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Н

ародився 23 жовтня 1959 р. в с. Рудківці Новоушицького району Хмельницької області.
Михайло Олексійович — садівник у третьому
поколінні, бо ще його дідусь у 1924 р. мав двадцять гектарів садів, виноградників та ягідників. Батьківські
корені сприяли вибору майбутнього фаху. Протягом
1981–1986 рр. навчався в Уманському сільськогосподарському інституті, де отримав кваліфікацію вченого агронома-плодоовочівництва та виноградарства. Зауважує,
що після закінчення інституту вже більше ніж 30 років
займається садівництвом, і якби сьогодні постав тогочасний вибір, нічого не змінював би.
Про роки навчання згадує з ностальгією і трепетом.
Вдячний мудрим викладачам за те, що вкладали душу, сіючи
зерна науки, докладали великих зусиль для формування
студентів як висококваліфікованих фахівців. Серед них —
заслужений працівник вищої школи України, професор
Г. К. Карпенчук, який обіймав посаду завідувача кафедри
плодівництва і виноградарства.
Неймовірно пишається, що науковим керівником
його дипломної роботи був знаний садівник України, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри плодівництва і виноградарства, а згодом — декан заочного
факультету Аркадій Олексійович Бондаренко.
Підтримує теплі взаємини із колишніми одногрупниками: Ю. Кравчуком, В. Шепелюком, А. Ткачуком,
В. Хвилюком та ін. В альма-матер познайомився не лише
з вірними друзями, а й за два тижні до випуску зустрів
свою долю — майбутню дружину Віру Яківну яка на той
час була студенткою економічного факультету Уманського
сільськогосподарського інституту. Навчання поєднував із
заняттями спортом, зокрема був одним із ініціаторів створення університетської команди з тенісу, яка сьогодні грає
у вищій лізі. Також захолювався бігом на великі дистанції,
навіть долав напівмарафон. Тоді він зрозумів, що такий
вид спорту гартує витривалість та розвиває вольові якості.
Трудову діяльність М. О. Бабій розпочав у 1977 р. різноробочим у колгоспі імені Кірова Хмельницької області.
Упродовж 1978–1980 рр. служив у армії, де був старшиною,
отримав медаль «За заслуги» ІІ ступеня.
Уже після завершення навчання працював бригадиром-садоводом радгоспу в Могилів-Подільському районі,

а згодом — головним агрономом радгоспу Мурованокуриловецького району Вінницької області. Упродовж
1986–1996 рр. обіймав посади агронома-садовода, головного агронома і технолога з питань садівництва в радгоспі
імені Тараса Шевченка Сокирянського району Чернівецької області.
У 1996 р. Михайло Олексійович призначений заступником начальника Сокирянського відділу Хотинського
територіального управління з питань садівництва та виноробної промисловості «Хотинсадвинпром». У 1997 р.
призначений генеральним директором корпорації «Дністер», до складу якої входять понад 220 агроформувань Чернівецької області.
Корпорація щорічно організовує навчально-виробничі
семінари за участю провідних фахівців світу та керівництва і студентів Уманського національного університету
садівництва для обміну досвідом, де науковці та фахівці
діляться своїми знаннями й надають консультації. На одній з виїзних зустрічей щодо обміну досвідом корпорації
«Дністер» та Уманського національного університету садівництва Михайлу Олексійовичу вручено Подяку за вклад
у розвиток вітчизняного садівництва, а також співпрацю
з альма-матер.
Депутат Сокирянської районної ради V скликання.
Депутат Чернівецької обласної ради VІ та VII скликань.
За вагомий внесок у розвиток галузі та високу громадську позицію М. О. Бабію присвоєно почесне звання
«Заслужений працівник сільського господарства України», а також він удостоєний почесної відзнаки Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною»,
нагороджений медаллю «100 років Буковинського
віче» і «Знаком пошани» Міністерства аграрної політики України.
Головним досягненням Михайло Олексійович вважає
свою родину. Разом із дружиною, Вірою Яківною, виховав і пишається сином Яковом, який за прикладом батька
здобуває освіту агронома. Він саме завершив навчання
у Коледжі Подільського державного аграрно-технічного
університету і має намір вступати на ІІІ курс Уманського
національного університету садівництва.
У житті М. О. Бабій завжди керується принципом:
«Найкращі слова — це гарні справи».
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