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Висунення Михайла Прохорова 
кандидатом у президенти Росії 
неабияк підвищило інтерес до його 
особи. Біографія молодого гене-
рального директора ГМК «Нориль-
ський нікель» більше нагадує сюжет 
книги «Зроби себе сам». Зрештою, 
він не зробив жодної кар’єрної 
помилки. Російська версія журналу 
«Форбс» оцінює статки Михайла 
Прохорова у 18 мільярдів доларів. 

БІОГРАФІЯ МИХАЙЛА 
ПРОХОРОВА

Михайло Прохоров народився 
3 травня 1965 року в Москві. Сім’я 
змогла дати йому все, що потрібно 
для успішної кар’єри. Батько Про-
хорова працював завідувачем лабо-
раторії Главпрофобра (Головний ко-
мітет професійно-технічної освіти), 
мати завідувала кафедрою полімерів 
у Московському інституті хімічних 
матеріалів, тому з підготовкою до 
вступних іспитів у престижний Мос-
ковський фінансовий інститут на 
факультет міжнародних економіч-
них відносин у Прохорова проблем 
не виникло. Тим більше, що на до-
дачу до атестата з відзнакою англій-
ської спецшколи Прохоров зміг об-
завестися рекомендаціями райкому 
ВЛКСМ. Незважаючи на насичену 
юність, Михайло встиг відслужити 
в армії. В інституті він учився разом 
із Олегом Дерипаскою. Завдяки еру-
диції Прохорова щодо проблем про-
гнозування валютного курсу в умо-
вах ринкової економіки (приблизно 
так називалася його дипломна робо-
та) фінансиста-початківця взяли на 
роботу в Міжнародний банк еконо-
мічного співробітництва (МБЕС).

ПЕРШІ КОМЕРЦІЙНІ УСПІХИ 

Майбутній олігарх на пару з 
нинішнім губернатором Краснояр-
ського краю Олександром Хлопоні-
ним налагодив власне виробництво 
модних тоді «варених» джинсів. 
Причому, якщо вірити свідченням 
тих, хто знайомий із особливостя-
ми першого бізнесу металургійного 
магната, ролі в кооперативі розпо-
ділялися чітко: Хлопонін відповідав 
за виробництво, де працювали сту-
денти рідного інституту, а Прохоров 
займався збутом.

З 1992 по 1993 рік Михайло Про-
хоров був головою правління акціо-
нерного комерційного банку «Між-
народна фінансова компанія». З 1993 
року — голова правління «Онексім-
банку». Потім став президентом і го-
ловою правління цієї фінустанови. А 

з листопада 2000 року Михайло Про-
хоров обіймав пост голови ради ди-
ректорів і президента «Росбанку».

МИХАЙЛО ПРОХОРОВ І 
«НОРИЛЬСЬКИЙ НІКЕЛЬ»

Так би й працював  фінансист 
Прохоров у банківській системі, 
якби не зустріч із підприємцем-
початківцем Володимиром Потані-
ним. Засновник фірми «Інтеррос» і 
майбутній олігарх прийшов у банк 
Прохорова за грішми. Як потім 
з’ясувалося, на додачу до креди-
ту він одержав однодумця. Сво-
єму кар’єрному успіху Прохоров 
зобов’язаний фінансовому генієві 
свого партнера Потаніна. Навесні 
1995 року той розробив унікальну 
щодо прибутковості схему кредиту-
вання уряду під пакет акцій прива-
тизованих підприємств.

13 квітня 1996 року відбувся пе-
реломний момент у долі Прохорова. 
Розпорядженням уряду він був при-
значений членом ради директорів 
тоді ще державного «Норильського 
нікелю», виробника нікелю й мета-
лів платинової групи. Далі «Онексім-
банк» придбав РАО «Норильський 
нікель», нафтову компанію СІДАН-
КО, частку Новолипецького мета-
лургійного комбінату й більшу час-
тину Північно-Західного морського 
пароплавства. Усі ці «флагмани еко-
номіки» обійшлися підприємству 
Прохорова й Потаніна приблизно 
за третину своєї реальної вартості, 
зробивши друзів-бізнесменів найба-
гатшими людьми Росії.

ЗАХОПЛЕННЯ МИХАЙЛА 
ПРОХОРОВА

Михайло Прохоров є прихиль-
ником спортивного способу життя. 

Наслідуючи бізнесмена, спортом 
стали займатися і його колеги по 
«Норильському нікелю». Вони з 
повагою говорять про захоплення 
свого шефа відразу кількома вида-
ми спорту: футболом, баскетболом, 
волейболом. Довгі роки Прохоров, 
який через двометровий ріст купує 
одяг у магазинах для баскетболіс-
тів, займався кікбоксингом. По-
дейкують, що між його кабінетом і 
робочими апартаментами Потаніна 
облаштовано сучасний спортзал із 
біговою доріжкою і боксерською 
грушею. 

Прохоров дуже добре співає й 
має шикарний голос, дехто каже, що 
його талант не менший, аніж у Ша-
ляпіна. Часто він співає собі на втіху 
в дружньому колі під гітару або про-
сто так, без акомпанування.

