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 Світлій пам'яті  

Костянтина Ілліча Іссерта, 

 винахідника, патентознавця,  

книгорозповсюджувача, 

 директора ТОВ "Константа-і, ЛТД", 

чудового друга багатьох сучасних 

українських письменників та книговидавців  
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Майя Легких    

ПАМЯТИ КОНСТАНТИНА ИЛЬИЧА 

Когда уходит человек в 

небытие, все почему-то 

говорят: "Он был…"  

Не принимает этих слов 

сознание моё: 

- Как это был? И почему 

вдруг был?   

Жил человек и нет? Такого 

не бывает,   

Ведь каждый свой 

заметный след  

По жизни оставляет.   

Нет, Константина Ильича 

мы не забудем.  

И он для нас не был, а есть.  

Ведь сколько добрых дел он 

сделал людям!  

Так много, что и все не 

счесть.   

Он проявлял добро и 

щедрость каждый раз,  

Запомнилось тепло, 

открытая улыбка  

И то, что нет сейчас его 

средь нас,  

- Жестокая коварная 

ошибка.   

Благословенны день тот и 

тот час,  

Что даровали жизнь такому 

человеку.  

Запомнится он каждому из 

нас.  

Уверенна, запомнится 

навеки! 
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ВІД УКЛАДАЧІВ 

 
 Біобібліографічний покажчик присвячений 

директорові ТОВ "Константа‐і, ЛТД" Костянтину Іллічу 

Іссерту, який понад 19 років ‐ з 1995 по 2014 рр. ‐ віддав 

натхненній праці із авторами, письменниками, 

книговидавцями. Доля відміряла цій чудовій людині 

тільки сімдесят два роки життя ‐ він відійшов у вічність 21 

листопада 2014 року. 

 До 80‐річчя з дня народження (20 січня 1942 року) , 

від щирого серця і на довгу пам’ять укладачі створили цей 

біобібліографічний покажчик. 

 Покажчик складається з трьох основних частин та 

додатків. Перша частина містить біографічну довідку, 

спомини близьких друзів та колег, які дружили і 

працювали багато років разом із Костянтином Іллічем. 

 У другій частині  подані зібрання патентів на 

винаходи К. І. Іссерта.  

 Третя частина власне є покажчиком, включає 

список публікацій у місцевій пресі про життя і діяльність 

Костянтина Ілліча Іссерта.  

 Видання має додатки, в які включені хронологічна 

таблиця життя та діяльності видатної людини, а також 

нагороди та світлини з особистого архіву К. І. Іссерта. 

 Видання містить іменний покажчик, в якому 

зібрані прізвища авторів публікацій, укладачів тощо та 

покажчик назв установ та підприємств. 

 Видання адресоване, насамперед, шанувальникам, 

друзям, колегам, родині К.І. Іссерта, всім, хто працює у 

галузі книгорозповсюдження, а також корисним буде для 

бібліотек та краєзнавців. 
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Частина І. Дон Кіхот Запоріжжя 

 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 
 Костянтин Ілліч Іссерт народився 20 січня 1942 року в 

радгоспі Улус Каттакурганського району Самаркандської 

області Узбецької РСР, в родині, де дуже захоплювалися 

літературою. Самою великою цінністю була сімейна бібліотека. 

 Мати викладала в школі російську мову та літературу, а 

її сестра ‐ Олена Костянтинівна, рідна тітка малого Кості, ‐ була 

кандидатом філологічних наук, згодом стала доцентом з 

літератури ХІХ сторіччя. Освічена родина мала великий вплив 

і виховало любов до літератури у Кості. Але після закінчення 

школи Костянтин Ілліч вступає на фізико‐математичний 

факультет Запорізького державного педагогічного інституту. 

Під час навчання він бере активну участь у студентському 

житті, захоплюється спортом, бере участь у змаганнях з вільної 

боротьби. 

 Після служби в армії з 1965 до 1966 року працює 

викладачем фізики в школі робітничої молоді (зараз 

Запорізька вечірня школа № 12). Його учні були трохи за нього 

старші, але вони товаришували з молодим викладачем 

протягом всього життя. 

 Пропрацював в школі ще декілька років, з 1968 року 

змінив свою діяльність ‐ перейшов інженером в Запорізький 

міжгалузевий центр науково-технічної інформації, в редакцію 

з радіомовлення і телебачення. З вдячністю згадував підтримку 

наставника Тополіна Митрофана Івановича і згодом отримав 

посвідчення кореспондента комітету з радіомовлення та 

телебачення, готував випуски радіожурналів "За технічний 

прогрес", "Радіоклумба економістів", радіогазет "Робоче 

Запоріжжя" та "На сторінках Запоріжжя". 

 Як офіцер запасу, з 1970 по 1972 рр. проходив ще раз 

армійську службу у м. Бихові в Білорусі. 1975 року закінчив 
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університет марксизму‐ленінізму, на заводі вів гурток з основ 

радянського законодавства та з актуальних питань політики 

КПРС. Того ж року починає працювати вальцювальником стану 

холодного прокату № 1 заводу "Запоріжсталь". З 1977‐1995 рр. 

працює майстром виробничого навчання ПТУ № 27, де й 

починає вести гурток науково‐технічної творчості. Учні під 

керівництвом наставника зробили, а потім їздили на різні 

конкурси з поляною казок, електронним ВІА зі світломузичним 

пристроєм "Лілія" та іншими роботами. 

 Костянтин Ілліч мав більше 30 раціоналізаторських 

пропозицій, серед яких: 

 ‐ випрямляч з регульованою стабілізованою напругою; 

 ‐ принципова схема "Тарі" для обезболювання в 

стоматології;  

 ‐ електронний стоматологічний обезболювач; 

 ‐ зігмашина з ручним та електроприводами; 

 ‐ універсальний пристрій для розмітки деталей; 

 ‐ електронний мікрофарадометр; 

 ‐ автоматичний вимикач вуличного освітлювання; 

 ‐ тиристорний регулятор міцності; 

 ‐ пристрій для заточки свердл; 

 ‐ тиристорний кодовий замок; 

 ‐ система управління освітлювання сцени; 

 ‐ перемовний електронний пристрій; 

 ‐ сигналізатор роїння бджіл та багато інших. 

 Серед нагород: 

 ‐ дипломи лауреата республіканської виставки науково‐

технічної творчості молоді;  

 ‐ дипломи виставки досягнень народного господарства 

Української РСР; 

 ‐ золота і бронзова медалі головного комітета ВДНГ 

СРСР; 

 ‐ авторські свідоцтва на "Пристрій кольорового 

динамічного освітлювання фонтана" та "Пристрій для 

поштучної подачі деталей". 
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 В 1995 році два місяці працює охоронником у 

книжковому магазині (нічним сторожем). «Лихі 90‐ті» 

прискорили рішення Костянтина Ілліча кардинально змінити 

справу свого життя. 

