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Н

ародився 14 липня 1949 р. в с. Плебанівка Шаргородського району Вінницької області. Батько,
Іван Степанович, був слюсарем на Соснівському
цукровому заводі. Мати, Надія Семенівна, працювала вчителькою Плебанівської середньої школи. Згодом родина
переїхала до с. Соснівка. Після закінчення Соснівської
восьмирічної школи А. І. Семенюк навчався в механіко-технологічному технікумі. Отримавши диплом, був направлений на роботу в білоруське місто Полоцьк.
Пройшовши службу в армії, працював теплотехніком
Соснівського цукрового заводу та інженером Рахнянського
консервного заводу. Без відриву від виробництва закінчив
Уманський сільськогосподарський інститут.
З 1979 р. обіймав керівні посади в радгоспі імені 9-ї Кримської кавалерійської дивізії с. Рахни-Лісові, а в 1986 р. призначений його директором. Радгосп часто представляв
результати старанної праці колективу в павільйоні «Садівництво» ВДНГ СРСР у Москві. Садівники радгоспу є авторами та співавторами низки винаходів та експериментів.
У 1991 р. призначений заступником генерального директора Виробничого об’єднання «Вінницясадвинпром»,
а згодом — генеральним директором Корпорації «Вінницясадвинпром». На цій посаді зарекомендував себе вмілим
керівником із непересічними лідерськими якостями, який
швидко і якісно здатний вирішувати будь-які проблеми.
У 1998 р. обраний депутатом Вінницької обласної
ради від Шаргородського виборчого округу № 30. Він добросовісно захищав інтереси територіальної громади, виконуючи їхні доручення в межах повноважень, наданих
законом, брав активну участь у місцевому самоврядуванні.
Сьогодні Анатолій Іванович ефективно здійснює керівництво успішною корпорацією, яка об’єднує виробників
плодово-ягідної продукції родючої Вінниччини. Секретом
гідних захоплення результатів господарювання називає
чорноземні ґрунти, серед найкращих у світі.
Територія Вінницької області за всіма ознаками сприятлива для плодоягідних насаджень, насамперед яблунь. Таких
чудових умов для садівництва не має жодна інша область,
передусім за оптимальною сумою температур та кількістю
опадів. Природні особливості краю висококваліфіковані фахівці корпорації поєднують з інноваційними технологіями
та новими сортами. В області створено об’єднавчий центр

садівників. За рік корпорація проводить 10–12 семінарів за
участю вітчизняних і закордонних науковців. Наприклад, із
садівниками ділилися досвідом спеціалісти з Голландії, Італії, Франції, Німеччини, Великобританії та Польщі.
За словами А. І. Семенюка, сад — це постійний клопіт
і великі витрати, адже треба зробити позакореневе підживлення, гербіцидами знищити бур’яни, продискувати
міжряддя, вручну знищити бур’яни біля дерев, кілька разів
обприскати проти шкідників і хвороб тощо. Наголошує, що
на всьому цьому слід розумітися, а ще — потрібно бути грамотним організатором.
За багаторічну плідну працю Анатолій Іванович удостоєний високих державних нагород: ордена «За заслуги»
III ступеня, медалі «Знак пошани», почесного звання «Заслужений працівник сільського господарства України».
Життєве кредо А. І. Семенюка: «Ніколи не зупинятися
на досягнутому, постійно розвиватися і самовдосконалюватися. Без перспективи і бажання йти уперед втрачається
сенс життя».
Із нагоди ювілею Уманського НУС Анатолій Іванович
від щирої душі бажає, щоб альма-матер випустила ще багато
талановитих аграріїв — справжніх фахівців своєї справи.
Він зичить, щоб педагоги університету завжди вражали
студентів високим професіоналізмом, демонструючи відмінний рівень знань, умінь та навичок, а, своєю чергою,
вихованці тішили дорогих наставників визначними досягненнями з садівництва!
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