекежанов ат.а. с.им.H.Бекежанова 

Атбазы Атбаз 

Құрылысцехы Стройцех 
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Малшаруашылығының үйі Дом животноводства 

Шлюз Шлюз 

Қарғалы а.о. Каргалинский с.о. 

Бұланбайбауы а. с.Буланбайбауы 

Жаппасбай а. с.Жаппасбай 

Таштоқ а. с.Ташток 

Майлытоғай а.о. Майлытогайский с.о. 

Майлытоғай а. с.Майлытогай 

Сұлутөбе а.о. Сулутюбинский с.о. 

Сұлутөбе а. с.Сулутобе 

Бірінші Мамыр а. с.1 Мамыр 

Мақсат а. с.Максат 

Бірлестік а. с.Бирлестик 

рзд.16 рзд.16 

Қоғалы а.о. Когалинский с.о. 

Ботабай а. с.Ботабай 

Талаптан а.о. Талаптанский с.о. 

Бала би а. с.Бала би 

рзд.19 рзд.19 

Тартоғай а.о. Тартогайский с.о. 

Тартоғай а. с.Тартогай 

Кірпіш зауыты Кирпичный завод 

рзд.18 рзд.18 

Ферма 2 Ферма 2 

Телікөл а.о. Теликольский с.о. 

Әбділда Тәжібаев а. а.Абдильда Тажибаева 

Төңкеріс а.о. Тонкерисский с.о. 

Ш.Қодаманов а. с.Ш.Кодаманова 

Ортақшыл а.о. Ортакшылский с.о. 

Ортақшыл а. с.Ортакшыл 

Қызылқайың а. с.Кызылкаин 
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Маңғыстау облысы 

Мангистауская область 
 

 

Объектінің атауы 

Наименование объекта 

қазақ тілінде 

на казахском языке 

орыс тілінде 

на русском языке 

1 2 

Маңғыстау облысы Мангистауская область 

Ақтау Қ.Ә. Актау Г.А.  

Ақтау қ. г.Актау 

Каспий теңізі Каспийское море 

Өмірзақ а.о. Умирзакский с. о. 

Өмірзақ а. с. Умирзак 

Жаңаөзен Қ.Ә. Жанаозен Г.А.  

Жаңаөзен қ. г.Жанаозен 

Қызылсай а.о. Кызылсайский с. о. 

Қызылсай а. с. Кызылсай 

Теңге а.о.  Тенгеский с. о. 

Теңге а. с.  Тенге 

Сайын а. с. Саин 

Бейнеу ауданы Бейнеуский район 

Бейнеу а.о. Бейнеуский с. о. 

Бейнеу а. с. Бейнеу 

Ақжігіт а.о Акжигитский с. о. 

Ақжігіт а. с. Акжигит 

Айтжан а. с. Айтжан 

Амантай а. с. Амантай 

Аязбай а. с. Аязбай 

Байжан а. с. Байжан 

Боранқұл а. с. Боранкул 

Бектұрған а. с. Бектурган 

Бердіхан а. с. Бердихан 

Есберген а. с. Есберген 

Жалғас а. с. Жалгас 

Жұбат а. с. Жубат 

Жылқы а. с. Жылкы 

Көңлімқос а. с. Конлимкос 

Қалмырза а. с. Калмырза 

Комти а. с. Комти 

Қызылту а. с. Кызылту 

Майлы а. с. Майлы 

Меңдібай а. с. Мендибай 
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Оазис разъезд а. с. Оазис разъезд 

Сәкен а. с. Сакен 

Серік а. с. Серик 

Сабиғат а. с. Сабигат 

Сұлуқара а. с. Сулукара 

Төлеу а. с. Толеу 

Тоғызбай а. с. Тогызбай 

Төлеубай а. с. Толеубай 

Үмбет а. с. Умбет 

Шаңытбай а. с. Шанытбай 

Сарға а.о. Саргинский с. о. 

Сарға а. с. Сарга 

Байкүшік а. с. Байкушик 

Жанбике а. с. Жанбике 

Жарқұдық а. с. Жаркудык 

Комсомол а. с. Комсомол 

Теректі а. с. Теректы 

Шиліқұдық а. с. Шиликудык 

Боранқұл а.о. Боранкульский с. о. 

Боранқұл а. с. Боранкул 

Есет а.о. Есетский с. о. 

Қоркөл а. с. Корколь 

Ноғайты а.о. Hогайтинский с. о. 

Ноғайты а. с. Hогайты 

Амантұрлы а. с. Амантурлы 

Қасқырішкен а. с. Каскыришкен 

Қызылжұлдыз а. с. Кызылжулдыз 

Қоңшымырау а. с. Коншымырау 

Кілтан а. с. Килтан 

Мамырық а. с. Мамырык 

Тасқұдық а. с. Таскудык 

Теріскенді а. с. Терискенды 

Сыңғырлау а.о. Сынгырлауский с. о. 

Сыңғырлау а. с. Сынгырлау 

Әбдігүл а. с. Абдигул 

Ақорпа 1 а. с. Акорпа 1 

Әли а. с. Али 

Ақорпа 2 а. с. Акорпа 2 

Ақжар а. с. Акжар 

рзд.Көктекті рзд.Коктекты 

Бұлақтыкөл а. с. Булактыколь 

Сарыкеткен а. с. Сарыкеткен 

Шіңкілдек а. с. Шинкилдек 
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Жанайтыс а. с. Жанайтыс 

Ждан 1 а. с. Ждан 1 

Ждан 2 а. с. Ждан 2 

Каршлықон а. с. Каршлыкон 

Көкбұлақ а. с. Кокбулак 

Қызәулие а. с. Кызаулие 

Кеңқолтық а. с. Кенколтык 

Қызылту а. с. Кызылту 

Мансұр а. с. Мансур 

Сарша а. с. Сарша 

Ізбасар а. с. Избасар 

Сам а.о. Самский с. о. 

Сам а. с. Сам 

Аққұдық а. с. Аккудык 

Ауылдыкөл а. с. Ауылдыколь 

Бақытжан а. с. Бакытжан 

Баршақұм 1 а. с. Баршакум 1 

Баршақұм 2 а. с. Баршакум 2 

Жанбике а. с. Жанбике 

Қарағайлы а. с. Карагайлы 

Қасқырбұлақ а. с. Каскырбулак 

Қарақоға а. с. Каракога 

Қартбай а. с. Картбай 

Қияқты а. с. Киякты 

Қосқұдық а. с. Коскудык 

Қопа а. с. Копа 

Реш а. с. Реш 

Ұялы а. с. Уялы 

Теректі а. с. Теректы 

Шұқыр а. с. Шукыр 

Төлеп а.о. Толепский с. о. 

Төлеп а. с. Толеп 

Тәжен а.о. Таженский с. о. 

Тәжен а. с. Тажен 

Тұрыш а.о Турышский с. о. 

Тұрыш а. с. Турыш 

Абай а. с. Абай 

Алуадинов а. с. Алуадинов 

Ақши а. с. Акши 

Асаубарақ а. с. Асаубарак 

Көшербай а. с. Кошербай 

Қоблан а. с. Коблан 

Қотыр а. с. Котыр 



381 
 

Құлыбек а. с. Кулыбек 

Қылыш а. с. Кылыш 

Түзелов а. с. Тузелов 

Қарақиян ауданы Каракиянский район 

Құрық а.о. Курыкский с. о. 

Құрық а. с. Курык 

Жақсы Қызыладыр а. с. Жаксы Кызыладыр 

Қызыладыр а. с. Кызыладыр 

Бостан а.о. Бостанский с. о. 

Бостан а. с. Бостан 

Борсымұрын а. с. Борсымурын 

Қарамандыбас а. с. Карамандыбас 

Өзенойы а. с. Озенойы 

Бостанқұм а. с. Бостанкум 

Қызылсу а. с. Кызылсу 

Жетібай к.ә. Жетыбайская п.а. 

Жетібай к. п.Жетыбай 

Қонайқора а. с. Конайкора 

Құланды а.о. Куландинский с. о. 

Құланды а. с. Куланды 

Ботагөз а. с. Ботагоз 

Қарабарақты а. с. Карабаракты 

Сақсорқа а. с. Саксорка 

Сарытақыр а. с. Сарытакыр 

Фетисово а. с. Фетисово 

Шынжыр а. с. Шынжыр 

Шапалақ а. с. Шапалак 

Төлеп а. с. Толеп 

Аяқ Қараған а. с. Аяк Караган 

Бас Қараған а. с. Бас Караган 

Орта Қараған а. с. Орта Караган 

Сарымыс а. с. Сарымыс 

Үйсін а. с. Уйсин 

Мұнайшы к.ә. Мунайшинская п.а. 

Мұнайшы к. п.Мунайшы 

Сенек а.о. Сенекский с. о. 

Сенек а. с. Сенек 

Ащысай а. с. Ащисай 

Бесоқты а. с. Бесокты 

Бұрма а. с. Бурма 

Жаңасу а. с. Жанасу 

Қайғылы а. с. Кайгылы 

Қарашық а. с. Карашык 
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Келенді а. с. Келенды 

Мұрынауыл а. с. Мурынаул 

Сарыкез а. с. Сарыкез 

Сарыой а. с. Сарыой 

Аққұдық а. с. Аккудык 

Бесшоқы а. с. Бесшокы 

Дауыл а. с. Дауыл 

Жіңішкесор а. с. Жинишкесор 

Қадірберді а. с. Кадырберды 

Қансу а. с. Кансу 

Қаңбақтысай а. с. Канбактысай 

Қызылсеңсір а. с. Кызылсенсир 

Мақышбай а. с. Макышбай 

Мойынқора Мойынкора 

Сайлаутөбе а. с. Сайлаутобе 

Түйесіңірлі а. с. Туйесинирли 

Маңғыстау ауданы Мангистауский район 

Шетпе а.о. Шетпинский с. о. 

Шетпе а. с. Шетпе 

Ақтөбе а.о. Актобинский с. о. 

Ұштаған а. с. Уштаган 

Сауысқан а. с. Саускан 

Жарма а. с. Жарма 

Бөкеже а. с. Бокеже 

Дәрмен а. с. Дармен 

Есалы а. с. Есалы 

Жалпақтөрткөл а. с. Жалпактортколь 

Жарма 1 а. с. Жарма 1 

Кебіршоқы а. с. Кебиршокы 

Қандық а. с. Кандык 

Мағзам а. с. Магзам 

Масат а. с. Масат 

Тынысбай а. с. Тынысбай 

Сазды а. с. Сазды 

Айғыржал а. с. Айгыржал 

Алатөбе а. с. Алатобе 

Еламан а. с. Еламан 

Жамансаз а. с. Жамансаз 

Жанаша 1 а. с. Жанаша 1 

Жанаша а. с. Жанаша 

Қамысшоқы а. с. Камысшокы 

Қосмағанбет а. с. Космаганбет 

Құртты 2 а. с. Куртты 2 
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Мәлібек а. с. Малибек 

Шаштыәзім а. с. Шаштыазим 

Шолаққазған а. с. Шолакказган 

Шолақтам а. с. Шолактам 

Шөлтөбе а. с. Шольтобе 

Ақшымырау а.о. Акшымрауский с. о. 

Ақшымырау а. с. Акшимирау 

Ақжол а. с. Акжол 

Ақшағыл а. с. Акшагыл 

Балта а. с. Балта 

Исатай а. с. Исатай 

Көктөбе а. с. Коктобе 

Күнес а. с. Кунес 

Құйылыс а. с. Куйылыс 

Қарабатыр а. с. Карабатыр 

Қошманбет а. с. Кошманбет 

Қызық а. с. Кызык 

Мақпал а. с. Макпал 

Нарсойған а. с. Hарсойган 

Сейіт а. с. Сеит 

Сүйекші а. с. Суйекши 

Торат а. с. Торат 

Шаған а. с. Шаган 

Жармыш а.о. Жармышский с. о. 

Жармыш а. с. Жармыш 

Аманқызымет а. с. Аманкызымет 

Ауыздыбасты а. с. Ауыздыбасты 

Жапырақты а. с. Жапыракты 

Жетікөл а. с. Жетиколь 

Кеңсай а. с. Кенсай 

Құрша а. с. Курша 

Қошқар а. с. Кошкар 

Құдайберген а. с. Кудайберген 

Қызылсай а. с. Кызылсай 

Нақбай а. с. Hакбай 

рзд.11 рзд.11 

рзд.12 рзд.12 

рзд.13 рзд.13 

Сарынияз а. с. Сарынияз 

Сарыой а. с. Сарыой 

Сердәлі а. с. Сердалы 

Тасым а. с. Тасым 

Үшкөз а. с. Ушкоз 



384 
 

Ұзынкүзе а. с. Узынкузе 

Шәкей а. с. Шакей 

Шілікті а. с. Шиликты 

Дөңгелексор а. с. Донгелексор 

Жүзгенсай а. с. Жузгенсай 

Құрғапы 1 а. с. Кургапы 1 

Құрғапы 2 а. с. Кургапы 2 

Өгізөреулі а. с. Огизореули 

Сарытөбе а. с. Сарытобе 

Тамды а. с. Тамды 

Тұзбайыр а. с. Тузбаир 

Ынта а. с. Ынта 

Жыңғылды а.о Жынгылдинский с. о. 

Жыңғылды а. с. Жынгылды 

Ақбас а. с. Акбас 

Ақмая а. с. Акмая 

Ақшоймақ а. с. Акшоймак 

Балта а. с. Балта 

Бірқарын а. с. Биркарын 

Жылыбауыр  а. с. Жылыбауыр 

Кәбиналы а. с. Кабиналы 

Кеңқолтық а. с. Кенколтык 

Көкала а. с. Кокала 

Көпдерел а. с. Копдерел 

Қараеспе а. с. Караеспе 

Қарақолқа а. с. Караколка 

Қуылыс а. с. Куылыс 

Қушоқы а. с. Кушокы 

Сарытөбе а. с. Сарытобе 

Тоқпақ а. с. Токпак 

Тұщықұй а. с. Тущыкуй 

Ұланақ а. с. Уланак 

Шат 1 а. с. Шат 1 

Шат 2 а. с. Шат 2 

Шұқырой а. с. Шукырой 

Қызан а.о. Кызанский с. о. 

Қызан а. с. Кызан 

Айыртөбе а. с. Айыртобе 

Аласиыр а. с. Аласиыр 

Жиделі а. с. Жидели 

Жолқұдық а. с. Жолкудык 

Қалнияз а. с. Калнияз 

Қарабатыр а. с. Карабатыр 
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Қараш а. с. Караш 

Қонай а. с. Конай 

Қоңырорпа а. с. Конырорпа 

Мадияр а. с. Мадияр 

Намаз а. с. Hамаз 

Сарымай а. с. Сарымай 

Сазды а. с. Сазды 

Сарытөбе а. с. Сарытобе 

Тарқолқа а. с. Тарколка 

Өнді а.о. Ондынский с. о. 

Өнді а. с. Онды 

Ағашты а. с. Агашты 

Басқұдық а. с. Баскудык 

Бақыт а. с. Бакыт 

Желтимес а. с. Желтимес 

Көріктітөбе 1 а. с. Кориктитобе 1 

Көріктітөбе 2 а. с. Кориктитобе 2 

Салменбөгет а. с. Салменбогет 

Сарықұл а. с. Сарыкул 

Тасбас а. с. Тасбас 

Тәжібай а. с. Тажибай 

Төрібас а. с. Торибас 

Ұшан а. с. Ушан 

Шұқырой а. с. Шукырой 

Бекі а. с. Беки 

Ақташ а. с. Акташ 

Әйлек а. с. Айлек 

Байқасқа а. с. Байкаска 

Гүлшат а. с. Гульшат 

Есената а. с. Есената 

Ешкіөлген а. с. Ешкиолген 

Желдімұрын а. с. Желдимурын 

Зайыр а. с. Зайыр 

Келімберді а. с. Келимберды 

Қоңқаев а. с. Конкаев 

Қалдыбас а. с. Калдыбас 

Құмшоқы а. с. Кумшокы 

Қызылтұран а. с. Кызылтуран 

Майкөмген а. с. Майкомген 

Саубет а. с. Саубет 

Таубай а. с. Таубай 

Отпан а.о. с. о.Отпан 

Тұщыбек а. с. Тущыбек 
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Он бесінші бекет а. с. 15 бекет 

Сайөтес а.о. Сайотесский с. о. 

Сайөтес а. с. Сайотес 

рзд.10 рзд.10 

Боздақ а. с. Боздак 

Тұщықұдық а.о. Тущыкудыкский с. о. 

Тұщықұдық а. с. Тущыкудык 

Кесікмұрын а. с. Кесикмурын 

Сорқұдық а. с. Соркудык 

Қияқты а. с. Киякты 

Досалы а. с. Досалы 

Шағылорпа а. с. Шагылорпа 

Шайыр а.о. Шайырский с. о. 

Шайыр а. с. Шайыр 

Аққорған а. с. Аккорган 

Ащыеспе а. с. Ащыеспе 

Боздақ а. с. Боздак 

Боқтысай а. с. Боктысай 

Жалған а. с. Жалган 

Иір а. с. Иер 

Қарабас а. с. Карабас 

Теріссай а. с. Териссай 

Тоқпақ а. с. Токпак 

Торыш а. с. Торыш 

Шағылсай а. с. Шагылсай 

Шоқай а. с. Шокай 

Тасмұрын а. с. Тасмурын 

Тиген а. с. Тиген 

Ақсай а. с. Аксай 

Дағдұшы а. с. Дагдушы 

Дәулетащы а. с. Даулетащы 

Керімді а. с. Керимды 

Қабақ а. с. Кабак 

Қақпақты а. с. Какпакты 

Қаранар а. с. Каранар 

Қиян а. с. Киян 

Құмыра а. с. Кумыра 

Қызылит а. с. Кызылит 

Қызылеспе а. с. Кызылеспе 

Қызылауыз а. с. Кызылауз 

Қырықбасан а. с. Кырыкбасан 

Сарыкөл а. с. Сарыколь 

Селеулі а. с. Селеули 
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Терісбауыр а. с. Терисбауыр 

Ұзынбас а. с. Узынбас 

Қызылжұлдыз а. с. Кызылжулдыз 

Шиелі а. с. Шиели 

Шебір а.о. Шебирский с. о. 

Шебір а. с. Шебир 

Бас а. с. Бас 

Жапалақ а. с. Жапалак 

Кәрі а. с. Кари 

Мұнайлы ауданы Мунайлинский район 

Маңғыстау а.о. Мангистауский с. о. 

Маңғыстау а. с. Мангистау 

Атамекен а.о. с. о.Атамекен 

Атамекен а. с. Атамекен 

Басқұдық а.о. с. о.Баскудык 

Басқұдық а. с. Баскудык 

Баянды а.о. Баяндинский с. о. 

Баянды а. с. Баянды 

Үлкен Әмір а. с. Большой Эмир 

Кіші Әмір а. с. Малый Эмир 

Қүйылыс  а. с. Куйылыс 

Дәулет а.о. с. о.Даулет 

Дәулет а. с. Даулет 

Қызылтөбе а.о. Кызылтобинский с. о. 

Қызылтөбе а. с. Кызылтобе 

Бірлік а. с. Бирлик 

Түпқараған ауданы Тупкараганский район 

Форт-Шевченко қ. г.Форт-Шевченко 

Ақшұқыр а.о. Акшукурский с. о. 

Ақшұқыр а. с. Акшукур 

Аққұдық а. с. Аккудык 

Алатөбе а. с. Алатобе 

Ащықұдық а. с. Ащыкудык 

Бегей а. с. Бегей 

Бозат а. с. Бозат 

Көпдерек а. с. Копдерек 

Қақпақты а. с. Какпаты 

Қосанық а. с. Косанык 

Құсқанбас а. с. Кусканбас 

Қырыққыз а. с. Кырыккыз 

Нұрмағанбет а. с. Hурмаганбет 

рзд.16 рзд.16 

Тазтөбе а. с. Тазтобе 
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Темірше а. с. Темирше 

Іле 3 а. с. Или 3 

Сайын Шапағатов а. с. Саина Шапагатова 

Баутино к.ә. Баутинская п.а. 

Баутино к. п.Баутино 

Қызылөзен а.о. Кызылозенский с. о. 

Қызылөзен а. с. Кызылозен 

Әленсай а. с. Аленсай 

Ағаштыбауыр а. с. Агаштыбауыр 

Ақмолалы а. с. Акмолалы 

Ақшоқы а. с. Акшокы 

Аша а. с. Аша 

Ащыбас а. с. Ащыбас 

Айтуар а. с. Айтуар 

Бегеш а. с. Бегеш 

Бегілғайлы а. с. Бегилгайлы 

Жаңалы а. с. Жаналы 

Жантық а. с. Жантык 

Жемсенді а. с. Жемсенды 

Жерсеңгір а. с. Жерсенгир 

Жетіқыз а. с. Жетикыз 

Жығылған 1 а. с. Жыгылган 1 

Жығылған 2 а. с. Жыгылган 2 

Кеуекқора а. с. Кеуеккора 

Күнгей а. с. Кунгей 

Кіштім а. с. Киштим 

Қанға а. с. Канга 

Қарақұдық а. с. Каракудык 

Қарлыбас а. с. Карлыбас 

Қорып а. с. Корып 

Қошанай а. с. Кошанай 

Қызылсығыра а. с. Кызылсыгыра 

Мерет а. с. Мерет 

Мешіттіқора а. с. Мешиттикора 

Мөлдір а. с. Молдир 

Мұрынқора а. с. Мурынкора 

Ортақора а. с. Ортакора 

Сақақұдық а. с. Сакакудык 

Сарықора а. с. Сарыкора 

Сарытөрткөл а. с. Сарытортколь 

Саура а. с. Саура 

Сәубет а. с. Саубет 

Сөрелі а. с. Сорели 
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Сұршоқы а. с. Суршокы 

Түбіжік а. с. Тубижик 

Үдек а. с. Удек 

Үшжұрт а. с. Ушжурт 

Ход 1 а. с. Ход 1 

Ход 2 а. с. Ход 2 

Шалкөсе а. с. Шалкосе 

Шарқырауық а. с. Шаркырауык 

Шат а. с. Шат 

Шұқырауыл а. с. Шукыраул 

Таушық а.о. Таушыкский с. о. 

Таушық а. с. Таушык 

Ақсиын 1 а. с. Аксиын 1 

Ақсиын 2 а. с. Аксиын 2 

Аласақ а. с. Аласак 

Жатақүй 1 а. с. Барак 1 

Жатақүй 2 а. с. Барак 2 

Бесарал а. с. Бесарал 

Ботагөз а. с. Ботагоз 

Жағасарыптөбе 1 а. с. Жагасарыптобе 1 

Жағасарыптөбе 2 а. с. Жагасарыптобе 2 

Жалғызшағыл 1 а. с. Жалгызшагыл 1 

Жалғызшағыл 2 а. с. Жалгызшагыл 2 

Желтимес а. с. Желтимес 

Жұма а. с. Жума 

Керегемола а. с. Керегемола 

Қоғалтөбе а. с. Когалтобе 

Қараеспе а. с. Караеспе 

Қарашағыр а. с. Карашагыр 

Қожақ 1 а. с. Кожак 1 

Қожақ 2 а. с. Кожак 2 

Қошақ а. с. Кошак 

Құлтай а. с. Култай 

Құмыралжы а. с. Кумыралжы 

Сорқұдық а. с. Соркудык 

Сарытас а. с. Сарытас 

Сарытөбе а. с. Сарытобе 

Төбеқұдық а. с. Тобекудык 

Түйесу а. с. Туйесу 

Тышқанжар а. с. Тышканжар 

Тышқақ а. с. Тышкак 

Ұсақ а. с. Усак 

Үшауыз а. с. Ушауыз 
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Ұшқан а. с. Ушкан 

Шиліқұдық а. с. Шиликудык 
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Оңтүстік Қазақстан облысы 

Южно-Казахстанская область 

 

Объектінің атауы 

Наименование объекта 

қазақ тілінде 

на казахском языке 

орыс тілінде 

на русском языке 

Оңтүстік Қазақстан облысы Южно-Казахстанская область 

Шымкент Қ.Ә. Шымкент Г.А. 

Шымкент қ. г.Шымкент 

Абай ауданы Абайский район 

Әл Фараби ауданы Аль-Фарабийский район 

Еңбекші ауданы Енбекшинский район 

Арыс Қ.Ә. Арысь Г.А. 

Арыс қ. г.Арысь 

Ақдала а.о. Акдалинский с.о. 

Ақдала а. с.Акдала 

ферма 1 ферма 1 

Ақын Жақып а. с.Акын Жакып 

Пәкентай Арапов а. с.Пакентай Арапов 

Тақыркөл а. с.Тахирколь 

Тоғайлы а. с.Тогайлы 

Онтам а. с.Онтам 

Байырқұм а.о. Баиркумский с.о. 

Байырқұм а. с.Баиркум 

Жосалы а. с.Жосалы 

Көкжиде а. с.Кокжиде 

Дәрмене а.о. Дармениский с.о. 

Дәрмене а. с.Дармене 

Саналы а. с.Саналы 

Қаражантақ а. с.Каражантак 

Лесхоз а. с.Лесхоз 

рзд.40 рзд.40 

Теміржолшы а. с.Темиржолшы 

Шаян бөлімшесі отд. Шаян 

Жиделі а.о. Жиделинский с.о. 

Жиделі а. с.Жидели 

Аққала а. с.Аккала 

Задария а.о. Задарьинский с.о. 

Задария а. с.Задарья 

Шөгірлі а. с.Шогирли 

Монтайтас а.о. Монтайтасский с.о. 

Монтайтас а. с.Монтайтас 

Ақтас а. с.Актас 
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Бақырша а. с.Бакырша 

Қабылсай а. с.Кабылсай 

Қожатоғай а. с.Кожатогай 

рзд.42 рзд.42 

Тоғансай а. с.Тогансай 

Шағыр а. с.Шагыр 

Кентау Қ.Ә. Кентау Г.А. 

Кентау қ. г.Кентау 

Ащысай а.о. Ачисайский с.о. 

Ащысай а. с.Ачисай 

Баялдыр а.о. Баялдырский с.о. 

Баялдыр а. с.Баялдыр 

Хантағы а.о. Хантагинский с.о. 

Хантағы а. с.Хантаги 

Қарнақ а.о. Карнакский с.о. 

Қарнақ а. с.Карнак 

Бүргем а. с.Бургем 

Күшата а. с.Кушата 

Шаштөбе а. с.Шаштобе 

Түркістан Қ.Ә. Туркестан Г.А. 

Түркістан қ. г.Туркестан 

Бабайқорған а.о. Бабайкурганский с.о. 

Бабайқорған а. с.Бабайкурган 

Игілік а. с.Игилик 

Тасмола а. с.Тасмола 

Абай а. с.Абай 

Бозбұтақ орманшар Бозбутак лесхоз 

Ескі Абай а. с.Ески Абай 

Үржар а. с.Уржар 

Шопан үйі 1 Дом чабана 1 

Шопан үйі 2 Дом чабана 2 

Құмайлықас а. с.Кумайлыкас 

Ақсары а. с.Аксары 

Үлгілі а. с.Ульгили 

Укашаата а. с.Укашаата 

Жібек жолы а.о. а.о.Жибек жолы 

Сауран а. с.Сауран 

рзд.30 рзд.30 

Датка а. с.Датка 

Жылысу шопан үйі Дом чабана Жылысу 

Сызған а. с.Сызган 

Ескіиқан а.о. Староиканский с.о. 

Ескіиқан а. с.Староикан 
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Достық а. с.Достык 

Стандарт а. с.Стандарт 

Шәйхана а. с.Чайхана 

Жаңаиқан а.о. Hовоиканский с.о. 

Ибаата а. с.Ибаата 

Ақтөбе а. с.Актобе 

Ерсуат а. с.Ерсуат 

Иқансу а. с.Икансу 

Қызылкөл а. с.Кызылколь 

Қызылту а. с.Кызылту 

Жерастысуы Подземвод 

Ойық а. с.Ойык 

Жүйнек а.о. Жуйнекский с.о. 

Жүйнек а. с.Жуйнек 

Сырдария а. с.Сырдарья 

Шошқакөл а. с.Шошкаколь 

Шекербұлақ а. с.Шекербулак 

Шипан а. с.Чипан 

Иасы а.о. Иасы с.о. 

Шойтөбе а. с.Шойтобе 

Майлытоғай а. с.Майлытогай 

рзд.33 Шәйтөбе рзд.33 Шойтобе 

рзд.34 Күншағыр рзд.34 Куншагыр 

Сумен емдеу-сауықтыру орны санаторий водолечебница 

Шопандар үйлері Чабанские дома 

Қарашық а.о. Карашикский с.о. 

Қарашық а. с.Карашик 

Қаратөбе а. а. Каратобе 

Құмтиым а. с.Кумтиым 

Орман шаруашылығының үйлері Дома лесхоза 

Ауданавтожол үйлері Дома райавтодора 

Сауран а.о. Сауранский с.о. 

Ынталы а. с.Ынталы 

Сарықұм а. с.Сарыкум 

Шорнақтөбе а. с.Шорнактобе 

Суқоймасы Водохранилище 

Бірінші Май а. с.1 Мая 

Сасықбұлақ а. с.Сасыкбулак 

Егізқара а. с.Егизкара 

Қаражон а. с.Каражон 

Құсшы а. с.Кусшы 

Шаштыана а. с.Шаштыана 

Ұранғай а.о. Урангайский с.о. 
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Ұранғай а. с.Урангай 

Алебастр а. с.Алебастр 

Радиоорталық Радиоцентр 

Салимбаев үйлері Дома Салимбаевых 

Шаходжаев үйлері Дома Шаходжаевых 

Бостандық а. с.Бостандык 

Қотырбұлақ а. с.Котырбулак 

Қүшата а. с.Кушата 

Еңбекшідихан а. с.Енбекшидихан 

Көшқорған а. с.Кошкорган 

Үшқайық а.о. Ушкаикский с.о. 

Жалаңтөс а. с.Жалантос 

Орманшылық үйі Дом лесничего 

Нұртас а. с.Hуртас 

Сұлтанбек Қожанов а. с.Султанбека Кожанова 

Қызылшаруа а. с.Кызылшаруа 

Орманшылық үйі Дом лесничего 

Теке а. с.Теке 

МТФ МТФ 

Шаға а.о. Чагинский с.о. 

Шаға а. с.Чага 

Қазақстанның 30 жылдығы а. с.30 лет Казахстана 

АТК АТК 

МТФ МТФ 

Шоқтас а. с.Шоктас 

Бершінтөбе а. с.Бершинтобе 

Шорнақ а.о. Шорнакский с.о. 

Шорнақ а. с.Шорнак 

РЭС қосалқыстансасы Подстанция РЭС 

Қосмезгіл а. а. Космезгил 

АТК АТК 

Б.Акешаев үйі Дом Акешаева Б. 

МТФ МТФ 

Оспанов-Құдайбергенов үйі Дом Оспанова-Кудайбергенова 

Бордақылау базасы Откорм база 

Аша а. с. Аша 

Е.Жоламанов үйі Дом Жоламанова Е. 

рзд.32 рзд.32 

Бәйдібек ауданы район Байдибека 

Қосақжар а.о. Косакжарский с.о. 

Шаян а. с.Шаян 

Ағыбет а.о. Агибетский с.о. 

Ағыбет а. с.Агибет 
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Алғабас а. с.Алгабас 

Жаңаталап а. с.Жанаталап 

Жұлдыз а. с.Жулдыз 

Ақбастау а.о. Акбастауский с.о. 

Ақбастау а. с.Акбастау 

Жолғабас а. с.Жолгабас 

Кеңес а. с.Кенес 

Тұрақты а. с.Туракты 

Алғабас а.о. Алгабасский с.о. 

Шақпақ а. с.Шакпак 

Шопан үйі Чабанский жил.дом 

Қазата а. с.Казата 

Шопан үйі Чабанский жил.дом 

Таңатар а. с.Танатар 

Шопан үйі Чабанский жил.дом 

Үсіктас а. с.Усиктас 

Алмалы а.о. Алмалинский с.о. 

Алмалы а. с.Алмалы 

Байжансай а. с.Байжансай 

Жарықбас а. с.Жарыкбас 

Бәйдібек-ата а. с.Байдибек ата 

Боралдай а.о. Боралдайский с.о. 

Боралдай а. с.Боралдай 

Амансай а. с.Амансай 

Жоғарғы Боралдай а. с.Жогаргы Боралдай 

Шопан үйі Чабанский жил.дом 

Жыланды а. с.Жыланды 

Шопан үйі Чабанский жил.дом 

Ақжар а. с.Акжар 

Қаратас а. с.Каратас 

Шопан үйі Чабанский жил.дом 

Сарыбұлақ а. с.Сарыбулак 

Шопан үйі Чабанский жил.дом 

Тайманов а. с.Тайманова 

Шопан үйі Чабанский жил.дом 

Талап а. с.Талап 

Шопан үйі Чабанский жил.дом 

Теректі а. с.Теректы 

Шопан үйі Чабанский жил.дом 

Түйетас а. с.Туйетас 

Борлысай а.о. Борлысайский с.о. 

Ақтас а. с.Актас 

Кеңсай а. с.Кенсай 
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Қошқарата а. с.Кошкарата 

Шұқыршақ а. с.Шукыршак 

Бөген а.о. Бугунский с.о. 

Шалдар а. с.Шалдар 

Шопан үйі Чабанский жил.дом 

Бекбау а. с.Бекбау 

Шопан үйі Чабанский жил.дом 

Екпінді а. с.Екпинды 

Шопан үйі Чабанский жил.дом 

Жиенқұм а. с.Жиенкум 

Шопан үйі Чабанский жил.дом 

Сарқырама а. с.Саркырама 

Шопан үйі Чабанский жил.дом 

Жамбыл а.о. Жамбылский с.о. 

Жамбыл а. с.Жамбыл 

Шопан үйі Чабанский жил.дом 

Жүзімдік а. с.Жузумдик 

Шопан үйі Чабанский жил.дом 

Қызылжар а. с.Кызылжар 

Шопан үйі Чабанский жил.дом 

Тасқұдық а. с.Таскудык 

Шопан үйі Чабанский жил.дом 

Шыбыт а. с.Шыбыт 

Шопан үйі Чабанский жил.дом 

Көктерек а.о. Коктерекский с.о. 

Бірлік а. с.Бирлик 

Шопан үйі Чабанский жил.дом 

Ынтымақ а. а. Ынтымак 

Шопан үйі Чабанский жил.дом 

Кеңестөбе а. с.Кенестобе 

Шопан үйі Чабанский жил.дом 

Мыңбұлақ а.о. Мынбулакский с.о. 

Мыңбұлақ а. с.Мынбулак 

Ақбұлақ а. с.Акбулак 

Шопан үйі Чабанский жил.дом 

Бестоғай а. с.Бестогай 

Шопан үйі Чабанский жил.дом 

Қайнарбұлақ а. с.Кайнарбулак 

Қосбұлақ а. с.Косбулак 

Мәдениет а. с.Мадениет 

Нұра а. с.Hура 

Шопан үйі Чабанский жил.дом 

Қазығұрт ауданы Казыгуртский район 
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Қазығұрт а.о. Казыгуртский с.о. 

Қазығұрт а. с.Казыгурт 

Алтынтөбе а.о. Алтынтобинский с.о. 

Алтынтөбе а. с.Алтынтобе 

Қырман 2 а. с.Кырман 2 

Аққұм а. с.Аккум 

Алдатай а. с.Алдатай 

Байжансай а. с.Байжансай 

Қарабастау а. с.Карабастау 

Қаратас а. с.Каратас 

Талдыбұлақ а. с.Талдыбулак 

Таң а. с.Тан 

Шурын а. с.Шурын 

Қарабау а. с.Карабау 

Әлибек а. с.Алибек 

Жетпісбай а. с.Жетписбай 

Қуаныш а. с.Куаныш 

Құрақ а. с.Курак 

Перне а. с.Перне 

Тукібай а. с.Тукибай 

Қаржан а. с.Каржан 

Ахмет а. с.Ахмет 

Ащықора Ащыкора 

Қуат а. с.Куат 

Қырмақ 1 а. с.Кырмак 1 

Насыр а. с.Hасир 

Партизан а. с.Партизан 

Рахматулла а. с.Рахматулла 

Сапар а. с.Сапар 

Сырайылқорасы Срайылкора 

Таженқорасы Таженкора 

ферма ферма 

Қосағаш а. с.Косагаш 

Жолбарыс а. с.Жолбарыс 

Азықцехы Кормоцех 

Лесхоз а. с.Лесхоз 

Жаңабазар а.о. Жанабазарский с.о. 

Жаңабазар а. с.Жанабазар 

Жоғарғы Жылыбұлақ а. с.Верхний Жылыбулак 

Бордақылау а. с.Откорм 

Тасқора Таскора 

Жаңажол а. с.Жанажол 

Жаңаталап а. с.Жанаталап 
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Комсомолқора Комсомолкора 

Сейсентекқора Сейсентеккора 

Жеңіс а. с.Женис 

Ащы а. с.Ащы 

Қырқымқора Кыркымкора 

Махамбет а. с.Махамбет 

Нұрмат а. с.Hурмат 

Үшағаш а. с.Ушагаш 

Қазақ ССР-ң 20 жылдығы а. с.20 лет Казахской ССР 

Кормоцех Кормоцех 

Мамедқора Мамедкора 

Қарабастау а. с.Карабастау 

Қарабастау а. с.Карабастау 

Тілектес а. с.Тилектес 

Аманкөл а. с.Аманколь 

Егіз а. с.Егиз 

Жаманбұлақ а. с.Жаманбулак 

Жаңғақ а. с.Жангак 

Қарамұрын а. с.Карамурын 

Стандарт а. с.Стандарт 

Таң а. с.Тан 

Үлгілі а. с.Улгили 

Жігерген а.о. Жигергенский с.о. 

Жігерген а. с.Жигерген 

Сопбексазы а. с.Сопбексаз 

Айнатас а. с.Айнатас 

Амантайқора Амантайкора 

Бейсенкөлқора Бейсенколькора 

Ерлан а. с.Ерлан 

Қызылдихан а. с.Кзылдихана 

Мыңтай а. с.Мынтай 

Өнер а. с.Онер 

Орысбай а. с.Орысбай 

Сарқырама а. с.Саркырама 

Тауыққора 1 Тауыккора 1 

Тауыққора 2 Тауыккора 2 

Төртасаз а. с.Туртасаз 

Диқан а. а.Дикан 

Қызылбұлақ а. с.Кызылбулак 

Тесіктөбе а. с.Тесиктобе 

Акрамқора Акрамкора 

Әмірқора Амиркора 

Жақайқора Жакайкора 
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Жанайқора Жанайкора 

Қарақұм а. с.Каракум 

Қырқымқора Кыркымкора 

Мұратәли а. с.Муратали 

Орынбайсай а. с.Орынбайсай 

Полатқора Полаткора 

Сарытепсең а. с.Сарытепсен 

Сауап а. с.Сауап 

Шақпақ а. с.Шакпак 

Шалқарқора Шалкаркора 

Ұғым а. с.Угым 

Көкебел а.о. Кокебельский с.о. 

Көкебел а. с.Кокебель 

Алпысқора Алпыскора 

Анарбайқора Анарбайкора 

Анарбек а. с.Анарбек 

Аселқора Аселькора 

Желшыққан а. с.Желшиккан 

Кобейбау а. с.Кобейбау 

Қалайханқора Калайханкора 

Қоянбай а. с.Коянбай 

Қызылжыра а. с.Кызылжыра 

Мамыр а. с.Мамыр 

Өрнекбайауйт а. с.Орнекбайауйт 

Сабыр а. с.Сабыр 

Саду а. с.Саду 

Сейфулла а. с.Сейфулла 

Талабайауйт а. с.Талабайауйт 

Тенкеш а. с.Тенкеш 

Түяк а. с.Туяк 

Қызылата а. с.Кызылата 

Ақлаққора Аклаккора 

Батпақбұлақ а. с.Батпакбулак 

Бишорақора Бишоракора 

Жақыпқора Жакыпкора 

Қарақатбұлақ а. с.Каракатбулак 

Құлағанжар а. с.Кулаганжар 

Мұхтар а. с.Мухтар 

Ошақбайқора Ошакбайкора 

Майбұлақ а. с.Майбулак 

Қақпақ а.о. Какпакский с.о. 

Қақпақ а. с.Какпак 

Ақтасқорасы Актаскора 
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Әлібайқора Алибайкора 

Әнешқора Анешкора 

Байсынқора Байсынкора 

Балтабайқора Балтабайкора 

Бөке уч. уч.Боке 

Сушаруашылықүйі Водхозуй 

Диханқорасы Диханкора 

Жанысбекқора Жанысбеккора 

Жылқықорасы Жылкыкора 

Кедейжетпесқора Кедейжетпескора 

Көктөбе а. с.Коктобе 

Қырқымқора Кыркымкора 

ЛСИ ЛСИ 

МТФ МТФ 

Нұржанқора Hуржанкора 

Су стансасы Водная станция 

Үйрекқора Уйреккора 

Шалданбайқора Шалданбайкора 

Қарабау а.о. Карабауский с.о. 

Қарабау а. с.Карабау 

ТСФ ТСФ 

Сынтас а. а.Сынтас 

Құларық а. с.Куларык 

ТСФ ТСФ 

Үшүй Ушуй 

Жұмысшы а. с.Жумысшы 

Амансай а. с.Амансай 

Тансықбайқора Тансыкбайкора 

Теріилеуцех Териилеуцех 

Үшбұлақ а. с.Ушбулак 

Апақұдыққора Апакудыккора 

Қағазқора Кагазкора 

Қайнарқора Кайнаркора 

Қызылбұлаққора Кызылбулаккора 

Қызылқора Кызылкора 

Медетқора Медеткора 

Садықора Садыкора 

Усіпбайқора Усипбайкора 

Қызылқия а.о. Кызылкиянский с.о. 

Тұғыртас а. с.Тугыртас 

Ақтас а. с.Актас 

Борбас а. с.Борбас 

Жаңақора Жанакора 
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Қаратас а. с.Каратас 

Күмісқора Кумискора 

Тұрке а. с.Турке 

Сасықбұлақ а. с.Сасыкбулак 

Айнатас а. с.Айнатас 

Айнатас 1 а. с.Айнатас 1 

Қамысқора Камыскора 

Қуанышқора Куанышкора 

Қызылбұлақ а. с.Кызылбулак 

Майлыошақ а. с. Майлыошак 

Тасболаев а. с.Тасболаев 

Текшебұлақ а. с.Текшебулак 

Ұзынбұлақ а. с.Узынбулак 

Қызылқия а. с.Кызылкия 

Боранбай үшүйі Боранбай ушуй 

Ынталы а. с.Ынталы 

Қызылсенгір а. с.Кызылсенгир 

Рабат а.о. Рабатский с.о. 

Рабат а. с.Рабат 

Телемұнара Телевышка 

Аманкелді а. с.Амангельды 

Жамбас а. с.Жамбас 

Тасқора а. с.Таскора 

Шопан үйі Дом чабана 

Шопан үйі Дом чабана 

Атбұлақ а. с.Атбулак 

Ақжол а. с.Акжол 

Ақпан ауылы а. с.Акпан аулы 

Ащы ауылы а. с.Ащы аулы 

Белгазиев а. с.Белгазиев 

Орталық газүйі Орталык газуй 

Жарбастау а. с.Жарбастау 

Қауынбайсай а. с.Кауынбайсай 

М.Ибрагимов а. с.М.Ибрагимов 

Еңбекші а. с.Енбекши 

Адамтас а. с.Адамтас 

Ащы 1 а. с.Ащы 1 

Елтай а. с.Елтай 

Жамбас а. с.Жамбас 

Кубка Кубка 

Тауыққора Тауыккора 

Тоғызыншы а. с.Тогызыншы 

Түйетас а. с.Туйетас 
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Шиферный а. с.Шиферный 

Шопан үйі 1 Дом чабана 1 

Шопан үйі 2 Дом чабана 2 

Шопан үйі 3 Дом чабана 3 

Жаңаталап а. с.Жанаталап 

Қыдыр  Мәмбетұлы а. а. Кыдыр Мамбетулы 

Алимов а. с.Алимов 

Бағаналы а. с.Баганалы 

Қарағашбұлақ а. с.Карагашбулак 

Тасқұдық а. с.Таскудык 

Қызылдала а. с.Кызылдала 

Ащықұдық а. с.Ащыкудык 

Ж.Балқыбеков а. с.Ж.Балкыбеков 

Малдайындау Заготскот 

Қосқұдық а. с.Коскудык 

Тауыққана а. с.Тауыккана 

Қырман 4 Ток 4 

Шахәулие а. с.Шахаулие 

Тұрбат а.о. Турбатский с.о. 

Тұрбат а. с.Турбат 

Ақбастауқора Акбастаукора 

Еңбекқора Енбеккора 

Қойрылқарынқора Койрылкарынкора 

МТФ МТФ 

Парихатақора Парихатакора 

Серғазықора Сергазыкора 

Ташай а. с.Ташай 

Түлкісайқора Тулкисайкора 

Үшақатқора Ушагаткора 

Еңбек а. с.Енбек 

Қызылдихан а. с.Кызылдихан 

Ащы 1 а. с.Ащы 1 

Ащы 2 а. с.Ащы 2 

Бұғыбайқора 1 Бугыбайкора 1 

Бұғыбайқора 2 Бугыбайкора 2 

МТФ 2 МТФ 2 

Нұрматқора Hурматкора 

Өндіріс а. с.Ондрис 

Бәкірқора Бакиркора 

Жылқықора Жылкыкора 

Көкбастауқора Кокбастаукора 

Қырқымқора Кыркымкора 

Сапарлықора Сапарлыкора 
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Шанақ а.о. Шанакский с.о. 

Шанақ а. с.Шанак 

Ақжар а. с.Акжар 

Ескі Шанақ а. с.Старый Шанак 

Шанақ ст. ст.Шанак 

Ызабұлақ а. с.Ызабулак 

Шарапхана а.о. Шарапхананский с.о. 

Шарапхана а. с.Шарапхана 

Бақабұлақ а. с.Бакабулак 

Шопан үйі 2 Дом чабана 2 

Шопан үйі 3 Дом чабана 3 

Шопан үйі 4 Дом чабана 4 

Шопан үйі 5 Дом чабана 5 

Шопан үйі 6 Дом чабана 6 

Шопан үйі 7 Дом чабана 7 

Жіңішке а. с.Жинишке 

Шопан үйі 12 Дом чабана 12 

Шопан үйі 13 Дом чабана 13 

Шопан үйі 14 Дом чабана 14 

Шопан үйі 15 Дом чабана 15 

Шопан үйі 16 Дом чабана 16 

Шопан үйі 17 Дом чабана 17 

Шопан үйі 18 Дом чабана 18 

Майлыошақ а. с.Майлыошак 

Шопан үйі 19 Дом чабана 19 

Шопан үйі 20 Дом чабана 20 

Шопан үйі 21 Дом чабана 21 

Шопан үйі 22 Дом чабана 22 

Шопан үйі 23 Дом чабана 23 

Махамбет Өтемісұлы ат.а. с.им.Махамбет Утемисова 

Ащысай 1 а. с.Ащысай 1 

Ащысай 2 а. с.Ащысай 2 

Талдыбұлақ а. с.Талдыбулак 

Шопан үйі 24 Дом чабана 24 

Шопан үйі 25 Дом чабана 25 

Шопан үйі 26 Дом чабана 26 

Шопан үйі 27 Дом чабана 27 

Шопан үйі 28 Дом чабана 28 

Шопан үйі 29 Дом чабана 29 

Шопан үйі 30 Дом чабана 30 

Шопан үйі 31 Дом чабана 31 

Шопан үйі 32 Дом чабана 32 

Шарбұлақ а.о. Шарбулакский с.о. 
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Шарбұлақ а. с.Шарбулак 

Байтурсынов а. с.Байтурсынов 

Буралкиев а. с.Буралкиев 

Дамешқора Дамешкора 

Жамалов а. с.Жамалов 

Кендирбаев Ж.а. с.Кендирбаева Ж. 

Мелдебеков а. с.Мелдебеков 

Мұнайөнімі Мунайоним 

Райымбердиев 1 а. с.Раймбердиев 1 

Райымбердиев 2 а. с.Раймбердиев 2 

Тубдиспансер Тубдиспансер 

Шевронқора Шевронкора 

Кезеңбұлақ а. с.Кезенбулак 

Байжан а. с.Байжан 

Б.Оспанов а. с.Б.Оспанов 

Оспанов а. с.Оспанов 

Телемұнара Телевышка 

Ащыбұлақ а. с.Ащыбулак 

Саяжай Дача 

Қабанбаев а. с.Кабанбаев 

Сарыкозов с. А. с.Сарыкозов с. 

Телемұнара Телевышка 

Терісбұлақ а. с.Терисбулак 

ферма ферма 

Хасанов М. а. с.Хасанов М. 

Молбұлақ а. с.Молбулак 

Ақбастау а. с.Акбастау 

Агабеков а. с.Агабеков 

Мәулен а. с.Маулен 

ферма ферма 

Мақтаарал ауданы Мактааральский район 

Жетісай қ. г.Жетысай 

Абай а.о. Абайский с.о. 

Халықтардостығы а. с.Халыктардостыгы 

Жүзімдік а. с.Жузимдик 

Алтын кемер а. с.Алтын кемер 

Отан а. с.Отан 

Бейбітшілік а. с.Бейбитшилик 

Атажұрт а. а. Атажурт 

Абай а.о. Абайский с.о. 

Бескетік а. с.Бескетик 

Бостандық а. с. Бостандык 

Водное а. с.Водное 
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Достық а. с.Достык 

Жолбарыс Қалшораев а. с.Жолбарыса Калшораева 

Хайдар а. а.Хайдар 

Гүлістан а. с.Гулистан 

Алғабас а.о. Алгабасский с.о. 

Алғабас а. с.Алгабас 

Еркінабад а. с.Еркинабад 

Табысты а. с.Табысты 

Жолдасбай Ералиев а.о. а.о.Жолдасбая Ералиева 

Абай а. с.Абай 

Ақжайлау а. с.Акжайлау 

Жазықсай а. с.Жазыксай 

Әуезов а. с.Ауэзово 

Жағажай а. с.Жагажай 

Жамбыл а. с.Жамбыл 

Жданово а. с.Жданово 

Көктөбе а. с.Коктобе 

Қызыләскер а. с.Кызыласкер 

Мұратбаев а. с.Муратбаево 

Арай а. с.Арай 

Сейфуллин а. с.Сейфуллино 

Үтіртөбе а. с.Утиртобе 

Асықата к.ә. Асыкатинская п.а. 

Асықата к. п.Асыката 

Еңбекші а.о. Енбекшинский с.о. 

Жантақсай а. с.Жантаксай 

Қазыбек би а. с. Казыбек би 

Құрманата а. с. Курманата 

Жаңатұрмыс а. с.Жанатурмыс 

Шұғыла а. с.Шугыла 

Тәңірберген Жайлыбаев а. с.Танирбергена Жайлыбаева 

Нұрлытаң а. с.Hурлытан 

Қостақыр а. с.Костакыр 

Жамбыл а.о. Жамбылский с.о. 

Жамбыл а. с.Жамбыл 

Жалын а. с.Жалын 

Кеңесшілі а. с.Кенесшилы 

Көкпарсай а. с.Кокпарсай 

Шаблан Ділдәбеков а.о. с.о.Шаблана Дильдабекова 

Жамбыл а. с.Жамбыл 

Зерделі а. с.Зердели 

Бірлік а. с.Бирлик 

Достық а. с.Достык 
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Жаңадала а. с.Жанадала 

Байдала а. с.Байдала 

Жеңіс а. с.Женис 

Кемер а. с.Кемер 

Күрішті а. с.Куришты 

Қызылтаң а. с.Кызылтан 

Сырабат а. с.Сырабат 

Сайлау а. с.Сайлау 

Сұлубұлақ а. с.Сулубулак 

Жаңаауыл а.о. Жанааульский с.о. 

Атақоныс а. с.Атаконыс 

Мырзашөл а. с.Мырзашоль 

Әбдіхалық а. с.Абдихалык 

Қараой а. с.Караой 

Жаңаауыл а. с.Жанаауыл 

Ынтымақ а. с.Ынтымак 

Жаңажол а.о. Жанажолский с.о. 

Арайлы а. с.Арайлы 

Достық а. с.Достык 

Жеңіс а. с.Женис 

Өргебас а. с.Оргебас 

Найман Бұқарбай а. с.Hайман Бухарбай 

Ақжол а. с.Акжол 

Фирдоуси а. с.Фирдоуси 

Нұрлыжол а. с.Hурлыжол 

Жылысу а.о. Жылысуский с.о. 

Әл Фараби а. с.Аль-Фараби 

Байқоныс а. с.Байконыс 

Жылысу а. с.Жылысу 

Мырзашоқы а. с.Мырзашокы 

Сейфуллин а. с.Сейфуллино 

Баққоныс а. с.Бакконыс 

Ильич к.ә. Ильичевская п.а. 

Атакент к. п.Атакент 

Иіржар а.о. Иржарский с.о. 

Шапағат а. с.Шапагат 

Азат а. с.Азат 

Иіржар а. с.Ииржар 

Азамат а. с.Азамат 

Мақтажан а. с.Мактажан 

Диқан а. с.Дикан 

Первое Мая а. с.Первое Мая 

Алаш а. с.Алаш 
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Рахимов а. с.Рахимово 

Атамекен а.о. Атамекенский с.о. 

Атамекен а. с.Атамекен 

Әлімбетов а. с.Алимбетово 

Гагарино а. с.Гагарино 

Ғабдуллин а. с.Габдуллино 

Жемісті а. с.Жемисти 

Жібекши а. с.Жибекши 

Жеңістің 40 жылдығы а. с.40 лет Победы 

Қалпақсай а. с.Калпаксай 

Қоғалы а. с.Когалы 

Мақташы а. с.Макташы 

Пірәлі а. с.Прали 

Талапты а. с.Талапты 

Тыңдала а. с.Тындала 

Қарақай а.о. Каракайский с.о. 

Қарақай а. с.Каракайское 

Батырхан а. с.Батырхан 

Еңбек а. с.Енбек 

Жорабек а. с.Жорабек 

Сәтбаев а. с.Сатпаева 

Қараөзек а. с.Караозек 

Орысқұдық а. с.Орыскудык 

Серікбай а. с.Серикбай 

Кетебай а. с.Кетебай 

Қызылқұм а.о. Кызылкумский с.о. 

Датқа а. с.Датка 

«Халықтар достығы» а. с. «Халықтар достығы» 

Ақтөбе а. с.Актобе 

Алғабас а. с.Алгабас 

Қосқұдық а. с.Коскудык 

Бейбітшілік а. с. Бейбитшилик 

Гагарино а. с.Гагарино 

Қызылқұм а. с.Кызылкум 

Кирово а. с.Кирово 

Қарасақал а. с.Карасакал 

Жалпаққұм а. с.Жалпаккум 

Түркебай а. с.Туркебай 

Қызылту а. с.Кызылту 

Молшылық а. с.Молшылык 

Отан а. с. Отан 

Мақталы а. с.Макталы 

Первомайское а. с.Первомайское 
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Көбек а. с.Кобек 

Еңбекші а. с.Енбекши 

Жолдабай Нұрлыбаев а.о. с.о. Жолдабая Нурлыбаева 

Ынталы а. а. Ынталы 

МТФ МТФ 

Қазақ ССР-ң 30 жылдығы а. с.30 лет Казахской ССР 

Қарақиыр а. с.Каракир 

Ырысты а. с.Ырысты 

Мырзатөбе а. а. Мырзатобе 

Өркен а. а. Оркен 

Ленинжолы а.о. Ленинжолский с.о. 

Ленинжолы а. с.Ленинжолы 

Жаңаталап а. с.Жанаталап 

Қоңырат а. с.Конырат 

Мақтаарал а.о. Мактааральский с.о. 

Мәдениет а. с.Мадениет 

Ақалтын а. с.Акалтын 

Аманкелді а. с.Амангельды 

Елқоныс а. с.Елконыс 

Нұрмұхамед Есентаев а. с.Нурмухамеда Есентаева 

Шаттық а. с.Шаттык 

Еңбекші а. с.Енбекши 

Жұлдыз а. с.Жулдыз 

Өркениет а. с.Оркениет 

Тұлпар а. с.Тулпар 

Табысты а. с. Табысты 

Игілік а. с.Игилик 

Қазақ ССР-ң 40 жылдығы а. с.40 лет Казахской ССР 

Береке а. с.Береке 

Көкарал а. с.Кокарал 

Азаттық а. с.Азаттык 

Бақыт а. с.Бахыт 

Мақталы а.о. Макталинский с.о. 

Мақталы а. с.Макталы 

Алтынсарин а. с.Алтынсарино 

Жайлаукөл а. с.Жайлауколь 

Шолпанқұдық а. с.Шолпанкудык 

Теміржол а. с.Темиржол 

Жібек жолы а. с.Жибек жолы 

Алмалы а. с.Алмалы 

Мұратбаев а. с.Муратбаево 

Сарқырама а. с.Саркырама 

Тың а. с.Тын 
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Жаңадәуір а. с.Жанадауир 

Чехово а. с.Чехово 

Мырзакент к.ә. Мырзакентская п.а. 

Мырзакент к. п.Мырзакент 

Нұрлытаң а. с. Нурлытан 

Аязхан Қалыбеков а.о. с.о. Аязхана Калыбекова 

Жаңажол а. с.Жанажол 

Жамбыл а. с.Жамбыл 

Ленино а. с.Ленино 

МТФ МТФ 

Төрткүл а. а. Торткуль 

Атамұра а. а. Атамура 

Тұран а. а. Туран 

Үлгілі а. с.Ульгили 

Ынтымақ а.о. Ынтымакский с.о. 

Көрікті а. с.Корикты 

Ағынсай а. с.Агынсай 

Үшкөпір а. с.Ушкопир 

Победа а. с.Победа 

Өркенді а. с.Оркенды 

Әден ата а. а.Аден ата 

Талапты а. с.Талапты 

Ақниет а. с.Акниет 

Нұрауыл а. с.Hураул 

Ынтымақ а.о. Ынтымакский с.о. 

Абибола а. с.Абибола 

Алғабас а. с.Алгабас 

Әлкен Оспанов а. с.Алькен Оспанова 

Жамбыл а. с.Жамбыл 

Карл Маркс а. с.Карла Маркса 

Құрманата а. с.Курманата 

Ордабасы ауданы Ордабасынский район 

Қажымұқан а.о. Кажымуканский с.о. 

Темірлан а. с.Темирлановка 

Аманкелді а. с.Амангельды 

Боралдай а. с.Боралдай 

Ынталы а. с.Ынталы 

Көктөбе а. с.Коктобе 

Қажымұқан а. с.Кажымухан 

Қызылсеңгір а. с.Кызылсенгир 

Бадам а.о. Бадамский с.о. 

Бадам а. с.Бадам 

Алтынтөбе а. с.Алтынтобе 
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Көкбұлақ а. с.Кокбулак 

Қарабастау а. с.Карабастау 

Дербес а. с.Дербес 

Ордабасы а. с.Ордабасы 

Ақбұлақ а. с.Акбулак 

Мамыр а. с.Мамыр 

Бөген а.о. Бугунский с.о. 

Бөген а. с.Бугунь 

Кемер а. с.Кемер 

Қарақұм а. с. Каракум 

Бөржар а.о. Буржарский с.о. 

Бірлік а. с.Бирлик 

Жамбыл а. с.Жамбыл 

Қайнар а. с.Кайнар 

Қалаш а. с.Калаш 

Теспе а. с.Теспе 

Ұялыжар а. с.Уялыжар 

Ықыластемір а. с.Ыкыластемир 

Ынтымақ а. с.Интымак 

Жеңіс а.о. Женисский с.о. 

Жеңіс а. с.Женис 

Дихан а. с.Дихан 

Қараспан а.о. Караспанский с.о. 

Бейсен Оңтаев а. с.Бейсен Онтаева 

Ақжол а. с.Акжол 

Берген Исаханов а. с.Берген Исаханова 

Жұлдыз а. с.Жулдыз 

Ынтымақ а. с.Ынтымак 

Төреарық а. с.Тореарык 

Көлтоған а. с.Кольтоган 

Қарааспанское а. с.Карааспанское 

Жаңатұрмыс а. с.Жанатурмыс 

Мәдениет а. с.Мадениет 

Мақташы а. с.Макташы 

Сарыарық а. с.Сарыарык 

Қарақұм а.о. Каракумский с.о. 

Қарақұм а. с.Каракум 

Төрткөл а.о. Торткольский с.о. 

Төрткөл а. с.Тортколь 

Ақсоры а. с.Аксоры 

Арыстанды а. с.Арыстанды 

Еңбекші а. с.Енбекши 

Жайылма а. с.Жайылма 
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Қызылжар а. с.Кызылжар 

Елшібек батыр а. с.Елшибек батыр 

Көкарал а. с.Кокарал 

Нұра а. с.Hура 

Спатаев а. с.Спатаево 

Шұбар а.о. Шубарский с.о. 

Шұбар а. с.Чубар 

Аққойлы а. с.Аккойлы 

Береке а. с.Береке 

Жусансай а. с.Жусансай 

Сарытоғай а. с.Сарытогай 

Тоқсансай а. с.Токсансай 

Шұбарсу а.о. с.о.Шубарсу 

Шұбарсу а. а.Шубарсу 

Отырар ауданы Отырарский район 

Шәуілдір а.о. Шаульдерский с.о. 

Шәуілдір а. с.Шаульдер 

Аққұм а.о. Аккумский с.о. 

Аққұм а. с.Аккум 

Көккөл а. с.Кокколь 

Түйеауылы а. с.Туйеауылы 

Актөбе а.о. Актобинский с.о. 

