
931 березня 2021 року

31 березня 2021 рокуÑï³ëüнèé ïроєкò ÄÏ «×еркàñèñòàнäàрòìеòроëоã³я» òà ãàзеòè «×еркàñüкèé крàé»

До високої якості — разом

Народжений у Тверській області, на-
вряд чи Костянтин Павлович міг 
передбачити, що колись опиниться 

так далеко, у центрі України, де відіграє 
значну роль у налагодженні метрологіч-
ної галузі. Закінчивши Ленінградський 
хіміко-технологічний інститут, Костян-
тин Смірнов став фахівцем хімічного ви-
робництва в Бійську, де згодом зустрів 
свою майбутню дружину. Кар’єра моло-
дого й талановитого працівника швидко 
йшла вгору: спершу він став начальни-
ком установки в Барнаулі, а згодом — і 
начальником виробництва. Та найбіль-
ший професійний злет чекав Костянти-
на Павловича попереду: у 1971 році за 
направленням міністерства хімічної про-
мисловості СРСР він переїхав до Черкас 
для роботи на комбінаті «Хімволокно». 

Кажуть, кожна людина має у житті 
своє призначення. Напевно, призначен-
ням Костянтина Павловича й була само-
віддана праця для процвітання Черкась-
кого центру стандартизації і метрології.  
Власне, перемігши на конкурсі на цю 

посаду, Костянтин Павлович отримав у 
керівництво лише слабку тінь теперіш-
нього потужного підприємства. Тодіш-
ня лабораторія державного нагляду, яка 
зараз носить назву державне підприєм-
ство «Черкасистандартметрологія»,  не 
мала навіть власного приміщення: дово-
дилося орендувати. Директор у першу 
чергу зайнявся розробкою проєкту но-
вого корпусу, а далі – і його втіленням. 

Завдяки організаторському талан-
ту й безмежній відданості своїй справі, 
Костянтину Смірнову вдалося домогти-
ся у центрального керівництва Держ-
стандарту виділення території і засобів 
на будівництво. Переговори йшли тяж-
ко: корпусів не було в багатьох містах 
України, а проєктування обіцяли розпо-
чати тільки після затвердження бюджету 
через Держстандарт. Але завдяки вмін-
ню Костянтина Павловича переконувати 
та дипломатично, але невідступно до-
магатися свого, вдалося змінити виділе-
ну територію на сміттєзвалищі  на са-
місінький центр міста. Лідерські якості, 

гострий розум та винахідливість дирек-
тора допомогли вирішити й проблему з 
відтермінуванням будівництва: за дору-
ченням К.П. Смірнова за 30 днів  було 
створено техніко-економічне обґрунту-
вання спорудження нового корпусу, за-
вдяки якому план будівництва видали 
вже впродовж року. Тож за два роки під-
приємство отримало надійне, зручне й 
облаштоване нове приміщення, яке ста-
ло окрасою центру міста.  

Новий корпус звели у 1984-му. Це 
були часи суцільного дефіциту. Коле-
ги згадують, як за необхідним устатку-
ванням доводилося їздити від Закарпат-
тя до Сибіру, оббивати пороги кабінетів 
держслужбовців. Та попри несприят-
ливу ситуацію, завдяки наполегливості 
Костянтина Павловича вдалося створи-
ти майже всю матеріально-технічну базу 
нинішнього підприємства «Черкасистан-
дартметрологія». За словами начальни-
ка відділу повірки і калібрування Вале-
рія Рядінських, 90% усього устаткування 
та практичних досягнень, серед яких 

створення єдиної системи державного 
контролю якості та організація держав-
ного нагляду за якістю продукції, було 
напрацьовано за часів керівництва Кос-
тянтина Смірнова. 

Колектив і досі відгукується про сво-
го першого директора з захопленням, 
повагою і вдячністю. Костянтин Павло-
вич був прикладом справжнього керів-
ника — відповідальним, далекоглядним 
стратегом, чесним і скромним госпо-
дарником, порядною людиною. Цей чу-
довий спеціаліст не тільки дбав про під-
приємство, він, перш за все, турбувався  
про колектив, його потреби і бажання. 
У відділі калібрування згадують: «У часи 
скорочень у буремні 90-ті Костянтину 
Павловичу вдалося зберегти увесь ко-
лектив». Для працівників підприємства 
директор був справжнім батьком ве-
ликої родини. Під умілим керівництвом 
Костянтина Павловича ДП «Черкасис-
тандартметрологія» працювало понад 
20 років. 1996 року директор вийшов на 
пенсію. Прощаючись із колективом, він 
казав: «Механізм налагоджено і запу-
щено. Намагайтеся не розслабляти цю 
пружину». 

Наступні директори  рівнялися на 
нього у своїй праці. Колишній директор 
підприємства Віктор Білоусов пригадує, 
як, залишаючи посаду, Костянтин Пав-
лович прийшов до майбутнього наступ-
ника, щиро поділитися великим досві-
дом, розповів про труднощі й тонкощі. 
Нинішній директор підприємства Ми-
хайло Чорнопищук розповідає: «Після 
виходу на заслужений відпочинок Кос-
тянтин Павлович не полишав улюблено-
го підприємства — приходив, цікавився, 
турбувався, давав цінні поради. Він був 
справжнім майстром своєї справи, від-
даним їй до кінця». Донька Тетяна Кос-
тянтинівна, яка теж уже понад 30 років 
працює на цьому ж підприємстві, каже: 
«Я не можу зрівнятися з ним своїми зна-
ннями, професіоналізмом. Він був непе-
ревершений і як фахівець, і як людина».

