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Обуховським
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Web-Systems

Winter Is Coming! 

Точніше, вінтер вже has come. (не забувайте 

про чат WSS English group в Скайпі;) ) 
Всніжило на повну. А тепер пропонуємо 

вджінглбелитися! 


У третьому випуску, aka New Year edition, ми 

створимо атмосферу теплоти та комфорту.  
Для цього, перенесемося у затишну 

Житомирську квартиру і побачимо, як 
працюється розробникам WSS на ремоуті. 

Познайомимося з чотирилапими пухнастиками 
і програмістськими талантами.

Поринемо у дитинство і згадаємо про Ельфів, 

Снігурочок, Тигренят, Мушкетерів, Зайчиків  

і Сніжинок. Обов’язково покличемо Діда 

Мороза і запалимо вогні Christmas tree… i всіх 

наших сердець. 


По традиції, підіб’ємо підсумки минаючого 

2021 року і зробимо гучний тест новорічної 

вечірки 2022! 


Один, два, три! Самбука, гори! Code, eat, drink 

and be merry.


Не програмуванням єдиним... таланти

IT гороскоп. 2022
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2021
ОСІНЬ

ХО-ХО-ХО!  Ось і зима. Надіюсь, до виходу журналу впаде трішки сніжку і 

настрій у всіх буде дійсно зимовий і святковий.


А поки давайте підведемо підсумки осені і згадаємо, що ж відбулось 

«золотою».


Хочеться  почати з приємного і привітати новоспечених татусів. Женька, 

Саня — здоров`я малюкам, а Вам терпіння! 


Вітаю у команді всіх нових, які приєднались до нас. Поіменно називати 

не буду, про це ви можете прочитати на інших шпальтах нашого журналу. 

Усім бажаю пройти випробувальний термін і вірю, що попереду у нас 
багато цікавих проектів, позитивних емоцій та нових звершень.


У цей період закінчився випробувальний термін у Артема Кременчука, 

Олега Мостового, Ганни Чернеги — ребята стали повноцінною частиною 

команди. Раді бачити, успіхів Вам та цікавих проектів!


Не обійшлось і без «втрат», які були по різним причинам, починаючи від 
власного бажання і до не проходження випробувального терміну, або й 

навіть до неналежного ставлення до роботи. Такі речі не припустимі і 

хочеться вірити, що більше не повторяться.


Тепер трохи про життя компанії в інших ї ї аспектах. 


Як ви могли бачити у місті з'явилися інфокіоски, саме такі, як стояв в нас 
в офісі, ми раді бути частиною команди, яка приймала участь у розробці. 

Це було не просто, але всі причетні — молодці, продукт вийшов якісний 

та зручний. 


Відкрили стажування за напрямками React js, PHP і на момент 

написання, ще триває набір на CMS. Надіємось на поповнення команди 
новою силою та «палаючими» очима.


Модернізували систему KPI та RoadMap у відділі CMS. Працюємо зараз 

над RoadMap для відділу PHP: процесс не швидкий, але з часом ми 

презентуємо і там, щоб  кожен з вас розумів куди «рухатись» і для чого.


Загалом, якщо узагальнити не тільки осінь, але і рік в цілому — він не був 
легким, але ми пройшли його достойно. 


Всім добра, здоров'я рідним та близьким! Гарних свят!


Ярослав 
Мельник
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Володимир 
Щиголь

Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле, не 

злічити білих мух, що летять неначе пух. Галю, 

Петрику, Кіндрате годі вже програмувати. І 

побігли до рюмчат Галя, Петрик і Кіндрат! 


Новий рік, як часто то прийнято – час підведення 

підсумків і планів на майбутнє . Можливість 

озирнутись назад і зрозуміти скільки всього 

сталось за цей короткий проміжок часу.


Для мене особисто найбільш вагомою подією 
було звісно народження сина. І найбільш 

сильною емоцією по його народженню є жага 

знову пережити все, що в житті мав, але 

пережити разом з ним, передати досвід, 

розділити емоцію.


Кажете вигорання? Заведіть дітей – моя Вам 

порада. 


Також, стали батьками Женя Неделін, Саша 

Король,  Наталка Токарська, Аня Лиса. Нова 

династія маленьких розробників. 


А що було в компанії за цей рік?

Наталка Кухаренко розпочала своє кар'єрне 

сходження, зайнявши в січні посаду HR. 


Закінчили стажування PHP, розпочали 

стажування CMS, де згодом нас поповнять 

випускники Стьопич, Балагур, Собко, 

Парніцкий, Данчук.


Женя запустив ютуб канал і запостив туда перше 

відео. Назнімавши за рік 35 відео сюжетів для 

каналу web-systems (скажений). Так починався 

рік, який обіцяв бути дуже не простим :)

Лютий – Квітень.