Ақтөбе а. с.Актобе 

Сиырауылы а. с.Сиырауылы 

Балтакөл а.о. Балтакольский с.о. 

Балтакөл а. с.Балтаколь 

Ақтам а. с.Актам 

Ақкөл а. с.Акколь 

Жемдеу цехы Кормоцех 

Қолқұдық а. с.Колкудык 

Үштам а. с.Уштам 

Қарғалы а.о. Каргалинский с.о. 

Қарғалы а. с.Каргалы 

Сулыкесін а. с.Сулыкесын 

Отырар а. с.Отырар 

Көксарай а.о. Коксарайский с.о. 

Көксарай а. с.Коксарай 

Бестам а. с.Бестам 

Демалыс үйі Дом отдыха 

Жанкел а. с.Жанкел 

Ақшығанақ а. с.Акшыганак 

Байтұяқ а. с.Байтуяк 

Демалыс үйі Дом отдыха 
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Жартытөбе 1 а. с.Жартытобе 1 

Жартытөбе 2 а. с.Жартытобе 2 

Жунисқұдық а. с.Жунискудык 

Жылқыауылы а. с.Жылкыауылы 

Жылы а. с.Жылы 

Құдайберген,фонтан Кудайберген,фонтан 

Өтегентөбе а. с.Отегентобе 

Төрткөл а. с.Тортколь 

Ұзынағаш а. с.Узынагаш 

Ұзынқұдық а. с.Узынкудык 

Шеңгелді а. с.Шенгельды 

Ескерқора а. с.Ескеркора 

Мешіт Мечеть 

Ызакөл а. с.Ызаколь 

Табақбұлақ а. с.Табакбулак 

Қарақоңыр а.о. Караконырский с.о. 

Шәмші Қалдаяқов а. с. Шамши Калдаякова 

Арыс а. с.Арысь 

Бесторанғыл а. а. Бесторангыл 

Шубатцехы Шубатный цех 

Қарақоңыр а. с.Караконыр 

Қостүйін а. с.Костуин 

Сырдария а. с.Сырдарья 

Жануарауылы а. с.Жануарауылы 

Қоғам а.о. Когамский с.о. 

Қоғам а. с.Когам 

Мыңшұңқыр а. с.Мыншункыр 

Талапты а. с.Талапты 

Қожатоғай а.о. Ходжатогайский с.о. 

Қожатоғай а. с.Ходжатогай 

Байтоғай а. с.Байтогай 

Бұлақ а. с.Булак 

Дарбаза а. с.Дарбаза 

Маяқұм а.о. Маякумский с.о. 

Маяқұм а. с.Маякум 

Аққұм а. с.Аккум 

Бестам а. с.Бестам 

Ешкіқора а. с.Ешкикора 

Қостерек а. с.Костерек 

Отырар а.о. Отрарский с.о. 

Арыс а. с.Арысь 

Божбан а. а.Божбан 

Молыке Шойманов а. а. Молыке Шойманов 
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Талапты а.о. Талаптинский с.о. 

Көкмардан а. с.Кокмардан 

Жылқыауылы а. с.Жылкыауылы 

Шытты а. с.Шытты 

Қырқынқора а. с.Кыркынкора 

Сарыкөл а. с.Сарыколь 

Ынталы а. с.Ынталы 

Темір а.о. Тимурский с.о. 

Темір а. с.Тимур 

Ақшоқат а. с.Акшокат 

Отырабат а. с.Отрабат 

рзд.37 рзд.37 

Ұзынқұдық а. с.Узынкудык 

Шілік а.о. Шиликский с.о. 

Шілік а. с.Шилик 

Рамаш баз Рамаш баз 

Ескі Шілік а. с.Старый Шилик 

Кенжеқора с.Кенжекора 

Сайрам ауданы Сайрамский район 

Ақсукент а.о. Аксукентский с.о. 

Ақсу а. с.Аксу 

Манкент а. с.Манкент 

Чапаево а. с.Чапаево 

Ақбұлақ а.о. Акбулакский с.о. 

Ақбұлақ а. с.Акбулак 

Өтеміс а. с.Отемис 

Шапырашты а. с.Шапырашты 

Арыс а.о. Арысский с.о. 

Қожақорған а. с.Кожакорган 

Нұржанқорған а. с.Hуржанкорган 

Бадам а.о. Бадамский с.о. 

Бадам а. с.Бадам 

Айкөл а. с.Айколь 

Ақтас а. с.Актас 

Орманшы а. с.Орманшы 

Жаңаталап а.о. Жанаталапский с.о. 

Жаңаталап а. с.Жанаталап 

Игілік а. с.Игилик 

Қызылжар а. с.Кызылжар 

Черноводск а. с.Черноводск 

Жұлдыз а.о. Жулдызский с.о. 

Жұлдыз а. с.Жулдыз 

Текесу корасы Кашара Текесу 
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Ақтас а. с.Актас 

Бадам 2 а. с.Бадам 2 

Аманбаев корасы Кашара Аманбаева 

Қаратөбе а. с.Каратобе 

Қарабастау а. с.Карабастау 

Жалын а. а.Жалын 

Жібек жолы а.о. Жибекжолинский с.о. 

Машат а. с.Машат 

Жібек жолы а. с.Жибек жолы 

Сиқым а. с.Сихым 

Қайнарбұлақ а.о. Кайнарбулакский с.о. 

Қайнарбұлақ а. с.Кайнарбулак 

Алиев корасы Кашара Алиева 

Таскешу а. с.Таскешу 

Байгараев корасы Кашара Байгараева 

Гаражаев корасы Кашара Гаражаева 

Қасымбек датқа а. с.Касымбек датка 

Әсіларық а. с.Асиларык 

Саяжай қорасы Кашара Дача 

Махмудов корасы Кашара Махмудова 

Сарыарық а. с.Сарыарык 

Көлкорасы 1 Кашара Озеро 1 

Көлкорасы 2 Кашара Озеро 2 

Көлкорасы 3 Кашара Озеро 3 

Құрлық а. а.Курлык 

Саяжай қорасы 1 Кашара Дача 1 

Ошақты а. с.Ошакты 

Тоған а. с.Тоган 

Бұлақкора 1 Кашара Булак 1 

Бұлақкора 2 Кашара Булак 2 

Бұлақкора 3 Кашара Булак 3 

Чиркино а. с.Чиркино 

Қарабұлақ а.о. Карабулакский с.о. 

Қарабұлақ а. с.Карабулак 

Күлкент көлі Озеро Кулькент 

Қарамұрт а.о. Карамуртский с.о. 

Қарамұрт а. с.Карамурт 

Низамабад а. с.Низамабад 

Қарасу а.о. Карасуский с.о. 

Қарасу а. с.Карасу 

Ақбай а. с.Акбай 

Бескепе а. с.Бескепе 

Әйтеке би а. с.Айтеке би 
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Ақбастау а. с.Акбастау 

Мартөбе а. с.Мартобе 

Ынтымақ а. с.Ынтымак 

Жаңатұрмыс а. с.Жанатурмыс 

Береке а. с.Береке 

Қаратөбе а.о. Каратобинский с.о. 

Әбділабад а. с.Абдилабад 

Бадам а. с.Бадам 

Базарқақпа а. с.Базаркакпа 

Тұрдыабат а. с.Турдыабат 

Құтарыс а.о. Кутарысский с.о. 

Құтарыс а. с.Кутарыс 

Қызылжар а. с.Кызылжар 

Ақарыс а. с.Акарыс 

Оймауыт а. с.Оймаут 

Көлкент а.о. Колкентский с.о. 

Көлкент а. с.Колкент 

Кадира корасы Кашара Кадира 

Якуб корасы Кашара Якуба 

Жаңатұрмыс а. с.Жанатурмыс 

Ақсуабат а. с.Аксуабат 

Ақсукора Кашара Аксу 

Молыбай Оразалиев а. с.Молыбая Оразалиева 

Аден корасы Кашара Аден 

Ханқорған а. с.Ханкорган 

Қосбұлақ а. с.Косбулак 

Теспе а. с.Теспе 

Шапрашты а. с.Шапрашты 

Манкент а.о. Манкентский с.о. 

Манкент а. с.Манкент 

Аққала а. с.Аккала 

Сайрам а.о. Сайрамский с.о. 

Сайрам а. с.Сайрам 

Исфиджаб а. с. Исфиджаб 

Қызылсу а. с.Кызылсу 

Тассай а.о. Тассайский с.о. 

Достық а. с.Достык 

Таскен а. с.Таскен 

Қызыл сай а. с.Кызыл сай 

Тассай а. с.Тассай 

Тәжірибестанса а. с.Опытная станция 

Сарыағаш ауданы Сарыагашский район 

Сарыағаш қ. г.Сарыагаш 
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Абай а.о. Абайский с.о. 

Абай а. с.Абай 

Ақжар а.о. Акжарский с.о. 

Ақжар а. с.Акжар 

Бағыж а. с.Багыж 

Ақтөбе а.о. Актобинский с.о. 

Жуантөбе а. с.Жуантобе 

Ақжар а. с.Акжар 

Жаңадәуір а. а.Жанадауир 

Горький а. с.Горький 

Ескіқорған а. а.Ескикорган 

Көгерту а. с.Когерту 

Қаратөбе а. с.Каратобе 

Қияжол а. с.Кияжол 

Қызыләскер а. с.Кызыласкер 

Бозсу а. с.Бозсу 

Мұратбаев а. с.Муратбаево 

Құйған а. а.Куйган 

Көкбұлақ а. с.Кокбулак 

Ынтымақ а. с.Ынтымак 

Әлімтау а.о. Алимтауский с.о. 

Әлімтау а. с.Алимтау 

Жайдаққұдық а. с.Жайдаккудык 

Көктал а. с.Коктал 

Тасқұдық а. с.Таскудык 

Бозай а.о. Бозайский с.о. 

Бозай а. с.Бозай 

Тартоғай а. с.Тартогай 

Тентексай а. с.Тентексай 

Шолаңтөбе а. с.Шолантобе 

Бірлесу а.о. Бирлесуский с.о. 

28 гвардияшылар а. с.28 гвардейцев 

Қазақстан а. с.Казахстан 

Диқан а. а.Дихан 

Берекелі а. с.Берекели 

Бірлік а.о. Бирликский с.о. 

Бірлік а. с.Бирлик 

Жаңатіршілік а. с.Жанатиршилик 

Коммунизм а. с.Коммунизм 

Құрөзек а. с.Курозек 

Мәдениет а. с.Мадениет 

Қосөткел а. а. Косоткел 

Үшағаш а. с.Ушагаш 
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Біртілек а.о. Биртилекский с.о. 

Шырылдақ а. с.Шырылдак 

Аққорған а. с.Аккурган 

Аманкелді а. с.Амангельды 

Әзербайжан а. с.Азербайджан 

Жабайытөбе а. а.Жабайытобе 

Димитрово а. с.Димитрово 

Жолбасшы а. с.Жолбасшы 

Игілік а. с.Игилик 

Құрылыс а. с.Курылыс 

Керегетас а. а.Керегетас 

Біртілек а. с.Биртилек 

Шұқырсай а. с.Шукырсай 

Еңбекші а. с.Енбекши 

Дарбаза а.о. Дарбазинский с.о. 

Дарбаза а. с.Дарбаза 

Жаңаауыл а. с.Жанааул 

Құрықсай а. с.Куруксай 

рзд.50 рзд.50 

рзд.51 рзд.51 

Ердәулет а. с.Ердаулет 

Сарысу а. с.Сарысу 

Тасқұдық а. с.Таскудык 

Дербісек а.о. Дербисекский с.о. 

Дербісек а. с.Дербисек 

Атамекен а. с.Атамекен 

Жамбыл а.о. Жамбылский с.о. 

Жамбыл а. с.Жамбыл 

Ащыкөл а. с.Ашиколь 

Байғабыл а. с.Байгабыл 

Қалғансыр а. с.Калгансыр 

Майдабозай а. с.Майдабозай 

Жартытөбе а.о. Жартытобинский с.о. 

Бостандық а. с.Бостандык 

Құрама а. с.Курама 

Достық а. с.Достык 

Төңкеріс а. с.Тонкерис 

Ынтымақ а. с.Ынтымак 

Жемісті а.о. Жемистинский с.о. 

Жемісті а. с.Жемисти 

Тың а. с.Тын 

Жүзімдік а.о. Жузумдикский с.о. 

Бірлесу а. с.Бирлесу 
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Ақсу а. а. Аксу 

Карл Маркс а. с.Карла Маркса 

Оңтүстік а. с.Онтустик 

Жібек жолы а.о. Жибекжолинский с.о. 

Жібек жолы а. с.Жибек жолы 

Зортөбе а. а. Зортобе 

Диқан баба а. а.Дикан баба 

Жаңақұрылыс а. с.Жанакурылыс 

Жаңатұрмыс а. с.Жанатурмыс 

Сарқырама а. а. Саркырама 

Қарабау а. а. Карабау 

Соқ-Соқ а. с.Сок-Сок 

Жылға а.о. Жылгинский с.о. 

Жылға а. с.Жилга 

Қапанза а. с.Капанза 

Қарақалпақ а. с.Каракалпак 

Қызыласу а. а.Кызыласу 

рзд.49 рзд.49 

Нұрауыл а. а.Hурауыл 

Шәйхана а. с.Чайхана 

Шеңгелді а. с.Шенгельды 

Шымырбай а. с.Шымырбай 

Кұркелес а.о. Куркелесский а.о. 

Ақниет а. а. Акниет 

Алғабас а. с.Алгабас 

Белый дом а. с.Белый дом 

Бесқұдық а. с.Бескудук 

Дархан а. с.Дархан 

Жаңаарық а. с.Жанаарык 

Жаңаталап а. с.Жанаталап 

Енкес а. а. Енкес 

Келес а. с.Келес 

Құлтума а. с.Култума 

Жылысу а. а. Жылысу 

Нұрлыжол а. а. Нурлыжол 

Ортатөбе а. с.Ортатобе 

Күркелес а. а. Куркелес 

Дастан а. а. Дастан 

Көктерек к.ә. Коктерекская п.а. 

Көктерек к. п.Коктерек 

Қапланбек а.о. Капланбекский с.о. 

Қапланбек а. с.Капланбек 

Жаңаарық а. с.Жанаарык 
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Зах а. с.Зах 

Ақниет а. с.Акниет 

Қанағат а. с.Канагат 

Тасқұлақ а. с.Таскулак 

Тыңтөбе а. а. Тынтобе 

Чичерино а. с.Чичерино 

Қошқарата а.о. Кошкаратинский с.о. 

Алғабас а. с.Алгабас 

Бесқұбыр а. с.Бескубыр 

Аманжар а. а.Аманжар 

Жамбыл а. с.Жамбыл 

Жаңақоныс а. с.Жанаконыс 

Бесауыл а. а. Бесауыл 

Қарабура әулие а. а.Карабура аулие 

Қошқарата а. а.Кошкарата 

Бәйтерек а. а. Байтерек 

Мақташы а. с.Махташы 

Первое Мая а. с.Первое Мая 

Ұшқын а. с.Ушкын 

Шыныр а. с.Шыныр 

Қызылжар а.о. Кзылжарский с.о. 

Қызылжар а. с.Кызылжар 

Жаскешу а. с.Жаскешу 

Алпамыс батыр а.о. Алпамыс батыра с.о. 

Ақжол а. с. Акжол 

Ленинжолы а. с.Ленинжолы 

Қауыншы а. с.Кауыншы 

Ошақты а.о. Ошактинский с.о. 

Ошақты а. с.Ошакты 

Атақоныс а. а.Атаконыс 

Еңбек а. с.Енбек 

Жетітөбе а. с.Жетитобе 

Береке а. а.Береке 

Қаратал а. с.Каратал 

Қоңыртөбе а. с.Коныртобе 

Бақышсай а. а.Бакышсай 

Орджиникидзе а. с.Орджиникидзе 

Саңырау а. с.Санырау 

Сарыжылға а. с.Сарыжылга 

Ынталы а. а.Ынталы 

Жиделі а. а.Жидели 

Тегісшіл а.о. Тегисшильский с.о. 

Тегісшіл а. с.Тегисшиль 
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Абай а. с.Абай 

Көктөбе а. с.Коктобе 

Мәдениет а. с.Мадениет 

Ұшқын а.о. Ушкынский с.о. 

Достық а. с.Достык 

Ұшқын а. а.Ушкын 

Қоралас а. с.Коралас 

Созақ ауданы Сузакский район 

Шолаққорған а.о. Чулаккурганский с.о. 

Шолаққорған а. с.Шолаккурган 

Абай а. с.Абай 

Балдысу а. с.Балдысу 

Жеткіншек а. с.Жеткиншек 

Қарабұлақ а. с.Карабулак 

Теріскей а. с.Терискей 

Жартытөбе а.о. Жартытобинский с.о. 

Жартытөбе а. с.Жартытобе 

Аққолтық а. с.Акколтык 

Бабаата а. с.Бабаата 

Таскөмірсай а. с.Таскомирсай 

Жуантөбе а.о. Жуантобинский с.о. 

Жуантөбе а. с.Жуантобе 

Қоңыратарық а. с.Конратарык 

Қарағұр а.о. Каракурский с.о. 

Қарағұр а. с.Каракур 

Раң а. с.Ран 

Шаға а. с.Шага 

Қаратау а.о. Каратауский с.о. 

Ақсүмбе а. с.Аксумбе 

Бақырлы а. с.Бакырлы 

Сарыжаз а. с.Сарыжаз 

Құмкент а.о. Кумкентский с.о. 

Құмкент а. с.Кумкент 

Қызылқанат а. с.Кызылканат 

Қызылкөл а. с.Кызылколь 

Қыземшек к.ә. Кыземшекская п.а. 

Қыземшек к. п.Кыземшек 

Тайқоңыр а. с.Тайконыр 

Созақ а.о. Сузакский с.о. 

Созақ а. с.Сузак 

Көктөбе а. с.Коктобе 

Қақпансор а. с.Какпансор 

Шақырық а. с.Шакырык 
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Ыбырай Жаукебаев а. а.Ыбырая Жаукебаева 

Сызған а.о. Сызганский с.о. 

Сызған а. с.Сызган 

Босбұлақ а. с.Босбулак 

Қайнар а. с.Кайнар 

Қозмолдақ а. с.Козмолдак 

Тасты а.о. Тастинский с.о. 

Тасты а. с.Тасты 

Қылты а. с.Кылты 

Таукент к.ә. Таукентская п.а. 

Таукент к. п.Таукент 

Айгене а. с.Айгене 

Шу а.о. Шуский с.о. 

Шу а. с.Шу 

Торыұстаған а. с.Торыустаган 

Төле би ауданы Толебийский район 

Леңгір қ. г.Ленгер 

Ақжар а.о. Акжарский с.о. 

Ақжар а. с.Акжар 

Қаратөбе а. с.Каратобе 

Аққұм а.о. Аккумский с.о. 

Жаңаұйым а. с.Жанауйым 

Аққұм а. с.Аккум 

Момынай а. с.Момынай 

Алатау а.о. Алатауский с.о. 

Алатау а. с.Алатау 

Екпінді а. с.Екпинды 

Жаңатұрмыс а. с.Жанатурмыс 

Қайнар а. с.Кайнар 

Қорған а. с.Корган 

Қосағаш а. с.Косагаш 

Нысамбек а. с.Hысамбек 

Біркөлік а. с.Бирколик 

Шатыртөбе а. с.Шатыртобе 

Шұбарағаш а. с.Шубарагаш 

Бірінші Мамыр а.о. с.о.Биринши Мамыр 

Бірінші Мамыр а. с.Биринши Мамыр 

Алғабас а. с.Алгабас 

Бейнеткеш а. с.Бейнеткеш 

Жаңажол а. с.Жанажол 

Қамшақ а. с.Камшак 

Тағайна а. с.Тагайна 

Ынтымақ а. с.Ынтымак 
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Зертас а.о. Зертасский с.о. 

Зертас а. с.Зертас 

Жаңакүш а. с.Жанакуш 

Қарақия а. с.Каракия 

Жоғарғы Ақсу а.о. Жогаргы Аксусский с.о. 

Мәдени а. с.Мадани 

Сарқырама а. с.Саркырама 

Кемеқалған а.о. Кемекалганский с.о. 

Абай а. с.Абай 

Ақбастау а. с.Акбастау 

Әңгірата а. с.Ангирата 

Текесу а. с.Текесу 

Ұйымшыл а. с.Уйымшыл 

Көксаяқ а.о. Коксаякский с.о. 

Көксаяқ а. с.Коксаяк 

Алтынбастау а. с.Алтынбастау 

Жіңішке а. с.Жинишке 

Қазақстан а. с.Казахстан 

Киелітас а.о. Киелитасский с.о. 

Достық а. с.Достык 

Ақайдар а. с.Акайдар 

Киелітас а. с.Киелитас 

Сұлтанрабат а. с.Султанрабат 

Қазығұрт а.о. Казгуртский с.о. 

Тоғыс а. с.Тогыс 

Елтай а. с.Елтай 

Жыланбұзған а. с.Жыланбузган 

Маятас а. с.Маятас 

Қаратөбе а.о. Каратобинский с.о. 

Балдыберек а. с.Балдыберек 

Қостөбе а. с.Костобе 

Майбұлақ а. с.Майбулак 

Қаратөбе а. с.Каратобе 

Төңкеріс а. с.Тонкерис 

Қасқасу а.о. Каскасуйский с.о. 

Жоғарғы Қасқасу а. с.Жогаргы Каскасу 

Қасқасу а. с.Каскасу 

Керегетас а. с.Керегетас 

Көнесарық а. с.Конесарык 

Қоғалы а.о. Когалинский с.о. 

Алшалы а. с.Алшалы 

Диханкөл а. с.Диханколь 

Ұзынарық а. с.Узунарык 
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Тасарық а.о. Тасарыкский с.о. 

Тасарық а. с.Тасарык 

Жамбыл а. с.Жамбыл 

Оңтүстік а. с.Онтустик 

Ханарық а. с.Ханарык 

Түлкібас ауданы Тюлькубасский район 

Майлыкент а.о. Майлыкентский с.о. 

Тұрар Рысқұлов ат.а. с.им.Турара Рыскулова 

Иірсу а. с.Ирсу 

Бақыбек а. с.Бакыбека 

Дауан а. с.Дауан 

Ақбиік а.о. Акбикский с.о. 

Ақбиік а. с.Акбик 

Құлан а. с.Кулан 

Сарытұр а. с.Сарытур 

Арыс а.о. Арысский с.о. 

Керейіт а. с.Кереит 

Қайыршақты а. с.Кайыршакты 

Мақталы а. с.Махталы 

Балықты а.о. Балыктинский с.о. 

Балықты а. с.Балыкты 

Абай а. с.Абай 

Көкбұлақ а. с.Кокбулак 

Үрбұлақ а. с.Урбулак 

Шарафкент а. с.Шарафкент 

Жабағылы а.о. Джабаглинский с.о. 

Абайыл а. с.Абаил 

Жабағылы а. с.Джабаглы 

рзд.115 рзд.115 

Жаскешу а.о. Жаскешуский с.о. 

Жаскешу а. с.Жаскешу 

рзд.Қарақшы рзд.Каракчи 

Жеке үйлер Отдельно стоящие дома 

Қуанышты қорасы Кашара Куанышты 

Жанұзақов а. с.Жанузаково 

Рысқұл а. с.Рыскул 

Көктерек ст. ст.Коктерек 

Пістелі а. с.Пстели 

Орманшар Лесхоз 

Келтемашат а.о. Кельтемашатский с.о. 

Келтемашат а. с.Кельтемашат 

Ақсай а. с.Аксай 

Жеке үйлер Отдельно стоящие дома 
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Дәубаба а. с.Даубаба 

Жиынбай а. с.Жиынбая 

Кершетас а. с.Кершетас 

Қоғалы а. с.Когалы 

Сеславино а. с.Сеславино 

Кемербастау а.о. Кемербастауский с.о. 

Кемербастау а. с.Кемербастау 

Алғабас а. с.Алгабас 

Мәнтай Жәрімбетов а. с.Мантая Жаримбетова 

Елтай а. с.Елтай 

Күмісбастау а. с.Кумысбастау 

Майлыкент а. с.Майлыкент 

рзд.117 рзд.117 

Машат а.о. Машатский с.о. 

Машат а. с.Машат 

Еңбек а. с.Енбек 

Еңбекші а. с.Енбекши 

Жаңақоғам а. с.Жанакогам 

Қызылбастау а. с.Кызылбастау 

Мичурин а.о. Мичуринский с.о. 

Майтөбе а. с.Майтобе 

Көксағыз а. с.Коксагыз 

Таусағыз а. с.Таусагыз 

Қожамберді а. с.Кожамберды 

Рысқұлов а.о. Рыскуловский с.о. 

Жалаңтөс а. с. Жалаңтөс 

Азатлық а. с.Азатлык 

Жаңаталап а. с.Жанаталап 

Тастыбұлақ а. с.Тастыбулак 

Шүкірбұлақ а. с.Шукирбулак 

Састөбе к.ә. Састобенская п.а. 

Састөбе к. п.Састобе 

Қызылту а. с.Кзылту 

Ынтымақ а. с.Ынтымак 

Тастұмсық а.о. Тастумсыкский с.о. 

Тастұмсық а. с.Тастумсык 

Аманкелді а. с.Амангельды 

Жыланды а. с.Жыланды 

Қабанбай а. с.Кабанбай 

Қарабастау а. с.Карабастау 

Түлкібас к.ә. Тюлькубасская п.а. 

Түлкібас к. п.Тюлькубас 

Көктерек а. с.Коктерек 
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Ақбура а. с.Акбура 

Шақпақ а.о. Шакпакский с.о. 

Шақпақ баба а. с.Шакпак баба 

рзд.114 рзд.114 

Шардара ауданы Шардаринский район 

Шардара қ. г.Шардара 

Ақшеңгелді а.о. Акшенгельдинский с.о. 

Ақалтын а. с.Акалтын 

Егізқұм а. а. Егизкум 

Достық а.о. Достыкский с.о. 

Достық а. с.Достык 

Бөлімше 1 Отд. 1 

Бөлімше 2 Отд. 2 

Жаушықұм а.о. Жаушикумский с.о. 

Жаушықұм а. с.Жаушикум 

Бағыскөл а. с.Багисколь 

Қалғансыр а. с.Калгансыр 

Дом моториста Дом моториста 

Құйған а. с.Куйган 

Көксу а.о. Коксуский с.о. 

Көксу а. с.Коксу 

ЛСП ЛСП 

МТФ МТФ 

Жемісшаруашылығы Плодовое хозяйство 

Сырдария а. с.Сырдарьинское 

Айдаркөлқашары а. с.Айдарколь кашары 

Басланды а. с.Басланды 

Жоласар а. с.Жоласар 

Қоссейіт а.о. Коссеитский с.о. 

Қоссейіт а. с.Коссеит 

Қызылқұм а.о. Кызылкумский с.о. 

Қызылқұм а. с.Кызылкум 

Сүткент а.о. Сюткентский с.о. 

Сүткент а. с.Сюткент 

Шабырлы а. с.Шабырлы 

Ұзыната а.о. Узынатинский с.о. 

Ұзыната а. с.Узыната 

Бөлімше 1 Отд. 1 

Бөлімше 2 Отд. 2 

Бөлімше 3 Отд. 3 

Бөлімше 4 Отд. 4 

Жайсан а. с.Жайсан 

Сорғы Hасосная 
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ПХЦ ПХЦ 

Телемұнара Телевышка 

Целинный а.о. Целинный с.о. 

Целинное а. с.Целинное 

Сорғы Hасосная 

Бөгеуіл 618 Пикет 618 

Қазақстан а. с.Казахстан 

Аэродром Аэродром 

Бөлімше 1 Отд. 1 

Бөлімше 2 Отд. 2 

Бөлімше 3 Отд. 3 

Жусанды фермасы ферма Жусанды 

МТФ фермасы ферма МТФ 

Қауысбек Тұрысбеков а.о. с.о.Кауысбека Турысбекова 

Шардара а. с.Шардара 

Ақберді а. с.Акберды 

Бимырза а. с.Бимырза 

Бөзей а. с.Бозей 

Қуанқұдық а. с.Куанкудык 

Есалы а. с.Есалы 

Пішентөбе а. с.Пшентобе 
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Павлодар облысы 

Павлодарская область 

Объектінің атауы 

Наименование объекта 

қазақ тілінде 

на казахском языке 

орыс тілінде 

на русском языке 

1 2 

Павлодар облысы Павлодарская область 

Павлодар Қ.Ә. Павлодар Г.А. 

Павлодар қ. г.Павлодар 

Жаңаауыл а.о. Жанааульский с.о. 

Павлодарское а. с.Павлодарское 

Кенжекөл а.о. Кенжекольский с.о. 

Кенжекөл а. с.Кенжеколь 

Байдалы а. с.Байдалы 

Долгое а. с.Долгое 

Ленин к.ә. Ленинская п.а. 

Ленин к. п.Ленинский 

Мойылды а.о. Муялдинский с.о. 

Мойылды а. с.Муялды 

Қосшар Подхоз 

Ақсу Қ.Ә. Аксу Г.А. 

Ақсу қ. г.Аксу 

Айнакөл а.о. Айнакольский с.о. 

Айнакөл а. с.Айнаколь 

Қарабай а. с.Карабай 

Көктас а. с.Коктас 

Сынтас а. с.Сынтас 

Ақжол а.о. Акжолский с.о. 

Ақжол а. с.Акжол 

Юбилейное а. с.Юбилейное 

Ақсу к.ә. Аксуская п.а. 

Ақсу к. п.Аксу 

Алғабас а.о. Алгабасский с.о. 

Алғабас а. с.Алгабас 

Достық а.о. Достыкский с.о. 

Достық а. с.Достык 

Төртқұдық а. с.Торткудык 

Парамоновка а. с.Парамоновка 

Парамоновка бөлімшесі отд. Парамоновка 

Бөлімше 1 Отд. 1 

Евгеньевка а.о. Евгеньевский с.о. 

Евгеньевка а. с.Евгеньевка 
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Сольветка а. с.Сольветка 

Еңбек а.о. Енбекский с.о. 

Путь Ильича а. с.Путь Ильича 

Еңбек а. с.Енбек 

Жолқұдық а.о. Жолкудыкский с.о. 

Жолқұдық а. с.Жолкудык 

Қаракөл а. с.Караколь 

Ребровка а. с.Ребровка 

Мамаит Омаров ат.а.о. с.о.им.Мамаита Омарова 

Мамаит Омаров ат.а. с.им.Мамаита Омарова 

Евден а. с.Евден 

Дөнентаев а. с.Донентаев 

Көктерек а. с.Коктерек 

Сырлықала а. с.Сырлыкала 

Қалқаман а.о. Калкаманский с.о. 

Қалқаман а. с.Калкаман 

Құркөл а.о. Куркольский с.о. 

Құркөл а. с.Курколь 

Қызылжар а.о. Кызылжарский с.о. 

Қызылжар а. с.Кызылжар 

Борықтал а. с.Борыктал 

Пограничный а.о. Пограничный с.о. 

Пограничник а. с.Пограничник 

Тасқұдық ст. ст.Таскудык 

Спутник ст. ст.Спутник 

Сарышығанақ а.о. Сарышыганакский с.о. 

Сарышығанақ а. с.Сарышыганак 

Жаңашаруа а. с.Жанашаруа 

Суаткөл а. с.Суатколь 

Үштерек а.о. Уштерекский с.о. 

Үштерек а. с.Уштерек 

Екібастұз Қ.Ә. Экибастуз Г.А. 

Екібастұз қ. г.Экибастуз 

Ақкөл а.о. Аккольский с.о. 

Ақкөл а. с.Акколь 

Жақсай а. с.Жаксай 

Зеленая Роща а. с.Зеленая Роща 

Присовхозный  а. с.Присовхозный 

Бәйет а.о. Байетский с.о. 

Бәйет а. с.Байет 

Екібастұз а.о. Экибастузский с.о. 

Төртүй а. с.Тортуй 

Ақши а. с.Акши 
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Мыңтамыр а. с.Мынтамыр 

Қаражар а. с.Каражар 

Железнодорожный а.о. Железнодорожный с.о. 

Құлакөл а. с.Кулаколь 

Бөлімше 3 Отд.3 

Комсомол а.о. Комсомольский с.о. 

Шиқылдақ а. с.Шикылдак 

Әлкей Марғұлан ат.а.о. с.о.им.Алькея Маргулана 

Әлкей Марғұлан ат.а. с.им.Алькея Маргулана 

Қоянды а.о. Кояндинский с.о. 

Қоянды а. с.Коянды 

Құрылысшы а. с.Курылысшы 

Теміртас а. с.Темиртас 

Қарасу а.о. Карасуский с.о. 

Бесқауға а. с.Бескауга 

Құдайкөл а.о. Кудайкольский с.о. 

Құдайкөл а. с.Кудайколь 

Қарасор а. с.Карасор 

Өлеңті а.о. Олентинский с.о. 

Тай а. с.Тай 

Жартас а. с.Жартас 

Көксиыр а. с.Коксиыр 

Талдықамыс а. с.Талдыкамыс 

Сарықамыс а.о. Сарыкамысский с.о. 

Сарықамыс а. с.Сарыкамыс 

Қуандық а. с.Куандык 

Суыққұдық а. с.Суыккудык 

Солнечный к.ә. Солнечная п.а. 

Солнечный к. п.Солнечный 

Төрт Құдық а.о. Торт-Кудыкский с.о. 

Төрт Құдық а. с.Торт-Кудык 

Шідерті к.ә. Шидертинская п.а. 

Шідерті к. п.Шидерты 

Ақтоғай ауданы Актогайский район 

Ақтоғай а.о. Актогайский с.о. 

Ақтоғай а. с.Актогай 

Әуелбек а.о. Ауельбекский с.о. 

Әуелбек а. с.Ауельбек 

Отес а. с.Утес 

Барлыбай а.о. Барлыбайский с.о. 

Барлыбай а. с.Барлыбай 

Жалаулы а.о. Жалаулинский с.о. 

Ивановка а. с.Ивановка 
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Балтасап а. с.Балтасап 

Қарасу а. с.Карасу 

Жолболды а.о. Жолболдинский с.о. 

Жолболды а. с.Жолболды 

Шілікті а. с.Шиликты 

Шұға а. с.Шуга 

Қараоба а.о. Караобинский с.о. 

Қараоба а. с.Караоба 

Есентерек а. с.Есентерек 

Жаңаауыл а. с.Жанааул 

Красная Поляна а. с.Красная Поляна 

Спартак а. с.Спартак 

Басқамыс а.о. Баскамысский с.о. 

Басқамыс а. с.Баскамыс 

Қарақоға а. с.Каракога 

Қожамжар а.о. Кожамжарский с.о. 

Қожамжар а. с.Кожамжар 

Жамбыл а. с.Жамбыл 

Қайран а. с.Кайран 

Қараой а. с.Караой 

Мұткенов а.о. Муткеновский с.о. 

Мұткенов а. с.Муткенова 

Әбжан а. с.Абжан 

Жаңатап а. с.Жанатап 

Жаңабет а. с.Жанабет 

Естай а. с.Естая 

Шоқпар а. с.Шокпар 

Приречный а.о. Приреченский с.о. 

Приреченское а. с.Приреченское 

Жоламан а. с.Жоламан 

Қамбар а. с.Камбар 

Төртай а. с.Тортай 

Разумов а.о. Разумовский с.о. 

Андриановка а. с.Андриановка 

Разумовка а. с.Разумовка 

Харьков а.о. Харьковский с.о. 

Харьковка а. с.Харьковка 

Қарабұзау а. с.Карабузау 

Шолақсор а.о. Шолаксорский с.о. 

Шолақсор а. с.Шолаксор 

Қырықүй а. с.Кырыкуй 

Баянауыл ауданы Баянаульский район 

Баянауыл а.о. Баянаульский с.о. 



431 
 

Баянауыл а. с.Баянаул 

Шонай а. с.Шонай 

Ақсан а.о. Аксанский с.о. 

Ақсан а. с.Аксан 

Қаражар а. с.Каражар 

Октябрь а. с.Октябрь 

Жиенбай а. с.Жиенбай 

Қараадыр а. с.Караадыр 

Қарадің а. с.Карадын 

Қарашоқы а. с.Карашокы 

Жапалақ а. с.Жапалак 

Қамбаба а. с.Камбаба 

Маяжон а. с.Маяжон 

Дүрженбай а. с.Дурженбай 

Жаңабаз а. с.Жанабаз 

Сарышоқы а. с.Сарышокы 

Қазғанбай а. с.Казганбай 

ферма Азат ферма Азат 

Бірлік а.о. Бирликский с.о. 

Бірлік а. с.Бирлик 

ферма Үштөбе ферма Уштобе 

Қарашоқы а. с.Карашокы 

Ақмектеп а. с.Акмектеп 

ферма Әбен ферма Абен 

ферма Ақбаз ферма Акбаз 

ферма Аққозы ферма Аккозы 

ферма Балықты ферма Балыкты 

ферма Жылысай ферма Жылысай 

ферма Қонқашбай ферма Конкашбай 

ферма Қараадыр ферма Карадыр 

ферма Қаратас ферма Каратас 

ферма Шеңгелді ферма Шенгельды 

ферма Шақшан ферма Шакшан 

Жаңажол а.о. Жанажольский с.о. 

Жаңажол а. с.Жанажол 

Ербай а. с.Ербай 

Бүркітті а. с.Буркутты 

ферма Ақши 1 ферма Акши 1 

ферма Ақши 2 ферма Акши 2 

ферма Бақай ферма Бакай 

ферма Бөлдей ферма Болдей 

ферма Жыланды ферма Жыланды 

ферма Қамсақты ферма Камсакты 
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Қарашоқы а. с.Карашокы 

Жаңатілек а.о. Жанатилекский с.о. 

Жаңатілек а. с.Жанатилек 

ферма Әйкен ферма Айкен 

ферма Айдос ферма Айдос 

ферма Дүкенбай ферма Дукенбай 

ферма Қараүңгір ферма Караунгир 

ферма Құлақ ферма Кулак 

ферма Сақаушеген ферма Сакаушеген 

ферма Сарышоқы ферма Сарышокы 

ферма Ырғайлы ферма Ыргайлы 

Балтен а. с.Балтен 

Ертісбай а. с.Ертысбай 

Жуантөбе а. с.Жуантобе 

Мұрынтал а. с.Мурынтал 

ферма Азатбек ферма Азатбек 

ферма Айнабұлақ ферма Айнабулак 

ферма Ақшоқы ферма Акшокы 

ферма Жуантөбе ферма Жуантобе 

ферма Қызыладыр ферма Кызыладыр 

ферма Ырғайлы-ІІ ферма Ыргайлы-II 

Қаратомар а.о. Каратомарский с.о. 

Қаратомар а. с.Каратомар 

Жоғарғы қосшар Верхний подхоз 

Төменгі қосшар Hижний подхоз 

ферма Ақсуат ферма Аксуат 

Белағаш а. с.Белагаш 

ферма Байтеке ферма Байтеке 

ферма Досара ферма Досара 

ферма Елберген ферма Елберген 

Құндыкөл а.о. Кундыкольский с.о. 

Құндыкөл а. с.Кундыколь 

Біржанкөл а. с.Биржанколь 

ферма Басшылық ферма Басшилик 

ферма Көкман ферма Кокман 

ферма Орташілік ферма Орташилик 

ферма Сарықамыс ферма Сарыкамыс 

Егіндібұлақ а. с.Егиндыбулак 

ферма Мұздықұдық ферма Муздыкудык 

ферма Шаңрақкемер ферма Шанраккемер 

Қарашат а. с.Карашат 

Қызыләскер а. с.Кызыласкер 

Сарыжал а. с.Сарыжал 
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Қүркелі а.о. Куркелинский с.о. 

Күркелі а. с.Куркели 

Большевик а. с.Большевик 

ферма Әбілда ферма Абылда 

ферма Ақтасты ферма Актасты 

ферма Әтей ферма Атей 

ферма Досжан ферма Досжан 

ферма Исқақпек ферма Искакпек 

ферма Қарақұс 1 ферма Каракус 1 

ферма Қарақұс 2 ферма Каракус 2 

ферма Қайнар ферма Кайнар 

ферма Мақан 1 ферма Макан 1 

ферма Омардәрігер ферма Омардаригер 

ферма Темірбек ферма Темирбек 

ферма Тезекбай ферма Тезекбай 

ферма Сарышоқы ферма Сарышокы 

ферма Ұркек ферма Уркек 

Жәнібек а. с.Жанибек 

Қызылшілік а. с.Кызылшилик 

Желтау а. с.Желтау 

Қойтас а. с.Койтас 

Первомай а. с.Первомай 

Қызылтау а.о. Кызылтауский с.о. 

Жуантөбе а. с.Жуантобе 

ферма Айыртас ферма Айыртас 

ферма Ақбоз ферма Акбоз 

ферма Байкөже ферма Байгоже 

ферма Баубек ферма Баубек 

ферма Бірімжан ферма Биримжан 

ферма Жабыш ферма Жабыш 

ферма Қабылбек ферма Кабылбек 

ферма Қазырет ферма Казарет 

ферма Қалимолла ферма Калимола 

ферма Қошқар ферма Кошкар 

Маш.ауласы Маш.двор 

ферма Манақы ферма Манакы 

ферма Мәнтік ферма Мантик 

ферма Төлеубай ферма Толеубай 

ферма Тілесбай ферма Тлесбай 

ферма Шоқпар ферма Шокпар 

Ақтөбе а. с.Актобе 

База 19 База 19 

Естекбай а. с.Естекбай 
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Иса а. с.Иса 

Қарашоқы а. с.Карашокы 

Қобдық а. с.Кобдык 

Қызылоктябрь а. с.Кызылоктябрь 

Қызылтау а. с.Кызылтау 

Мерген а. с.Мерген 

Рақыш а. с.Ракыш 

Старый Угольный а. с.Старый Угольный 

Ақши а. с.Акши 

ТЭЦ ТЭЦ 

Лекер а.о. Лекерский с.о. 

Лекер а. с.Лекер 

ферма Мәуке ферма Мауке 

Майқайың к.ә. Майкаинская п.а. 

Майқайың к. п.Майкаин 

Үшқұлын а. Ушкулун с. 

Сәтбаев а.о. Сатпаевский с.о. 

Қараша а. с.Караша 

ферма Алабас ферма Алабас 

ферма Итжатпас ферма Итжатпас 

ферма Қарағандыөзек ферма Карагандыозек 

ферма Керегетас ферма Керегетас 

ферма Қызылжар ферма Кызылжар 

ферма Топай ферма Топай 

ферма Шоқтал ферма Шоктал 

Көкдомбақ а. с.Кокдомбак 

ферма Ақтөбе ферма Актобе 

ферма Беріктас ферма Бериктас 

ферма Көксу ферма Коксу 

ферма Көкдомбай ферма Кокдомбай 

Мысал малшаруашылығының 

мекені 

Жив.точка Мысал 

Теңдік а. с.Тендик 

ферма Ақкелін ферма Аккелин 

ферма Қаратұмсық ферма Каратумсык 

ферма Сарықамыс ферма Сарыкамыс 

ферма Сәтті ферма Сатти 

Айрық а. с.Айрык 

Бүркітті а. с.Буркутты 

Торайғыров а.о. Торайгыровский с.о. 

Торайғыров а. с.Торайгырова 

ферма Ақбаз ферма Акбаз 

ферма Айдарлы ферма Айдарлы 
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ферма Аяқшілік ферма Аякшилик 

ферма Ботайбұлақ ферма Ботайбулак 

ферма Есжанбұлақ ферма Есжанбулак 

ферма Сарытау ферма Сарытау 

ферма Шорабай ферма Шорабай 

Александровка а. с.Александровка 

ферма Аякүл ферма Аякуль 

ферма Жалғызқайың ферма Жалгызкайын 

ферма Жүніс ферма Жунус 

ферма Қарамола ферма Карамола 

ферма Қарасор ферма Карасор 

ферма Қараадыр ферма Караадыр 

ферма Сарыжал ферма Сарыжал 

ферма Төлжан ферма Тольжан 

ферма Үйрекматай ферма Уйрекматай 

Қызылшелек а. с.Кызылшилик 

Жоғарғықызыл а. с.Верхний кызыл 

Жарықияқ а. с.Жарыкияк 

Қайнақ а. с.Кайнак 

Малдыбұлақ а. с.Малдыбулак 

Сарықамыс а. с.Сарыкамыс 

Ұзынбұлак а.о. Узунбулакский с.о. 

Ұзынбұлақ а. с.Узунбулак 

Анай фермасы ферма Анай 

ферма Сарытөбе ферма Сарытобе 

Әлке а. с.Альке 

Амантау а. с.Амантау 

Егінтөбе а. с.Егинтобе 

Бөлімше 2 Отд. 2 

Бөлімше 4 Отд. 4 

Қарабұлақ а. с.Карабулак 

ферма Тасбұлақ ферма Тасбулак 

ферма Туатай ферма Туатай 

Ақши а. с.Акши 

ферма Қарашоқы ферма Карашокы 

ферма Тасқұдық ферма Таскудык 

Шөптікөл а.о. Шоптыкольский с.о. 

ЦЭС а. с.ЦЭС 

Сұлужон а. с.Сулужон 

Шөптікөл а. с.Шоптыколь 

Железин ауданы Железинский район 

Железин а.о. Железинский с.о. 

Железинка а. с.Железинка 
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Майзауыты Маслозавод 

Захаровка а. с.Захаровка 

Аққайың а. с.Аккайын 

Моисеевка а. с.Моисеевка 

Пятирыжск а. с.Пятирыжск 

Ақтау а.о. Актауский с.о. 

Березовка а. с.Березовка 

Жолтаптық а. с.Жолтаптык 

Алакөл а.о. Алакольский с.о. 

Алакөл а. с.Алаколь 

Шөпкөл а. с.Шопколь 

Башмачное а.о. Башмачинский с.о. 

Башмачное а. с.Башмачное 

Абай а. с.Абай 

Береговое а. с.Береговое 

Кузьмино а. с.Кузьмино 

Уәлиханов а.о. Валихановский с.о. 

Уәлиханов а. с.Валиханово 

Веселая Роща а.о. Веселорощинский с.о. 

Веселая Роща а. с.Веселая Роща 

Дүйсеке а. с.Дюйсеке 

Жаңабірлік а. с.Жанабирлик 

Славяновка а. с.Славяновка 

Еңбекші а.о. Енбекшинский с.о. 

Еңбекші а. с.Енбекши 

Обозное а. с.Обозное 

Қазақстан а.о. Казахстанский с.о. 

Жаңажұлдыз а. с.Жанажулдыз 

Есқара а. с.Ескара 

Екіішек а. с.Екишек 

Лесной а.о. Лесной с.о. 

Лесное а. с.Лесное 

Крупское а. с.Крупское 

Октябрьское а. с.Октябрьское 

Раздельное а. с.Раздельное 

Михайлов а.о. Михайловский с.о. 

Михайловка а. с.Михайловка 

Благодатное а. с.Благодатное 

Красновка а. с.Красновка 

Мыңкөл а. с.Мынколь 

Петропавловка а. с.Петропавловка 

Новый Мир а.о. Hовомирский с.о. 

Церковное а. с.Церковное 
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Марқатай а. с.Маркатай 

Озерный а.о. Озерновский с.о. 

Озерное а. с.Озерное 

Жамбыл а. с.Жамбыл 

Жаңабет а. с.Жанабет 

Прииртыш а.о. Прииртышский с.о. 

Прииртыш а. с.Прииртышское 

Безводное а. с.Безводное 

Груздевка а. с.Груздевка 

Степное а. с.Степное 

Ұрылытүп а. с.Урылытюб 

Ертіс ауданы Иртышский район 

Ертіс а.о. Иртышский с.о. 

Ертіс а. с.Иртышск 

Абай а.о. Абайский с.о. 

Голубовка а. с.Голубовка 

Ағашорын а.о. Агашорынский с.о. 

Ағашорын а. с.Агашорын 

Бескепе а. с.Бескепе 

Аманкелді а.о. Амангельдинская с.о. 

Аманкелді а. с.Амангельды 

Иса Байзақов а.о. Иса Байзаковский с.о. 

Иса Байзақов а. с.Иса Байзакова 

Шұбарат а. с.Шубарат 

Қостомар а. с.Костомар 

Үлгілі а. с.Ульгили 

Қарақұдық а.о. Каракудыкский с.о. 

Қарақұдық а. с.Каракудык 

Кеңес а. с.Кенес 

Қараөткел а. с.Караоткель 

Ынтымақ а. а.Ынтымак 

Қосағаш а.о. Косагашский с.о. 

Қосағаш а. с.Косагаш 

Тасқұдық а. с.Таскудык 

Қоскөл а.ә. Коскольская с.а. 

Қоскөл а. с.Косколь 

Қызылжар а.о. Кызылжарский с.о. 

Қызылжар а. с.Кызылжар 

Тоғызақ а. с.Тогузак 

Қызылқақ а.ә. Кызылкакская с.о. 

Қызылқақ а. с.Кызылкак 

Ленин а.о. Ленинский с.о. 

Ленино а. с.Ленино 



438 
 

Луговой а.о. Луговской с.о. 

Луговое а. с.Луговое 

Ақбетей а. с.Акбетей 

Майқоңыр а.о. Майконырская с.о. 

Майқоңыр а. с.Майконыр 

Панфилов а.о. Панфиловская с.о. 

Панфилов а. с.Панфилово 

Северный а.о. Северный с.о. 

Северное а. с.Северное 

Қараағаш а. с.Караагаш 

Степное а. с.Степное 

Төбелес а. с.Тобелес 

Сілеті а.о. Селетинский с.о. 

Сілеті а. с.Селеты 

Бұланбай а. с.Буланбай 

Қызылағаш а. с.Кызылагаш 

Тоқта а.о. Тохтинская с.о. 

Тоқта а. с.Токта 

Ұзынсу а.о. Узунсуский с.о. 

Ұзынсу а. с.Узынсу 

Ақтайлақ а. с.Актайлак 

Қашыр ауданы Качирский район 

Тереңкөл а.о. Теренкольский с.о. 

Тереңкөл а. с.Теренколь 

Ынталы а. с.Ынталы 

Юбилейное а. с.Юбилейное 

Байқоныс а.о. Байконысский с.о. 

Байқоныс а. с.Байконыс 

Қызылтаң а. с.Кызылтан 

Тілеубай а. с.Тлеубай 

Береговой а.о. Береговой с.о. 

Береговое а. с.Береговое 

Зеленая Роща а. с.Зеленая Роща 

Луговое а. с.Луговое 

Осьмерыжск а. с.Осьмерыжск 

Тихомировка а. с.Тихомировка 

Березов а.о. Березовский с.о. 

Березовка а. с.Березовка 

Маймасор а. с.Маймасор 

Малые Березняки а. с.Малые Березняки 

Бобров а.о. Бобровский с.о. 

Жаңабет а. с.Жанабет 

Боброво а. с.Боброво 
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Жасқайрат а. с.Жаскайрат 

Верный а.о. Верненский с.о. 

Львовка а. с.Львовка 

Тимофеевка а. с.Тимофеевка 

Воскресен а.о. Воскресенский с.о. 

Воскресенка а. с.Воскресенка 

Жаңақұрлыс а.о. Жанакурлысский с.о. 

Трофимовка а. с.Трофимовка 

Жаңақұрылыс а. с.Жанакурлыс 

Сұлуағаш а. с.Сулуагаш 

Пахомовка а. с.Пахомовка 

Покровка а. с.Покровка 

Тегістік а. с.Тегистик 

Иванов а.о. Ивановский с.о. 

Ивановка а. с.Ивановка 

Новоспасовка а. с.Hовоспасовка 

Калинов а.о. Калиновский с.о. 

Калиновка а. с.Калиновка 

Қаратал а. с.Каратал 

Қызылдау а. с.Кызылдау 

Коммунар а.о. Коммунарский с.о. 

Фрументьевка а. с.Фрументьевка 

Октябрь а.о. Октябрьский с.о. 

Октябрьское а. с.Октябрьское 

Благовещенка а. с.Благовещенка 

Лесное а. с.Лесное 

Мотогул а. с.Мотогул 

Первомайское а. с.Первомайское 

Песчан а.о. Песчанский с.о. 

Песчаное а. с.Песчаное 

Қарасуық а. с.Карасуык 

Песчанский а. с.Песчанский 

Федоров а.о. Федоровский с.о. 

Федоровка а. с.Федоровка 

Воронцовка а. с.Воронцовка 

Конторка а. с.Конторка 

Лебяжье ауданы Лебяжинский район 

Лебяжье а.о. Лебяжинский с.о. 

Аққу а. а.Акку 

Телемұнара Телевышка 

Баймолдин а.о. Баймульдинский с.о. 

Әбілқайыр Баймолдин ат.а. с.им.Абылхаира Баймульдина 

Тақыр а. с.Такыр 
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Тереңкөл а. с.Теренколь 

Жамбыл а.о. Жамбылский с.о. 

Жамбыл а. с.Жамбыл 

Жаңатаң а. с.Жанатан 

Айтей а. с.Айтей 

Стахан а. с.Стахан 

Широкое а. с.Широкое 

Қазы а.о. Казынский с.о. 

Қазы а. с.Казы 

Қызылтұз а. с.Кызылтуз 

Қызылағаш а.о. Кызылагашский с.о. 

Бесқарағай а. с.Бескарагай 

Бөлімше 2 Отд. 2 

Мұнара Башня 

Тереңқұдық уч. уч.Теренкудык 

Подпуск а. с.Подпуск 

Қызыләскер а.о. Кызыласкерский с.о. 

Черное а. с.Черное 

Құмсуат а. с.Кумсуат 

Шәмші а. с.Шамши 

Шабар а. с.Шабар 

Майқарағай а.о. Майкарагайский с.о. 

Майқарағай а. с.Майкарагай 

Көне Майқарағай а. с.Старый Майкарагай 

Мерғалым а. с.Мергалым 

Малыбай а.о. Малыбайский с.о. 

Малыбай а. с.Малыбай 

Қорықшының үйі Дом егеря 

Қазантай а. с.Казантай 

Шекі а.о. Шакинский с.о. 

Шекі а. с.Шака 

Ақтұмсық а. с.Актумсык 

Батыс Шалдай шекарасы Кордон Западный Шалдай 

Байымбет а. с.Баимбет 

Шоқтал а. с.Шоктал 

Үшінші Бесжылдық шекарасы Кордон 3-я Пятилетка 

Шарбақты а.о. Шарбактинский с.о. 

Шарбақты а. с.Шарбакты 

Бесқарағай орманшар Бескарагайское лесничество 

Қорықшының үйі Дом егеря 

РЭС қосалқыстансасы Подстанция РЭС 

Ретранслятор Ретранслятор 

Жабағылы а. с.Жабаглы 
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Төсағаш а. с.Тосагаш 

Жүзқарағай уч. уч.Жузкарагай 

Керей а. с.Керей 

Нұрбай уч. уч.Hурбай 

Ойнақ уч. уч.Ойнак 

Ямышевка а.о. Ямышевский с.о. 

Ямышево а. с.Ямышево 

Қызылқоғам а. с.Кызылкогам 

Тілектес а. с.Тлектес 

Май ауданы Майский район 

Көктөбе а.о. Коктобинский с.о. 

Көктөбе а. с.Коктобе 

Белогорский НҚП Белогорский ХПП 

Бестау а. с.Бестау 

Ақжар а.о. Акжарский с.о. 

Үлкен Ақжар а. с.Большой Акжар 

Ақшиман а.о. Акшиманский с.о. 

Жаңа Ақшиман а. с.Жана Акшиман 

Баскөл а.о. Баскольский с.о. 

Баскөл а. с.Басколь 

Қызтамы а. с.Кызтамы 

Бозша а. с.Бозша 

Жаңатілек а. с.Жанатлек 

Кеңтүбек а.о. Кентубекский с.о. 

Кеңтүбек а. с.Кентубек 

ферма 1 ферма 1 

ферма 3 ферма 3 

Қазан а.о. Казанский с.о. 

Жұмыскер а. с.Жумыскер 

Тасбике а. с.Тасбике 

Қызылеңбек а. с.Кызыленбек 

Аршалы а. с.Аршалы 

Қаратерек а.о. Каратерекский с.о. 

Қаратерек а. с.Каратерек 

Орджоникидзе а. с.Орджоникидзе 

Балта а. с.Балта 

8 Март бөлімшесі Отд. 8 Марта 

Бұлақ а. с.Булак 

Жарқын а. с.Жаркын 

Жаңажарқын а. с.Hовый Жаркын 

Жаңаүнжі а. с.Hовый Унжи 

Қарабүдір а. с.Карабудир 

Қызылтөбе а. с.Кызылтобе 
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Сарытайқора а. с.Сарытайкора 

Сұңқар а. с.Сункар 

Тақыл а. с.Такил 

Төртқұдық а. с.Торткудык 

Үнжі а. с.Унжи 

Шыңырау а. с.Шынырау 

Май а.о. Майский с.о. 

Майское а. с.Майское 

Еңбекші а. с.Енбекши 

Майтүбек а.о. Майтубекский с.о. 

Майтүбек а. с.Майтубек 

Малайсары а.о. Малайсаринский с.о. 

Малайсары а. с.Малайсары 

ферма 1 ферма 1 

ферма 2 ферма 2 

Саты а.о. Сатинский с.о. 

Саты а. с.Саты 

Қызылоктябрь а. с.Кызылоктябрь 

Павлодар ауданы Павлодарский район 

Пресное а.о. Пресновский с.о. 

Пресное а. с.Пресное 

Григорьев а.о. Григорьевский с.о. 

Набережное а. с.Hабережное 

Жаңақала а. с.Жанакала 

Ефремов а.о. Ефремовский с.о. 

Ефремовка а. с.Ефремовка 

Даниловка а. с.Даниловка 

Жетекші а.о. Жетекшинский с.о. 

Жетекші а. с.Жетекши 

Заңғар а.о. Зангарский с.о. 

Заңғар а. с.Зангар 

Коряковка а. с.Коряковка 

Заря а.о. Заринский с.о. 

Заря а. с.Заря 

Бірлік а. с.Бирлик 

Жертұмсық а. с.Жертумсык 

Подстепное а. с.Подстепное 

Кеңес а.о. Кенесский с.о. 

Новоямышево а. с.Hовоямышево 

Әйтім ауылы а. с.Айтим аулы 

Комарицино а. с.Комарицино 

Красноармейск а.о. Красноармейский с.о. 

Красноармейка а. с.Красноармейка 
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Бөлімше 2 Отд. 2 

Красноармейка ст. ст.Красноармейка 

Шаңды а. с.Шанды 

Луганский а.о. Луганский с.о. 

Луганск а. с.Луганск 

Богдановка а. с.Богдановка 

Аққұдық а. с.Аккудык 

Мичурино а.о. Мичуринский с.о. 

Мичурино а. с.Мичурино 

Алексеевка а. с.Алексеевка 

Госплемстанция а. с.Госплемстанция 

Энергетик демалыс үйі Дом отдыха Энергетик 

Березовка а. с.Березовка 

Ольгинка а.о. Ольгинский с.о. 

Ольгинка а. с.Ольгинка 

Рождествен а.о. Рождественский с.о. 

Розовка а. с.Розовка 

Рождественка а. с.Рождественка 

Максимовка а. с.Максимовка 

Маралды а.о. Маралдинский с.о. 

Маралды а. с.Маралды 

Безводное а. с.Безводное 

Чернорецк а.о. Чернорецкий с.о. 

Чернорецк а. с.Чернорецк 

Достық а. с.Достык 

Қаракөл а. с.Караколь 

Чернояр а.о. Черноярский с.о. 

Новочерноярка а. с.Hовочерноярка 

Сычевка а. с.Сычевка 

Черноярка а. с.Черноярка 

Черноярская жемчужина дем. үйі Дом отд. Черноярская 

жемчужина 

Золотая Нива дем. үйі Дом отд. Золотая Hива 

Шақат а.о. Шакатский с.о. 

Шақат а. с.Шакат 

Заозерный а. с.Заозерный 

Көктөбе а. с.Коктобе 

Толыбай а. с.Толыбай 

Успен ауданы Успенский район 

Успен а.о. Успенский с.о. 

Успен а. с.Успенка 

Белоусовка а. с.Белоусовка 

Богатырь а.о. Богатырьский с.о. 
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Богатырь а. с.Богатырь 

Қозыкеткен а.о. Козыкеткенский с.о. 

Қозыкеткен а. с.Козыкеткен 

Жалайыр а. а.Жалаир 

Травянка а. с.Травянка 

Ковалев а.о. Ковалевский с.о. 

Ковалевка а. с.Ковалевка 

Қаратай а.о. Каратайский с.о. 

Қаратай а. с.Каратай 

Лозов а.о. Лозовский с.о. 

Лозовое а. с.Лозовое 

Екатеринославка а. с.Екатеринославка 

Надаров а.о. Hадаровский с.о. 

Надаровка а. с.Hадаровка 

Вознесенка а. с.Вознесенка 

Чистополь а. с.Чистополь 

Новопокровка а.о. Hовопокровский с.о. 

Галицкое а. с.Галицкое 

Новопокровка а. с.Hовопокровка 

Ольгино а.о. Ольгинский с.о. 

Ольгино а. с.Ольгино 

Ольховка а. с.Ольховка 

Қоңырөзек а.о. Конырозекский с.о. 

Қоңырөзек а. с.Конырозек 

Дмитриевка а. с.Дмитриевка 

Равнополь а.о. Равнопольский с.о. 

Константиновка а. с.Константиновка 

Равнополь а. с.Равнополь 

Радужное а. с.Радужное 

Таволжан а.о. Таволжанский с.о. 

Таволжан а. с.Таволжан 

Тимирязев а.о. Тимирязевский с.о. 

Тимирязево а. с.Тимирязево 

Шарбақты ауданы Щербактинский район 

Шарбақты а.о. Шарбактинский с.о. 

