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Валерій Хорошковський народився 
в 1969 р. у Києві. Батько — інженер, 
мама — викладач.

Трудову діяльність починав 
учнем токаря на столичному заводі 
«Арсенал», працював водієм у зо-
опарку. Закінчив юрфак університе-
ту ім. Шевченка. В 1997 р. захистив 
кандидатську, а в 2003-му — доктор-
ську дисертацію на тему «Співро-
бітництво України з міжнародними 
фінансовими організаціями».

Ще студентом почав створю-
вати свої підприємства, потім була 
виробничо-торговельна компанія 
«Меркс Інтернешнл» — її меблі за-
мовляли вищі органи влади. Проте 
перший великий капітал, за зізна-
нням самого Хорошковського, він 
заробив, коли брав участь у повер-
ненні українських активів із колиш-
ніх союзних республік.

Тісно співпрацював із Сергієм 
Куніциним у рамках вільної еконо-
мічної зони «Сиваш», був помічни-
ком і радником прем’єра Валерія 
Пустовойтенка. Входив до наглядо-
вої ради «Ощадбанка», а потім і в 
Раду НБУ. Через групу «Меркс» ку-
пив великий пакет акцій «Укрсоц-
банка» — кажуть, не без допомоги 
російського капіталу.

У 2007 році Хорошковський 
продав свої 50% акцій горілчаного 
виробника «Союз-Віктан», які отри-
мав у 2001 р. — у той час, коли керів-
ників заводу — Охопкова й Довенка 
— підозрювали в замовленні кількох 
убивств. Обвинувачення вже зняті, а 
«Союз-Віктан» активно освоює ро-
сійський ринок.

Наприкінці 90-х Хорошковський 
за сприяння Агентства гуманітарних 
технологій (АГТ) і російських політ-
технологів починає позиціонувати 
себе як економіст ліберальної фор-
мації, критикуючи при цьому тодіш-
нього прем’єра Віктора Ющенка. А 
потім разом із Інною Богословською 
в 2001 р. Валерій Хорошковський за-

пускає політичний проект «Команда 
озимого покоління», орієнтований 
на молодь і середній клас. Його на-
тхненником і фінансистом аналіти-
ки називали Віктора Пінчука. Але, 
незважаючи на величезні витрати, 
«Команда» у парламент не пройшла. 
А через дев’ять днів після виборів 
Хорошковський разом із партнером 
Вадимом Гуржосом продали 80% ак-
цій молочної компанії «Галактон».

Після виборів-2002 Валерій Хо-
рошковський півроку займався 
питаннями внутрішньої політики 
в Адміністрації Президента, був за-
ступником Віктора Медведчука. На-
прикінці 2002 р. Хорошковського 
призначили міністром економіки і 
євроінтеграції, він помітно активі-
зував роботу, спрямовану на вступ 
України у Всесвітню торговельну ор-
ганізацію. А вже на початку 2004 р. 
він пішов із уряду Януковича, грим-
нувши дверми: спочатку виступив 
проти проекту ЄЕП, а потім заявив, 
що не може миритися з тиском Мін-
фіну та його глави Миколи Азарова.

2004 року Валерій Хорошков-
ський був призначений на посаду 
старшого віце-президента компанії 
«Евраз Груп», яка є одним із най-
більших виробників сталі у Росії. 
Він відповідав за виробничий і ко-
мерційний блоки та соціальну полі-
тику. В 2005 році став президентом 
компанії.

Улітку 2005 р. Хорошковський 
придбав великий пакет акцій теле-
каналу «Інтер», причому майже від-
разу після смерті співвласника Ігоря 
Плужникова, що викликало чимало 
різних чуток. Також він контролює 
інформагентство «Українські нови-
ни».

