
АВТОБІОГРАФІЯ

Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності):
Ковальчук Віталій Анатолійович.

Число, місяць, рік і місце народження:

Громадянство: громадянин України.
Час проживання на території України: безперервно проживаю на території 

України протягом останніх 23 років.
Відомості про освіту: Освіта вища. У 1993 році закінчив Київський Національний 

університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет.
Відомості про трудову діяльність:

1993 -  1996 р. : Акціонерний банк «INKO», юрисконсульт, старший
юрисконсульт, начальник юридичної служби;

- 1996 -  січень 1997 p.: Українсько-американське ТОВ з іноземними інвестиціями 
Фірма «Байп Ко., ЛТД», заступник генерального директора, заступник адміністративного 
директора;

- січень -  квітень 1997 p.: ЗАТ «Недержавний Фінансово-Промисловий Пенсійний 
Фонд», начальник юридичної служби;

- квітень -  червень 1997 p.: Український державний кредитно-інвестиційній 
компанії, начальник відділу цінних паперів департаменту власності та цінних паперів;

- червень 1997 -  вересень 1999 p.: ЗАТ Інвестиційна компанія «Нафтаенерго 
Інвест», віце-президент;

- вересень 1999 -  квітень 2001 p.: Всеукраїнська громадська організація «Фонд 
підтримки регіональних ініціатив», генеральний директор, віце-президент;

- квітень -  вересень 2001 p.: TOB «Факторинговий дім», директор;
- вересень 2001 -  вересень 2005 p.: Акціонерна холдингова компанія

«Укрнафтопродукт», перший заступник голови правління;
- жовтень 2005 -  листопад 2007 p.: Українсько-американське ТОВ консалтингова 

компанія «Фарго», заступник генерального директора;
- грудень 2007 -  грудень 2010 p.: Голосіївська районна в м. Києві державна 

адміністрація, заступник голови;
- січень 2011 -  липень 2012 p.: ТОВ «Клініка генетики репродукції «Вікторія», 

заступник директора;
- 2012 -  дотепер: Верховна Рада України VII скликання, народний депутат України, 

член Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, 
ядерної політики та ядерної безпеки.

Відомості про посаду (заняття), місце роботи: народний депутат України, 
Верховна Рада України VII скликання.

Відомості про громадську роботу (в тому числі на виборних посадах): 
Громадською роботою (в тому числі на виборних посадах) не займаюсь.

Партійність: безпартійний.
Склад сім’ї:
- дружина -  Ковальчук Олена Володимирівна; 

син - Ковальчук Володимир Віталійович; 
син - Ковальчук Матвій Віталійович; 
донька -  Ковальчук Поліна Віталіївна.

Адреса місця проживання:
Контактний мобільний телефон:
Відомості про наявність чи відсутність судимості: судимості не маю.
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