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Заслужений працівник сільського господарства

Н

ародився 4 березня 1937 р. в селянській родині спадкових хліборобів діда Якова та батька Володимира
Кримських. Володимир Якович працював трактористом, згодом бригадиром тракторної бригади, директором
МТС в Казахстані, був обраний депутатом Верховної Ради
СРСР І–ІІІ скликань.
Усе дитинство Аркадія проходило поруч із батьком,
з його турботами про землю, про врожай, про добробут
людей. Тож після закінчення школи в 1954 р., коли настала
пора обирати свій шлях у житті, хлопець без будь-яких вагань вступив до Уманського сільськогосподарського інституту. Успішно закінчивши курс навчання, в 1959 р. одержав
диплом ученого-агронома. Свою трудову діяльність розпочав у с. Розношенці на посаді головного агронома місцевої
сільськогосподарської артілі. Молодого агронома чекали
перші випробування: він мав довести на що здатний. Допомогли природна наполегливість, врівноваженість, вміння не
пасувати перед труднощами. А ще чудові наставники й вчителі — Г. О. Лета, М. О. Русавський, В. Ф. Завгородній, які передавали свій досвід, знання й мудрість, робили з молодих
спеціалістів справжніх професіоналів. Вісім років роботи
в колгоспі ім. Калініна були роками навчання й становлення,
набуття досвіду й отієї мудрості, відсутність якої не терпить
земля. То були також роки визнання його знань і здібностей, вміння контактувати з людьми, розуміти їх, що однаково

цінили і керівники, і рядові працівники. Недарма А. В. Кримського обирають секретарем парткому колгоспу, а згодом
висувають на вищі керівні посади — секретаря райкому партії та голови виконкому районної ради. Це стало своєрідною школою, де набував і вдосконалював організаторські
здібності, вміння працювати з людьми.
Згодом Аркадій Володимирович очолив ВАТ «Світанок» — повернувся до своєї улюбленої хліборобської справи.
У результаті наполегливої роботи був створений чудовий колектив однодумців-професіоналів, які впевнено вивели господарство в число перших не лише в районі, а й в області.
За багаторічну сумлінну працю А. В. Кримського відзначено двома орденами Трудового червоного прапора, орденом « Знак пошани» та багатьма медалями, присвоєно
звання «Заслужений працівник сільського господарства».
Кажуть, хто народив сина, посадив дерево та побудував хату, той недарма прожив своє життя. Тут в Аркадія Володимировича все в порядку. Разом із дружиною Неонілою
Іванівною виховали двох синів, які, до речі, успадкували
батьківську спеціальність. Що стосується посадженого дерева, то і райцентрівський парк, який став заповідником,
і ялинкове вбрання багатьох вулиць міста, закладали не
без його участі й піклування, як і багато житлових будинків та соціально-культурних об’єктів, коли він був районним головою.

А. В. Кримський та Герой Соціалістичної Праці М. О. Русавський
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