11 грудня 2006 року призначений 
на посаду першого заступника се-
кретаря Ради національної безпеки й 
оборони. У день появи указу про це 
призначення Хорошковський подав 
у відставку з поста президента «Евраз 
Груп». Незабаром у російських ЗМІ 

з’явилася інформація про те, що Вале-
рій Хорошковський продав свої 0,93% 
акцій цієї компанії за $80,3 млн.

16 травня 2007 року Віктор 
Ющенко звільнив Валерія Хорош-
ковського з посади першого заступ-
ника секретаря Ради національної 
безпеки й оборони. Валерій Івано-
вич пішов за власним бажанням. А 
вже 25 травня його призначили на 
посаду глави наглядової ради «Ін-
тера».

24 грудня 2007 року Хорошков-
ський призначений головою Дер-
жавної митної служби України. У 
грудні 2008 року під час створення 
нової коаліції (БЮТ, Блок Литвина 
й частина НУ-НС) ходили чутки, що 
він може втратити свою посаду. Втім, 
тоді цього не трапилось. У відставку 
його відправили 28 січня 2009 року. 
Того ж дня президент Ющенко при-
значив його першим заступником 
голови СБУ. Тоді ж Хорошковський 
став також представником України в 
Комісії ООН із наркотичних засобів. 
А 18 березня 2009 року Валерій Іва-
нович очолив Антитерористичний 

центр при СБУ. 11 березня 2010 року 
Верховна Рада призначила Хорош-
ковського головою Служби безпеки 
України. 18 січня 2012 року Януко-
вич звільнив його з цієї посади та 
призначив міністром фінансів.

МАТЕРІАЛЬНІ СТАТКИ

В 2011 році журнал «Фокус» оці-
нив статки Валерія Хорошковського 
в $430,1 мільйона (№42 у рейтингу 
200 найбагатших людей України).

В 2010 році журнал «Кореспон-
дент» оцінив його капітал у $804 
млн. (чотирнадцяте місце в рейтин-
гу «Золота сотня»).

Їздить на Bentley. Володіє квар-
тирою у Швейцарії. «Я її придбав 
тому, що дуже люблю гірськолижний 
спорт, а у Швейцарії, як відомо, най-
кращі лижні курорти. Але мені не по-
добається зупинятися в готелях, адже 
домашній комфорт не може забезпе-
чити жодний готель, навіть фешене-
бельний. Тому й купив собі житло в 
цій країні», — пояснює Валерій Іва-
нович («Факти», 24 березня 2009 р.).

СІМ’Я

Має дружину Олену Володими-
рівну (1966 р. н.). З нею Валерій Іва-
нович познайомився 12 серпня 1989 
року на весіллі у двоюрідного брата. 
20 квітня 1990-го Олена й Валерій 
одружилися.

У січні 2008 року рішенням збо-
рів акціонерів U.A. Inter Mediа Group 
Limited вона обрана директором 
компанії замість свого чоловіка, що 
відмовився від посади через при-
значення на державну службу. Крім 
того, Хорошковська увійшла до скла-
ду ради директорів Mindon Holdings 
Limited (компанія, що володіє кана-
лом НТН). Подружжя виховує синів 
— Дениса (1991 р. н.) і Олександра 
(1997 р. н.), дочку Катерину (2001 
р. н.). Спілкування з дітьми Валерій 
Хорошковський називає найбіль-
шою відрадою у житті.

ГУРМАН

Вегетаріанець. Валерій Іванович 
каже, що така система харчування 
дуже допомагає йому в житті. До 
29 років узагалі не вживав спирт-
них напоїв. «Останнім часом я тро-
хи підкоригував свої переконання, 
можу випити на природі з друзями», 
— зізнається він («Факти», 24 берез-
ня 2009 р.).

ДРУЗІ

Валерій Хорошковський називає 
своїм давнім другом російського біз-
несмена Олександра Абрамова, який 
контролює компанію «Евраз Груп». 
«Абрамов і я — старі друзі, ми за-
вжди трималися разом», — каже він. 
Другом Хорошковського преса на-
зиває й Лева Парцхаладзе. Має гар-
ні відносини з Дмитром Фірташем і 
Арсенієм Яценюком.

