Рудный қаласына- 50 жыл!

Рудному – 50!

Pудный қаласының әкімі

Рудный қаласының әкімі қызметіне тағайындалған
алғашқы жұмыс күнінен бастап, мен қалаға қиын да
күрделі 90-шы жылдарға лайықты төтеп беріп, бүгінгі
таңда алға қарай қарышты қадам басуға мүмкіндік берген не екенін түсіндім. Ол – оның болашаққа деген
мұқалмас сенімге ие, жұмысқа орасан зор қабілетті
таңғажайып халқы екен. Бұл – алуан ұлт өкілдерінің
арасындағы мызғымас достық пен туған қалаға деген
шексіз сүйіспеншілік. Бұл кез-келген іс пен бастамаға
үстемдік құра алатын алапат күш.
Біздің ұранымыз: «Туған қалаңды сүйе біл, оның
демімен өмір сүр!» деген сөздерге айналды. Дәл осы
рухта және Қостанай облысының әкімі Сергей Витальевич Кулагиннің қолдауымен біз қаланы әлеуметтікэкономикалық тұрғыдан дамытуды, қала көшелері сәнін
жаңғыртуды, балабақшаларды қайта қалпына келтіруді,
жастармен жұмысты жандандыруды, кеңітіп айтқанда –
Рудныйдың болашағын қайта қолға алдық.
Біздің қаламыз – аймақтың ту тігер тұғыры және бетбейнесі. Тамаша дәстүрлер мен перспективаларға ие
өнеркәсіптік және мәдени орталық бүгінгі күні тартымды да қонақжай.
Қазақстаннан тыс жерлерде Рудный алып кен байыту
комбинаты орналасқан қала ретінде әйгілі. Бүгінгі таңда
«ССКББ» АҚ индустриалды-инновациялық даму стате-

гиясын әрі қарай жүзеге асыру, әлеуметке бағдарланған
қоғам құру жолында нық сеніммен алға басуда.
Рудный
Елбасымыз
Н.Н.Назарбаевтың
жанжақты стратегиялық және тактикалық салмақталған
мақсатты саясатының нәтижесінде өмірде іске асырылып жатқан қайта жаңарулардың айшықты мысалы болып табылады. Қала экономикасының тұрақты өрлеуі,
кәсіпорындарындағы өндіріс көлемінің ұлғаюы жалғасуда.
Шағын және орта бизнес табысты дамуда, жаңа жұмыс
орындары туындауда, Рудный тұрғындарының әл-ауқаты
артуда. Тұрғын үй бағдарламасының іске асырылуына
ерекше назар аударылып отыр. Оған жұмсалып отырған
адамдар әлеуетін барынша тиімді пайдалана отырып, Рудный Қазақстанның үздік қалаларының біріне айналуға
ұмтылуда.
Рудный қаласына елу-ақ жыл толады! Оның іргетасын
қалаушылар салған елу жылдық тарих. Бүкілодақтық
құрылысқа келген мыңдаған жастар маң далада кенқала, бақ-қала, ертегі-қала тұрғызды. Бабалар мен аталар дәстүрін қолдай отырып, өскелең ұрпақ Рудный
қаласының, оның азаматтарының көркеюіне, оны ХХІ
ғасыр қаласына айналдыруға күш салуы тиіс.
Николай Яковлевич Денинг,
Рудный қаласының әкімі

Аким города Рудного

Получив новое назначение на должность акима Рудного,
с первых дней своей работы я понял главное, что позволило городу достойно выдержать период сложных 90-х
годов и сегодня уверенно идти вперед: это – его удивительные люди с неутомимой верой в будущее и огромной
работоспособностью; это – безмерная любовь к своему
городу и крепкая дружба между людьми разных национальностей.
Нашим лозунгом стали слова: «Любите свой город,
живите жизнью города!». Именно на этой благодатной
почве и при поддержке акима Костанайской области
Сергея Витальевича Кулагина мы взялись за социальноэкономическое развитие города, возвращение красоты
нашим улицам, за восстановление детских садов, за работу с молодежью, а по большому счету – за будущее Рудного.
Наш город – это флагман и визитная карточка региона. Промышленный и культурный центр с прекрасными
традициями и перспективами, сегодня он по-домашнему
ухоженный, уютный и гостеприимный.
Рудный широко известен за пределами Казахстана как
город, где находится гигантский горнодобывающий
комбинат. Сегодня АО «ССГПО» уверенно идет по пути дальнейшей реализации стратегии индустриальноинновационного развития.

Рудный является наглядным примером тех преобразований, которые проводятся в жизнь в результате целенаправленной политики нашего Президента Н. А. Назарбаева.
Продолжается устойчивый рост экономики города, увеличение объемов производства его предприятий. Успешно развивается малый и средний бизнес, создаются новые
рабочие места, повышается благосостояние рудничан.
Городу Рудному – всего пятьдесят! Пятьдесят лет истории,
созданной тысячами молодых людей, приехавших на всесоюзную стройку и построивших в голой степи город на руде,
город-сад, город-сказку. И молодое поколение, поддержав
традиции отцов и дедов, должно сделать следующий шаг к
процветанию Рудного, сделать его городом XXI века.
Николай Яковлевич Денинг,
аким города Рудного

