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Н

ародився 22 липня 1960 р. у смт Макошине
Менського району Чернігівської області в
родині робітників Олексія Васильовича і Валентини
Яківни. Батько 40 років працював зварювальником на
заводі «Сільгоспмаш», а мама була робітницею польової
бригади радгоспу ім. Т. Г. Шевченка.
У 1977 р. Олексій Калинський розпочав свій трудовий шлях слюсарем на місцевому заводі. У той період
був визначений його подальший професійний вибір:
юнак закінчив школу ДТСААФ та отримав посвідчення
водія категорії «С». У 1978 р. він був призваний до лав
Збройних сил СРСР. Служив у Таджикистані на заставі № 9
радянсько-афганського кордону.
Демобілізувавшись, протягом 1981 р. працював водієм
на автотранспортному підприємстві № 2550 у м. Чернігів.
Любов до автомобілів остаточно окреслила вибір
навчального закладу. Не останню роль зіграла і кохана
дівчина Валентина (майбутня дружина), яка поділяла
його захоплення. Тож у 1981 р. він вступив на автомобільний факультет КАДІ, де обрав спеціальність
«Організація дорожнього руху».
Під керівництвом талановитих педагогів О. О. Калинський опанував мистецтво управління та аналізу різних
ситуацій. Він із посмішкою пригадує напружені (одружився на першому курсі, народилася донька Наталія),
та все ж веселі студентські роки. Продовжує спілкуватися
зі своїми одногрупниками та викладачами, часто бере
участь в організації зустрічей випускників, цікавиться
життям університету. Разом зі студентськими друзями
згадує смішні ситуації, які виникали під час складання
курсових та контрольних робіт…
На другому курсі вивчали дисципліну «Опір матеріалів», яку читав дуже демократичний викладач —
В’ячеслав Якович Савенко. Коли ж настав час складати
іспит, то, на превелике здивування студентів, половина
групи… отримала двійки. Олексій Калинський не став
винятком. Тож було призначено дні перескладання.
Проте Олексій Олексійович не розгубився і вирішив
перескладати відразу ж після іспиту. На те С. В. Савенко
висунув свої умови: одна відповідь — один бал. Олексій
Калинський впевнено відповів на всі запитання та
розв’язав задачі і через півгодини виправив свою двійку
на тверду п’ятірку, викликавши шквал емоцій не тільки
в одногрупників, а й усього студентства інституту.

У 1986 р. О. О. Калинський отримав диплом інженера
дорожнього руху. Того ж року почалася його професійна
кар’єра в Управлінні Державтоінспекції МВС України в
Київській області. В цій службі він пройшов шлях від
лейтенанта до генерала — від інспектора до керівника
департаменту ДАІ. У 2003–2004 рр. Олексій Олексійович
очолював науково-дослідний центр із безпеки дорожнього руху МВС України, а з 2004 до 2007 р. був заступником
начальника департаменту ДАІ МВС України.
У 2006 р. О. О. Калинський здобув юридичну освіту,
закінчивши КНУ імені Тараса Шевченка (спеціальність
«Правознавство»). Протягом наступного року обіймав
посаду начальника Департаменту ДАІ МВС України.
Указом Президента України йому було присвоєно звання
генерал-майора міліції.
З 2008 до 2011 р. Олексій Олексійович працював
керівником департаменту в апараті Ради національної
безпеки і оборони України. У лютому 2011 р. очолив
Департамент організаційно-інформаційної роботи та
господарського забезпечення Пенсійного фонду України.
За досягнення у професійній діяльності удостоєний
численних відомчих нагород МВС України, почесної
відзнаки Апарату РНБО України ІІІ ст. (2009), ордена
Данила Галицького (2010), відзнаки Міністерства оборони
України «Вогнепальна зброя».
Вільний час Олексій Олексійович намагається присвячувати сім’ї. Зі своєю дружиною Валентиною Миколаївною він народився в один день, один рік і в одному селі.
Вони виховали доньку, а сьогодні радіють онуку.
Родина Калинських залюбки подорожує разом.
Головне захоплення Олексія Олексійовича — футбол.
Ще з юнацьких років він брав участь у місцевих змаганнях
та матчах, а у старшому віці щотижня грав в улюблену гру
зі своїми колегами.
Олексій Калинський — президент Федерації самбо
України та Благодійного фонду сприяння розвитку інноваційних технологій.
На думку Олексія Олексійовича, потрібно за будь-яких
обставин залишатися господарем свого слова:«Якщо ти дав
слово, то обов’язково потрібно його дотримуватися, — каже
він.— Потрібно бути чесним та порядним, виконувати дані
людям обіцянки». У своєму житті О. О. Калинський завжди
керується тисячолітньою мудрістю: «Слово, втримане тобою, — друг твій, слово, сказане тобою, — твій ворог».
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