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Н

ародився 30 вересня 1953 р. в с. Маринівка Біляївського району Одеської області в сім’ї колгоспників. Вищу освіту здобув на факультеті
механізації сільського господарства Одеського сільськогосподарського інституту. Трудову діяльність Олександр
Леонтійович розпочав на посаді інженера з техніки безпеки в колгоспі «Жовтень» (нині ДП «ДГ «Покровське».
Через три місяці перейшов працювати водієм у тому ж господарстві. З 1980 р. — головний інженер колгоспу «Жовтень». У 1987 р. обраний головою колгоспу «Жовтень»,
а з 1995 р. — директор ДП «ДГ «Покровське».
Господарство займається вирощуванням елітних сортів насіння. Водночас активно розвивається галузь тваринництва, зокрема велике значення на підприємстві надають
розведенню племінних тварин великої рогатої худоби.
Очільник «Покровського» постійно шукає шляхи
вдосконалення сільськогосподарського виробництва. Із
його ініціативи з рядового колгоспу господарство перетворилося на дослідне. Завдяки Олександру Леонтійовичу
структура збереглася і функціонує, а односельчани отримали високооплачувані робочі місця.
Підприємство неодноразово ставало переможцем у виробництві зернових і молока на районному рівні, а також
в області. «Покровське» бере участь у державних та обласних сільськогосподарських виставках, за що неодноразово
відзначене подяками Кабінету Міністрів України та Одеського обласного управління агропромислового комплексу.
На базі ДП «ДГ «Покровське» постійно проводять семінари як державного, так і обласного рівнів, «Дні поля»
тощо.
За роки професійної діяльності О. Л. Баранов займався
будівництвом і реконструкцією виробничих місць (криті
токи, установка зерноочисних споруд, м’ясокомбінат
та ін.).
Крім виробництва, велику увагу Олександр Леонтійович приділяє питанням соціального характеру з метою
забезпечення добробуту громадян, які проживають у селах, де господарство орендує землю. Так, за період його діяльності на посаді керівника господарства на території сіл
прокладено газопровід (у чотирьох селах) та водогін (у всіх
селах), збудовано Маринівську загальноосвітню школу, чотириповерховий житловий будинок, адміністративну будівлю, церкву тощо.

Завдяки О. Л. Баранову було створено Маринівську
сільську раду (до 1990 р. — Іллінська сільська рада, на відстані 14 км від с. Маринівка).
Паралельно із професійною діяльністю, багато уваги
приділяє духовно-патріотичному вихованню громади.
Створив Покровський окремий козацький полк Південно-оперативного козацького полку, який очолив як
отаман. До складу полку входить 45 дорослих (переважно
працівники підприємства) і 67 учнів Маринівської загальноосвітньої школи. Козаки Покровського окремого козацького полку здійснюють активну громадську роботу:
проведення на території Маринівської сільської ради фестивалів, присвячених державним святам, охорона правопорядку, організація дозвілля працівників підприємства,
культурних заходів для дітей Маринівської загальноосвітньої школи.
Пошук шляхів залучення інвестицій для розвитку
господарства і території Маринівської громади — одне
з головних завдань Олександра Леонтійовича. Так, було
розроблено проект з вітроенергетики і змонтовано вишку,
що визначає силу вітру. Крім того, створено проект «Маринівська Паланка», що дає можливість розвитку зеленого
туризму, діє протягом трьох років. До господарства часто
приїжджають туристи для ознайомлення з виробництвом.
Духовному відродженню на селі сприяє збудована
упродовж 1995–2000 рр. з ініціативи О. Л. Баранова сільська приходська церква, яка в 2014 р. перейшла під юрисдикцію Одеської єпархії. Нині біля Свято-Покровської
церкви споруджують чоловічий монастир.
За багаторічну працю Олександр Леонтійович удостоєний високого державного звання — «Заслужений
працівник сільського господарства України». Також не
одноразово був визнаний переможцем всеукраїнських програм: «Суспільне визнання», «Лідер галузі», «Золоті руки
країни». Нагороджений «Відзнакою губернатора», цінним
подарунком від Президента України, грамотами Кабінету
Міністрів України, обласними, районними та сільськими
грамотами. За духовну діяльність нагороджений орденом
«Різдво Христове — 2000», медаллю від екзарха, грамотами
від Митрополита Київського і всієї України Володимира
і Митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела, орденом Святого Миколая, нагородами (медалі, грамоти) від
Південно-оперативного козацького округу.
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