Рудный тарихын

Рудный тарихын, ұшқыш М.Г. Сургутановтың көмегімен
жоғары сапалы магнетиттік руданың ірі кенін тапқан геологтар бастады.
Болашақ қаланың тағдыры Соколов-Сарыбай кен байыту комбинатының құрылысы үшін жер таңдаумен бірге
1954 жылы 30 маусымда шешілді. 1956 жылдың жазында
Қаз КСР Жоғары Кеңесінің Алқасы «Рудный жұмысшы
кентінің» негізі қаланған, жарлық шығарды, ал бір жылдан кейін, 1957 жылдың 30 тамызында сол аттас қала боп
қайта құрылды.
Жаңа құрылыс көз ілеспей бой түзей бастады. Бір ғана
ұрпақтың көз алдында .кең көшесі және жасыл гүлзары,
мектебі мен балалар бақшалары, мәдениет және спорт
сарайлары, емдеу мекемелері және дүкендер желісі
бар – тамаша қала бой көтерді. Онымен бірге, жобалық
қуаттылығына 2 жыл ерте шығарылған, қала жасаушы
кәсіпорын да дами бастады.
Қазірде Рудный – Қазақстанның жетекші индустриялық
қалаларының біріне айналған.
....
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История Рудного

История Рудного началась с открытия геологами крупнейших залежей высококачественных магнетитовых руд, которое было сделано благодаря летчику М. Г. Сургутанову.
Судьба будущего города решилась 30 июня 1954 года вместе с выбором площадки для строительства СоколовскоСарбайского горно-обогатительного комбината. Летом
1956 года Президиум Верховного Совета КазССР издал
указ, согласно которому был основан «рабочий поселок
Рудный», а через год, 30 августа 1957 года, он был преобразован в город с одноименным названием.
Новостройка росла стремительно. На глазах всего одного поколения вырос прекрасный город – с широкими улицами и зелеными скверами, школами и детскими садами,
дворцами культуры и спорта, лечебными учреждениями
и сетью магазинов. Вместе с ним развивалось и его градообразующее предприятие, выведенное на проектную
мощность на 2 года раньше срока.
В настоящее время Рудный – один из ведущих индустриальных городов Казахстана.
....
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«ССКББ» АҚ

«ССКББ» АҚ бүгінде темір кені шикізатын өндіретін
ТМД мен Қазақстандағы ірі кәсіпорын. Ол отандық
тау-кен өнеркәсібінің көшбасшысы: мұнда қазіргі
заманғы жаңа технологиялар енгізілген, жаңа техникалар ұдайы түсіп отырады, ал Сарыбай карьері –
әлемдегі ең ауқымы кен орындарының бірі. Комбинат өнімдері барлық жерлерге қажет: эшалондар
кенді Магниткаға, Қарағандыға, Қытайға жеткізеді.
«ССКББ»АҚ, қаладағы жалпы өнеркәсіптік өніміндегі
үлесі – 88% құрайды.
Бірлестіктің өндірісті жаңғырту және әлеуметтік базаны дамытуға салынатын, инвестициясының көлемі жыл
сайын өсіп отырады. Қала жасаушы кәсіпорынның жоспарында – Қостанай облысының негізгі инвестициялық жобасын «30 корпоративтік көш басшылар» республикалық
бағдарламасы аясында іске асыру. Ол – болаттың жоғары
....

сапалы сұрыптары өндірісі үшін пайдаланатын, құрамында
кем дегенде 90 % темір бар, металданған өнім шығаратын
зауыттың құрылысы. Одан басқа, темір кен базасын
кеңейту бойынша инвестициялық жоба қабылданды, және
де ЖЭО қуатын арттыру және жаңғырту бойынша екі жоба бар. Ол қалада 2800 жаңа жұмыс орнын құруға, жоғары
білікті кадрларды тартуға, тұрғын үй бағдарламасын іске
асыруға және салықтық базаны ұлғайтуға мүмкіндік
береді.
2006 жылды бірлестік бар тарихында болмаған жоғары
көрсеткіштермен аяқтады. Рудныйдың 50 –жылдық мерейтойына кәсіпорын 42,6 млн тонна шикі кен және 17,6 млн
тонна тауарлы кен алуды жоспарлап отыр. Кеншілердің
алдына қойған мақсаттары – темір кен шикізатын өндіру
және шығару бойынша әлемдік компаниялар ондығының
қатарына кіру!
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АО «ССГПО»

АО «ССГПО» сегодня является крупнейшим в Казахстане и СНГ предприятием по производству железорудного сырья. Это лидер отечественной горнодобывающей промышленности: здесь внедрены современные
технологии, стабильно поступает новая техника, а Сарбайский карьер – один из самых мощных в мире. Продукция комбината всегда востребована: эшелоны идут
на Магнитку, в Караганду, Китай. В общем объеме промышленной продукции города доля АО «ССГПО» составляет 88%.
Ежегодно растет объем инвестиций, вкладываемых
объединением в модернизацию производства и развитие
социальной базы. В планах градообразующего предприятия – реализация основного инвестиционного проекта Костанайской области в рамках республиканской программы «30 корпоративных лидеров». Это строительство
....

