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Н

ародився 5 вересня 1961 р. в м. Запоріжжі. Виховувався у працьовитій та доброзичливій сім’ї Владислава Анатолійовича (1935 р. н.) та Інни Миколаївни
(1935 р. н.) Соболєвих. Батько довгий час пропрацював на
Запорізькому виробничому алюмінієвому комбінаті. Мати,
лікар-педіатр за фахом, присвятила багато років наполегливій праці у медичній галузі.
Визначальною рисою характеру відомого сьогодні у широких політичних колах С. В. Соболєва ще з дитинства є
цілеспрямованість — велика і досить ефективна сила в досягненні мети. Водночас, стовідсотковою гарантією реалізації задумів майбутнього політика стали його сумлінність,
наполегливість та, безперечно, талант, який він успадкував
від батьків або ж отримав у дарунок від Бога з народження.
Ще будучи юнаком, С. В. Соболєв цікавився закономірностями розвитку різних держав та значенням історичного
минулого для сучасності. Можливо, саме тому він успішно
вступив до Запорізького державного педагогічного інституту за спеціальністю «Історія», випускником якого став
у 1983 р. Зацікавленість у власному розвитку була запорукою
зразкового навчання Сергія Владиславовича в інституті.
До того ж, важливо відзначити високий рівень педагогічної майстерності викладачів цього навчального закладу, які
своїми лекціями та практичними заняттями, мудрими порадами і настановами зробили великий внесок у його формування як кваліфікованого фахівця, непересічну особистість.
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Він першим із випускників Запорізького національного
університету захистив дипломну роботу англійською мовою.
Під час захисту член комісії, професор із Московського державного університету, запитав Сергія Владиславовича, хто, на
його думку, отримає перемогу на виборах у Великобританії.
Дипломант відповів, що впевнений у перемозі консерваторів.
Такий прогноз невдовзі справдився на вільних демократичних виборах, що відбувалися 9 червня 1983 р. Консерватори
під керівництвом Маргарет Тетчер ще більше зміцнили свої
позиції, отримавши 58 додаткових мандатів, а лейбористи зазнали серйозної поразки, втративши 60 мандатів.
У родині С. В. Соболєва Запорізький національний університет став альма-матер не лише для нього. Випускниками
юридичного факультету цього вищого навчального закладу
є сестра і племінник Сергія Владиславовича.
Із ностальгією С. В. Соболєв згадує свої студентські роки.
Він засвідчує, що серед інших його група відзначалася великим
захопленням активним відпочинком. Назавжди запам’яталася
романтика походів, під час яких підкорювали нові вершини,
що надзвичайно загартовувало фізично і морально, ночували
в палатках, вечорами збиралися довкола багаття…
На жаль, вже немає в живих одногрупника Олега Леонідовича Скідіна, який був видатним науковцем і викладачем, автором великої кількості монографій, наукових праць
і навчальних посібників, виховав не одне покоління науковців. Він завжди підтримував С. В. Соболєва у складні часи,
погодився бути його довіреною особою під час однієї з виборчих кампаній.
З теплотою та повагою Сергій Владиславович згадує всіх
викладачів, кожен з яких певною мірою вплинув на його
світогляд, серед них І. М. Бірюльов, Г. В. Горбань, С. Р. Лях,
В. М. Мороко, Л. О. Нестеренко. Особливо тісно він спілкувався з професорами Ф. Г. Турченком, С. М. Тимченком,
С. М. Толоком, О. М. Мальованим та О. І. Латун.
Пізніше жага до знань привела С. В. Соболєва до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де він здобув другу вищу освіту
(1996). Обізнаність у юриспруденції міцно озброїла Сергія
Владиславовича знаннями, які в майбутньому знадобилися
йому в політичній діяльності.
Професійний шлях С. В. Соболєв розпочав ще в 1978 р.,
у 17 років, робітником на Запорізькому оборонному заводі
«Гамма», де працював один рік. Упродовж 1983–1985 рр.
служив у Збройних Силах СРСР. У 1985–1986 рр., після
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закінчення інституту та проходження служби в армії, працював на Дніпровському електродному заводі (сьогодні —
ПАТ «Укрграфіт») в м. Запоріжжі.
Фаховим кредом Сергія Владиславовича ще відтоді
стало переконання «Праця, праця і ще раз праця». Він упевнений у тому, що, дотримуючись цього принципу, кожен
може досягти особистісної самореалізації та постійного
кар’єрного зростання.
Так відбулося й у житті самого С. В. Соболєва.
В 1986–1990 рр. він викладав історію в Запорізькому педагогічному училищі № 1, а вже в 1990–1994 рр. був народним
депутатом України І скликання, обраним за Хортицьким
виборчим округом № 184 Запорізької області. Саме тоді
очолював депутатську групу «Демократичне відродження
України» та був членом однойменної партії, членом Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.
У 1994–1998 рр. — народний депутат України ІІ скликання. Очолював депутатську групу «Реформи». Був членом Комітету Верховної Ради України з питань правової
політики і судово-правової реформи, заступником голови
Контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації. За пропозицією Сергія Владиславовича була створена спеціальна парламентська комісія з розслідування
діяльності керівництва Чорноморського морського пароплавства (компанії «Бласко»), зупинено дію Указу Президента Леоніда Кравчука «Про державні облігації», згідно
з яким майно країни закладалося під борги іноземним державам. Брав участь у розробленні Конституції України та
низки Законів України.
У жовтні 1997 р. С. В. Соболєв став одним із керівників новоствореної правоцентристської партії «Реформи
і порядок» (лідером цієї партії тоді був Віктор Пинзеник).
У 1998–2000 рр. — керівник групи експертів ТОВ «Середньоєвропейська агенція» (м. Київ). З грудня 1999 р. по квітень
2001 р. обіймав пост радника Прем’єр-міністра України Віктора Ющенка.
У 2002–2006 рр. — народний депутат України IV скликання, обраний за списком блоку Віктора Ющенка «Наша
Україна» (№ 16 у списку). Голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення діяльності виконавчої влади
та державної служби (з адміністративної реформи) Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.
З березня до вересня 2005 р. був постійним представником
Президента України Віктора Ющенка у Верховній Раді України. Звільнився на знак протесту щодо рішення Президента