Шарбақты а. с.Шарбакты 

Александров а.о. Александровский с.о. 

Александровка а. с.Александровка 

Жаңаауыл а. с.Жанааул 

Алексеев а.о. Алексеевский с.о. 

Алексеевка а. с.Алексеевка 

Николаевка а. с.Hиколаевка 

Құрқамыс а. с.Куркамыс 



445 
 

Бөріктал а. с. "Бөріктал" 

Галкино а.о. Галкинский с.о. 

Галкино а. с.Галкино 

Арбиген а. с.Арбиген 

Ботабас а. с.Ботабас 

Құлаат а. с.Кулаат 

Жылыбұлақ а.о. Жылыбулакский с.о. 

Жылыбұлақ а. с.Жылыбулак 

Қосқұдық а. с.Коскудык 

Ильич а.о. Ильичевский с.о. 

Богодаровка а. с.Богодаровка 

Аникино а. с.Аникино 

Красилов а.о. Красиловский с.о. 

Красиловка а. с.Красиловка 

Қарабидай а.о. Карабидайский с.о. 

Сахновка а. с.Сахновка 

Марьяновка а. с.Марьяновка 

Назаров а.о. Hазаровский с.о. 

Назаровка а. с.Hазаровка 

Каховка а. с.Каховка 

Орлов а.о. Орловский с.о. 

Орловка а. с.Орловка 

Северный а.о. Северный с.о. 

Северное а. с.Северное 

Соснов а.о. Сосновский с.о. 

Сосновка а. с.Сосновка 

Заборовка а. с.Заборовка 

Сретенка а. с.Сретенка 

Софиевка а. с.Софиевка 

Татьяновка а.о. Татьяновский с.о. 

Татьяновка а. с.Татьяновка 

Малиновка а. с.Малиновка 

Хмельницкий а.о. Хмельницкий с.о. 

Хмельницкое а. с.Хмельницкое 

Көлбұлақ а. с.Кольбулак 

Маралды ст. ст.Маралды 

Чигиринов а.о. Чигириновский с.о. 

Чигириновка а. с.Чигириновка 

Есілбай а. с.Есильбай 

Шалдай а.о. Шалдайский с.о. 

Шалдай а. с.Шалдай 

Бозалаң а. с.Бозалан 

Садықащы а. с.Садыкащи 
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Сүгір а. с.Сугир 

Шошқалы а. с.Чушкалы 
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Солтүстік-Қазақстан облысы 

Северо-Казахстанская область 

Объектінің атауы 

Наименование объекта 

қазақ тілінде 

на казахском языке 

орыс тілінде 

на русском языке 

Петропавл Қ.Ә. Петропавловск Г.С.  

Куйбышевское а. с.Куйбышевское 

Новопавловка а. с.Hовопавловка 

Тепловское а. с.Тепловское 

Петропавл қ. г.Петропавловск 

Айыртау ауданы Айыртауский район 

Володарский а.о. Володарский с.о. 

Саумалкөл а. с.Саумалколь 

Новоукраинка а. с.Hовоукраинка 

Антонов а.о. Антоновский с.о. 

Антоновка а. с.Антоновка 

Ақан сері а. с.Акан сере 

Жұмысшы а. с.Жумысшы 

Заря а. с.Заря 

Комаровка а. с.Комаровка 

Лавровка а. с.Лавровка 

Тереңкөл а. с.Теренколь 

Уголки ст. ст.Уголки 

Арықбалық а.о. Арыкбалыкский с. о. 

Арықбалық а. с.Арыкбалык 

Горное а. с.Горное 

Ағынтай батыр а. с.Агынтай батыра 

Қарасай батыр а. с.Карасай батыра 

Баян а. с.Баян 

Целинное а. с.Целинное 

Гусаков а.о. Гусаковский с.о. 

Гусаковка а. с.Гусаковка 

Береславка а. с.Береславка 

Карсаковка а. с.Карсаковка 

Красный Кордон а. с.Красный Кордон 

Малосергеевка а. с.Малосергеевка 

Жетістік а. с. Жетистык 

Новосветловка а. с.Hовосветловка 

Елецкое а. о. Елецкий с.о. 

Елецкое а. с.Елецкое 

Айыртау а. с.Айыртауское 

Колесниковка а. с.Колесниковка 
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Кругловка а. с.Кругловка 

Междуозерное а. с.Междуозерное 

Жетікөл а.о. Жетыкольский с.о. 

Саумалкөл а. с.Саумалколь 

Айыртау а. с.Айыртау 

Воскресеновка а. с.Воскресеновка 

Галицино а. с.Галицино 

Красногорка а. с.Красногорка 

Қопа а. с.Копа 

Орловка а. с.Орловка 

Константиновка а.о. Константиновский с. о. 

Константиновка а. с.Константиновка 

Ақанбұрлық а. с.Аканбурлык 

Ақшоқы а. с. Акшокы 

Красново а.  с.Красново 

Матвеевка а.  с.Матвеевка 

Имантау а.о. Имантауский с.о. 

Имантау а.  с.Имантау 

Жоғарғы Бұрлық а.  с.Верхний Бурлук 

Цуриковка а.  с.Цуриковка 

Қамысақты а.о. Камсактинский с.о. 

Карасевка а.  с.Карасевка 

Бірлестік а.  с.Бирлестик 

Құмтөккен а. с.  Кумтоккен 

Үкілі Ыбырайа. с. Укили Ыбырай 

Орлиногорское а.  с.Орлиногорское 

Светлое а.  с.Светлое 

Қазан а.о. Казанский с. о. 

Қазан а.  с.Казанка 

Аксеновка а.  с.Аксеновка 

Бұрлық а. с. Бурлык 

Янко ст. ст.Янко 

Всеволодовка а.  с.Всеволодовка 

Грачевка а.  с.Грачевка 

Никольско-Бурлукское а.  с.Hикольско-Бурлукское 

Никольское а.  с.Hикольское 

Егіндіағаш а. с.Егиндыагаш 

Прекрасное а.  с.Прекрасное 

Қаратал а.о. Каратальский с. о. 

Қаратал а.  с.Каратал 

Ботай а.  с.Ботай 

Высокое а.  с.Высокое 

Қоскөл а.  с.Косколь 
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Сарыөзек а.  с.Сарыозек 

Шүкірлік а. с. Шукирлик 

Нижнеборлық а.о. Нижнебурлукский  с. о. 

Нижний Бурлук а.  с.Hижний Бурлук 

Алтынбұлақ а.  с.Алтынбулак 

Жақсы Жалғызтау а. с. Жаксы Жалгызтау 

Құспек а.  с.Куспек 

Лобаново а.о. Лобановский с.о. 

Лобаново а.  с.Лобаново 

Әлжан а. с.  Альжан 

Заря а.  с.Заря 

Шалқар а.  с.Шалкар 

Сырымбет а.о. Сырымбетский с.о. 

Сырымбет а.  с.Сырымбет 

Дәуқара а.  с.Даукара 

Егіндіағаш а. с. Егиндыагаш 

Качиловка а.  с.Качиловка 

Қарақамыс а.  с.Каракамыс 

Сарыбұлақ а.  с.Сарыбулак 

Сұлукөл а.  с.Сулуколь 

Шолақөзек а.  с.Шолакозек 

Шоққарағай а.  с.Шоккарагай 

Юдинка а.  с.Юдинка 

Украин а.о Украинский с. о. 

Кирилловка а.  с.Кирилловка 

Бұрлық а. с. Бурлык 

Каменный Брод а.  с.Каменный Брод 

Карловка а.  с.Карловка 

Кутузовка а.  с.Кутузовка 

Петропавловка а.  с.Петропавловка 

Сарысай а.  с.Сарысай 

Сарытүбек а.  с.Сарытубек 

Ақжар ауданы Акжарский район 

Талшық а.о. Талшикский с. о. 

Талшық а.  с.Талшик 

Қазан а.  с.Казанское 

Тұғыржап а.  с.Тугуржап 

Үлгілі а. с. Ульгили 

Айсары а.о. Айсаринский с.о. 

Айсары а.  с.Айсаринское 

Алқатерек а.о. Алкатерекский с.о. 

Алқа а. с. Алка 

Алқатерек а. с. Алкатерек 
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Восход а.о. Восходский с. о. 

Восходское а.  с.Восходское 

Ақсай а. с. Аксай 

Кеңащы а.о. Кенащинский с.о. 

Кеңащы а. с.Кенащы 

Байтөс а. с. Байтус 

Кішіқараой а.о. Кишикараойский с.о. 

Бостандық а.  с.Бостандык 

Киевское а.  с.Киевское 

Қулыкөл а.о. Кулыкольский с.о. 

Қулыкөл а.  с.Кулыколь 

Қарашіліқ а.  с.Карашилик 

Ленинград а.о. Ленинградский с. о. 

Ленинградское а.  с.Ленинградское 

Дәуіт а. с. Даут 

Қызылту а. с. Кызылту 

Майское а.о. Майский с.о. 

Майское а.  с.Майское 

Новосел а.о. Hовосельский с.о. 

Коммунизм а.  с.Коммунизм 

Горьковское а.  с.Горьковское 

Ақжарқын а.о. Акжаркынский с. о. 

Ақжарқын а. с. Акжаркын 

Ащыкөл а.  с.Ащиколь 

Ұялы а.о. Уялинский с.о. 

Ұялы а.  с.Уялы 

Жарқын а.  с.Жаркын 

Ақсары а. с. Аксары 

Мағжан Жұмабаев ауданы Район Магжана Жумабаева 

Булаев қ.ә. Булаевская г.с.  

Булаев қ. г.Булаево 

Медвежка а.  с.Медвежка 

Авангард а.о. Авангардский с.о. 

Полтавка а.  с.Полтавка 

Хлеборобное а.  с.Хлеборобное 

Александров а.о. Александровский с. о. 

Александровка а.  с.Александровка 

Алуа а. с. Алуа 

Бастомар а.о. Бастомарский с.о. 

Бастомар а.  с.Бастомар 

Екатериновка а.  с.Екатериновка 

Возвышен а.о. Возвышенский с.о. 

Возвышенка а.  с.Возвышенка 
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Изобильное а.  с.Изобильное 

Малая Возвышенка а.  с.Малая Возвышенка 

Гаврино а.о. Гавринский с.о. 

Гаврино а.  с.Гаврино 

Зарослое а.  с.Зарослое 

Золотая Нива а.о. Золотонивский с.о. 

Золотая Нива а.  с.Золотая Hива 

Конюхов а.о. Конюховский с.о. 

Конюхово а.  с.Конюхово 

Камышлово а.  с.Камышлово 

Куломзино а.  с.Куломзино 

Қарағанды а.о. Карагандинский с. о. 

Қарағанды а. с. Карагандинское 

Қарақоға а.о. Каракогинский с.о. 

Қарақоға а.  с.Каракога 

Ноғайбай а.  с.Hогайбай 

Образец а.  с.Образец 

Чистое а.  с.Чистое 

Лебяжье а.о. Лебяжинский с.о. 

Лебяжье а.  с.Лебяжье 

Круглое а.  с.Круглое 

Құралай а.  с.Куралай 

Майбалық а.о. Майбалыкский с. о. 

Майбалық а.  с.Майбалык 

Сейфоллаа. с. Сейфолла 

Молодежный а.о. Молодежный с.о. 

Молодежное а.  с.Молодежное 

Сарытомар а.  с.Сарытомар 

Молодая Гвардия а.о. Молодогвардейский с.о. 

Молодогвардейское а.  с.Молодогвардейское 

Надежда а.о. Hадеждинский с. о. 

Надежка а.  с.Hадежка 

Бинаш а. с. Бинаш 

Дүйсеке а.  с.Дюсеке 

Еремеевка а.  с.Еремеевка 

Октябрь а.о. Октябрьский с.о. 

Октябрьское а.  с.Октябрьское 

Мичурино а.  с.Мичурино 

Суворовка а.  с.Суворовка 

Хлебороб а.  с.Хлебороб 

Писарев а.о. Писаревский с.о. 

Писаревка а.  с.Писаревка 

Веселовка а.  с.Веселовка 
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Байшілік а. с. Байшилик 

Полудин а.о. Полудинский с.о. 

Полудино а.  с.Полудино 

Ганькино а.  с.Ганькино 

Ганькино ст. ст.Ганькино 

Скворцовка а.  с.Скворцовка 

Пролетар а.о. Пролетарский с.о. 

Пролетарка а.  с.Пролетарка 

Барашка а.  с.Барашки 

Моховое а.  с.Моховое 

Тельманово а.  с.Тельманово 

Совет а.о. Советский с.о. 

Советское а.  с.Советское 

Придорожное а.  с.Придорожное 

Селекті а.  с.Силекти 

Таман а.о. Таманский с.о. 

Таман а.  с.Таманское 

Пулеметовка а.  с.Пулеметовка 

Успен а.о. Успенский с.о. 

Успенка а.  с.Успенка 

Қоскөл а.  с.Косколь 

Рощино а.  с.Рощино 

Сулышоқ а.  с.Сулышок 

Уваковское а.  с.Уваковское 

Ұзынкөл а.о. Узынкольский с. о. 

Ұзынкөл а. с. Узынколь 

Қоскөл а.  с.Косколь 

Шаңдақ а.  с.Шандак 

Фурманов а.о. Фурмановский с.о. 

Бәйтерек а. с.  Байтерек 

Новотроицкое а.  с.Hовотроицкое 

Новый Быт а.  с.Новый Быт 

Рявкино а.  с.Рявкино 

Чистов а.о. Чистовский с.о. 

Чистовское а.  с.Чистовское 

Тищенко а.  с.Тищенко 

Украинка а.  с.Украинка 

Урожайное а.  с.Урожайное 

Есіл ауданы Есильский район 

Явленка а.о. Явленский с.о. 

Явленка а.  с.Явленка 

Алматы а.о. Алматинский с.о. 

Өрнек а.  с.Орнек 
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Жарқайың а.  с.Жаркайын 

Мектеп а.  с.Мектеп 

Аманкелді а.о. Амангельдинский с.о. 

Аманкелді а.  с.Амангельдинское 

Калиновка а.  с.Калиновка 

Поляковка а.  с.Поляковка 

Талапкер а.  с.Талапкер 

Бесқұдық а.о. Бескудукский с.о. 

Бесқұдық а.  с.Бескудук 

Алабие а.  с.Алабие 

Тамамбай а.  с.Тамамбай 

Черуновка а.  с.Черуновка 

Бұлақ а.о. Булакский с.о. 

Бұлақ а.  с.Булак 

Ақтас а.  с.Актас 

Қарағай а.  с.Карагай 

Волошин а.о. Волошинский с.о. 

Волошинка а.  с.Волошинка 

Ивано-Петровка а.  с.Ивано-Петровка 

Лузинка а.  с.Лузинка 

Заградов а.о. Заградовский с.о. 

Заградовка а.  с.Заградовка 

Горное а.  с.Горное 

Жамбыл а.  с.Жамбыл 

Славянка а.  с.Славянка 

Тонкошуровка а.  с.Тонкошуровка 

Заречный а.о. Заречный с.о. 

Чириковка а.  с.Чириковка 

Алқа а.  с.Алка 

Гурьяновка а.  с.Гурьяновка 

Жаңалық а.  с.Жаналык 

Қараағаш а.  с.Караагаш 

Луговое а.  с.Луговое 

Орталық а.  с.Орталык 

Ильин а.о. Ильинский с.о. 

Веселое а. с. Веселое 

Ильинка а.  с.Ильинка 

Аманкелді а.  с.Амангельды 

Александровка а.  с.Александровка 

Корнеев а.о. Корнеевский с.о. 

Корнеевка а.  с.Корнеевка 

Леонидовка а.  с.Леонидовка 

Новоузенка а.  с.Hовоузенка 
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Советское а.  с.Советское 

Николаев а.о. Hиколаевский с.о. 

Николаевка а.  с.Hиколаевка 

Қаратал а.  с.Каратал 

Петров а.о. Петровский с.о. 

Петровка а.  с.Петровка 

Бірлік а.  с.Бирлик 

Жекекөл а.  с.Жекеколь 

Мәдениет а.  с.Мадениет 

Оседлое а.  с.Оседлое 

Покров а.о. Покровский с.о. 

Покровка а.  с.Покровка 

Еңбек а.  с.Енбек 

Есіл а.  с.Есильское 

Мальцево а.  с.Мальцево 

Спасовка а. о. Спасовский с.о. 

Спасовка а.  с.Спасовка 

Сарыман а.  с.Сарыман 

Тауағаш а.  с.Тауагаш 

Торанғұл а.о. Тарангульский с.о. 

Торанғұл а.  с.Тарангул 

Двинск а.  с.Двинск 

Иверск а.  с.Иверск 

Сарыкөл а.  с.Сарыколь 

Яснов а.о. Ясновский с.о. 

Ясновка а.  с.Ясновка 

Қарабеловка а.  с.Карабеловка 

Стрельниковка а.  с.Стрельниковка 

Жамбыл ауданы Жамбылский район 

Преснов а.о. Пресновский с.о. 

Пресновка а.  с.Пресновка 

Қосалқыстанса Подстанция 

Островка а.  с.Островка 

Учхоз Учхоз 

Архангель а.о Архангельский с.о. 

Архангелка а.  с.Архангелка 

Айтуар а.  с.Айтуар 

Үлгі а.  с.Ульги 

Баянауыл а.о Баянаульский с.о. 

Баян а.  с.Баян 

Баймағанбет Ізтөлин а. с. Баймаганбета Изтолина 

Муром а.  с.Муромское 

Благовещенка а.о Благовещенский с.о. 
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Благовещенка а.  с.Благовещенка 

Богдановка а.  с.Богдановка 

Майбалық а.  с.Майбалык 

Талпын а.  с.Талпын 

Жамбыл а.о. Жамбылский с. о. 

Жамбыл а.  с.Жамбыл 

Аманкелді а.  с.Амангельды 

Есперлі а. с. Есперли 

Қараағаш а.  с.Караагаш 

Суаткөл а.  с.Суатколь 

Железин а.о. Железинский с.о. 

Железное а.  с.Железное 

Богатое а.  с.Богатое 

Лапушки а.  с.Лапушки 

Кладбин а.о. Кладбинский с.о. 

Кладбинка а.  с.Кладбинка 

Сеңжар а.  с.Сенжарка 

Симаки а.  с.Симаки 

Уткино а.  с.Уткино 

Қазан а.о. Казанский с.о. 

Қазан а.  с.Казанка 

Екатериновка а.  с.Екатериновка 

Матросово а.  с.Матросово 

Светлое а.  с.Светлое 

Усердное а.  с.Усердное 

Қайранкөл а.о. Кайранкольский с.о. 

Қайранкөл а.  с.Кайранколь 

Новое а.  с.Hовое 

Украинское а.  с.Украинское 

Майбалық а.о. Майбалыкский с.о. 

Святодуховка а.  с.Святодуховка 

Жаңажол а.  с.Жанажол 

Жалтырша а.  с.Жалтырша 

Ольговка а.  с.Ольговка 

Сәбит а.  с.Сабит 

Мирный а.о. Мирный с.о. 

Мирное а.  с.Мирное 

Айымжан а.  с.Айымжан 

Ұзынкөл а.  с.Узынколь 

Петровка а.  с.Петровка 

Рождественка а.  с.Рождественка 

Новорыбинка а.о. Hоворыбинский с.о. 

Новорыбинка а.  с.Hоворыбинка 
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Миролюбово а.  с.Миролюбово 

Озерный а.о. Озерный с.о. 

Озерное а.  с.Озерное 

Ақбалық а.  с.Акбалык 

Бауман а.  с.Бауманское 

Қарақамыс а.  с.Каракамыс 

Первомай а.о. Первомайский с.о. 

Буденное а.  с.Буденное 

Калиновка а.  с.Калиновка 

Қабан а.  с.Кабань 

Чапаевка а.  с.Чапаевка 

Пресноредуть а.о. Пресноредутский с.о. 

Пресноредуть а.  с.Пресноредуть 

Нұрымбет а. с.  Нурымбет 

Макарьевка а.  с.Макарьевка 

Песчанка а.  с.Песчанка 

Семиозерка а.  с.Семиозерка 

Ястребинка а.  с.Ястребинка 

Троицк а.о. Троицкий с.о. 

Троицкое а.  с.Троицкое 

Орталық а.  с.Орталык 

Қызылжар ауданы Кызылжарский район 

Бескөл а.о. Бескольский с. о. 

Бескөл а. с. Бесколь 

Архангель а.о. Архангельский с.о. 

Архангельское а.  с.Архангельское 

Новокаменка а.  с.Hовокаменка 

Асанов а.о. Асановский с.о. 

Асанов а.  с.Асаново 

Михайловка а.  с.Михайловка 

Малое Белое а.  с.Малое Белое 

Плоское а.  с.Плоское 

Толмачевка а.  с.Толмачевка 

Березов а.о. Березовский с.о. 

Андреевка а. с. Андреевка 

Бескөл тж.ст. жд. ст. Бесколь 

Большая Малышка а.  с.Большая Малышка 

Барневка а.  с.Барневка 

Гончаровка а.  с.Гончаровка 

Ташкент а.  с.Ташкентка 

Бугров а.о. Бугровский с.о. 

Бугровое а.  с.Бугровое 

Красноперовка а.  с.Красноперовка 
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Николаевка а.  с.Hиколаевка 

Новогеоргиевка а.  с.Hовогеоргиевка 

Сосновка а.  с.Сосновка 

Вагулин а.о. Вагулинский с.о. 

Вагулино а.  с.Вагулино 

Желяково а.  с.Желяково 

Красноярка а.  с.Красноярка 

Кустовое а.  с.Кустовое 

Виноградов а.о. Виноградовский с.о. 

Виноградовка а.  с.Виноградовка 

Исаковка а.  с.Исаковка 

Сумное а.  с.Сумное 

Долматов а.о. Долматовский с.о. 

Долматово а.  с.Долматово 

Красный Яр а.  с.Красный Яр 

Куйбышев а.о. Куйбышевский с.о. 

Боголюбово а.  с.Боголюбово 

Вознесенка а.  с.Вознесенка 

Надежка а.  с.Hадежка 

Қызылжар а.о. Кызылжарский с.о. 

Бәйтерека. с. Байтерек 

Қарлыға а.  с.Карлыга 

Приишимка а.  с.Приишимка 

Подгорное а.  с.Подгорное 

Трудовая Нива а.  с.Трудовая Hива 

Чапаево а.  с.Чапаево 

Лесной а.о. Лесной с.о. 

Пресновка а.  с.Пресновка 

Глубокое а.  с.Глубокое 

Налобин а.о. Hалобинский с.о. 

Налобино а.  с.Hалобино 

Дубровное а.  с.Дубровное 

Лебедки а.  с.Лебедки 

Николаевка а.  с.Hиколаевка 

Гайдуково а.  с.Гайдуково 

Новоникольский а.о. Hовоникольский с.о. 

Бостандық а. с. Бостандык 

Владимировка а. с. Владимировка 

Ивановка а. с. Ивановка 

Новоникольское а.  с.Hовоникольское 

Новоалександровка а.  с.Hовоалександровка 

Трудовое а.  с.Трудовое 

Петерфельд а.о. Петерфельдский с.о. 
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Петерфельд а.  с.Петерфельд 

Боровское а.  с.Боровское 

Затон а.  с.Затон 

Измайловка а.  с.Измайловка 

Кондратовка а.  с.Кондратовка 

Кривоозерка а.  с.Кривоозерка 

Аялдау стансасы 2603 км Ост.пункт 2603 км 

Прибрежный а.о. Прибрежный с.о. 

Прибрежное а.  с.Прибрежное 

Тепличное а.  с.Тепличное 

Шаховское а.  с.Шаховское 

Рассвет а.о. Рассветский с.о. 

Рассвет а.  с.Рассвет 

Водопроводное а.  с.Водопроводное 

Красная Горка а.  с.Красная Горка 

Семипалатное а.  с.Семипалатное 

Роща а.о. Рощинский с.о. 

Пеньково а.  с.Пеньково 

Белое а.  с.Белое 

Березовка а.  с.Березовка 

Светлополь а.о. Светлопольский с.о. 

Знаменское а.  с.Знаменское 

Байсал а.  с.Байсал 

Метлишино а.  с.Метлишино 

Новоникольское а.  с.Hовоникольское 

Янцено а.  с.Янцено 

Соколов а.о. Соколовский с.о. 

Соколовка а.  с.Соколовка 

Якорь а.о. Якорский с.о. 

Якорь а.  с.Якорь 

Вишневка а.  с.Вишневка 

Вознесенка а.  с.Вознесенка 

Ольшанка а.  с.Ольшанка 

Мамлют ауданы Мамлютский район 

Мамлют қ.ә. Мамлютская г.с.  

Мамлют қ. г.Мамлютка 

Андреев а.о. Андреевский с.о. 

Андреевка а.  с.Андреевка 

Боровское а. с. Боровское 

Бостандық а.  с.Бостандык 

Владимировка а.  с.Владимировка 

Белое а.о. Беловский с.о. 

Белое а.  с.Белое 
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Коваль а.  с.Коваль 

Прогресс а.  с.Прогресс 

Сливное а.  с.Сливное 

Студеное а.  с.Студеное 

Чистое а.  с.Чистое 

Шучье а.  с.Щучье 

Воскресеновка а.о. Воскресеновский с.о. 

Воскресеновка а.  с.Воскресеновка 

Искра а.  с.Искра 

Становое а.  с.Становое 

Дубровка а.о. Дубровинский с.о. 

Дубровное а.  с.Дубровное 

Михайловка а.  с.Михайловка 

Новодубровное а.  с.Hоводубровное 

Пчелино а.  с.Пчелино 

Краснознамен а.о. Краснозаменный с.о. 

Краснознаменное а.  с.Краснознаменное 

Маш.ауласы Маш.двор 

Беловка а.  с.Беловка 

Калугино а.  с.Калугино 

Қызыләскер а.о. Кызыласкерский с.о. 

Қызыләскер а.  с.Кызыласкер 

Раздольное а.  с.Раздольное 

Степное а.  с.Степное 

Леденев а.о. Леденевский с.о. 

Леденево а.  с.Леденево 

Новоандреевка а.  с.Hовоандреевка 

Ленин а.о. Ленинский с.о. 

Ленино а.  с.Ленино 

Дачное а.  с.Дачное 

Октябрь а.  с.Октябрь 

Новомихайловка а.о. Hовомихайловский с.о. 

Новомихайловка а.  с.Hовомихайловка 

Бексейіт а.  с.Бексеит 

Мінкесер а.  с.Минкесер 

Қатанай а.  с.Катанай 

Токаревка а.  с.Токаревка 

Пригородный а.о. Пригородный с.о. 

Покровка а.  с.Покровка 

Красный Октябрь а.  с.Красный Октябрь 

Станов а.о. Становский с.о. 

Афонькино а.  с.Афонькино 

Новоукраинка а.  с.Hовоукраинка 
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Пробуждение а.  с.Пробуждение 

Орел а.  с.Орел 

Шал ақын ауданы Район Шал акына 

Сергеев қ.ә. Сергеевская г.а.  

Сергеев қ. г.Сергеевка 

Афанасьев а.о. Афанасьевский с.о. 

Афанасьевка а.  с.Афанасьевка 

Двойники а.  с.Двойники 

Қорғантас а.  с.Коргантас 

Рясинка а.  с.Рясинка 

Садовка а.  с.Садовка 

Аютас а.о. Аютасский с.о. 

Қаратал а.  с.Каратал 

Ақанбарақ а.  с.Аканбарак 

Көктерек а.  с.Коктерек 

Ысқақ Ыбыраев а.  с.Ыскака Ыбыраева 

Мерген а. с.  Мерген 

Городецкий а.о. Городецкий с.о. 

Городецкое а.  с.Городецкое 

Бағанаты а.  с.Баганаты 

Коноваловка а.  с.Коноваловка 

Жаңажол а. о. Жанажолский с.о. 

Жаңажол а.  с.Жанажол 

Жаңаталап а.  с.Жанаталап 

Кеңес а.  с.Кенес 

Кривощеков а.о. Кривощековский с.о. 

Кривощеково а.  с.Кривощеково 

Алқаағаш а.  с.Алкаагаш 

Ровное а.  с.Ровное 

Социал а.  с.Социал 

Соколовка а.  с.Соколовка 

Известковое а. с. Известковое 

Новопокровка а.о. Hовопокровский с.о. 

Новопокровка а.  с.Hовопокровка 

Ақсу а.  с.Аксу 

Белоглинка а.  с.Белоглинка 

Еңбек а.  с.Енбек 

Жаңасу а.  с.Жанасу 

Октябрь а.о. Октябрьский с.о. 

Ұзынжар а. с.  Узынжар 

Құртай а.  с.Куртай 

Тельманово а.  с.Тельманово 

Приишим а.о. Приишимский с.о. 
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Повозочное а.  с.Повозочное 

Бірлік а.  с.Бирлик 

Меней а.  с.Меней 

Ортакөл а.  с.Ортаколь 

Семиполь а.о. Семипольский с.о. 

Семиполка а.  с.Семиполка 

Балуан а.  с.Балуан 

Ступин а.о. Ступинский с.о. 

Ступинка а.  с.Ступинка 

Жалтыр а.  с.Жалтыр 

Остаған а.  с.Остаган 

Сухорабов а.о. Сухорабовский с.о. 

Сухорабовка с с.Сухорабовка 

Неждановка а.  с.Hеждановка 

Ольгинка с с.Ольгинка 

Юбилейный а.о. Юбилейный с.о. 

Крещенка а.  с.Крещенка 

Белоградовка а.  с.Белоградовка 

Куприяновка а.  с.Куприяновка 

Аққайың ауданы Аккайынский район 

Смирнов а.о. Смирновский с.о. 

Смирново а.  с.Смирново 

Аралағаш а.о. Аралагашский с.о. 

Аралағаш а.  с.Аралагаш 

Аманкелді а.  с.Амангельды 

Рублевка а.  с.Рублевка 

Астрахан а.о. Астраханский с.о. 

Астраханка а.  с.Астраханка 

Қаратомар а.  с.Каратомар 

Власов а.о. Власовский с.о. 

Власовка а.  с.Власовка 

Безлесное а.  с.Безлесное 

Ақтас а. с. Актас 

Гагарино а. с. Гагарино 

Земледельческое а. с. Земледельческое 

Сенное а.  с.Сенное 

Григорьев а.о. Григорьевский с.о. 

Трудовое а.  с.Трудовое 

Григорьевка а.  с.Григорьевка 

Көктерек а.  с.Коктерек 

Қанжығалы а.  с.Кенжегалы 

Иванов а.о. Ивановский с.о. 

Ивановка а.  с.Ивановка 
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Үлгі а.  с.Ульги 

Қиялы а.о. Киялинский с.о. 

Қиялы а.  с.Киялы 

Барыкөл а.  с.Барыколь 

Кучковка а.  с.Кучковка 

Лесной а.о. Лесной с.о. 

Ленинское а.  с.Ленинское 

Демалыс лагері»Оқжетпес» Лагерь отдыха»Окжетпес» 

Дайындық а.  с.Дайындык 

Полтава а.о. Полтавский с.о. 

Полтавка а.  с.Полтавка 

Бөркі а.  с.Борки 

Лесные Поляны а.  с.Лесные Поляны 

Тоқушы а.о. Токушинский с.о. 

Тоқушы а.  с.Токуши 

Камышлово а.  с.Камышлово 

Тюменка а.  с.Тюменка 

Шағалалы а.о. Шагалалыс. о. 

Шағалалы а. с. Шагалалы 

Степное а.  с.Степное 

Южное а.  с.Южное 

Черкасск а.о.  Черкасский с.о. 

Черкасское а.  с.Черкасское 

Добровольское а.  с.Добровольское 

Новороссийское а.  с.Hовороссийское 

Тайынша ауданы Тайыншинский район 

Тайынша қ.ә. Тайыншинская г.с.  

Тайынша қ. г.Тайынша 

Абай а.о. Абайский с.о. 

Қараағаш а.  с.Караагаш 

Калиновка а.  с.Калиновка 

Константиновка а.  с.Константиновка 

Тапшыл а.  с.Тапшил 

Агроном а. с. Агроном 

Алабота а.о. Алаботинский с.о. 

Аққұдық а.  с.Аккудык 

Золоторунное а.  с.Золоторунное 

Сүгірбай а.  с.Сугурбай 

Талдыкөл а.  с.Талдыколь 

Целинное а.  с.Целинное 

Амандық а.о. Амандыкский с.о. 

Амандық а.  с.Амандык 

Жаңадәуір а.  с.Жанадаур 
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Ильичевка а.  с.Ильичевка 

Аймақ а. с.Аймак 

Большой Изюм а.о. Большеизюмовский с.о. 

Большой Изюм а.  с.Большой Изюм 

Кеңес а.  с.Кенес 

Новоприречное а.  с.Hовоприречное 

Октябрьское а.  с.Октябрьское 

Приречное а.  с.Приречное 

Северное а.  с.Северное 

Терновка а.  с.Терновка 

Донецк а.о. Донецкий с.о. 

Донецкое а.  с.Донецкое 

Белоярка а.  с.Белоярка 

Краснокиевка а.  с.Краснокиевка 

Озерное а.  с.Озерное 

Подольское а.  с.Подольское 

Драгомиров а.о. Драгомировский с.о. 

Драгомировка а.  с.Драгомировка 

Иван-город а.  с.Иван-город 

Любимовка а.  с.Любимовка 

Обуховка а.  с.Обуховка 

Зеленый Гай а.о. Зеленогайский с.о. 

Зеленый Гай а.  с.Зеленый Гай 

Жарқайың а.  с.Жаркайын 

Новогречановка а.  с.Hовогречановка 

Кантемировское а.о. Кантемировский с.о. 

Кантемировское а.  с.Кантемировское 

Котовское а.  с.Котовское 

Келлер а.о. Келлеровский с.о. 

Келлеровка а.  с.Келлеровка 

Богатыровка а.  с.Богатыровка 

Кременчуг а.  с.Кременчуг 

Липовка а.  с.Липовка 

Красная Поляна а.о. Краснополянский с.о. 

Еңбек а. с. Енбек 

Ильич а. с. Ильич 

Красная Поляна а.  с.Красная Поляна 

Глубокое а.  с.Глубокое 

Доброжановка а.  с.Доброжановка 

Краснодольское а.  с.Краснодольское 

Озерное а.  с.Озерное 

Степное а.  с.Степное 

Черниговское а.  с.Черниговское 
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Южное а.  с.Южное 

Киров а.о. Кировский с.о. 

Кирово а.  с.Кирово 

Агроном а.  с.Агроном 

Восточное а.  с.Восточное 

Ильич а.  с.Ильич 

Мирное а.  с.Мирное 

Трудовое а.  с.Трудовое 

Краснокаменка а.о. Краснокаменский с.о. 

Краснокаменка а.  с.Краснокаменка 

Мәдениет а.  с.Мадениет 

Талап а.  с.Талап 

Летовочный а.о. Летовочный с.о. 

Летовочное а.  с.Летовочное 

Горькое а.  с.Горькое 

Подлесное а.  с.Подлесное 

Мироновка а.о. Мироновский с.о. 

Мироновка а.  с.Мироновка 

Виноградовка а.  с.Виноградовка 

Заречное а.  с.Заречное 

Надеждинка а.  с.Hадеждинка 

Рощинское а.о. Рощинский с.о. 

Рощинское а.  с.Рощинское 

Димитровка а.  с.Димитровка 

Комсомольское а.  с.Комсомольское 

Краматоровка а.  с.Краматоровка 

Макашевка а.  с.Макашевка 

Октябрьское а.  с.Октябрьское 

Сарыбай а.  с.Сарыбай 

Теңдік а.о. Тендикский с.о. 

Теңдік а.  с.Тендик 

Бірлік а.  с.Бирлик 

Көзашар а.  с.Козашар 

Тихоокеанское а.о. Тихоокеанский с.о. 

Тихоокеанское а.  с.Тихоокеанское 

Дорожное а. с. Дорожное 

Алабота а.  с.Алабота 

Шұңқыркөл а.  с.Шункырколь 

Чермошнян а.о. Чермошнянский с.о. 

Чермошнянка а.  с.Чермошнянка 

Бахмут а.  с.Бахмут 

Леонидовка а.  с.Леонидовка 

Нагорное а.  с.Hагорное 
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Многоцветное а.  с.Многоцветное 

Новоивановка а.  с.Hовоивановка 

Теңес а.  с.Тенес 

Чкалов а.о. Чкаловский с.о. 

Чкалово а.  с.Чкалово 

Новоберезовка а.  с.Hовоберезовка 

Петровка а.  с.Петровка 

Ясная Поляна а.о. Яснополянский с.о. 

Ясная Поляна а.  с.Ясная Поляна 

Вишневка а.  с.Вишневка 

Дашко-Николаевка а.  с.Дашко-Hиколаевка 

Новодворовка а.  с.Hоводворовка 

Тимирязев ауданы Тимирязевский район 

Тимирязев а.о. Тимирязевский с.о. 

Тимирязево а.  с.Тимирязево 

Рассвет а.  с.Рассвет 

Ақсуат а.о. Аксуатский с.о. 

Ақсуат а.  с.Аксуат 

Белоградовка а. о. Белоградовский с.о. 

Белоградовка а.  с.Белоградовка 

Ақсу а.  с.Аксу 

Дзержинский а.о. Дзержинский с.о. 

Дзержинское а.  с.Дзержинское 

Дмитриев а.о. Дмитриевский с.о. 

Дмитриевка а.  с.Дмитриевка 

Жаркен а.  с.Жаркен 

Ынтымақ а.  с.Интымак 

Докучаевка а.о. Докучаевский с.о. 

Докучаево а.  с.Докучаево 

Северное а.  с.Северное 

Есіл а.о. Есильский с. о. 

Есіл а. с. Есиль 

Нарынгүл а. с. Нарынгуль 

Интернационал а. о. Интернациональный с.о. 

Ананьевка а. с. Ананьевка 

Дальнее а. с. Дальнее 

Дружба а.  с.Дружба 

Комсомол а.о. Комсомольский с.о. 

Комсомольское а.  с.Комсомольское 

Первомайское а.  с.Первомайское 

Ленин а.о. Ленинский с.о. 

Ленинское а.  с.Ленинское 

Мичурин а.о. Мичуринский с.о. 
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Мичурино а.  с.Мичурино 

Москворецкий а.о. Москворецкий с.о. 

Москворецкое а.  с.Москворецкое 

Ақжан а.о. Акжанский с.о. 

Ақжан а.  с.Акжан 

Приозерное а.  с.Приозерное 

Құртай а.о. Куртайский с. о. 

Степное а.  с.Степное 

Ракитное а.  с.Ракитное 

Хмельницкий а.о. Хмельницкий с.о. 

Хмельницкое а.  с.Хмельницкое 

Целинный а.о. Целинный с.о. 

Целинное а.  с.Целинное 

Уәлиханов ауданы Уалихановский район 

Кішкенекөл а.о. Кишкенекольский с.о. 

Кішкенекөл а.  с.Кишкенеколь 

Ақтүйесай а.о. Актуйесайский с.о. 

Абай а. с. Абай 

Ақтүйесай а.  с.Актуйесай 

Күзексай а.  с.Кузексай 

Қондыбай а. с.  Кондыбай 

Аманкелді а.о. Амангельдинский с.о. 

Аманкелді а.  с.Амангельды 

Тілеусай ауылы аул Тлеусай 

Саға а.  с.Сага 

Бидайық а.о. Бидайыкский с. о. 

Бидайық а. с. Бидайык 

Жамбыл а.  с.Жамбыл 

Жұмысшы а.  с.Жумысшы 

Өндіріс а.  с.Ондрис 

Көктерек а.о. Коктерекский с.о. 

Мортық а.  с.Мортык 

Көктерек а.  с.Коктерек 

Қарамырза а.  с.Карамырза 

Қайрат а.о. Кайратский с.о. 

Қайрат а.  с.Кайрат 

Жасқайрат а.  с.Жаскайрат 

Жуантөбе а.  с.Жуантобе 

Атансор а. с. Атансор 

Байтақ а. с. Байтак 

Қарасу а.о. Карасуский с. о. 

Аққұдық а. с. Аккудык 

Баянбай а.  с.Баянбай 
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Жарыққопа а.  с.Жарыккопа 

Золотая Нива а.  с.Золотая Hива 

Қазанқап а.  с.Казанкап 

Қаратерек а.о. Каратерекский с. о. 

Қаратерек а.  с.Каратерек 

Күрлеуіт а. с. Курлеут 

Малқара а. с. Малкара 

Қулыкөл а.о. Кулыкольский с.о. 

Қулыкөл а.  с.Кулыколь 

Береке а.  с.Береке 

Қаратал а.  с.Каратал 

Телжан а.о. Тельжанский с.о. 

Телжан а. с. Тельжан 

Көбенсай а.  с.Кобенсай 

Ақбұлақ а.о. Акбулакскийс. о. 

Ақбұлақ а. с. Ақбұлақ 

Қарашілік а.  с.Карашилик 

Молодая Гвардия а.  с.Молодая Гвардия 

Ғабит Мүсірепов ат.ауданы Район им.Габита Мусрепова 

Новоишим а.о. Hовоишимский с.о. 

Новоишим а.  с.Hовоишимское 

Новоишим ст. ст.Hовоишимская 

Андреев а.о. Андреевский с.о. 

Андреевка а.  с.Андреевка 

Беспаловка а.  с.Беспаловка 

Жаңасу а.  с.Жанасу 

Раисовка а.  с.Раисовка 

Бірлік а.о. Бирликский с. о. 

Бірлік а. с. Бирлик 

Старобелка а.  с.Старобелка 

Возвышен а.о. Возвышенский с.о. 

Возвышенка а.  с.Возвышенка 

Брилевка а.  с.Брилевка 

Григорьевка а.  с.Григорьевка 

Стерлитамак а.  с.Стерлитамак 

Чернозубовка а.  с.Чернозубовка 

Құйған а.  с.Куйган 

Гаршин а.о. Гаршинский с.о. 

Гаршино а.  с.Гаршино 

Дүйсеке а. с. Дуйсеке 

Шақпақ а.  с.Шакпак 

Дружба а.о. Дружбинский с.о. 

Дружба а.  с.Дружба 
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Володарское а.  с.Володарское 

Жаркөл а.  с.Жарколь 

Целинное а.  с.Целинное 

Көкалажар а.о. Кокалажарский  с. о. 

Көкалажар а. с.  Кокалажар 

Мәдениет а. с. Мадениет 

Сарыбұлақ а.  с.Сарыбулак 

Қырымбет а.о. Кырымбетский с.о. 

Қырымбет а.  с.Кырымбет 

Мишенка а.  с.Мищенка 

Сокологоровка а.  с.Сокологоровка 

Ломоносов а.о. Ломоносовский с.о. 

Ломоносовка а.  с.Ломоносовка 

Ломоносовское а.  с.Ломоносовское 

Ставрополка а.  с.Ставрополка 

Степное а.  с.Степное 

Урожайное а.  с.Урожайное 

Нежин а.о. Hежинский с.о. 

Нежинка а.  с.Hежинка 

Буденное а.  с.Буденное 

Ефимовка а.  с.Ефимовка 

Тоқсан би а. с. Токсан би 

Куприяновка а.  с.Куприяновка 

Новоселовка а.о. Hовосельский с.о. 

Новоселовка а.  с.Hовоселовка 

Мұқыр а.  с.Мукур 

Привольное а.  с.Привольное 

Приишим а.о. Приишимский с.о. 

Разгульное а.  с.Разгульное 

Рузаев а.о. Рузаевский с.о. 

Рузаевка а.  с.Рузаевка 

Березовка а.  с.Березовка 

Золотоноша а.  с.Золотоноша 

Сарыадыр а.  с.Сарыадыр 

Сивковка а.  с.Сивковка 

Чернобаевка а.  с.Чернобаевка 

Салқынкөл а.о. Салкынкольский с. о. 

Салқынкөл а.  с.Салкынколь 

Тоқтыа. с. Токты 

Тахтаброд а.о. Тахтабродский с.о. 

Тахтаброд а.  с.Тахтаброд 

Ковыльное а.  с.Ковыльное 

Литвиновка а.  с.Литвиновка 
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Привольное а.  с.Привольное 

Рухловка а.  с.Рухловка 

Сазоновка а.  с.Сазоновка 

Червонный а.о. Червонный с.о. 

Червонное а.  с.Червонное 

Пески а.  с.Пески 

Ұзынкөл а.  с.Узынколь 

Чистополье а.о. Чистопольский с.о. 

Чистополье а.  с.Чистополье 

Дубровка а.  с.Дубровка 

Князевка а.  с.Князевка 

Симоновка а.  с.Симоновка 

Ялты а.  с.Ялты 

Шөптікөл а.о. Шоптыкольский с.о. 

Шөптікөл а.  с.Шоптыколь 

Үлкенталсай а.  с.Большой Талсай 

Жаркөл а.  с.Жарколь 

Қоңырсу а.  с.Конырсу 

Шұқыркөл а.о. Шукыркольский с.о. 

Шұқыркөл а.  с.Шукырколь 

Қараағаш а.  с.Караагаш 

15 жылдық Қазақстан а.  с.15 лет Казахстана 
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Шығыс Қазақстан облысы 

Восточно-Казахстанская область 

 

Объектінің атауы 

Наименование объекта 

қазақ тілінде 

на казахском языке 

орыс тілінде 

на русском языке 

Шығыс Қазақстан облысы Восточно-Казахстанская область 

Өскемен Қ.Ә. Усть-Каменогорск Г.А. 

Өскемен қ. г.Усть-Каменогорск 

Меновное а.о. Меновновский с.о. 

Меновное с. с.Меновное 

Прудхоз а. с.Прудхоз 

Ахмирово а. с.Ахмирово 

Ново-Ахмирово а. с.Hово-Ахмирово 

Ново-Троицкое а. с.Hово-Троицкое 

Ново-Явленка а. с.Hово-Явленка 

Самсоновка а. с.Самсоновка 

Аягөз Қ.Ә. Аягоз Г.А. 

Айғыржал а. с.Айгыржал 

Егізқызыл а. с.Егизкызыл 

Жыланды а. с.Жиланды 

Көшкентал а. с.Кошкентал 

Аягөз қ. г.Аягоз 

Зыряновск Қ.Ә. Зыряновск Г.А. 

Зыряновск қ. г.Зыряновск 

Курчатов Қ.Ә. Курчатов Г.А. 

Курчатов қ. г.Курчатов 

Риддер Қ.Ә. Риддер Г.А. 

Риддер қ. г.Риддер 

Үлбі к.ә. Ульбинская п.а. 

Үлбі к. п.Ульба 

Бутаково а. с.Бутаково 

Лениногор орманшар Лениногорский лесхоз 

Тишинский а. с.Тишинский 

Лениногор демалыс үйі Дом отдыха Лениногорский 

71 км рзд. рзд.71 км 

Үлбіқұрылыс ст. ст.Ульбастрой 

Пригородный а.о. Пригородный с.о. 

Пригордное а. с.Пригородное 

Аэродромное а. с.Аэродромное 

Крольчатник а. с.Крольчатник 

Жоғарғы Хайрузовка а. с.Верхняя Хайрузовка 

Ларионов үйі Дом Ларионова 
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Громатуха а. с.Громатуха 

Коноваловка а. с.Коноваловка 

Ливино а. с.Ливино 

Резников омартасы пасека Резникова 

Ермолаевка а. с.Ермолаевка 

Гусликов қонысы поселье Гусликова 

Сыромятников қонысы поселье Сыромятникова 

Новая Королевка а. с.Hовая Королевка 

Алаев Б. қонысы поселье Алаева Б. 

Афанасева қонысы поселье Афанасевой 

Базилевский қонысы поселье Базилевского 

Бурыкин қонысы поселье Бурыкина 

Гусликов қонысы поселье Гусликова 

Кармуков қонысы поселье Кармукова 

Немцев қонысы поселье Hемцева 

Пыриков қонысы поселье Пырикова 

Сизев қонысы поселье Сизева 

Синельников қонысы поселье Синельникова 

Сорокин қонысы поселье Сорокина 

Кривошапов қонысы поселье Кривошапова 

Черенков қонысы поселье Черенковой 

Черков қонысы поселье Черкова 

Ягин шар.қож кр.хоз Ягина 

8 наурыз а. с.8 Марта 

Козлов қонысы поселье Козлова 

Кривых қонысы поселье Кривых 

Немцев қонысы поселье Hемцева 

Сазонов шар.қож кр.хоз Сазонова 

Синюшонок а. с.Синюшонок 

Алаев қонысы поселье Алаева 

Поперечное а. с.Поперечное 

Болатов кыстауы зимовка Болатова 

Кордон Кордон 

Банников шар. қож кр.хоз Банникова 

Жуков шар. қож кр.хоз Жукова 

Глушаков омартасы Пасека Глушакова 

Каймаков шар. қож кр.хоз Каймакова 

Кордон орманшар Кордон лесхоза 

Семей Қ.Ә. Семей Г.А. 

Семей қ. г.Семей 

Абралы а.о. Абралинский с.о. 

Абралы а. с.Абралы 

Ақшабай а. с.Акшабай 
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Алсай а. с.Алсай 

Бастүйық а. с.Бастуйык 

Жорабай а. с.Жорабай 

Кенжебек а. с.Кенжебек 

Қабаш а. с.Кабаш 

Қарақұдық а. с.Каракудык 

Қожымбек а. с.Кожымбек 

Қоңырша а. с.Конырша 

Қосшоқы а. с.Косшокы 

Құрманбай а. с.Курманбай 

Қызылтас а. с.Кызылтас 

Маужан а. с.Маужан 

Орал а. с.Орал 

Оспанқұл а. с.Оспанкул 

Серікбай а. с.Серикбай 

Таңбалы а. с.Танбалы 

Табеке а. с.Табеке 

Тобылғылы а. с.Тобылгылы 

Тоғызбай а. с.Тогизбай 

Шәріп а. с.Шарип 

Омар а. с.Омар 

Байзақ а. с.Байзак 

Маутан 2 а. с.Маутан 2 

Саңқы а. с.Санкы 

Керегетас а. с.Керегетас 

Ақбастау а. с.Акбастау 

Қауғабай а. с.Каугабай 

Саңқы 2 а. с.Санкы 2 

Айбас а. с.Айбас 

Қарақұдық а. с.Каракудык 

Айнабұлақ а.о. Айнабулакский с.о. 

Айнабұлақ а. с.Айнабулак 

Жаңабаз қыстауы зимовка Жанабаз 

Қасымбек қыстауы зимовка Касымбек 

Қарабұжыр қыстауы зимовка Карабужыр 

Қарашоқы 2 қыстауы зимовка Карашокы 2 

Қарашоқы 4 қыстауы зимовка Карашокы 4 

Қызыл қыстауы зимовка Кызыл 

Құрманәлі қыстауы зимовка Курманали 

Сұңқар қыстауы зимовка Сункар 

Тасбасқан қыстауы зимовка Тасбаскан 

Самай а. с.Самай 

Ақбұлақ а.о. Акбулакский с.о. 
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Ақбұлақ а. с.Акбулак 

Әубәкір а. с.Аубакир 

Аршалы а. с.Аршалы 

Ақан а. с.Ахан 

Балтабек а. с.Балтабек 

Байсары а. с.Байсары 

Қажы а. с.Кажы 

Қоңырат а. с.Конырат 

Көжкей а. с.Кожкей 

Салақ 1 а. с.Салак 1 

Темеш а. с.Темеш 

Төре а. с.Торе 

Тұщықұдық а. с.Тушыкудык 

Үкілішат а. с.Укилишат 

Алғабас а.о. Алгабасский с.о. 

Алғабас а. с.Алгабас 

Құлжабас а. с.Кулжабас 

Киікқашқан а. с.Кииккашкан 

Жал а. с.Жал 

Тоғым а. с.Тогым 

Қызылжал а. с.Кызылжал 

Айдабол а. с.Айдабол 

Найманбай а. с.Hайманбай 

Достық а.о. Достыкский с.о. 

Шекоман а. с.Чекоман 

Достық а. с.Достык 

Талды уч. уч.Талды 

Ертіс а.о. Иртышский с.о. 

Мұқыр а. с.Мукур 

Мұрат а. с.Мурат 

Ново-Чайковка уч. уч.Hово-Чайковка 

рзд.16 рзд.16 

рзд.22 рзд.22 

Прииртышское а. с.Прииртышское 

Жалпақ а. с.Жалпак 

Кенжебай а. с.Кенжебай 

Крупская ат.а. с.им.Крупской 

Жазық а.о. Жазыкский с.о. 

Жазық а. с.Жазык 

Ақтас а. с.Актас 

Алтыапан а. с.Алтыапан 

Арғымбай а. с.Аргымбай 

Березка а. с.Березка 
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Водокачка а. с.Водокачка 

Егінші а. с.Егинши 

Ербала а. с.Ербала 

Жақан а. с.Жакан 

Жырық 1 а. с.Жырык 1 

Жырық 2 а. с.Жырык 2 

Заветы Ильича а. с.Заветы Ильича 

Күйгенқұдық а. с.Куйгенкудык 

Қарағанды а. с.Караганды 

Қаракемпір а. с.Каракемпир 

Қарасеңгір а. с.Карасенгир 

Қызылтаң а. с.Кызылтан 

Обалы а. с.Обалы 

Сарапан а. с.Сарапан 

Сарыкемпір а. с.Сарыкемпир 

Төраңғыр а. с.Торангыр 

Үсен а. с.Усен 

Юбилейный а. с.Юбилейный 

Жиенәлі а.о Жиеналинский с.о 

Бүкенші а. с.Букенчи 

Байғазы уч. уч.Байгазы 

Жасбүлек уч. уч.Жасбулек 

Қарабас уч. уч.Карабас 

Үшаша а. с.Ушаша 

Маралды а. с.Маралды 

Арғынбай уч. уч.Аргынбай 

Мойылдыбұлақ уч. уч.Мойылдыбулак 

Смаил уч. уч.Смаил 

Ерлан а. с.Ерлан 

Айнабұлақ а. с.Айнабулак 

Айғали а. с.Айгали 

Жұлдыз а. с.Жулдыз 

Арна а. с.Арна 

Балауса а. с.Балауса 

Зағитов а. с.Загитов 

Жәнібек а. с.Жанибек 

Тұрым а. с.Турым 

Еркебұлан а. с.Еркебулан 

Болашақ а. с.Болашак 

Знамен а.о. Знаменский с.о. 

Знаменка а. с.Знаменка 

Жалын уч. уч.Жалын 

Суықбұлақ 2 а. с.Суык булак 2 
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Үштаған уч. уч.Уштаган 

Қыземшек а. с.Кыземшек 

Әтей уч. уч.Атей 

Арап уч. уч.Арап 

Беляш уч. уч.Беляш 

Көксу уч. уч.Коксу 

Қайыңды уч. уч.Кайынды 

Қарасай уч. уч.Карасай 

Күлібай уч. уч.Кулибай 

Мұқырбұлақ уч. уч.Мукырбулак 

Сарыбұлақ уч. уч.Сарыбулак 

Семейтау уч. уч.Семейтау 

Суықбұлақ уч. уч.Суыкбулак 

17 мың уч. уч.17 тысяч 

Ұпай уч. уч.Упай 

Шетқызыл уч. уч.Шеткызыл 

Шолағасу уч. уч.Шолагасу 

Семейтау 2 а. с.Семейтау 2 

Семейтау 3 а. с.Семейтау 3 

Кенжебай а. с.Кенжебай 

Нәсіпбек а. с.Насипбек 

Қошқарбай а. с.Кошкарбай 

Өгіз Өлген а. с.Огиз Олген 

Актас а. с.Актас 

Әсемхан а. с.Асемхан 

Чкалов 2 а. с.Чкалов 2 

Мамайкөл а. с.Мамайколь 

Қызылотау а. с.Красная Юрта 

Әубәкір уч. уч.Аубакир 

Ақзам уч. уч.Акзам 

Бидайық уч. уч.Бидайык 

Босаға уч. уч.Босага 

Исахан уч. уч.Исахан 

Қаратөбе уч. уч.Каратобе 

Қызылқия уч. уч.Кызылкия 

Қуандық уч. уч.Куандык 

Новая база уч. уч.Hовая база 

Репинка уч. уч.Репинка 

Сарша уч. уч.Сарша 

Чкалов уч. уч.Чкалов 

Сынтас с. с.Сынтас 

Новобаженово а.о. Hовобаженовский с.о. 

Новобаженово а. с.Hовобаженово 
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Баженово а. с.Баженово 

Бұлақ а. с.Булак 

Қияқты а. с.Киякты 

Климентьевка а. с.Климентьевка 

Талдықорған а. с.Талдыкорган 

Қараөлең а.о. Карауленский с.о. 

Қайнар а. с.Кайнар 

Қараөлең а. с.Караолен 

Айнашолақ а. с.Айнашолак 

Байсейіт а. с.Байсеит 

Бассақал а. с.Бассакал 

Қабанбай а. с.Кабанбай 

Қабақши 1 а. с.Кабакши 1 

Қабақши 2 а. с.Кабакши 2 

Мазақбай а. с.Мазакбай 

Маремік 1 а. с.Маремик 1 

Маремік 2 а. с.Маремик 2 

Мастекбай а. с.Мастекбай 

Өзер а.о. Озерский с.о. 

Өзеркі а. с.Озерки 

Қаштақ а. с.Каштак 

Қаштақ орманшар Каштакское лесхоз 

Кіші Ақтөбе а. с.Малая Актобе 

Қаракөл а. с.Караколь 

Балтатарақ а. с.Балтатарак 

Половинка а. с.Половинка 

Типқашы а. с.Типкаши 

Талица а. с.Талица 

Приречный а.о. Приречный с.о. 

Приречное а. с.Приречное 

рзд.1 рзд.1 

Гранитное а. с.Гранитное 

Жұра а. с.Жура 

Жарқын а. с.Жаркын 

Мұздыбай а. с.Муздыбай 

Күлтөбе а. с.Культобе 

Шоптығақ а. с.Шоптыгак 

Таңат а.о. Танатский с.о. 

Танат а. с.Танат 

Социалистік Қазақстан а. с.Социалистик Казахстан 

Әзімбай а. с.Азимбай 

Аққора 2 а. с.Аккора 2 

Алтыуақыт а. с.Алтыуакыт 
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Аршабай а. с.Аршабай 

Арем 2 а. с.Арем 2 

Баспақ а. с.Баспак 

Қайыңды а. с.Кайынды 

Қаражал а. с.Каражал 

Қаражал 1 а. с.Каражал 1 

Керегетас а. с.Керегетас 

Қызылшоқы 1 а. с.Кызылшокы 1 

Сарыбұлақ а. с.Сарыбулак 

Тезекбай а. с.Тезекбай 

Шаған к.ә. Чаганская п.а. 

Шаған к. п.Чаган 

Шүлбі к.ә. Шульбинская п.а. 

Шүлбі к. п.Шульбинск 

Абай ауданы Абайский район 

Қарауыл а.о. Караульский с.о. 

Қарауыл а. с.Караул 

Кеңгірбай би а.о. Кенгирбайбийский с.о 

Кеңгірбай би а. а.Кенгирбай би 

Жидебай а. с.Жидебай 

Арқат а.о. Архатский с.о. 

Арқат а. с.Архат 

Орда а. с.Орда 

Қасқабұлақ а.о. Каскабулакский с.о. 

Қасқабұлақ а. с.Каскабулак 

Борлы а. с.Борлы 

Құндызды а.о. Кундыздинский с.о. 

Жүрекадыр а. с.Журекадыр 

Мендеке а. с.Мендеке 

Жаңаарна а. с.Жанаарна 

Медеу а.о. Медеуский с.о. 

Медеу а. с.Медеу 

Көкбай а.о. Кокбайский а.о. 

Көкбай а. с.Кокбай 

Баянқар а. с.Баянкар 

Рамазан а. с.Рамазан 

Тоқтамыс а.о. Токтамысский с.о 

Тоқтамыс а. с.Токтамыс 

Сарыжал а.о. Сарыжалский с.о. 

Сарыжал а. с.Сарыжал 

Аягөз ауданы Аягозский район 

Айқыз а.о. Айгызский с.о. 

Айқыз а. с.Айгыз 
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Айтуар а. с.Айтуар 

Әубәкір а. с.Аубакир 

Баймұса а. с.Баймуса 

Батырбай а. с.Батырбай 

Қалыбай а. с.Калыбай 

Кәрібжан а. с.Карибжан 

Қожа а. с.Кожа 

Қызай а. с.Кызай 

Қызылкесек а. с.Кызылкесек 

Қорайлы а. с.Корайлы 

Құйған а. с.Куйган 

Майтас а. с.Майтас 

Маусымбай а. с.Маусымбай 

Мектеп а. с.Мектеп 

Саға а. с.Сага 

Сағындық а. с.Сагындык 

Оңғар а. с.Онгар 

Оразбай а. с.Оразбай 

Хамит а. с.Хамит 

Шалай а. с.Шалай 

Орталықбаз Центрбаза 

Борлы а. с.Борлы 

Көксала а. с.Коксала 

Балду а. с.Балду 

Бірген а. с.Бирген 

Бозахан а. с.Бозахан 

Дөненбай а. с.Доненбай 

Дөребай а. с.Доребай 

Жаңабаз а. с.Жанабаз 

Мереке а. с.Мереке 

Молдахан а. с.Молдахан 

Мырзахан а. с.Мырзахан 

Нөке а. с.Ноке 

Нұрым а. с.Нурым 

Отырықшы а. с.Отырыкшы 

Рай а. с.Рай 

Төленді а. с.Толенды 

Ақтоғай к.ә. Актогайская п.а. 

Ақтоғай к. п.Актогай 

Ақшатау а.о. Акшатауский с.о. 