завода по выпуску металлизированного продукта с содержанием железа не менее 90%, который будет использован для производства высококачественных сортов стали.
Кроме того, приняты инвестиционный проект по расширению железорудной базы, а также два проекта по увеличению мощности и модернизации ТЭЦ. Это позволит
городу создать 2800 новых рабочих мест, привлечь высококвалифицированные кадры, реализовать жилищную
программу и увеличить налоговую базу.
2006 год объединение завершило с самыми высокими
за всю свою историю показателями. В 50-летний юбилей
Рудного предприятие планирует добыть 42,6 млн тонн
сырой и произвести 17,6 млн тонн товарной руды. Горняки поставили задачу – войти в десятку лучших мировых компаний по добыче и выпуску железорудного сырья!
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«Рудныйсоколовқұрылыс» АҚ
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АО «Рудныйсоколовстрой»

Қазіргі кезде «Рудныйсоколовқұрылыс» АҚ – облыстағы
ең ірі құрылыс кәсіпорны, оның құрылымына «Қалатұрғынқұрылыс» ҚБ, «Өнеркәсіпқұрылыс-3», «Әрлеуқұрылыс»,
Механизациялау жұмыстары басқармасы, УПТК, энергошаруашылық т.б. кіреді. Қаланың 50- жылдық мерейтойын қарсы ала отырып, бірлестік құрылыс-құрастыру
жұмыстарының көлемі бойынша миллиард теңге шегінен
асып түсіп, айналымын қарқындап арттыруда.
Бірлестіктің құрылған тарихынан бастап рудныйлық
құрылысшылар барлығы 2 млн. 650 мың шаршы метр
тұрғын үй, 29 жалпы білім беретін мектеп, 8 клубтар мен
кинотеатрлар, 63 мектепке дейінгі балалар мекемесі, санаторийлер, 3 стадион, 2 жүзу алабы, спорт мұз сарайы, аурханалар, асханалар, мейрамханалар т.б. салып, пайдалануға
берді. Өнеркәсіптік нысандардың арасында: ССКБК,
«Қазогнеупор» зауыты, Лисаковск және Қашардағы КБК,
Теңіз-Новосібір мұнайқұбыры. Дегенмен де олардың ең
басты жетістіктері – Рудный қаласының өзі!
....

АО «Рудныйсоколовстрой» – крупнейшее строительное
предприятие области, в структуру которого входят СУ
«Горжилстрой», «Промстрой-3», «Отделстрой», Управление механизированных работ, УПТК, энергохозяйство. Встречая 50-летний юбилей города, объединение
стремительно набирает обороты, перешагнув по объемам строительно-монтажных работ рубеж в миллиард
тенге.
За всю историю существования предприятия рудненскими строителями было введено в эксплуатацию 2
миллиона 650 тысяч кв. м жилья, 29 общеобразовательных школ, 8 клубов и кинотеатров, 63 детских дошкольных учреждения, больницы, санаторий-профилакторий,
3 стадиона, 2 плавательных бассейна, Ледовый дворец
спорта, столовые и рестораны; среди промышленных
объектов – ССГОК, завод «Казогнеупор», ГОКи в Лисаковске и Качаре, нефтепровод Тенгиз – Новороссийск.
Но главное их достижение – сам город Рудный!
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Экономика құрылымындағы

жақсы біледі. Кәсіпорынға өз тапсырыстарын Челябі
электрод зауыты, Свердлов құрал зауыты, Магнитогор
металлургия комбинаты, Перм, Владимир химзауыттары,
Оралхиммаш т.б. береді.
Рудный құрастыру фирмасы («Имсталькон» АҚ филиалы) Рудный қ. «Арасан» фирмасының, және Красногор
кентіндегі «Шаймерден» АҚ жаңа цехтарының құрылысы
сияқты бірқатар ірі индустриялды- жаңартпашылдық
жобаларға қатысады. Басқа да бірқатар тапсырыстар табысты орындалды, олардың арасында УЕФА футбол ойынын
өткізу үшін Қостанайдағы Орталық стадионның қайта
құрылысы, Атырау мұнай өңдеу зауытын қайта жөндеу,
Астанадағы «Бәйтерек» құрылысына қатысу, т.б. бар.
«ТрансРемВагон»
ЖШС
Еуразия
өнеркәсіптік
қауымдастығына кіретін, компаниялардың күннен –
күнге өсіп келе жатқан, жылжымалы құрамдарын жөндеу
қажеттілігін қанағаттандырып отырады.
«Арасан» фирмасының Рудный филиалы жалпы құны
2,5 млрд теңгелік сыра өндіретін жаңа цехтың құрылысы
мен алкоголсіз сусындар құятын желі құрылысын салу
нәтижесінде бәсекеге қабілетті өнімді шығару бойынша
жетекшілік орынға шығып отыр. Тағы да 2 млрд асатын
теңгені фирма 2007 жылы өндірісті жаңғыртуға салуға
ниеттенген.
«Лидер-2» ЖШС – бұл жас кәсіпорын, оның өнімдері
бірнеше мәрте «Қазақстанның азық-түлік рыногы» атты
Алматыда өтетін халықаралық көрменің сыйлықтарымен
марапатталды. Кәсіпорын жоспарында – ірімшік және
«ТАҢ» айран сусыны өндірісін кеңейту көзделген.
«КЭУ – Рудный ҚСЗ» ЖШС құрғақ және қойытылған
сүт өндірісі жөніндегі жобаларды іске асырып та қойды.
17 жылдан бері Рудныйлық «Экос» ӨБ тамақ өнімдері
өндірісі нарығында еңбек етіп келеді. Бұл кәсіпорын
«шикізаттан дайын өнімдерді орауға дейін» өндірістік
тізбегін жолға қойған. 1996 – 2002 жылдары Қазақ тамақ
өнеркәсібі ҒЗИ «Экоспен» ынтымақтастықта жұмыс істей
отырып, «Денсаулык» биопрепаратын, тамақ үстемелерін
және бидай өскіндерінен нанның тіпті де жаңа сұрыптарын
шығарады. Қазіргі кезде компания өз өнімдерін алыс шетелдерге экспорттау бойынша ұсыныстарды қарастыруда.
Бүгінде кезінде тұрып қалған құрылыс индустриясының базалары мен өндірістік қуаттылықтарында жаңа
кәсіпорындар құрылуда. Олардың арасында кірпіш зауытын қайта салуды бастаған, «Тоғай-группа» ЖШС
және басты бейіні – темір бетон бұйымдарын өндіретін –
«Стройдеталь» ЖШС.
Рудныйдың шағын және орта бизнесінің айқын өкілдері
ретінде Сарыбай- ЖШС, «Рудный балық» ЖШС, «Агробизнесплюс» ( «Перцевские колбасы» маркасы) ЖШС,
«Грация» ЖШС және басқаларын атап кетуге тұрарлық.
Рудныйда, кәсіби дистрибьюция өнерін меңгерген фирмалар жеткілікті, олардың арасында – көптеген белгілі сауда маркаларының ресми дистрибьюторы болып табылатын, «Меркурий-2» ЖШС.
Қалада
кәсіпорындардың
халықаралық
сапа
менеджментін алу бойынша жұмыстар жүргізілуде.
Қазіргі сәтте ISO 9001– 2000 сәйкестік сертификатын
олардың бесеуі алған.

