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Майстер спорту з плавання

еззаперечно-істинною є думка, що життя з точки зору мо- української нації. За час роботи був нагороджений Почесною
лодості — нескінченне майбутнє, а з погляду старості — дуже грамотою КМУ та Подякою Корпорації «Украгропромбуд».
коротке минуле. Тож цілком логічним є питання «Чому б не
Тричі обирався депутатом Дніпропетровської районної
прожити його так, як слід?» — усвідомлено й змістовно, чес- ради в Дніпропетровській області. У 2010 та 2015 рр. обирався
но й справедливо, радісно й безтурботно… Одним словом — депутатом Дніпропетровської обласної ради. Чинний депутат
щасливо. А, як сказав свого часу Люк де Клап’є Вовенарг, — Дніпропетровської обласної ради VII скликання.
«Людина щаслива, лише коли вона на своєму місці». Тож саме
Під керівництвом Віктора Геннадійовича та за підтримки
професія є вагомою запорукою життєвого успіху. Озираючись однодумців у с. Кіровське (нині — смт Обухівка) було побудоз вершини сьогодення на пройдену як безпосередньо фахову, вано єдиний на Дніпропетровщині бароковий храм з п’ятьма
так і власне особистісну дорогу, В. Г. Шинкевич щиро вдячний куполами. В оздоблюванні використовувався кримський туф.
долі за її повсякчасну прихильність. 27 років самовідданої пра- Саме з цієї кам’яної породи був побудований всесвітньо відоці після закінчення ДІБІ сформували чітку впевненість у пра- мий Собор Паризької Богоматері.
Майстер спорту з плавання (1978). Виступав на змаганнях
вильності обраного трудового шляху.
Народився Віктор Геннадійович 16 травня 1964 р. у м. Дні- за збірну Радянського Союзу.
З 2008 р. і до теперішнього часу В. Г. Шинкевич — генеральпропетровську в родині службовців. У 1982–1989 рр. був студентом факультету промислового та цивільного будівництва ний директор ПрАТ «Будіндустрія». Є дійсним членом НагляДІБІ. Навчався з великим задоволенням, брав активну участь дової ради ПДАБА.
в суспільному житті вишу, працював у студентських будзагоУ 2011 р. з ініціативи В. Г. Шинкевича у Дніпропетровськонах, відстоював честь інституту на Всесому регіоні було розпочато реалізацію піюзних змаганнях з плавання, неодноразолотного проекту державної програми «Дово посідав призові місця.
ступне житло». Станом на липень 2016 р.
Фаховий старт В. Г. Шинкевича відбувзавершено перший етап будівництва жится в об’єднанні «Дніпросільбудіндустрія»
лового масиву «Лівобережний-3» (м. Дніна посаді майстра виробництва. З 1983 по
про), зокрема введено в експлуатацію три
1985 р. служив у лавах Збройних Сил СРСР.
будинки (213 квартир), житловою площею
Протягом 1990–2005 рр. обіймав посади
14 400 м2. Здійснюється будівництво друначальника виробництва, начальника цеху
гого етапу (192 квартири, 12 600 м2).
та директора об’єднання. В 1997–2005 рр.
У 2016 р. розпочато спорудження житлопрацював директором ТОВ «Баловський
вого комплексу «Орільська надія» в с. Парзавод залізобетоних виробів».
тизанське Дніпропетровської області, житЗ 2005 по 2008 р. навчався в ДРІДУ
ловою площею 14 000 м2 на 248 квартир.
НАДУ при Президентові України. Тоді ж
За заслуги перед УПЦ нагороджепрацював у Дніпропетровській райдерний Грамотою Митрополита Київськожадміністрації на посаді голови. З його
го і всієї України Володимира та медаллю
приходом почалося відновлення населеСвятого Рівноапостольного князя Волоних пунктів, будівництво дитсадків, шкіл
димира I ступеня УПЦ Московського Паі лікарень. Саме він звернув увагу на затріархату (2012), орденом Преподобного
непад у районі культурної сфери, без від- Храм на честь Воздвиження
Іллі Муромця III ступеня (2012), орденом
родження якої неможливе виховання під- Чесного і Животворящого Хреста Святителя Миколи Чудотворця УПЦ Киростаючого покоління, формування гідної Господнього
ївського Патріархату (2015).
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