Дөненбай а. с.Доненбай 

Айнабұдақ а. с.Айнабудак 

Қызыалдар а. с.Кызыалдар 
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Мұстафа а. с.Мустафа 

Тынышби а. с.Тынышби 

Ақкілет а. с.Акклет 

Ақтай а. с.Актай 

Байсұлтан а. с.Байсултан 

Балпош а. с.Балпош 

Қалғытты а. с.Колгутты 

Әбутолла а. с.Абутолла 

Жартыбай а. с.Жартыбай 

Қоңыртау а. с.Коныртау 

Ағали а. с.Агали 

Алдаберген а. с.Алдаберген 

Жалғызсу а. с.Жалгызсу 

Жакей а. с.Жакей 

Ізімбай а. с.Изимбай 

Қадеш а. с.Кадеш 

Қалибай а. с.Калибай 

Қарамай а. с.Карамай 

Кенжебай а. с.Кенжебай 

Керібай а. с.Керибай 

Қопа а. с.Копа 

Қызылағаш а. с.Кызылагаш 

Мұздыбұлақ а. с.Муздыбулак 

Өкпеті а. с.Окпети 

Сарыжомарт а. с.Сарыжомарт 

Смағұл а. с.Смагул 

Қалибай 1 а. а.Калибай 1 

Ақшәулі а.о. Акшаулинский с.о. 

Ақшәулі а. с.Акшаули 

Қарабұлақ а. с.Карабулак 

Ақши а.о. Акшийский с.о. 

Ақши а. с.Акши 

Әли а. а.Али 

Егіндібұлақ а. а.Егендибулак 

Ескісынтас а. а.Ескисынтас 

Жаңасынтас а. а.Жанасынтас 

Қанапия а. а.Канапия 

Көкашы а. а.Кокашы 

Қызылбастау а. а.Кызылбастау 

Өмірбай а. а.Омирбай 

Ақтүбек а. с.Актубек 

Ақтас а. а.Актас 

Алтуайт а. а.Алтуайт 
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Іргебай а. а.Иргебай 

Қарашоқы а. а.Карашокы 

Сүйекбай а. а.Суйекбай 

Тұяқбай а. а.Туякбай 

Байқошқар а.о. Байкошкарский с.о. 

Байқошқар а. с.Байкошкар 

Аққайың а. с.Аккайын 

Ақтан а. с.Актан 

Кенсуат а. а.Кенсуат 

Нұрдос а. а.Нурдос 

Айдос а. а.Айдос 

Айдос 1 а. а.Айдос 1 

Сырым а. а.Сырым 

Жәкен а. а.Жакен 

Алнұр а. а.Алнур 

Қуат а. а.Куат 

Дәулет а. а.Даулет 

Нұржан а. а.Нуржан 

Рауан а. а.Рауан 

Үшөзен а. а.Ушозен 

Ермек а. а.Ермек 

Динар а. а.Динар 

Айбол а. а.Айбол 

Баршатас а.о. Баршатасский с.о. 

Баршатас а. с.Баршатас 

Бидайық а.о. Бидайыкский с.о. 

Бидайық а. с.Бидайык 

Ақни а. а.Акни 

Әбдіресін а. с.Абдресин 

Жалын а. с.Жалын 

Жатақбет а. а.Жатакбет 

Малдайындау Заготскот 

Мартын а. а.Мартын 

Қараағаш а. с.Караагаш 

Қаразат а. а.Каразат 

Кенжеқара а. с.Кенжекара 

Құралай а. с.Куралай 

Қосбейіт а. с.Косбеит 

Көктем а. с.Коктем 

Қосағаш а. с.Косагаш 

Саябай а. с.Саябай 

Сатай а. с.Сатай 

Шағрай а. с.Шаграй 
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Емелтау а.о. Емелтауский с.о. 

Емелтау а. с.Емелтау 

Жорға а.о. Жоргинский с.о. 

Жорға а. с.Жорга 

Қосқұман а. с.Коскуман 

Нұрбай а. с.Hурбай 

Қараағаш а.о. Карагашский с.о. 

Қараағаш а. с.Караагаш 

Атүбек а. с.Атубек 

Қырма а. с.Кырма 

отар 1 а. с. отар 1 

отар 2 а. с. отар 2 

отар 3 а. с. отар 3  

Сөрелі 1 а. с.Сорели 1 

Сөрелі 2 а. с.Сорели 2 

Қаражал а. с.Каражал 

Еріқара а. с.Ерикара 

Сарашоқы а. с.Сарашокы 

Үшқарасу а. с.Ушкарасу 

Қопа а.о. Копинский с.о. 

Қопа а. с.Копа 

Қарақұм а. с.Каракум 

Қарасу а. с.Карасу 

Қосағаш а.о. Косагашский с.о. 

Қосағаш а. с.Косагаш 

Ақышбай а. с.Акышбай 

Желдібай а. с.Желдыбай 

Қусақ а. с.Кусак 

Сымтас а. с.Сымтас 

Сарымолла а. с.Сарымолла 

Шет а. с.Шет 

Егіндібұлақ а. с.Егиндыбулак 

Қарабұлақ а. с.Карабулак 

Мәдениет а.о. Мадениетский с.о. 

Мәдениет а. с.Мадениет 

Арай а. с.Арай 

Дәулет а. с.Даулет 

Көл а. с.Коль 

Қоянды а. с.Коянды 

Суарлы а. с.Суарлы 

Сұңқар а. с.Сункар 

Талдыбұлақ а. с.Талдыбулак 

Жандос а. с.Жандос 
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Қарабұжыр а. с.Карабужыр 

Қызылқайнар а. с.Кызылкайнар 

Кішікөктал а. с.Кишикоктал 

Жарқымбай а. с.Жаркымбай 

Қабырғатал а. с.Кабыргатал 

Көктал а. с.Коктал 

Майлин а.о. Майлинский с.о. 

Майлин а. с.Майлино 

Барақ а. с.Барак 

Жыланды а. с.Жыланды 

Ибағар а. с.Ибагар 

Қансейіт а. с.Кансеит 

Қасқасу а. с.Каскасу 

Көксу а. с.Коксу 

Текежан а. с.Текежан 

Медетжан а. с.Медетжан 

Қаражартас а. с.Каражартас 

Үйтас а. с.Уйтас 

Қарабұлақ а. с.Карабулак 

Ескі Майлин а. с.Старое Майлино 

Топар а. с.Топар 

Тоқтар а. с.Токтар 

Тосқара 1 а. с.Тоскара 1 

Тосқара 2 а. с.Тоскара 2 

Малкелді а.о. Малгельдинский с.о. 

Қорық а. с.Корык 

Ешке а. с.Ешке 

Каугай а. с.Каугай 

Құсмұрын а. с.Кусмурын 

Құр а. с.Кур 

Самал а. с.Самал 

3 ферма 3 ферма 

Масақбай а. с.Масакбай 

Жайна а. с.Жайна 

Комет а. с.Комет 

1 ферма 1 ферма 

Мыңбұлақ а.о. Мынбулакский с.о. 

Ай а. с.Ай 

Айка а. с.Айка 

Қасқырбай 1 а. с.Каскырбай 1 

Қасқырбай 2 а. с.Каскырбай 2 

Қасқырбай 3 а. с.Каскырбай 3 

Қызылқайнар а. с.Кызылкайнар 
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Ақтас а. с.Актас 

Қарабай а. с.Карабай 

Қолғалы а. с.Колгалы 

Ескенебұлағы а. с.Ескенебулагы 

3 гурт 3 гурт 

Қаржартас а. с.Каржартас 

Мыңбұлақ а. с.Мынбулак 

3 мекен 3 точка 

Шәкірті а. с.Шакирти 

Желдіқара а. с.Желдыкара 

Ақбастау а. с.Акбастау 

Қазанкемпір а. с.Казанкемпир 

Кеңқолат а. с.Кенколат 

Жаманақ а. с.Жаманак 

Қайыңды а. с.Каинды 

Қызылшоқы а. с.Кызылшокы 

Тоқбай а. с.Токбай 

Томала а. с.Томала 

Нарын а.о. Hарынский с.о. 

Шынқожа а. с.Шынкожа 

Бетонбаз Бетонбаз 

Ай а. с.Ай 

Шопан үйі Дом чабана 

Қарауыл а. с.Караул 

Шопан үйі Дом чабана 

Төленді а. с.Толенды 

Ботабай а. с.Ботабай 

Шопан үйі Дом чабана 

Өркен а.о. Оркенский с.о. 

Өркен а. с.Оркен 

Ақши а. с.Акши 

Досқанат а. с.Дос канат 

Жалғызтал а. с.Жалгыстал 

Жасклен а. с.Жасклен 

Жасталап а. с.Жасталап 

Жігер а. с.Жигер 

Қаражиде а. с.Каражиде 

Қосай а. с.Косай 

Құлақмет а. с.Кулакмет 

Құрманбай а. с.Курманбай 

Ортақон а. с.Ортакон 

Райымқан а. с.Райымкан 

Сейітқан а. с.Сеиткан 
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Тасбау а. с.Тасбау 

Тілеміс а. с.Тлемис 

Тұғыл а. с.Тугыл 

Тұрлыбек а. с.Турлубек 

Сарыарқа а.о. Сарыаркинский с.о. 

Сарыарқа а. с.Сарыарка 

Белтұма а. с.Бельтума 

Биесимас а. с.Биесимас 

Ақтас а. с.Актас 

Шұбартөс а. с.Шубартос 

Мамырсу а.о. Мамырсуский с.о. 

Мамырсу а. с.Мамырсу 

Әбдірахман а. с.Абдрахман 

Алпысатар а. с.Алпысатар 

Алтынай а. с.Алтынай 

Депо Депо 

Жалғызқайың а. с.Жалгызкайын 

Жағыпар а. с.Жагыпар 

Аманғазы а. с.Амангазы 

Қаражал а. с.Каражал 

Қарашоқа а. с.Карашока 

Көгілдір а. с.Когилдир 

Көктерек а. с.Коктерек 

Комсомол а. с.Комсомол 

Қопалы а. с.Копалы 

Көпірбұлақ а. с.Копирбулак 

Лагерь Лагерь 

Матвей а. с.Матвей 

Жұмағұл а. с.Жумагул 

Батпақ а. с.Батпак 

Сарыөзек а. с.Сарыозек 

Бозай а. с.Бозай 

Тарлаулы а.о. Тарлаулинский с.о. 

Тарлаулы а. с.Тарлаулы 

Ажырық а. с.Ажирык 

Қозы-Көрпеш а. с.Козы-Корпеш 

Ақбұлақ ст. ст.Акбулак 

Ақши а. с.Акши 

Жүзағаш ст. ст.Жузагаш 

Қопа а. с.Копа 

Таңсық ст. ст.Тансык 

Тарбағатай а.о. Тарбагатайский с.о 

Тарбағатай а. с.Тарбагатай 
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Әбдіразақ 1 а. с.Абдразак 1 

Ақбаз а. с.Акбаз 

Ақбастау а. с.Акбастау 

Боз а. с.Боз 

Боқас а. с.Бокас 

Бостанбай а. с.Бостанбай 

Жакула а. с.Жакула 

Жангелді а. с.Жангельды 

Қараой а. с.Караой 

Қарасу а. с.Карасу 

Көрпеш а. с.Корпеш 

Көкқия а. с.Коккия 

Қызылқора а. с.Кызылкора 

Мақажан а. с.Макажан 

Мыңбұлақ а. с.Мынбулак 

Оянбірлік а. с.Оянбирлик 

Пұшбақбай а. с.Пушбакбай 

Райбай а. с.Райбай 

Сангру а. с.Сангру 

Сиырқара а. с.Сиыркара 

Сыдық а. с.Сыдык 

Таркезең а. с.Таркезен 

Тұрар 2 а. с.Турар 2 

Үмбетей а. с.Умбетей 

Хабин а. с.Хабин 

Шленбай а. с.Шленбай 

Әбден а. с.Абден 

Абдан а. с.Абдан 

Текбұлақ а. с.Текбулак 

Ақшоқы а. с.Акшокы 

Жанпейіс а. с.Жанпеис 

Өлеңбай а. с.Оленбай 

Малтүгел а. с.Малтугел 

Әбдіразақ 2 а. с.Абдразак 2 

Әбсейіт а. с.Абсеит 

Айнабай а. с.Айнабай 

Исабек а. с.Исабек 

Молдабай а. с.Молдабай 

Назарбай а. с.Назарбай 

Өмірбай а. с.Омирбай 

Сампай а. с.Сампай 

Серкебай а. с.Серкебай 

Ортаарал а. с.Ортаарал 
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Қабылбай а. с.Кабылбай 

Өтеп а. с.Отеп 

Мекен Точка 

Бесқарағай ауданы Бескарагайский район 

Бесқарағай а.о. Бескарагайский с.о. 

Бесқарағай а. с.Бескарагай 

Баскөл а.о. Баскольский с.о. 

Новая Николаевка а. с.Hовая Hиколаевка 

Баскөл а. с.Басколь 

Базаркөл а. с.Базарколь 

Кермекдальн а. с.Кермекдальн 

Сарықамыс 2 а. с.Сарыкамыс 2 

Сарықамыс 3 а. с.Сарыкамыс 3 

Бөкебай а. с.Букебай 

Беген а.о. Бегенский с.о. 

Беген а. с.Бегень 

Жандос а. с.Жандос 

Босшілік мал жайылымы Жив.т.Босшилик 

Беген орманшар Бегенский лесхоз 

Глухов а.о. Глуховский с.о. 

Глуховка а. с.Глуховка 

Ақкөл а. с.Аккульск 

Белокаменка а. с.Белокаменка 

Бірлік а. с.Бирлик 

Жыланды а. с.Джеланды 

Старая Крепость а. с.Старая Крепость 

Елімай спортбазасы Спортивная база Елимай 

Лесная Поляна лагері Лагерь Лесная Поляна 

Стеклянка а. с.Стеклянка 

Дөлен а.о. Долонский с.о. 

Дөлен а. с.Долонь 

Шығыс орманшар Восточный лесхоз 

ХПП кенті Поселок ХПП 

Бөдене а. с.Бодене 

Алға мал жайылымы Жив.точка Алга 

Бланка мал жайылымы Жив.точка Бланка 

Жаңақұм мал жайылымы Жив.точка Жанакум 

Көл мал жайылымы Жив.точка Коль 

Окун мал жайылымы Жив.точка Окунь 

Тасқұдық мал жайылымы Жив.точка Таскудык 

Тұзөндірісі мал жайылымы Жив.точка Сольпром 

Мостик а. с.Мостик 

Черемушка а. с.Черемушка 



487 
 

Жаңабаз мал жайылымы Жив.точка Hовая база 

Канөнер а.о. Канонерский с.о. 

Қанөнер а. с.Канонерка 

Қарабаш а. с.Карабаш 

Қарамырза а. с.Карамырза 

Малая Владимировка а.о. Маловладимировский с.о. 

Малая Владимировка а. с.Малая Владимировка 

Рамадан шекарасы Кордон Рамадан 

Бозтал а. с.Бозтал 

Семенов а.о. Семеновский с.о. 

Семеновка а. с.Семеновка 

Дөңгелек а. с.Донгелек 

Теректі а. с.Теректы 

Cеменовское орманшар Семеновский лесхоз 

Өндіріс а. с.Ондирис 

Семияр а.о. Семиярский с.о. 

Семиярка а. с.Семиярка 

Байбура а. с.Байбура 

Қожахмет а. с.Кожахмет 

Нұрбай а. с.Hурбай 

Шамар а. с.Шамар 

Кривинка а. с.Кривинка 

Құланшы а. с.Куланшы 

Миялы 1 а. с.Миялы 1 

Миялы 2 а. с.Миялы 2 

Тарақты а. с.Таракты 

Шіліктікөл а. с.Чиликтыколь 

Лесное а. с.Лесное 

Алтыбай а. с.Алтыбай 

Грачи а. с.Грачи 

Мұздықұдық а. с.Муздыкудык 

Мұқатай а. с.Мукатай 

Целинный а. с.Целинный 

Чумычкино а. с.Чумычкино 

Соснов а.о. Сосновский с.о. 

Сосновка а. с.Сосновка 

Қоянбай а. с.Коянбай 

Морозов орманшар Морозовский лесхоз 

Полянка а. с.Полянка 

Бородулиха ауданы Бородулихинский район 

Бородулиха а.о. Бородулихинский с.о. 

Бородулиха а. с.Бородулиха 

Барышовка а. с.Барышовка 
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Знаменка а. с.Знаменка 

Поднебесное а. с.Поднебесное 

Успенка а. с.Успенка 

Андреев а.о. Андреевский с.о. 

Михайличенково а. с.Михайличенково 

Петроградское а. с.Петроградское 

Белағаш а.о. Бель-Агачский с.о. 

Белағаш а. с.Бель-Агач 

Беккарьер а. с.Беккарьер 

Бековка а. с.Бековка 

рзд.Дүйсекен рзд.Дюсакен 

Зенковка а. с.Зенковка 

рзд.41 рзд.41 

Өмірзақ а. с.Умурзак 

Бақа а.о. Бакинский с.о. 

Қарөстелі а. с.Коростели 

Ауыл ст. ст.Аул 

Тар а. с.Тарск 

Дмитриев а.о. Дмитриевский с.о. 

Дмитриевка а. с.Дмитриевка 

Бурабай а. с.Боровое 

Жезкент к.ә. Жезкентская п.а. 

Жезкент к. п.Жезкент 

Жернов а.о. Жерновский с.о. 

Жерновка а. с.Жерновка 

Боровлянка а. с.Боровлянка 

Поллог а. с.Поллог 

Зубаир а.о. Зубаировский с.о. 

Зубаир а. с.Зубаир 

Байтанат а. с.Байтанат 

Жаңаауыл а. с.Жанаауыл 

Краснояр а.о. Красноярский с.о. 

Қызылжар а. с.Красный Яр 

Речное а. с.Речное 

Ленин а.о. Ленинский с.о. 

Песчанка а. с.Песчанка 

Алексеевка а. с.Алексеевка 

Екінші Бесжылдық а. с.2 Пятилетка 

Жаңа Васильевка а. с.Hово-Васильевка 

Мурзово а. с.Мурзово 

Новодвор а.о. Hоводворовский с.о. 

Ивановка а. с.Ивановка 

Березовка қосшар Подхоз Березовка 
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Березовка емдеу-сауықтыруы Санаторий Березовка 

Сосновка а. с.Сосновка 

Новопокровка а.о. Hовопокровский с.о. 

Новопокровка а. с.Hовопокровка 

Арбузное а. с.Арбузное 

Сарыноғай а. с.Сарногай 

Новошульба а.о. Hовошульбинский с.о. 

Новая Шульба а. с.Hовая Шульба 

Ключики а. с.Ключики 

Потапенково а. с.Потапенково 

Пролетарка а. с.Пролетарка 

Солоновка а. с.Солоновка 

Переменов а.о. Переменовский с.о. 

Переменовка а. с.Переменовка 

Андроновка а. с.Андроновка 

Орловка а. с.Орловка 

Ремки а. с.Ремки 

Петропавл а.о. Петропавловский с.о. 

Петропавловка а. с.Петропавловка 

Воскресеновка а. с.Воскресеновка 

Изатулла а. с.Изатулла 

Мещанка а. с.Мещанка 

Подборный а.о. Подборный с.о. 

Камышенка а. с.Камышенка 

Михайловка а. с.Михайловка 

Романовка а. с.Романовка 

Степной а.о. Степной с.о. 

Шелехово а. с.Шелехово 

Вознесеновка а. с.Вознесеновка 

Орловка а. с.Орловка 

Троицкое а. с.Троицкое 

Таврия а.о. Таврический с.о. 

Буркотово а. с.Буркотово 

Богомолово а. с.Богомолово 

Кондратьевка а. с.Кондратьевка 

Сохновка а. с.Сохновка 

Уба-Форпост а.о. Уба-Форпостовский с.о. 

Уба-Форпост а. с.Уба-Форпост 

Девятка а. с.Девятка 

Глубокое ауданы Глубоковский район 

Глубокое к.ә. Глубоковская п.а. 

Глубокое к. п.Глубокое 

Алтай к.ә. Алтайская п.а. 
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Алтай к. п.Алтайский 

Калинино а. с.Калинино 

Белоусов к.ә. Белоусовская п.а. 

Белоусовка к. п.Белоусовка 

Белокаменка а. с.Белокаменка 

Новомихайловка а. с.Hовомихайловка 

Планидовка а. с.Планидовка 

Бобров а.о. Бобровский с.о. 

Бобровка а. с.Бобровка 

Солнечное а. с.Солнечное 

Веселов а.о. Веселовский с.о. 

Веселовка а. с.Веселовка 

Заречное а. с.Заречное 

Жоғарғы Березовка к.ә. Верхнеберезовская п.а. 

Жоғарғы Березовка к. п.Верхнеберезовка 

Калинин а.о. Калининский с.о. 

Березовка а. с.Березовка 

Красная Заря а. с.Красная Заря 

Киров а.о. Кировский с.о. 

Прапорщиково а. с.Прапорщиково 

Қызылпартизан а. с.Краснопартизанское 

226 км рзд. рзд.226 км 

Уварово а. с.Уварово 

Черногорка а. с.Черногорка 

Кожохов а.о. Кожоховский с.о. 

Кожохово а. с.Кожохово 

Еңбек және демалыс лагері Лагерь труда и отдыха 

ферма ферма 

Прогресс а. с.Прогресс 

Сметанино а. с.Сметанино 

Краснояр а.о. Красноярский с.о. 

Предгорное а. с.Предгорное 

Теміржол өткелі 174 км Железнодорожный переезд 174 км 

Теміржол өткелі 195 км Железнодорожный переезд 195 км 

Аврора ст. ст.Аврора 

Перевальное а. с.Перевальное 

Куйбышев а.о. Куйбышевский с.о. 

Быструха а. с.Быструха 

Қыстау Зимовская заимка 

КХ Фараджев КХ Фараджев 

Александровка мекені Урочище Александровка 

Зимовье а. с.Зимовье 

Кіші Оба а.о. Малоубинский с.о. 
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Кіші Оба а. с.Мало-Убинка 

Маховка а. с.Маховка 

Волчиха а. с.Волчиха 

Қарақожа к. п.Карагужиха 

Опытное поле а.о. Опытнопольский с.о. 

Опытное поле а. с.Опытное поле 

СТФ СТФ 

Бригада а. с.Бригада 

Шалғай ферма Дальняя ферма 

ТПБ учаскесі участок ТПБ 

Секисов а.о. Секисовский с.о. 

Секисовка а. с.Секисовка 

Календарка а. с.Календарка 

Коммунна а. с.Коммунна 

Лифага а. с.Лифага 

Ушанов а.о. Ушановский с.о. 

Ушаново а. с.Ушаново 

Каменный Карьер а. с.Каменный Карьер 

Комсомол а. с.Комсомольское 

Степное а. с.Степное 

с/о Красинец с/о Красинец 

с/о Надежда с/о Надежда 

с/о Эдельвейс с/о Эдельвейс 

с/о Эталон с/о Эталон 

Фрунзе а.о. Фрунзенский с.о. 

Тарханка а. с.Тарханка 

Теміржол өткелі 275 км Железнодорожный переезд 275 км 

Веселое а. с.Веселое 

Винное а. с.Винное 

Жаңаүлбі а. с.Hовая Ульба 

Үлбі перевалочная ст. ст.Ульба перевалочная 

Таулы Үлбі а. с.Горная Ульбинка 

Топиха а. с.Топиха 

Черемшан а.о. Черемшанский с.о. 

Черемшанка а. с.Черемшанка 

Ряжи а. с.Ряжи 

Солнышко пионерлагері Пионерлагерь Солнышко 

Орловка а. с.Орловка 

Жарма ауданы Жарминский район 

Шар қ.ә. Шарская г.а. 

Шар қ. г.Шар 

Еспе а. с.Еспе 

Кезенсу а. с.Кезенсу 
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Ақбастау а. с.Акбастау 

Аққұдық а. с.Аккудык 

Атығай а. с.Атыгай 

Аяқжыра а. с.Аякжыра 

Ауғанбай а. с.Ауганбай 

Қызылшоқы а. с.Кызылшокы 

Мұздыбай а. с.Муздыбай 

Сахай а. с.Сахай 

Темірбек а. с.Темирбек 

Шакей а. с.Шакей 

Көшек а. с.Кошек 

Қараш а. с.Караш 

Сарыарқа а. с.Сарыарка 

рзд.6 рзд.6 

Суырлы а. с.Суырлы 

Қалбатау а.о. Калбатауский с.о. 

Қалбатау а. с.Калбатау 

Кесікпай а. с.Кесикпай 

Камышитовая а. с.Камышитовая 

ЛТО ЛТО 

Никитенка а. с.Hикитенка 

Бақша Огород 

Бригада 1 Табор Бригада 1 Табор 

Көрікшар а. с.Корукшар 

Орумбай а. с.Орумбай 

Арасан а. с.Арасан 

Доран а. с.Доран 

Жолан а. с.Жолан 

Новая а. с.Hовая 

Озерный а. с.Озерный 

Бүрліағаш а. с.Бурлыагаш 

мекен 1 точка 1 

мекен 2 точка 2 

Юбилейная а. с.Юбилейная 

Батыр Қапай а. с.Батыр Капай 

Жіңішке а. с.Женишке 

Жаңаөзен а. а.Жанаозен 

Белдеу а. с.Бельдеу 

Тоқтакүшік а. с.Токтакушик 

Ортабұлақ а. с.Ортабулак 

Боршабұлақ а. с.Боршабулак 

Алайғыр уч. уч.Алайгыр 

Ақжал а.о. Акжальский с.о. 
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Ақжал а. с.Акжал 

Бөке а. с.Боке 

Әуезов к.ә. Ауэзовская п.а. 

Әуезов к. п.Ауэзов 

Солнечное а. с.Солнечное 

Белтерек а.о. Бельтерекский с.о. 

Белтерек а. с.Бельтерек 

Әбжан уч. уч.Абжан 

Баулық уч. уч.Баулык 

Жағыпар уч. уч.Жагипар 

Кәрібай уч. уч.Карибай 

Қаратас уч. уч.Каратас 

Қырқа уч. уч.Кырка 

Өрімбай уч. уч.Орумбай 

Сарыөлең уч. уч.Сарыолен 

Сылдырбай уч. уч.Сылдырбай 

Балықтыкөл а. с.Балыктыколь 

Қарашоқы а. с.Карашокы 

Айбас уч. уч.Айбас 

Иман уч. уч.Иман 

Қабанбай уч. уч.Кабанбай 

Шошқалы уч. уч.Шошкалы 

Шуақ уч. уч.Шуак 

Қарабие уч. уч.Карабие 

Сегізінші Наурыз а. с.8 Марта 

Айнабұлақ уч. уч.Айнабулак 

Алтыбай уч. уч.Алтыбай 

Аяққол уч. уч.Аяккол 

Көкен уч. уч.Кокен 

Қараш уч. уч.Караш 

Қолбұлақ уч. уч.Колбулак 

Қызылқайнар уч. уч.Кызылкайнар 

Нагол уч. уч.Hагол 

Рами уч. уч.Рами 

Танеке уч. уч.Танеке 

Бөжегүр а.о. Божегурский с.о. 

Салқынтөбе а. а.Салкынтобе 

Қаражал а. а.Каражал 

Үкілі а. с.Укили 

Бірлік а.о. Бирликский с.о. 

Бірлік а. а.Бирлик 

Аманкелді а. с.Амангельды 

Қарақожа а. а.Каракожа 
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Бірлікшіл а.о. Бирликшильский с.о. 

Сұлусары а. с.Сулусары 

Еңбекту а. с.Енбекту 

Юбилейная а. с.Юбилейная 

Қазаншұңқыр а. с.Казан-чункур 

Қойтас а. с.Койтас 

Қойтас 1 а. с.Койтас 1 

Нұрғали а. с.Hургали 

Шымылдық а. а.Шымылдык 

Ақбиік а. с.Акбиик 

Уайхан а. с.Уайхан 

Делбегетей а.о. Дельбегетейский с.о. 

Қоңырбиік а. с.Конырбиик 

Әбей уч. уч.Абей 

Деткоммуна уч. уч.Деткоммуна 

Изенді уч. уч.Изенды 

Қансар уч. уч.Кансар 

Қауымбай уч. уч.Кауымбай 

Көксу уч. уч.Коксу 

Қызылжетек уч. уч.Кызылжетек 

Үсен уч. уч.Осен 

Сейіт уч. уч.Сеит 

Шабақ уч. уч.Шабак 

Шардала уч. уч.Шардала 

Майса а. с.Майса 

Суықбұлақ а. с.Суыкбулак 

Мүсіреп уч. уч.Мусреп 

Ханкелді уч. уч.Ханкелды 

Жаңғызтөбе к.ә. Жангизтобинская п.а. 

Жаңғызтөбе к. п.Жангизтобе 

9 км рзд. рзд.9 км 

10 км рзд. рзд.10 км 

Солнечное а. с.Солнечное 

Жайма а.о. Жайминский с.о. 

Жайма а. с.Жайма 

Ақбастау 1 а. с.Акбастау 1 

Ақбастау 2 а. с.Акбастау 2 

Ағашқұдық а. с.Агашкудук 

Қорғанбай а. с.Корганбай 

Малшаруашылығы кеңсесі Живконтора 

Қарашоқы а. с.Карашокы 

Қасқабұлақ 1 а. с.Каскабулак 1 

Қасқабұлақ 2 а. с.Каскабулак 2 
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Наймантай а. с.Hаймантай 

Қасқабұлақ 3 а. с.Каскабулак 3 

Ортабаз Средний баз 

Жарма к.ә. Жарминская п.а. 

Жарма к. п.Жарма 

16 км рзд. рзд.16 км 

Қарақойтас а. с.Каракойтас 

15 км рзд. рзд.15 км 

Жарық а.о. Жарыкский с.о. 

Жарық а. с.Жарык 

Арғынбай мекені точка Аргынбай 

Комсомол мекені точка Комсомол 

Қайран мекені точка Кайран 

Қарасу мекені точка Карасу 

Қосшар мекені точка Подхоз 

Құланбай мекені точка Куланбай 

Тұрқан мекені точка Туркан 

Қызылқайың а. с.Кызылкайын 

Ақбаз мекені точка Акбаз 

Малай а. с.Малай 

Бесбаз мекені точка Бесбаз 

Еділбай мекені точка Едильбай 

Сарыоба мекені точка Сарыоба 

Үйтас мекені точка Уйтас 

Аршалы а.о. Аршалинский с.о. 

Аршалы а. а.Аршалы 

Петровка а. с.Петровка 

Суықбұлақ а. с.Суыкбулак 

Тума а. с.Тума 

Түркісіб а. с.Турксиб 

Жарықтас а. а.Жарыктас 

Ақай а. с.Акай 

Ақпай а. с.Акпай 

Жалпақбас а. с.Жалпакбас 

Иманбай а. с.Иманбай 

Қарашоқы а. с.Карашокы 

Қосбұлақ а. с.Косбулак 

Қызылқасқа а. с.Кызылкаска 

Құттымбет а. с.Куттымбет 

Сарыбұжыр а. с.Сарыбужур 

Сұңқар а. с.Сункар 

Шылтан а. с.Шылтан 

Қапанбұлақ а.о. Капанбулакский с.о. 
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Қапанбұлақ а. с.Капанбулак 

Нарбота а. с.Hарбота 

Первомайское а. с.Первомайское 

12 км рзд. рзд.12 км 

14 км рзд. рзд.14 км 

Балықтыкөл а. с.Балыктыколь 

Егінбұлақ а. с.Егинбулак 

Ақажан а. с.Акажан 

Аққора а. с.Аккора 

Бердіқожа а. с.Бердикожа 

Разин а. с.Разин 

Қапанбұлақ ст. ст.Капанбулак 

Қызылжұлдыз а. с.Кызылжулдыз 

Берден а. с.Берден 

Боз а. с.Боз 

Досхана а. с.Досхана 

Кенебай а. с.Кенебай 

Киікбай а. с.Киикбай 

Көсе а. с.Косе 

Қарабұлақ а. с.Карабулак 

Қарақия а. с.Каракия 

Қамбар а. с.Камбар 

Сартмойнақ а. с.Сартмойнак 

Сұлтан а. с.Султан 

Қарасу а.о. Карасуский с.о. 

Кіші Қарасу а. с.Киши Карасу 

Ақмолда уч. уч.Акмолда 

Ақтөбе уч. уч.Актобе 

Байғара уч. уч.Байгара 

Балтабай уч. уч.Балтабай 

Белая база уч. уч.Белая база 

Бүйрексирақ уч. уч.Буйрексирак 

Қызылағаш уч. уч.Кызылагаш 

Нестровка уч. уч.Hестровка 

Новая Черногорка уч. уч.Hовая Черногорка 

Тәжірибе уч. уч.Опытное 

Старая Черногорка уч. уч.Старая Черногорка 

Шағыл уч. уч.Шагил 

Шолақтұмсық уч. уч.Шолактумсык 

Асқаралы а. с.Аскаралы 

Баймырза уч. уч.Баймырза 

Бектас уч. уч.Бектас 

Бесқай уч. уч.Бескай 



497 
 

Ближний Байгон уч. уч.Ближний Байгон 

Дальний Байгон уч. уч.Дальний Байгон 

Дөке уч. уч.Дюке 

Қарашоқы уч. уч.Карашокы 

Қызылшелек уч. уч.Кызылшелек 

Сеймазы уч. уч.Сеймазы 

Төстік уч. уч.Тостек 

Шат уч. уч.Шат 

Қаратөбе а.о. Каратобинский с.о. 

Қаратөбе а. а.Каратобе 

Былқылдақ а. а.Былкылдак 

Есерке а. с.Есерке 

Қеңтарлау а. а.Кентарлау 

Даубай а. с.Даубай 

Қызылағаш а.о. Кызылагашский с.о. 

Қызылағаш а. с.Кызылагаш 

Арабаз Арабаз 

Жарықты а. с.Жарыкты 

Қаратоғай а. с.Каратогай 

Құлжабас а. с.Кулжабас 

Құсхана Птичник 

Сәметей а. с.Саметей 

Сандықтас а. с.Сандыктас 

Сарсембай а. с.Сарсембай 

Шыныбай а. с.Шыныбай 

Қарасу а. с.Карасу 

Он жетінші км 17 км 

Қаратоған а. с.Каратоган 

Баужан а. с.Баужан 

Суықбастау а. с.Суыкбастау 

Үкіліжартас а. с.Уклижартас 

Үшбиік а.о. Ушбиикский с.о. 

Үшбиік а. с.Ушбиик 

Дамба мекені точка Дамба 

Жаңабаз мекені точка Жанабаз 

Горсовет мекені точка Горсовет 

Қақпатас мекені точка Какпатас 

Қосай мекені точка Косай 

Қоянбай мекені точка Коянбай 

Қараадыр 3 мекені точка Караадыр 3 

Молбұлақ мекені точка Молбулак 

Лепес мекені точка Лепес 

Ауданаурухана мекені точка Райбольница 
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Солтүстік Қаражал мекені точка Северный Каражал 

Фонтан мекені точка Фонтан 

Еңрекей а. с.Енрекей 

Дәулетбай мекені точка Даулетбай 

Жұмахан мекені точка Жумахан 

Иманмұса мекені точка Иманмуса 

Изембай мекені точка Изембай 

Қараадыр 1 мекені точка Караадыр 1 

Қараадыр 2 мекені точка Караадыр 2 

Қырғызжал мекені точка Кыргызжал 

Айнабұлақ уч. Уч.Айнабулак 

Наймантай мекені точка Hаймантай 

Ұзынбұлақ уч. Уч.Узынбулак 

Түбек мекені точка Тубек 

Үшқұмалақ мекені точка Ушкумалак 

Шұрық мекені точка Шурук 

Тошала уч. Уч.Тошала 

18 км рзд. Рзд.18 км 

Суықбұлақ к.ә. Суыкбулакская п.а. 

Суықбұлақ к. п.Суыкбулак 

Делбегетей а. с.Дельбегетей 

3-рзд. Рзд.3 

4-рзд. Рзд.4 

Терістаңбалы а.о. Теристанбалинский с.о. 

Терістаңбалы а. с.Теристанбалы 

Раис уч. Уч.Раис 

Ұзынжал а. с.Узунжал 

Шалабай а.о. Шалабаевский с.о. 

Шалабай а. с.Шалабай 

Мөртас а. с.Мортас 

Қостөбе а. а.Костобе 

Иман а. с.Иман 

Молдабай а. с.Молдабай 

Черниговка а. с.Черниговка 

Холодный Ключ а. с.Холодный Ключ 

Жаңаауыл а. с.Жанааул 

Ирлі а. с. Ирли 

Алексеевка а. с.Алексеевка 

Қарабұлақ а. с.Карабулак 

Зайсан ауданы Зайсанский район 

Зайсан қ.ә. Зайсанская г.а. 

Зайсан қ. г.Зайсан 

Біржан а.о. Биржанский с.о. 
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Біржан а. а.Биржан 

Бірінші а. с.Биринши 

Нәсілбек а. с.Насилбек 

Қызылағаш а. с.Кызылагаш 

Қалихан а. с.Калихан 

Ақарал а. с.Акарал 

Кордон а. с.Кордон 

Тасбай а. с.Тасбай 

Қуаныш а. с.Куаныш 

Жайыр а. с.Жайыр 

Қалқабай а. с.Калкабай 

Жол Жайыр а. с.Жол Жайыр 

Сексен а. с.Сексен 

Қаратал а.о. Каратальский с.о. 

Қаратал а. с.Каратал 

Жіңішкесу а. с.Жинишкесу 

Үштерек а. с.Уштерек 

Қабырғатал а. с.Кабыргатал 

Елеке а. с.Елеке 

Жиде а. с.Жиде 

мекен 4 точка 4 

мекен 10 точка 10 

мекен 13 точка 13 

мекен 15 точка 15 

мекен 16 точка 16 

мекен 5 точка 5 

мекен 14 точка 14 

Тоғызбай а. с.Тогызбай 

Қосқора а. с.Коскора 

Ақкезең а. с.Аккезен 

Боқтыбұлак а. с.Боктыбулак 

Елегенбұлақ а. с.Елегенбулак 

Қуқарағай а. с.Кукарагай 

Құйған а. с.Куйган 

Майкапшагай а. с.Майкапчагай 

Майшілік 1 а. с.Майшилик 1 

Ласты а. с.Ласты 

Сүйімбұлақ а. с.Суимбулак 

Тойжан а. с.Тойжан 

Түбек а. с.Тубек 

Жабай а. с.Жабай 

Кордон а. с.Кордон 

Тасбаз а. с.Тасбаз 
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Үлкен Қаратал а. с.Улкен Каратал 

Әміребаз а. с.Амребаз 

Арбақан а. с.Арбакан 

Ақши 1 а. с.Акши 1 

Ақши 2 а. с.Акши 2 

Дөңбекқора а. с.Донбеккора 

Жадыра а. с.Жадыра 

Жазыққора а. с.Жазыккора 

Кордон 1 а. с.Кордон 1 

Кордон 2 а. с.Кордон 2 

Қарасу а. с.Карасу 

Күйгенбаз а. с.Куйгенбаз 

Кеңсай а.о. Кенсайский с.о. 

Кеңсай а. а.Кенсай 

Бақасу а. с.Бакасу 

Жарсу а. с.Жарсу 

Комсомол а. с.Комсомол 

Сарыши а. с.Сарыши 

Айдағарлы а. с.Айдагарлы 

Аяққы Еділ а. с.Аяккы Едиль 

Басқы Еділ а. с.Баскы Едиль 

Екіаша а. с.Екиаша 

Ешкібаза а. с.Ешкибаза 

Қизат 1 а. с.Кизат 1 

Қизат 2 а. с.Кизат 2 

Ортанғы Еділ а. с.Ортангы Едиль 

Сарқырама а. с.Саркырама 

Шұрық а. с.Шурык 

Сарыжыра а. с.Сарыжыра 

Нүкенбаз Hукенбаз 

Ескі бірінші а. с.Ески биринши 

Қарабұлақ а.о. Карабулакский с.о. 

Қарабұлақ а. с.Карабулак 

Тасқора а. с.Таскора 

Дауал а. с.Дауал 

Аяққы Жаманқара а. с.Аяккы Жаманкара 

Орта Жаманқара а. с.Орта Жаманкара 

Сарқырама а. с.Саркырама 

Шәйбұлақ а. с.Шайбулак 

Басқы Жаманқара а. с.Баскы Жаманкара 

Бурақан а. с.Буракан 

Аяққы Шұңқырбай а. с.Аяккы Шункырбай 

Қоршат а. с.Коршат 
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Өлеңсай а. с.Оленсай 

Қараталды а. с.Караталды 

Ауызталды а. с.Ауызталды 

Сиырбай а. с.Сиырбай 

Раушан а. с.Раушан 

Тарлаулы а. с.Тарлаулы 

Ақша а. с.Акша 

Шолақбұлақ а. с.Шолакбулак 

Мұқашы а. с.Мукашы 

Жайдақ а. с.Жайдак 

Тоқашбай а. с.Токашбай 

Центральный а. с.Центральный 

Ыдыржи а. с.Ыдыржи 

Сәтбай а. с.Сатбай 

Аяққы Жеміл а. с.Аяккы Жемиль 

Жорғабай а. с.Жоргабай 

Половинка а. с.Половинка 

Желші а. с.Желши 

Аэропорт а. с.Аэропорт 

Рахметола а. с.Рахметола 

Сарытерек а.о. Сарытерек с.о. 

Сарытерек а. а.Сарытерек 

Қызылқия а. с.Кызылкия 

Жалпақ а. с.Жалпак 

Кордон а. с.Кордон 

Аққойын а. с.Аккойын 

Әңгіме а. с.Ангиме 

Мәңке а. с.Манке 

Ескі Орталық а. с.Ески Орталык 

Қызылқора а. с.Кызыл-Кора 

Көлебай а. с.Колебай 

Тоқтарбай а. с.Токтарбай 

Сарышоқы а. с.Сарышокы 

Шалқар а. а.Шалкар 

Жаңабаз а. с.Жанабаз 

Көгедай а. с.Когедай 

Кеңарал а. с.Кенарал 

Қарақұм 1 а. с.Каракум 1 

Қарақұм 2 а. с.Каракум 2 

Қызылбаз а. с.Кызылбаз 

Мешел а. с.Мешел 

Балалар үйі а. с.Детдом 

Алпар а. с.Алпар 
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ЛСП ЛСП 

Айнабұлақ а.о. Айнабулакский с.о 

Айнабұлақ а. с.Айнабулак 

Кировзавод Киров завод 

Жемдеуцехы Кормоцех 

Қосағаш 1 а. с.Косагаш 1 

Қызылбаз а. с.Кызылбаз 

Хадиша а. с.Хадиша 

Жаңатұрмыс а. с.Жанатурмыс 

Азанбай а. с.Азанбай 

Биебау а. с.Биебау 

Бүргенді а. с.Бургенды 

Құйған а. с.Куйган 

Сандықтас а. с.Сандыктас 

Ұранбай а. с.Уранбай 

Үлкен Жеменей а. с.Улкен Жеменей 

Қайнар а. с.Кайнар 

Кіші Жеменей а. с.Киши Жеменей 

Құйған -2 а. с.Куйган-2 

Лагерь а. с.Лагерь 

Ұранбай-2 а. с.Уранбай-2 

Талды а. с.Талды 

Айбала а. с.Айбала 

Мәдени а. с.Мадени 

Шолақбұлақ а. с.Шолакбулак 

Окей а. с.Окей 

Қайнар а. с.Кайнар 

Петроград а. с.Петроград 

Октябрь 2 а. с.Октябрь 2 

Сарытұмсық а. с.Сарытумсык 

Ақтам а. с.Актам 

Таянбай а. с.Таянбай 

Үңгірқора а. с.Унгиркора 

Шүршітсу а. с.Чурчутсу 

Айдапкел 2 а. с.Айдапкел 2 

Ащылы а. с.Ащылы 

Қыңырбайқисық а. с.Кынырбайкисык 

Айдапкел 1  а. с.Айдапкел 1 

Ақсай  а. с.Аксай 

Доланалы  а. с.Доланалы 

Қызыл а. с.Кызыл 

Қызыл-баз  а. с.Кызылбаз 

Мешін  а. с.Мешин 
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Дайыр а.о. Даировский с.о 

Дайыр а. с.Дайыр 

Ақсу а. с.Аксу 

Алтыбай а. с.Алтыбай 

Аяған а. с.Аяган 

Көлеңке а. с.Коленке 

Нұғыман а. с.Hугыман 

Андреш  а. с.Андреш 

Бекбай  а. с.Бекбай 

6-мекен  а. с.6-точка 

Жамбыл а. с.Жамбыл 

Ақшабай а. с.Акшабай 

Естімес  а. с.Естимес 

Кіші Орталық  а. с.Киши Орталык 

Майшат  а. с.Майшат 

Тебеген  а. с.Тебеген 

Үлкен Орталық  а. с.Улкен Орталык 

Көкжыра а. а.Кокжыра 

Ботайбаз  а. с.Ботайбаз 

Жалғызағаш  а. с.Жалгызагаш 

Күшікжал  а. с.Кушикжал 

Орталық  а. с.Орталык 

Шілікті а.о. Шиликтинский с.о. 

Шілікті а. с.Шиликты 

Қазақстан а. с.Казахстан 

Жалшы а. с.Жалшы 

Көкбастау а. с.Кокбастау 

Орта Көкбастау  а. с.Орта Кокбастау 

Какенталды а. с.Какенталды 

Кеңбұлақ а. с.Кенбулак 

Қарасай а. с.Карасай 

Тасбастау а. с.Тасбастау 

Құрт а. с.Курт 

Сарыши а. с.Сарыши 

Төстіков а. с.Тостиков 

Шукин а. с.Шукин 

Кемпірбұлақ а. с.Кемпирбулак 

Зырян ауданы Зыряновский район 

Серебрянск қ. г.Серебрянск 

Березов а.о. Березовский с.о. 

Березовское а. с.Березовское 

Ландман а. с.Ландман 

Маяк а. с.Маяк 
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Подорленок а. с.Подорленок 

Шығыс а. с.Восточное 

Алтынсай а. с.Алтынсай 

Жаңа Бұқтырма к.ә. Hово-Бухтарминская п.а. 

Жаңа Бұқтырма к. п.Hовая Бухтарма 

Александровка а. с.Александровка 

Березовка а. с.Березовка 

Көгілдіршығанақ демалыс үйі Дом отдыха Голубой залив 

Зубов к.ә. Зубовская п.а. 

Зубовка к. п.Зубовка 

Малеевск а.о. Малеевский с.о. 

Малеевск а. с.Малеевск 

Ново-Калиновск а. с.Hово-Калиновск 

Богатырево а. с.Богатырево 

Быково а. с.Быково 

Путинцево а. с.Путинцево 

Козлушка а. с.Козлушка 

Шумовск а. с.Шумовск 

Октябрь к.ә. Октябрьская п.а. 

Октябрьский к. п.Октябрьский 

Бұқтырма ст. ст.Бухтарма 

Сажаевка а. с.Сажаевка 

Алтайшығанағы турбазасы Турбаза Алтайская бухта 

Селезневка ст. ст.Селезневка 

Никольский а.о. Hикольский с.о. 

Никольск а. с.Hикольск 

Алтайка а. с.Алтайка 

Бородино а. с.Бородино 

Кремнюха а. с.Кремнюха 

Парыгин а.о. Парыгинский с.о. 

Парыгино а. с.Парыгино 

Бобровка а. с.Бобровка 

Баяновск а. с.Баяновск 

Жылыбұлақ а. с.Теплый Ключ 

Кутиха а. с.Кутиха 

Первороссийск а.о. Первороссийский с.о. 

Первороссийское а. с.Первороссийское 

Васильевка а. с.Васильевка 

Дородница а. с.Дородница 

Прибрежный к.ә. Прибрежная п.а. 

Прибрежный к. п.Прибрежный 

Заводинка а. с.Заводинка 

Северный а.о. Северный с.о. 
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Феклистовка а. с.Феклистовка 

Кировск а. с.Кировск 

Ермаковка а. с.Ермаковка 

Северное а. с.Северное 

Соловьев а.о. Соловьевский с.о. 

Соловьево а. с.Соловьево 

Бедаревка а. с.Бедаревка 

Жаңашаруа а. с.Hово-Крестьянка 

Ленинск а. с.Ленинск 

Средигор а.о. Средигорненский с.о. 

Средигорное а. с.Средигорное 

Александровка а. с.Александровка 

Андреевка а. с.Андреевка 

Шірікқайың а. с.Чиркаин 

Тұрғысын а.о. Тургусунский с.о. 

Тұрғысын а. с.Тургусун 

Осиновка а. с.Осиновка 

Чапаев а.о. Чапаевский с.о. 

Чапаево а. с.Чапаево 

Крестовка а. с.Крестовка 

Орловка а. с.Орловка 

Пролетарка а. с.Пролетарка 

Снегирево а. с.Снегирево 

Көкпекті ауданы Кокпектинский район 

Көкпекті а.о. Кокпектинский с.о. 

Көкпекті а. с.Кокпекты 

Ажа а. а.Ажа 

Ұзынбұлақ а. с.Узунбулак 

Шәріптоғай а. а.Шариптогай 

Толағай а. а.Толагай 

Бастаушы а.о. Бастаушинский с.о. 

Бастаушы а. с.Бастауши 

Көкжота а. с.Кокжота 

Үлкен Бөкен а.о. Улкен Букенский с.о. 

Үлкен Бөкен а. а.Улкен Бокен 

Тентек а. с.Тентек 

Ақтас а. с.Актас 

Жалсары а. с.Жалсары 

Казнаков а.о. Казнаковский с.о. 

Казнаковка а. с.Казнаковка 

Көкжыра а. с.Кокжыра 

Көкжайық а.о. Кокжайыкский с.о. 

Көкжайық а. а.Кокжайык 
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Жұмыскер а. с.Жумыскер 

Талапкер а. с.Талапкер 

Ақой а. а.Акой 

Қарамойыл а. а.Карамойыл 

Қойгелді Аухадиев ат.с.о. с.о.им.Койгельды Аухадиева 

Преображенка а. с.Преображенка 

Үкіліқыз а. а.Укиликыз 

Кіші Бөкен а. с.Малая Бокен 

Черноярка а. с.Черноярка 

Қарағандыкөл а.о. Карагандыкольский с.о. 

Қарағандыкөл а. с.Карагандыколь 

Мамай а. с.Мамай 

Ново-Тимофеевка а.о. Hовотимофеевский с.о. 

Ново-Тимофеевка а. с.Hово-Тимофеевка 

Новостройка а. с.Hовостройка 

Мариногор а.о. Мариногорский с.о. 

Мариногорка а. с.Мариногорка 

Малороссийка а. с.Малороссийка 

Московка а. с.Московка 

Глазуново а. с.Глазуново 

Миролюбовка а.о. Миролюбовский с.о. 

Миролюбовка а. с.Миролюбовка 

Раздольное а. с.Раздольное 

Палатцы а.о. Палатцынский с.о. 

Палатцы а. с.Палатцы 

Қаракөл а. с.Караколь 

Песчанка а. с.Песчанка 

Подгорное а. с.Подгорное 

Биғаш а.о. Бигашский с.о. 

Биғаш а. с.Бигаш 

Егінбұлақ а. с.Егинбулак 

Комсомол а. с.Комсомол 

Қарғалы а. а.Каргалы 

Самара а.о. Самарский с.о. 

Самарское а. с.Самарское 

Добролюбовка а. с.Добролюбовка 

Қайыңды а. с.Кайынды 

Пантелеймоновка а. с.Пантелеймоновка 

Тассай а.о. Тассайский с.о. 

Тассай а. а.Тассай 

Самық а. с.Самык 

Ақсу а. с.Аксу 

Қайнар а. с.Кайнар 
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Үшкөмей а. с.Ушкумей 

Теректі а.о. Теректинский с.о. 

Теректі а. с.Теректы 

Сарышығанақ а. с.Сарычиганак 

Каменка а. с.Каменка 

Қызылжұлдыз а. с.Кызылжулдыз 

Өрнек а. с.Орнек 

Үлгілімалшы а.о. Ульгулималшинский с.о. 

Үлгілімалшы а. с.Ульгули-Малши 

Дәулетбай а. с.Даулетбай 

Нұра а. с.Hура 

Сүлеймен а. с.Сулеймен 

Беленский а.о. Беленский с.о. 

Белое а. с.Белое 

Жаңажол а. с.Жанажол 

Қараөткел а. с.Караткуль 

Қойтас а. с.Койтас 

Шұғылбай а.о. Шугылбайский с.о 

Шұғылбай а. с.Шугылбай 

Мелитополь а. с.Мелитополь 

Күршім ауданы Курчумский район 

Күршім а.о. Курчумский с.о. 

Күршім а. с.Курчум 

Ақтас уч. уч.Актас 

Мальковое уч. уч.Мальковое 

Жіңішке уч. уч.Жинишке 

Қатпанов уч. уч.Катпанов 

Көкжыра уч. уч.Кокжыра 

Қызыл Терек уч. уч.Кызыл Терек 

Қызылтөбе уч. уч.Кызылтобе 

Мойнақ уч. уч.Мойнак 

Сартерек уч. уч.Сартерек 

Шошқаферма уч. уч.Свиноферма 

Рахметолдин уч. уч.Рахметолдин 

Құсферма уч. уч.Птицеферма 

Тастоғам уч. уч.Тастогам 

Чупенов уч. уч.Чупенов 

4 бригада уч. уч.4 бригада 

10 бригада уч. уч.10 бригада 

АБЗ уч. уч.АБЗ 

Алғабас а. а.Алгабас 

Армянбаз уч. уч.Армянбаз 

Жаңа баз 1 уч. уч.Жана баз 1 
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Тораңғы уч. уч.Торангы 

Жаңа баз 2 уч. уч.Жана баз 2 

Кіші Аққұдық уч. уч.Киши Аккудык 

Стрижка уч. уч.Стрижка 

Шешен баз уч. уч.Шешен баз 

Шонабай уч. уч.Шонабай 

Үлкен Аққұдық уч. уч.Улькен Аккудык 

Діңгек а. с.Дынгек 

Топтерек а. с.Топтерек 

Қабақ уч. уч.Кабак 

Қараөзек уч. уч.Караозек 

Абай а.о. Абайский с.о. 

Бурабай а. с.Бурабай 

Байжан а. с.Байжан 

Жұман а. с.Жуман 

Конный а. с.Конный 

Тұма а. с.Тума 

Орталық а. с.Центральная 

Нұғыман уч. уч.Нугыман 

Көкжота уч. уч.Кокжота 

Қойтас а. с.Койтас 

Волков а. с.Волков 

Купка а. с.Купка 

Сайлыбай а. с.Сайлыбай 

Тышқан а. с.Тышкан 

Үржан а. с.Урджан 

Заготскот уч. уч.Заготскот 

Айдар уч. уч.Айдар 

Көкалабұлақ уч. уч.Кокалабулак 

Теректібұлақ а. с.Теректыбулак 

Бригада 10 Бригада 10 

Қызылтас уч. уч.Кызылтас 

Тасқайың а. а.Таскайын 

Теректі а.о. Теректинский с.о. 

Теректі а. с.Теректы 

Ашалы шаруаш.қонысы крес.пос.Ашалы 

Тауық фермасы Куринная ферма 

Ақбалшық уч. уч.Акбалшык 

Түйеқұйрық уч. уч.Туйекуйрык 

Жоғары Ашалы  уч. уч.Жогары Ашалы 

Шеттеректі уч. уч.Шеттеректы 

Ақжайлау а. а.Акжайлау 

Былғарытабыты а. с.Булгарытабыты 
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Ақбейіт  уч. уч.Акбеит 

Қойтүбек  уч. уч.Койтубек 

Көксалды  уч. уч.Коксалды 

Колен  уч. уч.Колен 

Төретұма  уч. уч.Торетума 

Қарашілік а. с.Карашилик 

Шошаң а. с.Чошан 

Қараой а. с.Караой 

Ақтұма а. с.Актума 

Жәнібек а. с.Жанибек 

Түкүр  уч. уч.Тукур 

Шанды уч. уч.Шанды 

Қайнарлы а. а.Кайнарлы 

Матабай а. с.Матабай 

Мойылды а. а.Мойылды 

Александровка уч. уч.Александровка 

Тентек а. с.Тентек 

Омарта Пасека 

Балықшы а.о. Балыкшинский с.о. 

Ақсуат а. с.Аксуат 

Бекен  уч. уч.Бекен 

Жанбай Асенов  уч. уч.Жанбай Асенов 

Жанбай Мұхамадиев  уч. уч.Жанбай Мухамадиев 

Қоржын  уч. уч.Коржин 

Тойбазар  уч. уч.Тойбазар 

Аманат а. с.Аманат 

Бесоба  уч. уч.Бесоба 

Бүйрек  уч. уч.Буйрек 

Ильяс қора  уч. уч.Ильяс кора 

Итмұрын  уч. уч.Итмурын 

Қарақойын уч. уч.Каракойын 

Кіші Жалаңаш  уч. уч.Киши Жаланаш 

Мұратхан  уч. уч.Муратхан 

Жолнұсқау а. с.Жолнускау 

Бота өлген  уч. уч.Бота олген 

Қарағанды  уч. уч.Караганды 

Тақмүшке Қадролдинов  уч. уч.Такмушке Кадролдинов 

Тақмүшке Сәкенов Е.  уч. уч.Такмушке Сакенов Е. 

Төсқайың а.о. Тоскаинский с.о. 

Төсқайың а. а.Тоскаин 

Төсқайың комендатурасы Комендатура Тоскайын 

Балықтыбұлақ а. с.Балыктыбулак 

Бұғымүйіз а. с.Бугумуюз 
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Қарағайлыбұлақ а. с.Карагайлыбулак 

Жоғарғы Еловка шар.қонысы крес.пос.Верхняя Еловка 

Урунхайка а. с.Урунхайка 

Шағанатты а. а.Шаганатты 

Застава "Көкжота" Застава " Кокжота" 

Застава "Маралды" Застава " Маралды" 

Застава "Шағанатты" Застава " Шаганатты" 

Боран а.о. Бурановский с.о. 

Боран а. с.Буран 

За Иртышом 1 уч. уч.За Иртышом 1 

За Иртышом 2 уч. уч.За Иртышом 2 

Нәби уч. уч.Hаби 

Абдырас уч. уч.Абдырас 

Көжебай уч. уч.Кожебай 

Мельница уч. уч.Мельница 

Түйетас уч. уч.Туйетас 

Жаңаауыл а. с.Жанааул 

Жиделі а. а.Жиделы 

Горка уч. уч.Горка 

Қаратал 1 уч. уч.Каратал 1 

Игілік а. а.Игилик 

Жарық уч. уч.Жарык 

Қазақстан а. с.Казахстан 

Ақбұлақ а.о. Акбулакский с.о. 

Ақбұлақ а. с.Акбулак 

Сарыкөбен а. с.Сарыкобен 

Рсак уч. уч.Рсак 

Төртінші уч. уч.Тортинши 

Алтай а. с.Алтай 

Күнгей-Бөкенбай а. с.Кунгей-Бокенбай 

Нұрғазы а. с.Hургазы 

Шілікті а. с.Шиликты 

Қасымбек уч. уч.Касымбек 

Арғынбай уч. уч.Аргынбай 

Тілеу уч. уч.Тлеу 

Атымтай уч. уч.Атымтай 

Майтерек а. с.Майтерек 

Теріскей Бөкенбай а. с.Терскей-Бокенбай 

Қабырғатал уч. уч.Кабыргатал 

Саветбай уч. уч.Саветбай 

Қалғұтты а.о. Калгутинский с.о. 

Қаратоғай а. с.Каратогай 

Бабатілеу а. с.Бабатлеу 



511 
 

Баубек а. с.Баубек 

Бестерек а. с.Бестерек 

Доғалбай а. с.Догалбай 

Дүйсенбі а. с.Дуйсенби 

Ашыбасы уч. уч.Ашыбасы 

Козыбай а. с.Козыбай 

Жанасбай уч. уч.Жанасбай 

Сарыбайкіші а. с.Сарыбайкиши 

Сарыбайүлкен а. с.Сарыбайулкен 

Сопы уч. уч.Сопы 

Сымтік а. с.Симтик 

Еңбек шар.қонысы крес.пос.Енбек 

Шақаев уч. уч.Шакаев 

Шакер уч. уч.Шакер 

Ақши а. с.Акши 

Арғымақ а. с.Аргымак 

Дорбен уч. уч.Дорбен 

Кормоцех уч. уч.Кормоцех 

Егіндібұлақ а. с.Егиндыбулак 

Терісайрық а. с.Терисайрык 

Жылытау а. с.Жылытау 

Айнабастау а. с.Айнабастау 

Қазантай а. с.Казантай 

Құйған а.о. Куйганский с.о. 

Құйған а. с.Куйган 

Телевышка уч. уч.Телевышка 

Қайнар а. с.Кайнар 

Қарабұлақ а. с.Карабулак 

Қайыңды а. с.Кайынды 

Шердіаяқ а. с.Чердояк 

Маралды а.о. Маралдинский с.о. 

Маралды а. с.Маралды 

Алтай шар.қонысы крес.пос.Алтай 

Жұма а. с.Жума 

Лұқпан а. с.Лукпан 

Өртен уч. уч.Ортен 

Күркелі уч. уч.Куркели 

Күршімқыстауы а. с.Курчумкистауы 

Қорық  уч. уч.Корык 

Орысай  уч. уч.Орысай 

Үшбұлақ а. с.Ушбулак 

Сарытау шар.қонысы крес.пос.Сарытау 

Сарытау уч. уч.Сарытау 
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Батпақ  уч. уч.Батпак 

Сарыөлең а.о. Сарыоленский с.о. 

