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Н

ародився 19 березня 1971 р. в с. Великоплоске Ве- Набравшись досвіду, Вячеслав Володимирович вирішив
ликомихайлівського району Одеської області. створити власне фермерське господарство. Тому в 2004 р.
З раннього дитинства на долю хлопця випало ба- й виникло ТОВ «Айсберг», яким він керує й сьогодні. Це
гато випробувань — виховувала Вячеслава одна мати, Зі- підприємство має більше ніж 1000 га земельного фонду.
наїда Антонівна, яка працювала в місцевому колгоспі, щоб Воно спеціалізується на вирощуванні зернових (пшепіднімати сина. Та й самому юнакові доводилося поряд ниця, овес, жито, ячмінь) і технічних (кукурудза, соняшз навчанням у школі виконувати усю чоловічу роботу вдома ник) культур. Працівники ТОВ «Айсберг» цінують свого
і допомагати матері. Це загартувало в нього почуття відпові- керівника за надзвичайний професіоналізм і відданість
дальності, дисципліни та навчило відстоювати свої інтереси. справі. З ранньої весни до пізньої осені Вячеслав ВолодиЯк і більшість молодих людей того часу, мріяв про про- мирович проводить весь час серед колективу, намагається
фесію льотчика, читав літературу про літаки, уявляв себе допомогти цінною порадою, а іноді й сам сідає за кермо
за штурвалом. Але, зважаючи на схильність Вячеслава Во- трактора чи комбайна. Своїм основним життєвим кредом
лодимировича до сільського господарства, учителі школи вважає народне прислів’я: «Хто невтомно працює, той без
радили йому вступати до ОСГІ. Тож, зваживши всі «за» хліба не буває».
і «проти», вирішив послухати своїх педагогів.
Щасливий сім’янин. З дружиною Наталією МихайУ 1988 р. був зарахований на агрономічний факультет лівною познайомився ще під час навчання в ОСГІ, коли
ОСГІ. В. В. Кравцов навчався старанно, особливо подо- проходили практику в Молодіжному. Вона випускниця екобалися практичні заняття на господарствах інституту — номічного факультету 1995 р. спеціальності «Облік та аудит».
в Червоному хуторі та Молодіжному, де він удосконалював Сьогодні працює в ТОВ «Айсберг» на посаді економіста.
навички з водіння тракторів, комбайнів та іншої техніки.
Подружжя виховало двох синів. Старший Володимир — має
Вячеслав Володимирович високо оцінює й професор- дві вищі освіти, закінчив Одеський політехнічний інститут
сько-викладацький склад факультету. Йому запам’ятали та Одеський регіональний інститут державного управління
ся насамперед високий професіоналізм і авторитетність Національної академії державного управління при Презипедагогів із великої літери — декана, доц. К. К. Соколова, дентові України. Молодший Олексій — ще школяр.
професорів В. Я. Щербакова, Є. О. Юркевича та В. Ф. ЦиНезважаючи на велику зайнятість, особливо у весбульського. Як відзначає В. В. Кравцов, завдяки старан- няно-осінній період, В. В. Кравцов знаходить час для свого
ням цих висококваліфікованих викладачів випускники хоббі: ще зі студентських років захоплюється фотографуотримували ґрунтовні фахові знання
ванням. Іноді виїжджає на полювання,
і були готові до самостійної роботи одале з кожним роком це стає робити все
разу після закінчення інституту. Вони
складніше через брак часу.
стали фундаторами вироблення у ВяВячеслав Володимирович і Натачеслава Володимировича таких не
лія Михайлівна не полишають зв’язок
обхідних у майбутньому якостей, як
із доленосним навчальним закладом.
комунікабельність, відповідальність,
Кожні 5 років відвідують зустрічі вичесність, порядність, пунктуальність,
пускників. Вони з радістю згадують
цілеспрямованість, націленість на
неповторні молоді роки, проведені
результат.
в стінах ОСГІ, недоспані ночі перед ісПісля закінчення ОСГІ пішов
питами, веселі студентські свята.
працювати до КСП «Росія» помічниРідному інституту бажає успіхів
ком бригадира, а згодом бригадиром.
у підготовці високоосвічених та духоУ серпні 1994 р. перейшов до колгоспу
вно багатих фахівців сучасного рівня,
імені Кірова на посаду головного ага студентам — цікавого і плідного
Вячеслав Володимирович з дружиною
Наталією Михайлівною
ронома, де пропрацював десять років.
навчання.
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