РОЗВАГИ ПРОХОРОВА

Саме його вечірки на фешене-
бельних курортах у Сан-Тропе, на 
Лазурному березі й у гірськолиж-
ному Куршевелі набули неабияко-
го розголосу. Кажуть, що у La Voile 
Rouge Прохоров навіть встановив 
рекорд у обливанні моделей колек-
ційним шампанським, вихлюпавши 
на них 260 пляшок вартістю 300 євро 
кожна. Подейкують, лише за зимо-
вий сезон 2006-2007 рр. він витратив 
у Куршевелі 20 мільйонів євро.

Й досі Прохоров — мрія будь-
якої жінки. Бо ж у свої неповні 47 
— неодружений. «Охочих народити 
мені маля хоч греблю гати», — сказав 
якось мільярдер. Але розпочинати 
серйозні стосунки він не поспішає і 
є одним із найбажаніших нарече-
них не тільки Росії, але й усього сві-
ту. Щоправда, за словами Михайла 
Дмитровича, на посту президента 
Росії він обов’язково одружиться.
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РОЗКІШНЕ ЖИТТЯ 

ГАРНА РОБОТА 

СКАНДАЛ ПО-ЄВРОПЕЙСЬКИ  

ПОДАЛІ ВІД СТОРОННІХ ОЧЕЙ  

У Кадирова — розкішний палац 
із гобеленами і тисячами троянд 

Богатирьова на посту глави РНБО літала 
у «туристичні відрядження»?

Німецький президент пішов із 
посади через кредит у 500 тис. євро

Депутати хочуть засекретити свої 
мільйони 

Глава Чечні Рамзан Кадиров зно-
ву потрапив у поле зору преси 

завдяки своїй пристрасті до розко-
ші. Журналісти виявили, що най-
ближчим часом буде готова нова 
резиденція Кадирова у Грозному 
— палац вартістю 10 мільярдів ру-
блів (понад 330 мільйонів доларів) 
і площею 260 тисяч квадратних 
метрів. Розкішний маєток буду-
ється на березі річки Сунжа, пише 
«Новая газета». 

З сайту державних закупівель 
випливає, що територія буде за-
сіяна газонами та квітниками з 
16 тисячами троянд, а внутрішнє 
оздоблення буде зроблено на най-

вищому рівні — з килимами та 
гобеленами. Зокрема, йдеться на 
сайті, з бюджету республіки плану-
ється виділити 36 мільйонів рублів 
у рамках «визначення виконавця 
послуг із комунально-побутового 
обслуговування резиденції глави 
ЧР». 

Згідно з технічним завданням, 
цьому виконавцю належить ви-
конати завдання з «утримання й 
очищення внутрішніх приміщень 
будівель» (64 тис. кв. м), «миття 
фасаду будівель із застосуванням 
підйомної техніки висотою п’ять 
поверхів» (18 тис. кв. м), «миття ві-
кон із зовнішнього боку з застосу-
ванням підйомної техніки» (6 тис. 
200 кв. м). Виконавцю доведеться 
також почистити 13,2 тис. кв. м ки-
лимів і килимових виробів, 4,3 тис. 
кв. м гобеленів. 

З таким же розмахом планують 
організувати благоустрій резиден-
ції, на що з бюджету республіки 
буде виділено 48 мільйонів рублів. 
Планують постелити 360 тис. кв. м 
газону, який згодом треба буде сія-
ти, полоти, поливати та косити. На 
території має розквітнути 77 тис. 
кв. м квітників, де замовник хоче 
бачити 16 тис. троянд. 

Богатирьова літала до Китаю, про-
те незрозуміло, про що вона до-

мовлялася. У грудні 2011 року тоді 
ще глава РНБО (а зараз, як відомо, 
міністр охорони здоров’я та віце-
прем’єр) Раїса Богатирьова відвідала 
Китай. У ході цієї поїздки не ухвалю-
валися важливі рішення, це скоріше 
нагадувало туристичну подорож. 
Про це пише «Українська правда», в 
розпорядження якої потрапила до-
повідна за підсумками візиту. 

Як повідомляє видання, візит 
глави РНБО Богатирьової тривав 
увесь робочий тиждень, із 4 по 9 
грудня. Згідно зі звітом, особливого 
сенсу в цьому відрядженні не було, 
позаяк у Китаї немає аналога такої 
посади. «Офіційний візит секретаря 
РНБОУ Богатирьової Р. В. мав неви-
соку інтенсивність зустрічей і зміс-
товність переговорів… Більшість 
офіційних зустрічей мала прото-
кольний характер, а особливу увагу 
під час візиту було відведено куль-
турній програмі», — йдеться в допо-
відній записці. 

Як випливає з повідомлення на 
сайті Ради національної безпеки, 
за п’ять днів чиновниця мала три 
двосторонні зустрічі. Низьку інтен-
сивність візиту визнала й сама Бо-
гатирьова в інтерв’ю за підсумками 
подорожі: «Зустрічей у нас у Китаї, 
можливо, було й не багато, та вони 
були основоположними...». 