 З грудня 1995 року є одним із засновників і генеральним 

директором ТОВ "Фірма "Константа ‐ І, ЛТД", основним видом 

діяльності якої було розповсюдження навчально‐методичної 

літератури. За майже 19‐річне керівництво Костянтином 

Іллічем, за підтримки всієї родини, друзів і своїх працівників 

була охоплена розповсюдженням науково‐методичної книги 

велика кількість навчальних закладів не тільки Запоріжжя, а й 

інших міст та областей. Працювали завзято, всі питання, 

ускладнення вирішувалися просто ‐ завдяки гумору, посмішці 

Костянтина Іссерта. Колектив став сім'єю, де допомагали, 

раділи успіхам, підтримували один одного. Весь колектив 

складався із людей з вищою або середньотехнічною освітою, 

тому розумівся на літературі і знаходив порозуміння з людьми. 

 Фірма "Константа" була представником багатьох 

видавництв і видавців, які часто приїжджали до Запоріжжя, 

була постійним учасником книжкових ярмарок, у тому числі 

"Хортицькі джерела". 

 Костянтин Ілліч багато зробив для популяризації гарних 

книжок та знайомства з видатними письменниками України. 

Для цього й організовувалися зустрічі письменників зі 

студентами вишів та читачами в Запорізькій обласній 

універсальній науковій бібліотеці, де вони ближче могли 

поспілкуватися в неофіційному теплому оточенні. Частими 

гостями були Юрій Покальчук, Андрій Курков, Ірен 

Роздобудько, Сергій Жадан, Галина Вдовиченко, Любко Дереш, 

Андрій Кокотюха, Міла Іванцова, Олександр Сидоренко 

"Фоззі", Юрій Андрухович, Марія Матіос, Костянтин Сушко, 

Ірена Карпа, Наталка Шевченко, Валентин Терлецький, Галина 

Крук. 

 



9 

 З багатьма письменниками Костянтин Ілліч став по-

справжньому близьким по духу і "по крові". 

 На жаль, тяжка хвороба укоротила віку, і 24 листопада 

2014 року його не стало. 

 

     Іссерт Лариса, 

     «доця» та директорка  

     книжкового магазину 

     "Константа" 
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"Цікавлять мене у цьому житті не так 

багато речей, які протягом останніх 

двадцяти років не дуже змінилися. Це 

максимально егоїстична позиція, 

безперечно. Саме позиція проповідництва 

мені завжди була чужою". 

 

(Уривок статті із газети "МИГ", 

 07.04.2015)  

 

Сергій Жадан, 

український поет, прозаїк, 

 перекладач, громадський активіст, 

фронтмен гуртів «Жадан і Собаки» 

 та «Лінія Маннергейма». 

 

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО ЗАПОРІЖЖЯ 

 
 "Вперше я тут був, страшно сказати, 25 років тому. Якісь 

козацькі святкування, веселі натовпи у вишиванках, запорожці в 

бутафорних шароварах на конях, національно-визвольні змагання, 

самвидавчі газети за ще радянські рублі, "Відродження нації", Драч 

із Павличком, люди, які стоять на вулиці Запоріжжя й скандують: 

Яворівський ‐ Президент!" 

 Скільки потім був у цьому місті ‐ взимку, по весні, під 

дощем і снігом, а все одно воно асоціюється з сонцем і літом. І 

жодні заводи з їхніми димами, і жодні проблеми з екологією не 

переб'ють цього відчуття сонця. Маємо ж ми право на свою 

суб'єктивність, хіба ні? 

 А ще, звісно, повертаєшся не так до міста, як до окремих 

людей ‐ яких любиш, про яких згадуєш. І навіть вони зникають, 

коли йдуть від нас, переходячи на інший бік світла, все одно ‐ 

приїжджаючи до міста, в якому вони жили, в якому ти з ними 

бачився, ти думаєш про них, подумки говориш із ними, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D1%96_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0_(%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82)
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розумієш, що так чи інакше приїхав саме до них. Для мене 

такою людиною в Запоріжжі був Костя Іссерт. 

 Скільки сиділи в його бібліотеці, скільки розмовляли, 

скільки людей було довкола! Ось нині його немає, а все одно 

приїздиш сюди й думаєш передусім про нього, відчуваючи цю 

відсутність, порожнечу в повітрі, нестачу чогось надзвичайно 

важливого. 

 Пам'ятаю, як зідзвонювався з ним у його останні дні, так 

само про щось говорили: ніби все гаразд, ніби все нормально, 

хоча зрозуміло було, що нічого нормального, нічого доброго ‐ 

все погано, все дуже погано. Але, принаймні, лишається 

пам'ять, ці спогади, міста, до яких далі повертаєшся, спільні 

знайомі, з якими далі спілкуєшся…  

 

 

 
1. На фото: Ю. Покальчук, С. Жадан, З. Баблоян , К. Іссерт 
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ВОСПОМИНАНИЯ О ДРУГЕ 
 

 Ровно год назад умер Константин Ильич Иссерт. 

Потрясающий мужик, друг, изобретатель, убежденный атеист, 

заядлый курильщик, настоящий стоик, учитель, издатель, 

культрегер, которого знали и любили многие современные 

украинские писатели, особенно Сергей Жадан и покойный 

Пако ‐ Юрий Покальчук. 

 О его смерти я узнал лишь 22 ноября. 

 Я сидел в номере какого‐то пражского пансиона, и, как 

собака, тряс головой, пытаясь избавиться от новости о смерти 

Кости. Ходил по комнате. Потом перечитывал наши 

многочисленные разговоры, часть из которых успел записать. 

Потом что‐то пил, понимая, что не успею на похороны. Что‐то 

писал. Что‐то вспоминал. Заснул в кресле. 

 На кладбище к Косте попал лишь несколько недель 

спустя. 

 Кость Ильич ‐ человек, в чьей маленькой каморке в 

подвале областной библиотеки прошло так много важных для 

меня застолий и разговоров. Один из первых взрослых, не по 

Вадим Єрченко, 

журналіст, редактор, 

сценарист, продюсер 
 

Максим Щербина, 

журналіст, фотограф, 

блогер 
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возрасту, а по внутреннему состоянию, людей, которые 

воспринимали меня как равного. 

 Ещё до нашего знакомства у Кости погиб сын. Может 

быть, поэтому на многих пацанов он смотрел как на своих 

детей. Искренне радовался их маленьким достижениям, 

шутливо пытался направлять на путь истинный, следил, чтобы 

закусывали. 

 Я думаю, что смерть человеческая наступает не тогда, 

когда тело человека умирает, а тогда, когда с его уходом 

соглашаются другие. Непосредственно в момент смерти утрату 

остро переживают лишь те, кто всегда был рядом, очень 

близкие люди. Ко всем остальным людям нити, сплетенные из 

слов, смеха, табачного дыма, тянутся еще годы. И пока эти 

связи есть, человек жив. Потому что не из мяса и костей мы 

состоим. А из мыслей и поступков. И они-то как раз не 

нуждаются в кровообращении. 

 Поэтому мне до сих пор кажется, что я могу вот так, без 

звонка, просто прийти в его подвальчик. И у него всегда 

найдется немного времени. И какой‐то домашний коньяк. И 

какая‐то история. И какая-то необидная шутка в мой адрес. 

 Да так оно, наверное, и есть. 

