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Н

ародився 20 серпня 1953 р. в с. Серби Кодимського району Одеської області в родині колгоспників. Батьки, Афтеній Юхимович і Ганна
Юхимівна, все життя працювали в сільському господарстві. Особистий приклад тата й мами вплинув на вибір
професії хлопця.
Після закінчення Сербівської середньої школи та
проходження служби в лавах Радянської армії, навчався
в сільськогосподарському технікумі. Трудову діяльність
юнак розпочав у 1976 р. бригадиром колгоспу «Прапор
Леніна» Кодимського району.
Згодом працював у рідному селі: головою Сербівської сільської ради, головним агрономом колгоспу
ім. Т. Г. Шевченка, головою колгоспу «Шлях до комунізму», першим заступником голови виконкому Кодимської районної ради народних депутатів, директором
ВАТ «Райпостач-Кодима».
Відповідальні посади вимагали ширших знань,
і в 1977 р. А. А. Хортюк вступив на агрономічний факультет ОСГІ, який успішно закінчив у 1981 р. Навчання залишило незабутні спогади на все життя. Зв’язку з рідним
вишем Анатолій Афтенійович не перериває — активно
співпрацює з ОДАУ.
У 2002 р. А. А. Хортюк очолив Сільськогосподарське
товариство з обмеженою відповідальністю «Лан» Кодимського району Одеської області.
Завдяки плідній праці, згуртованості команди фахівців, керівників виробничих підрозділів та трудового
колективу підприємство досягло вагомих результатів у виробництві сільськогосподарської продукції та підвищенні
ефективності сільськогосподарського виробництва на
основі впровадження передових технологій, досягнень науки та життєвого досвіду. З господарства-боржника воно
перетворилося на господарство зі стабільним фінансовим підґрунтям, де створюють нові робочі місця, зростає
і своєчасно виплачується заробітна плата, сплачують податки, оновлюють та поповнюють основні виробничі засоби. В господарстві налагоджено та успішно працюють
переробні підрозділи з виробництва хлібобулочних виробів, круп, борошна та олії. За останні роки виробництво
продукції рослинництва збільшилося порівняно з 2002 р.
майже в чотири рази. На виробничих підрозділах підприємства створено належні умови для праці та відпочинку,

на високому рівні здійснюється охорона праці, дотримання техніки безпеки.
Завдяки ініціативі й активній участі А. А. Хортюка проводять заходи із благоустрою с. Серби, надають матеріальну
допомогу колишнім працівникам господарства, пенсіонерам, учасникам війни. Крім того, постійно здійснюють
благодійну допомогу школі, дитячому садку, медичному
пункту, церкві села, а також районній лікарні, районному
притулку для самотніх непрацездатних громадян. СТОВ
«Лан» також є спонсором проведення спортивних і культурно-масових заходів як у селі, так і в районі й області.
А. А. Хортюк — депутат районної ради. Бере активну
участь у громадському житті району. Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, медаллю «Ветеран праці».
За плідну діяльність неодноразово отримував почесні
грамоти Президента України, Одеської облдержадміністрації, а також неурядові нагороди та цінні подарунки.
Анатолій Афтенійович має велику дружну родину.
Дружина, Людмила Олександрівна, за фахом теж агроном, донька Наталія — юрист, педагог, донька Тетяна — економіст. У майбутньому покладається на онука
Максима, який вирішив продовжити дідову справу і вступив на агрономічний факультет ОДАУ.
У вільний час захоплюється народною музикою, ходить на полювання.
А. А. Хортюк має заслужений авторитет і повагу серед
односельчан, жителів району та колег, адже переконаний,
що головне у житті — творити людям добро.

Випускники ОСГІ С. П. Воронюк, М. О. Яцина,
А. А. Хортюк на полі соняшників СТОВ «ЛАН», 2016 р.
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