Сарыөлең а. с.Сарыолен 

Амангелді шар.қонысы крес.пос.Амангельды 

Баян-Қызыл  уч. уч.Баян-Кызыл 

Водомерка 1 уч. уч.Водомерка 1 

Водомерка 2 уч. уч.Водомерка 2 

Елубай Көл уч. уч.Елюбай Коль 

Кенжебай  уч. уч.Кенжебай 

Кенетай уч. уч.Кенетай 

Қызыл Керіш уч. уч.Кызыл Кериш 

Сабырбай  уч. уч.Сабырбай 

Сарыкөл  уч. уч.Сарыколь 

Сатжол  уч. уч.Сатжол 

Чункурчи  уч. уч.Чункурчи 

Чурегей уч. уч.Чурегей 

Бірлік а. с.Бирлик 

Тоқабай уч. уч.Токабай 

Барақ батыр а. с.Барак батыра 

Абақан уч. уч.Абакан 

Куговой уч. уч.Куговое 

Молодежный уч. уч.Молодежное 

Қалжыр а.о. Калжырский с.о. 

Қалжыр а. а.Калжыр 

Жырғалаң 1 уч. уч.Жыргалан 1 

Жырғалаң 2 уч. уч.Жыргалан 2 

Иманбай уч. уч.Иманбай 

Қызылжар 1 уч. уч.Кызылжар 1 

Қос уч. уч.Стан 

Тегістік 1 уч. уч.Тегистик 1 

Байшуақ уч. уч.Байшуак 

Тұмсықши уч. уч.Тумсыкши 

Правый Усть-Қалжыр а. с.Правый Усть-Кальжыр 

Бас Шұбаршілік уч. уч.Бас Шубарчилик 

Орта Шұбаршілік уч. уч.Орта Шубарчилик 

Тақыр а. с.Такыр 

Қашаған уч. уч.Кашаган 

Қосай уч. уч.Косай 

Таңжарық уч. уч.Танжарык 

Шеңгелді а. с.Шенгельды 

Қызылту уч. уч.Кызылту 

Тасқора уч. уч.Таскора 

Қатонқарағай ауданы Катон-Карагайский район 
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Үлкен Нарын а.о. Улкен Нарынский с.о. 

Үлкен Нарын а. с.Улкен Нарын 

Балғын а. с.Балгын 

Жұлдыз а. с.Жулдыз 

Көктерек а. с.Коктерек 

Свинчатка а. с.Свинчатка 

Юбилейное а. с.Юбилейное 

Ақсу а.о. Аксуский с.о. 

Ақсу а. с.Аксу 

Жазаба а. с.Жазаба 

Ақшарбақ а. с.Акшарбак 

Бекалқа а. с.Бекалка 

Талды а. с.Талды 

Жамбыл а.о. Жамбылский с.о. 

Жамбыл а. с.Жамбыл 

Берел а. с.Берель 

Қараайрық а. с.Караайрык 

Маралды а. с.Маралды 

Рахманқайнары а. с.Рахмановские ключи 

Шұбарағаш а. с.Шубарагаш 

Қатонқарагай а.о. Катон-Карагайский с.о. 

Қатонқарағай а. с.Катон-Карагай 

Жаңаүлгі а. с.Жана-Ульга 

Қабырға а. с.Кабырга 

Мойылды а. с.Мойылды 

Шыңғыстай а. с.Шынгыстай 

Коробиха а.о. Коробихинский с.о. 

Коробиха а. с.Коробиха 

Усть-Язовая а. с.Усть-Язовая 

Барлық а. с.Барлык 

Үшбұлақ а. с.Ушбулак 

Белқарағай а.о. Белкарагайский с.о. 

Белқарағай а. с.Белкарагай 

Өрнек а. с.Орнек 

Согорное а. с.Согорное 

Топқайың а. с.Топкаин 

Новоберезовка а.о. Hовоберезовский с.о. 

Новоберезовка а. с.Hовоберезовка 

Жар а. с.Жар 

Майемер а. с.Майемер 

Үштөбе а. с.Уштобе 

Новополяковка а.о. Hовополяковский с.о. 

Новополяковка а. с.Hовополяковка 
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Бесүй а. с.Бесюй 

Огнево а. с.Огнево 

Сенное а. с.Сенное 

Ульяновка а. с.Ульяновка 

Красная Поляна а. с.Красная Поляна 

Ново-Хайрузовка а.о. Hовохайрузовский с.о. 

Ново-Хайрузовка а. с.Hово-Хайрузовка 

Алыбай а. с.Алыбай 

Құндызды а. с.Кундызды 

Приморское а. с.Приморское 

Өріл а.о. Урыльский с.о. 

Өріл а. с.Урыль 

Аршаты а. с.Аршаты 

Еңбек а. с.Енбек 

Солдатово а.о. Солдатовский с.о. 

Солдатово а. с.Солдатово 

Солонов а.о. Солоновский с.о. 

Солоновка а. с.Солоновка 

Кіші Нарым а. с.Мало Нарымка 

Аққайнар а.о. Аккайнарский с.о. 

Аққайнар а. с.Аккайнар 

Қайыңды а. с.Кайынды 

Қызылжұлдыз а. с.Кызылжулдыз 

Ақмарал а. с.Акмарал 

Тарбағатай ауданы Тарбагатайский район 

Ақсуат а.о. Аксуатский с.о. 

Ақсуат а. с.Аксуат 

Училище а. с.Училище 

Ақжар а.о. Акжарский с.о. 

Ақжар а. с.Акжар 

Диірмен а. с.Диирмен 

Екібас а. с.Екибас 

Еспе а. с.Еспе 

Қалиғажы а. с.Калигажи 

Қараой а. с.Караой 

Құлдәулет а. с.Кулдаулет 

Мойын а. с.Мойын 

Петька а. с.Петька 

Сарбұлақ а. с.Сарбулак 

Серенқамал а. с.Серенкамал 

Жаңалық а. с.Жаналык 

Қасқақ а. с.Каскак 

Жаңатілеу а. с.Жанатилеу 
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Өгізқора а. с.Огизкора 

Тоқтамыс 1 а. с.Токтамыс 1 

Тоқтамыс 2 а. с.Токтамыс 2 

Сағындық а. с.Сагындык 

Әділ а. с.Адиль 

Жанақай а. с.Жанакай 

Жаманбай 1 а. с.Жаманбай 1 

Көкалашоқы а. с.Кокалашокы 

Қарапункт а. с.Карапункт 

Қызылбұлақ а. с.Кызылбулак 

Құлдәулет а. с.Кулдаулет 

Екпін а.о. Екпинский с.о. 

Екпін а. с.Екпин 

Жаңатілек а. с.Жанатилек 

Қызылқайың а. с.Кызылкайын 

Лагер Лагерь 

Сүттиген а. с.Суттиген 

Хасен а. с.Хасен 

Шифербаз Шифербаз 

Шитөбе а. с.Читобе 

Аққала а. с.Аккала 

Байбалта а. с.Байбалта 

Шұбаршы а. с.Шубарши 

Көкжол а. с.Кокжол 

Ақтас а. с.Актас 

Бердібай а. с.Бердибай 

Күйгенқора Куйгенкора 

Нарын а. с.Hарын 

Ақбаз-1 а. с.Акбаз-1 

Наум а. с.Hаум 

Ақшағыл а. с.Акшагыл 

Атақан а. с.Атакан 

Барлыбай а. с.Барлыбай 

Бектұр а. с.Бектур 

Бесбастау а. с.Бесбастау 

Дос а. с.Дос 

Жалпақ а. с.Жалпак 

Жанұзақ а. с.Жанузак 

Жұмақан-1 а. с.Жумакан-1 

Жұмақан-2 а. с.Жумакан-2 

Кәкебай а. с.Какебай 

Қасенғажы а. с.Касенгажи 

Қармыс а. с.Кармыс 
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Қонақбай а. с.Конакбай 

Қызбай а. с.Кызбай 

Күнбосын а. с.Кунбосын 

Зекен-1 а. с.Зекен-1 

Зекен-2 а. с.Зекен-2 

Майса а. с.Майса 

Манақ а. с.Манак 

Мұхаметжан а. с.Мухаметжан 

Нұртаза а. с.Нуртаза 

Оралбай а. с.Оралбай 

Өскенбай а. с.Оскенбай 

Пштахан а. с.Пштахан 

Сарбастау а. с.Сарбастау 

Теміртек а. с.Темиртек 

Шоңтайбек а. с.Шунтайбек 

Жаңаауыл а.о. Жанааулский с.о. 

Жаңаауыл а. с.Жанаауыл 

Аққора а. с.Аккора 

Боданбай а. с.Боданбай 

Қарашоқы а. с.Карашокы 

Сана а. с.Сана 

Талпын 2 а. с.Талпын 2 

Талпын а. с.Талпын 

Боқпай 1 а. с.Бокпай 1 

Боқпай 2 а. с.Бокпай 2 

Туайт а. с.Туайт 

Баятар а. с.Баятар 

Ахметбұлақ а. с.Ахметбулак 

Ахметбұлақ 1 а. с.Ахметбулак 1 

Комсомол а. с.Комсомол 

Құрманғали а. с.Курмангали 

Қызылтас а. с.Кызылтас 

Тентек а. с.Тентек 

Боқпай 3 а. с.Бокпай 3 

Қазанбай а. с.Казанбай 

Құрманғалы 2 а. с.Курмангалы 2 

Өскелең а. с.Оскелен 

Жаңаталап а. с.Жанаталап 

Жырғалы а. с.Жыргалы 

Қуаныш а. с.Куаныш 

Қаске а. с.Каске 

Аушық а. с.Аушык 

Үшбұлақ а. с.Ушбулак 
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Қымызбай а. с.Кымызбай 

Сарыөлең а. с.Сарыолен 

Жазике а. с.Жазике 

Ұзынбұлақ а. с.Узынбулак 

Жетіарал а.о. Жетыаральский с.о. 

Жетіарал а. с.Жетиарал 

Асусай а. с.Асусай 

Аққора а. с.Аккора 

Ақтас а. с.Актас 

Атамбай а. с.Атамбай 

Ашутас а. с.Ашутас 

Бекбау а. с.Бекбау 

Бозша а. с.Бозша 

Боуық а. с.Боуык 

Ескі Асусай а. с.Ески Асусай 

Жалғызбастау а. с.Жалгызбастау 

Жантемір а. с.Жантемир 

Жөке а. с.Жоке 

Келтебұлақ а. с.Келтебулак 

Көпбай а. с.Копбай 

Қиябай а. с.Киябай 

Мәди а. с.Мади 

Мейрамбай а. с.Мейрамбай 

Метке а. с.Метке 

Меңдеке а. с.Мендеке 

Мыңжан а. с.Мынжан 

Лақ а. с.Лак 

Ортақора Ортакора 

Сушы а. с.Сушы 

Шалғынбай а. с.Шалгынбай 

Жаңғызтал а. с.Жангызтал 

Аңқау а. с.Анкау 

Ақтөбе а. с.Актобе 

Қаби а. с.Каби 

Қараоба а. с.Караоба 

Қызылқора Кызылкора 

Аққора а. с.Аккора 

Қамысты а. с.Камысты 

Әбіш а. с.Абиш 

Айнабастау а. с.Айнабастау 

Атархан а. с.Атархан 

Балық а. с.Балык 

Бөлтек а. с.Болтек 
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Жабағы а. с.Жабагы 

Жаңалық а. с.Жаналык 

Қисықмойыншы а. с.Кисыкмойыншы 

Қоңырбай а. с.Конырбай 

Қызылкесік а. с.Кызылкесик 

Мойынтам а. с.Мойынтам 

Мұздыбұлақ а. с.Муздыбулак 

Нұржан а. с.Hуржан 

Ноқаш а. с.Hокаш 

Өтембай а. с.Отембай 

Сауытбай а. с.Саутбай 

Семсербай а. с.Семсербай 

Сөйлесбай а. с.Сойлесбай 

Сыбан а. с.Сыбан 

Тесіктас а. с.Тесиктас 

Тұрлыбай а. с.Турлыбай 

Тіленші а. с.Тиленши 

Кабанбай а.о. Кабанбайский с.о. 

Қабанбай а. а.Кабанбай 

Алыбай а. с.Алыбай 

Байуәли а. с.Байуали 

Қарамерген а. с.Карамерген 

Қазақстан а. с.Казахстан 

Ақмектеп а. с.Акмектеп 

Балшықбай а. с.Балшыкбай 

Жұметкен а. с.Жуметкен 

Сәт а. с.Сат 

Тәуке а. с.Тауке 

Әбділдәбек а. с.Абдилдабек 

Кәмен а. с.Камен 

Қайса а. с.Кайса 

Тесібақан а. с.Тесибакан 

Шеңгелді а. с.Шенгельды 

Деңгелбай а. с.Денгельбай 

Дөнқора Донкора 

Жылыбұлақ а. с.Жылыбулак 

Құлболды а. с.Кулболды 

Кәркес а. с.Каркес 

Қарашеңгел а. с.Карашенгел 

ЛСП ЛСП 

Шорға а. с.Шорга 

Азжіке а. с.Азжике 

Атабай а. с.Атабай 
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Дуанбай а. с.Дуанбай 

Жаманбай а. с.Жаманбай 

Жылқықора а. с.Жылкыкора 

Екібас 1 а. с.Екибас 1 

Екібас 2 а. с.Екибас 2 

Қайса а. с.Кайса 

Қызылсыдық а. с.Кызылсыдык 

Ноғай а. с.Ногай 

Сталин а. с.Сталин 

Сарыбас 1 а. с.Сарыбас 1 

Тасқұдық а. с.Таскудык 

Түйеқора а. с. Туйекора 

Көкжыра а.о. Кокжиринский с.о. 

Көкжыра а. с.Кокжыра 

Базарға а. с.Базарга 

Алмас а. с.Алмас 

Байқара а. с.Байкара 

Дулағали а. с.Дулагали 

Жасқайрат а. с.Жаскайрат 

Жаңабаз а. с.Жанабаз 

Қараоба а. с.Караоба 

Кішкенетау а. с.Кишкенетау 

Базаршат а. с.Базаршат 

Қаражал а. с.Каражал 

Қызбай а. с.Кызбай 

Әсемжан а. с.Асемжан 

Әзімхан а. с.Азимхан 

Ақсақал а. с.Аксакал 

Ахмади а. с.Ахмади 

Боранбай а. с.Боранбай 

Ермұхан а. с.Ермухан 

Жоныс а. с.Жоныс 

Жұмахан а. с.Жумахан 

Мазабай а. с.Мазабай 

Мұқажан а. с.Мухажан 

Пима а. с.Пима 

Тоқтар а. с.Токтар 

Шаяхмет а. с.Шаяхмет 

Мешел а. с.Мешел 

Ақтүбек а. с.Актубек 

Ақшал а. с.Акшал 

Амре а. с.Амре 

Қамза а. с.Камза 
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Сарша а. с.Сарша 

Мүрсәлім а. с.Мурсалим 

Әділхан а. с.Адилхан 

Апырым а. с.Апырым 

Дендагүл а. с.Дендагуль 

Қымбат а. с.Кымбат 

Көшкін а. с.Кошкин 

Маше а. с.Маше 

Мырзабай а. с.Мырзабай 

Орақ а. с.Орак 

Рақыш а. с.Ракыш 

Сарыбайбосын а. с.Сарыбайбосын 

Сейсеке а. с.Сейсеке 

Серіктес а. с.Сериктес 

Алау а. с.Алау 

Молдабек а. с.Молдабек 

ЛСП ЛСП 

Қарасу а.о. Карасуский с.о. 

Қарасу а. с.Карасу 

Ақмектеп а. с.Акмектеп 

Алдаберген а. с.Алдаберген 

Алшынбай а. с.Алшынбай 

Батқолда а. с.Батколда 

Долымбек а. с.Долымбек 

Бөлекқұм а. с.Болеккум 

Қарахан а. с.Карахан 

Құлмаңдай а. с.Кулмандай 

Қызылқора Кызылкора 

Кіші Сейіт а. с.Киши Сеит 

Манақбай а. с.Манакбай 

Мырзахан а. с.Мырзахан 

Тоқабай 1 а. с.Токабай 1 

Тоқабай 2 а. с.Токабай 2 

Үлкен Сейіт а. с.Улкен Сеит 

Жолқұрылысы а. с.Жолкурылыс 

Өтеген а. с.Отеген 

Бақашы а. с.Бакаши 

Шолақорда а. с.Шолакорда 

Аманжол а. с.Аманжол 

Арғанаты а. с.Арганаты 

Армандас а. с.Армандас 

Жиекбай а. с.Жиекбай 

Ілгідай а. с.Илгидай 
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Көксеген а. с.Коксеген 

Қостөбе а. с.Костобе 

Сембай а. с.Сембай 

Тоқбақбай а. с.Токбакбай 

Қараой а. с.Караой 

Қабибазы Кабибаза 

Қалибазы Калибаза 

Қызылқора Кызылкора 

Кіндікті а.о. Киндиктинский с.о. 

Кіндікті а. с.Киндикты 

Кеңжалы а. с.Кенжалы 

Үмбет а. с.Умбет 

Алғабас а. с.Алгабас 

Ақжал а. с.Акжал 

Ашудас а. с.Ашудас 

Зейнолла а. с.Зейнолла 

Ораз а. с.Ораз 

Өтебай а. с.Отебай 

Сандықтас а. с.Сандыктас 

Үмітхан а. с.Умитхан 

Армандастар а. с.Армандастар 

Сепқожа а. с.Сепкожа 

Сарыбұлақ а. с.Сарыбулак 

Ақтоғай а. с.Актогай 

Арап а. с.Арап 

Аяған а. с.Аяган 

Болсынбек а. с.Болсынбек 

Қарман а. с.Карман 

Мәрсембай а. с.Марсембай 

Шаң а. с.Чан 

Жаңабай-Жақып а. с.Жанабай-Жакып 

Құйған а.о. Куйганский с.о. 

Құйған а. с.Куйган 

Әсемет а. с.Асемет 

Ақтеке а. с.Актеке 

Арғанаты а. с.Арганаты 

Арғанаты 1 а. с.Арганаты 1 

Арғанаты 2 а. с.Арганаты 2 

Бектас а. с.Бектас 

Болатсу а. с.Болатсу 

Жәкі а. с.Жаки 

Жақыпбай а. с.Жакыпбай 

Көкащы а. с.Кокащы 
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Қызыбай а. с.Кызыбай 

Қызылқайың а. с.Кызылкайын 

Қызылқора а. с.Кызылкора 

Қызылшоқы а. с.Кызылшокы 

ЛСП ЛСП 

Ноғайбай а. с.Hогайбай 

Сағындық а. с.Сагындык 

Тесіпаққан а. с.Тесипаккан 

Шахар а. с.Шахар 

Жалаңаш а. с.Жаланаш 

Аққора а. с.Аккора 

Алтай а. с.Алтай 

Жайылым Отгон 

Жобалай а. с.Жобалай 

Ескі Алтай а. с.Ески Алтай 

Еспе а. с.Еспе 

Нұғыман а. с.Hугыман 

Сәден Саден 

Жаңа Сәден а. с.Жана Саден 

Ескі Сәден а. с.Ески Саден 

Жамбыл а. с.Жамбыл 

Айтақ а. с.Айтак 

Ақшал а. с.Акшал 

Акежантуна а. с.Акежантуна 

Бегетай а. с.Бегетай 

Жарық а. с.Жарык 

Көкбай а. с.Кокбай 

Мошан а. с.Мошан 

Ұса а. с.Уса 

Әкежан а. с.Акежан 

Жаңаалтай а. с.Жанаалтай 

Тұма а. с.Тума 

Құмкөл а.о. Кумгольский с.о. 

Құмкөл а. с.Кумголь 

Әбілхайыр а. с. Абылхаир 

Ақбаз а. с.Акбаз 

Ақтыбай а. с.Актыбай 

Дөң а. с.Дон 

Иманбай а. с.Иманбай 

Қайрақбай а. с.Кайракбай 

Қаныпхан а. с.Каныпхан 

Мырзахан а. с.Мырзахан 

Обши а. с.Обши 
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Рахия а. с.Рахия 

Саятбай а. с.Саятбай 

Үштөбе а. с.Уштобе 

Шымғолхан а. с.Шымголхан 

Киров а. с.Киров 

Солтыбай а. с.Солтыбай 

Көкбастау а. с.Кокбастау 

Әділ а. с.Адиль 

Байшуақ а. с.Байшуак 

Бақтен а. с.Бахтен 

Бітімбай а. с.Битимбай 

Жаңабай а. с.Жанабай 

Жыланды а. с.Жыланды 

Карче а. с.Карче 

Қожамжар а. с.Кожамжар 

Қосбастау а. с.Косбастау 

Қызылқора Кызылкора 

Рақымбай а. с.Рахымбай 

Сертекбай а. с.Сертекбай 

Сұңқар а. с.Сункар 

Тасбастау а. с.Тасбастау 

Төленіш а. с.Толениш 

Шапат а. с.Шапат 

Жақты Жакты 

Тақиякеткен а. с.Такиякеткен 

Плотина а. с.Плотина 

Сорқора а. с.Соркора 

Қазы а. с.Казы 

Егінбай а. с.Егинбай 

Садубай а. с.Садубай 

Баянды а. с.Баянды 

Тебіске а. с.Тебиске 

Жақып а. с.Жакып 

Өтейсуы а. с.Отейсуы 

Испе а. с.Испе 

Ахмади а. с.Ахмади 

Қоспа а. с.Коспа 

Бітембай а. с.Битембай 

Осқан а. с.Оскан 

Зергер а. с.Зергер 

Қарғын а. с.Каргин 

Қарғыба а. с.Каргиба 

Айдабол а. с.Айдабол 
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Байқан а. с.Байкан 

Жаманүй Жамануй 

Ержан а. с.Ержан 

Қаратал 1 а. с.Каратал 1 

Қаратал 2 а. с.Каратал 2 

Кеңесбай а. с.Кенесбай 

Томар а. с.Томар 

Шыбынды а. с.Шыбынды 

Шұңқыроба а. с.Шункыроба 

Диірмен а. с.Диирмен 

Қызылжұлдыз а. с.Кызылжулдыз 

Бруцеллез а. с.Бруцеллез 

Алпысжылдық а. с.60 жылдык 

Қарасу а. с.Карасу 

Тебіске а. с.Тебиске 

Төртжатыр а. с.Тортжатыр 

Ержан а. с.Ержан 

Тілебалды база а. с.Тлебалды база 

Қайнар база а. с.Кайнар база 

Қабдеш база а. с.Кабдеш база 

Байқан а. с.Байкан 

Қызылкесек а.о. Кызылкесекский с.о. 

Қызылкесек а. с.Кызылкесек 

Байғали а. с.Байгали 

Бердіке а. с.Бердике 

Исатай а. с.Исатай 

Кеңесбай а. с.Кенесбай 

Қуан а. с.Куан 

Егіндібұлақ а. с.Егиндыбулак 

Алақ а. с.Алак 

Есенқара а. с.Есенкара 

Жанұзақ а. с.Жанузак 

Жіңішке а. с.Жинишке 

Жұртыбай а. с.Журтыбай 

Қарашаш а. с.Карашаш 

Қожаберген а. с.Кожаберген 

Майлышат а. с.Майлышат 

Мойылды а. с.Мойылды 

Мұздысай а. с.Муздысай 

Егіндібұлақ 2 а. с.Егиндыбулак 2 

Талдыбұлақ а. с.Талдыбулак 

Тоқсанбай а. с.Токсанбай 

Үшқара а. с.Ушкара 
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Шона а. с.Шона 

Үштөбе а. с.Уштобе 

Амантай а. с.Амантай 

Бақалы а. с.Бакалы 

Досымхан а. с.Досымхан 

Жаңғызтал а. с.Жангизтал 

Қараша а. с.Караша 

Қаражал а. с.Каражал 

Қасым а. с.Касым 

Қосқызыл а. с.Коскызыл 

Қойтас а. с.Койтас 

Қызбике а. с.Кызбике 

Қызыломар а. с.Кызыломар 

Көлбұлағы а. с.Кулбулагы 

Сәуле а. с.Сауле 

Сәмет а. с.Самет 

Тауық а. с.Тауык 

Талдыбазар а. с.Талдыбазар 

Хамқожан а. с.Хамкожан 

Шынтемір а. с.Шынтемир 

Шынтай а. с.Шынтай 

Саршоқы а. с.Саршокы 

Қоқия а. с.Кокия 

Аманбай а. с.Аманбай 

Елеусіз а. с.Елеусиз 

Аққұдық а. с.Аккудык 

Дара а. с.Дара 

Әліпбайәлі а. с.Алипбайали 

Елауыл а. с.Елаул 

Байшойын а. с.Байшойын 

Ақжайлау а. с.Акжайляу 

Абат а. с.Абат 

Ақбаз а. с.Акбаз 

Алшын а. с.Алшын 

Ералы а. с.Ералы 

Зергер а. с.Зергер 

Итбай а. с.Итбай 

Қабыш а. с.Кабыш 

Максим Горький а. с.Максим Горький 

Молдажар а. с.Молдажар 

Лаубай а. с.Лаубай 

Сарыөзек а. с.Сарыозек 

Томар а. с.Томар 
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Төребек а. с.Торебек 

Шетбоғас а. с.Шетбогас 

Ағымбай а. с.Агымбай 

Ақтүбек а. с.Актубек 

Арап а. с.Арап 

Аюбай а. с.Аюбай 

Дәуітбай а. с.Даутбай 

Жәркен а. с.Жаркен 

Еспе а. с.Еспе 

Егіндібұлақ а. с.Егиндибулак 

Көктөбе а. с.Коктобе 

Қараағаш а. с.Караагаш 

Қосылбек а. с.Косылбек 

Тақас а. с.Такас 

Егіндібұлақ 2 а. с.Егиндыбулак 2 

Қаратақыр а. с.Каратакыр 

Құл а. с.Кул 

Мамыжан а. с.Мамыжан 

Сама а. с.Сама 

Бақалы а. с.Бакалы 

Жұмағұл а. с.Жумагул 

Жылыбет а. с.Жылыбет 

Байорал а. с.Байорал 

Маңырақ а.о. Маныракский с.о. 

Маңырақ а. с.Манырак 

Апақай а. с.Апахай 

Балағазы а. с.Балагазы 

Сарашы а. с.Сарашы 

Жыланбай а. с.Жыланбай 

Қайырбайбұлақ а. с.Кайырбайбулак 

Ленин а. с.Ленин 

Сеңгір а. с.Сенгир 

Дәулетбай а. с.Даулетбай 

Байғонды а. с.Байгонды 

Мыңбай а. с.Мынбай 

Басбұлақ а. с.Басбулак 

Бөгенбай а. с.Бегенбай 

Дерелі а. с.Дерели 

Иманбай а. с.Иманбай 

Көктас а. с.Коктас 

Шолақбұлақ а. с.Шолакбулак 

Көшкенбай а. с.Кошкенбай 

Қызылащы а. с.Кызылаши 
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Сая а. с.Сая 

Сиырбозша а. с.Сиырбозша 

Жалғызтөбе а. с.Жалгызтобе 

Айнабұлақ а. с.Айнабулак 

Жалпақөлең а. с.Жалпаколен 

Ибат а. с.Ибат 

Қапар а. с.Капар 

Садық а. с.Садык 

Өкшетай а. с.Окшетай 

Теміржан а. с.Темиржан 

Теміржан 2 а. с.Темиржан 2 

Үкіліқияқ а. с.Укиликияк 

Ойшілік а.о. Ойшиликский с.о. 

Ойшілік а. с.Ойшилик 

Көккемір а. с.Коккемир 

Қонысбай а. с.Конысбай 

Ортаойшілік а. с.Ортаойшилик 

Ұзынбұлақ а. с.Узынбулак 

Ескікөкемер а. с.Ескикокемер 

Жаңакөкемер а. с.Жанакокемер 

Жырғалы а. с.Жыргалы 

Тасбастау а. с.Тасбастау 

Қарабастау а. с.Карабастау 

Шілебастау а. с.Шилебастау 

Айнабастау а. с.Айнабастау 

Жартас а. с.Жартас 

Қарасай а. с.Карасай 

Қайранбай а. с.Кайранбай 

Қыземшек а. с.Кыземшек 

Суан а. с.Суан 

Тақыр а. с.Такыр 

Шору а. с.Шору 

Шилібастау а. с.Шилибастау 

Шөбіре а. с.Шобире 

Ақжол а. с.Акжол 

Бекбай а. с.Бекбай 

Билеуші а. с.Билеуши 

Бимырза а. с.Бимырза 

Қызылқора а. с.Кызылкора 

Есім а. с.Есим 

Әбділдә а. с.Абдилда 

Бекежан а. с.Бекежан 

Жаңғызтал а. с.Жангизтал 
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Емдеу а. с.Емдеу 

Ұшқын а. с.Ушкын 

Таңамырза а. с.Танамырза 

Монақ а. с.Монак 

Шәкен а. с.Шакен 

Манақ а. с.Манак 

Томар а. с.Томар 

Апар а. с.Апар 

Жүніс а. с.Жунис 

Қожахмет а. с.Кожахмет 

Қошан а. с.Кошан 

Нұрғазы а. с.Hургазы 

Тойке а. с.Тойке 

Тымырсық а. с.Тымырсык 

Шөкетай а. с.Шокетай 

Сәтбаев а.о. Сатпаевский с.о. 

Сәтбаев а. с.Сатпаев 

Ақой а. с.Акой 

Бесшатыр а. с.Бесшатыр 

Дархан а. с.Дархан 

Елужылдық а. с.50 жылдык 

Дора а. с.Дора 

Құсайын а. с.Кусаин 

Төртгүл а. с.Тортгуль 

Ұса а. с.Уса 

Шолпай а. с.Шолпай 

Шүрек 1 а. с.Шурек 1 

Шүрек 2 а. с.Шурек 2 

Көктүбек а. с.Коктубек 

Ақоба а. а. с.Акоба 

Ақсиыр а. с.Аксиыр 

Жалғызтал а. с.Жалгызтал 

Жаңаш а. с.Жанаш 

Қазанғап а. с.Казангап 

Қамысбаз а. с.Камысбаз 

Рахмет Тоғысбаев ат.а. с.им.Рахмет Тогысбаева 

Сұлутал а. с.Сулутал 

Ақан а. с.Акан 

Дөненбекбазы Доненбекбаз 

Малдайындау Заготскот 

Кәрім а. с.Карим 

Қайса а. с.Кайса 

Өркен 1 а. с.Оркен 1 



529 
 

Өркен 2 а. с.Оркен 2 

Райхан а. с.Райхан 

Үшқұдық а. с.Ушкудык 

Уалхан а. с.Уалхан 

Шоқан а. с.Шокан 

Тұғыл к.ә. Тугыльская п.а. 

Тұғыл к. п.Тугыл 

Бәйбіше а. с.Байбиче 

Байтоғас а. с.Байтогас 

Ақтүбек а. с.Актюбек 

Бесшана а. с.Бесшана 

Ескі Тұғыл а. с.Ески Тугыл 

Қарсақбай а. с.Карсакбай 

Тайтүзген а. с.Тайтузген 

Ырғызбай а.о. Ыргызбайский с.о. 

Жантікей а. с.Жантикей 

Әмір а. с.Амир 

Ақтөбе а. с.Актобе 

Балпан а. с.Балпан 

Бөгенбай а. с.Богенбай 

Жаңғызтал а. с.Жангизтал 

Қарашеңгел а. с.Карашенгел 

Мұқатай а. с.Мукатай 

Ортабаз а. с.Ортабаз 

Сәрсенбай а. с.Сарсенбай 

Боғас а. с.Богас 

Қожакелді а. с.Кожакельды 

Ортамалбордақылау а. с.Ортаоткорм 

Ортақараоба а. с.Ортакараоба 

Тауық а. с.Тауык 

УПИ 1 а. с.УПИ 1 

УПИ 2 а. с.УПИ 2 

Шекей а. с.Шекей 

Уан а. с.Уан 

Базар а. с.Базар 

Ұлан ауданы Уланский район 

Молодежный к.ә. Молодежненская п.а. 

Молодежный к. п.Молодежный 

Аблакетка а.о. Аблакетский с.о. 

Сағыр а. с.Сагыр 

Ақбауыр уч. уч.Акбаур 

Жанбай уч. уч.Жанбай 

Займка уч. уч.Займка 
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Медведка уч. уч.Медведка 

Қошанай ж. отг.Кошанай 

Мақпал ж. отг.Макпал 

Қарымсақ ж. отг.Карымсак 

Қызылтас а. а.Кызылтас 

Бестерек а. с.Бестерек 

Алдай уч. уч.Алдай 

Тоқсанбай уч. уч.Токсанбай 

Темекі уч. уч.Темеке 

Шөже уч. уч.Шоже 

Майтас ж. отг.Майтас 

Төлекі ж. отг.Толеки 

Төменгі Шөже  ж. отг.Томенгы Шоже 

Мамай батыр а. с.Мамай батыра 

Қарашоқы уч. уч.Карачука 

Қосшар уч. уч.Подхоз 

Желдіөзек а. с.Желдыозек 

Азов а.о. Азовский с.о. 

Жаңа Азов а. с.Hово-Азовое 

Азовое а. с.Азовое 

Бетқұдық а. с.Беткудык 

Алмасай а.о. Алмасайский с.о. 

Алмасай а. с.Алмасай 

Он жетінші км 17 км 

Алмасай а-дағы шағын ауыл Заимка в с. Алмасай 

Б.Утепов а-дағы шағын ауыл Заимка в с. Б.Утепов 

Баяш Өтепов а. а.Баяш Утепов 

Асубұлақ к.ә. Асубулакская п.а. 

Асубұлақ к. п.Асубулак 

Багратионов а.о. Багратионовский с.о. 

Привольное а. с.Привольное 

Митрофановка а. с.Митрофановка 

Белогор к.ә. Белогорская п.а. 

Белогорский к. п.Белогорский 

Нижняя Тайынты а. с.Hижняя Таинта 

Гагарин а.о. Гагаринский с.о. 

Гагарино а. с.Гагарино 

Орталық ж. отг.Центральный 

Южное а. с.Южное 

Егінсу а.о. Егинсуский с.о. 

Ұлан а. с.Уланское 

Боранбай ж. отг.Боранбай 

Есенгелді ж. отг.Есенгельды 
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Жекетап ж. отг.Жекетап 

Күшікбай ж. отг.Кушикбай 

Саухат ж. отг.Саухат 

Сарыбастау ж. отг.Сарыбастау 

Таңат ж. отг.Танат 

Жұмақан ж. отг.Жумакан 

Қасқақ ж. отг.Каскак 

Тоғанас ж. отг.Тоганас 

Бұрсақ а. с.Бурсак 

Старая Канайка ж. отг.Старая Канайка 

Мырзат ж. отг.Мырзат 

56 км ж. отг.56 км 

Жосалы ж. отг.Жосалы 

Жанұзақ а. с.Жанузак 

Жыланды ж. отг.Жыланды 

Қарабастау ж. отг.Карабастау 

Көрпебай ж. отг.Корпебай 

Айыртау а.о. Айыртауский с.о. 

Айыртау а. с.Айыртау 

Сартымбет а. с.Сартымбет 

Тұқұл а. с.Тукуль 

Ұзынбұлақ а. с.Узунбулак 

Қадышев Лог а. с.Кадышев Лог 

Новая Канайка а. с.Hовая Канайка 

Каменка а.о. Каменский с.о. 

Каменка а. с.Каменка 

Тройницкое а. с.Тройницкое 

Бозанбай а.о. Бозанбайский с.о. 

Бозанбай а. а.Бозанбай 

Қындық а. с.Кындык 

Сатай а. с.Сатай 

Тоғанас а. с.Тоганас 

Төменгі Ақши а. с.Hижний Акши 

Амен уч. уч.Амен 

Ақши уч. уч.Акши 

Диірмен уч. уч.Диермен 

Алғабас а. с.Алгабас 

Қаракезең уч. уч.Каракезен 

Майтүбек а. с.Майтубек 

Сібіркөлі а. с.Сибирские Озера 

Ақжартас а. с.Акжартас 

Мыңшұңқыр а. с.Мыншункур 

Қызылсу а. а.Кызылсу 
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Огневка к.ә. Огневская п.а. 

Огневка к. п.Огневка 

Смолянка а. с.Смолянка 

Өскемен а.о. Усть-Каменогорский с.о. 

Восточное а. с.Восточное 

Донское а. с.Донское 

Макеевка а. с.Макеевка 

Мирное а. с.Мирное 

Саратов а.о. Саратовский с.о. 

Саратовка а. с.Саратовка 

Жаңа Одесса а. с.Hово-Одесское 

Отрадное а. с.Отрадное 

Таврия а.о. Таврический с.о. 

Таврическое а. с.Таврическое 

Ақтөбе а. с.Актобе 

Пролетарка а. с.Пролетарка 

Тарғын а.о. Таргынский с.о. 

Тарғын а. с.Таргын 

Жантас а. с.Жантас 

Жоғарғы Тайынты а. с.Верхние Таинты 

Манат а. с.Манат 

Ізгүтты Айтыков а. с.Изгутты Айтыков 

Төлеген Тоқтаров а.о. Толеген Тохтаровский с.о. 

Герасимовка а. с.Герасимовка 

Казачье а. с.Казачье 

Украинка а. с.Украинка 

Земляники кыстағы Хутор Земляники 

Қарақол а. с. Каракол 

Үржар ауданы Уржарский район 

Үржар а.о. Урджарский с.о. 

Үржар а. с.Уржар 

Бұрғон а. с.Бургон 

Қызылту а. с.Кызылту 

Ақжар а.о. Акжарский с.о. 

Ақжар а. с.Акжар 

Аманкелді а. с.Амангельды 

Қарамойыл а. с.Карамойыл 

Көлденең а.о. Колдененский с.о. 

Көлденең а. с.Колденен 

Ақшоқы а.о. Акшокинский с.о. 

Ақшоқы а. с.Акшокы 

Подгорное а. с.Подгорное 

Алтыншоқы а.о. Алтыншокинский с.о. 
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Алтыншоқы а. с.Алтыншокы 

Атбай ат.а. с.им.Айтбая 

Лайбұлақ а. с.Лайбулак 

Текебұлақ а. с.Текебулак 

Бақты а.о. Бахтинский с.о. 

Бақты а. с.Бахты 

Бестерек а.о. Бестерекский с.о. 

Бестерек а. с.Бестерек 

Қазымбет а. с.Казымбет 

Қабанбай а. с.Кабанбай 

Благодарное а.о. Благодарненский с.о. 

Келдемұрат а. с.Келдемурат 

Қызылжұлдыз а. с.Кызылжулдыз 

Жаңатілек а.о. Жанатилекский с.о. 

Жаңатілек а. с.Жанатилек 

Тасарық а. с.Тасарык 

Егінсу а.о. Егинсуский с.о. 

Егінсу а. с.Егинсу 

Жанай а. с.Жанай 

Елтай а.о. Елтайский с.о. 

Елтай а. с.Елтай 

Қабанбай а.о. Кабанбайский с.о. 

Қабанбай а. с.Кабанбай 

Жалаңашкөл а. с. Жаланашколь 

Көкөзек а.о. Кокозекский с.о. 

Көкөзек а. с.Кокозек 

Қаратұма а.о. Каратуминский с.о. 

Қаратұма а. с.Каратума 

Көктал а.о. Коктальский с.о. 

Көктал а. с.Коктал 

Көктерек а.о. Коктерекский с.о. 

Көктерек а. с.Коктерек 

Қайыңды а. с.Кайынды 

Қызылбұлақ а. с.Кызылбулак 

Қарабұта а.о. Карабутинский с.о. 

Қарабұта а. с.Карабута 

Қарабұлақ а.о. Карабулакский с.о. 

Қарабұлақ а. с.Карабулак 

Барлықарасан а. с.Барлыкарасан 

Қаракөл а.о. Каракольский с.о. 

Қаракөл а. с.Караколь 

ферма 1 Абай ферма 1 Абай 

Сағат а. с.Сагат 
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Сарытерек а. с.Сарытерек 

ферма 3 ферма 3 

Қаратал а.о. Каратальский с.о. 

Қаратал а. с.Каратал 

Бекет а. с.Бекет 

Бұғыбай а. с.Бугубай 

Қоңыршәулі а.о. Коныршаулинский с.о. 

Таскескен а. с.Таскескен 

Үшбұлақ а. с.Ушбулак 

Мақаншы а.о. Маканчинский с.о. 

Мақаншы а. с.Маканчи 

Науалы а.о. Hауалинский с.о. 

Науалы а. с.Hауалы 

Малақ а. с.Малак 

Жоғарғы Егінсу а.о. Жогаргы Егинсуский с.о. 

Жоғарғы Егінсу а. с.Жогаргы Егинсу 

Новоандреевка а.о. Hовоандреевский с.о. 

Новоандреевка а. с.Hовоандреевка 

Благодатное а. с.Благодатное 

Некрасовка а. с.Hекрасовка 

Батпақты а. с.Батпакты 

Салқынбел а.о. Салкынбельский с.о. 

Сегізбай а. с.Сегизбай 

Қарабұйрат а. с.Карабуйрат 

Шолпан а.о. Шолпанский с.о. 

Шолпан а. с.Шолпан 

Шемонаиха ауданы Шемонаихинский район 

Шемонаиха қ.ә. Шемонаихинская г.а. 

Шемонайха қ. г.Шемонаиха 

Вавилон а.о. Вавилонский с.о. 

Қамысты а. с.Камышинка 

Горкуново а. с.Горкуново 

Кенюхово а. с.Кенюхово 

Пруггерово а. с.Пруггерово 

Сугатовка а. с.Сугатовка 

Волчан а.о. Волчанский с.о. 

Волчанка а. с.Волчанка 

Березовка а. с.Березовка 

Кандыковка а. с.Кандыковка 

Крюковка а. с.Крюковка 

Моисеевка а. с.Моисеевка 

Трехгорное а. с.Трехгорное 

Үлкенөзен а. с.Большая речка 
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Выдриха а.о. Выдрихинский с.о. 

Выдриха а. с.Выдриха 

Межовка а. с.Межовка 

Жоғарғыоба а.о. Верх-Убинский с.о. 

Жоғарғыоба а. с.Верх-Уба 

Зауба а. с.Зауба 

Зевакин а.о. Зевакинский с.о. 

Зевакино а. с.Зевакино 

Новая Убинка а. с.Hовая Убинка 

Убинка а. с.Убинка 

Каменев а.о. Каменевский с.о. 

Рассыпное а. с.Рассыпное 

Волчовка а. с.Волчовка 

Новоселово а. с.Hовоселово 

Коневка а. с.Коневка 

Михайловка а. с.Михайловка 

Рулиха а. с.Рулиха 

Шапорево а. с.Шапорево 

Рулиха ст. ст.Рулиха 

Октябрь а.о. Октябрьский с.о. 

Октябрское а. с.Октябрьское 

Лазовое а. с.Лазовое 

Луговое а. с.Луговое 

Садовое а. с.Садовое 

Разин а.о. Разинский с.о. 

Красная Шемонаиха а. с.Красная Шемонаиха 

Белый Камень а. с.Белый Камень 

Қазақстан р. р.Казахстанский 

Медведка а. с.Медведка 

Первомай к.ә. Первомайская п.а. 

Первомайский к. п.Первомайский 

Барашки а. с.Барашки 

Ново-Ильинка а. с.Hово-Ильинка 

Фестивальная ст. ст.Фестивальная 

Усть-Таловка к.ә. Усть-Таловская п.а. 

Усть-Таловка к. п.Усть-Таловка 

Березовка а. с.Березовка 

Заречное а. с.Заречное 

Половинка а. с.Половинка 
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ІV 

Қосымшалар 

Приложения 
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Қазақстан Республикасындағы тіл туралы 1997 ж. 11 шілдедегі 

N 151-1 Қазақстан Республикасының Заңы (2004.20.12 N 13-ІІІ ҚР 

Заңымен енгізілген өзгерістерімен) 

 

Осы Заң Қазақстан Республикасында тілдердің қолданылуының құқықтық 

негіздерін, мемлекеттің оларды оқып-үйрену мен дамыту үшін жағдай жасау 

жөніндегі міндеттерін белгілейді, Қазақстан Республикасында қолданылатын 

барлық тілге бірдей құрметпен қарауды қамтамасыз етеді. 

 

1 тарау. Жалпы ережелер  

1-бап. Негізгі ұғымдар 

Осы Заңда мынадай ұғымдар пайдаланылады:  

диаспора – өзінің тарихи шығу тегінен тысқары елде тұрып жатқан халықгың 

бір бөлігі (этникалық қауымдастық); 

ономастика – тіл білімінің жалқы есімдерді, олардың пайда болуы мен 

өзгеруінің тарихын зерттейтін бөлімі; 

орфография – дұрыс жазу ережесі, сөйленген сөзді (сөздер мен 

грамматикалық тұлғаларды) жазбаша беру тәсілдерінің бірізділігін белгілейтін 

ережелер жүйесі; 

топонимика – ономастиканың геофафиялық объектілердің атауларын, 

олардың пайда болуы, өзгеру, қолданылу заңдылықгарын зерттейтін бөлімі; 

транслитерация – бір графикалық жүйедегі мәтіндер мен жекелеген сөздерді 

басқа графикалық жүйенің құралдарымен әріппе-әріп арқылы беру. 

терминологиялық комиссия – экономиканың, ғылымның, техниканың, 

мәдениеттің барлық салалары бойынша қазақ тілінің терминологиялық лексикасы 

саласындағы ұсыныстарды әзірлейтін консультативтік-кеңесші орган; 

ономастикалық комиссия - географиялық объектілердің атауына және 

олардың атауларын өзгертуге бірыңғай көзқарас қалыптастыру, топонимикалық 

атауларды қолдану мен есепке алуды ретке келтіру, Қазақстан Республикасының 

тарихи-мәдени мұрасының құрамдас бөлігі ретінде тарихи атауларды қалпына 

келтіру, сақтау жөніндегі ұсыныстарды әзірлейтін консультативтік-кеңесші орган; 

уәкілетті орган – тілдерді дамыту саласындағы бірыңғай мемлекеттік 

саясатты іске асыруға жауапты орталық атқарушы орган. 

2-бап. Осы Заңның реттейтін мәселесі  
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Мемлекетгік, мемлекеттік емес ұйымдар мен жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарының қызметінде тілдерді қолдануға байланысты туындайтын қоғамдық 

қатынастар осы Заң реттейтін мәселе болып табылады. 

Осы Заң жеке адамдар арасындағы қатынастарда және діни бірлестіктерде 

тілдердің қолданылуын реттемейді. 

 

3-бап. Қазақстан Республикасындағы тіл туралы заңдар 

Қазақстан Республикасындағы тіл туралы заңдар Қазақстан Республикасының 

Конституциясына негізделеді, осы Заңнан, тілдерді қолдануға және дамытуға 

қатысты Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен 

тұрады. 

Тіл туралы заңдар Қазақстан Республикасының азаматтарына, Қазақстан 

Респубпикасында тұрақты тұратын шетелдіктерге және азаматтығы жоқ адамдарға 

қолданылады. 

 

4-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі – қазақ тілі. 

Мемлекеттік тіл – мемлекеттің бүкіл аумағында қоғамдық қатынастардың 

барлық саласында қолданылатын мемлекеттік басқару, заң шығару, сот ісін жүргізу 

және іс қағаздарын жүргізетін қазақ тілі. 

Қазақстан халқын топтастырудың аса маңызды факторы болып табылатын 

мемлекеттік тілді меңгеру – Қазақстан Республикасының әрбір азаматының парызы. 

Үкімет, өзге де мемлекеттік, жергілікті өкілді және атқарушы органдар: 

Қазақстан Республикасында мемлекеттік тілді барынша дамытуға, оның 

халықаралық беделін нығайтуға; 

Қазақстан Республикасының барша азаматтарының мемлекеттік тілді еркін 

және тегін меңгеруіне қажетті барлық ұйымдастырушылық, материалдық-

техникалық жағдайларды жасауға; қазақ диаспорасына ана тілін сақтауы және 

дамытуы үшінкөмек көрсетуге міндетті. 

 

5-бап. Орыс тілін қолдану 

Мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында 

орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең қолданылады. 

 

6-бап. Мемлекеттің тіл жөніндегі қамқорлығы 
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Қазақстан Республикасының азаматының ана тілін қолдануына, қарым-

қатынас, тәрбие, оқу және шығармашылық тілін еркін таңдауына құқығы бар. 

Мемлекет Қазақстан халқының тілдерін оқып-үйрену мен дамыту үшін 

жағдай туғызу жөнінде қамқорлық жасайды. 

Ұлттық топтар жинақты тұратын жерлерде іс-шаралар өткізілген кезде 

олардың тілдері пайдаланылуы мүмкін. 

 

7-бап. Тілдердің қолданылуына кедергі келтіруге жол бермеу 

Қазақстан Республикасында тілдік белгісі бойынша азаматтардың 

құқықгарын кемсітуге жол берілмейді. 

Қазақстанда мемлекеттік тілдің және басқа да тілдердің қолданылуына 

және оларды үйренуге кедергі келтіретін лауазымды адамдардың іс-

әрекеттері Қазақстан. Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылыққа 

әкеп соқтырады. 

 

2 тарау. Тіл – мемлекеттік жәнә мемлекеттік емес ұйымдар мен 

жергілікті өзін-өзі басқару органдарында 

 

8-бап. Тілдердің қолданылуы 

Мемлекеттік тіл Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының, 

ұйымдарының және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының жұмыс және іс 

қағаздарын жүргізу тілі болып табылады, орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен 

тең қолданылады. 

Мемлекеттік емес ұйымдардың жұмысында мемлекеттік тіл және қажет 

болған жағдайда басқа тілдер қолданылады. 

 

9-бап. Мемлекеттік органдар актілерінің тілі 

Мемлекеттік органдардың актілері мемлекеттік тілде әзірленіп, 

қабылданады, қажет болған жағдайда, мүмкіндігінше, басқа тілдерге 

аударылуы қамтамасыз етіле отырып, оларды әзірлеу орыс тілінде жүргізілуі 

мүмкін. 

 

10-бап. Құжаттама жүргізу тілі 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары жүйесінде, 

ұйымдарында, меншік нысанына қарамастан, статистикалық-есеп, қаржы 

және техникалық құжаттама жүргізу мемлекеттік тілде және орыс тілінде 

қамтамасыз етіледі. 

 

11-бап. Азаматтардың өтініштеріне қайтарылатын жауап тілі 

Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың азаматтардың 

өтініштері мен басқа да құжаттарға қайтаратын жауаптары мемлекеттік тілде 

немесе өтініш жасалған тілде беріледі. 

 

12-бап. Қарулы Күштер мен құқық қорғану органдарындағы тіл 
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Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде, сондай-ақ әскери 

және әскерилендірілген құрамалардың барлық түрінде, мемлекеттік бақылау 

мен қадағалау, азаматтарды құқықтық қорғау ұйымдарында және құқық 

қорғау органдарында мемлекеттік тілдің және орыс тілінің қолданылуы 

қамтамасыз етіледі. 

 

13-бап. Сот ісін жүргізу тілі 

Қазақстан Республикасында сот ісі мемлекеттік тілде жүргізіледі, ал, 

қажет болған жағдайда, сот ісін жүргізуде орыс тілі немесе басқа тілдер 

мемлекеттік тілмен тең қолданылады. 

 

14-бап. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді жүргізу тілі 

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер мемлекеттік тілде, ал қажет 

болған жағдайда, басқа да тілдерде жүргізіледі. 

 

15-бап. Мәмілелер тілі 

Қазақстан Республикасында жеке және заңды тұлғалардың жазбаша 

нысанда жасалатын барлық мәмілелері қажет болған жағдайда басқа 

тілдердегі аудармасы қоса беріліп, мемлекеттік тілде және орыс тілінде 

жазылады. 

Шетелдік жеке және заңды тұлғалармен жазбаша нысанда жасалатын 

мәмілелер мемлекеттік тілде және тараптар үшін қолайлы тілде жазылады. 
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3 тарау. Тіл – білім беру, ғылым, мәдениет және бұқаралық ақпарат 

құралдары саласында 

 

16-бап. Тіл – білім беру саласында 

Қазақстан Республикасында мемлекеттік тілде, ал ұлт топтары жинақы 

тұратын жерлерде солардың тілдерінде жұмыс істейтін мектепке дейінгі 

балалар мекемелерін құру қамтамасыз етіледі. 

Балалар үйлерінде және оларға теңестірілген ұйымдарда оқыту, тәрбие 

беру тілін жергілікті атқарушы органдар олардағы балалардың ұлттық 

құрамын ескере отырып белгілейді. 

Қазақстан Республикасы орта, арнаулы орта және жоғары білімді 

мемлекеттік тілде, орыс тілінде, ал қажетіне қарай және мүмкіндігі болған 

жағдайда басқа да тілдерде алуды қамтамасыз етеді. Мемлекеттік те, 

мемлекеттік емес оқу орындарында мемлекеттік тіл мен орыс тілі міңдетті 

оқу пәні болып табылады және білім туралы құжатқа енгізілетін пәндер 

тізбесіне кіреді. 

 

17-бап. Тіл - ғылым және мәдениет саласыңда 

Қазақстан Республикасында ғылым саласында, диссертацияларды 

ресімдеу мен қорғауды қоса алғанда, мемлекеттік тіл мен орыс тілінің 

қолданылуы қамтамасыз етіледі. 

Мәдени шаралар мемлекеттік тілде және қажет болған жағдайда басқа да 

тілдерде жүргізіледі. 

 

18-бап. Баспасөз бен бұқаралық ақпарат құралдарының тілі 

Қазақстан Республикасы баспа басылымдары мен бұқаралық ақпарат 

құралдарында мемлекеттік тілдің, басқа да тілдердің қолданылуын 

қамтамасыз етеді. 

Қажетті тілдік ортаны жасау және мемлекеттік тілдің толыққанды 

қолданылуы мақсатында, олардың меншік нысанына қарамастан, телерадио 

арналары арқылы берілетін мемлекеттік тілдегі хабарлардың көлемі уақыт 

жағынан басқа тілдердегі хабарлардың жиынтық көлемінен кем болмауға 

тиіс. 

 

4 тарау. Тіл - елді мекен атауларында, жалқы өсімдерде, көрнекі 

ақпаратта 

 

19-бап. Топонимикалық атауларды, ұйымдардың атауларын пайдалану 

тәртібі 

Елді мекендердің, көшелердің, алаңдардың, сондай-ақ басқа да физика-

географиялық объектілердің дәстүрлі, тарихи қалыптасқан қазақша атаулары 

басқа тілдерде таранслитерация ережелеріне сәйкес берілуге тиіс.  

Мемлекеттік ұйымдардың, олардың құрылымдық бөлімшелерінің 

атаулары мемлекеттік тілде және орыс тілінде беріледі. Бірлескен, шетелдік 
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ұйымдардың атаулары мемлекеттік тілде және орыс тілінде транслитерация 

арқылы беріледі. 

 

20-бап. Кісі есімін, әкесінің есімін және тегін жазу 

Кісі есімін, әкесінің есімін және тегін ресми құжаттарда жазу 

Қазақстан Республикасының заңдары мен нормативтік құқықтық 

актілеріне сәйкес келуге тиіс. 

 

21 -бап. Деректемелер мен көрнекі ақпарат тілі  

Мемлекеттік органдардың мөрлері мен мөртаңбаларының мәтінінде 

олардың атаулары мемлекеттік тілде жазылады. 

Меншік нысанына қарамастан, ұйымдардың мөрлерінің, 

мөртаңбаларының мәтіні мемлекеттік тілде және орыс тілінде жазылады. 

Бланкілер, маңдайшалар, хабарландырулар, жарнамалар, 

прейскуранттар, баға көрсеткіштері, басқа да көрнекі ақпарат мемлекеттік 

тілде және орыс тілінде, ал қажет болған жағдайда басқа да тілдерде 

жазылады. 

Қазақстанда өндірілетін тауарлардың арнайы мәліметтер көрсетілген 

тауарлық жапсырмаларында (этикеткаларында), таңбаламаларында, 

нұсқаулықтарында мемлекеттік тілде және орыс тілінде қажетті ақпарат 

болуға тиіс. 

Шетелде өндірілген тауарлардың арнайы мәліметтер көрсетілген 

тауарлық жапсырмалары (этикеткалары), таңбаламалары, нұсқаулықтары 

импорттаушы ұйымдардың қаражаты есебінен мемлекеттік тілдегі және орыс 

тіліндегі аудармасымен қамтамасыз етіледі. 

Көрнекі ақпараттың барлық мәтіні мынадай ретпен: мемлекеттік тілде – 

сол жағына немесе жоғарғы жағына, орыс тілінде он жағында немесе төменгі 

жағына орналасады, бірдей өлшемдегі әріптермен жазылады. Қажеттігіне 

қарайкөрнекі ақпараттың мәтіндері қосымша басқа да тілдерге аударылуы 

мүмкін. Бұл жағдайда қаріп өлшемі нормативтік құқықтық актілерде 

белгіленген талаптардан аспауға тиіс. Ауызша ақпарат, хабарландыру, 

жарнама мемлекеттік тілде, орыс және қажет болған жағдайда, басқа да 

тілдерде беріледі. 

 

22-бап. Почта-телеграф жөнелтілімдерінің тілі 

Почта-телеграф жөнелтілімдері Қазақстан Республикасының шегінде 

мемлекеттік тілде немесе орыс тілінде, ал республикадан тыс жерлерге 

белгіленген халықаралық ережелерге сәйкес жіберіледі. 

 

5 тарау. Тілді құқықтық қорғау 

 

23-бап. Тілді мемлекеттік қорғау 

Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіл және барлық басқа тілдер 

мемлекеттің қорғауында болады. Мемлекеттік органдар бұл тілдердің 

қолданылуы мен дамуына қажетті жағдай жасайды. 
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Тілдің дамуы мемлекеттік тілдің басымдығын және іс қағаздарын 

жүргізуді қазақ тіліне кезең-кезеңмен көшіруді көздейтін Мемлекеттік 

бағдарламамен қамтамасыз етіледі. 

Мемлекеттік тілді белгілі бір көлемде және біліктілік талаптарына 

сәйкес білуі қажет кәсіптердің, мамандықтардың және лауазымдардың тізбесі 

Қазақстан Республикасы заңдарымен белгіленеді. 

Қазақстан Республикасының Үкіметі терминологиялық және 

ономастикалық комиссияларды және қажет болған жағдайда басқа да 

құрылымдарды құрады. 

 

24-бап. Тіл туралы заңдарды бұзғаны үшін жауаптылық 

Қазақстан Республикасының тіл туралы заңдарының бұзылуына кінәлі 

мемлекеттік органдардың, кез келген меншік нысанындағы ұйымдардың 

бірінші басшылары, сондай-ақ заңды және жеке тұлғалар Қазақстан 

Реслубликасының заңдарына сәйкес жауапты болады. 

Лауазымды адамның мемлекеттік тілді білмеу желеуімен азаматтардың 

өтініштерін қабылдаудан бас тартуы, сондай-ақ мемлекеттік тілде және басқа 

тілдерде қызмет атқарылатын салада олардың қолданылуына кез келген 

кедергі келтіру Қазақстан республикасының заңдарында көзделген 

жауаптылыққа әкеліп соғады. 

 

25-бап. Уәкілетті органның құзыреті  

Уәкілетті орган: 

1) тілдерді дамыту саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясаттың іске 

асырылуын қамтамасыз етеді; 

2) тілдерді қолдану мен дамыту бағдарламасын және өзге де нормативтік 

құқықтық актілерді әзірлейді; 

3) орталық және облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, 

астананың) жергілікті атқарушы органдарында Қазақ Республикасының тіл 

туралы заңдарының сақталуын бақылауды жүзеге асырады; 

4) Қазақстан Республикасының тіл туралы заңдарында белгіленген 

талаптардың бұзылуын жою туралы ұсынымдар жасайды, тиісті органдарға 

Қазақстан Республикасының тіл туралы заңдарының бұзылуына кінәлі 

лауазымды адамдарға тәртіптік жазалау шараларын қолдану туралы 

ұсыныстар енгізеді; 

5) тілдерді дамыту саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты іске 

асыру жөніндегі қызметтің ақпараттық, әдістемелік қамтамасыз етілуін 

ұйымдастырады; 

6) терминологиялық және ономастикалық комиссиялардың қызметін 

үйлестіреді. 

 

25-1-бап. Ономастикалық комиссияның құзыреті 

 

1. Республикалық ономастикалық комиссияны Қазақстан 

республикасының Үкіметі: 
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1) Қазақстан Республикасының Президентіне облыстардың, аудандар 

мен қалалардың атауы және олардың атауларын өзгерту, сондай-ақ олардың 

атауларының транскрипциясын өзгерту туралы қорытындылар енгізу; 

2)  Қазақстан Республикасының Үкіметіне өз құзыреті шеңберіндегі 

табиғи-географиялық, топонимикалық, өнеркәсіптік және өзге де 

объектілердің атауы және олардың атауларын өзгерту туралы қорытындылар 

енгізу мақсатында құрады. 

2. Облыстық ономастикалық комиссияларды облыстардың жергілікті 

атқарушы органдары: 

1) ауылдардың (селолардың), кенттердің, ауылдық (селолық) 

округтердің атауы және олардың атауларын өзгерту, сондай-ақ олардың 

атауларының транскрипциясын өзгерту;ъ 

2) облыстың жергілікті атқарушы органдарының құзыреті шеңберіндегі 

табиғи-географиялық, топонимикалық, өнер-кәсіптік және өзге де 

объектілердің атауы және олардың атауларын өзгерту туралы қорытындылар 

дайындау мен енгізу мақсатында құрады. 

