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Н

ародився 12 квітня 1965 р. в с. Розношенське
Ульяновського району Кіровоградської області.
Швидко промайнули шкільні роки і настав час
служби в Збройних силах СРСР.
Після демобілізації в 1985 р. питання вибору вищого навчального закладу не виникло, оскільки юнак
був справжнім продовжувачем сімейної династії Кримських: діда, Володимира Яковича, батька, Аркадія Володимировича, дядька, Валерія Володимировича, брата,
Ігоря Аркадійовича, які присвятили своє життя хліборобській справі.
У студентські роки зарекомендував себе чудовим
спортсменом-гандболістом і музикантом вокально-інструментального ансамблю інституту. Чимало гастролював. Закінчивши агрономічний факультет, з 1990 р.
працював агрономом Кіровоградської сортодослідної
станції.
У 1997 р. Олег Аркадійович створив фермерське господарство «Ікар-Агроінвест» і став його головою, а також

засновником агрофірми «Кондор». Народження доньки
Ольги в 1999 р. надихнуло О. А. Кримського на звершення
нових планів.
Метою розвитку господарства СФГ «Ікар-Агроінвест» та агрофірми «Кондор» є впровадження інноваційних технологій, поліпшення якості продукції,
нарощування обсягів виробництва, пошук нових ринків
збуту, створення додаткових робочих місць. Над вирішенням цих питань активно працюють керівники і фахівці
господарства.
СФГ «Кондор» тісно співпрацює з селищними радами щодо підтримки соціально-культурної сфери й
розвитку інфраструктури села. Суттєву допомогу надає
господарство й районній лікарні. Там за його фінансової
підтримки відремонтовано кілька палат, а в пологовому
відділенні зроблено капітальний ремонт.
Не залишаються поза увагою «Кондора» школи й
дитячі садки, дитячо-юнацька спортивна школа. А їх
підшефна гандбольна команда неодноразово здобувала перемогу на змаганнях
усіх рівнів і не раз ставала призером першості
України з гандболу. Під
егідою сільгосппідприємства працює й вокальний гурт «Кристал».
Жоден культурно-масовий захід Благовіщенського не проходить
без цього творчого співочого колективу.
Олег Аркадійович
наголошує: «Успіх не
прийде до вас сам, ви
повинні досягти його,
а це можливо лише тоді,
коли є колектив однодумців, у якому кожен працівник відчуває турботу
про себе та має впевненість у стабільному заПосвята в студенти, 1985 р.
втрашньому дні».
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