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Сергій Тимофєєв:

«Хочеш щось змінити –
починай з себе!»

З давніх-давен між Україною та Туреччиною існували різноманітні контакти,
внаслідок яких обидва народи мали можливість пізнавати один одного. Сьогодні
Оболонський район став осередком українсько-турецької дружби.
Підґрунтя міжнародній співпраці заклали вже шість років тому освітяни Оболонського району м. Києва та району Кадикьой м. Стамбула, створивши міжнародний
проект «Київ-Стамбул: в освіті пліч – о – пліч». Поступово проект став виходити за рамки виключно освітніх програм. І свідченням цього є його високий представницький рівень. Наприкінці жовтня турецька делегація в черговий раз відвідала Оболонський район. Очолював її керівник району Кадикьой м. Стамбул Хасан Карахан.
19 жовтня відбулася зустріч пана Карахана з головою Оболонського району Вадимом Ягодкою. Цього разу у зустрічі взяли участь освітяни, представники влади,
промисловці та бізнесмени як з турецької, так і з української сторін. Під час дружньої і конструктивної розмови пролунали пропозиції від турецької сторони щодо продовження започаткованих освітніх проектів та створення нових у інших напрямках: охороні здоров’я, торгівлі, побуті, туризмі. Турецькі бізнесмени зацікавлені за
інвестиційні кошти відкрити в Оболонському районі туристичні центри та мережу
ресторанів турецької кухні «Гурме». Цікавий проект запропоновано також у сфері
культури. У рамках міжнародного конкурсу ООН «Місто світу – Стамбул» у 2010
році запропоновано провести «Дні Оболонського району», що передбачатиме виступи українських митців на турецькій сцені.
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Сергій Тимофєєв:

«Хочеш щось змінити – починай з себе!»

Нещодавно на Оболоні з’явився новий каток,
який вже набув популярності серед мешканців району та міста. Та й не дивно. Адже каток – унікальне місце, де можна розважитися з користю для
здоров’я. Керує цим закладом молодий і цілеспрямований директор - Сергій Тимофєєв, який до того
ж нещодавно переміг у престижному конкурсі, що
уже всьоме проводила Київська міська державна
адміністрація серед підприємців столиці. Про бізнес, розваги та навчання на льоду і піде наша розмова з переможцем конкурсу «Молодий підприємець
року» у номінації «Бізнес - початок».
– Пане Сергію, важко бути бізнесменомпочатківцем?
– Якщо скажу, що неважко, мене не зрозуміють
інші бізнесмени, адже питань, дійсно, виникає багато. І організаційних, і майнових, і правових. Але водночас і неважко, якщо добре усвідомлюєш, чим хочеш займатися, маєш велике бажання та розумієшся у справі, що обрав. Так для мене все і склалося. За
плечима маю дві вищі освіти: педагогічну та економічну, а зі спортом здавна на «ти».
До того ж пригадую, що коли тільки обирав життєвий шлях, одна поважна і для мене по-справжньому
авторитетна людина сказала мені: «Сергію, хочеш
щось змінити, треба змінити спочатку себе, потім
свою родину, потім там, де ти працюєш і живеш!». Я
добре усвідомив цей життєвий урок. Настав момент,
коли я зрозумів, що ніхто за мене не буде нічого робити. Так я і увійшов у бізнес.
– А хтось допомагає у відкритому усім штормам та бурхливому морі власного бізнесу?
– Скажу так: найкращий учитель – то саме життя.
Хоча я налагодив конструктивний і обопільно корисний діалог з міською та районною владою. Діє кілька цікавих сумісних проектів для дітей, реалізація ще
кількох - на черзі. Завжди маю доброзичливе ставлення Оболонської районної у м. Києві державної ад-

міністрації до моїх питань, починаючи з голови адміністрації Вадима Ягодки, його першого заступника
Юрія Бічука, що опікується питаннями підприємництва, та закінчуючи відділом підприємництва.
– В чому полягають ці проекти?
– Це переважно доброчинні проекти, що направлені на дітей, які потребують додаткової уваги. Наприклад, протягом 2009 року спільно з районним управлінням освіти ми більше як 2-м тисячам дітей надали можливість безкоштовно відвідати каток. Я активний учасник багатьох районних заходів, і як спонсор надаю переможцям квитки на відвідання катку.
Це стосується і районних спортивних свят, і шкільних конкурсів «КВК». Наразі з керівником Головного управління сім'ї та молоді КМДА Сергієм Березенком плануємо запустити міську програму «Велика родина-сильна країна» для багатодітних родин.
Завдяки дії цієї Програми, майже 1700 дітей з багатодітних родин відвідають безкоштовно каток. Також я
підтримую й інші благодійні фонди.
– А чи витримує Ваш бізнес таке «навантаження»?
– Ви знаєте, коли мова йде про дітей, про їхнє
здоров’я, все інше вже не має жодного значення.

