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Волков  Анатолій  Анатолійович  народився  02  жовтня  1952  року  в
м. Кам'янка-Дніпровська Запорізької області.

А.А. Волков розпочав трудову діяльність у 1970 році учнем електрика
в  автопідприємстві  №  07068  м.  Дніпрорудне  Василівського  району
Запорізької  області,  звідки  був  призваний  до  лав  радянської  армії,  де  з
листопада 1970 по січень 1973 року проходив строкову службу.

Після  служби  в  армії  з  березня  по  листопад  1973  року  працював
робітником  радгоспу  «Кам'янка»  Кам'янсько-Дніпровського  району
Запорізької  області.  Був  слухачем  підготовчих  курсів  Мелітопольського
інституту  механізації  сільського  господарства,  куди  вступив  і  навчався  за
професією «Інженер-механік» по серпень 1979 року.

Трудову  діяльність  як  дипломований  спеціаліст  Волков  Анатолій
Анатолійович  розпочав  з  вересня  1979  року  у  радгоспі  ім.  Тимірязєва
Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області спочатку інженером, а з
січня 1981 по січень 1983 року - головним інженером цього господарства.

У період з лютого по червень 1983 року працював на посаді старшого
інженера  групи  технагляду  у  Кам'янсько-Дніпровському  виробничому
об'єднанні плодоовочевого господарства.

З червня 1983 року і до цього часу трудова діяльність Волкова Анатолія
Анатолійовича нерозривно пов'язана з діяльністю радгоспу «Степной» (зараз -
публічне  акціонерне  товариство  «Племзавод  «Степной»)  Кам'янсько-
Дніпровського  району  Запорізької  області,  де  по  травень  1989  року  він
працював на посаді головного інженера господарства.

З травня 1989 року по липень 1989 року виконував обов'язки директора
радгоспу  «Степной»,  а  з  липня  1989 року  став  незмінним керівником цього
підприємства: 1989-1995 роки - директор радгоспу «Степной»; з 1995 року (у
зв'язку  з  перетворенням  радгоспу  в  акціонерне  товариство)  по  2011  рік
-голова  правління  відкритого  акціонерного  товариства  «Племзавод
«Степной»  Кам'янсько-Дніпровського  району  Запорізької  області;  з  липня
2011 року і  до цього часу -  генеральний директор публічного акціонерного
товариства  «Племзавод  «Степной»  Кам'янсько-Дніпровського  району
Запорізької області.

Волков  Анатолій  Анатолійович  обирався  депутатом  Запорізької
обласної ради з 1998 року по 2006 рік.

А.А.  Волков  -  вимогливий,  принциповий  керівник,  відзначається
високим професійним рівнем. За період роботи показав себе досвідченим  та
компетентним керівником, добре володіє ситуацією в господарстві,  спрямовує
зусилля на вирішення найважливіших проблем господарства.

Використовуючи  передовий  досвід  і  новітні  сільськогосподарські
технології,  господарство  під  керівництвом  Волкова  Анатолія  Анатолійовича



займається виробництвом молока,  зерна, соняшнику, свинини та яловичини,
розведенням та реалізацією племінних свиней, переробкою молока та м'яса в
цеху  з  переробки  молока,  у  господарстві  працює  ковбасний  цех.  На
виробництві працюють  326 осіб. Господарство обробляє 9712 гектарів орної
землі,  утримує понад  1,5  тисячі  голів  великої  рогатої  худоби,  зокрема 600
дійних корів, і понад 9,5 тисячі свиней.

Завдяки  високому  професійному  рівню  Волкова  Анатолія
Анатолійовича,  враховуючи  інтенсивну  племінну  роботу  на  публічному
акціонерному  товаристві  «Племзавод  «Степной»  Кам'янсько-Дніпровського
району Запорізької  області,  за  високі досягнення у свинарстві  підприємству
п р и с в о є н о  с т а т у с  п л е м і н н о г о  з а в о д у  з  р о з в е д е н н я  с в и н е й
за породами: «Дюрок» - з 1989 року, «Велика біла» — з 2001 року, «Ландрас» - з
2009  року.  Окрім  того,  створений  новий  внутрішньопорідний  тип  свиней
породи  «Дюрок»  української  селекції  «Степовий»  з  поліпшеними
відтворювальними  якостями  та  рівнем  продуктивності,  співавтором
селекційного  досягнення  якого  є  Волков  Анатолій  Анатолійович.
Господарство  -  постійний учасник державних та міжнародних виставок із
свинарства,  неодноразово  отримувало  дипломи  переможця  за  породи  та
окремих тварин.

