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ародився 24 січня 1953 р. в с. Малаївці Красноокнянського р-ну Одеської обл. Одещина —
красивий і щедрий край, який неможливо не
любити. Завжди прагнув бути близьким до своєї сонячної та хлібної землі, піклуватися про неї. Це й визначило професійний вибір: у 1969 р., після закінчення
середньої школи, він розпочав трудову діяльність на
сільськогосподарській ниві — трактористом колгоспу
«Правда».
Упродовж 1971–1973 рр. проходив строкову армійську
службу. А після демобілізації вступив до Одеського сільськогосподарського інституту — став студентом агрономічного факультету, закінчивши його з відзнакою в 1978 р.
Здобувши освіту, Анатолій Новаковський повернувся до рідного Красноокнянського району. Спершу
працював головним агрономом колгоспу ім. Суворова,
а в 1983–1988 рр. — головою колгоспу ім. Куйбишева.
Разом із досвідом роботи приходило глибоке розуміння першочергових проблем і потреб галузі. Тому й вирішив спробувати сили на адміністративній роботі, яка
дарує більше можливостей для втілення інноваційних ідей.
У 1988 р. його обрано головою виконкому Красно
окнянської районної ради народних депутатів.
У 1991–1992 рр. обіймав посаду першого заступника голови Красноокнянської районної ради, а відтак
упродовж двох років керував ремонтно-транспортним
підприємством.
У 1994 р. Анатолій Новаковський очолив Красноокнянську районну раду народних депутатів, а після
реорганізації органів державної влади — райдержадміністрацію, головою якої був з 1995 до 1999 р.
На межі століть у кар’єрі Анатолія Григоровича розпочався обласний етап:
у 1999 р. його призначено начальником Головного
управління сільського господарства і продовольства
Одеської ОДА (з 2005 р. — ГУ агропромислового розвитку);
2010–2011 — заступник голови Одеської ОДА;
2011–2014 — директор Департаменту агропромислового розвитку Одеської ОДА.
Цей структурний підрозділ облдержадміністрації
А. Г. Новаковський очолював понад 16 років.
Агропромисловий комплекс є дуже важливою ланкою економіки регіону, де природні умови сприятливі

для вирощування зернових, соняшнику, винограду.
У період керівництва Анатолія Новаковського аграрний
сектор Одещини за показниками роботи незмінно був
лідером серед українських регіонів. У середині 2000-них
питома вага області в загальному обсязі виробництва валової продукції в Україні перевищувала 6%. Показники
з валового виробництва зерна сягали 8,7% всеукраїнських, соняшнику — понад 9%, винограду — понад 48%,
м’яса — близько 4,5%, молока — понад 5%.
Оцінюючи стан справ у галузі сьогодні, Анатолій
Григорович переконаний: щоб конкурувати з провідними світовими виробниками сільгосппродукції, українські аграрії повинні постійно вдосконалюватися
в організації, технологічній оснащеності, економіці та
маркетингу. Шлях до цього — наполеглива праця та широкий діалог усіх зацікавлених у процвітанні аграрного
сектору сторін за умови чіткої та жорсткої державної позиції в ньому.
А. Г. Новаковського обирали депутатом Одеської
обласної ради, був членом постійної комісії з питань
аграрної політики, земельних відносин та адміністративно-територіального устрою.
У 2001 р. нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. А в 2002 р. йому присвоєно
почесне звання «Заслужений працівник сільського господарства України».
Як, мабуть, і більшість людей, яким довелося долучитися до славної студентської когорти, Анатолій Григорович Новаковський згадує роки навчання в рідному
виші, як один з найкращих життєвих періодів, час високих поривань і великих надій. Маючи за плечима досвід роботи в сільському господарстві, він із перших днів
студентства міг оцінити рівень не тільки наукової наповненості, а й неабиякої практичної цінності навчальних
курсів. Завдяки високому професіоналізму, глибокому
розумінню потреб студентів і галузі та педагогічній мудрості викладачів у стінах ОДАУ завжди виховували
найкращих фахівців-аграріїв у державі. Вітаючи рідний
навчальний заклад зі 100-річчям, Анатолій Григорович
бажає йому незмінного процвітання, а його професорсько-викладацькому складу — наснаги та непохитної
віри у благородну справу виховання майбутніх господарів української землі.
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