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Н

ародився 28 лютого
1954 р. в м. Дніпродзержинськ у родині металургів. Батько, Олексій
Григорович, працював слюсарем, а мати, Ніна Сергіївна, — тунельницею на
Баглійському коксохімічному заводі. Тому Олександр Олексійович змалку добре
розумів специфіку й особливості праці металурга, що значною мірою визначило його професійний вибір. Важливим
фактором стало також бажання працювати на Дніпровському металургійному комбінаті імені Ф. Е. Дзержинського, який є не лише одним із найпотужніших меткомбінатів України, а й містотвірним підприємством, «серцем»
Дніпродзержинська.
Тому в 1971 р. О. О. Сітало вступив на металургійний факультет Дніпродзержинського індустріального
інституту, який закінчив у 1976 р. Студентські роки
він згадує як напрочуд цікавий і яскравий період свого
життя. Запам’яталася, зокрема, практика 1972 р.: робота бетонником у студентському будзагоні, перші самостійно зароблені гроші. Незабутні спогади лишилися
і про дивовижний колектив кафедри ливарного виробництва, зокрема викладачів М. К. Сігарьова, О. М. Сургучова, Л. І. Пронського, О. О. Могілевцева, які, як і сам

Олександр Олексійович, пристрасно захоплювалися
шахами, й у шахових турнірах із якими неодноразово
довелося брати участь.
Здобувши освіту, О. О. Сітало розпочав роботу майстром ливарного цеху на комбінаті «Іжсталь». А з 1979
до 2006 р. він працював начальником ЦЛК, начальником
технічного управління на ДМК ім. Ф. Е. Дзержинського. У 2006–2007 рр. був начальником технічного відділу промислово-інвестиційної групи «Смарт-Холдинг»,
у 2007–2009 рр. — директором з технології Макіївського металургійного заводу, у 2009–2012 рр. — начальником технічного управління металургійного комбінату «Азовсталь», а з 2012 до 2014 р. — головним сталеплавильником ВАТ «Запоріжсталь». Нині Олександр
Олексійович — на заслуженому відпочинку.
Головним життєвим принципом О. О. Сітала,
не останню роль у формуванні якого зіграв рідний
навчальний заклад, завжди була самостійність —
у роботі, вчинках, судженнях. У ДІІ він не тільки здобув знання й опанував професію, а й навчився вирішувати завдання будь-якої складності, працювати
з літературою. Багато знайомих, із якими навчався,
нині викладають у рідному університеті. Та й сам
Олександр Олексійович бере активну участь у житті
альма-матер, зокрема певний час був головою комісії
із захисту дипломних проектів.

Моцний Валерій Васильович
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Начальник технічного відділу технічного управління

Н

ародився в 1954 р.
У 1976 р. закінчив
металургійний факультет
Дніпродзержинського індустріального інституту
за спеціальністю «Ливарне виробництво чорних
і кольорових металів». З
1978 р. працює на Дніпровському металургійному комбінаті імені Ф. Е. Дзержинського, де пройшов шлях старшого інженера, керівника групи, керівника лабораторії,
керівника ЦЗЛ. Нині працює начальником технічного
відділу технічного управління «Дзержинки». Понад
30 років майже всі дослідження, інновації, їх упровадження та розробки в сталеплавильному й інших виробництвах проходили за участю Валерія Васильовича.
Досконалий, творчий, компетентний підхід В. В. Моцного до будь-якої справи чи доручення — гарантія поваги
керівництва та колег у багатьох підрозділах підприємства, наукових працівників інститутів.
Валерій Васильович Моцний займається активним
науковим пошуком, винахідницькою діяльністю. Має
низку патентів на винаходи та корисні моделі, наукові
публікації у різних спеціалізованих виданнях.

Технічний відділ технічного управління. Дніпровський металургійний комбінат імені Ф. Е. Дзержинського належить до десятки найбільших підприємств
гірничо-металургійного комплексу України. Тому головним рушієм роботи його технічного відділу завжди
була й залишається потреба постійного оновлення,
орієнтація на підтримку стабільно високого попиту на
продукцію шляхом забезпечення її високої якості та
надійності.
У різний час технічну політику «Дзержинки» визначали талановиті керівники технічного відділу:
П. І. Маджар, Л. І. Чевела, Ю. І. Гладілін, С. С. Бродський, О. О. Сітало. Нині відділ очолює В. В. Моцний.
У технічному відділі технічного управління ДМКД
працюють фахівці різних напрямів: агломеративного
(О. А. Панченко), доменного (Ю. Р. Руденко), сталеплавильного (В. А. Дерипаско), неперервного розливання
(О. Ю. Гладилін), прокатного (Г. А. Мединський), вогнетривкого (А. І. Спільчак), теплотехніки (Г. С. Хадрига), стандартизації (В. А. Невмивако), нової техніки
(С. Г. Гончаренко) — всі випускники ДДТУ різних років. Це — високоінтелектуальна, високопрофесійна та
злагоджена команда, яка може впоратися із завданням будь-якої складності.

211