2. На фото: Ю. Андрухович, М. Щербина, С. Жадан, К. Іссерт, Л. Дереш, Т. Білка 
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 Галина Вдовиченко, 

українська письменниця  

та журналістка 

 

 

СПОГАД ПРО  

КОСТЯНТИНА ІЛЛІЧА 

 

Цю незабутню і світлу людину називали і Костянтин 

Ілліч, і Кость Ількович. А він називав нас сонечками. Так і чую 

його особливий тембр голосу: Галочко, со‐онечко… 

Телефонував, завжди знаходив час, щоб порадіти добрим 

новинам, ‐ він вмів розділити радість іншої людини. Мав таку 

рису, хоча в його житті було чимало суму… 

Ми спілкувалися безпосередньо лиш два‐три дні, коли у 

жовтні 2008‐го приїхали на «Хортицькі джерела» у Запоріжжя. 

На книжкову виставку‐ярмарку. Невеличким львівсько‐

київським десантом ‐ письменник Андрій Курков, видавці 

Елеонора Сімонова та Микола Кравченко (видавництво «Нора‐

Друк»), і я, авторка дебютного роману.  

На вокзалі нас зустріли Костянтин Іссерт, директор 

видавничо‐книготоргової фірми «Константа», та його доця 

Лариса, згодом з’ясувалося, невістка, помічниця у книжкових 

справах. Враження було, ніби на вокзалі зустрілися родичі.  

Стіни робочого кабінету Костянтина Ілліча були 

завішані фотографіями українських письменників, які 

побували у Запоріжжі і на літературному фестивалі у Гуляй-

полі… Микола Кравченко таких, як Костянтин Іссерт, завзятих 

та відданих людей книги у різних містах України, називав 

напівжартівливо «книжковими маніяками». Костянтин Ілліч 

усміхався, погоджуючись: такий, мовляв, і є. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
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Без таких людей нічого б тоді не вдалося…  

 Тоді у Запоріжжі під тиском побаченого розвіявся міф 

про те, що схід України не цікавиться україномовною 

книжкою. Зустрічі зі студентами у двох університетах, з 

читачами у книжковому супермаркеті продемонстрували 

неабияку цікавість до сучасної україномовної книжки. Усі 

зустрічі виходили за рамки визначеного часу, а книжки 

розійшлися, не задовільнивши попиту.  

Саме у Запоріжжі відбулося моє посвячення у 

письменники. Жартівливе і пам’ятне. Кость Ількович (ми 

називали його і так, і так) подарував мені особливу книгу ‐ 

німецькою мовою, з ілюстраціями, малюнками та схемами ‐ 

для вузького кола спеціалістів. Про гриби. І розповів про цю 

кумедну традицію так:  

«Книжки про гриби залишилися у мене як неліквід ще з 

радянських часів. Хто ще може належно оцінити таку 

несподівану книжку? ‐ Письменник. І виник ритуал: кожен 

письменник, хто гостював у мене, повертався з Запоріжжя з 

цією книжкою. Одним із перших її отримав Юрко Покальчук. А 

згодом Улян (Олесь Ульяненко), Любко Дереш…» 

- Дивися, ‐ похвалилася я Андрію Куркову. 

- Я таку маю! ‐ відповів він. ‐ Час нам усім вже вітатися 

так: «У Запоріжжі був? Книжку про гриби маєш?» ‐ 

«Йя‐йя, натюрліх»... 

Костянтин Ілліч знайшов тоді час, щоб повезти нас на 

острів Хортицю. Показав величну панораму Дніпра, козацьких 

курганів, давніх каменів‐оберегів… На одному з новітніх 

хрестів я тоді прочитала: «Славетним пращурам, Запорозьким 

козакам, від вдячних нащадків за збережену волю, честь та 

звитягу»… 

Моє відкриття і моя любов до Запоріжжя почалися з 

Костя Ільковича Іссерта. 

 

січень, 2020 р. 
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Ірен Роздобудько, 

 українська письменниця, 

ілюстраторка 

 та сценаристка 

 

 

 

 

ДОРОГИЙ ДОН КІХОТЕ! 

 
 

Гуляйполе. Спека.  Хаос анархічного літературного 

заходу. Стадіоном несеться «махновська тачанка» на чолі із 

Юрком Покальчуком в червоній сорочці. Обабіч ‐ намети і 

книжковий ярмарок. Зранку до світанку ‐ неймовірна 

фантасмагорія розмов і виступів. Калейдоскоп обличь. Серед 

них ‐ «людина в чорному»: чорна сорочка, чорні джинси, 

худорлява витончена постать. Книжка в руках. 

Десь я таке вже бачила? Де саме? О! Це ж копія фігурки 

Дон Кіхота, що стоїть у мене на письмовому столі. Тобто її 

реальне втілення ‐ матеріалізація.   

Так він і лишився в пам‘яті ‐ Дон Кіхотом запорізької 

«Константи», книжкового братства, просвітницької місії на 

теренах промислового міста.  

Ця перша зустріч в Гуляйполі стала не випадковою. Адже 

«Дон Кіхот» прибув сюди з цілком певною метою ‐ 

познайомитись з письменниками і розпочати їхні «книжкові 

тури» в Запоріжжі. З того часу почалося паломництво 

найвідоміших письменників до «книжкового лабіринту» 

Костянтина Ілліча Іссерта і його команди, адже «Константа» 

розташовувалась у довгому, відремонтованому під книжкові 

склади цокольному поверсі Запорізької обласної бібліотеки. А 



17 

в  самому кінці книжкового лабіринту був кабінет з купою 

фотографій і завжди доброю кавою.  

Кава, книжкові зустрічі, вокзали, причали, зустрічі‐

розставання. Короткі розмови и привітання ‐ «Ірусю, 

сонечко…». Вірний «Санчо» ‐ у вигляді улюбленої невістки, з 

якою він ділив горе і радості ‐ Ларисою Іссерт. 

А потім Лариса зустріла мене сама з потягу «Київ-

Запоріжжя», і ми разом з Галею Вдовиченко, котра приїхала 

львівським потягом, поїхали до нашого незабутнього пана 

Кості. Був сонячний день. І він посміхався нам з чорного 

мармуру ‐ «Ірусю, сонечко…». Так буває. Ти зустрічаєш людину, 

радієш однодумству, соромишся сказати якісь високі слова, 

адже здається, що попереду ще так багато часу. А потім 

говориш їх подумки, поглядаючи на обличчя на чорному 

мармурі.  

…В останню зустріч Костянтин Ілліч приніс нам з Ігорем 

Жуком на причал, де стояв  пароплав міжнародного 

анімаційного конкурсу «Крок»… фігурку Дон Кіхота! Таку саму, 

яка вже багато років зберігається у мене і яку я дуже люблю. Я 

не хотіла брати! Адже вона раритетна, антикварна. Таких вже 

давно не випускають ‐ не той час, не ті пріоритети: 

- У нас вже така є, пане Костю! Збережіть для себе! 

- Нехай буде і друга ‐ від мене! ‐ сказав він.  