Підготовлено за матеріалами 
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ВІП-ВЕСІЛЛЯ  КРИЗА 

Ющенко ніяк не з’їде з державної 
дачі

Найвпливовішою жінкою Росії стала українка

Анатолій Чубайс утретє одружився У Британії можуть продати символ 
Лондона

Екс-президент Віктор Ющенко 
поки не збирається звільняти 

державну дачу в «Конча-Заспі». 
Про це йдеться у відповіді керів-
ника головного управління за-
безпечення доступу до публічної 
інформації Адміністрації Пре-
зидента Дениса Іванеска на запит 
«Української правди».

«За інформацією ДУС, Ющен-
ко В. А. не звертався з питанням 
про вивільнення зазначеного при-
міщення, а також не ініціював 
питання надання його в довічне 
користування, викуп або довго-
строкову оренду», — йдеться у 
відповіді.

«Станом на 16.01.2012 року 
президентом (2005-2010 рр.) 
Ющенком використовується дер-
жавна дача у будинку відпочин-
ку «Конча-Заспа», відповідно до 
Постанови Верховної Ради «Про 
забезпечення, обслуговування й 
охорону Президента України» від 
04.01.1992», — зазначається у по-
відомленні.

Раніше ще 1 вересня 2011 року 
дружина екс-президента Катерина 
Ющенко повідомила, що їхня ро-
дина переїжджає з державної дачі 
у «Конча-Заспі» до нового будин-
ку.

За її словами, вони переїжджа-
ють «трошки з запізненням».

«З деяких причин, включаючи 
пожежу й інші, трошки спізни-
лись, але не можемо дочекатися, 
коли переїдемо у свій дім», — роз-
повіла Катерина Ющенко.

Як відомо, після того, як Ві-
ктор Андрійович залишив посаду 
президента в 2010 році, він зостав-
ся жити у державній резиденції в 
«Конча-Заспі».

Як заявляла його прес-секретар 
Ірина Ванникова, він мешкатиме 
там, доки його власний маєток у 
Нових Безрадичах «проходить не-
обхідну реконструкцію».

Навесні 2010 року в будинку 
сімейства у Нових Безрадичах ста-
лася пожежа — загорілася частина 
покрівлі. 

Рейтинг ста найвпливовіших жі-
нок Росії за 2011 рік очолила уро-

дженка України Валентина Матвієн-
ко — екс-губернатор Петербурга, а 

нині спікер Ради Федерації. До трій-
ки лідерів увійшли також співачка 
Алла Пугачова та прес-секретар пре-
зидента Росії Наталія Тимакова. 

Рейтинг підготували радіостан-
ція «Эхо Москвы», журнал «Ого-
нек», РІА «Новости» й «Інтерфакс». 
До нього увійшли жінки, які або 
впливають на рішення у сфері по-
літики чи бізнесу, обіймаючи високі 
посади, або визначають громадську 
думку та є прикладом для насліду-
вання. Автори зазначають, що це 
перший такий рейтинг у Росії. 

У топ-10 також опинилися: 
дружина президента РФ Світлана 
Медведєва, голова Мінекономроз-
витку Ельвіра Набіулліна, чільниця 

Міністерства здоров’я Тетяна Голі-
кова, телеведуча Ксенія Собчак, го-
лова Мосміськсуду Ольга Єгорова, 
спортсменка Аліна Кабаєва та пра-
возахисниця Людмила Алексєєва. 

Крім того, в сотні найвпливові-
ших — дружина прем’єр-міністра 
Росії Людмила Путіна, адвокат Ми-
хайла Ходорковського Карина Мос-
каленко, телеведучі Тіна Канделакі 
та Тетяна Миткова, балерина Майя 
Плісецька, головний редактор газети 
«Ведомости» Тетяна Лисова, актриса 
Чулпан Хаматова, головний тренер 
збірної Росії з художньої гімнастики 
Ірина Вінер, оперна співачка Галина 
Вишневська й інші відомі представ-
ниці слабкої статі. 