3. Қалалық ономастикалық комиссияларды: 

1) республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті 

атқарушы органдары: 

қаладағы аудандардың, алаңдардың, даңғылдардың, бульварлардың, 

көшелердің, тұйық көшелердің, парктердің, саябақтардың, көпірлердің 

және қаланың басқа да құрамдас бөліктерінің атауы және олардың 

атауларын өзгерту, сондай-ақ олардың атауларының транскрипциясын 

өзгерту; 

республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы 

органдарының құзыреті шеңберіндегі табиғи-географиялық, 

топонимикалық, өнеркәсіптік және өзге де объектілердің атауы және 

олардың атауларын өзгерту туралы қорытындылар дайындау және енгізу 

мақсатында құрады; 

2) облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органдары 

қаладағы аудандардың, алаңдардың, даңғылдардың, бульварлардың, 

көшелердің, тұйық көшелердің, парктердің, саябақтардың, көпірлердің 

және қаланың басқа да құрамдас бөліктерінің атауы және олардың 

атауларын өзгерту, сондай-ақ олардың атауларының транскрипциясын 

өзгерту туралы қорытындылар дайындау және енгізу мақсатында құрады. 

 

25-2-бап. Облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) 

жергілікті атқарушы органының құзыреті 

Облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті 

атқарушы органы: 

1) тілдерді қолдану мен дамытудың өңірлік бағдарламасын әзірлеп, 

бекітеді және оның орындалуын қамтамасыз етеді; 

2)  орталық атқарушы органдардың аумақтық бөлімшелерінің және 

аудандық атқарушы органдардың Қазақстан Республикасының тіл туралы 

заңдарын сақтауын бақылауды жүзеге асырады; 
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3)  Қазақстан Республикасының тіл туралы заңдарында белгіленген 

талаптардың бұзылуын жою туралы ұсынымдар жасайды, тиісті органдарға 

Қазақстан Республикасының тіл туралы заңдарының бұзылуына кінәлі 

лауазымды адамдарға тәртіптік жазалау шараларын қолдану туралы 

ұсыныстар енгізеді; 

4) мемлекеттік тілді және басқа тілдерді дамытуға бағытталған ыстық 

маңызы бар шаралар кешенін жүзеге асырады; 

5)  облыстық (республикалық маңызы бар қалалық, астаналық) 

ономастикалық комиссияның қызметін қамтамасыз етеді. 

25-3-бап. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілік- 

атқарушы органының құзыреті 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті қарушы органы: 

1) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағында тілдерді 

қолдану және дамытудың өңірлік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-

шаралар жоспарын әзірлейді және оның жүзеге асырылуын қамтамасыз 

етеді; 

2)  мемлекеттік тілді және басқа тілдерді дамытуға бағытталған 

аудандық (облыстық маңызы бар қала) деңгейдегі іс-шараларды жүргізеді; 

3) облыстардың атқарушы органдарына ауылдардың (селолардың), 

кенттердің, ауылдық (селолық) округтердің «тауы және олардың 

атауларын өзгерту, сондай-ақ олардың атауларының транскрипциясын 

өзгерту туралы ұсыныстар енгізеді. 

 

26-бап. 2004.20.12 N 13-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды 

6 тарау. Тілді шетелдермен және халықаралық ұйымдармен 

қатынастарда пайдалану 

 

27-бап. Тіл - халықаралық қызметте 

Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктері мен Қазақстан 

Республикасының халықаралык ұйымдар жанындағы өкілдіктерінің қызметі 

мемлекеттік тілде, қажет болған жағдайда басқа да тілдерді пайдаланып 

жүзеге асырылады. 

Екіжақты халықаралық шарттар, әдетте, уағдаласушы тараптардың 

мемлекеттік тілдерінде жасалады, көпжақты халықаралық шарттар оған 

қатысушылардың келісімімен белгіленген тілдерде жасалады. 

Қазақстан Республикасында басқа мемлекеттер өкілдерімен өткізілетін 

ресми қабылдаулар мен өзге де шаралар басқа тілдерге аударылып, 

мемлекеттік тілде жүргізіледі. 

Қазақстан Республикасы  

Президентінің 1996 жылғы  

4 қарашадағы №3186  

өкімімен мақұлданған 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТІЛ САЯСАТЫНЫҢ 

ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ 

 

Тұрақты даму барған сайын қазіргі әлемдегі қоғамдық процестердің 

ұтымды жүруінің негізгі өлшеміне айналып келеді. Ал тұрақты дамудың 

шарттарының бірі - ұлтаралық қатынастардың тұрақтылығы болып 

табылады. Көп ұлтты мемлекетте этностар- дың жарасты емір сүруіне, 

ұптаралық бейбітшілік пен келісімнің сақталуына тіп саясаты ықпал етуге 

тиіс. 

Жекелеген этностардың үйлесімді, тұрақты дамуы ұлттық мөдениеттің 

негізі -т этнос тілінің сақталуына мүмкіндік жасайтын тіл саясатының 

жүргізілуін керек етеді. Мұның өзі республикада мадениеттердің бір-біріне 

ықпал жасап, бірін бірі байытуына олардың одан әрі дамуына жағдай 

жасайды. 

Қазақстанның егемеңді мемлекет ретіндегі жаңа әлеуметтік - саяси 

болмысы – елдің көп ұлтты халқының қажеттіліктерін өтейтін жэне тілдік, 

демографиялық, сондай-ақ саяси ахуалдың ерекшеліктерін ескеретін тіл 

саясатын талап өтіп отыр. Ол өзекті тіл мәселелерін шешуде өзінің тиімділігі 

мен нәтижелілігін іс жүзінде көрсететін пәрменді факторға айналуға тиіс. 

Елде біртұтас тіл саясатын жүргізу үшін мемлекеттік органдар мен қоғамдық 

бірлестіктердің, діни және басқа да ұйымдардың күш-жігерінің үйлесімділігі 

қажет. 

Осы тұжырымдаманың мақсаты – өтпелі кезеңде тілдердің сақталу және 

қызмет ету саласындағы мемлекеттік саясат стратигеясын әзірлеу, 

мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілін дамытуға жағдай туғызу жөніңдегі 

мемлекет міндеттерін айқындау.  

Тұжырымдаманың міндеті: Қазақстан Республикасының 

Конституциясына сай тілдік дамудың басым бағыттарын, тілдердің қызмет 

ету тетіктерін айқыңдау. 

 

Тілдік ахуалдың сипаттамасы 

 

Тілдік ахуал – бұл тілдің қоғамда нақты қолданылуының көрнісі. Оның 

пайда болуы және одан әрі қалыптасуы түрлі жағдайларға, атап айтқанда, 

тілдік және тілдік емес (әлеуметтік, саяси, экономикалық, психологиялық, 

тарихи, геофафиялық т.б.) факторлардың өзара әсеріне байланысты. 

Қоғамның тіл өміріне саналы түрде араласуы, жеке адамнан бастап 

мемлекетке дейінгі деңгейде сан-саласы ықпал жасаудың мүмкіндіктерін 

қамтиды. Қазіргі Қазақстан қоғамында әлеуметтік-коммуникативтік жүйені 

реттеу мен жетілдіру жүріп жатыр. Әркімнің өзі пайдаланатын ана тілін 

қолдап пікір білдіру мүмкіндіктері артты. Алайда көп жағдайда бұл қолдану 

субъективті сипат алып, геосаяси ерекшеліктерді, мемлекеттік мүдделерді 

және өзге де этностардың тілдік мүдделерін ескере бермейді. Сондықтан көп 

ұлтты қоғамда тілдік процестерді саяттанушылардың, 
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әлеуметтанушылардың, заңгерлердің және тілшілердің талдап түсіндіріп 

отыруы маңызды болмақ. 

Пәрменді мемлекеттік тіл саясатын жасау нақты тілдік ахуалға сәйкес 

келетін баға беруді көздейді. Бүгінгі таңда Қазақстанда іс жүзінде тілдердің 

саналуандығын алып отыр, мұнда жүзден астам тіл қолданып жүр. Еліміздегі 

этникалық топтар тілдері өздерінің атқаратын функцияларының көлемі 

жағынан да бірдей емес. 

Қолданылып отырған шараларға қарамастан, қазақ тілінің мемлекеттік 

мәртебесін толық іске асыру әлі мүмкін болмай отыр. Мұның негізгі себебі – 

тіл мәртебесі тек ресми тұрғыдан жарияланғанмен, оның жер-жерде үйретілуі 

мен қолданылуын жүзеге асырар тетік күні бүгінге дейін жеткілікті дәрежеде 

іске қосылмай отыр. Мемлекеттік тілде іс жүргізу мен қызметтік қарым- 

қатынас жасау қосалқы сипатта ғана. 

Қазақ тілінің өзекті мәселелері оның шын мәнінде мемлекеттік тіл 

мәртебесін иемденуімен шектелмейді. Ең алдымен, қазіргі қазақ тілінің 

ахуалының өзі, оның дамуы мен баюына байланысты проблемалар 

ғалымдардың, мамандардың, оқытушылардың айрықша көңіл бөлуін қажет 

ететін мәселе. Бұл жерде әңгіме жаңа әлеуметтік-мәдени болмысты 

бейнелеуде өзге әлемдік тілдермен қарым-қатынас жасау және тілдің ішкі 

әлеуетін пайдалану арқылы оның мүмкіндіктерін кеңейту жөнінде болып 

отыр. Тілде орныққан кірме сөздер мен халықаралық терминдерден бас тарту 

арқылы тіл «тазалығын» қамтамасыз етуді күйттейтін күмәнді ниетке де 

немқұрайлы қарауға болмайды. 

Сонымен қатар реслубликадағы өзге ұлттық топтардың тілдерін 

қолдануда аса күрделі проблемалар бар. 

Балаларға ана тілдерінде тәрбие беру және оқыту республиканың мектеп 

жасына дейінгі балалар мекемелерінің бесеуінде, ал жалпы білім беретін 

мектептердің жетеуіңде жүзеге асырылуда. Ұлт өкілдері шоғырланған 

жерлерден 14 ана тілін мектеп оқушылары, 6 ана тілін мектеп жасына дейінгі 

балалар үйренуде. 

Сонымен қатар этникалық топтардың балаларын балалар бақшасында, 

мектептерде ана тілінде тәрбиелеу қажеттіліктері де толық дәрежеде 

қанағаттандырылмай келеді. Оқулықтар, үй-жайлар, білікті мамандар 

жетіспейді. Қазіргі таңда республиканың жоғары оқу орындарында неміс, 

ұйғыр, поляк, түрік, корей, әзірбайжан және басқа тілдер бойынша мамандар 

дайындалып жатқанына қарамастан, олар сан жағынан да, тіл жағынан да 

қажет мөлшерге жете алмай жатыр. 

Қазақстандық этникалық топтардың негізгі бөлігі тұратын 

мемлекеттермен білім беру саласындағы байланысты едәуір күшейту қажет. 

Тиісті құқықтық базаның болмауы салдарынан тілдерді дамыту және 

қолдану жөніндегі жұмыстарға жауап беретін мемлекеттік органдардың 

үйлестіру жұмысына біртұтас негіз жасалынған жоқ. 

Бүгінгі жағдай еліміздің әр түрлі аймақтарындағы тілдік процестерді 

объективті түрде ғылыми зерттеу және тілдік орта жасау жөніндегі шаралар 

жүйесін әзірлеу қажеттігін талап етеді. Бұл ретте тілдің іс жүзінде таралуын 
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және оның қоғамдық функцияларын кеңейту жөніндегі нақтылы 

мүмкіндіктерді ескеру қажет. 

 

Тілдерді функционалды дамытудың қолайлы моделі 

 

Кез келген көп этносты және көп тілді мемлекетте тілдер атқаратын 

қызметіне, таралу деңгейіне, сол тілді тұтынушылардың санына, т.б. қарай 

бөлінеді. Мемлекеттің қолайлы тілдік кеңістігін жасау тілдердің 

функционалдық арақатысын дәл анықтауды талап етеді. Оның ішінде 

мемлекеттік тіл лайықты орынға ие болуға тиісті. 

Мемлекеттік тіл мемлекеттік және қоғамдық өмірдегі неғұрлым 

маңызды функцияларды атқарады. 

Бұл, ең алдымен, осы мемлекеттің барлық заң актілері қабылданатын 

тіл. Бұл-ресми шараларда, қызметтік хат-хабарда, іскерлік қарым-қатынаста 

қолданатын міндетті тіл. Азаматтардың өтініштеріне жауаптар да 

мемлекеттік тілде беріледі. 

Мемлекеттік тілде барлық мемлекеттік органдар мен ұйымдар, Қарулы 

Күштер жұмыс істейді. Есеп-санақ, қаржылық және техникалық құжаттары 

мемлекеттік тілде жұргізіледі. 

Мемлекеттік тіл елдегі сот ісін жүргізудің негізгі тілі болып табылады. 

Бұған қоса жеке және заңды тұлғалар арасындағы жазбаша түрде 

мәмілелердің барлығы міндетті түрде мемлекеттік тілде жазылады. 

Мемлекеттік тілде елдің дипломатиялық өкілдіктерінің қызметі жүзеге 

асырылады, халықаралық шарттар жасалады, ресми қабылдаулар өткізіледі. 

Мемлекеттік бұқаралық ақпарат және коммуникация құралдарыңда 

мемлекеттік тілдің қолданылуы міндетті болып табылады. Қажетті тілдік 

ортаны қалыптастыру мақсатында мемлекеттік арналар арқылы басқа 

тілдерде берілетін хабарлардың көлемі уақыты жағынан мемлекеттік тілде 

берілетін хабарлардың көлемінен асып кетпеуге тиіс. 

Мемлекеттік тіл, сондай-ақ төлқұжат, тууы туралы куәліктерді, білім 

жөніндегі құжаттарда бергенде, тағы басқа ресми ұйымдардың атауларын 

жазуда, олардың мөрлері мен штамптарында, сонымен қатар маңдайша 

жазулары мен бланкілерінде, хабарландыруларда, жапсырмалар мен көріністі 

ақпаратта міндетті түрде қолданылады. 

Мемлекеттік тілдің мәртебесі ол тілді барлық азаматтардың заңда 

белгіленген көлемде білуі үшін жағдай туғызуды көздейді. Бұл ретте 

мемлекеттік қызметке қабылдау, әдетте, міндетті түрде мемлекеттік тілді 

қажетті мөлшерде білгенде ғана жүзеге асырылады. 

Тілді қорғау тиісті құқықтық база құрылу арқылы мемлекеттік тілдің 

мәртебесінің бұзылуына немесе Тіл туралы заңның орындалмауына кінәлі 

адамдарды жауапқа тарту жолымен жүзеге асырылады. Мемлекеттік тілді 

басқа тілге қарсы қоюға жол берілмейді. 

Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес қазақ тілі 

мемлекеттік тіл болып табылады, сондықтан жоғарыда баяндалған 

мемлекеттік тіл мен оның мәртебесіне қойылған талаптар – қазақ тілі 
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біртіндеп, әрі дәйектілікпен жетуге тиіс нұсқаның негізгі өлшемдеріне 

айналуы керек. 

Барлық деңгейдегі мемлекеттік органдар мен оның басшылары қазақ 

тілінің мемлекеттік мәртебесін іске асыруда негізгі жауапкершілікті өз 

мойнына алады. Қазақ тілін білу оны қолдану мен насихаттау өкімет 

органдары тарапынан көтермеленіп отыруға тиіс. Қазақтілін меңгеру – 

қазақстандық патриотизмнің құрамдас бөлігі. 

Мемлекеттік ұйымдарда, сондай-ақ жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарында мемлекеттік тілмен қатар орыс тілі ресми түрде қолданылады. 

Бұл орыс тілінің бүгінгі таңда иеленіп отырған әлеуметтік функцияларының 

толық көлемде сақталуына кепілдік береді. Келешекте ғылым мен 

техниканың алуан саласы бойынша ақпарат алудың негізгі көзі, жақын және 

алыс шетелдермен қарым-қатынас құралы болып қала бермек. Елдің 

экономикалық және ғылыми-техникалық даму мүдделері орыс тілінде 

алынған білік пен білімнің қажетке асуын айқындап отыр. 

Кез келген елдің тілдік кеңістіктігінде мемлекеттік тілден басқа, бір 

жерге шоғырланғанған этникалық топтардың тілдері болады. Бұл тілдердің 

қолданылуы әдетте отбасылық-тұрмыстық сала аясынан аспайды. 

Ана тілін білу – ана тілін сақтаудың қажетті шарты. Сондықтан 

Қазақстан халықтарының тілдерін оқытып-үйретуге және ол тілдердің 

қолданыста болуына жағдай туғызуды мемлекет өз міндетіне алады. 

 

Тіл құрылысының міндеттері 

 

Тілдерді дамытуға жағдай жасау мақсатындағы мемлекеттік саясат 

мемлекеттік тілді дамытуға артықшылық беру бағытында қазіргі қолданылып 

жүрген тілдер иерархиясына түзетулер енгізуді көздеуі тиіс. Бұл дегеніміз 

мемлекеттік тілге және басқа тілдерге қатысты міндеттері әр түрлі болады 

деген сөз. 

Мемлекеттік тіл мәртебесін іске асыру үшін мемлекет барлық жағдайды 

туғызуды міндетіне алады. Бұл үшін барша қажетті қаржылық, материалдық, 

ұйымдастыру ресурстарын осы іске тартуға тиіс. Осы орайда жекелеген 

азаматтардың немесе қоғамдық бірлестіктердің емес, мемлекеттің өзінің 

ықпалы басым болуға тиіс, өйткені тек мемлекет қана мемлекеттік тілдің 

қоғам өмірінің барлық саласында қолданылу мәселелерін шешуге қабілетті. 

Мемлекеттік тіл саясатының басты бағыттарының бірі – мемлекеттік 

тілді барлық азаматтардың арнайы белгіленген көлемде меңгеруі үшін 

жағдай туғызу. Осы мақсатта халық топтарының этникалық, демографиялық 

кәсіби ерекшеліктеріне сәйкес мемлекеттік тіпті міңдетті және ақысыз оқыту 

орталықтарын құру қажет. 

Мемлекеттік ақпарат құралдары: теледидар, радио, газеттер арқылы 

мемлекеттік тілді үйрену жөнінде бағдарламалар, сабақтар жүргізуге, жаңа 

айдарлар енгізуге тиіс. 

Барлық мемлекеттік және мемлекеттік емес мектеп жасына кейінгі 

мекемелерде, жалпы білім беретін мектептерде, арнаулы және жоғары оқу 
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орындарыңда мемлекеттік тілді оқытудың тиісті деңгейін қамтамасыз ету 

керек, мұның өзі жеке адамдар арасындағы қарым-қатынасты, іскерлік 

қарым-қатынастағы және қазіргі заманғы іс жүргізуді жүзеге асыруға 

мүмкіндік береді.  

Мемлекеттік тілді халықтың меңгеруін, оны оқу орындарында оқып-

үйренуін оқулықтар мен оқу құралдарын пайдаланушы әрі этникалық және 

әлеуметтік топтарға бағдарланған ұғымға және тиімді әдістемелерді, 

көпшілік қолды өз бетінше оқып үйрену құралдарын, сөздіктерді, 

тілашарларды көптеп шығару арқылы нығайту қажет. 

Тілді тиімді үйрету әдістемесін өндіру жөніндегі орталықтар- 

жинақталған жұмыс тәжірибесі республиканың барлық оқу орындарының 

игілігіне айналуы керек. 

Мемлекеттік қызметшілер, сондай-ақ ғылым, мәдениет, білім беру, 

денсаулық сақтау мен халыққа қызмет көрсету салаларының қызметкерлері 

үшін мемлекеттік тілді меңгеру жөнінен тиісті талаптар белгілеу керек. 

Мемлекеттік мекемелер мен қызметкерлерін материалдық көтермелеудің 

тиімді жүйесін жасауды қарастырған жөн. 

Мемлекеттік тілді мемлекетаралық қарым-қатынас практикасында 

қолдану міндетті нормаға айналуы шарт. Ресми адамдар қатысатын барлық 

іс-шаралар мемлекеттік тілде өткізілуге тиіс, қажет болған жағдайда басқа 

тілдерге ілеспе аударма жасалуы керек. Заң актілерін, ресми адамдардың 

баяндамаларын, қызмет құжаттарын мемлекеттік тілде дайындау заңдылыққа 

айналуға тиіс. 

Мемлекеттік өкімет пен басқару орындарында тіларалық қатынасты 

қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік тәржіме қызметін ұйымдастыру 

керек. Барлық мемлекеттік мекемелердің штат кестелерінде мемлекеттік 

тілден аударатын және мемлекеттік тілге аударатын қызметі көзделуге тиіс. 

Жоғары оқу орындарында аудармашы мамандар даярлауды кеңейту қажет. 

Еуразия университеті мен Қазақ мемлекеттік әлем тілдері университеті 

аудармашылар даярлайтын орталықтардың бірі болуға тиіс, мұнда Қазақстан 

этностарының мәдениеті мен тілдері жөніндегі мамандарды әзірлеуге 

арналған факультеттер құруға болар еді. 

Мемлекеттік тілдің беделін, оны білу әрбір азаматтың өмірлік қажетіне 

айналатындай, қазақстандық патриотизмнің құрамды бөлігі болатындай 

деңгейге көтеру қажет. Мемлекеттік тілге ресми қолдау көрсетумен қатар, 

оған бүкіл қоғамның тарапынан қамқорлық жасау керек. Мемлекеттік, 

кәсіпкерлік, банкі құрылымдарының, қоғамдық бірлестіктердің бірлескен 

күш-жігерімен мемлекеттік тілді қолдау жөніндегі қайырымдылық қорын 

құрған жөн. 

Ресми қолданыстағы тілді мемлекет тарапынан қолдау – оның басқару 

органдарында мемлекеттік тілмен қатар қолданылуы үшін жағдай туғызу 

болып табылады. Мұндай мәртебе заң актілері мен басқа да құжаттарды, 

қызметтік хат-хабарды ресми түрде қолданылатын тілге аудару арқылы 

қамтамасыз етіледі, екінші тіл ретінде осы тілде іс жүргізу, есеп-санақ және 

қаржылық құжаттаманы жүргізу арқылы жүзеге асырылады. 
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Орыс тілінің қызметі аясының сақталуы Қазақстанның интеграциялық 

процестерге бет алуымен, ТМД елдерімен біртұтас мәдени және білім беру 

кеңістігін сақтауы арқылы қамтамасыз етіледі. 

Қазақстан халықтары тілдерінің дамуы үшін қажетті жағдайлардың іс 

жүзінде қамтамасыз етілуі – ана тілін меңгеруге тілек білдірушілердің 

барлығына арнап мүмкіндіктер туғызу деген сөз. Мұның өзі ана тілінде орта 

білім беру немесе анатілін міндетті пән ретінде оқыту мұғалім кадрларын 

даярлау, оқу және оқуәдістемелік құралдар мен көркем әдебиет, газет-

журналдар шығаруға жәрдем жасау жолымен жүзеге асырылады. 

Мұндай жұмыс этностардың мәдени-тілдік мүдделерін білдіре алатын 

ұлттық-мәдени орталықтардың белсенді қатысуымен тиімді болады. 

Сонымен қатар Қазақстандағы этникалық диаспоралар этносының негізгі 

бөлігі тұратын елдермен, саны аз халықтар тілдерінің Еуропалық бюросымен 

және басқа халықаралық ұйымдарымен өзара іс-қимылды жолға қою қажет. 

Шет тілдерін оқып-үйрену де мемлекеттік қолдануды қажет етеді. Шет 

тілдерін меңгерген мемлекеттік қызметшілерді материалдық көтермелеуді 

көздеген жөн болар еді. Сондай-ақ бұрын жұмыс істеп келген шет тілдерін 

тереңдетіп оқытатын мандандырылған мектептер жүйесінен бас тартуға да 

болмайды. 

Елдегі этностар тілдерінің жай-күйі мен жалпы тілдік ахуалға нақты 

және ғылыми талдау жасалмайынша, тіл құрылысының табысты жүруі 

мүмкін емес. Әлеуметнамалық және әлеуметтік-лингвистикалық мониторинг 

тілдік процестердің серпінділігі мен оның демографиялық, әлеуметтік, 

этникалық белгілері бойынша аймақтық жіктелуін бейнелейтін тіл саясатына 

ұдайы түзету енгізіліп отыруын қамтамасыз етуге тиіс. 

Мемлекеттік тіл мәртебесін тілдің әлеуметтік функцияларын кеңейте 

түседі, тілдегі жаңа өзгерістерге байыпты ғылыми талдау жасауды талап 

етеді. Қазақ тілінің бірізділігі мен тиісті стандартқа келтірілуін қамтамасыз 

ететін орфографиялық, орфоэпиялық, тыныс белгілері ережелерін жүйеге 

салу басты міндет болып отыр. Қазақ тілінің терминологиялық лексикасының 

жиынтығын жасау аса қажет. Қазақстанның сөз мәдениетін жетілдіру 

орфографиялық, орфоэпиялық, түсіндірме сөздіктердің шығарылуын 

көздейді. Мемлекеттік тілді оқып-үйренушілер үшін бейне және дыбысты-

көріністі материалдар шығаруды қамтамасыз ету қажет. 

Тұжырымдаманы іске асыру оған заң актілері және ұйымдық шаралар 

арқылы қолдау көрсетілген жағдайда ғана табысты болмақ. 

Тұжырымдамамен бірге талқылауға Қазақстан Республикасындағы жаңа «Тіл 

туралы заңның» жобасы ұсынылмақ, онда тіл саясатының құқықтық негіздері 

баян етіледі. Содан кейін Азаматтық кодекске, Әкімшілік құқық бұзушылық 

туралы кодекске, ЕТЗК-ға және басқа заңдарға өзгертулер мен толықтырулар 

енгізу қажет болады. Тіл саясатын іске асыру тетіктері, мемлекеттік тілді 

дамытуға экономикалық қолдау жасау проблемалары үкімет тарапынан 

әзірленіп жатқан қазақ және өзге де тілдерді дамыту жөніндегі мемлекеттік 

бағдарламада көрініс табуға тиіс. 
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Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы 

туралы 1993 жылғы 8 желтоқсандағы N 2572-ХІІ Қазақстан 

Республикасының Заңы (ҚР Президентінің 19.12.95 ж. N 2691 

Жарлығымен; 11.05.04 ж. N 552-ІІ; 2004.20.12 ж. N 13-ІІІ ҚР Заңдарымен 

енгізілген өзгерістерімен) 
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1 бөлім. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

1-бап. Қазақстан Республикасы әкімшілік-аумақтық құрылысының 

жүйесі Қазақстан Реслубликасы әкімшілік-аумақтық құрылысының жүйесіне 

мынадай әкімшілік-аумақтық бірліктер кіреді: ауыл (село), поселке, ауылдық 

(селолық) округ, қаладағы аудан, облыс. 

2-бап. Әкімшілік-аумақтық бірліктердің категориялары  

Қазақстан Республикасы аумағының республикалық және жергілікті 

мүдделерін қолайлы ұштастыру негізінде мемлекеттік басқаруды жүзеге 

асыру негізгі екі категорияға – аймақтарға және елді мекендерге бөлінеді. 

Аймақ – республиканың бірнеше елді мекендері енгізілетін, оның 

мүддесі үшін құрылатын және басқарылатын республика аумағының бір 

белігі. 

Республикалық әкімшілік-аумақтық құрылыстың негізгі буыны ретінде 

облыс, аудан және ауылдық (селолық) округ аймақтар болып табылады. 

Елді мекен – республика аумағының халық жинақы орналасқан, кемінде 

50 адамы бар, азаматтардың шаруашылық және басқа қоғамдық қызметі 

нәтижесінде қалыптасқан, заңда белгіленген тәртіпте есепке алынған және 

тіркелген, жергілікті өкілді және атқарушы органдар басқаратын бір бөлігі. 

Қазақстан Республикасы аумағындағы елді мекендер қалалық және 

селолық елді мекендерге бөлінеді. 

Қалалық елді мекендерге республикалық, облыстық және аудандық 

маңыздағы қалалар, сондай-ақ поселкелер; селоларға – олардың әкімшілік 

бағыныстылығына қарамастан қалған барлық елді мекендер жатады. 

Халқының саны 400 мың адамнан асатын облыстық маңызы қаладағы, 

республикалық маңызы бар қаладағы, астанадағы аудан қаладағы аудан 

болып табылады. 

3-бап. Қалалар мен басқа елді мекендердің категориялары 

Қалалар және басқа елді мекендер: 

1)  республикалық маңыздағы қалаларға бөлінеді, бұларға ерекше 

мемлекеттік маңызы бар және, әдетте, бір миллион адамнан астам халқы бар 

елді мекендер жатқызылуы мүмкін; 

2)  облыстық маңызы бар қалаларға бөлінеді, бұларға саны 50 мың 

адамнан асатын, дамыған өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылымы бар, 

ірі экономикалық және мәдени орталықтар болып табылатын елді мекендер 

жатқызылуы мүмкін; 

3)  аудандық маңызы бар қалаларға бөлінеді, бұларға аумағында 

өнеркәсіп орындары, коммуналдық шаруашылығы, мемлекеттік тұрғын үй 

қоры, оқу және мәдени-ағарту, емдеу мен сауда объектілерінің дамыған 

жүйесі, кемінде 10 мың адам халқы бар, оның халқының жалпы санының 

үштен екісінен астамы жұмысшылар, қызметшіпер мен олардың отбасы 

мүшелері болып табылатын елді мекендер жатқызылуы мүмкін; 

4)  поселкелерге бөлінеді, бұларға өнеркәсіп орындарының, 

құрылыстардың, темір жол стансаларының және басқа экономикалық 

маңызды объектілердің жанындағы, кемінде 3 мың адамы бар, оның кемінде 
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үштен екісі жұмысшылар, қызметшілер және олардың отбасы мүшелері 

болып табылатын елді мекендер жатқызылуы мүмкін; 

кеміңде екі мың адам халқы бар, оның жыл сайын емделу мен тынығу 

үшін келетіндер саны кеміңде тең жартысын құрайтын, емдік маңызы бар 

жерлерде орналасқан елді мекендер де поселкелерге теңестіріледі; оларға 

қалалықтардың жазғы демалыс орындары болып табылатын, ересек 

халқының кемінде 25 проценті ауыл шаруашылығымен ұдайы айналысатын 

саяжай поселкелері де жатқызылуы мүмкін; 

5)  ауыл (село) – кемінде 50 адамы бар, халқының кемінде жартысы 

ауылшаруашылық өндірісімен айналысатын қызметкерлер және олардың 

отбасы мүшелері болып табылатын елді мекен; 

6)  халқының саны кемінде 50 адам шаруа және басқа да қоныстар ең 

жуық елді мекеннің құрамына енгізіледі. 

4-бап. Әкімшілік-аумақтық құрылыс туралы заңдар 

Әкімшілік-аумақтық құрылыс мәселелерін құқықтық реттеуді Қазақстан 

Республикасының Конституциясы, осы Заң, өзге де заңдар мен қалыпты 

құжаттар жүзеге асырады. 

5-бап. Әкімшілік-аумақтық бірліктерді құру, тарату, олардың 

шекарларын белгілеу және өзгерту, оларға ат қою және олардың атын өзгерту 

туралы шешімдер қабылдайтын органдар Қазақстан Республикасының 

Президенті мен Үкіметі, жергілікті өкілді және атқарушы органдар өз 

өкілеттіктері шегінде әкімшілік-аумақтық бірліктерді құру және тарату, 

олардың шекараларын белгілеу және өзгерту, оларға ат қою мен олардың 

атын өзгерту туралы шешімдер қабылдайды. 

6-бап. Облыстар мен аудандарға, қалаларға ат қою мен олардың аттарын 

өзгертуге байланысты шығындар Облыстарға, аудандарға, қалаларға ат қою 

мен олардың аттарын өзгертуге байланысты шығындар бюджет қаражаты 

есебінен жұмсалады.  

7-бап. Ономастика комиссиясы Әкімшілік-аумақтық бірліктерге ат қою 

және олардың атын өзгертуге, атауларының транскрипциясын нақтылау 

жөніндегі жұмысты ретке келтіру мақсатында Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің және облыстық (республикалық маңызы бар қала, астана) 

атқарушы органдар жанынан ономастикалық комиссиялар құрылады. 

8-бап. Әкімшілік-аумақтық бірліктерді есепке алу мен тіркеу, оларды 

есепті деректерден шығару Тұрақты халқының саны елу адамнан асатын 

және дербес елді мекендер деп саналатын қоныстар есепке алынады және 

тіркелуге жатады. 

Қызметтік мақсаттағы объектілер болып табылатын жалғыз үйлер, 

фермалар, қоныстар (орманшылардың, жол қараушылардың, жол 

шеберлерінің үйлері, зайымкелер, қыстаулар, дала қостары, метеостансалар 

және т.б.) әкімшілік немесе аумақтық тұрғыдан байланысты елді мекендер 

құрамында есепке алынады. 

Қалалардың, кенттердің немесе ауылдардың (селолардың) құрамына 

енгізілген және олардың бір бөлігіне айналған мекендер, сондай-ақ 

тұрғындарының бәрі кетіп қалған қоныс аударған қоныстар дербес 
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әкімшілік-аумақтық бірліктер мәртебесінен айырылады және есепті 

деректерден шығарылады. 
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2 бөлім. ӘКІМШІЛІК-АУМАҚТЫҚ ҚҰРЫЛЫС 

МӘСЕЛЕЛЕРІН ШЕШУ ЖӨНІНДЕГІ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 

ОРГАНДАРДЫҢ ӨКІЛЕТТІКТЕРІ 

 

9-бап. Қазақстан Республикасы Президентінің өкілеттіктері 

Қазақстан Республикасының Президенті Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің ұсынуы бойынша және жергілікті өкілді және атқарушы 

органдардың пікірін ескере отырып: 

1)  облыстар мен аудандарды құрады және таратады, олардың әкімшілік 

орталықтарын белгілейді және көшіреді; 

2)  республикалық маңызы бар облыстар мен қалалардың шекараларын 

белгілейді және өзгертеді; 

3)  елді мекендерді республикалық, облыстық және аудандық маңызы 

бар қалалардың санаттарына жатқызады, олардың бағыныстылығын 

белгілейді және өзгертеді; 

4)  облыстарға, аудандар мен қалаларға ат қою және олардың атын 

өзгерту, сондай-ақ олардың атауларының транскрипциясын өзгерту 

мәселелерін шешеді. 

10-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің өкілеттіктері 

Қазақстан Республикасының Үкіметі: 

1)  Қазақстан Республикасының Президентіне облыстар мен аудандарды 

құру және тарату, олардың әкімшілік орталықтарын белгілеу және өзгерту, 

облыстар мен республикалық маңызы бар қалалардың шекараларын белгілеу 

және өзгерту туралы ұсыныстар енгізеді; 

2)  Қазақстан Республикасының Президентіне елді мекендерді 

республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың 

категорияларына жатқызу, олардың бағыныстылығын белгілеу және өзгерту 

туралы ұсыныстар енгізеді; 

3)  Қазақстан Республикасының аумағындағы кәсіпорындарға, 

ұйымдарға, мекемелерге, теміржол станцияларына, әуежайларға және 

мемлекет меншігіндегі басқа да объектілерге, сондай-ақ физикалық-

жағырапиялық объектілерге ат қою мен атын өзгерту тәртібін белгілейді; 

4)  Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Ономастика 

комиссиясын құрады; оның қорытындылары негізінде және тиісті аумақ 

халқының, осы аумақтың өкілді және атқарушы органдарының пікірін ескере 

отырып, Қазақстан Республикасының Президентіне облыстарға, аудандарға, 

қалаларға ат қою және олардың атын өзгерту, сондай-ақ бұлардың атаулары 

транскрипциясын өзгерту туралы ұсыныстар енгізеді. 

 

3 бөлім. ЖЕРГІЛІКТІ ӨКІЛДІ ЖӘНЕ АТҚАРУШЫ 

ОРГАНДАРДЫҢ ӘКІМШІЛІК-АУМАҚТЫҚ ҚҰРЫЛЫС 

МӘСЕЛЕЛЕРІН ШЕШУ ЖӨНІНДЕГІ ӨКІЛЕТТІКТЕРІ 

 

11-бап. Облыстық өкілді және атқарушы органдардың өкілеттіктері 

Облыстық өкілді және атқарушы органдар бірлескен шешімімен: 
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1)  Қазақстан Республикасының Үкіметіне облыстың шекарасын өзгерту 

туралы, облыс аудандарын құру және тарату, олардың әкімшілік 

орталықтарын белгілеу және көшіру туралы, елді мекендерді республикалық, 

облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың категорияларына жатқызу 

туралы ұсыныстар енгізеді; 

2)  Үкіметімен келісім бойынша облыс аудандарының, облыстық маңызы 

бар қалалардың шекараларын белгілейді және өзгертеді; сондай-ақ аудандық 

маңызы бар қалалардың, ауылдық (селолық) округтердің шекараларын 

белгілейді және өзгертеді; поселкелерді, ауылдарды (селоларды) бір 

ауданнан екінші ауданға немесе қалалық өкімет органдарының әкімшілік 

бағынысына беру туралы мәселерді шешеді; 

3)  аудаңдық (облыстық маңызы бар қаланың) өкілді және атқарушы 

органдарының пікірін ескере отырып, қала емес елді мекендерді осы Заңмен 

белгіленген басқа елді мекендердің категорияларына жатқызады; кенттерді, 

ауылдарды (селоларды), ауылдық (селолық) округтерді құрады, таратады 

және қайта құрады, сондай-ақ олардың бағыныстылығын өзгертеді; 

4)  тиісті аумақтағы халықтың пікірін есепке ала отырып аудандардың 

жергілікті өкілді органдарының ұсыныстары бойынша кенттердің, 

ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтердің атаулары және 

оларды қайта атау, сондай-ақ олардың атауларының транскрипциясын 

өзгерту мәселелерін шешеді. 

Облыстық атқарушы органдар аудандық (облыстық маңызы бар 

қаланың) атқарушы органдарының ұсынуы бойынша облыстардың 

шекараларындағы қазіргі және жаңадан құрылатын әкімшілік-аумақтық 

бірліктер мен жекелеген елді мекендерді есепке алады және тіркейді, сондай-

ақ оларды есепті деректерден шығарады. 

12-бап. Аудандық өкілді және атқарушы органдардың өкілеттіктері. 

Аудандық өкілді және атқарушы органдар бірлескен шешімімен: 

1)  облыстық өкілді және атқарушы органдарына елді мекендерді 

аудандық маңызы бар қалалардың категорияларына жатқызу туралы 

ұсыныстар енгізеді; 

2)  облыстық өкілді және атқарушы органдарға елді мекендерді 

поселкелер немесе ауылдар (селолар) категорияларына жатқызу туралы; 

поселкелерді немесе ауылдарды (селоларды) құру немесе қайта құру, 

олардың бағыныстылығын өзгерту, оларды есепке алу және тіркеу туралы 

ұсынысгар енгізеді; 

3)  поселкелер мен ауылдардың (селолардың) басқару органдарының 

пікірін ескере отырып, осы елді мекендердің шекараларын белгілейді және 

өзгертеді; 

4)  облыстық өкілді және атқарушы органдарға аудандардың ауылдық 

(селолық) округтердің шекараларын өзгерту туралы ұсыныстар енгізеді; 

5)  тиісті аумақ халқының пікірін ескере отырып, облыстық өкілді және 

атқарушы органдарға поселкелерге, ауылдық (селолық) округгерге, 

ауылдарға (селоларға) ат қою және олардың атын өзгерту туралы ұсыныстар 

енгізеді. 
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Аудандық атқарушы органдар аудан шекараларындағы қазіргі және 

жаңадан құрылатын елді мекендерді есепке алуды және тіркеуді жүзеге 

асырады, сондай-ақ оларды есепті деректерден шығарады. 

13-бап. Қалалық өкілді және атқарушы органдардың өкілеттіктері. 

Қалалық өкілді және атқарушы органдар бірлескен шешімімен: 

1)  облыстық өкілді және атқарушы органдарға қалаларды 

республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар категорияларға 

жатқызу туралы ұсыныстар енгізеді; 

2) облыстық өкілді және атқарушы органдарына, ал республикалық 

маңызы бар қаланың, астананың өкілді және атқарушы органдары Қазақстан 

Республикасының Үкіметіне қалалар шекараларын өзгерту жөнінде, соның 

ішіңде олардың құрамына жеке елді мекендерді енгізу туралы ұсыныстар 

енгізеді; 

3) қаладағы аудандарды құрады және таратады, олардың құрамына 

белгілейді және өзгертеді; 

4) тиісті аумақ халқының пікірін ескере отырып, қаладағы аудандарға, 

алаңдарға, даңғылдарға, бульварларға, көшелерге, орамдарға, парктерге, 

скверлерге, көпірлерге және қаланың басқа да құрамдас бөліктеріне ат қою 

және олардың атын өзгерту, олардың атауларының транскрипциясын өзгерту 

туралы мәселелерді шешеді. 

5) қаладағы аудандардың, алаңдардың, даңғылдардың, бульварлардың, 

көшелердің, тұйық көшелердің, саябақтардың, скверлердің, көпірлердің және 

қаланың басқа да құрамды бөліктерінің атауы және оларды қайта атау, 

олардың атауларының транскрипциясын өзгерту жөніндегі жұмыстардың 

орындалуын қамтамасыз етеді. 

14-бап. Поселке, село әкімінің өкілеттіктері. 

Поселке, село әкімі: 

1) аудандық өкілді және атқарушы органдарға осы елді мекендерді 

поселкелер, ауылдар немесе селолар категорияларына жатқызу туралы, 

оларды тарату және қайта құру туралы ұсыныстар енгізеді; 

2) тиісті елді мекен халқының пікірін ескере отырып, аудандық өкілді 

және атқарушы органдарға поселкелерге, ауылдық (селолық) округтерге, 

ауылдарға (селоларға) ат қою және олардың атын өзгерту туралы ұсыныстар 

енгізеді; 

3) аудандық өкілді және атқарушы органдарға поселкелердің, ауылдық 

(селолық) округтердің, ауылдардың (селолардың) шекараларын белгілеу 

және өзгерту туралы ұсыныстар енгізеді; 

4) тиісті аумақ халқының пікірін ескере отырып, осы елді мекендердің 

құрамдас бөліктеріне ат қою және олардың атын өзгерту мәселелерін шешеді. 

 

4 бөлім. ӘКІМШІЛІК-АУМАҚТЫҚ ҚҰРЫЛЫС МӘСЕЛЕЛЕРІН 

ҚАРАУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР МЕН МАТЕРИАЛДАР 

 

15-бап. Аймақтық деңгейде әкімшілік-аумақтық құрылыс мәселелерін 

шешу үшін қажетті құжаттар мен материалдардың тізбегі. 
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Аймақтық деңгейде әкімшілік-аумақтық құрылыс мәселелерін шешу 

үшін: 

1) Қазақстан Республикасы Президентінің шешімі немесе облыстық 

өкілді және атқарушы органдардың мәселені өз мәнісінде шешетін 

(бірлескен) ұсынымы; 

2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің енгізілетін ұсыныс жөніндегі 

тиісті өтініші және оның тиімді екендігінің негіздемесі, өзгертілетін 

аумақтың көлемі, онда тұратын халықтың саны туралы мәліметтер, негізгі 

кәсіпорындардың, мекемелер мен ұйымдардың тізбесі, олардың өндірістік 

көрсеткіштері, бұлардың әрқайсысында істейтін жұмысшылардың саны, 

жергілікті өкілді және атқарушы органдардың құрылымы мен штаттары 

туралы, қайта ұйымдастыруға байланысты олардың өзгеруі туралы мәселені 

өз мәнісінде шешу үшін қажетті барлық басқа мәліметтері бар ұсынымы; 

3) жергілікті (облыстық, аудандық, қалалық) өкілді және атқарушы 

органдардың, поселкелер, селолар әкімдерінің қаралатын мәселе жөніндегі 

ұсыныстары; 

4) әкімшілік-аумақтық бірліктердің жаңа шекаралары, мәселені өз 

мәнісінде шешу үшін маңызы бар өзге де жағырапиялық деректер 

көрсетілген схемалық карта қажет. Картаға Үкіметінің өкілі, сондай-ақ 

аумақтық қабылдайтын және беретін өкілді және атқарушы органдардың 

басшылары қол қояды, қойылған қолдар мөрмен куәландырылады; 

5) жүргізілетін қайта құрулар мен аттарын өзгерту жөніндегі ғылыми 

сараптаманың актісі және экономикалық есеп-қисап қажет. 

16-бап. Аумақтар шегінде әкімшілік-аумақтық құрылыс мәселелерін 

шешу үшін қажетті құжаттар мен материалдардың тізбесі. 

1)  мәселені өз мәнісінде шешетін өкілді және атқарушы органның 

бірлескен қаулысы; 

2)  шешілетін мәселенің мәнісіне қатысты азаматтар 

конференцияларының хаттамалары; 

3)  енгізілетін ұсыныс тиімділігінің негіздемеісі, өзгертілетін аумақ, 

оның халқының саны туралы мәліметтер, елді мекендердің өнеркәсіптік және 

басқа да объектілердің тізбесі, сондай-ақ мәселені өз мәнісінде шешу үшін 

қажетті барлық басқа мәліметтері бар түсіндірме жазбаша хат;  

4)  елді мекендердің жаңа шекаралары және мәселені өз мәнісінде шешу 

үшін маңызы бар өзге де жағырапиялық деректері көрсетілген схемалық 

карта. Картаға өзгертілетін аумақтың және атқарушы органдарының 

басшылары қол қояды;  

5)  жүргізілетін қайта құрулар мен аттарын өзгерту жөніндегі ғылыми 

сараптаманың актісі және экономикалық есеп-қисап. 

  



560 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

 

1996 жылғы 5 наурыз  

№281 қаулысымен бекітілген 

 

Қазақстан Республикасындағы кәсіпорындарды, ұйымдарды, мекемелерді, 

темір жол станцияларын, әуежайларды сондай-ақ физикалық-

географиялық объектілерді атау мен қайта атаудың атаулардың 

транскрипциясын өзгертудің 

 

ТӘРТІБІ 

 

1.  Қазақстан Республикасындағы кәсіпорындарды, ұйымдарды, 

мекемелерді, темір жол станцияларын, әуежайларды сондай-ақ физикалық-

географиялық объектілерді атау мен қайта атаудың атаулардың 

транскрипциясын өзгертудің Тәртібі «ҚР әкімшілік-аумақтық құрылымы 

туралы» 1993 жылғы 8 желтоқсандағы №2572-ХІІ Қазақстан 

Республикасындағы Заңына сәйкес дайындалады. 

2. Республика министрлері, мемлекеттік комитеттері, Үкімет құрамына 

енбейтін орталық атқару органдары мен ведомстволары, жергілікті өкілетті 

және атқарушы органдары ҚР ұлттық, тарихи-географиялық ерекшеліктеріне 

негізделген бірыңғай ономастикалық саясатын жүзеге асыру жөніндегі 

жұмыста осы Тәртіпті басшылыққа алады. Ол үшін: 

ҚР өткен кезеңде әр түрлі субъекті жағдайлардың әсерімен негізсіз 

өзгертілген тарихи-географиялық топонимдер біртіндеп қалпына келтірілуі 

керек. Жаңа атаулар: ұлттық, тілдік ерекшеліктер, сондай-ақ географиялық, 

тарихи, әлеуметтік жағдайлар ескеріліп барып берілуге тиіс; 

Барлық атаулардың дұрыс жазылуы қазіргі қазақ әдеби тілінің 

нормаларына сәйкес жүргізіліп, ал орыс және басқа ұлт тілдеріндегі 

транскрипциясы осы нормаларға сай келуі тиіс; 

Республикаға айрықша еңбегі сіңген және оның тарихына, мәдениетіне, 

әдебиеті мен өнеріне елеулі үлес қосқан адам аттары, сондай-ақ мемлекет пен 

қоғам қайраткерлерінің және әлем деңгейіндегі ғылым мен мәдениет 

қайраткерлерінің есімі осы Тәртіптің 4-тармағында көрсетілген объектілерге 

берілуі мүмкін, бірақ республика аумағында үш жағдайдан артық емес. 

3. Объектілерге қазір көзі тірі адамдардың атын беруге тиым салынады.  

Кәсісорындарды, ұйымдарды, темір жол станцияларын, әуежайларды 

және басқа физикалық-географиялық объектілерді атау мен атауын өзгерту, 

топонимдерге нақтылық енгізу мәселелеріне байланысты дауларды ҚР 

Үкіметі жанындағы Мемлекеттік ономастика комиссиясы шешеді. 

4. Өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын, құрылыс, ғылыми-

зерттеу, геологиялық бірлестіктер мен ұйымдары, жоғары, орта арнаулы оқу 

орындарын, мектептің барлық түрлерін, мектепке дейінгі балалар 

мекемелерін, білім басқа да ұйымдарын, шығармашылық ұйымдарды, мәдени 

орталықтарды, айлықтарды, су құрылыстарын, жолаушы тасмалдайтын, 
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балық аулайтын кемелерді, темір жол станцияларын, әуежайларды, сондай-ақ 

басқа физикалық-географиялық объектілерді атау және атауын өзгерту 

атаулардың транскрипциясын нақтылау туралы шешімді, тиісті Республика 

министрліктерінің, мемлекеттік комитеттерінің, Үкімет құрамына енбейтін 

орталық атқару органдары мен ведомстволарының, жергілікті өкілді және 

атқарушы органдарының ұсынысымен және ҚР Үкіметі жанындағы 

Мемлекеттік ономастика комиссиясының ұйғарымына сәйкес, ҚР Үкіметі 

қабылдайды.  

5. Қазақстанның географиялық атаулары жиынтығының орыс жәнебасқа 

тілдердегі дұрыс транскрипциясы, сондай-ақ карталардағы, атластардағы, 

саяхаттық бағыттар көрсетілген сызбалардағы, көпшілік пайдаланатын 

анықтамалық материалдардағы атаулар міндетті түрде Қазақстан 

Республикасының Үкіметі жанындағы Мемлекеттік ономастика 

комиссиясымен келіседі, оның мақұлдануынан кейін ғана бұқаралық ақпарат 

құралдарында жарияланады. 

6. Атаулары өзгерген кәсіпорындар мен ұйымдардың мөрлерін, 

бұрыштамаларын, бланкілерін, басқа да құжаттарын ауыстыру Заңда 

белгіленген тәртіппен жүргізіледі. 

7. Объектілердің атауын тіркеу және ғылыми сараптан өткізу, 

практикалық шараларды жүзеге асыруды бақылау, атауларды 

реттеуәдістемесін әзірлеу, тұрғындар арасында түсінік жұмыстарын жүргізу, 

түрлі анықтамалықтар, сөздіктер, ономастиканың өзкеті мәселелеріне 

арналған әдістемелік еңбектер шығару, ғылыми-практикалық 

конференциялар мен кеңестер өткізуді ҚР Ұлт саясаты жөніңдегі мемлекеттік 

комитеті жүзеге асырады. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің  

2005 жылғы 21 қаңтардағы N 45 қаулысымен 

Мақұлданған 
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ИЗ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

(принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года) 

(с изменениями, внесенными Законом РК от 07.10.98 г. № 

284-1) 

 

Статья 2 

1. Республика Казахстан является унитарным государством с 

президентской формой правления. 

2. Суверенитет Республики распространяется на всю ее территорию. 

Государство обеспечивает целостность, неприкосновенность и 

неотчуждаемость своей территории. 

3. Административно-территоральное устройство 

Республики, местонахождение и статус ее столицы определяются 

законом. 

4. Наименования Республика Казахстан и Казахстан равнозначны. 

Статья 7 

1. В Республике Казахстан государственным является казахский язык. 

2. В государственных организациях и органах местного самоуправления 

наравне с казахским официально употребляется русский язык. 

3. Государство заботится о создании условий для изучения и развития 

языков народа Казахстана. 
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Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года N 151-1 

О языках в Республике Казахстан (с изменениями, внесенными 

Законом РК от 20.12.04 г. 

N13-ІІІ) 

 

Настоящий Закон устанавливает правовые основы функционирования 

языков в Республике Казахстан, обязанности государства в создании условий 

для их изучения и развития, обеспечивает одинаково уважительное 

отношение ко всем, без исключения, употребляемым в Республике Казахстан 

языкам. 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Основные понятия 

В настоящем Законе используются следующие понятия:  

диаспора-часть народа (этническая общность), проживающая вне страны 

его исторического происхождения; 

ономастика – раздел языкознания, изучающий собственные имена, 

историю их возникновения и преобразования; 

орфография – правописание, система правил, определяющих 

единообразие способов передачи речи (слов и грамматических форм) на 

письме; 

топонимика – раздел ономастики, изучающий названия географических 

объектов, закономерности их возникновения, изменения, функционирования; 

транслитерация – побуквенная передача текстов и отдельных слов одной 

графической системы средствами другой графической системы. 

терминологическая комиссия – консультативно-совещательный орган, 

вырабатывающий предложения в области терминологической лексики 

казахского языка по всем отраслям экономики, науки, техники, культуры; 

ономастическая комиссия – консультативно-совещательный орган, 

вырабатывающий предложения по формированию единого подхода к 

наименованию и переименованию географических объектов, упорядочению 

употреблений и учету топонимических названий, восстановлению, 

сохранению исторических названий как составной части историко- 

культурного наследия Республики Казахстан; 

уполномоченный орган – центральный исполнительный орган, 

ответственный за реализацию единой государственной политики в сфере 

развития языков. 

 

Статья 2. Предмет регулирования настоящего Закона  

Предметом регулирования настоящего Закона являются Общественные 

отношения, возникающие в связи с употреблением языков в деятельности 

государственных, негосударственных организаций и органов местного 

самоуправления. 



564 
 

Настоящий Закон не регламентирует употребление языков в 

межличностных отношениях и в религиозных объединениях. 

 

Статья 3. Законодательство о языках в Республике Казахстан 

Законодательство о языках в Республике Казахстан основывается на 

Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона, иных 

нормативных правовых актов Республики Казахстан, касающихся 

употребления и развития Языков. 

Законодательство о языках распространяется на граждан (Республики 

Казахстан, на иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в 

Республике Казахстан. 

 

Статья 4. Государственный язык Республики Казахстан 

Государственным языком Республики Казахстан является 

казахский язык. Государственный язык – язык государственного 

управления, законодательства, судопроизводства и делопроизводства, 

действующий во всех сферах общественных отношений на всей 

территории с государства. 

Долгом каждого гражданина Республики Казахстан является 

овладение государственным языком, являющимся важнейшим 

фактором консолидации народа Казахстана. 

Правительство, иные государственные, местные представительные и 

исполнительные органы обязаны: 

всемерно развивать государственный язык в Республике Казахстан, 

укреплять его международный авторитет; 

создавать все необходимые организационные, материально-

технические условия для свободного и бесплатного овладения 

государственным языком всеми гражданами Республики Казахстан; 

оказывать помощь казахской диаспоре в сохранении и развитии родного 

языка. 

 

Статья 5. Употребление русского языка 

В государственных организациях и органах местного самоуправления 

наравне с казахским официально употребляется русский язык. 

 

Статья 6. Забота государства о языках 

Каждый гражданин Республики Казахстан имеет право на пользование 

родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения 

и творчества. 

Государство заботится о создании условий для изучения и развития 

языков народа Казахстана. 

В местах компактного проживания национальных групп при проведении 

мероприятий могут быть использованы их языки. 

 

Статья 7. Недопустимость препятствования функционированию языков 
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В Республике Казахстан не допускается ущемление прав граждан по 

языковому признаку. 

Действия должностных лиц, препятствующих функционированию и 

изучению государственного и других языков, представленных в Казахстане, 

влекут за собой ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

 

  



566 
 

Глава 2. ЯЗЫК В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ОРГАНАХ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 8. Употребление языков 

Языком работы и делопроизводства государственных органов, 

организаций и органов местного самоуправления Республики Казахстан 

является государственный язык, наравне с казахским официально 

употребляется русский язык. В работе негосударственных организаций 

используется государственный и, при необходимости, другие языки. 

 

Статья 9. Язык актов государственных органов 

Акты государственных органов разрабатываются и принимаются на 

государственном языке, при необходимости, их разработка может вестись на 

русском языке с обеспечением, по возможности, перевода на другие языки. 

 

Статья 10. Язык ведения документации 

Ведение учетно-статистической, финансовой и технической 

документации в системе государственных органов, организациях Республики 

Казахстан, независимо от форм собственности, обеспечивается на 

государственном и на русском языках. 

 

Статья 11. Язык ответов на обращения граждан 

Ответы государственных и негосударственных организаций на 

обращения граждан и другие документы даются на государственном языке 

или на языке обращения. 

 

Статья 12. Язык в Вооруженных Силах и правоохранительных органах 

В Вооруженных Силах Республики Казахстан, а также во всех видах 

воинских и военизированных формирований, в организациях 

государственного контроля и надзора, правовой защиты граждан и в 

правоохранительных органах обеспечивается функционирование 

государственного и русского языков. 

 

Статья 13. Язык судопроизводства 

Судопроизводство в Республике Казахстан ведется на государственном 

языке, а, при необходимости, в судопроизводстве наравне с государственным 

употребляется русский язык или другие языки. 

 

Статья 14. Язык производства по делам об административных 

правонарушениях 

Производство по делам об административных правонарушениях ведется 

на государственном языке, а при необходимости, и на других языках. 

 

Статья 15. Язык сделок 
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Все сделки физических и юридических лиц в Республике Казахстан, 

совершаемые в письменной форме, излагаются на государственном и 

русском языках с приложением в необходимых случаях перевода на других 

языках. 

Сделки с иностранными физическими и юридическими лицами, 

совершаемые в письменной форме, излагаются на государственном и на 

приемлемом для сторон языке. 

 

Глава 3. ЯЗЫК В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, КУЛЬТУРЫ И 

СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Статья 16. Язык в сфере образования 

В Республике Казахстан обеспечивается создание детских дошкольных 

учреждений, функционирующих на государственном языке, а в местах 

компактного проживания национальных групп – и на их языках. 

Язык обучения, воспитания в детских домах и приравненных к ним 

организациях определяется местными исполнительными органами с учетом 

национального состава их контингента. 

Республика Казахстан обеспечивает получение среднего, среднего 

специального и высшего образования на государственном, русском, а при 

необходимости и возможности, и на других языках. Как в государственных, 

так и в негосударственных учебных заведениях государственный язык и 

русский язык являются обязательными учебными предметами и входят в 

перечень дисциплин, включаемых в документ об образовании. 

 

Статья 17. Язык в сфере науки и культуры 

В Республике Казахстан в сфере науки, включая оформление и защиту 

диссертаций, обеспечивается функционирование государственного и 

русского языков. 

Культурные мероприятия проводятся на государственном и, при 

необходимости, на других языках. 

 

Статья 18. Язык печати и средств массовой информации 

Республика Казахстан обеспечивает функционирование 

государственного, других языков в печатных изданиях и средствахмассовой 

информации. 

В целях создания необходимой языковой среды и полноценного 

функционирования государственного языка объем передач по 

телерадиовещательным каналам, независимо от форм их собственности, на 

государственном языке по времени не должен быть менее суммарного 

объема передач на других языках. 
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Глава 4. ЯЗЫК В НАИМЕНОВАНИЯХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 

ИМЕНАХ СОБСТВЕННЫХ, ВИЗУАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

Статья 19. Порядок использования топонимических названий, 

наименований организаций 

Традиционные, исторически сложившиеся казахские названия 

населенных пунктов, улиц, площадей, а также других физико-

географических объектов на других языках должны воспроизводиться 

согласно правилам транслитерации. 

Наименования государственных организаций, их структурных 

подразделений даются на государственном и русском языках. 

Наименования совместных, иностранных организаций – с 

транслитерацией на государственном и русском языках. 

Статья 20. Написание личных имен, отчеств и фамилий 

Написание личных имен, отчеств, фамилий в официальных 

документах должно соответствовать законодательству и нормативным 

правовым актамРеспублики Казахстан. 

Статья 21. Язык реквизитов и визуальной информации 

Тексты печатей и штампов государственных органов содержат их 

названия на государственном языке. 

Тексты печатей, штампов организаций, независимо от форм 

собственности, составляются на государственном и русском языках. 

Бланки, вывески, объявления, реклама, прейскуранты, ценники, другая 

визуальная информация излагаются на государственном и русском, а при 

необходимости, и на других языках. 

Товарные ярлыки (этикетки) со специальными сведениями, маркировки, 

инструкции к товарам, производимым в Казахстане, должны содержать 

необходимую информацию на государственном и русском языках. 

Товарные ярлыки (этикетки) – со специальными сведениями, 

маркировки, инструкции к товарам зарубежного производства 

обеспечиваются переводом на государственный и русский языки за счет 

средств импортирующих организаций. 

Все тексты визуальной информации располагаются в следующем 

порядке: слева или сверху – на государственном, справа или снизу - на 

русском языках, пишутся одинаковыми по размеру буквами. По мере 

необходимости тексты визуальной информации могут быть приведены 

дополнительно и на других языках. При этом размеры шрифта не должны 

превышать установленных нормативными правовыми актами требований. 

Устная информация, объявления, реклама даются на государственном, 

русском и, при необходимости, на других языках. 
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Статья 22. Язык почтово-телеграфных отправлений 

Почтово-телеграфные отправления в пределах Республики Казахстан 

производятся на государственном или русском языках, а за пределы согласно 

установленным международным правилам. 

 

Глава 5. ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ЯЗЫКОВ 

 

Статья 23. Государственная защита языков 

Государственный и все другие языки в Республике Казахстан находятся 

под защитой государства. Государственные органы создают необходимые 

условиядля функционирования и развития этих языков. 

Развитие языков обеспечивается Государственнойпрограммой, 

предусматривающей приоритетность государственного языка и поэтапный 

переход делопроизводства на казахский язык. 
Перечень профессий, специальностей и должностей, для которых 

необходимо знание государственного языка в определенном объеме и в 

соответствии с квалификационными требованиями, устанавливается 

законами Республики Казахстан. 