І ось тепер на моєму письмовому столі ‐ дві чорні 

витончені статуетки лицаря Дон Кіхота, що читає книжку. І я 

думаю, що це ‐ знак. Таємний знак, що в світі існують ось такі 

Дон Кіхоти і ось такі вірні Санчо, і що десь там, в ноосферах, ми 

ще зустрінемось. Адже пам‘ять ‐ вічна. І все, що посіяно, ‐ 

сходить.  

Дорогий Дон Кіхоте, пане Костю, посміхайтеся до нас ‐ з 

небес. Любимо. І пам’ятаємо. 
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Роман Акбаш, 

 креативний директор музею 

 історії зброї в м. Запоріжжя, 

 журналіст, краєзнавець, 

 екскурсовод.   

 

 

ДОБРЫЙ ВОЛШЕБНИК 

 
 Вспоминая Константина Ильича, я всегда 

непроизвольно улыбаюсь. По‐разному ‐ иногда совсем 

украдкой, иногда очень широко. Но всегда улыбаюсь. Да, потом 

чаще всего накатывает грусть. Но все равно сначала улыбаюсь. 

Возможно, потому что Кость Ильич всегда мне казался каким‐

то добрым‐предобрым волшебником. В его глазах всегда было 

что-то магическое ‐ искорка, огонёк, может, даже 

«чертовщинка». Но в целом они неизменно были добрыми. 

Такими же, как душа и сердце Константина Ильича. Он всегда 

знал, что ты там эдакого написал в последнем номере газеты. 

И что бы ты там не «наваял», он совершенно искренне этим 

восхищался. Даже, например, статьей про чупакабру, которую 

ты просто выдумал по случаю 1 апреля. Ну вот честное слово ‐ 

так искренне, так часто восхищаться и смеяться над этой 

«чупакаброй» мог только вечно веселый, вечно добрый и вечно 

молодой человек. Такой, как Константин Ильич! А еще его 

доброта до сих пор рядом со мной. Вот даже прямо сейчас, вот 

она ‐ на книжных полках. Да я уже, бывало, даже стеснялся 

брать в руки книги в его магазине. Потому что знал, если Кость 

Ильич сейчас увидит, что ты листаешь очередную 

«Энциклопедию Запорожского края», то все ‐ он ее подарит. 

Подарит непременно, с большущим удовольствием, не 

принимая отговорок. Ведь он добрый‐предобрый волшебник! 
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 Юрий Ботнер, 

 журналист, преподаватель  

 кафедры журналистики ЗНУ 

 

 

О ДРУЖБЕ СО 

СТУДЕНЧЕСКИХ ЛЕТ… 
 

  

  

 Костя очарован книгами, мы все ‐ его умом, заботой и 

теплом. 

 В подвале областной библиотеки им. Горького он 

устраивал встречи со многими писателями и поэтами 

современности, но я его знаю ещё со студенческих лет. Мы 

вместе учились в педагогическом институте. Состояли в клубе 

веселых и находчевых, капитаном которого мне 

пощасливилось быть с участием Кости. Тогда мы выиграли у 

сборной КВН Днепропетровска. Это было прекрасное время, 

когда я влюбился в свою Валюшу, а он в очень симпатичную 

Женечку Белецкую. После учебы вместе ездили в творческие 

командировки, где нас выручал искромётный юмор и 

остроумие Кости. 

 Мы уважали Костю и как родственника Елены 

Константиновны Миксон – прекрасного знатока своего 

предмета литературы. Её лекции часто оканчивались 

аплодисментами. 

 Однажды я зашёл к Косте, а он спросил: почему я до сих 

пор не издал книгу о журналистике, ведь материала уже 

собралось много. Говорю, что это очень дорого и нет никакой 

возможности издать. Но Костя договорился с типографией в 

Тернополе, и вышла книга ‐ "Журналистское мастерство". 

Гонорар мне выдали книгами, которые быстро разошлись. 

 Хорошее и успешное это было время. Я очень сожалею, 

что его сейчас нет. 
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ЧАСТИНА ІІ. ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ 
 

ПАТЕНТИ ТА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКІ  

 ПРОПОЗИЦІЇ 
(із родинного архіву) 

 
 Устройство цветового динамического освещения 

фонтана: пат. SU1164514 A Украина: № 3628983/24‐12; заявл. 

22.07.1983; опубл. 30.06.1985, Бюл. № 24. ‐ 4 с. 

 Устройство для поштучной подачи деталей: пат. 

SU1111951A Украина: № 3585482/28‐13 ; завл. 20.04.1983 ; 

опубл. 07.09.1984, Бюл. № 33. – 2 с. 

 Электронный ВИА с цветомузыкальным устройством 

"Лилия" : [техн. паспорт] / Запорож. обл. упр. ПТО, СГПТУ № 27 

; [отв. за выпуск К. И. Иссерт]. ‐ Запорожье : Коммунар, 1982. ‐ 1 

л.; ил. 

 Выпрямитель с регулируемым стабилизированным 

напряжением : [техн. паспорт] / Запорож. обл. упр. ПТО, СГПТУ 

№ 27 ; [отв. за выпуск К. И. Иссерт]. ‐ Запорожье : Коммунар, 

1982. ‐ 1 л.; ил. 

 Устройство для сортировки деталей : [техн. паспорт] / 

Запорож. обл. упр. ПТО, СГПТУ № 27 ; [отв. за выпуск                        

К. И. Иссерт]. ‐ Запорожье : Коммунар, 1982. ‐ 1 л.; ил. 

 Устройство для резки монтажных проводов и 

экранированных кабелей по заданной длине: удостоверение на 

рационализаторское предложение № 4. Дата принятия:                

28.04.1978 г. / СПТУ № 27 ;  Иссерт К. И. ‐ [Запорожье], 1978. ‐ 1 

л. 

 Приспособление для залуживания радиодеталей и 

проводников: удостоверение на рационализаторское 

предложение № 6. Дата принятия: 03.05.1978 г. / СПТУ №27 ;  

Иссерт К. И. ‐ [Запорожье], 1978. ‐ 1 л. 

 Универсальное приспособление для разметки деталей: 

удостоверение на рационализаторское предложение № 0023. 
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Дата подачи: 13.02.1984. Дата принятия: 28.06.1984 г. / СПТУ № 

27 ; Иссерт К. И. ‐ [Запорожье], 1984. ‐ 1 л. 

 Электронный микрофарадометр: удостоверение на 

рационализаторское предложение № 0031. Дата подачи: 

11.06.1984. Дата принятия: 28.06.1984 г. / СПТУ № 27 ; Иссерт К. 

И. – [Запорожье], 1984. ‐ 1 л. 

 Устройство для электрохимической обработки и 

гальванопокрытий: удостоверение на рационализаторское 

предложение № 0091. Дата подачи: 26.11.1984. Дата принятия: 

27.12.1984 г. / СПТУ № 27 ; Иссерт К. И. ‐ [Запорожье], 1984. ‐ 1 

л. 

 Пульт дистанционного управления наническими 

средствами: удостоверение на рационализаторское 

предложение № 0117. Дата подачи: 23.03.1985. Дата принятия: 

25.03.1985 г. / СПТУ № 27 ;  Иссерт К. И. ‐ [Запорожье], 1985. ‐ 1 

л. 