«Українська правда» надіслала 
РНБО запит кошторису поїздки Бо-
гатирьової. Як виявилося, та літала 

до Китаю не сама: її супроводжува-
ло ще чотири особи. З-поміж них 
і екс-журналістка Людмила Харів, 
яка свого часу писала про світське 
життя. Харів, що є подругою Раїси 
Василівни, обіймала посаду штатно-
го радника секретаря РНБО. Також 
у Пекін літали Юрій Демедюк, який 
відповідав за графік Богатирьової, 
керівник одного з управлінь Максим 
Костенко та співробітник протоколу 
Олексій Шульга. 

Видання зазначає, що не зрозумі-
ло, навіщо всі ці люди літали до Пе-
кіна, адже там є посольство України 
й усю допомогу глава РНБО могла 
отримати на місці. Їхній переліт до 
Китаю коштував 67 тисяч гривень, 
при цьому найбільше заплатили за 
літак самої Богатирьової — 41 тися-
чу, тобто понад п’ять тисяч доларів. 
Опріч того, всім виплатили добові 
з бюджету. Решту часу вони жили 
за рахунок китайської сторони. Вся 
подорож обійшлася бюджету Укра-
їни в 92 тисячі гривень, підсумовує 
«Українська правда». 

Президент Німеччини Кріс-
тіан Вульф подав у відстав-

ку. Про це повідомляє Associated 
Press. Причиною такого рішення 
став скандал через те, що чільник 
держави у 2008 році узяв у дру-
жини відомого бізнесмена Егона 
Гіркенса кредит на 500 тисяч євро 
під малі відсотки на будівництво 
будинку. Розмір річної відсотко-
вої ставки по кредиту, який узяв 
Вульф, становив 4% замість 5%, 
що зазвичай пропонують німецькі 
комерційні банки.

Заяву було написано після 
того, як днями німецькі проку-
рори направили до федерального 
парламенту країни офіційне про-
хання про позбавлення президен-
та недоторканності, щоб далі роз-

слідувати скандал. Крістіан Вульф 
обіймав посаду менше двох років. 
На виборах його підтримувала 
Ангела Меркель. 

Регіонали просять Конституцій-
ний Суд скасувати два поло-

ження Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції», 
що набрав чинності 1 січня 2012 
року. Про це йдеться у поданні до 
КС 53 депутатів від Партії регіо-
нів, текст якого є у розпорядженні 
«Української правди».

Зокрема, депутати просять 
скасувати положення, за яким до 
цьогорічних декларацій мали за-
носитися видатки чиновників та 
їхніх родин, здійснені ними після 
1 липня 2011 року. Нова деклара-
ція вимагає від чиновників звіту-
вати про придбання нерухомості 
та транспортних засобів, а також 
будь-яких предметів вартістю по-
над 150 тисяч гривень. Така декла-
рація вперше мала бути подана до 
1 квітня 2012 року.

Крім того, закон містить пряму 
вимогу про оприлюднення таких 
декларацій найвищим керівни-
цтвом держави. Окрім небажан-
ня показувати свої видатки перед 
виборами, регіонали намагаються 
руками Конституційного Суду 
скасувати другу норму.

Так, новий антикорупційний 
закон забороняє чиновникам 
«входити до складу органу управ-

ління чи наглядової ради підпри-
ємства або організації, що має на 
меті одержання прибутку».

Ця норма поширюється на всю 
верхівку держави — Президента, 
Прем’єр-міністра, членів уряду, 
депутатів, керівника СБУ, Генпро-
курора, голову Нацбанку, суддів, 
начальницький склад міліції, по-
даткової, СБУ, митниці. Таким чи-
ном, закон заборонив усім чинов-
никам мати акції підприємств.

За новим законом, починаючи 
з 1 липня минулого року всі дер-
жавні службовці, які володіють 
корпоративними правами, авто-
матично є порушниками закону і 
мають бути звільнені.

Михайло Прохоров: шлях «нагору»

Президент Греції відмовився 
від зарплатні
Президент Греції Каролос Папуліас відмовився від 
своєї зарплати у зв’язку з кризою в країні. Зарплатня 
грецького президента становить приблизно 85 тисяч 
євро на рік. Як відомо, Греція знаходиться на межі 
дефолту. Для того, щоб його уникнути, грецький 
парламент, як того вимагали Єврокомісія, Європей-
ський Центробанк і Міжнародний валютний фонд, 
схвалив нову радикальну програму заощадження. Це 
викликало шквал масових протестів громадян.

Екс-голову МВФ Стросс-Кана 
звинувачують у сутенерстві
Колишнього голову МВФ Домініка Стросс-Кана, 
який втратив свою посаду через сексуальний скан-
дал із покоївкою готелю у Нью-Йорку, затримали та 
звинувачують у співучасті в організації проституції. 
Про причетність екс-чільника фонду до діяльності 
злочинної мережі, що постачала повій до готелю 
Carlton у Ліллі, французькі ЗМІ повідомили в листо-
паді 2011 року. У публікаціях повідомлялося, що з 
Лілля дівчат відвозили в Париж для участі в оргіях, 
які відвідував і Стросс-Кан.