Рудный қаласының экономика құрылымындағы жетекші
рөл өнеркәсіптік сектордың үлесіне тиеді (89,4%), онда 70
ірі және орта кәсіпорындар, және де 148 шағын бизнес нысандары бар. Сонымен қатар, 6123 кәсіпкерлік нысандары
қызмет көрсету және сауда саласында жұмыс істейді.
Мерекелік жыл, ҚР 2003-2015 жылдарға арналған мемлекеттік индустриалды-жаңартпашылдық бағдарламасының, оның
аясында Рудныйда жалпы инвестиция көлемі 99 млрд теңге
болатын, он үш жоба іске асырылуы тиіс, екінші кезеңінің
басталуына тұспа-тұс келіп отыр. Осы бағдарламаның
бірінші кезеңінің барысында қалада жеті инвестициялық жоба жүзеге асырылғанын еске сала кеткен жөн.
Рудный кәсіпорындарында өндіріс көлемдері тұрақты
түрде өсіп отырады, ол өндірістік қуатты қайта жарақтауға
және жаңа технологияны енгізуге инвестиция салуды
арттыру жолымен іске асырылмақшы.
«Қазогнеупор» ЖШС – Қазақстандағы отқа төзімді
өнімді шығаратын, жалғыз кәсіпорын. Бүгінде ол өнімнің
жаңа түрлерін табыспен меңгеруде: бетондық қоспа, ерекше күрделі фасондық бұйымдар, қаптау құрылыс кірпіші.
Портландцемент өндіру мүмкіндігі зерттелуде, дегенмен де басты мақсат- отқа төсімді саздан жасалған кірпіш
шығаруды жолға қою.
Рудный металлқұрылымдар зауытының негізгі міндеті
(«Имсталькон» АҚ филиалы) Қазақстандағы салынып жатқан, барлық нысандарды болат құрылымдармен
қамтамасыз ету болып табылады. Зауытты Ресейде де
....
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Структура экономики

В структуре экономики города Рудного ведущая роль
принадлежит промышленному сектору (89,4%), который
представляют 70 крупных и средних предприятий, а также 148 субъектов малого бизнеса. Еще 6123 субъекта предпринимательства работают в сфере обслуживания и торговли.
Юбилейный год совпал с началом второго этапа государственной индустриально-инновационной программы
РК на 2003–2015 годы, в рамках которого в Рудном должно
быть реализовано тринадцать проектов с общим объемом
инвестиций в 99 млрд тенге. Напомним, что в ходе первого
этапа этой программы в городе уже осуществлено семь инвестиционных проектов.
На предприятиях Рудного постоянно растут объемы производства, что обусловлено увеличением инвестирования
в перевооружение производственных мощностей и внедрением новых технологий.
ТОО «Казогнеупор» – единственное в Казахстане предприятие, производящее огнеупорную продукцию. Сегодня
оно с успехом осваивает выпуск бетонных смесей, фасонных изделий особой сложности, строительного облицовочного кирпича. Изучается и возможность производства
портландцемента, но главная цель – наладить выпуск шамотного кирпича.
Основной задачей завода металлоконструкций (филиал ОА «Имсталькон») является обеспечение стальными
конструкциями всех объектов, строящихся в Казахстане.
Знают завод и в России. Здесь свои заказы размещали Челябинский электродный и Свердловский инструментальный заводы, Магнитогорский металлургический комбинат,
Пермский и Владимирский химзаводы, Уралхиммаш и другие.
Рудненская монтажная фирма (филиал АО «Имсталькон») участвует в реализации ряда крупных индустриальноинновационных проектов, таких, как строительство новых
цехов фирмы «Арасан» в Рудном и АО «Шаймерден» в поселке Красногорск. Успешно выполнены и другие заказы,
среди которых – реконструкция Центрального стадиона в
Костанае для проведения игр УЕФА, Атырауского нефтеперерабатывающего завода, участие в строительстве объекта «Байтерек» в Астане.
ТОО «ТрансРемВагон» удовлетворяет растущие потребности в ремонте подвижного состава предприятий, входящих в Евразийскую Промышленную Ассоциацию.
Рудненский филиал фирмы «Арасан» вышел на ведущие
позиции по выпуску конкурентоспособной продукции
благодаря строительству современного цеха по производству пива и установке линии по розливу безалкогольных
напитков – стоимостью 2,5 млрд тенге. Еще свыше 2 млрд
тенге фирма намерена вложить в модернизацию производства в 2007 году .
ТОО «Лидер-2» – это молодое предприятие, чья продукция неоднократно награждалась призами на Алматинской
международной выставке «Продуктовый рынок Казахстана». В планах компании – расширение производства кисломолочного напитка «ТАН» и сыра.
ТОО «КЭУ – Рудненский ГМЗ» уже реализованы проекты по выпуску сухого и сгущенного молока.
....

