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УНІВЕРСИТЕТ

Н

ародився 29 листопада 1954 р. в с. Шостаківці
Шаргородського району Вінницької області. Завершивши навчання у школі, в 1970 р. вступив до
Ладижинського технікуму механізації сільського господарства, де отримав кваліфікацію «технік-механік».
Після служби в армії працював техніком-діагностом
у Шаргородському районному об’єднанні «Сільгосптехніка». Упродовж 1977–1982 рр. був студентом Уманського
сільськогосподарського інституту. У роки навчання він зарекомендував себе гарним організатором, адже був старостою курсу, одним із ініціаторів, а згодом і комісаром
першого сільськогосподарського загону, де працювали комбайнерами, трактористами. Саме на їхньому курсі вперше
запровадили зустрічі випускників.
Із великою пошаною згадує викладачів, серед яких виокремлює: М. В. Недвигу, А. І. Опалка, Ю. М. Мішкурова.
Згідно з направленням, у 1982 р. П. М. Сметана призначений головним агрономом у с. Коритня Монастирищенського району Черкаської області. Вже за рік його обрали
секретарем парткому господарства.
З 1986 до 1994 р. був головою колгоспу імені Мічуріна Монастирищенського району Черкаської області. Завдяки йому
в господарстві широко впроваджували передові технології,
збудували тваринницьку ферму, реконструювали зернотокове господарство, упорядкували центр села: прокладено дороги, зведено Будинок механізатора, розпочато газифікацію.
Брав активну участь у діяльності державних органів виконавчої влади. З 1994 до 1999 р. працював
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начальником Управління сільського господарства,
першим заступником голови Монастирищенської районної державної адміністрації. З 1999 р. — голова
Маньківської РДА.
З 2003 до 2004 р. — заступник, а потім — директор
ТОВ «СевАгро».
У 2004 р. обраний головою райради Маньківського
району. З 2006 р. працював у комерційних структурах на
відповідальних посадах, тісно пов’язаних з організацією
сільськогосподарського виробництва.
Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради
України. За розбудову Української Православної Церкви
удостоєний ордена Святого Миколая Чудотворця.
Із дружиною, Швидкою Ольгою Іванівною, познайомився в інституті. Подружжя виховало двох дітей, безмежно радіють чотирьом онукам.

Н

ародився 8 січня 1961 р. в с. Плисків Погребищенського району Вінницької області. Мальовнича сільська місцевість, працьовиті селяни, які
зранку до смерканку обробляють землю, — фактори, котрі значно вплинули на вибір його майбутньої професії.
Закінчивши Плисківську середню школу, в 1977 р. став
студентом агрономічного факультету Уманського сільськогосподарського інституту. Зазначений виш надав цілеспрямованому юнакові вагому освітню базу для успішного
професійного становлення, ефективної діяльності на відповідних посадах, стрімкого кар’єрного зростання.
Трудовий шлях розпочав у 1982 р. з посади агронома колгоспу імені Леніна Погребищенського району Вінницької
області. Того ж року вступив до аспірантури Українського
науково-дослідного інституту землеробства.
Протягом 1982–1984 рр. служив у лавах Збройних сил.
Після демобілізації продовжив навчання в аспірантурі, а потім обіймав наукові посади в інституті землеробства.
Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Анатолій Федорович
захистив у 1990 р. на тему «Оптимізація основних показників родючості сірого лісового ґрунту правобережного
Лісостепу України під впливом вапнування та удобрення»
(керівник — академік Української академії аграрних наук
Г. А. Мазур).
Упродовж 1996–2002 рр. працював менеджером, головним технологом аграрних підприємств: Асоціація «Васильківська», ТОВ «Наваско», ТОВ «Шелтон».
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У 2002–2003 рр. був головним агрономом, завідувачем сектору, завідувачем відділу Центрдержродючості Міністерства
аграрної політики України. У 2003 р. став співробітником
Науково-виробничого підприємства «Райз-Агро». З 2007 р.
до 2017 р. — менеджер європейських насіннєвих компаній: «НПЦ Лембке» та «Євраліс Семенс», заступник директора ТОВ «Іннарія».
Із 2018 р. А. Ф. Столяр працює в Департаменті виробництва продукції рослинництва і тваринництва ПрАТ «Миронівський хлібопродукт», де займається питаннями
забезпечення підприємств Групи МХП високоякісним
насінням.
Автор 39 наукових публікацій.
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