Стартували зміни в менеджменті . Почали розробку 

нових стандартів та вимог до наших проектів. 


Почали інвестувати в SEO власного сайту, як 

наслідок команду поповнив Влад Тепленко, 

робота якого за цей час відобразилась не 

однією заявкою на розробку хорошого проекта. 

Також почали продавати послугу реклами, 

просування і маркетингу нашим клієнтам.

Січень.

Відгуляли свята і почали потрошки 

повертатись в офіс. Для того в офісі провели 

реконструкцію. Зробили частково ремонт. 

Повністю оновили світло . 


Вивільнили одну кімнату під зону відпочинку, 

де тепер Єгор несправедливо перамагає мене 

в двобоях своїм Манчестером.


Запустили практику постійних Meet-Up-ів, яких 

за рік провели 10 штук. І я надіюсь хоть частина 
з них дозволила Вам пізнати щось нове і 

корисне для себе. 


Травень. 

Відбулись призначення Єгора на посаду PMO 

та Ярослава на посаду СОО – по суті з того 

моменту я почав віддалятись від оперативного 

управління, поклавшись на досвід ребят і до 

слова ні разу про те на жалкую.


Розділили ролі а менеджменту. Замінивши 

Акаунтів на sales та projects. 


Випустили перший примірник журналу. З 

ціллю не втрачати нашу історію та 

корпоративну культуру в умовах розподіленої 

команди та ї ї оновлень. 
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Червень – 
Серпень. 

Провели корпоратив. Знову в 

музеї. Знову в гарній веселій 

атмосфері.  Презентували нову 

команду управління команді. 


Проводили дні відкритих дверей  

і пробували запустити ІТ 

академію – не вийшло . Ніхто не 

хоче вчитись довго. В моді мікро-

лернінг. Зробили висновки. 

Неодмінно зробимо рестарт в 

новому офісі (спойлер).

Вересень –  
Листопад.

Звільнився Олексій Ковбасюк і 
Наталья Кухаренко заслужено 

зайняла його місце – непоганий 
кар'єрний стрибок за рік, я рахую.


Були цікаві колаборації. Разом з 
компанію Дубілета “checkbox” 

розробили модулі РРО для 
Opencart та Shopify. Почали 

співпрацю з кількома великими 
агентствами в Україні та Німеччині. 

Ще більше розвинули експертизу в 
мобайл та Shopify. Запустили 

крутий  проект інфокіосків. 
Запустили в тестовому режимі 

палких AR дівчат в проекті 
mariemur. Вакцинувалися і дали 

можливість бажаючим зробити це  
в рамках нашого офісу.


В новому році не змінюємо курс – 
рухаємося далі. З перспективою 

дивимося на нові можливості. 
Вчимося. Працюємо. 


А зараз підіймаймо келихи 
(рюмчата) і з гарним настроєм 

ступаєм у Новий рік. Всіх обійняв. 
Не хворійте!


Наталія 
Кухаренко

Осінь починалась так тепло і розмірено. Другий номер журналу, 

гарна воронка кандидатів, день програміста і омріяна відпустка у 
теплі. Хто ж знав, що життя зробить кардинальний поворот ;) 


Всі вже в курсі, що зараз у крилі Elmsoft період зміни керівних 

ланок. Я підхопила починання Олексія Ковбасюка. А Руслан 
Довгань і Альона Королькова – нові РМи, входять у проекти 

замість Грети Ходай, яка вирішила залишити компанію. Чому 
двоє? Тому, що розширюємо команду далі і маємо цікаві проекти 

на вході, які потребуватимуть активної участі менеджерів, 

розробників та тестувальників. 


Грудень зараз загалом у нас трохи спекотний. Але це ж грудень - 

місяць коли в записнику “Здати 500 годин” і “Подзвонити Діду 
Морозу” на одній сторінці блокноту.  


На фазі здачі 4 складні і тривалі проекти. Робочий процес у 

розпалі. Гарний професійний стрибок на цьому фоні у Романа 
Чорного – нашого QA з Кам’янця-Подільського. 


Окремо хочу відзначити Сергія Кузюка, який взяв групу 
стажування з React.js і успішно мотивує хлопців освоювати нове. 

Сподіваюсь, що вже у наступному журналі випускники з цього 

стажування будуть у розділі “Новенькі Зими 2021-2022”.  


Іван Ващук почав створювати стандарт та регламент розробки 

проектів (середовище розробки, сервери, seo-тулзи і багато чого 
ще). Роботи у нас попереду багато, але все те тільки для того, аби 

процеси ставали простішими, прозорішими і комфортнішими.   