За  рахунок  впровадження  у  виробництво  прогресивних  технологій
успішно розвивається тваринницька галузь,  виробництво молока та свинини.
Останнім часом відбувається динаміка виробництва молока:

2011 рік - 3654 т;
2012 рік - 4394 т;
2013 рік - 4414 т;
2014 рік - 4820 т.
За  січень-липень  2015  року  виробництво  молока  порівняно  з

відповідним періодом 2014 року збільшилось з 2778 т до 3016 т, або на 8,6 %.
Удій на фуражну корову виріс з 5011 кг у 2008 році до 8156 кг. Збільшилась з
3,5 % до 3,9 % жирність молока. У 2009 році в господарстві почав працювати
цех з переробки молока, за рахунок цього в Кам'янсько-Дніпровському районі
відновлено  випуск  молочної  продукції  під  маркою  «Публічне  акціонерне
товариство  «Племзавод  «Степной»,  а  ряжанка  «Степновська»  з  масовою
часткою  жиру  4  %  стала  переможцем  регіонального  етапу  Всеукраїнського
конкурсу  якості  продукції  (товарів,  робіт,  послуг)  «100  кращих  товарів
України» у 2013 році.

Під  керівництвом  Волкова  Анатолія  Анатолійовича  господарство
постійно  технічно  переоснащується,  повністю  оновлено  комбайновий  парк,
придбано  нові  потужні  тракторні  та  зрошувальні  сільськогосподарські
машини марок  «Джон  Дір»,  «Лексіон»,  «Зимматік»,  «Кейс»,  «Фенд».  Також
постійно  вдосконалюється  технологія  вирощування  сільськогосподарських
культур.

Середня  врожайність сільськогосподарських культур за  останні  5 років
склала:  пшениця  -  29,1  ц/га;  ячмінь  -  22,9  ц/га;  кукурудза  на  зерно  -
66,3 ц/га; соя - 61,5 ц/га; горох - 21,1 ц/га.



Під керівництвом Волкова Анатолія Анатолійовича за рахунок власних
доходів  та  залучених  кредитних  ресурсів  за  останні  чотири  роки  в
господарстві  збудовано:  корівник  на  400  голів;  комбікормовий  цех
потужністю  3  тонни  на  годину;  доїльну  залу  2x20  параллель;  елеватор  на
12 тис. тонн.

За  рахунок  власного  виробництва товариство  повністю  забезпечує
кормами потреби власного тваринництва,  а  також приватних господарств
мешканців села Заповітне.

Разом  із  зростанням  господарства  зростає  і  довіра  селян  до  його
керівника.  У селі Заповітному 1230 мешканців. Село повністю газифіковане.
Сільські  дороги  та  дороги  на  тваринницькі  ферми -  з  твердим покриттям.
Основна  частина  працездатного  населення  села  залучена  до  роботи  в
публічному  акціонерному  товаристві  «Племзавод  «Степной».  Волков
Анатолій  Анатолійович  велику  увагу  приділяє  розвитку  та  збереженню
соціальної  сфери  населення,  постійно  надає  спонсорську  допомогу
сільській школі, районній лікарні, ветеранській організації.

ПАТ  «Племзавод  «Степной»  -  член  Асоціації  виробників  молока
України з жовтня 2010 року.

ПАТ  «Племзавод  «Степной»  -  одне  з  найкращих
високотехнологічних  підприємств  України,  одним  з  напрямків  його
спеціалізації  є  молочне  скотарство  —  виробництво  та  власна  переробка
молока.  Підприємство  постійно  нарощує  виробничі  потужності,
використовуючи передовий досвід та новітні технології.

Заборгованості  із  заробітної  плати  та  перед  бюджетами  всіх  рівнів  у
публічному акціонерному товаристві «Племзавод «Степной» немає.

Указами  Президента  України  про  відзначення  державними  нагородами
України  Волков  А.А.  був  нагороджений орденом «За  заслуги»  III ступеня
(2002 р.), орденом «За заслуги»  II ступеня (2007 р.), орденом «За заслуги» І
ступеня (2015 р.), йому присвоєно почесне звання «Заслужений працівник
сільського  господарства  України»  (2000  р.),  розпорядженнями  голови
Запорізької  обласної  ради  він  нагороджений  медаллю  «За  розвиток
Запорізького краю» (2012 р.), орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм»
III ступеня  (2007  р.),  орденом  «За  заслуги  перед  Запорізьким  краєм»  II
ступеня  (2009  р.),  трудовою  відзнакою «Знак  пошани»  (2002  р.),  Почесною
грамотою Запорізької обласної ради  (2013 р.),  неодноразово нагороджувався
Почесними  грамотами  Кам'янсько-Дніпровської  райдержадміністрації  та
районної ради.


