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Н

ародилася 18 травня 1962 р. в с. Йосипівка Ульяновського району Кіровоградської області. Хоча
її батьки — вчителі, проте з дитинства прищепили любов до сільського господарства.
Як і більшість дітей того часу, Надія Леонідівна розпочала трудову діяльність дуже рано, на току під час літніх
канікул, згодом працювала в рільничій бригаді колгоспу
«Росія» на вирощуванні цукрових буряків.
У 1981 р. вступила на економічний факультет Уманського сільськогосподарського інституту, де промайнули
найкращі студентські роки. Насичений п’ятирічний період
запам’ятався цікавими лекціями та семінарськими заняттями, збором врожаю картоплі та проведенням веселих
дискотек, написанням курсових робіт і отриманням диплома економіста — організатора сільськогосподарського
виробництва. Яскравим епізодом золотого студентства є
одруження зі студентом плодоовочевого факультету інституту Миколою Золотарьовим.
Упродовж 1987–2006 рр. працювала економістом у різних господарствах, але життя змушувало йти в ногу з часом, тому потрібно було перевчатися на бухгалтера.
Спілкуючись із людьми, чула лише гарні слова
про обох засновників «Кондора». І коли Ігор Аркадійович запропонував роботу бухгалтера в 2006 р., а потім і голови, погодилась не роздумуючи.
У 1997 р. брати Кримські створили свій «Кондор», за
покликом душі, з любов’ю в серці, з усією відповідальністю
перед тими, хто працює поряд, і перед односельцями.

Розпочинали колись з 80 гектарів землі та одного працівника. Поступово справи налагодилися, а люди, переконавшись у порядності керівників підприємства, охоче
віддавали їм в оренду земельні паї.
Нині це багатогалузеве господарство, яке налічує
близько 5000 гектарів землі, має невеликі свиноферму та
птахоферму, цехи для переробки сільськогосподарської
продукції.
До речі, у фермерському господарстві працює близько
ста жителів навколишніх сіл, Ігор Аркадійович та Олег Аркадійович дбають про щорічне створення кількох робочих місць. Люди, які зайняті в господарстві, задоволені
і умовами праці, і ставленням до них голови СФГ «Кондор» та його засновників. Їм імпонує увага й турбота роботодавців. Усі ці здобутки й досягнення ніхто не приніс на
блюдечку з блакитною облямівкою. Завдяки мудрості й поміркованості братів та їх наполегливій роботі було створено гарний і дружний колектив однодумців, який активно
працює заради розвитку не лише господарства, а й держави
в цілому.
Надія Леонідівна багато часу проводить на роботі, та
підтримка чоловіка Миколи, дітей Олега та Олесі і їх сімей усе згладжує, дає наснаги на новий трудовий день.
Н. Л. Золотарьова переконана: життєве кредо аграріїв просте, але таке близьке кожному, вони вболівають
не лише за власний добробут, а й за долі працівників, земляків, односельців. З нагоди ювілею бажає: «Щоб у всіх
усе було добре».
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