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Випускник енергетичного факультету (1982)
Головний енергетик — начальник управління головного енергетика

Н

ародився в 1960 р.
у м. Дніпродзержинськ. У 1982 р. закінчив
Дніпродзержинський індустріальний інститут за
спеціальністю «Промислова теплоенергетика».
На Дніпровському металургійному комбінаті
імені Ф. Е. Дзержинського працює з 1987 р. Обіймав
посади начальника бюро ремонту енергоустаткування, начальника цеху промислової вентиляції,
заступника начальника енергоремонтного цеху, заступника головного енергетика з енергетичного господарства. З 2006 р. В. А. Судак — головний енергетик ПАТ «ДМКД» і начальник управління головного
енергетика. Заслужений працівник промисловості
України
Управління головного енергетика. Головне завдання енергетичного комплексу Дніпровського металур-

гійного комбінату імені Ф. Е. Дзержинського — безперебійне постачання виробництва електроенергією, парою, газом, водою й іншими видами енергії.
До його складу належать: теплоелектроцентраль
(ТЕЦ), цех водопостачання (ЦВС), газовий і кисневокомпресорний цехи (ККЦ), цех мереж і підстанцій
(ЦМП) та електротехнічна лабораторія (ЕТЛ).
УГЕ постачає холодним дуттям доменне виробництво, а також забезпечує безперебійне постачання комбінату газом і гарячою водою для теплофікації та промислово-господарських потреб. Уведення
в експлуатацію турбоповітродувки станції № 1 та
доменної печі 1М дало «Дзержинці» змогу зменшити
витрати на виробництво енергії стисненого повітря
для доменних печей і зекономити понад 6 млн м3 природного газу.
У планах — капітальні ремонти турбоповітродувок і повітропроводів холодного дуття, реалізація
програми підвищення ККД котельних агрегатів тощо.

Васильєв Сергій Миколайович

Випускник металургійного факультету (1985)
Головний прокатник

Р

оботу на Дніпровському металургійному
комбінаті імені Ф. Е. Дзержинського С. М. Васильєв розпочав у 1985 р.,
відразу після закінчення
Дніпродзержинського індустріального інституту.
Працював у новопрокатному цеху на посадах: помічника змінного майстра виробництва, змінного майстра
виробництва, старшого змінного майстра виробництва,
заступника начальника цеху з технології, заступника
начальника цеху. У 2003 р. Сергій Миколайович обійняв посаду начальника цеху, а в 2011 р. — головного
прокатника комбінату.
У 2013 р. став переможцем регіонального конкурсу
«Світоч Придніпров’я» в номінації «Найкращий металург Придніпров’я».
Прокатне виробництво. «Дзержинка» віддавна та
цілком справедливо славиться продукцією свого прокатного виробництва. Її прокатникам, неперевершеним
майстрам і справжнім віртуозам своєї справи, завжди
мало було перетворити безформну болванку на висо-

котехнологічний виріб, вони повсякчас прагнуть до
творчості, сміливого експерименту, мета якого — зробити щось уперше в світі, створити раніше небачене.
Сьогодні прокатне виробництво ДМКД включає:
новопрокатний, сортопрокатний, вісепрокатний цехи,
цех відвантаження неперервнолитої заготовки. Діапазон сортименту продукції, яка випускається, налічує
сотні найменувань: від шпунтових свай до профілів
для футерівки млинів.
У планах на 2015 р. — освоїти весь сортимент зі
108 профілерозмірів. Навчання кадрів для роботи на
новому стані «Дзержинка» здійснює власним коштом
відповідно до спеціальної програми.
Чисельність персоналу сортопрокатного цеху залишається стабільною, попри реконструкцію стану 350
у стан 400/200. У найближчому майбутньому — будівництво другої черги реконструкції зі встановленням
ще однієї нагрівальної печі та групи прокатних клітей.
Така реконструкція дозволить випускати 900 тис. т
прокатцної продукції на рік. А в перспективі амбітні
прокатники ДМК ім. Ф. Е. Дзержинського планують вийти на показники у 1,5 млн т за рахунок налагодження
роботи двох незалежних ліній: сортової та бунтової.
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