Випробувальний термін у рамках відділу успішно пройшли: Давід 
Догру, Наталка Цимбалюк, Ілля Калина. Плюс маємо за осінь 

велике поповнення всіх відділів: фронт, бек, менеджмент – успіху 
вам і легкого влиття у коллектив.  


Дякую усій команді за підтримку і допомогу. Сподіваюсь мій 

перший дайджест стане не останнім і в наступному будемо не 
тільки про плани, а й про те, що вдалось зробити. 


Всіх вітаю з наступаючими святами! Миру, злагоди і здоров’я усім 
Вам та Вашим родинам! І дозвольте своїй внутрішній дитині 

ввімкнути магію і додати трохи свята у буденність! 
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Новенькі
Осінь 2021

Альона 
Королькова
Project Manager
Хмельницький

Про яку професію мріяла у дитинстві?  

У дитинстві мріяла про професію повар. Мама 

по професії працює поваром у школі і я хотіла 

також бути ним). Але з часом зрозуміла, що 

їсти люблю більше, ніж готувати, хоча зараз 

полюбляю щось смачненьке приготувати)


Яку маєш мрію зараз?  

Наразі мрію стати професійним project 

manager’ом і тільки в цьому напрямку 

вдосконалюватись. Все, що пов’язано з IT мені 

дуже подобається, більше я себе ні в чому не 

бачу.


Опиши одним реченням враження від роботи у 

компанії. 

Моє перше враження від роботи: лояльне 

ставлення до співробітників, готовність 

зрозуміти та піти на зустріч. Велика, сплочена 

та привітна команда.


Яке у тебе хобі? 

Люблю читати, дивитись цікаві фільми, спорт 

також займає не останнє місце. Відпочивати, 

релаксувати, проводити час з родиною. 

Планувати своє майбутнє та ставити цілі.

Павло 
Лохвицький 
PHP developer
Хмельницький

Про яку професію мріяв у дитинстві?  

Мабуть як і всі діти 90-х. Космонавт, 

футболіст, гонщик. 


Яку маєш мрію зараз?  

Уже виріс з того віку щоб мріяти. Мрії це 

фантазії, яким ніколи не збутися. Якщо хтось 

думає що мрія може бути здійсненна, то це не 

мрія, це план. Питання тільки в термінах 

реалізації.


Опиши одним реченням враження від роботи 

у компанії. 

Враження це лише думки про конкретний 

період часу. Для стійкого враження пройшло 

ще мало часу. А першим враженням я не 

довіряю.  


Яке у тебе хобі?  

Як добре, що таке питання не задають на 

співбесіді – а то я б його завалив.
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Ілля 
Калина

Сергій 
Кошай

Front-end Developer

Front-end Developer

Хмельницький

Хмельницький

Про яку професію мріяв у дитинстві? 

У дитинстві мріяв стати архітектором, але 

на даний момент навчаюсь у медичному 

університеті на 5 курсі.


Опиши одним реченням враження від 

роботи у компанії. 

Я дуже задоволений організацією 

робочого процесу та взаємовідношенням 

між працівниками.


Яке у тебе хобі? 

У вільний час займаюсь спортом, граю на 

гітарі та піаніно.

Про яку професію мріяв у дитинстві?

Архітектором, астрономом, режисером... 


Яку маєш мрію зараз? 

Мрію залишити після себе щось для 

наступних поколінь.


Опиши одним реченням враження від 

роботи у компанії. 

Дружній колектив, цікава робота. Деколи 

забуваю, що вже час іти додому.


Яке у тебе хобі? 

Найкраща робота — високооплачуване 

хобі)

Юрій 
Москалюк 
PHP developer
Хмельницький

Про яку професію мріяв у дитинстві?  

Я хотів бути космонавтом і досліджувати 

космос, але народився занадто рано для цього.


Яку маєш мрію зараз?  

Мрію жити вічно, щоб колись стати 

космонавтом і досліджувати космос. P.S. Поки 

все йде за планом.


Опиши одним реченням враження від роботи у 

компанії. 

Добиратися ппц далеко, але тут є люди з якими 

можна потусити. Є тімлід в якого можна 

повчитись і це великий + для розвитку.


Яке у тебе хобі? 

Програмування на C#, покатушки на 

велосипеді, гори.Олена 
Мельник
PHP developer
Хмельницький

Про яку професію мріяла у дитинстві? 

У дитячих мріях перепробувала безліч 

професій: від космонавта до ведучої на 

радіо.


Яку маєш мрію зараз? 

Реалізувати себе у професії, об' їздити 

Європу машиною для початку.


Опиши одним реченням враження від 

роботи у компанії.  

Дуже спокійна та дружня атмосфера. Все 

супер.


