
ВОРОНОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ 

Фракція: політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода"  

Партійність: голова Кам’янської районної організації ВО «Свобода» 

Постійна комісія: з питань комунальної власності, підприємництва та регуляторної політики 

Місце роботи: Кам’янська РДА Черкаська область, Радник голови РДА 

БІОГРАФІЯ:  

Народився 6 травня 1988 року в селі Родниківка Олександрівського району на 

Кіровоградщині в родині вчителів. В малому віці переїхав до рідного міста батька – 

Кам’янки, де проживає з родиною й досі. З 1995 року навчався в Камянській ЗОШ №2, був 

учасником та призером районних олімпіад з математики, географії, трудового навчання і 

інших предметів. Член Малої академії наук. В 2005 році закінчив місцевий еколого-

економічний ліцей «Камелія» (навчався на економічному факультеті) і у тому ж році вступив 

до Київського міжнародного університету. 

Саме в університеті, отримуючи ґрунтовні знання з багатьох дисциплін, в том числі і з 

політології, захопився суспільно-політичними процесами в країні та за її межами, адже 

навчався на факультеті міжнародних відносин. В 2007 році проходив практику на одному з 

підприємств Москви, а в 2008 році протягом 4 місяців вдосконалював знання англійської в 

Вашингтоні. Відтак Сергій зміг побачити й порівняти, як облаштовано життя і в Московії, і у 

США, тож у рідній Кам'янці він намагається впровадити побачені ним цивілізовані способи 

вирішення соціальних та економічних проблем. 

У 2009 році випадково потрапивши на один із заходів Всеукраїнського об’єднання 

«Свобода» став активним прихильником організації, а згодом і членом партії. Від 2010 року 

Сергій Воронов розбудовує Кам’янську районну партійну організацію.  

Вже багато років націоналіст грає за місцеву футбольну команду, є призером та переможцем 

численних футбольних турнірів Кам'янщини. Через його політичну позицію та партійність, 

за часів януковича-тулуба регіонали чинили перешкоди команді Сергія навіть у спортивній 

сфері. Молодий націоналіст часто організовує спортивні заходи, забезпечує їх ефективне 

проведення, пропагуючи здоровий спосіб життя серед кам'янської громади. 

Впродовж останніх п'яти років, з 2010 року, Сергій Воронов залишається в епіцентрі 

суспільно-політичного життя Кам'янщини. У період тиску режиму Януковича він був 

ініціатором і організатором проведення щорічних патріотичних акцій і флеш-мобів, 

приурочених до Дня Соборності, Дня Героїв України, свята Незалежності та ін. 

Започатковані ним ініціативи набули масового характеру і вже стали традиційними і 

звичними для містян. Окрім загальнопатріотичних заходів, Сергій активно долучався до 

організації протестів проти антинародних дій режиму януковича. У 2013 році разом з 

місцевими свободівцями та громадою протистояли намаганню поплічників Тулуба закрити 

районну лікарню під виглядом "оптимізації". 

Сергій Воронов активний учасник Революції гідності. Свою сміливість й організаційний хист 

він активно проявляв як на Майдані у Києві, так і у Кам’янці. Він постійно періодично 

змінював своїх активістів-побратимів у столиці України, а в проміжках між поїздками був 



активним організатором та учасником опозиційних акцій під стінами Кам’янської 

адміністрації, під час сесій міської та районної рад. Воронов був активним учасником подій у 

Києві 18 лютого, а після повернення у Кам’янку – одним із організаторів блок-посту на трасі 

Київ-Знам’янка у районі села Ребедайлівка. Той блок-пост, як й інші на Черкащині, мав 

завдання відловлювати «тітушок» і бандитських найманців. З березня 2014 до березня 2015 

року за громадянську позицію, відданність ідеалам свободи і справедливості кам’янська 

громада довірила Сергію Воронову пост голови Народної ради Кам’янщини. В цій якості він 

активно сприяв налагодженню суспільного і громадського життя Кам’янщини за нових 

обставин.  

Після початку московської агресії Сергій, як і вся патріотична громада, активно долучився 

до волонтерського руху. Неодноразово він формував, збирав і особисто відвозив 

різноманітну допомогу на Схід України військовослужбовцям з Кам’янщини, Черкащини та 

з інших країв. Його волонтерська діяльність триває і сьогодні. Разом з друзями та знайомими 

Сергій організовує допоміжні толоки сім’ям мобілізованих солдатів з Кам’янки та району.  

У свободівській фракції Сергія Воронова закріплено за районами, до території яких 

адміністративно входить Холодний Яр - Кам'янським, Смілянським, Чигиринським та містом 

Сміла.  

КОНТАКТИ: 0633535262, sergii_voronov@i.ua https://www.facebook.com/VoronovSergii  

ОКРУГИ:  

№17, Кам’янський район м.Кам’янка, с.Грушківка, с.Косарі, с.Юрчиха, виборців - 14347 

Обраний в Територіальний виборчий округ №17 з виборів депутатів Черкаської обласної 

ради по спискам політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" з результатом 935 

голосів, 15,7354% 
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