Валерій Рядінських зітхає: «Таких 
людей, як він, нам сьогодні бракує се-
ред державних службовців». Бракує 
Костянтина Павловича і як людини, якою 
він назавжди лишився в пам’яті праців-
ників — турботливим керівником, щирим 
наставником і справжнім лідером.  І не-
хай життя першого директора ДП «Чер-
касистандартметрологія» обірвалося, 
але Тетяна Костянтинівна разом з коле-
гами стверджує: «Звісно, його вже не-
має серед нас. Але він живий. У нашій 
пам’яті, у наших серцях. Ми безмежно 
йому вдячні».

Оëеñя БОЙКО

Незабутні

Він був першим
Мèнуëо 25 рок³в з ìоìенòу, коëè Коñòянòèн Ñì³рнов вèéшов нà ïенñ³ю 
ï³ñëя 21 року нà ïоñàä³ äèрекòорà ÄÏ «×еркàñèñòàнäàрòìеòроëоã³я», ïроòе 
коëекòèв ³ äоñ³ в³äãукуєòüñя ïро нüоãо з òàкою òеïëоòою ³ вäячн³ñòю, н³бè 
é не буëо ц³єї чверò³ ñòоë³òòя без нüоãо. Нà жàëü, нещоäàвно Коñòянòèнà 
Ïàвëовèчà не ñòàëо. Як ïèñàв Юр³é Шовкоïëяñ у ñвоїé кнèз³ «Люäèнà жèве 
äв³ч³», äруãèé ñв³é в³к ëюäèнà ïрожèвàє у ïàì’яò³ òèх, хòо ìàє ïро неї 
äобр³ ñïоìèнè. У ñерцях коëекòèву зàвжäè жèòèìе безìежнà вäячн³ñòü äо 
ñвоãо ïершоãо äèрекòорà.

Дитяче харчування

І безпека, й асортимент
Коì³òеò з ïèòàнü àãрàрної òà зеìеëüної ïоë³òèкè оäноãоëоñно 
ï³äòрèìàв ïроєкò Зàкону  № 4554  «Ïро внеñення зì³н 
äо äеякèх  зàконоäàвчèх àкò³в Укрàїнè щоäо ïрèвеäення 
зàконоäàвñòвà Укрàїнè у ñфер³ äèòячоãо хàрчувàння у 
в³äïов³äн³ñòü äо вèìоã зàконоäàвñòвà ЄÑ» òà рекоìенäувàв 
Верховн³é Рàä³ ухвàëèòè éоãо в ïершоìу чèòàнн³. Ïро це 
ïов³äоìëяє ïреññëужбà М³неконоì³кè.

Проєкт Закону передбачає узгодження національного законо-
давства в сфері дитячого харчування із законодавством ЄС в 
цій сфері.

«Ухвалення проєкту Закону створить умови для 
забезпечення дітей безпечним дитячим харчуван-
ням та дозволить виробникам розширити асорти-
мент продуктів для дитячого харчування, а також 

виходити на зовнішні ринки з конкурентною 
продукцією. Про важливість такого 
кроку свідчить широка підтримка 
народних депутатів — понад 40 
парламентарів стали співавто-
ром даного проєкту Закону», 
— зазначив заступник міністра 
Сергій Глущенко.

Він повідомив, що фахів-
ці Мінекономіки провели ряд 

зустрічей із національними 
та європейськими ви-
робниками, щоб ура-
хувати їхню позицію й 

збалансувати інтереси.

Ви цікавилися

Хто випробовує тротуарну плитку
Троòуàрнà ïëèòкà — чуäовèé ñучàñнèé ìàòер³àë 
äëя ïокрèòòя òроòуàр³в, вуëèцü, ï³äхоä³в äо 
буä³веëü, òощо. Як зàзнàчàюòü фàх³вц³, нà в³äì³ну 
в³ä àñфàëüòовоãо ïокрèòòя, òàкèé ìàòер³àë не 
ïерешкоäжàє роñëèнàì у жèвëенн³ воäою ³ ãàзообì³н³, 
äощовà àбо òàëà воäà швèäше ïроñочуєòüñя у 
верхн³ шàрè ґрунòу. Ïëèòкà ìоже вèòрèìувàòè веëèк³ 
ïереïàäè òеìïерàòур, не «ïëàвèòüñя» в³ä ïроìен³в 
ñонця ³ не вèä³ëяє шк³äëèв³ äëя зäоров'я б³оëоã³чнèх 
орãàн³зì³в ãàзè. 

Все це при умові, що ви-
ріб, який нині пропонує 
чимало компаній, ви-

готовлений з додержанням 
усіх технологічних вимог. Ра-
зом із тим, якщо плитка не 
дуже якісна або неправиль-
но покладена, вона може по-
чати тріскатися і навіть кри-
шитися, змінювати свій колір 
або покриватися нальотом. 
Пошкодження плитки мо-
жуть бути пов’язані також 
із неправильною експлуата-
цією або прорахунками при 
виборі товщини, в цьому ви-
падку постраждати може на-
віть високоякісний матеріал. 

Випробувальний центр 
ДП «Черкасистандартме-

трологія» проводить випро-
бування зразків плитки тро-
туарної (виробів бетонних 

тротуарних неармованих) за 
фізико-механічними показ-
никами, а саме:

• Категорія лицьової по-
верхні;

• Геометричні розміри;
• Водопоглинання;
• Морозостійкість;
• Міцність на стиск.

Зверòàòèñя зà àäреñою: 
ì. ×еркàñè, 

вуë. Бëàãов³ñнà, 189. 
Теë.(094) 838-44-18; 

33-08-34.


