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директор Муніципального

Савьолов Анатолій Борисович народився 25 лютого 1940 р. в місті
Нікополі Дніпропетровської області. У 1962 р. закінчив
Мелітопольський вечірній машинобудівний технікум, у 1968 р. Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, у 1988 р. факультет підвищення кваліфікації керівників промислових
підприємств при Московському інституті народного господарства; у
1990 р. - повний курс за програмою «Маркетинг і менеджмент в
машинобудуванні» при Віденському технологічному інституті.
Трудовий шлях розпочав у 1957 р. на заводі ім. Мікояна в Мелітополі. З
1962 р. працює на Мелітопольському агрегатному заводі, де пройшов
шлях від контролера ВТК підприємства до директора
Мелітопольського заводу тракторних гідроагрегатів. У 1989 р. став
заступником генерального директора. З 1994 р. протягом п'яти років
Анатолій Борисович - генеральний директор Мелітопольського заводу
тракторних гідроагрегатів. З 1999 р. працює радником генерального
директора МЗТГ і з 2000 р. також є заступником керівника
Мелітопольської філії «Відкритого міжнародного університету розвитку
людини «Україна».

У радянський період до 1992 р. тричі був обраний депутатом міської
ради народних депутатів. У статусі депутата міської ради XXII
скликання в 1994-1998 рр. брав активну участь у формуванні основ
місцевого самоврядування незалежної української держави. У
нелегкий час становлення української економіки Анатолію
Борисовичу вдалося закінчити будівництво 160-квартирного
житлового будинку, газифікувати заводську котельню, що дало
можливість безперебійного забезпечення теплом житлового масиву
Новий Мелітополь. З 1996 до 2000 рр. головував у раді директорів
м. Мелітополя. З 2000 року - заступник голови міської ради
директорів. У січні 2004 р. обраний головою Ради Старійшин
Мелітополя.

У 2006 році удостоєний звання «Почесний громадянин Мелітополя».
Написав тритомник спогадів про життя колективу заводу МЗТГ, про
його людей «Время. События. Лица».

Тритомник спогадів про життя колективу заводу МЗТГ,
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