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Н

ародився 1 січня 1946 р. в смт Ульяновка. У 1963 р.
вступив до Кіровоградського будівельного технікуму
Мінбуду УРСР. У 1966 р. отримав диплом і спеціальність «Промислове та цивільне будівництво». Протягом
наступних 3 років працював в м. Ульяновка. У 1968 р. був призваний до лав Збройних сил СРСР. Після демобілізації працював у Кіровоградському обласному управлінні сільського
господарства інженером відділу проектних робіт (1972–
1979). Робота в цій сфері потребувала нових знань, до того
ж змалку його цікавило сільське господарство. Тому вирішив
отримати вищу освіту — вступає до УСГІ. Навчання надзвичайно захоплювало хлопця, предмети давалися легко, студентські роки промайнули швидко. У 1978 р. закінчив інститут за
спеціальністю «Агрономія». З 1979 до 1986 р. працює начальником відділу міжколгоспного управління капітального будівництва Кіровоградського обласного управління сільського
господарства.
Згодом В. В. Кримського призначили начальником планово-економічного відділу міжгосподарського управління
капітального будівництва при Кіровоградському облагропромі. Цього ж року перевели на посаду провідного спеціаліста, керівника групи комплексного планування відділу
з капітального будівництва і реконструкції обласного агропромислового комітету. Протягом наступних 15 років
Валерій Володимирович змінив декілька посад. Зокрема,

1987–1989 рр. — провідний спеціаліст, заступник начальника відділу планування і розвитку матеріально-технічної
бази агропромислового комітету. У 1989 р. його призначили начальником підвідділу вільного планування, фінансування і звітності агропромислового комітету області.
Працював в управлінні капітального будівництва агропромислового комітету Кіровоградської області на посаді
начальника відділу вільного планування, фінансування
і звітності, а з 1995 до 1998 р. — заступник начальника
управління.
Останні 5 років працював в Кіровоградській облдержадміністрації. Так, протягом 1998–2000 рр. В. В. Кримський
обіймав посаду головного спеціаліста служби капітального
будівництва Управління агропромислового комплексу.
З 2000 до 2001 р. — начальник відділу моніторингу і прогнозування соціально-економічних наслідків аграрної реформи
та розвитку інфраструктури сільської місцевості головного
управління сільського господарства і продовольства Кіровоградської облдержадміністрації.
2001–2003 рр. — начальник відділу з питань розвитку інфраструктури сільської місцевості.
Валерій Володимирович нагороджений медаллю «Ветеран праці» (1991), заохочувальною трудовою відзнакою
«Знак пошани» Міністерства аграрної політики України
(2003). У грудні 2005 р. пішов на заслужений відпочинок.
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