Правительством Республики Казахстан создаются терминологическая 

и ономастическая комиссии и, при необходимости, другие структуры. 

Статья 24. Ответственность за нарушение законодательства о языках 

Первые руководители государственных органов, организаций любой 

формы собственности, а также юридические и физические лица, виновные в 

нарушении законодательства Республики Казахстан о языках несут 

ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Отказ должностного лица в принятии обращений граждан, 

мотивированный незнанием государственного языка, а также любое 

препятствование употреблению государственного и других языков в сфере 

их функционирования влекут за собой ответственность, предусмотренную 

законодательством Республики Казахстан. 

Статья 25. Компетенция уполномоченного органа 

Уполномоченный орган: 

1) обеспечивает реализацию единой государственной политики в сфере 

развития языков; 

2) разрабатывает программу функционирования и развития языков и 

иные нормативные правовые акты; 

3) осуществляет контроль за соблюдением законодательства Республики 

Казахстан о языках в центральных и местных исполнительных органах 

областей (города республиканского значения, столицы); 

4) дает рекомендации об устранении нарушений требований, 

установленных законодательством Республики Казахстан о языках, вносит 

предложения в соответствующие органы о применении мер дисциплинарного 

взыскания к должностным лицам, виновным в нарушении законодательства 

Республики Казахстан о языках; 

5) организует информационное, методическое обеспечение деятельности 
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по реализации единой государственной политики в сфере развития языков; 

6) координирует деятельность терминологической й ономастических 

комиссий. 

Статья 25-1. Компетенция ономастической комиссии 

1. Республиканская ономастическая комиссия создается 

Правительством Республики Казахстан в целях; 

1) внесения Президенту Республики Казахстан заключений о 

наименовании и переименовании областей, районов и городов, а также 

изменения транскрипции их названий; 

2)  внесения в Правительство Республики Казахстан заключений о 

наименовании и переименовании физико-географических, топонимических, 

промышленных и иных объектов находящихся в сфере его компетенции. 

2.  Областные ономастические комиссии создаются местными 

исполнительными органами областей в целях подготовки и внесения 

следующих заключений о наименовании и переименовании: 

1)  аулов (сел), поселков, аульных (сельских) округов, а также изменении 

транскрипции их названий; 

2)  физико-географических, топонимических, промышленных и иных 

объектов, находящихся в сфере компетенции местных исполнительных 

органов области. 

3. Городские ономастические комиссии создаются: 
1)  местными исполнительными органами города республиканского 

значения, столицы в целях подготовки и внесения следующих заключений о 

наименовании и переименовании: 

районов в городе, площадей, проспектов, бульваров, улиц, переулков, 

парков, скверов мостов и других составных частей города, а также изменении 

транскрипции их названий; 

физико-географических,топонимических, промышленных и иных 

объектов, находящихся в сфере компетенции местных исполнительных 

органов города республиканского значения, столицы; 

2) местными исполнительными органами города областного значения в 

целях подготовки и внесения следующих заключений о наименовании и 

переименовании: районов в городе, площадей, проспектов, бульваров, улиц, 

переулков, парков, скверов, мостов и других составных частей города, а 

также изменении транскрипции их названий. 

Статья 25-2. Компетенция местного исполнительного органа области 

(города республиканского значения, столицы) 

Местный исполнительный орган области (города республиканского 

значения, столицы): 

1) разрабатывает и утверждает региональную программу 

функционирования и развития языков и обеспечивает ее выполнение; 

2) осуществляет контроль за соблюдением законодательства Республики 

Казахстан о языках территориальными подразделениями центральных 

исполнительных органов и районными исполнительными органами; 
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3) дает рекомендации об устранении нарушений требований, 

установленных законодательством Республики Казахстан о языках, вносит 

предложения в соответствующие органы о применении мер дисциплинарного 

взыскания к должностным лицам, виновным в нарушении законодательства 

Республики Казахстан о языках; 

4) осуществляет комплекс мер областного значения, направленных на 

развитие государственного и других языков; 

5) обеспечивает деятельность областной (города республиканского 

значения, столицы) ономастической комиссии. 

Статья 25-3. Компетенция местного исполнительного органа района 

(города областного значения) 

Местный исполнительный орган района (города областного значения): 

1) разрабатывает и обеспечивает осуществление плана мероприятий по 

реализации на территории района (города областного значения) 

региональной программы функционирования и развития языков; 

2) проводит мероприятия районного (города областного значения) 

уровня, направленные на развитие государственного и других языков; 

3) вносит предложения в исполнительные органы областей о 

наименовании и переименовании аулов (сел), поселков, аульных (сельских) 

округов, а также изменении их транскрипции. 

 

Глава 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВ В ОТНОШЕНИЯХ С 

ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Статья 27. Язык в международной деятельности 

Деятельность дипломатических представительств Республики Казахстан 

и представительств Республики Казахстан при международных организациях 

осуществляется на государственном языке с использованием, при 

необходимости, других языков. 

Двусторонние международные договоры заключаются, как правило, на 

государственных языках договаривающихся сторон, многосторонние 

международные договоры – на языках, определенных по согласию 

участников договора. 

Официальные приемы и другие мероприятия с представителями других 

государств в Республике Казахстан проводятся на государственном языке с 

переводом на другие языки. 
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Распоряжение Президента Республики Казахстан от 4 ноября 

1996 года N 3186 О Концепции языковой политики 

Республики Казахстан 

 

1. Одобрить Концепциюязыковой политики Республики Казахстан 

(прилагается). 

2. Национальному агентству по делам печати и массовой информации 

Республики Казахстан опубликовать текст Концепции в газетах “Егемен 

Казакстан”, “Казахстанская правда”, а также выпустить отдельным изданием 

на государственном и русском языках. 

 

Концепция языковой политики Республики Казахстан 

 

Основным критерием оптимального протекания общественных 

процессов в современном мире все более становится устойчивое развитие, 

одним из условий которого является стабильность межнациональных 

отношений. Сохранению межнационального мира и согласия в 

полиэтническом государстве должна способствовать языковая политика. 

Гармоничное, устойчивое развитие отдельных этносов также 

предполагает проведение языковой политики, способствующей сохранению 

основы национальной культуры - языка этноса. Она создает условия для 

взаимодействия и взаимообогащения культур, их дальнейшего развития в 

республике. 

Новые социально-политические реалии Казахстана как суверенного 

государства требуют языковой политики, отвечающей потребностям 

полиэтнического населения страны и учитывающей особенности языковой, 

демографической и политической ситуации. Она должна стать активным 

фактором решения языковых проблем, на практике доказывающим свою 

эффективность и результативность. Необходима координированность усилий 

государственных органов, общественных объединений, религиозных и иных 

организаций для проведения единой языковой политики в стране. 

Цель настоящей концепции - разработка стратегии государственной 

политики в области сохранения и функционального развития языков в 

переходный период, определение задач государства по созданию условий для 

развития казахского языка как государственного. 

Задачи концепции: определение в соответствии с Конституцией 

Республики Казахстан приоритетных направлений языкового развития, 

выработка механизма функционирования языков. 

 

Характеристика языковой ситуации 

 

Языковая ситуация – это контекст реального использования языка в 

обществе. Ее возникновение и дальнейшее формирование обусловлены 
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различными обстоятельствами, в том числе взаимодействием языковых и 

неязыковых (социальных, политических, экономических, психологических, 

исторических, географических и иных) факторов. 

Сознательное вмешательство общества в языковую жизнь включает 

многомерное воздействие, начиная с отдельной личности до государства. В 

современном казахстанском обществе происходит упорядочивание и 

совершенствование социально-коммуникативной системы. Увеличились 

возможности выразить свое мнение в поддержку родного языка в качестве 

его потребителя. Однако зачастую эта поддержка носит субъективный 

характер, не учитывает геополитические особенности, государственные 

интересы и языковые интересы других этносов. В полиэтническом обществе 

важна поэтому интерпретация языковых процессов политологами, 

социологами, правоведами и лингвистами. Выработка эффективной 

государственной языковой политики предполагает адекватную оценку 

реальной языковой ситуации. 

В настоящее время в Казахстане существует реальное многообразие 

языков: вфункциональныхцелях их используется свыше ста. Языки народов 

этнических групп страны неравнозначны по объему выполняемых ими 

функций. 

Несмотря на принимаемые меры не удается пока в полной мере 

реализовать государственный статус казахского языка. Основная причина 

заключается в том, что этот статус до сих пор лишь декларирован, но не 

подкреплен в достаточной мере механизмом, который обеспечил бы его 

повсеместное изучение и использование. Делопроизводство и служебное 

общение на государственном языке носит вторичный характер. 

Проблемы казахского языка не исчерпываются необходимостью 

приобретения им реального государственного статуса. Во внимании, прежде 

всего, со стороны ученых, специалистов, преподавателей нуждается само 

состояние современного казахского языка, проблемы его развития и 

обогащения. Речь идет как о расширении его возможностей в отображении 

новых социокультурных реалий путем взаимодействия с другими мировыми 

языками, так и использовании в этом внутреннего потенциала языка. Нельзя 

мириться с тенденцией обеспечить "чистоту” языка, отказавшись от 

укоренившихся в нем заимствований и международных терминов. 

Острые проблемы стоят также перед использованием в республике 

языков других национальных групп. 

В дошкольных учреждениях республики воспитание и обучение детей 

осуществляется на 5, в общеобразовательных школах на 7 родных языках. В 

местах компактного проживания тех или иных национальностей 

организовано изучение 14 родных языков учащимися школ и 6 родных 

языков детьми дошкольного возраста. 

Вместе с тем потребности этнических групп в воспитании и обучении в 

детских садах и школах на родном языке удовлетворяются не в полной мере. 

Не хватает учебников, помещений, квалифицированных специалистов. Хотя 

в настоящее время в вузах республики готовятся специалисты по немецкому, 
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уйгурскому, польскому, турецкому, корейскому, азербайджанскому и другим 

языкам, потребность в них значительно выше как по численности, так и по 

языкам этносов. 

Требует значительного усиления связь в сфере образования с 

государствами, где проживает основная часть этноса этнических групп 

Казахстана. 

Отсутствие соответствующей правовой базы не создало единой основы 

для координирующей работы государственных органов, отвечающих за 

работу по поддержке и развитию языков. 

Сегодняшняя ситуация диктует необходимость объективного, научного 

изучения языковых процессов в разных регионах страны и разработки 

системы мер по созданию оптимальной языковой среды. Необходимо при 

этом учитывать фактическое распространение языка и его реальные воз-

можности по расширению общественных функций. 

 

Оптимальная модель функционального развития языков 

В любом полиэтническом и полиязыковом государстве языки 

различаются по функциональному назначению, степени распространенности, 

числу носителей и т. д. Создание оптимального языкового пространства 

государства требует четкого определения функционального соотношения 

языков, при котором государственный язык должен занять достойное место. 

Государственный язык выполняет наиболее важные функции в 

государственной и общественной жизни. 

Это, прежде всего, язык, на котором принимаются все законодательные 

акты данного государства. Это обязательный язык официальных 

мероприятий, служебной корреспонденции, делового общения. Ответы на 

обращения граждан также даются на государственном языке. 

Государственный язык используется в работе всех государственных 

органов, организаций, в вооруженных силах. На нем ведется учетно-

статистическая, финансовая и техническая документация. 

Государственный язык является основным языком судопроизводства в 

стране. Кроме того, на государственном языке обязательно излагаются все 

сделки физических и юридических лиц, совершаемые в письменной форме. 

На государственном языке осуществляется деятельность 

дипломатических представительств страны, заключаются международные 

договоры, проводятся официальные приемы. 

В государственных средствах массовой информации и коммуникации 

употребление государственного языка является обязательным. С целью 

создания соответствующей языковой среды объем передач по 

государственным каналам на других языках не должен превышать по 

времени объем передач на государственном языке. 

Государственный язык также в обязательном порядке используется при 

выдаче паспортов, удостоверений личности, свидетельств о рождении, 

документов об образовании и других официальных документов, при 
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написании наименований организаций, их печатей и штампов, а также 

вывесок, бланков, объявлений, этикеток и визуальной информации. 

Статус государственного языка предполагает создание условий для 

овладения им всеми гражданами. При этом прием на государственную 

службу осуществляется при обязательном знании в необходимом объеме 

государственного языка. 

С Созданием соответствующей правовой базы защита государственного 

языка осуществляется путем привлечения к ответственности лиц, виновных в 

нарушении статуса языка или невыполнении закона о языках. 

Противопоставление государственного языка другим языкам не допускается. 

Согласно Конституциив Республике Казахстан государственным 

языком является казахский язык, поэтому требования к государственному 

языку и его статусу, изложенные выше, должны стать основными 

параметрами модели, к которой должен постепенно, последовательно 

приближаться казахский язык. Государственные органы всех уровней и их 

руководители несут основную ответственность за реализацию 

государственного статуса казахского языка. Знание, использование и 

пропаганда казахского языка должны поощряться органами власти. 

Овладение государственным языком является составной частью 

казахстанского патриотизма. 

Со временем казахский язык должен стать языком межнационального 

общения. 

Наряду с государственным в государственных организациях, а также в 

органах местного самоуправления официально употребляется русский язык. 

Это гарантирует русскому языку сохранение в полном объеме тех 

социальных функций, которыми он обладает в настоящее время. В 

перспективе русский язык будет оставаться одним из основных источников 

получения информации по разным областям науки и техники, средством 

коммуникации с ближним и дальним зарубежьем. Интересы экономического 

и научно-технического развития страны определяют востребованность 

знаний и образования, получаемых на русском языке. 

Кроме государственного, в языковом пространстве любой страны 

представлены языки, носители которых составляют небольшую часть данной 

этнической группы, даже в условиях ее компактного проживания. 

Использование этих языков обычно ограничено семейно-бытовой сферой. 

Владение родным языком - необходимое условие его сохранения и 

государство закрепляет за собой обязанность способствовать созданию 

условий для изучения и функционирования языков народа Казахстана. 

 

Задачи языкового строительства 

 

Государственная политика в отношении создания условий для развития 

языков должна быть ориентирована на корректировку реально 

существующей иерархии языков в направлении приоритетного развития 

государственного языка. 
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Из этого следует, что задачи государства по отношению к 

государственному и другим языкам будут различны. 

Государство обязуется создать условия для реализации статуса 

государственного языка. Для этого оно должно привлечь все необходимые 

финансовые, материальные, организационные ресурсы. Приоритетными при 

этом должны стать усилия именно государства, а не отдельных граждан или 

общественных объединений, поскольку только оно способно решить 

проблемы использования государственного языка во всех сферах 

общественной жизни. 

Одним из главных направлений государственной языковой политики 

является создание условий для овладения всеми гражданами 

государственным языком в специально определенном объеме. В этих целях 

необходимо создать центры по обязательному, бесплатному обучению 

государственному языку в соответствии с этническими, демографическими, 

профессиональными особенностями групп населения. 

Государственным средствам массовой информации необходимо ввести 

на телевидении, радио, в газетах программы, уроки, рубрики по изучению 

государственного языка. 

Во всех дошкольных учреждениях общеобразовательных школах, 

средних специальных и высших учебных заведениях государственного и 

негосударственного типа обеспечить уровень преподавания 

государственного языка, позволяющий осуществлять межличностное и 

деловое общение, современное делопроизводство. 

Овладение населением государственным языком, его изучение в 

учебных заведениях необходимо подкрепить массовым изданием доступных 

и эффективных методик, популярных самоучителей, разговорников, 

словарей, ориентированных на разные этнические и социальные группы 

пользователей. Накопленный опыт работы центров по внедрению методик 

интенсивного обучения языкам должен стать достоянием всех учебных 

заведений республики. 

Установить для государственных служащих, а также работников сферы 

науки, культуры, образования, здравоохранения и обслуживания населения 

требования в части владения государственным языком. Предусмотреть 

создание эффективной системы материального поощрения работников 

государственных учреждений и заведений, владеющих государственным 

языком. Обязательной нормой должно стать использование государственного 

языка в практике межгосударственного общения. Все мероприятия с 

участием официальных лиц проводить на государственном языке, 

обеспечивая при необходимости синхронный перевод на другие языки. 

Законодательные акты, доклады официальных лиц, служебные документы, 

как правило, должны готовиться на государственном языке. 

В целях обеспечения межъязыковой коммуникации в органах 

государственной власти и управления организовать государственную службу 

языковых переводов. В штатных расписаниях всех государственных 

учреждений предусмотреть должности переводчиков с государственного и на 
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государственный язык. Расширить подготовку кадров переводчиков в 

высших учебных заведениях. Евразийский университет и Казахский 

государственный университет мировых языков должны стать центрами 

подготовки переводчиков, здесь же могли бы быть созданы факультеты для 

подготовки специалистов по культуре и языкам этносов Казахстана. 

Престиж государственного языка нужно поднять на такой уровень, 

чтобы овладение им стало жизненной потребностью каждого гражданина, 

составной частью казахстанского патриотизма. Наряду с официальной 

поддержкой государственный язык нуждается в заботе со стороны всего 

общества. Совместными усилиями государственных, предпринимательских, 

банковских структур, общественных объединений целесообразно создать 

благотворительный фонд поддержки государственного языка. 

Государственная поддержка официально употребляемого языка 

заключается в обеспечении условий для использования его в органах 

управления наряду с государственным. Такой статус обеспечивается 

переводом на официально употребляемый язык законодательных актов и 

других документов, служебной корреспонденции, осуществлений на нем, как 

на втором, делопроизводства и ведения учетно-статистической и финансовой 

документации. 

Сохранение сферы функционирования русского языка обеспечивается 

стремлением Казахстана к интеграционным процессам, сохранению единого 

культурного и образовательного пространства со странами СНГ. 

Реальное обеспечение условий для развития языков народа Казахстана 

означает создание возможностей для овладения родным языком всеми 

желающими. Это осуществляется путем получения среднего образования на 

родном языке или преподавания родного языка в качестве обязательно 

предмета, подготовки кадров учителей, оказания содействия в издании 

учебной, учебно-методической й художественной литературы, газет и 

журналов. 

Такая работа может быть эффективной при активном участии в ней 

национально-культурных центров, способных выразить культурно-языковые 

интересы этносов. Нужно наладить взаимодействие со странами, где 

проживает основная часть этноса этнических диаспор Казахстана, а также с 

Европейским бюро по языкам малочисленных народов и другими 

международными организациями. 

Требует государственной поддержки изучение иностранных языков. 

Следовало бы предусмотреть материальное поощрение госслужащих, 

владеющих иностранным языком. Нельзя также отказываться от 

существовавшей ранее системы специализированных школ с углубленным 

изучением иностранных языков. 

Языковое строительство не будет успешным без конкретного и научного 

анализа состояния языков этносов страны и общей языковой ситуации. 

Социологический и социолингвистический мониторинг должен обеспечить 

постоянную коррекцию языковой политики, отражающую динамику языко-
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вых процессов и региональную ее дифференцированность по 

демографическим, социальным, этническим критериям. 

Статус государственного языка, расширяющий его социальные 

функции, требует серьезного научного анализа происходящих в нем 

инновационных изменений. Приоритетной задачей выступает выработка 

системы орфографических, орфоэпических и пунктуационных правил 

казахского языка, обеспечивающих его унификацию и стандартизацию. 

Крайне необходимо создание корпуса казахской терминологической лексики. 

Совершенствование культуры казахской речи предполагает издание 

орфографического, орфоэпического, толкового словарей. Необходимо 

обеспечить выпуск видео и аудиовизуальных материалов для изучающих 

государственный язык. 

Реализация концепции будет успешной только при условии ее 

подкрепления законодательными актами и организационными мерами. 

Вместе с концепцией на обсуждение выносится проект нового Закона “О 

языках в Республике Казахстан”, где найдут отражение правовые основы 

языковой политики. Необходимо будет затем внести изменения и дополнения 

в Гражданский Кодекс, Кодеко об административные правонарушениях, 

КЗОТ и другие законы. Механизмы реализации языковой политики, 

проблемы экономической поддержки развития государственного языка 

должны найти отражение в разрабатываемой правительством 

государственной программе по развитию казахского и других языков. 
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Закон Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года 

№ 2572-ХІІ об административно-территориальном устройстве 

Республики Казахстан 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Статья 1. Система административно-территориального устройства 

Республики Казахстан 

В систему административно-территориального устройства Республики 

Казахстан входят административно-территориальные единицы: аул (село), 

поселок, аульный (сельский) округ, район в городе, город, район, область. 

 

Статья 2. Категории административно-территориальных единиц 

Для осуществления государственного управления на началах 

оптимального сочетания республиканских и местных интересов территория 

Республики Казахстан подразделяется на две основные категории – регионы 

и населенные пункты. 

Регион – это часть территории республики, включающая несколько 

населенных пунктов, образуемая и управляемая в интересах республики. 

Регионами являются область, район и аульный (сельский) округ как 

основные звенья республиканского административно- территориального 

устройства. 

Населенный пункт – это часть компактно заселенной территории 

республики, сложившаяся в результате хозяйственной и иной общественной 

деятельности граждан, с численностью не менее 50 человек, учтенная и 

зарегистрированная в установленном законом порядке и управляемая 

местными представительными и исполнительными органами. 

Населенные пункты, находящиеся на территории Республики Казахстан, 

подразделяются на городские и сельские. 

К городским населенным пунктам относятся города республиканского, 

областного и районного значения, а также поселки; к сельским - все 

остальные населенные пункты независимо от их административной 

подчиненности. 

Районом в городе является район в городе областного значения, городе 

республиканского значения, столице с численностью населения свыше 400 

тысяч человек. 

Статья 3. Категории городов и других населенных пунктов 

Города и другие населенные пункты подразделяются: 

1) города республиканского значения, к которым могут быть отнесены 

населенные пункты, имеющие особое государственное значение или 

имеющие численность населения, как правило, более одного миллиона 

человек; 

2) города областного значения, к которым могут быть отнесены 

населенные пункты, являющиеся крупными экономическими и 
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культурнымицентрами, имеющие развитую производственную и социальную 

инфраструктуру и численность более 50 тысяч человек; 

3) города районного значения, к которым могут быть отнесены 

населенные пункты, на территории которых имеются промышленные 

предприятия, коммунальное хозяйство, государственный жилищный фонд, 

развитая сеть учебных и культурно-просветительных, лечебных и торговых 

объектов, с численностью населения не менее 10 тысяч человек, из которых 

рабочие, служащие и члены их семей составляют свыше двух третей общей 

численности населения; 

4) поселки, к которым могут быть отнесены населенные пункты при 

промышленных предприятиях, стройках, железнодорожных станциях и 

других экономически важных объектах с численностью не менее 3 тысяч 

человек, из которых рабочие, служащие и члены их семей составляют не 

менее двух третей; 

к поселкам также приравниваются населенные пункты, расположенные 

в местности, имеющей лечебное значение, с населением не менее 2 тысяч 

человек, из которых число приезжающих ежегодно для лечения и отдыха 

составляет не менее половины; к ним могут быть отнесены также дачные 

поселки, являющиеся местами летнего отдыха горожан, в которых не менее 

25 процентов взрослого населения постоянно занимается сельским 

хозяйством; 

5) аул (село) – населенный пункт с численностью не менее 50 человек, из 

которых работники, занятые в сельскохозяйственном производстве и члены 

их семей составляют не менее половины населения; 

6) крестьянские и иные поселения с численностью населения менее 50 

человек включаются в состав ближайшего населенного пункта. 

 

Статья 4. Законодательство об административно-территориальном 

устройстве 

Правовое регулирование вопросов административно- территориального 

устройства осуществляется Конституцией Республики Казахстан, настоящим 

Законом, иными законами и нормативными актами. 

 

Статья 5. Органы, принимающие решения об образовании, упразднении 

административно-территориальных единиц, установлении и изменении их 

границ, их наименовании и переименовании 

Президент и Правительство Республики Казахстан, местные 

представительные и исполнительные органы в пределах своих полномочий 

принимают решения об образовании и упразднении административно-

территориальных единиц, установлении и изменении их границ, их 

наименовании и переименовании. 

 

Статья 6. Расходы, связанные с наименованием и переименованием 

областей, районов, городов 
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Расходы, связанные с наименованием и переименованием областей, 

районов, городов производятся за счет бюджетных средств. 

 

Статья 7. Ономастическая комиссия В целях упорядочения работы по 

наименованию и переименованию административно-территориальных 

единиц, уточнению транскрипции их названий при Правительстве 

Республики Казахстан и областных (города республиканского значения, 

столицы) исполнительных органах создаются ономастические комиссии. 

 

Статья 8. Учет и регистрация административно-территориальных 

единиц, исключение их из учетных данных Учету и регистрации подлежат 

поселения, численность постоянного населения которых более пятидесяти 

человек и которые считаются самостоятельными населенными пунктами. 

Одиночные дома, 'фермы, поселения, являющиеся объектами 

служебного назначения (дома лесников, путевых обходчиков, дорожных 

мастеров, заимки, зимовья, полевые станы, метеостанции и другие) 

учитываются в составе населенных пунктов, с которыми связаны 

административно или территориально. 

Утрачивают свой статус самостоятельных административно-

территориальных единиц и исключаются из учетных данных населенные 

пункты, включенные в состав городов, поселков или аулов (сел) и ставшие их 

частью, а также поселения, из которых выехали или переселились все 

жители. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПОЛНОМОЧИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ ПО 

РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ АДМИНИСТРАТИВНО- 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 
 

Статья 9. Полномочия Президента Республики Казахстан 

Президент Республики Казахстан и с учетом мнения местных 

представительных и исполнительных органов: 

1)  образует и упраздняет области и районы, устанавливает и переносит 

их административные центры; 

2) устанавливает и изменяет границы областей и городов 

республиканского значения; 

3) относит населенные пункты к категории городов республиканского, 

областного и районного значения, устанавливает и изменяет их 

подчиненность; 

4) решает вопросы наименования и переименования областей, районов и 

городов, а также изменения транскрипции их названий. 

Статья 10. Полномочия Правительства Республики Казахстан 

Правительство Республики Казахстан: 

1) вносит Президенту Республики Казахстан представления об 

образовании и упразднении и областей и районов, установлении и изменении 

их административных центров, установлении и изменении границ областей и 
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городов республиканского значения; 

2)  вносит Президенту Республики Казахстан представления об 

отнесении населенных пунктов к категории городов республиканского, 

областного и районного значения, установлении и изменении их 

подчиненности; 

3)  определяет ПОРЯДОК наименования и переименования предприятий, 

организаций, учреждений, железнодорожных станций, аэропортов и других 

объектов государственной собственности на территории Республики 

Казахстан, а также физико-географических объектов; 

4)  создает Ономастическую комиссию при Правительстве Республики 

Казахстан; на основании ее заключений и с учетом мнения населения 

соответствующей территории, ее представительных и исполнительных 

органов вносит Президенту Республики Казахстан представления о наимено-

вании и переименовании областей, районов, городов, а также изменении 

транскрипции их названий; 

 

РАЗДЕЛ 3. ПОЛНОМОЧИЯ МЕСТНЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ АДМИНИСТРАТИВНО- 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 

 

Статья 11. Полномочия областных представительных и 

исполнительных органов 

Областные представительные и исполнительные органы совместным 

решением; 

1) вносят в Правительство Республики Казахстан предложения об 

изменении границ области, об образовании и упразднении районов области, 

установлении и перенесении их административных центров, об отнесении 

населенных пунктов к категории городов республиканского, областного и 

районного значения; 

2) по согласованию с Правительством устанавливают и изменяют 

границы районов области, городов областного значения; а также 

устанавливают и изменяют границы городов районного значения, аульных 

(сельских) округов; решают вопросы о передаче поселков, аулов (сел) из 

одного района в другой или в административное подчинение городских 

органов власти; 

3) с учетом мнения районных (города областного значения) 

представительных и исполнительных органов относят населенные пункты, не 

являющиеся городами, к категории иных населенных пунктов, 

установленных настоящим Законом; образуют, упраздняют и преобразуют 

поселки, аулы (села), аульные (сельские) округа, а также изменяют их 

подчиненность; 

4) решают с учетом мнения населения соответствующей территории и по 

предложению местных представительных органов районов вопросы 

наименования и переименования поселков, аулов (сел), аульных (сельских) 
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округов, а также изменения транскрипций их названии. 

Областные исполнительные органы по представлению районных (города 

областного значения) исполнительных органов осуществляют учет 

существующих и регистрацию вновь создаваемых административно-

территориальных единиц и отдельных населенных пунктов в границах 

областей, а также исключают их из учетных данных. 

 

Статья 12. Полномочия районных представительных и исполнительных 

органов 

Районные представительные и исполнительные органы совместным 

решением: 

1) вносят в областные представительные и исполнительные органы 

предложения об отнесении населенных пунктов к категории городов 

районного значения; 

2)  вносят в областные представительные и исполнительные органы 

предложения об отнесении населенных пунктов к категории поселков или 

аулов (сел); об образовании или преобразовании поселков или аулов (сел), 

изменении их подчиненности, их учете и регистрации; 

3)  с учетом мнения органов управления поселков и аулов (сел) 

устанавливают и изменяют границы этих населенных пунктов; 

4)  вносят в областные представительные и исполнительные органы 

предложения об изменении границ районов, аульных (сельских) округов; 

5) с учетом мнения населения соответствующей территории вносят 

предложения в областные представительные и исполнительные органы о 

наименовании и переименовании поселков, аульных (сельских) округов, 

аулов (сел); 

Районные исполнительные органы осуществляют учет существующих и 

регистрацию вновь создаваемых населенных пунктов в границах района, а 

также исключают их из учетных данных. 

 

Статья 13. Полномочия городских представительных и исполнительных 

органов 

Городские представительные и исполнительные органы совместным 

решением: 

1) вносят предложения в областные представительные и исполнительные 

органы об отнесении городов к категории республиканского, областного и 

районного значения; 

2) вносят в областные представительные и исполнительные органы, а 

представительные и исполнительные органы города республиканского 

значения, столицы в Правительство Республики Казахстан, предложения об 

изменении границ городов, в том числе о включении в их состав отдельных 

населенных пунктов; 

3) образуют и упраздняют районы в городе, устанавливают и изменяют 

их границы; 

4) с учетом мнения населения соответствующей территории решают 
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вопросы о наименовании и переименовании районов в городе, площадей, 

проспектов, бульваров, улиц, переулков, парков, скверов, мостов и других 

составных частей города, изменении транскрипции их названий. 

5) обеспечивает выполнение работ по наименованию и переименованию 

районов в городе, площадей, проспектов, бульваров, улиц, переулков, парков, 

скверов, мостов и других составных частей города, изменению транскрипции 

их названий. 

 

Статья 14. Полномочия акима поселка, села 

Аким поселка, села: 

1) вносит в районные представительные и исполнительные органы 

предложения об отнесении этих населенных пунктов в категории поселков, 

аулов или сел, об их упразднении и преобразовании; 

2)  с учетом мнения населения соответствующего населенного пункта 

вносит в районные представительные и исполнительные органы 

предложения о наименовании и переименовании поселков, аульных 

(сельских) округов, аулов (сел); 

3)  вносит в районные представительные и исполнительные органы 

предложения об установлении и изменении границ поселков, аульных 

(сельских) округов, аулов (сел); 

4)  с учетом мнения населения соответствующей территории решает 

вопросы наименования и переименования составных частей этих населенных 

пунктов. 

 

РАЗДЕЛ 4. ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ АДМИНИСТРАТИВНО- 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 

 

Статья 15. Перечень документов и материалов, необходимых для 

решения вопросов административно-территориального устройства на 

региональном уровне 

Для решения вопросов административно-территориального устройства 

на региональном уровне необходимы: 

1) решение Президента Республики Казахстан или представление 

(совместное) областных представительных и исполнительных органов, 

решающие вопрос по существу; 

2) представление Правительства Республики Казахстан, содержащее 

соответствующее ходатайство обоснование целесообразности вносимого 

предложения, сведения о размере изменяемой территории, численности 

населения на ней проживающего, перечень основных предприятий, 

учреждений и организаций, их производственные показатели, численность 

работающих на каждом из них, сведения о структуре и штатах местных 

представительных и исполнительных органов, их изменения в связи с 

реорганизацией, вопросы наименования и переименования, а также все 

остальные сведения, необходимые для решения вопроса по существу; 
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3) предложения местных (областных, районных, городских) 

представительных и исполнительных органов, акимов поселков, сел по 

рассматриваемому вопросу; 

4)  схематическая карта с указанием на ней новых границ 

административно-территориальных единиц, других географических данных, 

имеющих значение для решения вопроса по-существу. Карта подписывается 

представителем Правительства, а также руководителями представительных и 

исполнительных органов, принимающих и передающих территории, подписи 

скрепляются печатями; 

5)  акт научной экспертизы и экономический расчет по проводимым 

преобразованиям и переименованиям. 

 

Статья 16. Перечень документов и материалов, необходимых для 

решения вопросов административно-территориального устройства в 

пределах региона 

1)  совместное постановление представительного и исполнительного 

органа, решающее вопрос по существу; 

2)  протоколы конференций граждан, касающиеся существа 

разрешаемого вопроса; 

3)  пояснительная записка, содержащая обоснование целесообразности 

вносимого предложения, сведения об изменяемой территории, численности 

населения, перечень населенных пунктов, промышленных и иных объектов, а 

также все иные сведения, необходимые для решения вопроса по существу; 

4)  схематическая карта с указанием на ней новых границ населенных 

пунктов и иных географических данных, имеющих значение для решения 

вопроса по существу. Карта подписывается руководителями 

представительных и исполнительных органов изменяемой территории; 

5)  акт научной экспертизы и экономические расчеты по проводимым 

преобразованиям и переименованиям. 
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ПОРЯДОК НАИМЕНОВАНИЯ И ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ, АЭРОПОРТОВ, 

А ТАКЖЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН И ИЗМЕНЕНИЯ ТРАНСКРИПЦИИ ИХ НАЗВАНИЙ 

 

1. Порядок наименования и переименования организаций, 

железнодорожных станций, аэропортов, а также физико- географических 

объектов Республики Казахстан и изменения транскрипции их названий 

разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан от 8 декабря 

1993 г. № 2572 «Об административно-территориальном устройстве 

Республики Казахстан». 

2. Данным Порядком руководствуются центральные и местные 

исполнительные, местные представительные, а также иные государственные 

органы республики в работе по реализации единой ономастической 

политики, основанной на национальных, историко-географических, 

языковых особенностях Республики Казахстан. Для чего: 

в Республике Казахстан постепенно должны быть восстановлены 

историко-географические топонимы, необоснованно измененные в прошлом 

в силу разного рода субъективных обстоятельств. Новые наименования 

должны присваиваться с учетом национальных, языковых особенностей, а 

также географических, исторических, социальных условий; 

написание всех наименований на государственном языке должно 

соответствовать нормам современного литературного казахского языка, а 

транскрипция на русском и других языках Должна быть адекватна этим 

нормам; 

имена людей, имеющих особые заслуги перед республикой И внесших 

существенный вклад в ее историю, науку, культуру, литературу и исскуство, 

а также имена государственных и Общественных деятелей науки и культуры 

мирового масштаба могут быть присвоены объектам, указанным в пункте 4 

настоящего Порядка, но не более чем в трех случаях для каждой из областей, 

городов республиканского значения и столицы. 

3. Запрещается присвоение объектам имен ныне ивущих людей. 

Споры по вопросам наименований и переименований, внесения 

уточнений в транскрипцию топонимов в организаций, железнодорожных 

станций, аэропортов, а также других физико-географических объектов 

решает Государственная ономастическая комиссия при Правительстве 

Республики Казахстан. 

4.  Решения о наименованиях и переименованиях, уточнении 

транскрипций названий организаций, железнодорожных станций, аэропортов 

и других объектов государственной собственности, а также физико-

географических объектов принимаются Правительством Республики 

Казахстан по представлениям соответствующих центральных 

исполнительных органов, местных представительных и исполнительных 

органов при наличии положительного заключения Государственной 

ономастической комиссии при Правительстве Республики Казахстан. 
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5.  Правильная транскрипция номенклатуры географических названий 

Казахстана на русском и других языках, а также наименований на картах, 

атласах, схемах туристических маршрутов, в справочных материалах общего 

пользования в обязательном порядке согласуется с Государственной 

ономастической комиссией при Правительстве Республики Казахстан, после 

согласования, публикуется в средствах массовой информации. 

6.  Наименования, переименования, а также изменения транскрипции 

названий организаций влекут за собой их государственную перерегистрацию 

в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

7. Регистрация названий объектов, перечень которых указан в пункте 4 

настоящего Порядка, проведение научной экспертизы, контроль за 

реализацией практических мер, разработка методологии упорядочения 

названий, разъяснительная работа среди населения, издание различных 

справочников, словарей, методических разработок по актуальным проблемам 

ономастики, проведение научно-практических конференций и совещаний 

осуществляется Министерством культуры, информации и общественного 

согласия Республики Казахстан. 
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Согласовано с Институтом географии МОиН РК 

Согласовано с Институтом языкознания им.А.Байтурсынова МОиН РК 

Согласована с Агентством Республики Казахстан 

по управлениюземельными ресурсами 

 

Утверждено Государственной ономастической комиссией при 

Правительстве 

Республики Казахстан 

 

Первоначально разработана в 1971 г. в Отделе географических названий 

и картографической научной информации Центрального научно-исследова-

тельского института геодезии, аэросъемки и картографии ГУГК при Совете 

Министров СССР совместно с Институтом языкознания и сектором геогра-

фии АН Казахской ССР. Составил к.ф.н. Г.И. Донидзе, при участии: к.ф.н. А. 

А. Абдрахманова, к.г.н. Г.К. Конкашпаева, инженера-картографа Дж.Х. Кар- 

мышевой. 

В 2001 г. внесены дополнения и изменения, учитывающие современные 

топонимические реалии Республики Казахстан. В работе принимали участие: 

С. А. Абдрахманов, старший научный сотрудник Института географии 

МОиН РК; Т.Т. Бадмаева, главный инженер РГКП Картография; Е.А. Гесско, 

ведущий специалист Государственного каталога географических названий 

РК; Т.С. Жанузаков, лауреат Государственной премии РК, д.ф.н., проф., 

главный научный сотрудник Института языкознания им. А.Байтурсынова; 

А.У Маканова, научный сотрудник Института географии МОиН РК; С.А. 

Омарова, ведущий специалист Государственного каталога географических 

названий РК; К.К. Рысбергенова, к.ф.н., зав. отделом ономастики Института 

языкознания МОиН РК. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Предлагаемое издание «Инструкция по русской передаче казахских и 

казахской передаче русских географических названий Республики 

Казахстан» доработано и подготовлено на основе «Инструкции по русской 

передаче географических названий Казахской ССР» (Москва, 1971 г.), 

разработанной Центральным научно-исследовательским институтом 

геодезии, аэросъемки и картографии ГУГК при Совете Министров СССР 

совместно с Институтом языкознания и сектором географии АН Казахской 

ССР. 

Применение инструкции 1971 года на практике во многом 

способствовало улучшению транслитерации казахских географических 

названий (топонимов) на русском языке. Однако ее некоторые правила не 

выдержали испытания временем, а отдельные положения противоречат 

статье 19 «Закона о языках в РК», принятого в 1997 г. В Инструкции были 

регламентированы только вопросы написания казахских названий на 

русском языке, а правила написания русских названий на казахском языке не 

даны. В целом, прежняя Инструкция требует уточнений и дополнений, 

отражающих новые реалии государства, новой редакции некоторых 

положений и приведения ее в соответствие с вышеназванным законом. Все 

это и осуществлено в настоящей Инструкции. 

При подготовке нового варианта Инструкции учтен тридцатилетний 

опыт использования упомянутой инструкции в практике передачи 

географических названий (топонимов) Казахстана с казахского языка на 

русский. 

Инструкция разработана в соответствии со статьями 7 и 93 

Конституции Республики Казахстан, с «Законом о языках в Республике 

Казахстан» от 11 июля 1997 года, с «Концепцией языковой политики 

Республики Казахстан», одобренной распоряжением Президента Республики 

Казахстан от 4 ноября 1996 года, с «Государственной программой 

функционирования и развития языков», утвержденной Указом Президента 

Республики Казахстан от 5 октября 1998 года, а также с Указом Президента 

Республики Казахстан от 7 февраля 2001 года. В последнем Указе ставятся 

следующие задачи: 

 - обеспечение функционирования государственного языка в качестве 

языка государственного управления и в международной деятельности; 

 - обеспечение унификации норм современного казахского 

литературного языка путем осуществления интенсификации научно-

лингвистических исследований и практической реализации их результатов, в 

частности, научное обеспечение вопросов ономастики; 
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- обеспечение выпуска печатной продукции на государственном языке 

по различным отраслям культуры и науки; 

 - обеспечение функционирования казахского языка в области науки, 

образования и т.д. 

Инструкция составлена в соответствии с Постановлением 

Правительства Республики Казахстан «О плане мероприятий по реализации 

Государственной программы функционирования и развития языков на 2001-

2002 годы» от 6 апреля 2001 года, где в 31 пункте дано поручение МОиН РК 

о разработке «Инструкции по передаче казахских топонимов на другие 

языки согласно правилам транслитерации». 

Казахстан, как суверенное государство и как член ООН с 1991 г., ведет 

независимую топонимическую политику. Одним из главных направлений 

этой политики является постепенное восстановление и возвращение 

исторических названий и устранение транскрипционных и 

транслитерационных искажений и ошибок путем унификации и 

стандартизации написания казахских названий на русском языке и русских 

названий республики на казахском языке. В результате активно 

осуществляемой деятельности по упорядочению топонимических и других 

наименований на территории республики в соответствие с графическими и 

лексическими принципами, определенными действующим 

законодательством, к 2001 году 64 района, 8 городов, 420 аулов и поселков, 

680 организаций образования, культуры, здравоохранения и др. получили 

новые названия, были исправлены транслитерационные искажения или 

возвращены исторические названия. 

Как известно, в 1983 году утверждены «Основные правила орфографии 

казахского языка», где закреплены отдельные положения написания 

географических названий Республики Казахстан на казахском языке. Такие 

же правила написания географических названий на государственном языке 

даны в «Справочнике казахского языка» Р. Сыздыковой (Астана, 

издательство «Елорда», 4-ое издание, 2000 г.) на казахском языке. Однако в 

этих работах не предусмотрена транслитерация казахских названий на 

русском языке. 

В 1997 году принят «Закон о языках в Республики Казахстан», где в 

статье 19 утверждено положение о том, что «традиционные, исторически 

сложившиеся казахские названия населенных пунктов, улиц, площадей, а 

также различных физико-географических объектов на других языках должны 

воспроизводиться согласно правилам транслитерации». Эта статья требует 

создания в республике новой топонимической концепции и разработку 

новых правил передачи географических названий Казахстана с одного языка 

на другой. 
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Государственная программа функционирования и развития языков на 

2001-2010 годы, и особенно острая нужда в различных картах и атласах на 

государственном языке, требуют решения многих теоретических проблем и 

практических задач топонимики Республики Казахстан. 

Некоторые попытки транслитерации зарубежных и русских 

географических на званий на казахском языке были сделаны д.ф.н. 

А.А.Абдрахмановым и даны в виде приложения к «Русско-казахскому 

словарю» (Алма-Ата, т. 2, 1981 г.,), также в «Словаре-справочнике 

общественно-политических терминов и наименований...» (Алматы, 1992 г.). 

Однако они не являются нормативными и не охватывают весь список 

названий Казахстана. В них не решены многие транслитерационные вопросы 

в научном плане. Периодически переиздававшийся справочник Верховного 

Совета Казахской ССР «Административно-территориальное деление» 

(последнее издание 1989 г.) служил основным нормативным документом для 

создания и издания различных карт и атласов. Однако, он в отношении 

транслитерации не выдерживает никакой критики. В нем многие названия на 

русском языке были даны в искаженном виде. 

За последние годы многие искаженные названия населенных пунктов и 

административно-территориальных единиц, вошедшие в этот справочник, 

постепенно исправляются. Многие подлежат исправлению в будущем 

согласно нового «Закона об административно-территориальном устройстве 

Республики Казахстан» от 8 декабря 1993 года и Указа Президента РК от 29 

декабря 1995 года, Постановления Правительства РК от 5 марта 1996 года, 

где утвержден порядок наименования и переименования предприятий, 

организаций, учреждений, физико-географических объектов и изменения 

транслитерации их названий. Естественно, установленный этим 

Постановлением Правительства порядок наименования и переименования 

касается любых географических, а также геологических объектов 

Республики Казахстан. 

Настоящая Инструкция отличается от прежних инструкций (Алма-Ата, 

1959; Москва, 1971 гг.) прежде всего тем, что в ней по-новому 

устанавливается передача казахской буквы і. Ликвидированы примечания к 

параграфам 9, 13. Параграфы 13, 14 излагаются в новой редакции. Включены 

новые пункты о нецелесообразности добавления русских окончаний -ск, -

ский, -ка, -о, -щина и др. к казахским названиям и о недопустимости 

перевода на русский язык казахских различительных прилагательных и др. 

Изменение правил инструкции в указанной части вызвано 

необходимостью точной передачи на русский язык казахских названий в 

максимально приближенной национальной форме написания, как этого 

требует международный стандарт унификации и стандартизации 

географических названий. Как известно, международный стандарт 

основывается прежде всего на национальном стандарте. Общность 
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алфавитов, основанных на кириллице, позволяет производить точное 

транслитерирование казахских названий на русский язык и русских названий 

на казахский язык. 

Передача казахских географических названий на языки стран дальнего 

и ближнего зарубежья пока осуществляется посредством русского языка. В 

случае перехода Казахстана на латиницу многие из этих стран, 

применяющие латиницу, могут передавать казахские названия на свой язык 

без труда. 

Новым положением в данной Инструкции является включение раздела 

о передаче русских названий географических объектов Республики 

Казахстан на казахский язык. Традиционные географические названия 

Казахстана, помещенные в §32 прежней инструкции, отныне должны 

транслитерироваться строго в соответствии с прилагаемой инструкцией. 

В данной инструкции несколько изменена композиция разделов, 

частично обновлен иллюстративный материал, значительно дополнен список 

народных географических терминов и слов, образующих казахские 

географические названия, уточнен их смысловой перевод. Исключено 

приложение II, где даются краткие сведения о казахском языке и казахских 

географических названиях, не имеющих непосредственного отношения к 

транслитерации географических названий. 

 

 

 

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.Настоящая Инструкция определяет правила казахской и русской 

передачи на званий орфографических, гидрографических и других физико-

географических объектов, наименований населенных пунктов, 

административно-территориальных единиц, хозяйственных образований и 

других объектов Республики Казахстан на картах различного содержания и 

масштаба, в научных, справочных, туристических и других изданиях, 

средствах массовой информации, единых республиканских кадастрах 

месторождений и рудопроявлений полезных ископаемых, в официальных 

документах недропользования, научных отчетах и др. на основе 

транслитерации, принятой в современном литературном казахском языке в 

соответствии с его орфографическими нормами. 

2. При передаче географических, геологических, административных и 

др. названий Республики Казахстан с казахского языка на русский 

необходимо руководствоваться следующими положениями: 

 2.1. Казахские по происхождению названия на русский язык 

передаются в транслитерации с их современного казахского написания, 
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устанавливаемого основополагающими орфографическими правилами 

казахского языка. 

2.2. Русские названия на территории РК даются в их правильном 

русском написании и на казахский язык транслитерируются полностью. 

2.3. Другие иноязычные названия Казахстана передаются, как правило, 

с их казахского написания и произношения, но в районах с преобладающим 

неказахским населением (узбекским, уйгурским и др.) допускается передача 

с языков этих национальностей по правилам соответствующих инструкций, 

если такая передача прочно закрепилась в картографических и иных 

изданиях на русском языке. 

 2.4. Искаженная русская транскрипция казахских названий 

населенных пунктов, административно-территориальных единиц Республики 

Казахстан, вошедших в справочник Верховного Совета Казахской ССР 

«Административно-территориальное деление» 1989 года и другие 

официальные ведомственные источники, изданные до объявления 

республикой суверенитета, а также названий, вошедших в краткий 

справочник «Административно-территориальное деление Республики 

Казахстан» (Вып. 1-2. Алматы-Астана, 2000), подлежат постепенному 

исправлению согласно «Закона об административно-территориальном 

устройстве РК» от 8 декабря 1993 г., Указа Президента РК от 19 декабря 1995 

г. и Постановления Правительства РК от 5 марта 1996 г. 

 

II. ИСТОЧНИКИ 

 

При работе с географо-геологическими, административными и 

другими названиями Республики Казахстан в первую очередь используются 

следующие источники: 

1.Крупномасштабные топокарты и атласы последних лет издания. 

2. Қазақстан Республикасы. Әкімшілік-аумақтық карта. Алматы, 2001 г. 

3. Официальные республиканские справочники и материалы средств 

массовой информации на казахском и русском языках. 

4. Абдрахманов С.А. Суверенному Казахстану - независимая 

топонимическая политика / История земли - история народа. Алматы, 1997 г. 

 5. Административно-территориальное деление Республики Казахстан. 

Вып. 1-2. Алматы-Астана, 2000 г. 

6. Арыстангалиев СА., Рамазанов Е.Н. Растения Казахстана. Алматы, 

1977 г. 
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7. Справочник названий географических объектов, организаций, 

образования, культуры и здравоохранения. Астана, 1999 г. 

8. Әбдірахманов А. Топонимика және этимология. Алматы, 1975 г. 

9. Әубәкіров Ж., Әбдірахманов С., Базарбаев Қ. Орысша-казақша 

географиялық түсіндірме сөздік. Алматы, 1966 г. 

10. Жанұзақов Т., Есбаева К. Қазақ есімдері. Алматы, 1988 г. 

11. Инструкция по русской передаче географических названий 

Казахской ССР. Алматы-Москва, 1959, 1971 гг. 

12. Казахская ССР. Административно-территориальное деление. 

Алматы, 1989 г. 

13. Калиев Б. Русско-казахский словарь названий растений. Алматы, 

1973 г. 

14. Книга генетического фонда фауны Казахской ССР. Алматы, 1989 г. 

15. Конкашпаев Г.К. Казахские народные географические термины. 

Изв. АН Каз. ССР, №99, сер. геогр., вып. 3. Алматы, 1951 г. 

16. Конкашпаев Г.К. Словарь казахских географических названий. 

Алматы, 1963 г. 

17. Конкашпаев Г.К. Географические названия монгольского 

происхождения на территории Казахстана / Изв. АН Каз. ССР, №99, сер. 

фил., искус., вып. 1(2). Алматы, 1959 г. 

18. Қазақ совет энциклопедиясы. Алматы, т. 1-12, 1972-1978 гг. 

19. Қазақстан географиялық атауларының сөздігі. Жезқазған облысы. 

Алматы, 1990 г. 

20. Қазақстанның географиялық атаулары. Ақмола облысы. Алматы, 

1998 г. 

21. Қазақ тілінің диалектологиялық сөздігі. Алматы, т. 1-2, 1996-1999 

гг. 

22. Қазақ тілінің қысқаша этимологиялық сөздігі. Алматы, 1966 г. 

23. Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. Алматы, 1988-2001 гг. 

24. Қазақ тілінің сөздігі. Алматы, 1999 г. 

25. Қазақтілінің түсіндірме сөздігі. Алматы, т. 1-10, 1974-1986 гг. 

26. Казахско-русский, русско-казахский терминологический словарь. 

Геология, геодезия, география. Алматы, т. 20, 2000 г. 
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27. Левашов Е. А. Словарь прилагательных от географических 

названий. Москва, 1986 г. 

28. Махмудов X., Мұсабаев Ғ. Қазақша-орысша сөздік. Алматы, 1988 г. 

29. Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов. 

Москва, 1984 г. 

30. Попова В.Н. Ономастика. Словарь географических названий 

Казахстана. Павлодарская область. Москва, ч. 1-2, 1994 г. 

31. Руководство по сбору и установлению географических названий на 

топографических картах и планах. ГКИНП, Москва, 1985 г. 

32. Русско-казахский словарь. Под общ. ред. Мусабаева Г. Г. Алматы, 

т. 1-2, 1978- 1981 гг. 

33. Русско-казахский словарь. Под общ. ред. Сауранбаева Н.Т. Москва, 

1954 г. 

34. Рысбергенова К. Историко-лингвистическое исследование 

топонимов Южного Казахстана. Алматы, 2000 г. 

35. Словарь географических названий СССР. Москва, Недра, 1983 г. 

35. Словарь названий гидрографических объектов России и других 

стран - членов СНГ. Москва, 1999 г. 

37. Словарь названий орографических объектов СССР. Москва, Недра, 

1976 г. 

38. Сыздықова Р. Қазақ тілінің анықтағышы. Астана, 2000 г. 

39. Сыздықова Р. Сөздер сөйлейді. Алматы, 1994 г. 

40. Титова А.С. Словарь русской транскрипции терминов и слов, часто 

встречающихся в географических названиях Казахской ССР. Москва, 1960 г. 

41. Топонимия Республики Казахстан. Алматы, 2001 г. 

42. Тюрин С.А. Правила написания на картах географических названий 

СССР. Москва, изд. 2-ое, 1967 г. 

 

ІІІ. ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧИ КАЗАХСКИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

НАЗВАНИЙ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Казахские географические названия передаются по-русски с их 

казахского написания с учетом литературной нормы. Диалектные 

особенности произношения звуков в передаче не отражаются. 
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2. Современный казахский алфавит, построенный на основе русской 

графики, состоит из следующих букв: 

Аа, Әә, Бб, Вв, Г г, Ғғ, Дд, Ее, Ëë, Жж, Зз, Ии, Йй, Кк, Ққ, Лл, Мм, Нн, Ңң, 

Оо, Өө, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Ұұ, Үү, Фф, Хх, Һһ, Цц, Чч, Шш, Щщ, Ъъ, Ыы, Іі, 

Ьь, Ээ, Юю, Яя. 

Буквы в, ё, ф, х, һ, ц, ч, ъ, ь, э встречаются только в заимствованных 

словах ипередаются соответственно через в, ё, ф, х, х, ц, ч, ъ, ь, э. 

 

1. Передача гласных 

1.1. а передается той же буквой: 

Ақсу - Аксу  

Ақтау - Актау 

Алаайғыр -Алаайгыр 

Алабас - Алабас 

Басадыр - Басадыр 

Жайма - Жайма 

Жаңаарқа - Жанаарка 

Қараадыр - Караадыр 

Сарыарқа – Сарыарка 

 

 1.2. әвстречается преимущественно в первом слоге топонимов и 

передается буквойа: 

Әжі- Ажи 

Әйтей-Айтей 

Әйтеке би ауданы - Айтекебийский район  

Әлімтау - Алимтау 

Әулиекөл- Аулиеколь  

Әупілдек - Аупильдек  

 

1.3. е передается той же буквой: 

Дегерес- Дегерес  

Ебейті- Ебейты  

Егізтөбе- Егизтобе  

Егінсу- Егинсу 

Едіге- Едиге  

Еспе- Еспе  

Тентек- Тентек 

 

1.4. и передается той же буквой: 
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Ақши- Акши  

Басши- Басши  

Игілік- Игилик  

Иқан- Икан  

Имантау– Имантау 

Имек- Имек  

Индер- Индер  

Итібайкөл- Итибайколь  

Иірлі- Иирли  

Милыбұлақ- Милыбулак  

Шилі– Шили 

 

1.5. о иө встречаются лишь в первом слоге топонимов и передаются 

буквой о и в русской передаче независимо от ударения произносятся 

всегда только како: 

Ойтал- Ойтал  

Ойтас- Ойтас  

Өжет- Ожет  

Өлеңті- Оленты  

Төретам– Торетам 

 

1.6.  у передается той же буквой: 

Көксу- Коксу  

Науалы- Науалы  

Сулыжар- Сулыжар  

Туражол- Туражол  

Уақ-Уак  

Уызбай- Уызбай 

1.7.  ұиү встречаются главным образом в первом слоге топонимов и 

передаются буквойу: 

Бүйректал- Буйректал  

Күйгенжар- Куйгенжар  

Тұзды- Тузды  

Тұзқала– Тузкала 

Түлкібас- Тулькибас  

Ұзынжол- Узынжол  

Үйгентас- Уйгентас  

Үштөбе– Уштобе 

 

1.8. ы во всех позициях, а также послеж, ц, ч, ш, щ передается 

буквойы и не опускается при передаче сочетанияауы: 

Айыртау- Айыртау 

Ащысай- Ащысай 

Бауыр- Бауыр 

Дауыл- Дауыл 
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Жылаңды- Жыланды 

Жыңғылдықұдық- Жынгылдыкудык 

Қарашығанақ- Карашыганак 

Тасқұдық- Таскудык 

Шыбынды- Шыбынды 

Ынталы- Ынталы 

Ырғайты– Ыргайты 

 

1.9.  і передается буквой и и н е  опускается при передаче сочетанийәуі, 

еуі: 
Ақдің - Ақдин  

Егізқара- Егизкара  

Киіктау- Кииктау  

Кішітау- Кишитау  

Сарыбиік- Сарыбиик  

Үйірме- Уйирме  

Іріжар– Ирижар 

 

і передается буквойы после согласныхд ит в конце топонимов и в 

сложных словах, содержащих эти же топонимы с присоединенными к ним 

географическими терминами (по транскрипции): 

Егінді- Егинды  

Егіндікөл- Егиндыколь  

Күмістікөл- Кумистыколь  

Меңдібай– Мендыбай 

Сілеті- Силеты  

Сілетітеңіз- Силетытениз  

Шідерті– Шидерты 

 

1.10. ю и япередаются теми же буквами: 

Аюлы- Аюлы  

Аютор- Аютор  

Аяқарал- Аякарал  

Аяққалқал- Аяккалкал  

Баянды- Баянды 

 

 

2. Передача согласных 

 

2.1. Буквыб, д, ж, з, м, н, п, р, с, т, ш встречаются в словах с любыми 

гласными и передаются теми же буквами: 

Бадам - Бадам  

Бесқопа – Бескопа  
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Жамантас - Жамантас  

Жарлы - Жарлы  

Заңғар - Зангар  

Зеренді - Зеренды  

Шиелі - Шиели  

Шөміш – Шомиш 

 

2.2. г ик встречаются в топонимах с гласными переднего ряда(ә, е, і, ө, 

ү) и передаются теми же буквами: 

Гүлдала – Гульдала 

Гүлшат – Гульшат 

Егізқызыл - Егизкызыл  

Егіндібұлақ - Егиндыбулак  

Егіндікөл - Егиндыколь  

Көкадыр - Кокадыр  

Көкпекті - Кокпекты  

Көктал – Коктал 

 

2.3. ғ иқ встречаются в топонимах с гласными заднего ряда(а, ы, о, ұ) и 

передаются соответственно буквами г и к :  

Ағашорын - Агашорын  

Бұғыты - Бугыты  

Қайнар - Кайнар  

Қайрақты - Кайракты  

Қарабұлақ - Карабулак  

Сағыз - Сагыз  

Шағалалы - Шагалалы  

Шақпақ – Шакпак 

 

Примечание: В словеқазақ и производных от него названиях,қ 

второго слога в порядке исключения передается буквойх: 

Қазақстан - Казахстан  

Қазақтөбе – Казахтобе 

 

2.4. й встречается в топонимах с любыми гласными и передается той же 

буквой: 

Айдарлы- Айдарлы  

Күйіккөл- Куйикколь  

Қайыңды- Кайынды 

Тұйық - Туйык  

Тұйықсу - Туйыксу  

Түйесойған – Туйесойган 
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 2.5. л встречается в топонимах с любыми гласными, передается 

сочетаниемль перед согласными и в конечной позиции слов после гласных 

переднего ряда(ә, е, і, ө, ү) и буквойл в остальных случаях: 

Әлпет - Альпет  

Бел - Бель 

Келтемашат– Кельтемашат  

Күлше- Кульше  

Күмістікөл- Кумистыколь  

Лабасы- Лабасы  

Мойылды- Мойылды  

Шілде– Шильде 

 

2.6. ң встречается в словах с любыми гласными и передается буквойн: 

Кеңгір - Кенгир  

Маңадыр - Манадыр  

Маңғыстау - Мангыстау  

Маңырақ –Манырак  

Сеңгірбай - Сенгирбай  

Сеңкібай – Сенкибай 

 

2.7. щ встречается редко и передается той же буквой: 

Ащыкөл- Ащыколь 

Ащысай- Ащысай  

Тұщықара- Тущыкара  

Тұщықұдық– Тущыкудык 

 

3. Передача географических терминов и 

различительных определений; 

написание сложносоставных названий 

 

3.1. Географические термины, обозначающие род объекта(тау 

«гора»,өзен «река»,көл «озеро» и др.), без аффикса принадлежности(-сы/-сі, -

ы/-і) в сочетаниях с предшествующими именами существительными 

(нарицательными и собственными), не имеющими аффикса родительного 

падежа(-ның/-нің, -дың/-дің, -тың/ -тің), именами прилагательными, в том 

числе и образованными с помощью аффикса -лы/-лі, -ды/-ді, -ты/-ті, 

количественными числительными, причастиями глаголов на -ған/-ген,-қан/-

кен идр. транслитерируются: 

Ақкөл - Акколь 

Ақмола - Акмола 

Ақөткел - Акоткель 

Алатау - Алатау 
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Алтынтау -Алтынтау 

Аралтөбе- Аралтобе 

Баласаз- Баласаз 

Балықтыөзен- Балыктыозен 

Белбұлақ– Бельбулак 

Бесбұлақ – Бесбулак 

Жаңаталап – Жанаталап 

Жаңатоған – Жанатоган 

Көктал – Коктал 

Қалғанкөл – Калганколь 

Қараөткел – Караоткель 

Қызылсу – Кызылсу 

 

3.2.  Географические термины с аффиксами принадлежности в 

сочетаниях с предшествующими именами собственными, не имеющими 

аффикса родительного падежа, переводятся, если перевод способен дать 

точное значение этих терминов: 

Ақбас көлі - озеро Акбас  

Асанбай құдығы - колодец Асанбай  

Ескене бұлағы - родник Ескене  

Қордай асуы - перевал Кордай 

 

3.3. Народные географические термины с аффиксом принадлежности, 

вошедшие в международный терминологический географический фонд, в 

сочетаниях с предшествующими именами собственными, не имеющими 

аффикса родительного падежа, транслитерируются, при этом аффикс 

принадлежности опускается, и термин дается перед собственным названием: 

Байтек адыры - адыр Байтек  

Бектемір томары - томар Бектемир  

Қайдақ соры - сор Кайдак 

 

3.4.  Географические термины с аффиксом принадлежности в 

сочетаниях с предшествующими именами собственными, снабженными 

аффиксом родительного падежа, не переводятся, а транслитерируются: 

Абылайдың Ақалаңы- Абылайдын Акаланы  

Абылайдың Тақтасы - Абылайдын Тактасы  

Қайыпмергеннің Қарасуы- Кайыпмергеннин Карасуы 

3.5.  Различительные определенияүлкен, ұлы - «большой», «великий»;ұзын 

- «длинный»;кіші, кішкене, бала –«малый», «короткий», «низкий»;жақсы - 

«хороший», «высокий», «длинный»;жаман - «плохой», «невысокий», «короткий»; 

шет - «крайний», «дальний»;қара - «черный»;сары - «желтый»; бас - «главный», 

«головной», «верхний»;аяқ, төменгі -«нижний»;жоғарғы - «верхний»;орта - 

«средний»;орталық - «центральный»;жаңа - «новый»;ескі - «старый» и 
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др.,предшествующие только одноименным (одно и более коренным) 

географическим названиям, не переводятся, а транслитерируются: 

 

Ақ Ертіс - Ак Ертис  

Қара Ертіс - Кара Ертис 

 

Аяқ Қағыл- Аяк Кагыл  

Бас Қағыл- Бас Кагыл  

Орта Қағыл- Орта Кагыл 

 

Бала Талдық- Бала Талдык , 

Ұлы Талдық- Улы Талдык 

 

Дулығалы Жыланшық- Дулыгалы Жыланшык  

Үлкен Жыланшық- Улькен Жыланшык  

Шағырлы Жыланшық- Шагырлы Жыланшык 

 

Жақсы Ақкөл- Жаксы Акколь  

Жаман Ақкөл- Жаман Акколь 

 

Жақсы Жалғызтау- Жаксы Жалгызтау  

Жаман Арғанаты- Жаман Арганаты 

 

Жаман Жалғызтау- Жаман Жалгызтау 

Жақсы Қандыадыр- Жаксы Кандыадыр 

Жаман Қандыадыр- Жаман Кандыадыр 

 

Жоғарғы Егінсу- Жогаргы Егинсу  

Т менгі Егінсу- Томенги Егинсу  

Күнгей Алатау - Кунгей Алатау  
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Теріскей Алатау-Терискей Алатау  

Кіші Алматы- Киши Алматы  

Үлкен Алматы- Улькен Алматы  

Кіші Қаракөл- Киши Караколь  

Үлкен Қаракөл- Улькен Караколь 

 

Қара Кеңгір- Кара Кенгир  

Сары Кеңгір- Сары Кенгир 

 

3.6. Различительные определения показывающие направления 

горизонта и предшествующие географическим названиям, шығыс - 

«восточный», батыс - «западный»,солтүстік - «северный»,оңтүстік - 

«южный», орта - «средний»,орталық - «центральный» переводятся: 

Батыс Қазақстан - Западный Казахстан 

Оңтүстік Қазақстан - Южный Казахстан 

 

Орта Азия - Средняя Азия  

Орталық Азия - Центральная Азия  

Солтүстік Қазақстан - Северный Казахстан  

Шығыс Қазақстан - Восточный Казахстан 

 

3.7. Раздельное написание устанавливается: 

а) для названий, образованных сочетанием имени собственного в 

форме родительного падежа с географическим термином или иным словом, 

снабженным аффиксом принадлежности (ст. 3.4). 

