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У віці 19 років Курченко залишив Експогаз і
зайнявся своїм бізнесом

Україна поставить до Європи запчастини до
танків
Нафтогаз збільшив імпорт газу на третину
Укрзалізниця готує новий розклад поїздів
В Україні самоліквідувалася Кредит Оптима Банк

Новий власник UMH Group (контролює Корреспондент.net) Сергій Курченко за
два роки зумів пройти шлях від звичайного кур'єра до заступника комерційного
директора, повідомлялося в офіційній біографії, яку раніше публікував
куплений ним ФК Металіст.
Як з'ясував Корреспондент.biz, Курченко народився 21 вересня 1985 року в Харкові в
малозабезпеченій сім'ї. У шкільні роки він активно займався карате.
Із 16 років Курченко працював в компанії Експогаз, де за два роки пройшов шлях від
кур'єра до заступника комерційного директора, який займався напрямком
дрібнооптової торгівлі. Відзначається, що він фактично з нуля організував профільний
підрозділ дрібнооптової торгівлі зрідженим газом, а реалізовані їм проекти дозволили
значно збільшити доходи компанії.
Корреспондент: Золотий хлопець. Інтерв'ю з 27-річним бізнесменоммультимільйонером Сергієм Курченком
Проте вже в 2005 році, у віці 19 років, Курченко залишив Експогаз і зайнявся
самостійним бізнесом, провівши ряд успішних інвестиційних проектів на первинному
будівельному ринку і на земельному ринку в Харківській області. "Хороша кон'юнктура
дозволила підприємцю за 3 роки накопичити капітал, достатній для виходу на ринок
велико-оптової торгівлі зрідженим газом", - наголошується в документі.

КУПИТЬ Мужской парфюм "Фаренгейт" в
Черную Пятницу дешевле!
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Після отримання в 2008 році в Харківському політехнічному інституті повної вищої
освіти за спеціальністю Інтелектуальна власність Курченко переїхав до Києва.
Створена ним фірма Газ Україна вийшла на ринок зрідженого газу.
За інформацією на сайті клубу, сьогодні група компаній Газ Україна включає структури,
які займаються торгівлею природним і зрідженим газом, нафтопродуктами,
банківською діяльністю, біржовою торгівлею, будівництвом та іншими напрямками.
Річний оборот групи становить близько $10 млрд, а її клієнтами є всі великі мережі
АЗС України.

СЮЖЕТ Трамп пролітає. Як Путін заволодіває
Сирією

Новини світу — Вчора, 19:35

Хто такий Сергій Курченко. Розслідування журналу Forbes
Повідомляється, що з 2011 року компанія розвиває власну мережу АЗС на території
України та на ринках Центральної Європи.
Водночас паралельно з розвитком бізнесу, з 2009 по 2011 рік, Курченко навчався в
Юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого, де отримав другу вищу освіту за
спеціальністю Правознавство та кваліфікацію юриста.
"Акумульовані групою кошти дозволили Курченкові приступити до реалізації великих
соціальних проектів. У 2012 році він став власником харківського футбольного клубу
Металіст, і надалі має намір інвестувати значні кошти на підтримку національного
спорту", - наголошується в повідомленні.

СЮЖЕТ Приховували місяць. Як радіація з РФ
накрила Європу

Новини світу — 22 листопада 2017, 20:41
СЮЖЕТ Дмитро Хворостовський. Біографія
оперної зірки

Музика — 22 листопада 2017, 12:12
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Як повідомлялося, UMH group і група компаній ВЕТЕК підписали угоду купівлі-продажу
98% акцій медіа-холдингу, йдеться в офіційному повідомленні UMH group. Планується,
що операція буде завершена в першому кварталі 2014 року. До остаточного закриття
угоди управлінський менеджерський склад UMH group залишається незмінними. 98%
акцій компанії передано на зберігання ескроу-агенту, одній з авторитетних юридичних
компаній Великобританії.

СЮЖЕТ Крах Меркель. Світова преса про події в
Німеччині

Новини світу — 21 листопада 2017, 18:35

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Максаковой переломали все
ребра: что творили после
избиения

***
У квітні 2011-го року засновник KP Media Джед Санден, засновник 5-го каналу Петро
Порошенко і президент UMH Борис Ложкін повідомили про завершення переговорів з
придбання акцій медіа-компанії KP Media, до якої входив Корреспондент.net. У квітні
2013-го Порошенко продав UMH свою частку в спільних проектах Наше Радіо і КП
Медіа.

Природа слишком одарила:
девушка с 11 размером груди ..

