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Біографічна довідка уповноваженого представника організації на участь в установчих 
зборах з обрання складу громадської ради при Святошинській районній в місті Києві 
державній адміністрації та обрання в члени громадської ради 
ТРЕТЬЯКОВА ОЛЕКСАНДРА ВІКТОРОВИЧА

Третьяков Олександр Вікторович - Член Громадської організації ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ "1 СОТНЯ САМООБОРОНИ МАЙДАНУ"
народився 17 листопада 1985 р. в місті Первомайськ, Луганської області, пізніше з батьками 

переїхав до Донецьку.

З 1991 року проживає в Києві.
У 2003 році закінчив загальноосвітню школу №185 м. Києва (Святошинський район). Поступив в 
університет «Крок» на спеціалізацію «Фінансист».
З 2008- 2012 р. представник директора ТОВ «Укрнафтогаз розробка».
В 2013 році бере участь в протестах на Майдані.
В 2014 році сприяє Норвежсько-українським відносинам.
18 листопада 2014 року -  бере участь в підписані договору про спіпрацю на «Norwegian- 
Ukrainian Business Forum».

ДІЯЛЬНІСТЬ.

Під час Євромайдану у Києві, наприкінці листопада 2013 року, Олександр Тетьяков був одним з 
ініціаторів створення «Самооборона Майдану».

1 грудня 2013 року організував та очолив Першу Сотню «Самооборона Майдану». Позивний 
«Косатка» (також «Перший).

В ніч проти 11 грудня, проводить успішний ряд дії проти наступу спецназу та внутрішніх військ. В 
ніч на 26 січня, під командуванням «Косатки», Перша сотня з іншими потестувальниками відбила 
«Український Дім», який напередодні зайняли силовики. На даху «Дому» були знайдені бойові 
набої калібру 7.62, які готувалися до розстрілу протестувальників зтилу.

Згодом, після гарячих подій, став командиром підрозділу громадського формування з охорони 
громадського порядку і державного кордону загін територіальної оборони «САМООБОРОНА 
КИЄВА ТА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ».

Російсько-українська війна.

В 2014 році, з початку бойових дій на Донбасі, був одним із ініціаторів створення славетного 
добровольчого батальйону «Айдар», а також його бійцем. Неодноразово зі своєю групою 
проводив надзвичайно складні операції. За професійність та відданість справі, призначений 
радником секретаря ради національної безпеки і оборони України.

З 2014 по 2016 р. стає офіцером-перемовником (позивний «Кіото») від організації «Офіцерський 
Корпус»,яка з власної ініціативи взялась за звільнення заручників із полону самопроголошених 
«ЛНР» та «ДНР». Повернув додому з полону більше сотен людей. Має відзнаку «За врятоване 
життя».


