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Цирульников
Ізраїль Матвійович
Випускник факультету промислового та цивільного
будівництва (1964)

З

Директор Виробничого кооперативу
«Сантехмонтаж». Член-кореспондент Міжнародної
інженерної академії

добувши загальну середню освіту, І. М. Цирульников вступив до будівельного технікуму, випускником якого став
у 1954 р. Протягом 1955–1957 рр. юнак служив у Радянській армії. В 1964 р. закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут. У період з 1957 по 1970 р. працював майстром,
заступником начальника та начальником виробництва трестів
«Дніпровськпромбуд» і «Коксохімтепломонтаж». З 1971 р. —
начальник спеціалізованого РБУ «Міськрембудтресту», що надалі було перейменовано на Виробничий кооператив «Сантехмонтаж», де сьогодні працює на посаді директора.
Більшу частину свого життя Ізраїль Матвійович присвятив заснуванню, зміцненню і зростанню підприємства. Всі
ці роки він самовіддано ставився до виконання своїх службових обов’язків. Завдяки невичерпній енергії, високому
професіоналізму, багаторічному досвіду, таланту керівника
й організатора в місті було побудовано підприємство нового
типу, оснащене унікальним обладнанням для виробництва
сучасних енергозберігаючих технологій, які успішно використовуються в будівництві і при капітальних ремонтах санітарно-технічних систем житлового фонду місцевих рад.
Побудовані за роки його керівництва цех з емалювання внутрішньої і зовнішньої поверхні труб та цех з теплогідроізоляції

Виробнича база «Сантехмонтаж»

труб, дали можливість не тільки м. Дніпру, а й більшості містам східної частини України значно знизити обсяг споживання газу для опалення та нагрівання води, збільшити термін служби трубопроводів до 30–50 років. Окрім того, спільно
з Придніпровською державною академією будівництва та архітектури були виконані розрахунки, які доводять, що при застосуванні в мережах труб із внутрішнім емалевим покриттям
можна на один діаметр зменшити прокладку трубопроводів,
що має величезний економічний ефект.
Бере активну участь у громадському житті міста і користується заслуженим авторитетом як підлеглих, так і керівників міської ради.
Як директор підприємства, Ізраїль Матвійович багато
сил віддає вихованню молодого покоління, а в питаннях праці виявляє принциповість, вимогливий до себе та оточуючих. Співробітники відгукуються про нього як про мудрого
і авторитетного керівника. За його плечима — багаторічний
досвід роботи і високий рівень управління виробництвом.
Під його керівництвом упродовж 1991–1993 рр. побудований цех з виготовлення трубозаготовки, оснащеної двома
конвеєрами для виготовлення деталей труб і фасонних виробів до них малого та великого діаметру. В 1998–1999 рр.
побудований цех і змонтовано обладнання для теплогідроізоляції труб діаметром від 25 до 820 мм.
За час роботи підприємства «Сантехмонтаж» було проведено капітальний ремонт сантехсистем 36 850 квартир,
виконано капітальний ремонт котлообладнання 18 котелень
і теплопунктів міста, виготовлено понад 232,1 км емальованих теплогідроізольованих труб, у тому числі 74,1 км змонтовано власними силами в м. Дніпрі.
За плідну працю та особистий внесок у розвиток нових
технологій І. М. Цирульников нагороджений орденом «Знак
Пошани», званням «Заслужений працівник сфери послуг
України», Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом» та численними грамотами Дніпропетровської міської ради і обкому профспілок.
І. М. Цирульников — людина старого гарту і твердих переконань. У доручених справах не шукає власної вигоди,
живе виключно інтересами виробництва і міста. Його загальний стаж роботи — 59 років.
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