Вот уже 17 лет действует на рынке производства продуктов питания рудненское ПО «Экос». Это предприятие
представляет собой производственную цепочку «от сырья
до упаковки готовой продукции». В сотрудничестве с Казахским НИИ пищевой промышленности «Экосом» выпущен биопрепарат «Денсаулык», пищевые добавки, принципиально новые сорта хлебов из пророщенных злаков. В
географию поставок «Экоса» входит не только Казахстан,
но и Россия. В настоящее время изучаются предложения по
экспорту продукции компании в дальнее зарубежье.
Сегодня на недавно простаивающих базах и мощностях
стройиндустрии создаются новые предприятия. Среди них
ТОО «Тогай-группа», уже начавшее реконструкцию кирпичного завода, и ТОО «Стройдеталь», главный профиль
которого – производство железобетонных изделий.
Яркими представителями малого и среднего бизнеса Рудного стали такие производства, как ТОО «Сарыбай», «Асылнан», «Рудный балык», «Агробизнесплюс» (марка «Перцевские колбасы»), «Грация» и многие другие. В Рудном уже
есть фирмы, осваивающие искусство профессиональной
дистрибьюции, лидер среди них – ТОО «Меркурий-2», которое является официальным дистрибьютором многих известных торговых марок.
В городе ведется работа по получению предприятиями
международных стандартов качества. На данный момент
сертификаты соответствия ISO 9001– 2000 получили уже
пять из них.
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Әлеуметтік көмектің кешенді жүйесі

Рудный қаласында әлеуметтік көмектің кешенді жүйесі
қалыптастырылуда, білім беру және медициналық
қызметтердің қол жетерліктей болуы қамтамасыз етілуде,
қалалықтардың әл-аухаты көтерілуде.
Тұрғындардың нақты табыстарының өсуі алдымен орташа айлық ақының көбеюімен байланыстырылады. 2006
жылы ол 12,6% өсіп, 36 мың 734 теңгені құрады. Бұл облыс бойынша ең жоғарғы көрсеткіш.
Кәсіби оқыту, әлеуметтік жұмыс орны, қоғамдық
жұмыстар, «жастар тәжірибесі» сияқты бағыттарды
енгізетін, еңбекпен қамту бойынша бағдарлама табысты жұмыс істейді. Соның нәтижесінде ресми
тіркелген жұмыссыздық деңгейі 2007 жылдың бірінші
жарты жылдығының аяғына қарай бар-жоғы 0,8 %
құрады.
Тұрғын үй құрылысы бағдарламасы аясында қалада 2
коммуналды және 3 ипотекалық жүйе бойынша үй салынды. Коммуналдық пәтерлерді бюджеттегілер мен
әлеуметтік аз қамтылған отбасылар иеленді. Ұлы Отан соғысына қатысушылардың бәрі тұрғын үймен
қамтамасыз етілген. Жеке меншік құрылыс кең қанат жаюда, ол қалалықтар өмір деңгейінің көтерілуінің тағы да
бір көрсеткіші.
Қазіргі кезде Рудныйдың білім беру саласында 2 гимназия, 20 жалпы білім беретін мектеп (оның 2- қазақ) жұмыс
істейді. 2006 жылы қорытынды тестілеу нәтижелері бойынша № 2 және № 5 гимназиялар, № 1 және № 4 мектептер облыстың 20 үздік мектептері қатарына енді. Қалада 11
мектепке дейінгі мекемелер бар. Бар-жоғы үш жарым жыл
ішінде қала әкімі Н. Я. Денингтің басшылығымен 4 жаңа
балалар бақшасы ашылды. Балалар бақшасын қалпына
келтіру қарқыны бойынша Рудный облыста бірінші орынды алады.
Ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды
тәрбиелеу және оқыту мәселесін шешуге жүйелі ыңғайды
қамтамасыз ету үшін, қалада мектепке дейінгі балалар үйі,
екі мектеп-интернат, жетімдер үйі, жасөспірімдер Үйі
жұмыс ісейді..
Таланттарды табу және балалардың өзін іс жүзінде
көрсетуі үшін жағдайларды жасау мәселесін шешумен оқушылар және жастар Сарайы, көркемөнер мектебі,
құрамында 14 балалар клубы мен 2 сауықтыру жаздық
лагері бар, балалар тәрбие-сауықтыру кешені айналысады.
Қаланың кәсіптік білім беру жүйесінде орта арнаулы оқу орындары мен Рудный индустриялды институты
жұмыс істейді.
Қаланың ертеден келе жатқан кәсіптік оқу орнында
оқушылардың практикалық іскерлік пен дағды алуы үшін
облыстағы ең үздік база-полигоны жасалған, құрылыс
бейініндегі 30 мамандық игерілген және 20 мың жоғары
класты мамандар даярланған.
Рудный кәсіптік лицей де қазіргі білім беру стандартына сәйкес келеді, оның . түлектері комбинат және
басқа кәсіпорындардың жұмысшы ұжымының ядросын
құрайды.
Қостанай облысындағы техникалық бейіндегі ірі орта
кәсіптік оқу орны – политехникалық колледжінде теміржол,
тау-кен, жылу-энергетикалық және электрмеханикалық
....

