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Н

ародився 4 липня 1961 р. в с. Онопріївка Тальнівсього району Черкаської області у родині педагогів. З дитинства характеризувався наполегливістю
і працьовитістю в досягненні визначеної мети. Після закінчення середньої школи із золотою медаллю трудову діяльність розпочав трактористом. Юнак відчув поклик до землі,
яка стала основним тяжінням його життя.
Наступна сходинка розвитку С. М. Терещука була цілком осмисленою і логічною. З 1979 до 1984 р. вивчав основи
землеробства в Уманському сільськогосподарському інституті. Навчальну роботу завжди виконував ретельно, адже був
старанним студентом. Диплом з відзнакою засвідчив високу
кваліфікацію вченого агронома.
Ґрунтовні фахові знання, набуті якості аналітика
і управлінця визначили сходження перспективного молодого фахівця до вершин у господарських, наукових і державних структурах. На цьому шляху обіймав посади агрохіміка,
завідувача дільниці, директора опорного пункту Інституту
біоорганічної хімії Академії наук України.
Заклав основи виробництва гібридного насіння кукурудзи в Центральній Україні. З 1991 р. — директор Черкаського регіонального центру агрофірми «Зоря», керівник
фірми «Агро-Альянс», голова правління ТОВ «Фірма «Маїс»,
правління АТ «Маїс INK». У цей період за співучасті американської фірми «Піонер» на околиці с. Білозір’я було збудовано насіннєвий завод європейського типу.
Великий потенціал і вражаючий хист організатора аграрного виробництва Сергія Миколайовича був поцінований місцевими і державними органами влади. На посаді заступника
голови обласної державної адміністрації керував агропромисловим комплексом Черкащини, організовував роздержавлення і розпаювання колишніх колгоспних і радгоспних
земель. Досвід цієї роботи йому знадобився уже на державному рівні — як народному депутату Верховної Ради України
IV і VI скликань. Обраний заступником голови Комітету
з питань аграрної політики і земельних відносин. Плідною
і вкрай необхідною стала робота С. М. Терещука над реалізацією свого великого задуму — здійснити в Україні справжній
прорив у вітчизняному гібридному насінництві, яке б не поступалося за стандартами зарубіжному. Цій меті підпорядковані новітні технологічні зміни в сучасній агропромисловій
компанії «Маїс», якою ефективно керує Сергій Миколайович.

Компанія понад 25 років впевнено утримує позиції одного
з провідних виробників насіння в країні.
Збудовано унікальний насіннєвий завод потужністю
700 000 посівних одиниць кукурудзи в сезон, 100 000 т насіння соняшнику, ячменю, сої, гороху. Окрім насіння власної
селекції, на заводі переробляють насіння зарубіжних партнерів — до 350 000–400 000 посівних одиниць за сезон. Компанія здійснює повний цикл виробництва насіння: починаючи
з посіву в полі і завершуючи автоматичним пакуванням готової продукції.
Сергій Миколайович — лідер не тільки за посадою, а й
у житті. Він уміло керує групою компаній, даючи кожному
члену команди можливість виявляти свої здібності. Успішно
захистив дисертацію, одержавши науковий ступінь кандидата економічних наук. Другу вищу освіту здобув у Національній академії державного управління при Президентові
України (магістр державного управління).
Автор 37 і співавтор понад 100 законопроектів
про державну підтримку галузей сільського господарства,
селекційної справи у тваринництві, зерно і зернопродукти,
державний земельний кадастр, ринок землі.
За вагомий особистий внесок у розвиток сільськогосподарського виробництва, багаторічну сумлінну працю
С. М. Терещуку присвоєно почесне звання «Заслужений
працівник сільського господарства України». Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та багатьма іншими
відзнаками.
Про Сергія Миколайовича відгукуються, як про людину, щедру на благі діла. Насамперед у полі його зору — захист дитинства і поважної старості. Не шкодує коштів на
придбання побутового та навчального обладнання, проведення ремонтів закладів соціальної сфери. Агропромислова компанія перерахувала українській армії понад
мільйон гривень, закупивши і передавши військове обладнання, автомобілі. С. М. Терещук постійно підтримує воїнів
Об’єднаних сил, а також сім’ї загиблих бійців.
З нагоди славного ювілею Уманського національного
університету садівництва Сергій Миколайович бажає педагогам, студентам і випускникам альма-матер міцного
здоров’я, невичерпної наснаги та невпинного розвитку задля процвітання нашої Батьківщини!
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