про відставку уряду Юлії Тимошенко. У вересні 2005 р. очолив парламентську фракцію політичної партії «Реформи
і порядок», а в лютому 2010 р. став лідером цієї політичної
сили. До того часу був заступником голови партії та очолював її Запорізьку обласну організацію.
З березня 2010 р. С. В. Соболєв — голова опозиційного
Кабінету Міністрів України, фактичним керівником якого
стала лідер українського політичного альянсу «Блок Юлії
Тимошенко» Юлія Тимошенко.
З грудня 2012 р. — народний депутат України VII скликання від партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»
(№ 8 у списку). Перший заступник голови фракції. Член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.
У січні 2013 р. був обраний заступником голови української
делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.
У червні 2013 р., після об’єднання партій «Реформи і порядок» та «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», був
обраний одним із заступників лідера «Батьківщини». З листопада 2014 р. — народний депутат Верховної Ради України
VIII скликання.
Законотворча діяльність С. В. Соболєва завжди викликає повагу як серед колег, так і серед населення. Запропоновані ним законодавчі норми щоразу ґрунтуються на
реальних потребах суспільства й держави та є свідченнями
його професіоналізму і патріотизму.
Загальновідомим є той факт, що він є автором законопроекту «Про забезпечення прав і свобод громадян на
тимчасово окупованій території України», який було розроблено під час Кримської кризи. Згідно з цим законопроектом, Автономна Республіка Крим визнається «тимчасово
окупованою територією». У квітні 2014 р. цей закон було
прийнято з поправками.
Майже 30 років політичної, громадської, державницької
діяльності С. В. Соболєва відзначені низкою нагород. З березня 2000 р. він є державним службовцем І рангу, а з серпня
2005 р. — кавалером ордена «За заслуги» III ступеня.
У вільний час Сергій Владиславович захоплюється футболом, тенісом і гірськими лижами. Фізичну активність
вважає невід’ємною частиною свого життя, адже вона дає
можливість відпочити з користю, тренуючи не тільки м’язи,
а й силу волі. Такий стиль життя підтримує вся його сім’я:
дружина Ніна Іванівна, п’ятеро чудових дітей та п’ятеро онуків. Велика родина для них є великим щастям, невичерпним
джерелом життєдайної сили, радості й гармонії з навколишнім світом.

Голосування на з’їзді політичної партії «Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина», 2015 р.

Під час виступу з трибуни Верховної Ради України,
2017 р.
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