бағыттағы 13 мамандық бойынша орта буын мамандарын
даярлау жүреді.
Рудный музыкалық колледжі республикадағы жетекші
музыкалық бейіндегі арнаулы орта оқу орындарының
қатарына кіреді.
Ы. Алтынсарин атындағы әлеуметтік-гуманитарлық
колледж – бүкіл облыс үшін педагогтер дайындайтын
ұстахана іспеттес. 1999 жылдан бастап Рудныйда Магнитогор политехникалық техникумның филиалы, ал 2005
жылдан алғашқы жеке меншік әлеуметтік- техникалық
колледж жұмыс істейді.
Рудный индустриалдық институтының 16 мамандық
бойынша мемлекеттік лицензиясы, барлық мамандықтар
бойынша мемлекеттік тіркеуі және мемлекеттік аттестациялануы туралы куәлігі бар. Бұл, терең инженерлікэкономикалық білім алу үшін қажетті барлық жағдай
жасалған, аса ірі ғылыми-білім беру кешені. Қазақстан мен
Ресейдің жүзден астам кәсіпорны оқу орнымен қадрлар
даярлау жөнінде келісім-шарт жасасты.
Қазақстанның барлық медицина саласындағы сияқты,
қаржыландыру көлемінің өсу серпінін, біздің қаланың мысалынан да көруге болады: Рудныйға емдеу-алдын-алу шараларына бөлінген бюджет бір милиард теңгеден әлдеқашан
асып кеткен. Емдеу мекемелері жөнделуде, материалдықтехникалық база жаңартылуда, медицина қызметкерлерінің
әлеуметтік мәселелері шешілуде. Қалалық емхана зертханасы жарақталуы жағынан облыста ең үздік болып табылады, ал Рудный перзентханасы «Қазақстан денсаулық сақтау
элитасы» кітабына енгізілген.
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Система социальной помощи

де функционируют 11 дошкольных учреждений. Всего за три с лишним года под руководством акима города
Н. Я. Денинга открыты 4 новых детских сада. По темпам
и качеству восстановления детсадов Рудный занимает
первое место в области.
Для обеспечения системного подхода в решении проблем воспитания и обучения детей, оставшихся без попечения родителей, в городе работают дошкольный
детский дом, две школы-интерната, приют, Дом юношества.
Поиском талантов и организацией условий для самореализации детей занимаются Дворец школьников
и молодежи, художественная школа, а также детский
воспитательно-оздоровительный комплекс, куда входят
14 дворовых клубов и 2 летних лагеря.
Система профессионального образования города представлена сетью среднеспециальных учебных заведений и
Рудненским индустриальным институтом.
На базе профессиональной школы создана лучшая в
области база-полигон для получения учащимися практических навыков по более чем 30 профессиям строительного профиля. Здесь подготовлено более 20 тысяч
высококлассных специалистов. Соответствует современным стандартам образования и Рудненский профессиональный лицей, чьи выпускники составляют
ядро рабочего коллектива ССГПО. В политехническом
колледже, крупнейшем среднем профессиональном заведении технического профиля Костанайской области,
идет подготовка специалистов по 13 специальностям
железнодорожного, горного, теплоэнергетического и
электромеханического направлений. Рудненский музыкальный колледж входит в число ведущих в республике
средних специальных учебных заведений музыкального профиля. Социально-гуманитарный колледж имени Ы. Алтынсарина – кузница педагогических кадров
для всей области! С 1999 года в Рудном действует филиал Магнитогорского политехнического техникума, а
с 2005 года – первый частный социально-технический
колледж.
Рудненский индустриальный институт имеет государственные лицензии, свидетельство о государственной аккредитации и аттестации по 16 специальностям. Это мощный научно-образовательный
комплекс, где созданы все условия, необходимые для
получения глубоких инженерно-экономических знаний. Более ста предприятий Казахстана и России заключили с этим учебным заведением договоры о подготовке кадров.
Динамика роста объемов финансирования, характерная
для всей медицины Казахстана, отчетливо видна и на примере нашего города: бюджет лечебно-профилактических
мероприятий Рудного уже превысил один миллиард тенге. Ремонтируются лечебные учреждения, обновляется
материально-техническая база, решаются социальные вопросы медицинских работников. Лаборатория городской
поликлиники является лучшей по оснащению в области,
а рудненский родильный дом занесён в книгу «Элита Казахстана».

В городе Рудном формируется комплексная система социальной помощи, обеспечивается доступность образовательных и медицинских услуг, повышается уровень
благосостояния горожан.
Рост реальных доходов населения прежде всего обусловлен увеличением среднемесячной заработной
платы. В 2006 году она возросла на 12,6% и составила
36 тысяч 734 тенге. Это самый высокий показатель по
области.
Успешно работает программа по трудоустройству, которая включает такие направления, как профессиональное обучение, создание социальных рабочих мест, общественные работы, проект «Молодежная практика». В
результате уровень официально зарегистрированной безработицы к концу первого полугодия 2007 года составляет всего 0,8 %.
В рамках программы жилищного строительства в нашем городе построено 2 коммунальных и 3 дома по ипотечной системе. Новоселами коммунальных квартир стали бюджетники и малообеспеченные семьи. Обеспечены
жильем и все участники Великой Отечественной войны.
Широко развернулось индивидуальное строительство, а
это еще один показатель повышения уровня жизни горожан.
В настоящее время в системе образования Рудного действуют 2 гимназии, 20 общеобразовательных школ (из них
2 – на казахском языке). В 2006 году по результатам итогового тестирования гимназии № 2 и № 5, школы № 1
и № 4 вошли в число 20 лучших школ области. В горо....
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Спорттық дәстүрлер