 Автоматический выключатель уличного освещения: 

удостоверение на рационализаторское предложение № 0189‐

125. Дата подачи: 15.06.1985. Дата принятия: 02.07.1985 г. / 

СПТУ №27 ; Иссерт К. И. ‐ [Запорожье], 1985. ‐ 1 л. 

 Тристорный регулятор мощности: удостоверение на 

рационализаторское предложение № 0213. Дата принятия: 

27.10.1985 г. / СПТУ №27 ; Иссерт К. И. ‐ [Запорожье], 1985. ‐ 1 л. 

 Инструмент для вырезания стеклянных дисков: 

удостоверение на рационализаторское предложение № 

132/0324. Дата подачи: 20.01.1986. Дата принятия: 29.06.1986 г. 

/ СПТУ №27 ; Иссерт К. И. ‐ [Запорожье], 1986. ‐ 1 л. 

 Приспособление для заточки сверл: удостоверение на 

рационализаторское предложение № 134/0326. Дата подачи: 

17.02.1986. Дата принятия: 29.06.1986 г. / СПТУ № 27 ; Иссерт К. 

И. ‐ [Запорожье], 1986. ‐ 1 л. 

 Гибочное приспособление: удостоверение на 

рационализаторское предложение № 135/0327. Дата подачи: 

17.02.1986. Дата принятия: 29.06.1986 г. / СПТУ № 27 ; Иссерт К. 

И. ‐ [Запорожье], 1986. ‐ 1 л. 
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 Электронный стоматологический обезболиватель: 

удостоверение на рационализаторское предложение № 

137/0329. Дата подачи: 05.05.19846. Дата принятия: 29.06.1986 

г. / СПТУ № 27 ; Иссерт К. И. ‐ [Запорожье], 1986. ‐ 1 л. 

 Передвижное рабочее место регулировщика 

радиоаппаратуры: удостоверение на рационализаторское 

предложение № 139/0391. Дата подачи: 09.06.1986. Дата 

принятия: 29.06.1986 г. / СПТУ № 27 ; Иссерт К. И. ‐ [Запорожье], 

1986. ‐ 1 л. 

 Зигмашина с ручным и электрическим приводом: 

удостоверение на рационализаторское предложение № 

149/0462. Дата подачи: 26.06.1987. Дата принятия: 06.07.1987 г. 

/ СПТУ № 27 ; Иссерт К. И. ‐ [Запорожье], 1987. ‐ 1 л. 

 Сенсорный выключатель-автомат для механизмов 

зашторивания: удостоверение на рационализаторское 

предложение № 0369/141. Дата подачи: 29.10.1986. Дата 

принятия: 03.12.1986 г. / СПТУ № 27 ; Иссерт К. И. ‐ [Запорожье], 

1986. ‐ 1 л. 

 Приспособление к настольному токарному станку: 

удостоверение на рационализаторское предложение № 

0372/144. Дата подачи: 03.11.1986. Дата принятия: 03.12.1986 г. 

/ СПТУ № 27 ; Иссерт К. И. ‐ [Запорожье], 1986. ‐ 1 л. 

 Тристорный кодовый замок: удостоверение на 

рационализаторское предложение № 0375/147. Дата подачи: 

27.11.1986. Дата принятия: 03.11.1986 г. / СПТУ № 27 ; Иссерт К. 

И. ‐ [Запорожье], 1986. ‐ 1 л. 

 Система управления освещения сцены: удостоверение 

на рационализаторское предложение № 157/0515. Дата подачи: 

24.11.1987. Дата принятия: 27.11.1987 г. / СПТУ № 27 ; Иссерт К. 

И. ‐ [Запорожье], 1987. ‐ 1 л. 

 Принципиальная схема приспособления для 

обезболивания "Тари": удостоверение на рационализаторское 

предложение № 158/0516. Дата подачи: 24.11.1987. Дата 

принятия: 27.11.1987 г. / СПТУ № 27 ; Иссерт К. И. ‐ [Запорожье], 

1987. ‐ 1 л. 
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 Способ гибки листового металла: удостоверение на 

рационализаторское предложение № 160/0518. Дата подачи: 

24.11.1987. Дата принятия: 27.11.1987 г. / СПТУ № 27 ; Иссерт К. 

И. ‐ [Запорожье], 1987. ‐ 1 л. 

 Приспособление для гибки контакта: удостоверение на 

рационализаторское предложение № 164/0539. Дата подачи: 

15.03.1988. Дата принятия: 18.03.1988 г. / СПТУ № 27 ; Иссерт К. 

И. ‐ [Запорожье], 1988. ‐ 1 л. 

 Универсальное приспособление для формовки 

радиоэлементов: удостоверение на рационализаторское 

предложение № 168/0543. Дата подачи: 15.03.1988. Дата 

принятия: 18.03.1988 г. / СПТУ № 27 ; Иссерт К. И. ‐ [Запорожье], 

1988. ‐ 1 л. 

 Приспособление для сборки узла ДМЕЗ 642.017: 

удостоверение на рационализаторское предложение                                 

№ 170/0545. Дата подачи: 15.03.1988. Дата принятия: 18.03.1988 

г. / СПТУ № 27 ; Иссерт К. И. ‐ [Запорожье], 1988. ‐ 1 л. 

 Приспособление для работы со шплинтами: 

удостоверение на рационализаторское предложение                                 

№ 173/0562. Дата подачи: 26.05.1988. Дата принятия: 20.06.1988 

г. / СПТУ № 27 ; Иссерт К. И. ‐ [Запорожье], 1988. ‐ 1 л. 

 Устройство для кернения в полосовом металле: 

удостоверение на рационализаторское предложение № 

176/0565. Дата подачи: 03.06.1988 г. Дата принятия: 14.06.1988 

г. / СПТУ № 27 ; Иссерт К. И. ‐ [Запорожье], 1988. ‐ 1 л. 

 Переговорное устройство электронное: удостоверение 

на рационализаторское предложение № 180/0489. Дата подачи: 

09.01.1989. Дата принятия: 22.05.1989 г. / СПТУ № 27 ; Иссерт К. 

И. ‐ [Запорожье], 1989. ‐ 1 л. 

 Сигнализатор роения пчёл: удостоверение на 

рационализаторское предложение № 184/0493. Дата подачи: 

23.01.1989. Дата принятия: 22.05.1989 г. / СПТУ № 27 ; Иссерт К. 

И. ‐ [Запорожье], 1989. ‐ 1 л. 

 Приспособление для снятия излишков лака с печатных 

плат: удостоверение на рационализаторское предложение 
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№ 188/0497. Дата подачи: 17.03.1989. Дата принятия: 22.05.1989 

г. / СПТУ № 27 ; Иссерт К. И. ‐ [Запорожье], 1989. ‐ 1 л. 

 Прибор для проверки ППП: удостоверение на 

рационализаторское предложение № 195/0623. Дата подачи: 

07.05.1990. Дата принятия: 03.10.1990 г. / СПТУ № 27 ; Иссерт К. 

И. ‐ [Запорожье], 1990. ‐ 1 л. 

