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У

1978–1983 рр. здобував інженерну освіту
на металургійному факультеті Дніпродзержинського
індустріального
інституту, а згодом упродовж року працював у ДІІ
інженером-дослідником.
Закінчивши аспірантуру Київського політехнічного
інституту, розпочав роботу у ВАТ «Дніпровагонмаш»:
пройшов шлях інженера-технолога, начальника технологічного бюро, заступника головного металурга та
головного металурга заводу.

З 1998 до 2012 р. Є. О. Сургучов працював на «Дзержинці», був начальником бюро безперервної розливки сталі, начальником відділу безперервної розливки
сталі, заступником начальника технічного відділу.
Надавав великої ваги раціоналізаторській діяльності,
зокрема щодо технології безперервної розливки сталі.
З 2012 р. Євген Олександрович — головний металург Дніпродзержинського сталеливарного заводу.
Батько, Олександр Миколайович, — доцент ДДТУ.
Старший син Кирило закінчив металургійний факультет ДДТУ в 2009 р., працює начальником технологічного
бюро на сталеливарному заводі. А нині в університеті
навчається молодший син Дмитро.

Парфьонов Євген Борисович
Випускник механічного факультету (1984)
Начальник агломераційного цеху № 2

Н

ародився в 1962 р.
у м. Дніпродзержинськ. У 1984 р. закінчив Дніпродзержинський
індустріальний інститут,
здобувши фах інженерамеханіка. Того ж року
розпочав трудову діяльність на ДМКД на посаді помічника майстра з ремонту основного технологічного механообладнання агломераційного цеху № 2. Упродовж 1987–1990 рр. був
монтажником обладнання коксохімічного виробництва
пусково-налагоджувального обладнання тресту «Коксохімтепломонтаж». У 1990 р. Є. Б. Парфьонов повернувся на «Дзержинку», працював майстром слюсарної
ділянки з ремонту основного технологічного обладнання агломераційних цехів № 1 і 2. Із 2009 до 2013 р. був

заступником начальника агломераційного цеху № 2
з обладнання, згодом — із механообладнання. З 2013 р.
Євген Борисович Парфьонов — начальник агломераційного цеху № 2.
Агломераційний цех № 2. Агломераційний цех
№ 2 сьогодні є, фактично, основою металургійного
виробництва на Дніпровському металургійному комбінаті імені Ф. Е. Дзержинського. Саме тому для нього особливо важливі й актуальні глобальні програми
оновлення, які нині активно впроваджують на ДМКД.
Ремонтний та експлуатаційний персонал цеху невтомно працює над вирішенням завдань зі збереження та підтримування в належному стані обладнання
й основних фондів. Зокрема за останні п’ять років
було проведено вісім капітальних ремонтів агломашин. Поточні ж ремонти агломашин стабільно проводять щомісяця.

Упродовж усієї історії Дніпровського металургійного комбінату імені Ф. Е. Дзержинського основою та
найкращою частиною його керівництва й колективу
спеціалістів усіх рівнів були випускники Дніпродзержинського державного технічного університету. На
всіх ділянках роботи вони зарекомендували себе грамотними, освіченими, ініціативними спеціалістами,

які можуть і вміють вирішувати складні виробничі
завдання в будь-яких економічних умовах. Сьогодні
третина працівників ДМКД є випускниками ДДТУ, які
щиро пишаються своєю альма-матер і бажають рідному університету подальшого процвітання, а колективу
викладачів і студентам — міцного здоров’я та наснаги
для нових звершень на благо металургійної галузі.
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