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Н

ародився 28 серпня 1960 р. в м. Ужгороді.
Батько, Юліус Юліусович, — станочник, а мати,
Надія Мефодіївна, — начальник механічного цеху
на комбінаті з виробництва гофротари. За порадою найрідніших людей Олександр Юліусович вирішив навчатися
у Харківському політехнічному інституті.
Так, упродовж 1977–1983 рр. був студентом машинобудівного факультету ХПІ за спеціальністю «Гідропневмоавтоматика та гідропривід». Зі студентського життя найбільше
запам’яталася робота в студентських будівельних загонах.
Після закінчення інституту активно рухався кар’єрними
сходинками, зокрема обіймав такі посади: помічник майстра, майстер, механік ділянки з ремонту механічного
обладнання ЦГПТЛ (1983–1888), заступник начальника
ЦГПТЛ з ремонту механічного обладнання (1988–1992),
начальник цеху гарячої прокатки тонкого листа (ЦГПТЛ)
(1992–2001), головний спеціаліст з прокатного виробництва
комбінату «Запоріжсталь» (2001–2002), перший заступник
голови правління, технічний директор, перший заступник
генерального директора ВАТ «Запоріжсталь» (2002–2012).
З 2003 р. — член громадської організації «Асоціація
випускників Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». У 2007 р. обраний дійсним
членом Міжнародної академії наук екології, безпеки людини
та природи, а в 2010 р. — Академії інженерних наук України.
У 2009 р. став президентом Української асоціації
виробників та споживачів прокату. У 2006–2011 рр. був
депутатом Запорізької обласної ради V скликання
Нагороджений медаллю «За розвиток Запорізького краю»
Запорізької обласної державної адміністрації (2009), орденом ІІ ступеня Запорізької обласної ради (2010). Має почесні
звання «Заслужений металург України» (2008), «Ветеран праці
ВАТ «Запоріжсталь» (2008). Є лауреатом Державної премії
України в галузі науки і техніки за цикл робіт «Розвиток теорії, розробка та впровадження ефективних технологій вироб
ництва тонкостінної довгомірної металопродукції» (2003).
Також О. Ю. Путнокі — співавтор наукових і науковометодичних робіт: чотирьох книг і понад 40 статей на металургійну тематику; співвласник 28 патентів.
Одружений з Ольгою Михайлівною — випускницею
факультету органічної хімії ХПІ (1984). Має дві доньки та
п’ять онучок.

H

e was born on August 28, 1960 in Uzhgorod city.
His father, Yulius Yuliusovych — machine tool operator, mother, Nadia Mefodiyivna — machining workshop head at the plant of corrugated packaging production. On
the advice of closest people Oleksandr Yuliusovych decided to
enter Kharkiv Polytechnic Institute.
During the 1977–1983, he was a student of Machine Engineering Faculty KhPI in the specialty «Hydro-automatic and
hydraulic». His work in student contraction gang became the
most memorable event from his studentship.
After graduation O. Yu. Putnoki actively moved up the career
ladder, in particular held the following positions: assistant master,
master mechanic, mechanical equipment repair SHRW (1983–
1888), Deputy Head of SHRW repair mechanical equipment
(1988–1992), Head of the section of hot rolling web (SHRW)
(1992–2001), chief specialist of rental production of «Zaporizhstal» (2001–2002), First Deputy Chairman of the Board, Technical
Director, Deputy General Director of «Zaporizhstal» (2002–2012).
Since 2003 — he is a member of the public organization
«Alumni Association of National Technical University «Kharkiv
Polytechnic Institute».
In 2007, he was elected as a member of the International
Academy of Ecology, Security of human and nature, and in
2010 — Academy of Engineering Sciences of Ukraine.
In 2009, he became the Head of the Ukrainian association of manufacturers and in 2006–2011, he was a deputy of
Regional Council of Zaporizhzhya of V convocation.
He was awarded the medal «For development of Zaporizhzhya
region» of Zaporizhzhya state administration (2009), the Order of
the second degree of Zaporizhzhya Regional Council (2010).
He has honorary titles «Honored Metallurgist of Ukraine»
(2008), «Veteran of Labour JSC «Zaporizhstal» (2008). He
is a Laureate of the State Prize of Ukraine in Science and
Technology for the series of works «The development of theory,
design and implementation of efficient production technologies
of thin-walled long steel products» (2003).
Also O. Yu. Putnoki — co-author of scientific and methodical works: four books and over 40 articles on metallurgic topic;
co–owner of 28 patents.
He is married to Olha Mykhailivna — a graduate of the
Organic Chemistry Faculty of KhPI (1984). He has two daughters and five granddaughters.
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