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Н

ародився 19 серпня 1954 р. в м. Дніпродзержинську Дніпропетровської області. У 1976 р.
закінчив металургійний факультет Дніпродзержинського індустріального інституту за спеціальністю «Ливарне виробництво чорних і кольорових
металів».
За розподілом Міністерства чорної металургії
СРСР був направлений до центральної заводської
лабораторії Дніпровського металургійного комбінату ім. Ф. Е. Дзержинського (м. Дніпродзержинськ).
На «Дзержинці» Сергій Сергійович пройшов довгий
і визначний шлях: працював старшим інженером
центральної заводської лабораторії, начальником
групи сталеплавильної лабораторії, начальником
лабораторії розливки та зливка. З 1985 до 1987 р. він
був начальником центральної заводської лабораторії,
а з 1987 до 1991 р. — начальником технічного відділу Дніпровського металургійного комбінату. У 1991–
1994 рр. С. С. Бродський — заступник генерального
директора — директор науково-виробничого об’єднання, у 1994–1995 рр. він виконував обов’язки головного інженера комбінату, а з 1995 р. був першим
заступником генерального директора — головним
інженером ДМК ім. Дзержинського. З липня 1999 р.
Сергій Сергійович Бродський очолив ВАТ «ДМК
ім. Ф. Е. Дзержинського», ставши головою правління
та генеральним директором.
У липні 2000 р. він обійняв посаду заступника
начальника головного управління економіки обласної державної адміністрації м. Дніпропетровська.
Із грудня 2000 р. Сергій Сергійович — технічний директор ВАТ «Дніпропетровський металургійний завод
ім. Петровського», а з липня 2001 р. — голова правління — генеральний директор ВАТ «Дніпропетровський
металургійний завод ім. Петровського».
З листопада 2001 р. С. С. Бродський працював технічним директором ТОВ «Техноінжиніринг». А в травні
2003 р. він очолив правління ЗАТ «Укрпромінжиніринг».
У 1991 р. Сергій Сергійович став лауреатом премії
Ради Міністрів СССР за комплекс робіт зі сталеплавильного виробництва. З 1992 р. — член-кореспондент
Інженерної академії України.
У 1993 р. він захистив дисертацію «Розробка та
дослідження раціональних способів впливу на структуру верхньої частини зливка з метою збільшен-

ня виходу придатного» на здобуття вченого ступеня
кандидата технічних наук.
С. С. Бродський — автор 169 наукових праць, зокрема трьох монографій, 87 публікацій і 79 винаходів
і патентів. Серед патентів Сергія Сергійовича: «Спосіб виробництва агломерату», «Вогнетривка набивна
маса для футерівки сталерозливних ковшів», «Кристалізатор для безперервного лиття заготовок», «Спосіб прокатування зливків пірамідальної форми на
обтискних та заготовочних станах», «Спосіб одночасного безперервного лиття прямокутних та квадратних заготовок різного поперечного перерізу на багатострумінних машинах криволінійного типу», «Спосіб
виготовлення колосників», «Шихта для вироблення
агломерату» тощо.
З 1999 до 2006 р. Сергій Бродський був президентом Асоціації сталеплавильників України.
У 1983 і 1984 рр. нагороджений медалями ВДНГ
СРСР. Указом Президента України від 12.07.1999 р.
№ 815/99 йому присвоєне почесне звання «Заслужений працівник промисловості України». Також
у 1999 р. С. С. Бродський отримав відзнаку голови
Дніпропетровської облдержадміністрації «За розвиток регіону». А у 2000 р. рішенням Президії Міжнародної кадрової академії за високий професіоналізм
і значний особистий внесок у розвиток металургійної
промисловості України він був нагороджений медаллю «За ефективне управління».
Одружений із Надією Іванівною Бродською.
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