 

 

 

ЧАСТИНА ІІІ. ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ ТА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

 Филимонова Л. Говорит "Запорожсталь" : [О работе 

редактора заводского радио К. Иссерта] // Днепровский 

металлург. ‐ 1974. ‐ 1 мая. (№ 34‐35). ‐ С. 4., фото. 

 Украинская ССР. // Огнеупор. ‐ 1974. ‐ 21 июня (№ 25). ‐ 

С. 3. ; [На фото: редактор заводского радио К. И. Иссерт 

записывает на пленку выступление старшего шлифовальщика-

планировщика цеха холодного проката № 1 В. Г. Лысикова]. 

 Заводская радиогазета : [О буднях радиожурналистов, о 

работе радиоредакции рассказывает редактор заводской 

радиогазеты "За металл" К. И. Иссерт] // Днепровский 

металлург, 1975. ‐ 5 мая (№ 36). ‐ с. 4. ; [На снимке: редактор 

заводского радио К. Иссерт и корреспондент Л. Недоморацкая 

готовят очередной выпуск радиогазеты]. 

 Вход в "лабиринт" там же, где и выход! : [Призы ‐ 

замечательные книги ‐ предоставила книготорговая фирма 

"Константа и Ltd"] // Клякса. ‐ 2001. ‐ № 9. ‐ С. 3. 

 Гривцова О. Премії ‐ запорізьким книговидавцям / 

Олена Гривцова ; [За результатами першої регіональної 

книжкової виставки‐ярмарку "Хортицьки джерела‐2002", 

отримала премію в номінації "Учителю" ‐ за краще методичне 

видання для вчителів шкіл та викладачів вузів ‐ видавництво 

"Константа ЛТД"] // Запорізька правда. ‐ 2002. ‐ 19 грудня. ‐ С. 3 

; [на фото Иссерт К.]. 
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 Естеркіна І. Сни про свободу / Інга Естеркіна ; [Про 

придбання книг у магазині "Константа‐І", котрий незмінно і 

постійно пропагує сучасну українську літературу] // Суббота 

плюс, 2004. ‐ 1 квітня (№ 10). ‐ С. 12. 

 Полянчук Л. Попит на українську книгу є / Любош 

Полянчук ; [Про розмови з директором фірми "Константа‐І, 

ЛТД", який займається розповсюдженням книг, Костянтином 

Іссертом] // Запорозька Січ. ‐ 2004. ‐ 11 вересня. (№ 171). ‐ С. 4. ; 

[На фото Іссерт К. разом із своїми колегами]. 

 Тут народилося Запоріжжя: бібліографічний список : 

[Засоби масової інформації: Константа ‐ І, ЛТД. Видавничо-

книготорговельна фірма] / Запорізька ОУНБ ім. О. М. Горького 

; [уклад. Г. Нагорна]. ‐ Запоріжжя: Видавництво "Поліграф", 

2005. ‐ С. 20. 

 Жадан С. "У мене немає фанатів": інтерв'ю з 

українським письменником / провів Тарас Білка ; [згадується 

магазин "Константа‐І", де можна купити книги автора] // МИГ. ‐ 

2006. ‐ 15 сентября. ‐ С. 7. 

 Олейник С.  Андрей Курков, писатель: "Да, вам откажут. 

Но не более 500 раз" / С. Олейник // Афиша. ‐ 2006. ‐ нояб. ‐ № 

14. ‐ с. 20‐21 ; [На фото: А. Курков, И. Покальчук и К. Иссерт]. 

 Щербина М. "Константа И": книготорговля по-

запорожски / Максим Щербина ; [Константин Иссерт: "В 

Украине книги издавать выгодно, невыгодно изданное 

продавать"] // Остров Свободы. ‐ 2006. ‐ 7 декабря. ‐ с. 8, фото. 

 Українська книга у російськомовному місті: 

Письменницький десант на виставці‐ярмарку "Хортицькі 

джерела"/ Галина Вдовиченко : [Про те як авторку зустрічав у 

Запоріжжі фахівець з продажу книжок Костянтин Іссерт] // 

Високий Замок. ‐ 2008. ‐ 25 жовтня. ‐ С. 9.; фото. 

 Галерея благодійників бібліотеки: до Всеукраїнського 

дня бібліотек : інформаційний буклет / КЗ "ЗОУНБ ім. О. М. 

Горького" ЗОР ; [уклад. Н. Купреєва, ред. та відповід. за вип. І. 

Степаненко]. ‐ Запоріжжя: Видавництво ПП "АА Тандем", 2010. 

‐ 16 с. 



26 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ 
 

 Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами: 

Навчальний посібник. — К.: ВД «Професіонал», 2006. — 288 с.   

[Електронний ресурс]. - Режим доступа: http://p-

for.com/book_298_glava_22_REKOMENDUEMAJA_LITERATURA.ht

ml 

 Видавничо‐книготорговельна фірма "Константа‐І" // 

Хортицькі джерела: інформаційний буклет. ‐ Запоріжжя : ТОВ 

"ВБ "Кераміст", 2007. ‐ с. 3, 6, 14; фото. 

 Мы рождены Жаданом в Гуляй‐Поле!!!! // Зеракло 

недели, 2007 [выдержка из письма Юрия 

Андруховича: ][Електронний ресурс] . ‐ Режим доступа: 

https://goo.su/1PCX 

 Господарське законодавство: Навчальний посібник. — 

К.: ВД «Професіонал», 2007. — с. 239 [Електронний ресурс]. ‐ 

Режим доступа: https://studfile.net/preview/1850146/page:16/ 

Інформаційна довідка до питання "Про стан інформаційного 

простору Запорізької області": ІІІ розділ. Видавнича справа та 

преса [Электронный ресурс]. / Департамент інформаційної 

політики. – 2007. – 30 травня - Режим доступа: 

http://comin.kmu.gov.ua/control/ 

uk/publish/article/main?art_id=58754&cat_id=33909&search_para

m=%F0%E0%E4%E0&searchDocarch=1&searchPublishing=1 

 Хортицькі джерела ‐ 2008 [Электронный ресурс] // МИГ, 

2008. ‐ 20 жовт. ‐ Режим доступа: https://goo.su/1pcy 

 Благодійники і дарувальники Запорізької ОУНБ 

[Електронний ресурс] / КЗ "Запорізька ОУНБ" ЗОР. ‐ Режим 

доступа: https://zounb.zp.ua/node/725 

 И. Эстеркина. Ирэна Карпа: “Гроші варто вкладати в 

найкращі моменти свого життя” [Электронный ресурс] / 

И. Эстеркина // Creative journalism, 2009. ‐ 2 февр. ‐ Режим 

доступа: https://goo.su/1P70 

 Участники второго фестиваля. Культура Украины. Сайт 

благотворительного фонда "Народная книга" : "Константа-

http://p-for.com/book_298_glava_22_REKOMENDUEMAJA_LITERATURA.html
http://p-for.com/book_298_glava_22_REKOMENDUEMAJA_LITERATURA.html
http://p-for.com/book_298_glava_22_REKOMENDUEMAJA_LITERATURA.html
https://www.liveinternet.ru/users/wisenheimer/post30736545/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.zerkalo-nedeli.com/nn/show/634/55795/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.zerkalo-nedeli.com/nn/show/634/55795/
https://studfile.net/preview/1850146/page:16/
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article/main?art_id=58754&cat_id=33909&search_param=%F0%E0%E4%E0&searchDocarch=1&searchPublishing=1
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article/main?art_id=58754&cat_id=33909&search_param=%F0%E0%E4%E0&searchDocarch=1&searchPublishing=1
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article/main?art_id=58754&cat_id=33909&search_param=%F0%E0%E4%E0&searchDocarch=1&searchPublishing=1
https://zounb.zp.ua/node/725
https://zounb.zp.ua/node/725
http://ingaesterkina.blogspot.com/
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И"ЛТД [Электронный ресурс] / благотворительный фонд 

