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Н

ародився 22 травня 1979 р. в с. Гольма Балтського району Одеської області. Батько, Анатолій Сергійович, працює водієм. Мати, Таміла
Олександрівна, — за фахом фармацевт.
Дід Миколи був комбайнером. З дитинства хлопець захоплювався мальовничими полями Одещини,
любив доглядати за рослинами, що вплинуло на вибір
професії.
Вищу освіту М. А. Мороз здобував упродовж
1996–2001 рр. на агрономічному факультеті Одеського
сільськогосподарського інституту, який відіграв вирішальну роль у його житті. Адже він знав, що нелегка
праця хліборобів завжди віддячує сторицею.
Зі студентських років найкраще запам’яталися виїзні практики, які проходили в Червоному Хуторі, та виробнича практика в селекційно-генетичному інституті,
сповнені життєвих анекдотів та юнацьких витівок. Також цікавим спогадом є студентські будні в квартирі на
вул. Канатній.
Отримавши професію, Микола Анатолійович старанно працює, відвідує багато різних науково-практичних конференцій, підвищує кваліфікацію в німецькому
аграрному центрі. Трудову діяльність розпочав у 2001 р.
із посади головного агронома Сільськогосподарського

багатофункціонального кооперативу «Гольма». Працюючи за фахом, набирався досвіду з освоєння нових технологій у сільському господарстві. З 2008 до 2015 р. працював
головним технологом ТОВ «Агрофірма Росава». У 2014 р.
нагороджений грамотою за сумлінну, багаторічну і плідну
працю, високу професійну майстерність, активну життєву позицію та вагомий особистий внесок у розвиток агропромислового виробництва району.
Протягом 2002–2015 рр. був депутатом Гольмянської
сільської ради, а в 2015 р. — депутатом Балтської міської
ради. З 2016 р. обіймає посаду старости Гольмянського
старостинського округу с. Гольма Балтської об’єднаної
територіальної громади.
З рідним Одеським державним аграрним університетом М. А. Мороз підтримує тісний зв’язок, постійно
спілкується з однокурсниками, які залишилися в університеті працювати викладачами.
У вільний час Микола Анатолійович захоплюється
полюванням, риболовлею та бджільництвом. Відпочивати потрібно в гармонії з природою, щоб одержати максимум результату.
Одружений, виховує двох дітей.
Життєве кредо: «Поспішати необхідно повільно,
життя коротке».

Поле соняшнику гібриду «Суміко», фірма «Syngenta», 2018 р.

Посів кукурудзи фірми «Піонер», 2018 р.
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