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Н

ародився 23 червня 1965 р. в с. Ганнопіль Тульчинського району Вінницької області, де зростав щасливою дитиною серед золотоколосих
безмежних полів.
Батько, Микола Валентинович, та мати, Олександра
Миколаївна, формували інтереси, прагнення та смаки
сина, прищеплювали йому любов до знань, рідного
краю, почуття відповідальності.
Цікавість до математики М. М. Трач виявляв ще навчаючись у школі, тому майбутню професію вирішив
пов’язати з економічною сферою, а знаючи життя села,
визначив аграрний освітній напрям.
Містом, де провів студентські роки, стала Одеса,
оскільки там здобував освіту батько Миколи Миколайовича (Одеський державний університет імені І. І. Мечникова) та навчалася сестра.
Упродовж 1982–1989 рр. М. М. Трач був студентом
економічного факультету Одеського сільськогосподарського інституту, про який зберігає найтепліші спогади.
За ґрунтовну науку щиро вдячний заступнику декана
факультету — Афанасію Васильовичу Петрову, який викладав дисципліну «Організація виробництва».
Навчався Микола Миколайович із великим ентузіазмом. Він уважно слухав і нотував лекції професіоналіввикладачів альма-матер, аналізуючи та запам’ятовуючи
почуте. Розуміючи, що для високого професіоналізму,
крім фундаментальних теоретичних знань, необхідно
сформувати вміння їх застосовувати, ще в студентські
роки великого значення надавав практиці.
Виробничі практики проводили в господарствах, які
спеціалізувалися на вирощуванні винограду та овочевих
культур; одну з практик проходив у Чехословаччині (1988).
У Збройних силах СРСР служив упродовж
1983–1986 рр. Після закінчення Одеського сільськогосподарського інституту працював головним економістом
колгоспу «Авангард» (с. Сільниця Тульчинського району Вінницької області) та здобував другу вищу освіту
в Одеському державному університеті імені І. І. Мечникова за фахом юриста (1995).
Протягом 1993–2000 рр. обіймав посаду заступника
начальника Державної податкової служби в Тульчинському районі Вінницької області. З 2000 р. — директор
СТОВ «Авангард».

Одеський сільськогосподарський інститут відіграв
визначальну роль у житті М. М. Трача, став міцним фундаментом в успішному професійному становленні та подальшому кар’єрному зростанні. Здобуті у стінах вишу
якісні економічні знання головним чином стали визначальними у фаховій діяльності.
Микола Миколайович упродовж усього життя має
активну громадську та громадянську позицію. Ще навчаюсь в інституті, він був головою Студентської ради гуртожитку № 5. У 2002–2016 рр. — депутат Тульчинської
районної ради ІV–VІІ скликань, депутат Тульчинської
міської ради VІІ скликання, голова Тульчинської районної організації Аграрної партії України.
Наразі він із великою вдячністю згадує своїх наставників — економістів-професіоналів, які були гідними для наслідування, бо заклали основи фахового
зростання, забезпечили належно високий рівень викладання. Окрім того, педагоги не лише надавали знання за
спеціальністю, а й навчали своїх студентів мислити, аналізувати складні життєві ситуації, бути особистістю.
М. М. Трач тримає руку на пульсі життя альма-матер:
щоп’ять років приїжджає на зустріч випускників економічного факультету. Щасливий сім’янин. Разом із дружиною Людмилою виховує сина Любомира.
Життєве кредо: «Якщо ти всім задоволений, то це
шлях до забуття».

Чемпіон спартакіади з легкої атлетики — збірна команда
економічного факультету разом із деканом економічного
факультету А. М. Тимчуренком (у центрі), 1982 р.
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