Зачем класть ватный шарик в
мусорное ведро

У червні 2013-го UMH group продала проект Фокус (журнали Фокус, Фокус. Красива
країна, сайт focus.ua) українській групі Vertex United, яку контролюють Борис Кауфман
і Олександр Грановський.

Эмили Ратаковски устроила
откровенную фотосессию в
ванной

***
UMH group - одна з найбільших мультимедійних груп у Східній Європі. В Україні
управляє портфелем з понад 50 брендів з лідируючими позиціями на ринках інтернету,
радіо та преси. У Росії входить в десятку найбільших гравців видавничого ринку. За
оцінкою РБК.Рейтинг увійшла в топ-15 найбільших медіа-компаній на території
пострадянського простору.
З травня 2008 року GDR компанії котируються на Франкфуртській фондовій біржі. У 42
офісах компанії в Росії і Україні працюють близько 4000 співробітників. У портфель
компанії входять такі бренди, як: Forbes, Vogue, Корреспондент, Фокус, Теленеделя,
i.ua, bigmir.net, football.ua, Ретро FM, Наше радіо, EuropaPlus, Авторадіо, Аргументы и
Факты, Комсомольская правда та інші.

Горяча вода и отопление:
сколько заплатят украинцы?

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Алена Винницкая узнала о новой
спутнице Олега Винника

Наталья Могилевская
рассказала о предложении руки
и сердца

ТЕГИ: UMH GROUP, СЕРГІЙ КУРЧЕНКО
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Мати важкохворої Власової
оприлюднила подробиці життя ...

Акції новобудов на
акція

акція

Оксана Марченко рассказала о
нелегкой жизни

акція

ЖК Позитив

ЖК Richmond

ЖК Велесгард

Квартиры в сданных
домах от 12 500 грн/
м2! Квартиры в
строящихся секциях -

Новогодние скидки
на оставшиеся
квартиры до -10%.
Продажи по

Скидка 1000 грн на
каждый м² на
квартиры дороже
14000 грн/м²!

powered by lun.ua

Гусман об уходе из жизни
Меньшикова: время забирает
лучших

КОРРЕСПОНДЕНТ.NET В СОЦМЕРЕЖАХ
FACEBOOK

TWITTER

GOOGLE+

Нравится Нравится Julia Pavlus и еще 160 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

IKEA відкличе мільйони
комодів після загибелі
дитини у США 662

Google буде боротися з
російською пропагандою

Укрзалізниця готує новий
розклад поїздів 546
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5 лед ламп по цене 1
лампочки!
Распродажа склада.
Подробнее
Акция
один день.
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Автомобильный
обогреватель

Обогрей салон авто за 2
Подробнее
минуты.
Распродажа

lamoda.ua
vksgroup.com.ua

Последняя
распродажа - 60%
Ботинки ECCO

Подробнее

moneta.ua/Кэшбэк/
Украина

Рюкзак Swissgear
по скидке 799 грн

Платья больших
размеров
на LAMODA

Кэшбэк до 24%
на карту Привата

Швейцарский водонепроницаемый рюкзак. Путешествуйте
со свисгир!

Модные тренды сезона! Более
1000 брендов! Возможность
возврата!

Возвращаем деньги с покупок
в интернете. Вывод на карту
любого украинского банка.

Реклама

КОМЕНТАРІ — 0
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних
людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та
толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за
умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.
Повна версія правил
Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

"Запомните простую
Сахар снизится до
100% кожа и ничего "Чтобы спасти печень Ночная распродажа
истину -чтобы
нормы!
лишнего
от
парфюмерии Versace...
не болели суставы и
Копеечный продукт
Брендовое портмоне
разрушения, добавляйте
спина, нельзя трогать..." уничтожает ДИАБЕТ за 9
теперь дешевле
в стакан с..."
дней!

Facebook
Twitter

Cайты UMHgroup

Журнал Корреспондент

Контакти
Реклама на сайті

Google+
RSS-стрічки

Використання матеріалів
korrespondent.net

E-mail розсилка

Правила користування
сайтом

Ведущая травница о
глистах:
они будут выпрыгивать
из вашего тела...

Договір користування
сайтом
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2017
Архів
Проекти журналу
Реклама в журналі
Передплати
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При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути
розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому
абзаці матеріалу.
Новини з позначками "Думка", "Експертиза", "Заява", "Регіони", "Гроші", "Влада" публікуються на правах реклами.
Будь яке копіювання, публікація, передрук, чи наступне поширення інформації, що містить посилання на "Інтерфакс-Україна", EPA / UPG, суворо забороняється.
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