Спорттық дәстүрлер Рудный қаласының өзінен екі жылға
үлкен! Рудный футболының негізі сонау 1955 жылы-ақ
қаланған. Бүгінде қалада спорттың 41 түрі әрекет етеді,
оның 21- олимпиялық, 2 балалар-жасөспірімдер спорт
мектебі. Дене тәрбиесімен және спортпен 30 мыңнан
астам рудныйлықтар айналысады. Жыл сайын қалада
1000 астам спорт шаралары өткізіледі.
Рудныйлықтардың футболдағы жаңа үміті–-қала әкімі
Н. Денигтің қолдауымен құрылған – «Аят» спорттық
клубы. 2007 жылы клуб бірінші лига командалары арасында футзалдан Қазақстан біріншілігін ұтып алып,
жоғары дивизионға жолдама алды. Рудныйлықтар шағынфутболдан басқа жоғары клубтарда ойнап жүр.
Тұтастай қаланың және Мұз сарайының символы, «Горняк» хоккей командасы болды. 2006 жылы Туриндегі (Италия) студенттік Универсиадада Қазақстанның құрама командасы қола жүлдеге ие болды. Бұл жастар командасы
«Горняк» хоккеистерінен жасақталған болатын.
Шаңғы спорты біздің жерлесіміз, Инсбруктағы
Олимпиялық ойындардың қола жүлдергері И. Гаранинді
ұлттық батыр етті. Рудныйлық шорт-трек, дзюдо, каратэ, бокс мектептері халықаралық деңгейде белгілі болып
қалды.
....
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Спортивные традиции

Спортивные традиции Рудного старше самого города на
два года! Основы рудненского футбола начали закладываться уже в 1955 году. Сегодня в городе культивируется 41 вид спорта, в том числе 21 – олимпийский, работают
2 детско-юношеские спортивные школы. Регулярно физической культурой и спортом занимаются более 30 тысяч рудничан. Ежегодно в городе проводится более 1000
спортивных мероприятий.
Новая футбольная надежда Рудного – спортивный клуб
«Аят», созданный при поддержке акима города Н. Я. Денинга. В 2007 году клуб выиграл первенство Казахстана
по футзалу среди команд первой лиги и получил путевку
в высший дивизион. Рудничане играют и в других клубах
высшей лиги по мини-футболу.
Символом Ледового дворца и города в целом стала хоккейная команда «Горняк». Костяк молодежной сборной
Казахстана, завоевавшей бронзу в 2006 году на студенческой универсиаде в Турине (Италия), был сформирован
из хоккеистов «Горняка».
Лыжный спорт сделал национальным героем нашего
земляка И. Гаранина – бронзового призера Олимпийских
игр в Инсбруке. На международном уровне известны и
рудненские школы шорт-трека, дзюдо, каратэ, бокса.
....
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Мәдениет

Өзінің іргесі қалана бастағаннан-ақ жас қала таланттарымен таңқалдырған. Өйткені ССКБК құрылысына Кеңес
Одағының түпкір-түпкірінен келіп жатты, олардың
әрқайсысы өз халқының мәдениетін де ала келді.
Міне, Рудныйдағы «Жадыра» қазақ әндері ансамблі, «Калина» орыс әндері хоры, «Соседи» славян әндері, «Мрия»
Украина әндерінің, «Байрам» татар – башқұрт әндерінің
клубы сияқты ұлттық шығармашылық ұжымдардың
өміршеңдігі мен кең таралуы да осы қасиеттен бастау
алғаннан болар. Негізін қалаушылардың айырықша да
қайталанбайтын мәдениеті мен дәстүрлерін қала үшін
сақтаған да солар болатын.
Қазірде қала көшелері мен бас алаңда театрландырылған
шеру, шоу-бағдарламалар, атақты жалпы қалалық гүлдер
көрмелері т.б. сияқты жаңа формалар пайда бола бастады.
Қала мәдени өмірінің айшықты оқиғалары – Қазақстан
халықтары Ассамблеясының 10-жылдығы, Қостанай
облысының 70-жылдығы, ҚР Тәуелсіздігін 15-жылдығын
атап өту болды. Жыл сайын рудныйлықтар үшін, «Орбита» ОМҮ, «Алые паруса» ҚШСҮ, мұражай, демалыс
және мәдениет саябағы сияқты мәдениет мекемелері
ұйымдастырып отыратын, 500 астам шаралар өткізіледі.
2007 жылы өз мерейтойын Кеншілер Мәдениет сарайы
атап өтпекші. Бүгінде ол, барлық жоғары талаптарға сай
келетін, мәдени-сауықтыру орталығы. Мұнда белгілі
шығармашылық ұжымдар – «Айгүл» және «Надежда»
сәнді би ансамблі және балалар және жастар театрлары
жұмыс істейді.
Мәдениет және тілді дамыту қалалық бөлімі өз
жұмыстарында «Асыл мұра» және «Мәдени мұра» мемлекеттік
бағдарламаларына, сонымен бірге орталықтандырылған
кітапхана жүйесінің қызметіне ерекше көңіл бөледі.
Орталықтандырылған кітапхананың құрамында 7 кітапхана
кіреді, оның біреуі қазақ тіліндегі кітаптар жинақталған,
облыстағы кітапхана. Қаланың даңқты тарихын қалалық
өлкетану мұражайы құнттап сақтап отырады. Онда
Рудныйдың 50-жылдығына қала залы ашылатын болады.
....
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Культура

