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Голова ФГ «ПРОГРЕС Агро»

Н

ародився 21 липня 1964 р. в с. Плоске Балтського району Одеської області. Вищу освіту
здобув у 1992 р. в ОСГІ, отримавши кваліфікацію «ветеринарний лікар». Трудову діяльність розпочав
у 1982 р. в радгоспі «Прогрес» Балтського району Одеської області. Після завершення служби в лавах Радянської
армії повернувся в господарство, де працював ветеринарним лікарем і очолював профспілкову організацію радгоспу. В 1997 р. радгосп «Прогрес» було реорганізовано
в СВАТ «Прогрес», а М. Д. Лазаренка обрали головою.
В 1998 р. став засновником фермерського господарства
«ПРОГРЕС Агро», яким успішно керує дотепер.
ФГ «ПРОГРЕС Агро» — одне з найбільших і найперспективніших господарств Балтського району, пріоритетним
напрямом діяльності якого є вирощування високопродуктивного насіння зернових і технічних культур. В господарстві створено і функціонує великий енергонасичений
машинно-тракторний парк. У 2004–2005 рр. ФГ «ПРОГРЕС
Агро» стало власником паспорта-патента на вирощування
та реалізацію репродуктивного насіннєвого матеріалу. За
2010–2015 рр. придбано основних засобів на суму 40 млн грн.
Господарство має численні перемоги та нагороди:
у 2002–2015 рр. ФГ «ПРОГРЕС Агро» визнано найкращим у Балтському районі; підприємство стало переможцем у номінації «Краще фермерське господарство України»
на Першій Міжнародній спеціалізованій виставці «Україна
зернова — 2005»; нагороджено Почесною грамотою Міністерства агрополітики України і цінним подарунком — автомобілем ВАЗ-2121 «Нива»; на початку 2006 р. відзначено
Дипломом іміджевої програми «Суспільне визнання» та золотою статуеткою «Еталон якості»; у 2006 та 2007 р. стало
переможцем у трьох номінаціях Всеукраїнського конкурсу-виставки «Кращий вітчизняний товар року», отримуючи два роки поспіль дипломи переможця, три медалі та
статуетки «Кращий вітчизняний товар року»; в 2008 р. на
ювілейній 20 міжнародній виставці-ярмарку «Агро-2008»
нагороджено золотою медаллю «За кращу продукцію, технологію, наукову розробку, послугу» в номінації «За виробництво екологічно чистого, цілющого меду». Цьогоріч
у ФГ «ПРОГРЕС Агро» зафіксовано й установлено рекорд
України з максимально засіяної площі землі трактором
«Massey Ferguson» та однією широкозахватною механічною
сівалкою «KUHN MAXIMA 2 TRX TC».

Важливим фактом біографії успішного керівника фермерського господарства є його досвід як промисловця. Так,
у 2013 р. М. Д. Лазаренко очолив збанкрутіле підприємство — ТОВ «Балтська швейна фабрика», що сьогодні, як
і ФГ «ПРОГРЕС Агро», є сучасним бюджетоутворювальним
суб’єктом господарювання Одеського регіону, найбільшим
платником податків та соціальних внесків на Балтщині.
ПП «Балтська швейна фабрика» успішно співпрацює
із закордонними фірмами Німеччини, Франції, Англії,
Австрії та Польщі, а також виготовляє модний одяг жіночого, чоловічого та дитячого асортименту на внутрішній ринок України. На фабриці постійно проводять роботу
зі збільшення виробничих потужностей, модернізують
обладнання. Залучено більше ніж 220 тис. євро іноземних інвестицій; встановлено понад 100 одиниць нового
універсального обладнання; впроваджено систему автоматизованого проектування одягу, що дозволило на 50% підвищити продуктивність праці конструкторів, покращити
нормування сировини. У 2016 р. фабрика отримала найвищу оцінку європейської аудиторської перевірки.
Сьогодні М. Д. Лазаренко є найбільшим роботодавцем Балтського району, сумарна кількість створених
робочих місць складає понад 500. Він систематично здійснює громадсько-політичну діяльність, допомагає ветеранам війни та праці, інвалідам, важкохворим людям,
особам з обмеженими фізичними можливостями.
Депутат обласної ради веде активну суспільно-корисну
діяльність. Постійно перебуває серед виборців, проводить
зустрічі, особисті прийоми громадян. Принципово та наполегливо відстоює інтереси населення Балтського району.
За власні кошти збудував церкву Почаївської Ікони
Божої Матері в с. Плоске Балтського району, за що був нагороджений орденом УПЦ Преподобного Нестора Літописця І ст. Реконструював дзвіницю Свято-Успенського
Собору в м. Балта і побудував храм імені архієпископа
Луки Кримського на території Балтської центральної районної лікарні. У 2007 р. удостоєний почесного звання
«Лицар Вітчизни» з врученням «Золотого хреста» честі
і звитяги, у 2008 р. нагороджений орденом «За заслуги»
ІІІ ст., а в 2018 р. — ІІ ст. У 2016 р. відзначений орденом
УПЦ Святителя Миколая Чудотворця. Також має велику
кількість нагород від районної і державної адміністрацій,
районної і обласної рад.
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