– Гаразд, а який спектр послуг ви надаєте вашим відвідувачам? Чим особливим завойовуєте
симпатії?
– Головний критерій, я вважаю, - це якість. У нас
якісний лід і фаховий тренерський склад. Ми ведемо
абсолютно усі напрямки відпочинку на льоду. У нас
проходять масові катання дітей та дорослих, а в середу, п’ятницю, суботу та неділю вони з елементами
дискотеки. Ми спеціально запрошуємо ді-джея, який
організовує тематичні музично-розважальні програми. Лунає диско 80-х років, сучасний R&B та інші
музичні стилі на будь-який смак.
Безумовно, у нас представлені і навчальні програми. Ведучі спеціалісти – тренери з вищою освітою
- навчають дітей та дорослих зимовим видам спорту. Також у нас тренуються спеціалізовані спортивні
школи, такі як «Крижинка», «Сокіл-Київ».
– Наскільки в умовах кризи ваші ціни є прийнятними для відвідувачів?
– Ми намагаємося тримати їх найнижчими у столиці.
– Нині досить популярно проводити різноманітні льодові шоу. У вашій практиці подібне траплялось?
– Звичайно, наприклад, один відомий в Україні
журнал святкував свій ювілей на нашому катку. Було
організовано чудове шоу із музикою, світлом, ведучим. Але головне, що увесь колектив, десь за сотню
працівників журналу, водночас вийшов на лід. Для
когось, можливо, це взагалі була перша спроба. Спеціально на такий випадок ми розробили навчальний
тренажер, який дозволяє людям навчитися триматися на льоду, а в майбутньому опанувати його на стільки, щоб отримувати ні з чим незрівнянне задоволення від катання!
Бажаю всім здоров'я, щастя, успіху, попри всі
негаразди, які стосуються нашого життя!

25 років на варті життя та майна

Цього року виповнилося чверть століття з моменту завершення будівництва та вводу в експлуатацію на Оболоні 25-ї пожежної частини. У далекому 1984 році перший караул заступив
на перше бойове чергування, і по теперішній час мешканці одного з найбільших районів Києва почувають себе у
цілковитій безпеці.
25 пожежна частина - це гордість не
тільки міста Києва, а і всієї України. У
свій час це був найкращий і найпотужніший комплекс колишнього Радянського Союзу. Пожежна частина збудована за індивідуальним проектом
аналогів, такої не було навіть у Європі.
За чверть століття свого існування
частина постійно знаходилася у процесі
модернізації, завдяки чому перетворилася у потужній пожежно-рятувальний,
навчальний, спортивний та меморіальний комплекс. На її базі створено один
з кращих учбових центрів з сучасною

навчально-тренувальною базою. Найсучасніший спортивний комплекс постійно приймає у себе колективи з усіх
куточків СНГ для проведення змагань
з пожежно-прикладного та інших видів
спорту. Розміщений на території частини "Музей історії пожежної техніки
міста Києва" з задоволенням відвідують школярі, які приїздять зі шкіл столиці на урок життєзабезпечення.
За 9 місяців 2009 року Оболонським
РУ ГУ МНС України в місті Києві
здійснено 763 виїздів на пожежі та аварії. Врятовано 10 осіб і майна на суму
понад 10 млн. гривень.
Найбільше пожеж виникає у
житлово-комунальному господарстві
- майже 80% від загального кількості.
Причина - недбалість та нехтування
мешканцями району елементарними
правилами протипожежної безпеки.
Користуючись можливістю, хочу ще
раз всіх застерегти, що зберігання ста-

рих меблів та горючих матеріалів у загальних коридорах та на балконах є
грубим порушення правил пожежної
безпеки. Необхідно гасити недопалки,
а не жбурляти їх у вікно чи комусь під
двері. І, звісно, не залишати без нагляду увімкнені електроприлади. На ці заходи ні мешканцям району, ні державі
не треба витрачати кошти, але саме ці
причини призводять до жахливих випадків і неймовірно великих збитків.
До структури Оболонського РУ
МНС входить відділ з наглядовопрофілактичної діяльності пожежної безпеки. Ми застосовуємо передові методи під час перевірки відомств,
пожежнонебезпечних підприємств та
об'єктів з масовим перебуванням людей. З трудовими колективами ми проводимо навчання, під час яких демонструємо відеофільми про пожежі та надаємо відповідні коментарі. Пояснюються вірні дії при пожежах: недопущення розповсюдження продуктів горіння, правильна поведінка людини в
задимленому середовищі або при високій температурі. Проводиться інструктаж щодо правильного користування
вогнегасниками, бо ще багато людей
переконані, що його треба перевернути
догори і вдарити, щоб він запрацював.
Так було в старих моделях, але зараз
таких вогнегасників вже не повинно
бути на підприємствах і організаціях.
Щороку на території пожежного комплексу проводяться змаганнянавчання добровільних пожежних
дружин імені Героя Радянського Сою-

зу Леоніда Телятникові. Добровольці з
підприємств виборюють призи, змагаючись у володінні навичками гасіння
палаючої суміші або бойовому розгортанні з прокладанням пожежних рукавів та подачі води.
Протягом усього періоду існування
25 частини завжди підтримувалася тісна співпраця між керівництвом районної державної адміністрації та керівництвом РУ МНС. В Оболонському районі діє програма пожежної безпеки,
яка передбачає виділення коштів на
проведення цілеспрямованих заходів у
відомствах району, а також для потреб
25-ої пожежної частини. У 2009 році
за ці кошти проведено капітальний ремонт пожежної 30-метрової автодрабини та пожежного автомобіля підвищеної прохідності.
Голова Оболонської районної у
м. Києві державної адміністрації Вадим Ягодка не залишає поза своєю увагою життя підрозділу, знає всі його
проблеми і досягнення, а також складне питання забезпечення рятувальників житлом. У районі підтримується
добра традиція - щороку на професійне
свято "День рятівника" покращувати
соціально-побутові умови пожежних.
Підводячи підсумки 25-річної роботи, можна сказати, що рятувальники Оболонського району гідно виконують свої обов'язки по захисту мешканців району і їхнього майна від пожеж
та інших надзвичайних ситуацій.
Начальник Оболонського РУ МНС
України в місті Києва С.М. Окатов

