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Л ист клопотання

Шановний Олександре Юрійовичу, в рамках відбору, що проводиться
обласною радою та управлінням патрульної поліції в Рівненській області,
прошу розглянути мою кандидатуру, як представника від громадськості, до
складу поліцейської комісії Департаменту патрульної поліції.
З повагою, ректор Рівненської духовної семінарії і Академії ХВЄ, Третяк
Олександр Віталійович.
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АВТОБІОГРАФІЯ
Я, Третяк Олександр Віталійович народився 13 грудня 1985 року в с.Липне, Волинської
області, Ківерцівського району, українець, громадянин України, освіта вища, одружений,
маю сина.
У 1992 році вступив до першого класу Липненської ЗОНІ І-ІІІ ступеня.
У 2003 році закінчив 11 класів Липненської ЗОШ І-ІІІ ступеня.
У 2003 році вступив на 1-й курс факультету романо-германської філології, Міжнародного
економіко гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. Під час
навчання приймав активну участь в студентському житті університету. Був ініціатором
створення спілки студентів християн м. Рівне.
У 2008 році завершив навчання в цьому навчальному закладі і отримав і отримав повну
вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та здобув кваліфікацію
викладач англійської мови та літерати, німецької мови та літератури.
У 2007 році вступив на навчання до Львівської Богословської Семінарії.
У 2010 році завершив курс навчання в цьому навчальному закладі за спеціальністю
«Практичне богослов'я» та отримав диплом з кваліфікацією «магістр богослов'я »
У 2007 року прийнятий на роботу в Рівненську духовну семінарію і Академію ХВЄ на
посаду викладача.
У 2012 році очолив навчальний заклад Рівненська духовна семінарія і Академія ХВЄ, де і
працюю донині.
Володію іноземними мовами, англійською та німецькою.
Сімейний стан - одружений, маю сина.
Дружина - Третяк Ольга Сергіївна, 1989 року народження, українка.
Ні я, ні мої близькі чи рідні до кримінальної чи адміністративної відповідальності не
притягувалися.
На даний момент займаюсь активною громадською діяльністю, беру участь в різних
волонтерських проектах що спрямовані на допомогу різним соціальним категоріям
громадян.
З 2014 року активно долучаюсь до волонтерських проектів спрямованих на підтримку
захисників України в зоні прповедення АТО (ООС), як матеріально так і духовно.
Проживаю за адресою, м.Рівне, і
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