Дніпродзержинський державний
технічний університет
Несвет Володимир Васильович

Випускник металургійного факультету (1975)
Головний інженер — генеральний директор ДМКД у 2004–2005 рр.

У

1967 р., після закінчення металургійного технікуму, розпочав роботу
в мартенівському цеху № 3.
Працював третім підручним сталевара, помічником
начальника мартенівського
цеху з технології, заступником начальника цеху, заступником начальника виробничорозпорядчого відділу, начальником мартенівського цеху,
заступником генерального директора з реконструкції та
техпереобладнання, головним сталеплавильником, начальником науково-виробничого об’єднання, першим заступником голови правління — головним інженером.

У 2002 р. за розробку й реалізацію енерго- та ресурсозберігаючих технологічних циклів виробництва
металопродукції на основі комплексу печей-ковшів
і машин неперервного лиття заготовок був удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки.
За його безпосередньої участі на ДМКД запроваджено систему якості під час виробництва основних
видів продукції. Упродовж 2008–2009 рр. працював
генеральним директором Краматорського металургійного заводу імені В. В. Куйбишева, з 2009 до
2014 р. — головним інженером Алчевського металургійного комбінату. Зараз В. В. Несвет очолює
ДДАП «РАКС».

Несвет Костянтин Володимирович
Випускник металургійного факультету (1999)
Директор із виробництва та поставок продукції

Т

рудову діяльність на
ДМК Костянтин Володимирович
розпочав
у 1997 р., працював підручним сталевара спершу
конверторного, потім —
мартенівського цеху.
У 2001 р. призначений змінним майстром виробництва конверторного цеху. Із квітня 2003 до лютого 2004 р. виконував
обов’язки заступника начальника конверторного
цеху з технології, а у лютому–травні 2004 р. — заступника начальника конверторного цеху. Впродовж
2004–2008 рр. був заступником начальника конверторного цеху по технології. У лютому 2008 р. обійняв
посаду заступника начальника конверторного цеху.

У 2011–2012 рр. працював старшим змінним майстром виробництва ділянки позаагрегатного доведення сталі конверторного цеху. А у вересні 2012 р. був
призначений директором з виробництва та поставок
продукції ДМКД.
Сьогодні в підпорядкуванні Костянтина Володимировича Несвета — виробничо-розпорядчий відділ і відділ збуту, працівники яких доклали чимало зусиль для
того, аби величезне та надскладне виробництво Дніпровського металургійного комбінату імені Ф. Е. Дзержинського функціонувало як єдиний злагоджений механізм. Брат Костянтина Володимировича Олександр
Володимирович Несвет — також випускник металургійного факультету ДДТУ (1999). Нині, як і батько з
братом, він працює на «Дзержинці» — старшим виробничим майстром киснево-конверторного цеху.

Династія Несветів на виробництві (зліва направо): Олександр Володимирович,
Володимир Васильович, Костянтин Володимирович
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