Еще на заре своего рождения юный город удивлял
cвоими дарованиями. Ведь на строительство ССГОКа
ехали добровольцы со всех концов СССР, и каждый из
них был носителем культуры своего народа. Этим объясняется долголетие и популярность в Рудном национальных творческих коллективов: ансамбля казахской
песни «Жадыра», народного хора русской песни «Калина», славянской песни «Соседи», народной песни «Родник», украинской песни «Мрия», татаро-башкирского
клуба «Байрам». Они-то и сохранили для города особенную и неповторимую культуру и традиции его основателей.
Сегодня появляются новые формы, такие, как театрализованные шествия, шоу-программы, знаменитые выставки цветов. Яркими событиями городской культурной
жизни стало празднование 10-летия Ассамблеи народов
Казахстана, 70-летия Костанайской области, 15-летия
Независимости Республики Казахстан. Каждый год для
рудничан проводится более 500 мероприятий, которые
организуют ЦД «Орбита», ДСНТ «Алые паруса», Парк
культуры и отдыха.
В 2007 году отмечает свой сорокалетний юбилей
Дворец культуры Горняков. Сегодня это культурноразвлекательный центр, отвечающий самым высоким
стандартам. Здесь работают прославленные творческие
коллективы: ансамбли бального танца «Айгуль» и «Надежда», народного танца «Арман», детский и молодежный театры.
Городской отдел культуры и развития языков особое
внимание уделяет реализации государственных программ «Асыл мұра» и «Культурное наследие», а также
работе централизованной библиотечной системы. Она
объединяет семь библиотек, включая и первую в области
библиотеку, где собраны книги на казахском языке. Славную историю города бережно хранит городской краеведческий музей, в котором к 50-летию Рудного будет открыт зал города.
....
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Әлеумет

Рудный, Қазақстан қалалары мен аймақтарының арасынан 2004 жылы алғаш рет әкімдерді сайлау өткізген
қаланың қатарында. Міне сол кезде, рудныйлықтар
өздерінің мәслихаттағы өкілдері арқылы, қаланың қазіргі
әкімі – Николай Яковлевич Денингті сайлады.
Бірлік пен қоғамдық келісім, азаматтық қоғам орнату – бұл бүкіл қазақстандықтар сияқты, қала тұрғындары
үшін де басты басымдылық. Оған мемлекеттік және
қоғамдық институттардың дамыған жүйесі мүмкіндіктер
жасап отырады. Рудныйда 19 діни ұйымдар, 77 қоғамдық
бірлестіктер, кәсіподақтар мен саяси партиялардың
республикалық және облыстық бөлімшелерінің филиалдары өз қызметтерін жүзеге асыруда. Партиялық
құрылымдардың ішіндегі ең көбі (21мың адамнан
астам) – «Нұр Отан» ҚДП аудандық ұйымы, оның
негізін «ССКБК» АҚ қызметкерлері құрайды. «Үшінші»
сектордың көмегімен халықтың әлеуметтік жағынан төмен
топтарына қолдау көрсетіледі, жастар саясаты жүргізіледі.
Қаланың ақпараттық кеңістігін 7 электрондық және 8
басылымдық БАҚ жасайды.
2007 жылдың 30 тамызында Рудныйға 50 жыл толады.
Қала
күні
мемлекеттік
мереке-Қазақстан
Республикасының Конституция күнімен тұспа-тұс
келеді. Бұл да өте ғажап сәйкестік! Алдыңғы қатарлы,
күні бүгінге дейін өз мүмкіндігі сарқылмаған, Негізгі Заң
конституциялық реформаның арқасында Қазақстанды
демократиялық дамудың жаңа сатысына шығаратыны
айдан анық. Өз кезегінде, рудныйлықтар осы ауқымды
үдерістердің белсенді қатысушылары болып табылады,
өйткені барлық жаңаны тез меңгере білу, батылдық пен
еңбексүйгіштік – осы бір тамаша қаланы салған ерлерден
мұра болып қалған, басты қасиет.

....
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Общество

Рудный по праву оказался в числе тех казахстанских
городов, где впервые в 2006 году прошли выборы акимов. Именно тогда, через своих представителей в маслихате, рудничане избрали ныне действующего акима – Николая Яковлевича Денинга.
Как и для всех казахстанцев, для жителей города
главные приоритеты – это единство и общественное
согласие, построение гражданского общества. Этому способствует развитая система государственных
и общественных институтов. В Рудном действуют 19 религиозных организаций, 77 общественных объединений, филиалов республиканских и
областных подразделений политических партий и
профсоюзов. Самая многочисленная из партийных
структур (свыше 21 тысячи человек) – районный
филиал НДП «Нур Отан» в АО «ССГПО». С помощью «третьего» сектора оказывается поддержка
социально уязвимым слоям населения, проводится молодежная политика. Информационное пространство города создают 7 электронных и 8 печатных СМИ.
30 августа 2007 года Рудному исполняется 50 лет.
День города совпадает с государственным праздником – Днем Конституции. И это глубоко символично! Основной Закон благодаря конституционной
реформе выводит Казахстан на новый уровень демократического развития. В свою очередь рудничане
являются активными участниками этих масштабных
процессов, ведь умение быстро осваивать все новое,
смелость и трудолюбие – это их главные черты, полученные от тех, кто построил этот удивительный город.
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