"Народная книга" . ‐ Режим доступа: https://archive.org.ua/ 

archive/2006-12-31/culture.kharkiv.org/f2000_01_k.htm 

 Екатерина Сиринёк. Мы начинали КВН!.. [О 

Запорожском КВН-движении в Запорожском государственном 

педагогическом институте (нынче ЗНУ)] [Электронный ресурс] 

/ Е. Сиринёк // Наш город, 2009. ‐ 20 мая. ‐ Режим доступа: 

https://studfile.net/preview/7170320/page:23/  

 Ірен Роздобудько та Наталка Шевченко в Запоріжжі 

[Електронний ресурс] / Буквоїд, 2009. – 18 травня. - Режим 

доступа: http://bukvoid.com.ua/events/meetings/2009/05/18/ 

132100.html 

 10 українських поетів останніх років [Электронный 

ресурс] // ИПО Репортер. UA, 2011. ‐ 4 апр. ‐ Режим доступа: 

https://reporter‐ua.com/calendar/2011/04/04  

 Каталог виставки-ярмарки «Освіта Запорізького краю – 

2012» : IІІ Міжнародний освітній Форум «Особистість в єдиному 

освітньому просторі» термін проведення: 26-29 квітня 2012 

року [Електронний ресурс] / КЗ «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» ЗОР . – 2012. – 26 квітня. - 

С. 27. - Режим екрана : 

https://virtkafedra.ucoz.ua/doks_site/aprel2012/vystovka/katalog_

vystavky.pdf 

 [Иссерт Константин Ильич] Изобретатель ИССЕРТ 

КОНСТАНТИН ИЛЬИЧ является автором следующих патентов 

[Электронный ресурс] / База патентов. ‐ Режим доступа: 

https://goo.su/1pfl 

  ООО "Фирма "Константа‐И ЛТД", магазин "Константа-И" 

[Электронный ресурс] . ‐ Режим доступа: 

http://otvet.zp.ua/companies/185/2094 

 Константа‐И, ЛТД, фирма, ООО [Электронний        ресурс] 

. ‐ Режим доступа: https://misto.zp.ua/ 

business/firm_short_832.html 

https://archive.org.ua/archive/2006-12-31/culture.kharkiv.org/f2000_01_k.htm
https://archive.org.ua/archive/2006-12-31/culture.kharkiv.org/f2000_01_k.htm
https://studfile.net/preview/7170320/page:23/
http://bukvoid.com.ua/events/meetings/2009/05/18/132100.html
http://bukvoid.com.ua/events/meetings/2009/05/18/132100.html
https://reporter-ua.com/calendar/2011/04/04
https://virtkafedra.ucoz.ua/doks_site/aprel2012/vystovka/katalog_vystavky.pdf
https://virtkafedra.ucoz.ua/doks_site/aprel2012/vystovka/katalog_vystavky.pdf
http://otvet.zp.ua/companies/185/2094
https://misto.zp.ua/business/firm_short_832.html
https://misto.zp.ua/business/firm_short_832.html
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 Константа‐И ЛТД, фирма ООО " [Электронный ресурс] / 

Деловой портал Запорожья . ‐ Режим доступа: 

http://soi.zp.ua/user/firm_info.php?id_firm=23394 

 Константа‐І, ЛТД, фірма, ТОВ [Электронный ресурс]. ‐ 

Режим доступа: https://www.ua‐region.com.ua/23851947 

 ТОВ фірма Константа‐І, ЛТД [Електронний ресурс]. ‐ 

Режим доступа: https://goo.su/1P73 

 "Константа‐И", книжный магазин [Электронный ресурс] 

/ Либра. онлайн справочник. ‐ Режим доступа: 

https://zpua.com.ua/?42534 

 Книжный магазин Константа [Электронный ресурс] / 

Справочник Запорожья . ‐ Режим доступа: https://goo.su/1p75 

 ООО "Константа-И"[Электронный ресурс] / Мета. Карта 

Украины. ‐ Режим доступа: https://goo.su/1P77 

  Константа‐И "[Электронный ресурс] / Guru.ua. ‐ Режим 

доступа: http://shop.guru.ua/zaporozhie/shop/7568/ 

 Бібліотека, роки, люди, долі: збірка нарисів та 

фотодокументів. Вип. 4. – Запоріжжя: ВАЛПІС, 2014. – с. 96. 

[Електронний ресурс]. - Режим доступа: 

https://ru.calameo.com/read/0032878158ee461adda8c 
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ДОДАТКИ 

НАГОРОДИ 

Медалі 

 

 

Награжден бронзовой медалью 

Иссерт Константин Ильич, за 

достигнутые успехи в развитии 

народного хозяйства СССР. (ВДНХ, 

1979 г.) 

 

 

Награжден золотой медалью 

Иссерт Константин Ильич, за 

достигнутые успехи в развитии 

народного хозяйства СССР. (ВДНХ, 

1987 г.) 

 

Дипломи 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломом награжден Иссерт 

Константин Ильич, мастер 

производственного обучения 

ГПТУ №27, лауреат всесоюзного 

смотра научно-технического 

творчества молодежи (1980 г.) 
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Диплом II степени, награжден 

Иссерт Константин Ильич, за 

успехи в развитии и пропаганде 

научно‐технического творчества 

молодежи. (ВДНХ УССР,                       

1982 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломом награждена 

Лаборатория технического 

творчества СПТУ‐27, руководитель 

Иссерт К., лауреат 

республиканской выставки 

научно-технического творчества 

молодёжи (ВДНХ УССР,                     

1985 г.) 

 

 

     Дипломом награжден Иссерт 

Константин Ильич, руководитель 

кружка технического творчества – 

СПТУ № 27 г. Запорожья, за 

активное участие в 

республиканской выставке 

творческих работ учащихся и 

работников системы 

профессионально-технического 

образования. (Киев, 1987 г.) 
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Дипломом награжден Иссерт 

Константин Ильич, лауреат 

Всесоюзного смотра научно-

технического творчества 

молодежи (ВС НТО,1987 г.) 

Свідоцтва 

 

Свидетельство выдано Иссерту 

Константину Ильичу о том, что он 

является участником 

Республиканской выставки 

технического и художественного 

творчества учащихся 

профтехобразования (УССР, 1982 

г.) 
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ФОТО ІЗ СІМЕЙНОГО АРХІВУ 

 

3. На фото: К. Іссерт зі своїми товаришами по службі (1966 р.) 

