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Н

ародився 3 січня 1953 р. в с. Ярове Тарутин- ІІІ курсу й посів II місце, отримавши премію в розмірі
ського району Одеської області. Батько, Дми- приблизно 150 грн, на той час це були великі гроші.
тро Іванович, працював фотографом, а мати,
Велику подяку Дмитро Дмитрович висловлює усім
Ганна Олександрівна, — робочою.
викладачам альма-матер, а особливо В. Т. Сочинському,
З дитинства хлопцеві подобалося рахувати, він на- В. Г. Овчаренку, П. Г. Несененку (завідувач кафедри бухвчився економити, що є надзвичайно потрібним у су- галтерського обліку), В. К. Поповичу (декан факультету).
часному житті. Аби фатально не помилитися, вирішив
Після демобілізації, у 1974–1981 рр. працював бухрозвивати природні математичні здібності й надалі всту- галтером дільниці № 1 в радгоспі «Виноградівський».
пити на економічний факультет до сільськогосподар- З 1981 обіймав посаду головного бухгалтера в радгоспі
ського навчального закладу.
«Яровський». З 2001 р. до сьогодні є головою ПравЗакінчивши в 1968 р. 8 класів Виноградівської серед- ління Сільськогосподарського виробничого коопераньої школи Тарутинського району Одеської області, юнак тиву «Яровський».
став студентом Ананьївського сільськогосподарського
Депутат чотирьох скликань Тарутинської районної
технікуму бухгалтерського обліку. Після завершення нав- ради. Має багато грамот, за професійні досягнення начання в технікумі, у 1971 р. був направлений на посаду городжений «Знаком пошани» Одеської обласної ради.
бухгалтера матеріального обліку в колгосп ім. Чапаєва
За час роботи в господарстві «Яровський» за кошти
Бобринецького району Кіровоградської області.
підприємства в селі було прокладено тротуари, дорогу
Упродовж 1971–1974 рр. служив у військово-мор- на одній з перехресних вулиць. З ініціативи Д. Д. Чіканчі
ському флоті Збройних сил СРСР. У технікумі й армії в селі збудовано церкву Св. Георгія (головний спонсор —
займався спортом, улюбленими вважає такі його види, підприємство, а також інші благодійники). Споруджено
як футбол і настільний теніс. З настільного тенісу має багато об’єктів виробництва (критий тік, будинок мехаІ розряд, брав участь у змаганнях на
нізаторів з душовою, їдальнею та запершість з настільного тенісу серед
лом відпочинку).
сільськогосподарських
технікумів
З рідним ОДАУ Дмитро ДмиУРСР.
трович підтримує тісний зв’язок,
Вищу освіту здобував протязокрема постійно спілкувався із загом 1976–1982 рр. на заочній формі
відувачем кафедри бухгалтерського
в Одеському сільськогосподарсько
обліку П. Г. Несененком, але, на
му інституті. У стінах цього вишу на
жаль цієї людини більше немає
професійному рівні освоїв економіку
в живих (світла пам’ять). Перебувата бухгалтерський облік, знання яких
ючи в робочих справах у м. Одесі, завважає міцною базою для успішної
вжди намагається знайти час і зайти
праці як у галузі сільського господардо альма-матер.
ства, так і в будь-якій іншій сфері.
Дбайливий сім’янин. Дружина,
Хоч Одеський сільськогосподарГанна Іванівна, також здобувала
ський інститут Д. Д. Чіканчі закіносвіту в ОСГІ, працювала бухгалчував заочно, все ж його студентство
тером у СВК «Яровський», зараз на
було цікавим, яскравим на події. Важпенсії. Подружжя виховало двох діливим спогадом його інститутського
тей. Син Віталій займається бізнесом,
життя є першість серед студентів стаживе в м. Керчі (АРК). Донька Алла
ціонарного відділення економічного
обіймає посаду начальника слідчого
факультету з настільного тенісу. Так,
відділу Хаджибейського районного
Дмитро Дмитрович
він брав участь у змаганні як студент
відділу внутрішніх справ м. Одеси.
з дружиною Ганною Іванівною
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