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ародився 2 вересня 1986 р. в м. Дніпропетровську. Протягом 1993–2003 рр. навчався в місцевій середній загальноосвітній
школі № 17. Серед багатьох сфер можливої майбутньої професійної діяльності Сергія найбільше цікавила будівельна галузь.
Визначившись із фахом, якому хотів би присвятити вагому частину свого життя, після закінчення 11 класу
С. В. Осипенко вступив на будівельний факультет Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.
В 2008 р. він став випускником цього навчального закладу,
здобувши кваліфікацію інженера-будівельника за освітньокваліфікаційним рівнем «спеціаліст». Навчання за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» (спеціалізація
«Металоконструкції») надало талановитому студенту ґрунтовні знання, уміння та навички, які надалі стали міцним
фундаментом для його успішного професійного становлення та кар’єрного зростання.
Окрім того, впродовж 2005–2007 рр. Сергій Вікторович навчався на військовій кафедрі Дніпропетровського національного університету, після закінчення якого отримав
звання «молодший лейтенант».
Трудовий шлях розпочав у 2007 р. в Дніпропетровській
обласній молодіжній громадській організації ВМГО «Батьківщина молода» із посади заступника голови з організаційних питань.
Вже на першому місці роботи С. В. Осипенко виявив
цінні професійні якості, зокрема такі як старанність, наполегливість, цілеспрямованість, вміння концентрувати
свою увагу на виконанні поставлених завдань, працювати
на результат.
Сьогодні Сергій Вікторович обіймає посаду директора ТОВ «Будівельна компанія «Бізнеспром». Під його майстерним керівництвом фірма виконує великий обсяг робіт, з-поміж яких: бетонні роботи; стяжка; цегляна кладка;
обробка, монтаж і ремонт фасадів (утеплення, нанесення
фактури типу короїд); ремонт та монтаж покрівлі; всі види
оздоблювальних робіт — шпаклівка (декоративне оздоблення), поклейка шпалер та фарбування; кахельна кладка,
монтаж пластику та гіпсокартону будь-якої складності; підлогові роботи; професійний демонтаж, вивіз сміття; складання проектів і кошторисів.

Н

ародився 14 березня 1986 р. в м. Дніпропетровську. Учнем середньої загальноосвітньої школи № 86 Ігор
став у 1993 р. Ще дитиною розумів важливість знань у сучасному житті, тому старанно вивчав усі запропоновані предмети, а при виборі майбутньої професії вирішив,
що найкраще зможе реалізувати свій потенціал у сфері
будівництва.
Вже в 2003 р., закінчивши 11 класів місцевої школи,
І. І. Шинкоренко заснував власну фірму — ПП «Шинкоренко», яка займалася будівництвом і ремонтом. Перший та досить ранній управлінський досвід роботи Ігоря Ігоровича
був успішним та цінним у контексті подальшого кар’єрного
розвитку.
Велика потреба кваліфікованих інженерних знань зумовила наступний життєвий крок юного керівника, — у 2007 р.
він став студентом будівельного факультету Придніпровської державної академії будівництва та архітектури за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво». У величних стінах знаної як в Україні, так і за її межами академії
І. І. Шинкоренко значно збагатив так званий інформаційний багаж з обраного фаху.
Маючи ґрунтовні практичні навички, Ігор Ігорович чітко уявляв, як зможе використати навчальний матеріал, засвоєний на заняттях. Він відзначає високу якість підготовки
фахівців у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури і щиро вдячний професорсько-викладацькому колективу цього навчального закладу за те, що
зуміли знайти потрібні слова та дохідливо і просто пояснювали навіть найскладніше.
Кваліфікацію інженера-будівельника та освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста І. І. Шинкоренко здобув
у 2013 р. Тоді ж перспективний молодий фахівець заснував
«Shynkorenko company», в якій сьогодні працюють 257 співробітників. Окрім того, Ігор Ігорович є власником низки інших бізнесів, проте найбільше часу присвячує роботі
в «Shynkorenko company», зокрема, попри обов’язки директора, виконує функції керівника VIP-сегменту.
Щасливий у шлюбі. Разом із красунею-дружиною виховує маленького сина. У молодій сім’ї І. І. Шинкоренка завжди
панує атмосфера любові, взаємоповаги та взаєморозуміння.
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