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Випускник металургійного факультету (1968)
Начальник бюро управління капітального будівництва

Т

рудову діяльність на
Дніпровському металургійному комбінату імені Ф. Е. Дзержинського Л. Ю. Фрадкін розпочав
у 1957 р., після закінчення
індустріального технікуму, електриком у залізничному депо. Відслуживши в армії, повернувся
працювати на комбінат, а ввечері навчався у Дніпродзержинському металургійному заводі-втузі, який закінчив із відзнакою, здобувши фах інженера-електромеханіка.
З ім’ям Лева Юхимовича Фрадкіна пов’язана ціла
епоха в історії агломераційного цеху «Дзержинки», де
він пройшов шлях електромонтера, майстра, заступника начальника з електрообладнання. В 1973 р. призначений начальником відділу обладнання. На цій посаді
пройшов дуже серйозну школу, беручи участь у реконструкції доменної печі № 8, будівництві унікального вісепрокатного цеху й інших важливих об’єктів.
У 1975 р. повернувся на аглофабрику вже як начальник. Під його керівництвом у 1977–1978 рр. аглоцех
ДМКД упродовж семи кварталів отримував перехідний червоний прапор Мінчормету СРСР як найкращий
у галузі. У 1987 р., коли виникла загроза зупинки заводу через аварійний вихід із ладу двох рудних перевантажувачів, Л. Ю. Фрадкін отримав доручення в найкоротші терміни забезпечити введення в експлуатацію

нового обладнання. Роботи з монтажу та налагодження,
які зазвичай тривають більше року, були виконані за
вісім місяців — це стало значним досягненням і славною перемогою дніпродзержинських металургів.
Пізніше Лев Юхимович організовував на заводі будівельно-монтажне управління, яке згодом стало самостійним підприємством. Курував будівництво
вогнетривко-вапнякового цеху киснево-конверторного
комплексу. Деякий час Л. Ю. Фрадкін працював комерційним директором Криворізького державного
гірничо-металургійного комбінату «Криворіжсталь».
Л. Ю. Фрадкін брав активну участь у реалізації
масштабних проектів з модернізації та корінного технічного переобладнання комбінату, щоденному вирішенні найрізноманітніших завдань глобального та місцевого значення, підготовці технічної документації. На
етапі докорінної перебудови підприємства Лев Юхимович очолив управління капітального будівництва.
Л. Ю. Фрадкін — людина творча та діяльна, автор
майже півсотні винаходів. Його самовіддана праця
була відзначена орденом «Знак Пошани», грамотами
Президії Верховної Ради України, бронзовими медалями ВДНГ СРСР, медалями «Заслужений винахідник СРСР» і «Ветеран праці». А ще він, безумовно,
ветеран «Дзержинки».
Окрім виробничої, Лев Юхимович займається й
громадською роботою, є депутатом районного та міського рівнів. У 2008 р. був нагороджений знаком «За заслуги перед містом» ІІІ ст.

Бродський Сергій Сергійович

Випускник металургійного факультету (1976)
Генеральний директор ДМКД у 1999–2000 рр.
Головний інженер — перший заступник генерального директора.
Кандидат технічних наук

У

1976 р., здобувши в ДДІ
спеціальність інженера-металурга, С. С. Бродський розпочав роботу на
ДМКД. Працював старшим інженером ЦЗЛ, начальником групи сталеплавильної лабораторії, начальником лабораторії розливки сталі, начальником ЦЗЛ,
начальником технічного відділу комбінату та заступником генерального директора з науково-виробничої діяльності. В 1999–2000 рр. очолював комбінат, який під
його керівництвом значно збільшив об’єми виробництва
та рентабельність.
У 1983 р. Сергій Сергійович без відриву від виробництва закінчив аспірантуру ДонНДІчормету та захистив кандидатську дисертацію. Автор 77 наукових
публікацій, зокрема декількох монографій, і 46 винаходів. У 1992 р. обраний членом-кореспондентом Інженерної академії України, а в 1999 р. — президентом

Асоціації сталеплавильників України. Член редакційної колегії науково-технічного журналу «Металл и литье Украины».
Лауреат державної премії України в галузі науки
і техніки за розробку та впровадження нових технологій виробництва конверторної сталі (1991). Нагороджений бронзовими медалями ВДНГ (1983 та 1984).
З його ініціативи та за безпосередньої участі
в 1992 р. на комбінаті був створений єдиний науковотехнічний центр, що об’єднував Науково-виробниче
об’єднання (НВО), ЦДМК, технічний, проектноконструкторський відділи та відділ науково-технічної
інформації. Формування інженерного центру дозволило оперативно вирішувати всі поточні технічні питання виробництва на перспективу. С. С. Бродський —
член-кореспондент Інженерної академії наук України,
лауреат премії Ради Міністрів СРСР, заслужений працівник промисловості України. Обраний президентом
Асоціації сталеплавильників України.
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