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Н

ародився 1 червня 1960 р. в с. Розношенське Ульяновського району Кіровоградської області. Після
закінчення середньої школи, у 1977 р. вступив до
Уманського сільськогосподарського інституту. Такий вибір
був невипадковим, адже в 1959 р. цей виш закінчив батько
хлопця, Аркадій Володимирович, який все життя присвятив хліборобській справі.
Студентські роки Ігор Аркадійович називає найкращими, асоціюючи з бурхливою молодістю та неймовірною
завзятістю. Зазначає, що калейдоскоп інститутських подій
охоплює старанне опанування обраної професії у стінах
вишу та під час дозвілля, участь у художній самодіяльності,
спорті, сільськогосподарському загоні, будівництві профілакторію тощо.
Закінчивши інститут, з 1982 р. І. А. Кримський був агрономом-насіннєводом, а потім служив у Збройних силах
СРСР. Після демобілізації він повернувся в рідний колгосп
імені Леніна й до 1986 р. працював головним агрономом.
У 1986 р. став головою правління колгоспу імені Ульянова с. Вільхове, де працював до 1992 р. разом із гарним товаришем-однокурсником Віктором Васильовичем Петриком,
якого обрали сільським головою. Багато добрих справ було
зроблено.
Значний період І. А. Кримський займався підприємництвом, а в 1997 р. заснував агрофірму «Кондор». Господарство

успішно розвивалося, здійснювало соціально відповідальний бізнес, підтримувало загальноосвітні школи, школу мистецтв району та гандбольну команду місцевої ДЮСШ.
Ігор Аркадійович — депутат Благовіщенської районної
ради багатьох скликань, у 2014 р. обраний головою Благовіщенської районної ради. Ця робота для Ігоря Аркадійовича
була абсолютно новою, але одне залишалось незмінним: велика повага до людей, уміння перейнятися їхніми проблемами і допомогти вирішити.
Найбільшою відрадою І. А. Кримського є спілкування
в родинному колі. У благородній справі — виробництві
хліба — знайшли своє покликання донька Людмила та зять
Максим, підростають красуні-внучки Софія та Ніна, а дружина, Ірина Володимирівна, створює сімейний затишок.
Роки летять невпинно, а спогади повертають у студентські роки, тож Ігор Аркадійович прагне висловити щиру
подяку викладачам альма-матер: декану факультету агрономії М. В. Недвизі, проректору І. М. Карасюку, завідувачу
кафедри фізичного виховання М. Г. Євстратову, декану факультету суспільних професій О. І. Шиян, які поклали своє
життя на вівтар науки без останку.
Рідному інституту, а нині — Уманському національному
університету садівництва, І. А. Кримський бажає подальшого
процвітання, завжди бути справжньою кузнею кадрів і флагманом аграрної науки України та світу.

Зустріч випускників агрономічного факультету, 2007 р.
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