 

4. На фото: зліва К. Іссерт представляє один зі своїх           

запатентованих продуктів на ВДНГ (1987 р.) 
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5. На фото: Н. Колеснікова, І. Роздобудько, К. Іссерт, Л. Денисенко 

 

6. На фото: К. Іссерт, С. Жадан та О. Ульяненко 
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7. На фото: К. Іссерт разом із Фоззі 

 

8. На фото: І. Жук, І. Роздобудько, Н. Шевченко та К. Іссерт 
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9. На фото: К. Іссерт та А. Курков 

 

 
10. На фото: В. Русова, К. Іссерт, І. Степаненко, 

І. Шершньова, Н. Романів та Г. Кузнєцов 
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ХРОНОЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ ЖИТТЯ ТА 

ДІЯЛЬНОСТІ КОСТЯНТИНА ІЛЛІЧА ІССЕРТА 

 1942, 20 січня ‐ народився Костянтин Ілліч Іссерт в 

радгоспі Улус Каттакурганського району Самаркандської 

області Узбецької РСР. 

 1957‐1965 рр. ‐ навчання на фізико-математичному 

факультеті Запорізького державного педагогічного 

інституту. Служба в армії.  

 1965‐1966 рр. ‐ працює викладачем фізики в школі 

робітничої молоді (зараз Запорізька вечірня школа № 12). 

  1968 ‐ перейшов інженером в Запорізький 

міжгалузевий центр науково‐технічної інформації, в 

редакцію з радіомовлення і телебачення. 

 1970‐1972 ‐ проходить армійську службу у м. Бихові 

в Білорусі.  

 1974 ‐ перша згадка в місцевій пресі про роботу як 

редактора заводського радіо; як інтерв’юера. 

 1975 ‐ перше інтерв’ю як редактора заводської 

радіогазети. Закінчив університет марксизму-ленінізму. 

Починає працювати вальцювальником стану холодного 

прокату №1 заводу "Запоріжсталь". 

 1977‐1995 ‐ майстер виробничого навчання ПТУ 

№ 27. 

 1978 ‐ розробка пристрою для різки монтажних 

дротів та екранованих кабелів за заданою довжиною; 
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розробка пристрою для для залуження радіодеталей і 

провідників.  

 1979 ‐ за успіхи в розвитку народного господарства 

СРСР Костянтин Іссерт нагороджений бронзовою 

медаллю ВДНГ.  

 1980 ‐ майстер виробничого навчання ДПТУ № 27 

Костянтин Ілліч Іссерт нагороджений Дипломом лауреата 

всесоюзного огляду науково-технічної творчості молоді.  

 1982 ‐ розробка електронного ВІА з цвітомузичним 

пристроєм «Лілея»; розробка випрямляча з регульованою 

стабілзаційною напругою; пристрій для сортування 

деталей. Нагороджений Дипломом II степеня ВДНГ УРСР 

за успіхи в розвитку і пропаганді науково-технічної 

творчості молоді. Отримав свідоцтво учасника 

республіканськой виставки технічної і художньої 

творчості учнів профтехосвіти (Київ).  

 1983 ‐ заявки на пристрій кольорового динамічного 

освітлення фонтану; на пристрій для поштучного подання 

деталей.  

 1984 ‐ розробка універсального пристрою для 

розмітки деталей; розробка електронного 

мікрофарадометра; розробка пристрою для 

електрохімічної обробки та гальванопокриття.  

 1985 ‐ створення пульту дистанційного управління 

нанічними засобами; автоматичного вимикача вуличного 

освітлення; тристорного регулятора потужності. 

Лабораторія технічної творчості СПТУ‐27 під 
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керівництвом К. Іссерта стає лауреатом республіканської 

виставки науково‐технічної творчості молоді (Київ).  

 1986 ‐ створення інструменту для вирізання 

скляних дисків; пристрою для заточування сверл; 

гибочного засобу ; електронного стоматологічного 

обезболювання; пересувного робочого місця 

регулировщика радіоапаратури; сенсорного вимикача-

автомата для механізмів зашторювання; пристрою до 

настольного токарного станка; тристорного кодового 

замка;  

 1987 ‐ створення зіг-машини з ручним та 

електричним приводом; системи управління освітленням 

сцени; розробка принципової схеми приладу для 

обезболювання «Тарі»; винайдений спосіб гнуття 

листового металу. Нагороджений золотою медаллю ВДНГ 

за успіхи в розвитку народного господарства СРСР. 

Нагороджений дипломом за активну участь у 

республіканській виставці творчих робіт учнів та 

працівників системи профтехосвіти (Київ). 

Нагороджений дипломом Всесоюзної Ради науково‐

технічного товариства (ВС НТО) і стає лауреатом 

всесоюзного огляду науково‐технічної творчості молоді 

(Москва).  

 1988 ‐ створення пристрою для гнуття контакту; 

універсального пристрою для формування 

радіоелементів; пристрою для збирання вузла ДМЕЗ 

642.017; пристрою для роботи зі шплінтами; пристрою 

для кернення в смуговому металі. 



39 

 1989 ‐ розробка переговірного пристрою 

електронного; сигналізатора роїння пчіл; пристрою для 

зняття надлишків лаку з плат друку. 

 1990 ‐ розробка пристрою для перевірки ППП. 

 1995, грудень ‐ стає одним із засновників і 

генеральним директором ТОВ "Фірма "Константа ‐ І, ЛТД", 

основним видом діяльності якої було розповсюдження 

навчально-методичної літератури.  

 2001 ‐ фірма "Константа и Ltd" надає призи для 

конкурсів.  

 2002 ‐ за результатами першої регіональної 

книжкової виставки‐ярмарку "Хортицьки джерела-2002" 

видавництво "Константа ЛТД" отримало премію в 

номінації "Учителю" ‐ за краще методичне видання для 

вчителів шкіл та викладачів вишів . 

 2004 ‐ активна пропаганда сучасної української 

книги магазином "Константа‐І".  

 2005 ‐ у бібліографічний довідник «Тут народилось 

Запоріжжя», створений в ЗОУНБ, внесена видавничо-

книготорговельна фірма «Константа ‐ І, ЛТД» . 

 2006 ‐ український письменник С. Жадан надає свої 

книги для продажу магазину "Константа‐І"; письменник 

Андрій Курков разом з письменником І. Покальчуком 

стають друзями К. Іссерта; К. Іссерт відзначає, що 

видавати українські книжки вигідно, але продавати ‐ ні. 
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 2007 ‐ інформаційний буклет «Хортицькі джерела» 

вміщує інформацію про видавничо-книготорговельну 

фірму "Константа‐І".  

 2008 ‐ письменницький десант на виставку-

ярмарок «Хортицькі джерела». К. Іссерт зустрічає 

письменницю Галину Вдовиченко. 

 2010 ‐ до Всеукраїнського Дня бібліотек К. Іссерт 

дарує низку видань для ЗОУНБ. 

 2014, 24 листопада ‐ відійшов у вічність.  
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