Автобіографія
Прізвище: Ковальов
Ім’я: Олексій
По батькові: Вячеславович

Я, Ковальов Олексій Вячеславович, народився 12
листопада 1975 року у м. Києві.
Загальну середню освіту здобув у Київській середній
школі №7 імені М. Т. Рильського, яку закінчив у 1992 році.
З вересня 1992 року по червень 1997 рокунавчався у Київському військовому
інституті управління та зв’язку за спеціальністю автоматизовані системи
управління та отримав кваліфікацію інженера електронної техніки.
Після закінчення інституту з березня 1998 року по вересень 1998 року
працював директором клубу спортивного бального танцю «Ювента» у місті
Києві.
З квітня 1998 року по березень 2002 року був обраний депутатом
Печерського району м. Києва, членом комісії з питань використання
земельних ресурсів.
З вересня 1998 року по грудень 1998 року працював менеджером із збуту та
постачання в Українсько-італійському спільному підприємстві «Денді-Пак» у
місті Києві.
З грудня 1998 року по вересень 1999 року працював менеджером в
Товаристві з обмеженою відповідальністю «Депак» у місті Києві.
З жовтня 1999 року по вересень 2000 року працював менеджером з продажу
послуг в Закритому акціонерному товаристві «Укртехзв’язок» у місті Києві.
З вересня 2000 року по січень 2001 року працював менеджером відділу
продажу в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Укравіателеком» у
місті Києві.
З січня 2001 рокупо червень 2001 року працював керівником департаменту
маркетингу та продажу в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Евітел»
у місті Києві та з червня 2006 року по вересень 2001 року був переведений на
посаду комерційного директора.

З жовтня 2001 року по квітень 2002 року працював керівником проектів з
продукції в дочірньому підприємстві «РРС» у місті Києві.
З квітня 2002 року по квітень 2006 року був обраний депутатом
Голосіївського району м. Києва, членом постійної комісії з питань
використання землі, розвитку території та будівництва, членом тимчасової
комісії з виділення землі під МАФи.
З липня 2002 року по листопад 2003 року працював директором уТоваристві
з обмеженою відповідальністю «Ортекс» у місті Києві.
З вересня 2003 року по листопад 2003 року працював директором
уТоваристві з обмеженою відповідальністю «АСТАРТА» у місті Києві.
З лютого 2006 року по червень 2008 року працював комерційним директором
уТоваристві з обмеженою відповідальністю «Ельбрусінвесткомпанія» у місті
Києві.
З вересня 2008 року по грудень 2008 року працював спеціалістом І категорії
відділу містобудування та архітектури виконавчого органу Подільської
районної в м. Києві ради (Подільської районної у місті Києві державної
адміністрації). У листопаді 2008 року пройшов навчання за затвердженою
програмою підвищення кваліфікації «Впровадження інформаційних
технологій в роботу державного службовця» у Київському міському центрі
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних установ і організацій.
З грудня 2008 року по травень 2009 року працював головним спеціалістом
відділу містобудування та архітектури виконавчого органу Подільської
районної в м. Києві ради (Подільської районної у місті Києві державної
адміністрації).
З грудня 2010 року по липень 2011 року працював помічникомконсультантом народного депутата України Маньковського І.В. у місті Києві.
З грудня 2010 року по липень 2013 року навчався у Приватному
акціонерному
товаристві
«Вищий
навчальний
заклад
«МіжрегіональнаАкадемія управління персоналом» за спеціальністю
правознавство та отримав кваліфікацію спеціаліста з правознавства.
З серпня 2011 року та по теперішній час займаюсь власною справою, ліцензія
на будівельну діяльність (проектування), кваліфікований оцінювач.

З квітня 2012 року по квітень 2014 року навчався в Інституті післядипломної
освіти Харківського національного аграрного університету імені
В.В. Докучаєва за спеціальністю землеустрій та кадастр та отримав
кваліфікацію інженер-землевпорядник.
Маю 7 ранг державного службовця.