Російські ЗМІ повідомили, що гла-
ва «Роснано» Анатолій Чубайс 

одружився третій раз. Тепер його 
обраницею стала відома російська 
телеведуча, сценарист і режисер 
Авдотья Смирнова, з якою в 56-літ-
нього колишнього керівника адміні-
страції президента РФ при Борисові 
Єльцині різниця у віці 14 років.

Як довго Чубайс зустрічався зі 
Смирновою, невідомо, але знайомі 
вони з початку 1990-х років. Це буде 
його третя сім’я, й тільки в першо-
му шлюбі в Чубайса народилися 
діти: син Олексій і дочка Ольга. Але 
другий шлюб виявився досить три-
валим — 22 роки. За неофіційними 
даними, екс-дружині, економісту 
Марії Вишневській, глава «Роснано» 
залишив усі заощадження й нерухо-
мість. А йому належала квартира в 
Москві площею 175,8 кв. м, земельні 

ділянки в Підмосков’ї (всього — 55,5 
тис. кв. м) й у Тверській області (1,7 
тис. кв. м), авто BMW Х5, снігохід 
Yamaha SXV70VT і причіп. Задекла-
рований дохід Чубайса в 2010 році 
склав 212 мільйонів рублів (6,7 міль-
йона доларів).

Авдотья Смирнова — дочка ак-
торки Наталії Рудної й режисера 

Андрія Смирнова, а також онучка 
радянського письменника, автора 
роману «Брестська фортеця» Сер-
гія Смирнова. Для нареченої шлюб 
із Чубайсом — другий. Раніше вона 
була заміжня за петербурзьким мис-
тецтвознавцем Аркадієм Іполито-
вим. Від цього шлюбу в неї народив-
ся син Данило.

Британська влада розглядає 
можливість продати Вестмін-

стерський палац — історичну 
будівлю парламенту разом зі зна-
менитим годинником Біг-Беном 
— інвесторам із Росії або Китаю. 
Така «божевільна ідея», як її на-
зивають західні ЗМІ, з’явилася в 
Лондоні через те, що готичний 

палац повільно руйнується і, якщо 
не втрутитися, рано чи пізно впаде 
в Темзу, повідомляє «Економічна 
правда». Вежа Біг-Бен уже нахили-
лася на 18 дюймів. Реставрація, за 
попередніми оцінками, обійдеться 
більш ніж у мільярд доларів, а за-
раз для британського уряду такі 
витрати є непідйомними.

Валерій Хорошковський: шлях у владу 

Обаму викликали на допит
Суддя наказав президенту Сполучених Штатів Бараку 
Обамі з’явитися в суді Атланти на слухання у справі 
за скаргою про те, що він не є народженим у США, а 
тому не може бути президентом. Про це повідомляє 
CBS із посиланням на Associated Press. Це один із 
багатьох позовів, які були подані по всій країні, але 
поки безуспішно. Як відомо, навесні минулого року 
Білий дім уже опублікував копію свідоцтва про на-
родження чинного президента, згідно з якою Обама 
народився на Гаваях, які є штатом США.

Хворому Луценку видали 
кільку та сало
Лікарі, які оглядали Юрія Луценка на суді 19 січня, 
підтвердили у нього запалення підшлункової за-
лози — панкреатит. Тому екс-міністру приписали 
сувору дієту. Про це повідомили в прес-службі 
партії «Народна самооборона». «24 січня Юрій Лу-
ценко прибув на судове засідання з виданим у СІЗО 
«сухим пайком». Виконуючи припис медкомісії, 
Луценку вручили порцію «дієтичного харчування» 
на день: банку консервів «Кілька у томаті», шматок 
сала та хліб», — ідеться у повідомленні.


