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Краєзнавчий відділ

З ЛЮБОВ`Ю ДО РІДНОЇ ЗЕМЛІ
( до 90-річчя з дня народження Р. Кравчук, Героя Соціалістичної праці)
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З 12
З любовю до рідної землі: до 90-річчя з дня народження Героя
Соціалістичної Праці Римми Кравчук: інформаційна довідка/ укладач В.
Москаленко. – Ярмолинці: центральна районна бібліотека, 2016. – 12с.

Коротка інформаційна довідка про життєвий та трудовий шлях нашої
землячки, бувшого директора радгоспу «Шарівка», Героя Соціалістичної Праці
Римми Олександрівни Кравчук.
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Візьму в долоні свіжу хліба скибку,
Відчую дари золотих полів,
Веде через життя срібляста нитка,
Звеличеної праці на землі.
Б. Фурман.

Розквіт і піднесення с. Шарівка на високий рівень не тільки в районі, а й в
області пов’язане з іменем Римми Олександрівни Кравчук (Сафонової).
Римма Олександрівна народилася 3
квітня 1926 року в с. Болгари Кандинського
району
Омської
області
ХантиМансійського національного округу
в
сімїслужбовців Закінчила Рождественський
сільгосптехнікум
плодоовочівництва,
пізніше Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут. У 1951 році за
направленням Київського міжобласного
тресту радгоспів прибула в село Шарівку,
де
спочатку
працювала
старшим
агрономом, а з 1955 по 1986 рік, аж до
виходу на пенсію, - незмінним директором
радгоспу «Шарівка».
Новий агроном почала з наведення порядку на землі, сівозміну завела,
склала карту удобрення полів. І це, безумовно, посприяло збільшенню
врожайності зернових культур, цукрових буряків. Згодом до радгоспу
приєднали поля місцевого колгоспу. Через деякий час, директор Павло
Ткаченко пішов на заслужений відпочинок. Тоді й запропонували головному
агроному стати керівником господарства. Після деяких вагань погодилась.
Римма Олександрівна на цій посаді сповна віддавалась такій напруженій, але
любимій роботі.
І за якихось кілька років удвоє зріс урожай зернових, що особливо
важливо для господарства, яке спеціалізується на елітному насінництві.
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І вже у шістдесятих роках вироблялось по 623.5 центнера молока, 164,6
центнера м’яса на 100 гектарів сільськогосподарських угідь. З її ініціативи
було закладено прекрасний сад.
Активна діяльність директора знайшла відображення у великих прибутках.
Завдяки цьому у значній мірі забезпечувався високий рівень агротехніки,
механізації та електрифікації виробничих процесів. Швидко було споруджено
тваринницький комплекс, придбана продуктивна сільськогосподарська техніка.
За 31 рік керівництва Римма Олександрівна вивела економічно відстале
господарство у передовики. Боролась проти недбалості, байдужості до проблем
радгоспу. А ще вчила селян жити і доглядати за культурами, любити та плекати
землю.
Повсякденною турботою була місцева середня школа, яка завдячувала їй
своєю матеріально-технічною базою. За кошти господарства було обладнано 18
навчальних кабінетів. створено зали бойової та трудової слави, переобладнані
майстерні, кімнати для 1-3 класів, корпус профорієнтаційної підготовки
старшокласників. придбано технічні засоби навчання. Учнівська виробнича
бригада школи “Супутник" в 1975 році зайняла перше місце в області і трете в
Україні.
За виховання молодого покоління в 1972 році Римма Олександрівна
отримала почесне звання "Відмінник народної освіти УРСР". Для педагогічних
працівників було побудовано квартири за кошти радгоспу.
Далеко за межами району славились добрими починаннями шарівські кадри.
Механізатори і тваринники, спеціалісти середньої ланки, педагоги і пасічники,
культпрацівники і спортсмени... До цих пір у Шарівці мешкає чимало людей,
які за часів керування господарством Риммою Олександрівною,
були
відзначені високими нагородами.
У Шарівці пронеслось чотири десятки літ. Тричі була жінка учасником
Виставки досягнень народного господарства СРСР. І тричі нагороджена
медалями: в 1963, 1978 роках - срібними, а в 1965 році - золотою.
З честю Римма Олександрівна виконала і своє призначення жінки на землі.
Вона – мати - героїня, бо народила, виховала і дала путівку в життя п'ятьом
прекрасним дітям.
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Весь життєвий шлях цієї мужньої, працелюбної жінки пронизаний любов'ю
до рідної землі, до праці, до людей. Вона була творчим спеціалістом,
заслуженим агрономом України, досвідченим і талановитим пропагандистом.
Була сильна талантом керівника з високою майстерністю взаємовідносин зі
своїми підлеглими. За успіхи, досягнуті в сільськогосподарському виробництві
та участь в громадському і суспільному житті неодноразово її нагороджували
орденами і медалями, гідно виблискували на грудях ордени Леніна, Жовтневої
революції і трудового Червоного
прапора.
Найвища
урядова
нагорода
до
Римми
Олександрівни завітала у 1966му. Указом Президії Верховної
Ради СРСР від 23 червня 1966
року їй було присвоєно високе
звання Героя Соціалістичної
праці.
За її керівництва радгосп став
справжньою
школою
будівництва. У центрі села були
збудовані будинок культури,
школа, торгівельний центр, ряд двохповерхових житлових будинків для
молодих спеціалістів, заасфальтовано сільські дороги. Тому Римму
Олександрівну цілком заслужено нагороджено орденами, медалями, була
депутатом місцевих рад багатьох скликань.
Майже 40 років життя віддала Герой Соціалістичної Праці рідному селу та
радгоспу “Шарівка”. Померла Рима Олександрівна 03. 04. 1998 року
залишивши по собі хороші справи, добру славу і багато послідовників.
І до цих пір шарівчани добрим словом згадують прекрасну жінку, люблячу
матір. Вона є прикладом для наслідування і сьогодні, бо зуміла поєднати
покликання жінки та здобути вершини трудової слави.
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