
ЯК ДІЗНАТИСЯ ВАРТІСТЬ СВОГО
ЧАСУ НА СЬОГОДНІШНІЙ ДЕНЬ І 
СПРОГНОЗУВАТИ ВАРТІСТЬ ЧАСУ 

НА РОКИ ВПЕРЕД.



У тебе в руках унікальний
інструмент.

PDF звіт про те, як дізнатися
вартість свого часу на 
сьогоднішній день і 

спрогнозувати вартість часу на 
роки вперед.



• Засновник освітнього проекту
DrugDeneg. 

• Твій особистий фінансовий
консультант і наставник на шляху до 
твого особистого фінансового успіху.

Мене звати Дмитрій Коритько



Я знаю, що ти зараз в пошуку, я знаю, що
тобі потрібна підтримка і мотивація з боку, я 
знаю, що ти маєш фінансові проблеми і я 
знаю, що з нашою допомогою ти незабаром, 
усього за 30 днів, вирішиш ці проблеми.



Упевнений, Ти чув про такі компанії, як 
Amazon, Uber, Buking, і безліч інших
високотехнологічних компаній, що
дозволяють заробляти організаціям і 
простим людям за допомогою мережі

Інтернет.



Названі мною компанії – це компанії з 
мільярдною капіталізацією. Їх відмінність
від звичних нам компаній, що виробляють
що-небудь або що надають будь-які

послуги полягає в тому, що вони просто 
інші, у них інша модель продажів.



Amazon - не маючи власного
виробництва товарів – є номером 

один в світі по роздрібній
торгівлі.



Uber - не маючи жодної
машини у власності здійснює
найбільшу в світі кількість
пасажиро перевезень, зокрема

на таксі.



Buking - не маючи жодного
готелю у власності щодня продає
найбільшу в світі кількість

готельних номерів і робить добових
здач нерухомості.



DRUG DENEG — це частина
високотехнологічної компанії, 

вірний шлях до досягнення вашого
особистого фінансового успіху на 
трендах 2020-х, що дозволяє
заробляти непристойно багато.



Це не проект про успішний успіх –
це ефективні новітні on-line рішення і 
перевірені часом офлайн інструменти, 
що дозволяють заробляти хороші гроші.

І я просто впевнений, що пройшовши
цей курс Ви будете вдячні нам.



На абсолютно невеликому, але 
дієвому курсі ти дізнаєшся

ЯК ПОДРУЖИТЬСЯ З 
ГРОШИМА І ЗАБЕЗПЕЧИТИ 

СЕБЕ ВІД 1000 $ 
ДОДАТКОВОГО ДОХОДУ

за 30 днів. 



Ми розробили для тебе 
Ефективну систему навчання і
покрокових дій для постановки і 
досягнення фінансових цілей в 

стислі терміни. 



Для того, щоб ти міг точно планувати і
ставити фінансові цілі тобі необхідно

визначити відправну точку – так звану точку 
відліку - точку «А» і точку, до якої ти

прагнеш у фінансовому плані – точку «В».



Важливо ставити реальні, досяжні цілі. 
Сприймай вартість часу так, як ти 

потенційно міг би заробляти через 1 рік 
або 5 років і визнач вартість твого 

робочого часу і часу життя в недалекому 
майбутньому.



90% людей не усвідомлюють і 
не ставляться з належною увагою і
повагою до свого особистого часу, 

а особливо до часу, який
витрачається абсолютно даремно.



Заповнивши таблицю, згідно
тих даних, які ти маєш на 

сьогоднішній день і відповідно
до твоїх планів на майбутнє. 



За підсумком заповнення таблиці ти
побачиш, що 2 години твого часу 
витрачених на перегляд художнього
фільму або гри на компютері або
непотрібного просиджування в 

соціальних мережах будуть коштувати
тобі досить значну суму, наприклад

150 грн. і так кожен раз.
Гроші непомітно йдуть від тебе!



Зробивши цю вправу ти точно 
усвідомиш цінність кожної секунди
часу, особливо того часу, який ти

проводиш даремно. Зробивши вправу, 
ти зробиш особливу перенастройку! 
Приступай до заповнення негайно! 



Сьогодні Через 1 рік
(планую заробляти)

Через 5 років
(планую заробляти)

1. Мій вік

2. Середня тривалість життя

(приблизно)

3. Мій капітал часу в рік

( «2» мінус «1»)

4. Мій капітал часу в добах

( «3» помножити на 365 днів)

5. Загальний капітал мого часу в

годинах

(«4» помножити на 24 години)

6. Кількість необхідних годин на

сон в добу

7. Кількість активних годин у добі

( 24 години мінус «6»)

8. Мій капітал активного часу в

годинах

( «4» помножити на «7»)

9. Буду заробляти гроші до

10. Кількість років активного життя

( «9» мінус «1»)



Сьогодні Через 1 рік
(планую заробляти)

Через 5 років
(планую заробляти)

11. Кількість днів активного життя
( «10» помножити на 365 днів)

12. Кількість годин активного життя
( «11» умножить на 24)

13. Кількість годин активного життя за   
вирахуванням часу на сон
(«11» помножити на «7») 

14. Мій середній дохід за місяць в грн.

15. Середня вартість мого дня
( «14» розділити на 30 днів)

16. Середня вартість моєї години за
вирахуванням часу на сон
( «15» розділити на «7»)

17. Середня вартість хвилини часу
( «16» розділити на 60)



Сьогодні Через 1 рік
(планую заробляти)

Через 5 років
(планую заробляти)

18. В середньому я працюю днів в
місяць

19. В середньому я працюю годин
в день

20. Середня вартість мого робочого 
дня при розрахунку 30 днів на місяць

( «14» розділити на «18»)
21. Середня вартість моєї робочої

години часу
( «20» розділити на «19»)

22. Середня вартість хвилини мого
робочого часу
( «21» розділити на 60)



Напиши на папері свої відчуття!
Що ти усвідомив???



Отже, що я хотів показати тобі на 
простому прикладі?

Ти повинен зрозуміти одну просту істину: 
до витраченого часу потрібно ставитися так 
само як до грошей, які лежать в твоєму

гаманці. 
Я просто впевнений, коли важко

заробляєш – ти точно не хочеш їх витрачяти
даремно на будь-які дрібниці.



Цінуй свій час!
Адже час – це єдиний не 
поновлюваний ресурс 

людини.



По закінченню курсу ти отримаєш:
- Знання та навички, що сприяють досягненню
фінансових цілей в найкоротші терміни.

- Електронний сертифікат про проходження
першої ступені курсу навчання.

- Тобі будуть запропоновані різноманітні напрямки 
з побудови та розвитку власного прибуткового
бізнесу.

- Ти обовязково зможеш інвестувати в фінансові
інструменти.



- Ти зможеш продовжити навчання на другий
ступені навчання.

- На другий ступені навчання ви отримаєте вичерпну
інформацію щодо побудови затребуваного і 
прибуткового в нашій країні напрямку.

- Навички ведення бізнесу офлайн і онлайн –
навички ведення переговорів.



- Навички роботи в стресових умовах.
- Навички побудови бізнес команд.
- Диплом про проходження Курсу.
- Комплект документів для побудови власного
прибуткового бізнесу.

І багато багато іншого.



Швидше переходь до навчання
на платформу Drug Deneg.


