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Шверк
Григорій Аронович
Випускник машинобудівного факультету (1981)
Заступник голови Національної ради України
з питань телебачення та радіомовлення.
Народний депутат України VIII скликання

Shverk
Hryhoriy Aronovych
A graduate of Machine Engineering Faculty (1981)
Deputy Chairman of the National Council of Ukraine
on Television and Radio.
People’s Deputy of Ukraine of VIII convocation

Н

ародився 20 липня 1957 р. у м. Сєвєродонецьку
Луганської області. У 1981 р. закінчив Харківський політехнічний інститут. Здобувши освіту,
розпочав трудовий шлях інженером-програмістом
в Українському державному проектному інституті «Тяж
промелектропроект».
Григорій Аронович активно займався науковою діяльністю у сфері розвитку нових інформаційних технологій
в проектуванні (САПР); опублікував 16 праць.
У 1990 р. був обраний депутатом Дзержинської районної ради Харкова, головою постійної депутатської комісії
з гласності, засобів масової інформації, громадських організацій, соціологічних досліджень. Депутатом Дзержинської районної ради працював упродовж двох скликань.
З 1995 р. Г. А. Шверк був співвласником і одним із
керівників юридичних і консалтингових компаній «ІнформБізнес», «Бізнес-Інформ-Аудит». У 1996–1999 рр. обіймав посаду віце-президента АТЗТ «Теленеделя». Разом із
Б. Є. Ложкіним займався регіональним розвитком газети
«Теленеделя», створював Український медіа холдинг (UMH
group), у якому став першим віце-президентом (2001–2013).
У 2002 р. Григорій Аронович брав участь у підписанні
контракту з групою «Lagardere» (Франція) про початок мовлення в Україні радіостанції «Європа». Упродовж 2003–
2006 рр. займався запуском журналів «Теленеделя» і «Футбол» у Росії, а також низкою медіапроектів, серед яких
сайт про футбол — Football.ua.
У 2011–2012 рр. відповідав за юридичний супровід
підписання контракту «UMH group» із компанією «Forbes
Media» (США), який дав право видавати в Україні журнал «Forbes», об’єднання інтернет-активів із «KP Media»
та «Медіа групою України» в компанії «United Online Ventures», і договору про стратегічне партнерство з видавничим домом «Conde Nast» (США).
За свою професійну діяльність Григорій Аронович був
членом Ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси, її представником у Києві та Київській області.
У 2014 р. Г. А. Шверк призначений заступником голови
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. У 2015 р. на засіданні Верховної Ради України
він зачитав присягу і приступив до виконання обов’язків
народного депутата України.

H

e was born on July 20, 1957 in Severodonetsk
of Luhansk region. In 1981, he graduated from
Kharkiv Polytechnic Institute. Obtaining a degree,
he began his career as an engineer-programmer at the
Ukrainian State Design Institute «Tyazhpromelektroproekt».
Hryhoriy Aronovych was actively engaged in research
activities in the field of new information technologies in
design (CAD); he has published 16 papers.
In 1990, he was elected deputy of Dzerzhinsky District
Council of Kharkiv, Head of the Deputy Commission of publicity, media, public organizations, social researches. He was
working as deputy of Dzerzhinsky District Council during
two convocations.
Since 1995, H. A. Shwerk was co-owner and one of the
heads of legal and consulting companies «Business-Inform»,
«Business-Inform-Audit». In 1996–1999, he worked as Vice
President of CJSC «Telenedelya». Together with B. Ye. Lozhkin he was engaged in the development of the regional newspaper «Telenedelya», created Ukrainian Media Holding (UMH
group) and was its first Vice President (2001–2013).
In 2002, Hryhoriy Aronovych participated in the signing of the contract with the group Lagardere (France) to
start broadcasting in Ukraine radio station «Europe». During 2003–2006, he was engaged in starting up magazines «Telenedelya» and «Football» in Russia, and also in a
number of media projects, including site about football —
Football.ua.
In 2011–2012, he was responsible for legal support
signing a contract between «UMH group» and «Forbes
Media» company (USA), which gave Ukraine the right to
publish «Forbes» in Ukraine, combining Internet assets of
«KP Media» and «Media Group Ukraine» in the company
United Online Ventures, and agreement on a strategic partnership with the publishing house «Conde Nast» (USA).
During his professional career Hryhorii Aronovych was a
member of the Board of Directors of the Ukrainian Association of Press Publishers, its representative in Kyiv and Kyiv
region.
In 2014 H. A. Shwerk was appointed a deputy chairman
of the National Council of Ukraine on Television and Radio.
In 2015, at the meeting of the Verkhovna Rada of Ukraine he
read the oath and took up his duties as a deputy of Ukraine.
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