б) для названий с транслитерированными различительными 

определениями (ст. 3.5). 

в) для названий с переведенными на русский язык различительными 

определениями (ст. 3.6). 

 

3.8. Двух, трех, четырехкомпонентные казахские топонимы, состоящие 

из народных географических терминов и нарицательных слов (аппелятивов), 

пишутся слитно и транслитерируются: 

Аймысықкөккөз - Аймысыккоккоз  

Ақбасатан - Акбасатан  

Ақдаласор - Акдаласор  

Ақкөзқайнар - Аккозкайнар  

Аққұдықөзек - Аккудыкозек  
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Ақсортопырақсай - Аксортопыраксай  

Ақтерек - Актерек  

Ақтүйесай - Актуйесай  

Алқакөлқұм - Алкаколькум  

Алтыншоқысу - Алтыншокысу  

Бұзауөлген - Бузауольген  

Еңбекшіқазақ - Енбекшиказах  

Жарқайыңағаш - Жаркайынагаш  

Қызылжарқұдық - Кызылжаркудык  

Мыңбұлақтау - Мынбулактау  

Тасқаракөл - Таскараколь  

Шұбартарауыз – Шубартарауыз 

 

3.9. Дефисное написание устанавливается для двойных названий, 

составленных из двухравноправных имен собственных: 

Айдарқұл-Қашар - Айдаркул-Кашар 

Ақбай-Қызылбай - Акбай-Кызылбай  

Ақсу-Аюлы - Аксу-Аюлы  

Ақсу-Жабағылы - Аксу-Жабагылы  

Ақтас-Қарабас - Актас-Карабас  

Бірсуат-Жаркөл - Бирсуат-Жарколь 

Жарма-Жосалы - Жарма-Жосалы 

Қалам-Қарасу - Калам-Карасу  

Мамай-Қайыңды - Мамай-Кайынды 

 

3.10.  При дефисном ираздельном написании все части названий 

пишутся с прописной буквы. 

 

3.11.  Казахские топонимы, ранее оформленные по 

топонимообразующей модели русского языка путем присоединения родовых 

окончаний и аффиксов типа«-ка», «-ск», «-ский», «-ское», «-о», «-щина» и 

др. при употреблении и написании на ка захском языке в именительном 

падеже утрачивают родовые окончания и на русском языке передаются 

соответственно: 

Адай ауылы - ауыл Адай (не Адаевка) 

Айтбай ауылы - ауыл Айтбай (не Айтбайка) 

Айтиев ауылы - ауыл Айтиев (не Айтиево) 

Алматы ауылы - ауыл Алматы (не Алматинское) 

Көкшетау қыраты - возвышенность 

КокшетауҚарқаралы қаласы - г. Каркаралы (не 

Каркаралинск) 

Қаскелең өзені - река Каскелен (не Каскеленка) 
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Мыңбаев ауылы - ауыл Мынбаев (не Мынбаево)  

село Жарсай – село Жарсай (не Жарсайское) 

село Уәлиханов – село Уалиханов (не Валиханово) 

Торгай үстірті – плато Торгай 

 

4.Образование русских оттопонимических  

прилагательных от казахских названий 

 

4.1. К казахским собственным названиям в именительном падеже, 

оканчивающимся на любую согласную букву, а также на буквы«й», «у», 

добавляются русские аффиксы«-ский», «-ская», «-ское»; 

Ақсу ауданы Аксуский район  

Жамбыл облысы - Жамбылская область  

Жылыой ауданы - Жылыойский район  

Қарасай ауданы - Карасайский район  

Шет ауданы - Шетский район  

Шу ауданы - Шуский район 

 

4.2. К казахским собственным названиям в именительном падеже, 

оканчивающимся на -ды/-ді, -лы/-лі, -ты/-ті, -шы/-ші, добавляются русские 

аффиксы«-нс- кий», «-нская», «-нское». 

Балықшы ауданы - Балыкшынский район  

Бөрілі ауданы - Борилинский район  

Жуалы ауданы - Жуалынский район  

Зеренді ауданы - Зерендынский район 

Қазалы ауданы - Казалынский район  

Қамысты ауданы - Камыстынский район  

Қарғалы ауданы - Каргалынский район  

Мұнайлы ауданы - Мунайлынский район  

Шортанды ауданы - Шортандынский район 

 

 4.3. К казахским собственным названиям в именительном падеже, 

оканчивающимся на«а» и«е», добавляются русские аффиксы«-инский», «-

инская», «-инское», с заменой конечных букв«а» и«е» на«и». 

Алға ауданы - Алгинский район  

Жарма ауданы - Жарминский район  

Қаратөбе ауданы - Каратобинский район 

Қобда ауданы - Кобдинский район 

Қызылқоға ауданы - Кызылкогинский район  

Қызылорда облысы - Кызылординская область  

Нұра ауданы - Нуринский район  

Сарыарқа ауданы - Сарыаркинский район 
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4.4. Прилагательные, являющиеся принадлежностью «адресных» 

наименований, образуются от географических названий по правилам статей 

4.1., 4.2., 4.3. по структуре оттопонимическое прилагательное + 

нарицательное существительное: 

Көкшетау Орман шаруашылығы - Кокшетауское лесничество 

Қорғалжын қорығы - Коргалжынский заповедник 

Іле-Алатау ұлттық табиғи паркі – Иле-Алатауский национальный 

природный парк. 

 

5. Ударение и склонение 

 

 5.1. Ударение в казахском языке - фиксированное и падает на 

последний слог слова; в составных названиях, которые пишутся слитно, 

главное ударение падает на конечный слог последнего слова. 

 

 5.2. Казахские географические названия, имеющие в конце аффиксы-

лы/-лі, -ты/ -ті, -ды/-ді, которые показывают на наличие или обилие чего-то, 

но не на множественность самого объекта, на русском языке не склоняются и 

в предложном падеже передаются: 

в Алматы, а не в Алматах  

в Карагайлы, а не в Карагайлах  

в Караганды, а не в Карагандах  

в Каргалы, а н е в  Каргалах  

в Когалы, а н е в  Когалах. 

 

IV. ТРАДИЦИОННЫЕ НАЗВАНИЯ 

 

1.Отдельные традиционные, но искаженные казахские географические 

названия, приведенные в «Инструкции по русской передаче географических 

названий Казахской ССР» 1971 года, после принятия в 1997 году Закона «О 

языках в Республике Казахстан» исправляются, а некоторым возвращаются 

исторические названия. 

 

Традационные названия, 

реко- мендованные 

передавать старой 

инструкцией в отклонение от 

правил 

Правильное казахское 

название и написание 

Должно быть по 

новой инструкции 
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горы Мугоджары Мұғалжар тауы горы Мугалжар 

Курчумский хребет Күршім жотасы хребет Куршим 

оз. Балхаш Балқаш көлі оз. Балкаш 

оз. Тенгиз(многочисленные) Теңіз көлі оз. Тениз 

плато Устюрт Үстірт плато Устирт 

р. Большой Узень Қараөзен р. Караозен 

р. Иргиз Ырғыз өзені р. Ыргыз 

р. Малый Узень Сарыөзен р. Сарыозен 

р. Тургай Торғай өзені р. Торгай 

р. Урал Жайық (Орал) өзені р. Жайык (Орал) 

р. Чу Шу өзені р.Шу 

хребет Чингизтау Шыңғыстау жотасы хребет Шынгыстау 

 

2. Все казахские топонимы на русский язык должны 

транслитерироваться по правилам настоящей Инструкции. 

 

V.ПЕРЕДАЧА РУССКИХ НАЗВАНИЙ  

НА КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК 

 

 1. Русские названия населенных пунктов, административно-

территориальных, территориально-производственных единиц, фермерских 

хозяйств, кооперативных организаций, физико-географических объектов на 

территории Республики Казахстан на русском языке даются в правильном 

русском написании согласно «Правил написания на картах географических 

названий СССР» (Москва, 1967 г.), «Руководства по сбору и установлению 

географических названий на топографических картах и планах» (Москва, 

1985 г.) и других нормативных словарей и справочников. 

2. Русские названия географических объектов Казахстана на казахский 

язык полностью транслитерируются с соблюдением правил написания 

названий на русском языке. 

3. Русские собственные названия в именительном падеже с аффиксами: 

«-ск», «-ское», «-ский», «-щина», «-ка», «-ое», «-о» и др., указывающие на 

род объекта, на казахский язык передаются без усечения аффиксов, так как 

их усечение искажает смысловое содержание, заложенное в названиях: 

г. Зыряновск - Зыряновск қ. (а не Зырян) 

г. Лениногорск – Лениногорск қ., (а не Лениногор) 

Зыряновское месторождение – Зырянов (но не Зырян)кенорны  

совхоз Маяковский – Маяковский (а не Маяков)кеңшары 

 

 4. С отклонением от правил настоящей Инструкции на казахский язык 

передаются некоторые русские географические названия, ставшие в 

Казахстане традиционными: 

г. Москва - Мәскеу қ.  

г.Петропавловск - Петропавл қ. 
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г. Семипалатинск –Семейқ.  

г. Уральск - Орал қ.  

г. Усть-Каменогорск - Өскемен қ. 

Россия – Ресей 

 

 5. Русские собственные названия областей, районов, сельских округов, 

образованные от их центров (городов, поселков, сел), на казахский язык 

передаются с усечением аффиксов, показывающих род объектов: 

Булаевский район - Булаев ауданы  

Железинский район - Железин ауданы  

Лебяжинский район - Лебяжі ауданы  

Мамлютский район - Мамлют ауданы  

Успенский район - Успен ауданы  

Федоровский район - Федоров ауданы 

 

 6. Географические названия, пишущиеся на русском языке через 

дефис, на казахский язык передаются также через дефис: 

г. Форт-Шевченко – Форт-Шевченко қаласы  

п. Усть-Таловка – Усть-Таловка кенті  

с. Басово-Водное – Басово-Водное селосы 

 

 7. Иностранные собственные географические названия на казахском 

языке пишутся как приняты на государственном языке: 

Азербайджан - Әзербайжан  

Афганистан - Ауғанстан  

Греция - Грекия  

Индия - Үндістан  

Китай - Қытай  

Монголия - Моңғолия  

Турция –Түркия 
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Приложение 1 

ТАБЛИЦА 

русской передачи букв казахского алфавита 

 

Казахские 

буквы 

Русская 

передача 

Казахские 

буквы 

Русская 

передача 

а а п п 

ә а р р 

б б с с 

в в т т 

г г у у 

ғ г ұ у 

д д ү у 

е е ф ф 

  х х 

ж ж һ х 

з з ц ц 

и и ч ч 

й й ш ш 

к к щ щ 

 

 

қ 

к 
х – во втором слоге 

слова  

қазақ и  

производных от 

него 

 

 

ъ 

 

 

ъ 

 

 

л 

л 

ль - перед 

согласными и в 

конечной позиции 

слов после 

гласных ә, е, і, ө, ү 

 

 

ы 

 

 

ы 

 

м 

 

м 

 

і 

и 
ы – после 

согласных т, д в 

конце слов 

н н ь ь 

ң н э э 

о н ю ю 

ө н я я 
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Приложение 2 

 

КРАТКИЙ СПИСОК 

терминов и нарицательных слов, формирующих казахские 

географические названия 

 

Перечень сокращений, принятых в списке: 

 

араб. - из арабского языка  

диал. - диалектное слово  

монг. - из монгольского языка  

перс. - из персидского языка  

тадж. - из таджикского языка  

турк. - из туркменского языка  

узб. - из узбекского языка  

уст. -устаревшее слово 

 

* казахские термины, вошедшие в международный географический 

терминологический фонд 

 

Казахское 

написание 

Русская 

передача Буквальное и смысловое значение 

ағаш агаш 

дерево, лес; деревянный, 

лесистый; роща, бор 

ағын агын сток (годовой, средний) 

ағыс агыс течение воды, поток 

адыр* адыр 

в Сарыарке обособленные низкие 

горы, сопки, образованные 

твердыми породами; на юге 

Казахстана расчлененное 

холмистое предгорье из рыхлых 

пород 

азат азат свободный, вольный 

ай ай 

луна, месяц; частица, образующая 

имена людей, родов 

айғыр айгыр 

жеребец; в составе сложных 

географических названий означает 

- большой, длинный 

айдар айдар чуб, коса; гребешок петуха 

айдарлы айдарлы с чубом, косой, гребешком 

айлақ айлак причал 

аймақ аймак регион; окрестность ауыла 

айна айна зеркало; зеркальный, прозрачный 

айналма айналма меандр, излучина 
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айран айран простокваша; белесый, мутный 

айрық айрык 

разделяющий; узкая речная 

долина, отделяющая одну 

возвышенность от другой или 

возвышенность, отделяющая одну 

долину от другой 

айыр* айыр 

раздвоенный, разветвленный; 

развилина, развилка 

ақ ак 

белый; чистый, прозрачный; 

пресный 

ақбайтал акбайтал 

толстый сугроб снега после 

снежного бурана (диал.) 

аққан аккан текущий, протекающий 

аққұм аккум 

белые пески; подвижные пески, 

лишенные растительности 

ақсай аксай 

белая балка; небольшая горная 

река, питающаяся снеговыми 

водами 1 

ақсу аксу 

белая вода; чистая пресная река; 

река, питающаяся снеговыми и 

ледниковыми водами 

ала ала пестрый, разноцветный; пегий; 

алаң алан поляна; ровная открытая площадь 

алатау алатау 

пестрые горы; высокие горы с 

ледниками 

алғабас алгабас развивающийся, процветающий 

алған алган взятый, добытый 

алқа алка ожерелье, круг; круглый 

алма алма яблоня, яблоко; яблоневый 

алты алты шесть . . . . .  

алтын алтын золото;золотой 

аман аман благополучный 

аңғар ангар речная долина; межгорная долина 

апан апан 

широкий неглубокий колодец; 

старый колодец с обвалившимися 

стенками 

арал арал остров; островной 

аран аран загон для скота 

арасан арасан 

теплый или минеральный 

источник 

арба арба телега, воз 

арқа арка : 

спица; задняя сторона; крупная 

сглаженная возвышенность, 

вытянутая в определенном 
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направлении 

арқалық аркалык небольшой хребет 

арқар аркар дикий горный баран 

арна арна русло реки 

арт арт перевал 

артқан арткан переваленный 

арша арша можжевельник 

арық1 арык оросительный канал, канава 

арык2 арык тощий, худой 

арыс арыс большой, длинный 

арыстан арыстан лев; большой 

асар асар 

укрепление, укрепленный замок; 

крепость, городище (от 

араб«хисар») 

асқан аскан 

перевальный; пройденный, 

проезжий 

асқар аскар высокая гора 

астана астана столица 

астау астау 

корыто, желоб; узкое глубокое 

русло; долина 

асу асу перевал через горный хребет 

ат ат лошадь, конь 

ата ата дед, старец; большой, главный 

атан атан 

холощенный верблюд; большой, 

высокий 

атырау атырау 

дельта; изрезанное побережье 

моря или озера с заливами, 

устьями рек, полуостровами, 

заросшими отмелями 

аудан аудан район 

ауыз ауыз 

рот; вход в ущелье, горную 

долину, залив 

ауыл ауыл село; всякое сельское поселение 

ауыт, әуіт ауыт, ауит 

искусственный маленький пруд 

(диал.) 

аша аша 

развалина; раздвоение; место 

слияния двух рек; место 

ответвления протока 

ашудас ашудас кварц 

ашық ашык открытый, голый, незащищенный 

ащы ащы горькая; солонцеватые понижения 

аю аю медведь 

аяқ1 аяк 

нога; конец; нижний; низовье, 

устье реки; последний 
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аяқ2 аяк чаша, чашка 

әулие аулие святой, священный 

әупілдек 

(улкен 

көлбұқа) 

аупильдек 

(улькен 

кольбука) 

большая выпь 

баба баба дед, прадед 

базар базар рынок; поселение 

бай бай богатый; богач, хозяин 

байрақ байрак флаг, знамя 

байтақ байтак обширный, безграничный 

байтал байтал Кобылица, трехлетка 

байын байын 

богатый, обильный (от монг. 

«баян») 

байыр байыр 

пологие холмы, валы, сглаженные 

возвышенности (диал.) 

бақа бака лягушка 

бақанас баканас 

раздвоение, разветвление в 

устьевой части реки; древние 

дельтовые протоки или старые 

сухие русла 

бақыр бакыр медь; ведро 

бал бал мед; пресный, вкусный (о воде) 

бала бала 

ребенок; в сложных названиях 

малый, короткий, низкий 

балапан балапан птенец; малый 

балғын балгын зеленый, недозревший 

балқаш балкаш 

болотистая кочковатая местность, 

топь 

балуан балуан силач, борец 

балык балык  рыба; рыбный 

балық балыкшы рыбак , 

барган барган посетивший 

бас бас 

 

голова; вершина грры; верховье 

реки; начало; главный, верхний; 

прибрежное озеро 

басқан баскан  залитый, затопленный 

бастау бастау 

начало; исток реки;верховье; 

родник, источник; ручей!, речка, 

берущая начало из родника 

батпақ батпак 

болото; трясина, топь; вязкий, 

топкий 

батыр 

 

батыр 

 

богатырь, герой;большой, 

высокий 

бауыр бауыр печень; защищенный 



616 
 

подветренный склон; подошва 

горы, возвышенности 

баян баян богатый, обильный 

бәйге байге скачки 

бейіт 

 

бейит 

 

кладбище, надмогильное 

сооружение 

бек бек знатный; видный, заметный 

бел 

 

бель 

 

поясница, талия; невысокая 

седловина; полого-вытянутая 

невысокая возвышенность без 

ясно выраженной подошвы и 

гребня. 

белгі бельги знак,примета 

берік берик крепкий, прочный 

бес бес пять 

бет бет лицо; сторона; поверхность 

беткей беткей склон горы, возвышенности. 

бидайық бидайык 

блюдцеобразное понижение, 

которое весною заливается водой, 

а летом высыхает и покрывается 

луговой расти тельностью (в 

основном пыреем) 

бие бие кобыла 

биебау биебау 
пырей безкорневищный; место, 

где привязывают дойных кобыл 

биік биик высокий; высота, гора 

боз1 боз светлый, серый, белесый, белый 

боз2 боз ковыль, ковыльная степь 

бозінген 

 

бозинген 

 

туфовидный пористый гипс 

(диал.) 

боқ бок навоз, кизяк, помет 

бор бор мел 

боралдай боралдай полынь (монг.) 

боран боран буран 

босаға 

 

босага 

 

дверной проем, косяк двери; узкая 

сквозная долина 

бостандық бостандык свобода, освобождение 

бота бота верблюжонок; малый, низкий 

бөген боген водохранилище 

бөгет богет запруда, плотина, дамба 

бөктер боктер 

подножье горы, склона; 

наклонные равнины, примыкаю-

щие к склонам; шлейфы гор 

бөрі бори волк 
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бөрік борик круглая шапка 

бура бура 

верблюд-производитель; большой, 

высокий 

бұғаз бугаз пролив; узкая полоса воды; горло 

бұғы бугы олень 

бұзау бузау теленок; малый, низкий 

бұйрат буйрат кряж; кудрявый, курчавый 

бұқа бука 

бык-производитель; большой, 

высокий 

бұлақ булак родник, ручей, иногда речка 

бұлан булан лось 

бұрма бурма поворот, изгиб 

бұта бута кустарник 

бұтақ бутак ветвь; приток реки 

бүркіт буркит беркут 

былқылдақ былкылдак 

зыбун, трясина; пониженная 

болотисто-луговая местность с 

обильным выходом грунтовых вод 

бір бир один, единственный, единый 

бірлестік бирлестик объединение, товарищество 

бірлік бирлик единство 

даба, дабан даба, дабан перевал (от монг. «даваа») 

дала дала 

степь, поле, открытая равнинная 

местность 

дара дара межгорная долина 

дарбаза дарбаза 

ворота, проход между горами; 

ущелье (от тадж. «дарво- ча»1 

дария дария большая река (перс.) 

даулы даулы спорный 

дауыл дауыл буря, сильный ветер, ураган 

дәуір дауир эпоха, период 

дешт дешт степь, каменистая пустыня (перс.) 

диқан дикан дехканин, крестьянин 

диірмен диирмен мельница, жернов 

домалақ домалак шар; круглый 

домбақ домбак 

куполовидная массивная 

возвышенность 

доңғал донгал 

заметная округленная 

возвышенность 

доңыз доныз дикая свинья 

дөң дон 
круглая низкая или выпукло-

пологая небольшая возвы 

  шенность 

дөңгелек донгелек колесо, круг; круглый 
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дулыға1 дулыга 

длинная шерсть на верхушке 

горба одногорбого верблюда 

дулыға2 дулыга шлем 

дің дин конусообразная сопка, холм 

егіз егиз   близнецы, двойня 

егін егин  

посев, пашня, хлебное поле; 

посевной 

егіндік егиндик пахотоспособная земля 

екі еки два 

елік елик косуля 

емел емель седло; перевал (от монг. «эмээл») 

емшек емшек грудь (женская) 

есек есек осел; ослиный: низкий 

ескі ески старый, ветхии 

еспе еспе 

степная река, сильно 

размывающая всю песчаную 

долину во время половодья, а 

летом пересыхающая или 

распадающаяся на отдельные 

плесы; колодец в таких долинах 

есік есик 

дверь; порог, горный завал в 

узком ущелье; узкие заливы или 

проливы между прибрежными 

островами, полуостровами и 

берегами 

етек етек подгорная равнина 

ешкі ешки коза, козий 

жаға жаға 

берег реки, озера и других 

водоемов 

жағалау жагалау побережье 

жаз жаз лето* 

жазық жазык 

плоский, ровный; равнина, ровная 

местность 

жайдақ жайдак открытая местность 

жайқын жайкын безбрежный (напр, об озере) 

жайлау жайлау 

летнее пастбище^ обильное 

кормом и водой; летовье, летовка, 

летнее высокогорное пастбище . 

жайма жайма 

заливаемая ровная низина в пойме 

реки 

жайпақ жайпак плоскогорье 

жайық жайык 

разливающаяся река, текущая по 

равнине 

жайылма жайылма широкая пойма реки; пониженная 
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местность, заливаемая водой во 

время половодья 

жайылым жайылым всякое пастбище, выпас 

жайын жайын сом  

жақ жак сторона 

жақсы жаксы хороший; высокий, длинный 

жал жал 

грива; заметная возвышенность, 

вытянутая в определенном 

направлении, с ясно выраженным 

гребнем, подошвой и крутыми 

склонами 

жалаңаш жаланаш 

голый; ровная открытая 

местность; не заросшее травой 

озеро 

жалау жалау флаг 

жалғыз жалгыз один,одинокий 

жалпақ жалпак плоский; широкий 

жалпаң жалпан сплющенный 

жалтыр жалтыр 

блестящий, сверкающий; гладь; 

открытое не заросшее травой 

озеро 

жаман жаман плохой; низкий, короткий 

жамбас жамбас 

тазовая кость; боковой; нижняя 

часть склона сравнительно 

некрупной возвышенности 

жан жан бок; около, рядом 

жаңа жана новый 

жапалақ жапалак сова 

жар* жар 

яр, круча, обрыв, крутой берег 

реки 

жарма жарма 

расколотая, рассеченная; прорыв; 

река с глубоким руслом и 

крутыми берегами 

жартас жартас скалистый обрыв, скала, утес 

жарық жарык 

трещина, щель; понижение, 

изрезанное текучими водами, 

низина с промоинами и кочками 

проток или рукав реки 

жас жас молодой, юный 

жасыл жасыл зеленый; молния 

жасылкөл жасылколь 

зеленое, лазурное озеро; общее 

название высокогорных озер, 

питающихся ледниковыми водами 

жез жез медь, латунь 
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жеке жеке отдельный, обособленный 

жел жель ветер 

жер жер земля; место, местность 

жеткен жеткен достигать, добраться 

жеті жеты семь; много, множество 

жетім жетим сирота, одинокий 

жиде жиде лох (растение) 

жиек жиек 

кайма, кромка воды, берег 

водоема 

жирен жирен рыжий 

жиырма жиырма двадцать; много, множество 

жоғарғы жогаргы верхний 

жол жол путь, дорога, тракт 

жон жон 

спина; увал; вытянутая 

плосковершинная возвышенность 

с пологими склонами, без ясно 

выраженного подножья и гребня 

жоса жоса охра, сурик 

жота жота горный хребет, гребень горы 

жуа жуа дикий чеснок 

жуан жуан толстый массивный, большой 

жусан жусан полынь, полынный 

жұт жут 

джут; массовый падеж скота 

зимой 

жүз жуз сто; много, множество 

жылан жылан змея* змейка; змеиный 

жылға жылга ручей, ручеек в овраге 

жылы жылы теплый 

жылым жылым 

полынья, незамерзающее зимой 

место в реке и на озере; 

продушина 

жыңғыл жынгыл тамариск,гребенщик (растения) 

жыра жыра 

овраг; узкое крутостенное русло 

временного водотока с голыми 

незадерненными бортами 

жырасай жырасай лог 

жырық жырық промоина, вымоина 

жіңішке жинишке тонкий; узкий 

заңғар зангар высокий, огромный: высокая гора 

зор зор громадный, большой, огромный 

изен изен 

кохия (растение из семейства 

маревых) 

индер индер 

высота, возвышенность (ог монг. 

«ондер») 
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ирек ирек 

волнистые, зубчатые гребни 

возвышенности; извилистые русла 

рек 

ит ит собака; собачий 

итмұрын итмурын собачий нос; Шиповник 

иін иин плечо; изгиб, излучина реки, лука 

иір иир 

изогнуто-зубчатый, Волнистый; 

извилины, меандры (петли) реки 

или дороги 

иірім иирим 

мелкие плесы; глубокие участки 

русла маловодных пересыхающих 

рек между перекатами 

катта катта 

большой, громадный, огромный 

(узб.) 

кебір кебир 

сухой солончак, солончаковая 

местность 

кезең кезен 

седловина горы, пониженное 

место гребня гор 

келте кельте короткий , 

кемер кемер 

ряд возвышенностей, 

окаймляющих полукругом 

пониженную местность; 

береговой вал, высокий берег, 

обрыв; урез воды 

кемпір кемпир 

старуха; старушечий; старый, 

древний 

кен кен руда 

кендір кендир растение из семейства кутровых 

кене кене клещ 

кент кент крупное поселение, поселок 

кең кен широкий, обширный, великий 

кереге кереге решетка, стена юрты 

керегетас керегетас 

удлиненная, несколько изогнутая 

каменистая возвышенность с 

крутыми трещиноватыми 

склонами 

кескен кескен резанный, рубленный 

кеткен кеткен ушедший, утонувший 

кетпен кетпен кетмень, мотыга 

кешу кешу 

брод, мелкое место в реке, через 

которое можно проехать 

кит кит скит, монастырь (от монг. «хийд») 

киіз кииз кошма, войлок 

киік киик сайгак 
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көгал когал 

луговая местность, зеленая 

лужайка 

көз коз 

глаз; отверстие; источник; место 

выхода грунтовых вод 

көк кок 

зеленый, синий, голубой; зеленое 

пастбище в начале весны; 

понижения с лугами; небо 

көкпек кокпек 

лебеда (растение из семейства 

маревых) 

көксу коксу 

синяя вода; река, питающаяся 

ледниковой водой 

көл коль озеро; озерный 

көлденең кольденен поперечный 

көлтабан кольтабан 

лиман; понижение, заливаемое 

весенними водами, и летом 

превращаемое в луга 

көмей комей узкий залив на берегу озера 

көмір комир уголь 

көң кон 
уплотненный навоз, перегной; 

зимовка, место зимней стоянки 

көп коп много, множество, масса 

көпір копир мост 

көтерме котерме 

дамба, искусственный береговой 

вал 

күзеу кузеу осенняя стоянка, пастбище 

күйік куйик горелый, сгоревший 

күміс кумис 

серебро; серебряный, 

серебристый, блестящий 

күн кун солнце; день; погода 

күнгей кунгей 

солнечная сторона; южный склон 

горы, хребта 

күп куп 

понижения в долинах, где 

собираются талые и дождевые 

воды (диал.) 

күшік кушик щенок; низкий, малый 

кіндік киндик 

пуп; центр; заметное, 

выделяющееся 

кірме кирме 

губа; узкий залив, врезающийся в 

сушу 

кішкене кишкене малый, маленький, низенький 

кіші киши малый, короткий, низкий 

қабақ кабак 

веко; вертикальный борт высокого 

берега реки, озера, обрыва, 

террасы; карниз над пропастью 
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қабан кабан кабан, дикая свинья; кабаний 

қабырға кабырга 

ребро; крутая стена; боковой, 

параллельный 

қағыл кагыл место, откуда ветер сдувает снег 

қаз каз гусь 

қазған казган выкопанный, вырытый 

қазақ 
казах 

(традид.) 
казах (этноним); казахский. 

қазан казан котел 

қазан-шұңқыр казан-шункыр котловина  

қайқаң кайкан 

невысокая седловина на низких 

возвышенностях (валах, кырах, 

гривах) 

қайқы кайкы 
вогнутый; небольшие пологие 

долины в горах 

қайнар кайнар 

ключ, бьющий под напором; 

восходящий родник под дав-

лением; кипящий, бурлящий 

қайрақ кайрак точильный камень, брусок 

қайраң кайран 

подводная отмель, мель; 

мелководье моря, большого озера; 

крупной реки 

қайың кайын береза; березовый 

қайыр кайыр береговаяпесчаная коса 

как* как 

небольшое неглубокое плоское 

озеро, которое весной ’ 

заполняется талыми пресными 

водами, » к концу лета становится 

солоноватым или, совершенно 

высыхая, превращается в такыр 

қақпа какпа 

ворота; вход в ущелье; 

продольное понижение между 

горами  

қақпақ какпак крышка 

қақпан какпан капкан 

қала кала город; укрепление, крепость 

қалайы калайы олово 

калгугы калгуты 

ворота; река с обрывистыми 

берегами, текущая в ущелье (от 

монг. «хаалгатты») 

қалқа калка прикрытие, заслон 

қалқан калкан 

щит; невысокая сопка со 

сглаженной вершиной 

қалпақ калпак шляпа, колпак 
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қалың калын густой; толстый; заросль 

қамал камал укрепление, крепость (уст.) 

қамыс камыс тростник 

қан кан кровь; кровавый, красный 

қанат канат крыло; решетка юрты 

қаңбак канбак перекати-поле; местность, 

заросшая канбаком (растение) 

қапшағай капшагай 

узкое глубокое каменистое горное 

ущелье в горах, по которому течет 

река (от монг. «хавцгай») 

қар кар снег 

қара, 

қараша 

кара, 

караша 

черный, черненький, черноватый; 

бесснежный 

қара кара 

сопка, гора, крупная 

возвышенность, сложенная из 

твердых горных пород с частыми 

обнажениями, обычно темного 

цвета 

қараагаш караагаш вяз, берест 

қарабауыр карабауыр 

черное, защищенное от ветра 

подножье горы или подгорная 

равнина, где зимой сдувается снег 

қарағай карагай сосна; сосновый 

қараған караган 

низкорослый кустарник из 

семейства бобовых 

қарақұм каракум черные пески, закрепленные пески 

қарасу карасу 

черная вода; река, питающаяся 

грунтовыми водами; плес на 

пересыхающих реках 

қарасуық карасуык бесснежный холодный ветер 

қаратау каратау 
черные горы; низкие горы, где 

летом нет снежного покрова 

қарауыл карауыл 

караул, охрана; застава, 

наблюдательный пункт, дозор 

қарға карга ворона; вороний 

қарқара каркара 

девичий головной убор с высокой 

тульей и перьями 

қарсақ карсак карсак (из рода лисицы) 

қаршыға каршыга тетеревятник 

қарын карын желудок, живот 

қасқа каска 

лысый; незаросший; голые 

скалистые вершины; родник с 

прозрачной водой 

қатын катын женщина; в сложных геогр. 
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названиях низкий, короткий 

қауға кауга бадья 

қашар кашар 

типовой скотный двор, кошара, 

овчарня 

қашқан кашкан убегавший; отделившийся 

қисық кисык кривой, покривившийся 

қиыршық киыршык гравий 

қия кия 

вершина с крутыми каменистыми 

склонами; высокая неприступная 

скала в горах 

қияқ кияк 

колосняк, растение из семейства 

злаковых 

қобы кобы 

горная долина; голое понижение 

среди песков 

қоға кога рогоз (растение) 

қодыраң кодыран старая залежь 

қожыр кожыр 
возвышенность; склоны, усеянные 

каменными обломками и осыпями 

қозы козы 

ягненок; маленький, небольшой, 

низкий 

қой кой овца, баран; овечий; бараний 

қойнау койнау 

очень маленький, защищенный от 

ветра залив; очень 

маленькаязакрытая горная долина 

қойын койын 

пазуха; небольшая долина в горах; 

небольшой, защищенный от ветра 

залив, бухта 

қол кол рука (от монг. «гол») 

қолат колат ложбина 

қолтық колтык 

подмышка; горная долина, 

защищенная от ветра; залив, 

далеко вдающийся в сушу  

қоныс коныс 

место стоянки аула на пастбище; 

место поселения, обжитое место, 

угодья; урочище 

қоныр коныр 

темный, бурый, коричневый; 

закрепленные песчаные - холмы, 

поросшие растительностью 

қопа копа 

озеро иди болотистое место, 

поросшеегустым камышом, 

рогозой, осокой 

қора1 кора двор, хлев,загон для скота зиму 

қора2 кора 
долина горной реки, окруженная 

крутымисклонами горс узким 
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труднопроходимым ущельем 

қорған корган 

укрепление, крепость; 

погребальный памятник; искусст-

венный холм, насыпь над 

погребением 

қоржын коржын 

переметная сума с двумя 

отделениями; двойной 

қорық корык 
заповедник, оберегаемая земля, 

где нельзя пасти скот и охотиться 

қорым корым 

каменная осыпь, нагромождение 

камнейна склонах 

корыс корыс 
плывун; болотистая непроходимая 

местность, поросшая тростником 

қос кос пара, два; парный, двойной 

қотан котан 

круглый; круглая площадка, 

образованная группой юрт;1 

круглый сосновый бор: круглая 

поляна в лесу 

қотыр котыр 

струп, струпья, плешь; склоны 

возвышенности, где на 

однообразном фоне выделяются 

вперемешку пятна темных 

коренных пород, зеленых 

кустарников и островки 

различных трав 

қотыртас котыртас 

скала из непрочной 

выветрившейся горной породы, с 

изъеденной поверхностью  

қотыртау котыртау 

гора,усеянная многочисленными 

крупными обнажениями горных 

пород по склонам 

қошқар кошкар 

баран-производитель; в сложных 

геогр. названиях - большой, 

длинный, высокий 

қоян коян заяц; заячий 

қу1 ку 
высохший, выгоревший, сухой; 

сухостой; бледный; оди- нокий 

қу2 ку лебедь 

қурай курай бурьян, всякая грубая сухая трава 

қуыс 

 

қуыс 

 

полость, выемка; узкая длинная 

долина или ущелье, глубоко 

запрятанные в горах 

құба куба бледный, светлый 

құдық кудык колодец 
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құз куз пропасть, глубокое ущелье 

құйған куйган 

место впадения реки в озеро; 

устье реки 

құйылыс куйылыс 

место впадения притока в 

основную реку; устье притока 

құлак кулак 

ухо; слабо вдающийся в сушу 

залив озера; голова небольшого 

арыка; единица измерения воды в 

оросительной системе 

құлама кулама спуск, скат, уклон 

құлан кулан дикое непарнокопытное животное 

құлжа кулжа самец горного барана 

құлын кулын жеребенок; малый, низкий 

құм* кум песок, пески; песчаный 

құмайт, 

құмақ, 

құмдақ 

кумайт, 

кумак, 

кумдак 

песчаная почва; песчаная 

местность 

құмдауыт, 

құмдасын 

кумдауыт, 

кумдасын 
песчаная местность 

құмқайыр кумкайыр коса 

құндыз кундыз выдра 

құр1 кур сухой, высохший; пустой 

құр2 кур тетерев 

құрақ курак молодой тростник 

құры, 

құрық 

куры, 

курык 
сухой, высохший 

құрылыс курылыс 

строительство, новостройка, 

устройство 

құс кус птица; птичий 

құю кую колодец (диал.) 

қыз кыз девочка, девушка; девичий 

қызыл кызыл красный 

қызылқұм кызылкум 

красные пески; незакрепленные, 

незаросшие пески 

қызылсу кызылсу 

зимняя или весенняя наледная 

вода; выступающая перед 

вскрытием рек и озер 

қылы кьшы 

узкая длинная полоса воды, очень 

узкий пролив, суженная часть 

реки 

қылыш кылыш 

шашка, сабля; узкая 

острогребневая вершина 

қыр* кыр 
гребень возвышенности, горы; 

низкая крутосклонная 
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возвышенность 

қырат кырат 

возвышенность; участок земной 

поверхности, характеризующийся 

приподнятостью над 

окружающими территориями 

(условно абсолютной высоты 

более 200 м) 

қырған кырган место уничтожения, истребления 

қырқа кырка 

гряда; вытянутая, относительно 

невысокая, положительная форма 

рельефа различного 

происхождения 

қырман кырман гумно, ток 

қырық кырык сорок; много, множество 

қырылған кырылган 

место, где что-то или кто-то 

уничтожен, истреблен, пал 

қыспақ кыспак 

теснина, горное ущелье; узкая 

терраса у подножья гор 

қыстау кыстау 

место, где располагается зимовка; 

зимнее пастбище 

лай лай 

муть; мутный, мутная вода; 

жидкая глина 

лақ лак козленок; малый, низкий 

леңгер 

 

ленгер 

 

монастырь, могила святого; 

почтовая станция; постоялый, 

двор (от тадж. «лянгар») 

майдан майдан 

площадь; ровная открытая 

местность 

мақта макта хлопчатник, хлопок 

мал  мал скот; имущество, богатство 

мамыр мамыр 

тяжеловесный, тучный; 

болезненный; май; период линьки 

птиц 

марал марал благородный олень 

маржан маржан жемчуг 

марқа марка 

крупный ягненок раннего окота; 

большой 

мая мая скирда 

мәдениет мадениет культура; культурный 

мерген мерген меткий стрелок 

мешіт мешит мечеть 

ми ми 

мозг; трясина, топкие места, 

состоящие из жидкой глины, 

беловато-серого цвета на 
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солончаковых понижениях 

мия мия солодка (растение) 

мойыл мойыл черемуха 

мойын, 

мойнақ 

мойын, 

мойнак 

шея; перешеек; узкая полоса воды, 

суши, песков; узкая часть долины 

или русла реки 

мола мола 

могила, надгробие, надмогильное 

сооружение; местность. , с 

могилами, кладбище 

молда молда  

мулла, служитель мусульманской 

религии 

мұз муз 

лед, ледяной покров реки, озера, 

моря; студеный 

мұзарт музарт 
ледовый перевал; перевал, где 

лежит сверкающий лед или снег 

мұздақ муздак 

гололедица; ледяная корка на 

снегу после оттепели 

мұздық муздык 

ледник; нетающий летом 

многолетний лед 

мұзтау музтау ледяные горы с верными снегами 

мұқыр мукыр 

маловодная степная река, которая 

летом распадается на отдельные 

плесы или пересыхает, не доходя 

до крупной реки или озера (от 

монг. «мухар») 

мұрын мурын нос; мыс; выступ горы 

мүйіз муйиз рог 

мүйіс муйис 
мыс; выступ возвышенности, 

воды; конец маленького залива 

мың мын тысяча; много, множество 

мырза мырза 

господин; щедрый, благородный; 

большой, высокий 

найза найза 

копье, пика; островершинная 

скала, гора 

найзақара найзакара 

копьевидная сопка; солянка 

многолистная (растение) 

найзатас найзатас копьевидный камень 

нарын нарын тонкий; узкий (от монг. «нарийн») 

науа науа 

водопойное корыто; желоб, 

подающий воду на колесо 

мельницы 

нұр нур луч, блеск, свет 

нұра нура 
падь; вытянутая балка, сухая 

долина, лощина с крутыми 
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склонами 

оба оба 

каменный тур, курган; большая 

груда камней, сложенная на 

вершине возвышенности или на 

равнине 

ой ой 
низина, впадина, пониженная 

местность 

ойнақ ойнак 
открытое место, где устраиваются 

игры и резвятся животные 

ойпаң ойпан 

пологое небольшое плоское 

понижение 

ойпат ойпат 

низменность, широкое 

понижение, занимающее значи-

тельную площадь 

ойыл ойьш провал 

ойыс ойыс впадина 

оқпан окпан 

понор, карстовая воронка, 

подземные пустоты 

ола ола гора (от монг. «уул») 

он он десять; много, множество 

оң он правый 

ор1 ор канава, ров, яма 

ор2 ор 

бурый; темно-рыжая масть 

(оживотных) 

орай (арай) орай (арай) вершина горы (от монг. «орой») 

орақ орак серп 

орда орда 

столица, центр; очаг; юрта, 

ханская ставка 

орқаш (өркеш) оркаш 

высокая возвышенность, 

состоящая из отдельных обособ-

ленных глыбовых гор 

орман* орман лес, тайга, лесная чаща, роща 

орпа орпа 

неглубокий колодец без сруба с 

широким верхом 

орта орта средний; середина 

ортақ ортак общий 

ортақшыл ортакшыл коллективный 

от от 

подножный корм, пастбище 

вообще 

отар отар 

 

пастбище любого сезона, 

расположенное вдали от аула, 

отгонный участок 

отжер отжер 

местность, богатая подножным 

кормом 
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ошақ ошак очаг; таган; тренога для котла 

өгіз огиз вол; крупный, большой, высокий 

өзек өзек 

лощина; небольшая река или 

долина; проток или рукав 

большой реки 

өзен озен река, речка  

өзенбасы озен басы верховье, исток реки 

өлген ольген место смерти, гибели 

өлең олен осока; местность, заросшая осокой 

өлке ольке 

край; пониженная местность с 

луговой растительностью 

өңір онир 

подол; широкая полоса земли 

вдоль крупной реки, горного 

хребта 

өр ор 

подъемв гору„ 

повышениеместности 

өре оре 

небольшая горная река, вдоль 

которой цепочкой растут 

тугайные леса 

өрнек орнек образец, узоры 

өркеш оркеш горб верблюда; зубчатый 

өртең ортен 

опаленное пастбище с молодой и 

зеленой травой 

өріс орис 

выгон, место пастьбы скота, 

расположенное вокруг аула 

өткел откель брод, переправа через реку 

рабат рабат 

пограничное укрепление, 

поселение, постоялый двор, 

укрепленный пункт на караванном 

пути 

сабан сабан плуг (уст.); солома 

сабын сабын мыло 

сабыр  сабыр 

труднопроходимая, толкая, 

солонцеватая местность 

саға сага 

устье реки, низовье; узкий залив 

озера 

сағыз сагыз 

жевательная сера; каучуконос, 

хондрилла (растение) 

саз* саз 

болотисто-луговая местность; 

мокрые луга у выхода грунтовых 

вод; болотная топь 

сай* сай балка» малая горная долина, река. 

сайхан  сайхан 

красивый, прекрасный (от монг. 

«сайхан») 
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сайындала сайын дала безграничная широкая степь 

сала сала 

приток реки; расширенное 

продолжениегорной долины 

салқын салкын прохлада; прохладный, свежий 

салпаң салпан висящий, лопоухий 

самал самал свежий прохладный ветер 

сан сан 

камень; в конце сложного 

названия означает скалистую ^ 

возвышенность, состоящую из 

твердых пород (от перс, «сэнг») 

сандық сандык 

сундук; гора, камень в форме 

сундука 

сантас сантас 

каменная куча, сложенная в 

прошлом, для определения 

количества погибших воинов в 

сражениях 

сарай сарай дворец; сарай 

саралжын саралжын полынь понтийская (растение) 

сарқырама саркырама 

быстроток; грохочущий поток; 

гремящий 

сары сары 

желтый; большой, широкий; 

качественный 

сарыарқа сарыарка 

широкая богатая возвышенная 

степь 

сарыдала сарыдала 

широкая ковыльно-типчаковая 

степь 

сарымсақ сарымсак дикий луговой лук 

сарысу сарысу 

желтая вода, река; хорошая река; 

река, протекающая по глинистому 

руслу 

сасық сасык зловонный, тухлый 

саты саты лестница; ступенчатый склон 

саумал саумал 

молодой, неперебродивший 

кумыс 

сауыр сауыр 

круп лошади; сглаженные гребни 

гор округлой формы 

сахара сахара 

степь, степной простор; пустыня; 

прохладное место, защищенное от 

жары 

сегіз сегиз восемь; много, множество 

сексен сексен восемьдесят; много, множество 

сексеуіл 
сексеул 

(традиц.) 

саксаул; пустынное дерево из 

семейства коревых 

сел* сель стремительные грязекаменные 
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потоки с гор, образующиеся после 

ливня или интенсивного таяния 

ледников 

семіз семиз 

жирный, упитанный, тучный, 

толстый 

сеңгір сенгир 

скалистая возвышенность с 

крутыми склонами; обрывистый 

скалистый выступ или мыс; 

высокие цепи гор 

сойған сойган 

место, где резали скот или 

сдирали шкуру со зверей 

соқыр сокыр 

слепой; темный; река, теряющаяся 

в степи 

сол сол левый 

сона сона слепень 

соны соны 

свежее, неотравленное скотом 

пастбище 

сор* сор 

солончак; пересыхающее летом 

мелководное, плоское, горько-

соленое озеро 

соран1 соран солянка(растение) 

сораң2 соран 

конусовидная, крутосклонная 

возвышенность или вершина, 

выделяющаяся среди других своей 

высотой 

сортаң сортан 

солонец; солонцовая местность с 

характерной солянковой 

растительностью 

су су 

вода; в составе географических 

названий почти всегда 

осмысливается как река 

суат суат водопой, прорубь 

суқұлама сукулама водопад 

сулы сулы 

местность, где имеется 

водоисточник 

суық суык холод; холодный, морозный 

суыр суыр сурок 

сұлу сулу красивый 

сұңқар сункар сокол; соколиный 

сүлік  сулик пиявка 

сүмбе сумбе 
кумирня; высокая столбовидная 

вершина (от монг. «сум-бэр»). 

сүттіген суттыген молочай (растение) 

сүттіқұдық суттыкудык колодец с большим дебитом воды; 
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колодец, обильный молоком 

сынтас сынтас 

фигуры древних людей, 

выдолбленные из камня 

(балбалы), каменный столб, стела 

сыпсың сыпсын лесная чаща, густой лес, дебри 

сырт* сырт 

внешнии, наружный; спина; 

вытянутая возвышенность со 

сглаженным верхом 

табан табан 

подошва, основание; ложе 

временного озера; затопляемая 

таган таган низина, подставка; остаточные, 

останцевые горы 

тазтау 

 

тазтау 

 

плешивый; гора с обнаженной 

скалистой вершиной 

тай тай 

двухгодовалый жеребенок; 

небольшой, невысокий 

тақыр* такыр 
глинистая пониженная местность, 

лишенная растительности 

тал тал ива, ивняк, тальник 

там там 

отдельно стоящее 

четырехугальное строение; 

надмогильное сооружение 

тамақ тамак горло; устье реки; вход в ущелье 

таң тан рассвет, утренняя заря 

таңба танба знак, метка, клеймо, тавро, тамга 

тар тар тесный, узкий 

тарам, тарау 

 

тарам, тарау 

 

разветвление, ответвление; рукав 

реки, разветвление дороги 

тарбаға тарбага сурок серый (от монг. «тарвага») 

тас  тас  

камень; скала; гора,сопка или 

другая возвышенность, сложенная 

из твердых пород с их 

обнажениями 

таскөмір таскомир каменный уголь 

тасқын таскын паводок, разлив реки 

тастақ тастак 

местность с щебеночными 

почвами 

татыр 

татырау 

татыр  

татырау 

солонцеватая местность с 

незначительным содержанием 

соли 

тау тау гора, горы, горный хребет 

таулы қырат таулы кырат нагорье 

тебін тебин зимнее пастбище, покрытое 

снегом 
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тегіс тегис ровный, гладкий; равный 

тегістік тегистик равнинный 

теке теке козел, горный козел; большой 

темір темир железо; железный 

темір-астау темир-астау 

железное корыто; узкое отвесное 

русло небольшой реки, откуда 

вода не выходит даже во время 

половодья 

тентек тентек 

бурный, бурливый; шаловливый; 

засасывающий солончак 

теңіз тениз море; большое озеро 

тепа тепа холм, бугор (турк., узб.) 

тепсең тепсен 

пологий склон невысокой 

возвышенности 

терек терек тополь, осина 

терең терен 

глубоко, глубокое место воды, 

омут; пропасть 

теріс терис 

неправильный; река, текущая не в 

том направлении, какое имеют 

другие реки этого района 

теріскей терискей 

теневая, северная сторона, 

северный склон горы 

теріскен терискен растение из семейства маревых 

тесік тесик дыра, отверстие 

тобылғы тобылгы 
низкорослый степной кустарник 

из семейства розоцветных 

тоғай тогай 
пойменный лес; лесолуговая 

растительность по поймам рек 

тоған тоган 

пруд, запруда; большой арык, 

канал 

тоғыз тогыз девять; много, множество 

той той пир; праздник 

тоқ ток сытый 

тоқсан токсан девяносто; много, множество 

толағай толагай 

сопка, холм, вершина горы (от 

монг. «толгой») 

томар* томар 

кочка; кочковато-болотистая 

местность с луговой расти-

тельностью и обильным выходом 

грунтовых вод 

томпақ томпак выпуклый 

топ топ группа 

торанғы торангы тополь разнолистный 

торанғыл торангыл тополь сизолистный 
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торғай торгай 

воробей; воробьиный; общее 

название мелких птичек 

торы торы гнедой 

төбе тобе холм, вершина горы 

төбешік тобешик бугор, холмик 

төменгі томенги нижний 

төңкеріс тонкерис переворот, революция 

төр тор верхняя часть горной долины 

төрт торт четыре 

төрткул торткул 

развалины поселений и крепостей 

в виде плоской небольшой 

возвышенности, имеющей форму 

четырехугольника 

төрткіл* торткиль 

четырехугольник; 

плосковершинные столовые 

возвышенности или останцы с 

обрывистыми склонами, 

сложенные из осадочных пород 

төс тос грудь; выпуклый склон 

төскей 

 

тосхей 

 

пологая невысокая 

возвышенность с выпуклым 

склоном 

ту ту знамя, флаг 

тура тура прямой;прямо 

тұз 

 

туз 

 

соль; соленое самосадочное озеро; 

соленый 

тұйық туйык тупик; замкнутый 

тұма тума нисходящий родник 

тұмсық тумсык 
клюв; морда; мыс; удлиненный 

крутой выступ возвышенности 

тұрақ 

турак небольшой пруд на родниках 

(диал.) 

тұран туран 

небольшая впадина на плоской 

вершине горы, где собирается 

вода(диал.) 

тұрмыс турмыс жизнь, быт 

тұрық турык место обитания, стоянка 

тұщы тущы пресный 

түбек тубек полуостров; мыс 

түйе 

 

туйе 

 

верблюд; верблюжий; большой, 

высокий 

түйемойнақ туйемойнак 

верблюжьи шея; особая форма 

грядовых песков; изгиб горы, реки 

в виде верблюжьей шеи 
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түлей тулей низина,заросшаягустымсаксаулом 

түлкі тульки лиса, лисица; лисий 

түп туп 

дноводоема; основание; конец 

полуострова со стороны суши; 

куст 

түрген турген быстрый (от монг. «тургэн») 

түрме турме 

приподнятое; нижняя полоса 

более или менее крутого склона 

выступов гор или Другой 

возвышенности 

тың тын целина 

тыңжер тынжер целинная земля 

тышқан тышкан мышь 

тік тик 

отвесный, крутой; вертикальный; 

прямой 

укөк укок плоскогорье (монг.) 

усун усун вода, река (монг.) 

ұзын узын длинный; высокий 

ұлан улан красный, алый (от монг. «улаан») 

ұлас улас осина, тополь (от монг. «улиас») 

ұлы улы великий, грандиозный 

ұранқай уранкай небольшой дом; маленький 

ұсақшоқылық усакшокылык мелкосопочник 

ұя уя гнездо 

үй уй жилище, дом, юрта 

үйдене уйдене 
скалистое ущелье, по которому 

течет река (от монг. «уу- дуд») 

үер уер 

поток; река, питающаяся 

снеговыми водами (от монг. 

«мууер») 

үйік уйик 

небольшой земляной холм, иногда 

искусственная насыпь 

үйірім уйирим водоворот 

үкі уки филин 

үлгі ульги пример, образец 

үлгілі ульгили примерный, образцовый 

үлкен улькен 

большой, громадный; длинный, 

высокий 

үңгір унгир 

пещера, грот; узкая глубокая 

долина в горах; длинная горная 

расщелина 

үрме урме 

подвижные песчаные 

возвышенности, барханы 

үстірт устирт плато; возвыщенная равнина со 
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слабо расчлененной 

поверхностью, ограниченная 

отчетливыми уступами от 

соседних равнин 

үш уш три 

хамар хамар мыс, выступ; нос (монг.) 

хан хан монарх ; 

худзир худзир 

солончак, солончаковая местность 

(от монг. «хужир») 

чорга чорга 

извилистая река (от монг. 

«цорго») 

шабарты шабарты 
глинистая или топкая местность; 

грязь, ил, топь (от монг. «шавар») 

шабын, 

шабындық 

шабын, 

шабындык сенокосные угодья, покос, луга 

шағала шагала чайка 

шаған шаган белый (от монг. «цагаан») 

шағыл* шагыл 

бархан; песчаная возвышенность, 

полузакрепленная или 

закрепленная растительностью; в 

Сарыарке холмы из белого кварца 

шағыр шагыр полынь песчаная 

шажа шажа вершина горы, холма (диал.) 

шайтан шайтан черт, дьявол 

шақат шакат 

местность с каменистым грунтом 

или солонцеватой почвой, 

покрытая редкой растительностью 

шақпақ шакпак кремень; кремниевый 

шалғы шалгы коса 

шалғын шалгын луг 

шалқар шалкар 

невообразимый, необъятный 

обширный, большое или 

обширное озеро 

шалшық шалшык 

лужа; маленький неглубокий 

водоем с мутной водой 

шаң шан пыль 

шаңырақ тас 

 

 

шанырак 

тас 

 

отдельная кремниевая гора или 

другая возвышенность, имеющая 

выпукло округлый 

(куполовидный) верх, напо-

минающий шанырак (верх юрты) 

шар шар тотальный круг; желтый (монг.) 

шара шара 

большая деревянная; чашка; ложе 

озера 
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шат шат 

теснина, очень узкое каменистое 

ущелье, небольшой каменистый 

кряж, расчлененный очень узкими 

крутосклонными скалистыми 

теснинами 

шатқал шаткал 

ущелье; каменистая 

возвышенность, изрезанная 

многочисленными глубокими 

ущельями 

шатыр шатыр палатка* шатер; крыша 

шеген 

шек, шекара 

шеген 

Шек, шёкара 

колодезный сруб, колодец, 

граница, рубеж 

шеңгел шенгель растение из семейства бобовых 

шет шет 

крайний, дальний, окраина, край; 

территория, расположенная вне 

данного государства или области 

ши ши высокий многолетний злак 

шие шие вишня; вишневый ' ? 

шой шой громадный, толстый 

шоқ шок роща, бор 

шоқалақ шокалак 

разновидность бугристых песков, 

высокие (до 16 м) холмы песка у 

кустов тамариска или скоплений 

тростников у выходов восходящих 

вод 

шоқат шокат 

небольшая конусовидная 

возвышенность; песчаный холм 

шоқы шокы 

сопка; выделяющаяся коническая 

возвышенность из твердь^ пород; 

остроконечная вершина гор 

шолақ шолак короткий, куцый 

шоң шон большой, высокий, длинный 

шоңғал шонгал порог 

шортан шортан щука;щучий 

шошақ щошак остроконечный круглый стог 

шошқа шошка свинья, свиной 

шөл шоль 

пустыня; безводная местность, 

безводное пространство 

шөлейт шолейт 

полупустыня; местность, где мало 

воды 

шөміш шомиш 

ковш; ковшеобразный, имеющий 

форму ковша 

шөп шоп трава, травяной  

шұбар шубар рябой; березово-осиновые колки; 
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на севере Казахстана роща из 

лиственных пород; на юге 

Казахстана пониженная местность 

с разнообразной растительностью 

шұқанақ шуканак 

небольшая изрытая пониженная 

местность, где во время таяния 

снега собирается вода 

шұқыр, 

шұңқыр 

шукыр, 

шункыр 

углубление, яма; небольшая 

котловина 

шұрат шурат 

небольшая западина среди 

бугристо-грядовых песков с 

близкими грунтовыми водами и 

сравнительно богатой 

тростниково-злаковой 

растительностью 

шыбын шыбын 

комар, овод, слепень, муха; 

комариный, мушинный 

шыған, 

шығанақ 

шыган, 

шыганак залив, бухта 

шығыр шыгыр 

ворот; приспособление для полива 

и посева 

шым шым 
дерн, дерновина; верхний пласт 

земли с травой и корневищем 

шымылдық шымылдык 

занавес; гора, заслоняющая 

другую гору 

шың шын 

пик, труднодоступная вершина 

высоких гор 

шыңырау шынырау глубокий колодец; пропасть 

шырғанақ шырганак облепиха 

шілік шилик ива ползучая 

ызасу ызасу грунтовая, подпочвенная вода 

ық ык 

подветренный, защищенный 

склон возвышенности, защи-

щенное от ветра место 

ылдый ылдый 

уклон, пологий склон, спуск; 

понижающаяся местность 

ырғай ыргай кизильник (растение) 

ыстық ыстык жара; жаркий, горячий 

ірге ирге 

основание, фундамент; подножие; 

стена 

ірі ири крупный, большой 
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