Яке у тебе хобі?  

Малювати картини за номерами, читати 

книги, дивитися фантастику, люблю 

активний відпочинок: влітку — велосипед, 

взимку — ковзани.
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Артем 
Шаковал
Front-end Developer
Хмельницький

Про яку професію мріяв у дитинстві?  

У дитинстві мріяв стати футболістом, але 
якось не пішло і в результаті став 

прикордонником)


Яку маєш мрію зараз?  

На даний момент мрію розвинутись в ІТ сфері 
та мати змогу самому вибирати умови праці, 

коли я зможу сидіти на балконі якоїсь вілли в 
Іспанії і кодити в своє задоволення.


Опиши одним реченням враження від роботи 
у компанії. 

З першого дня роботи я зрозумів, що став 
одним із тих щасливчиків, які тут працюють 

(дружній колектив, тепла атмосфера).


Яке у тебе хобі? 

Дуже люблю подорожувати; спорт (футбол, 
настільний теніс).

Андрій 
Томусяк
Front-end Developer
Хмельницький

Про яку професію мріяв у дитинстві?  

У дитинстві мріяв стати на шлях 
програмування


Яку маєш мрію зараз?  
Зараз маю мрію придбати авто та крутезну 

електричну гітару щоб розвиватись у 
музичному напрямку яке і є хобі.


Опиши одним реченням враження від 
роботи у компанії. 

Приємно та затишно.


Яке у тебе хобі? 

Подорожі, музика спорт.

Руслан 
Довгань 
Project Manager
Хмельницький

Про яку професію мріяв у дитинстві? 
У дитинстві мріяв стати крутим адвокатом, який, 
жестикулюючи, перед присяжними доводить 
невинність клієнта. Уявлення взяв з якогось 
американського фільму).


Яку маєш мрію зараз? 
Сьогодні мрію вільно думати і говорити на 
англійській мові.


Опиши одним реченням враження від роботи у 
компанії. 
Класна атмосфера, подобається відношення 
поки незнайомих людей, загальна привітність і 
уважність до мене.


Яке у тебе хобі? 
Взимку катаюсь на лижах, щотижня бігаю маленькі 
дистанції. Цікавлюсь вітамінками і бадами. 

Тетяна 
Припишняк
Sales Manager
Хмельницький

Про яку професію мріяла у дитинстві?  

В дитинстві мріяла стати археологом, досі 
хочу в музей потрапити й подивитись на 

реконструкцію динозаврів з кісток. Колись 
таки поїду й подивлюсь )


Яку маєш мрію зараз? 
З мрій, хочу побачити гранд каньойон, 

потрапити на burning man, розширити свій 
кругозор, так сказати.


Опиши одним реченням враження від роботи 
у компанії.  

Хочу описати в загальному, що мені до душі 
атмосфера. 


Яке у тебе хобі?  
Спорт, танці. Рух - це життя. :)
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Якщо Web-systems 
гуляє – то це 
найкраще свято  
в місті

Web-Systems 
Solutions

Історія

Історія компанії. Part 2
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На старті компанії в мене було 2 мрії: створити 

футбольну команду з працівників і провести 

новорічний ранок для дітей ребят, що в нас 

працюють. Чомусь саме ці показники я вважав 

критерієм успішності. І до слова, в 2015-му, ми 

вперше провели новорічне свято для дітей в 

нашому третьому офісі на Молодіжній. І з того 

року не міняли традицій, поки, звісно, не 

втрутилась пандемія . 


Але давайте повернемося до нашоі історіі. І 

продовжимо наш альманах. Згадуючи і новорічні 

історії, випуск ж в нас новорічний, правда?  


Минулого разу історію ми закінчили на 

першому нашому офісі  і на колоритній бабці 

орендодавиці. Як пам'ятаєте, ми ж заселились 

під новий рік? І рівно через один рік активної 

роботи, ми відсвяткували свій перший 

корпоратив. 


За борги по підтримці, мережі «Трітон»  я 

забрав кілька штучних ялинок і коробку 

іграшок (мені здається ми досі їх 

використовуємо :), запросили в гості Діда 

Мороза з Антипкою. «Госпожа Масяня» співала 

на стільчику «Jingle Bells». І таким собі 

веселим кворумом в складі мене, Вікторії, 

Саши Роїка, Масяні, Володі Заремби, Насті 

Бокової, Наташи Кухаренко, Пропса і 

легендарного Вови Клешко (заснув бідолага на 

третьому тості) ми і святкували перший 

новорічний корпоратив Web-Systems. Я думаю 

якраз тоді і заклали стандарт – якщо Web-

Systems гуляє – то це найкраще свято в місті)) 


До слова, я безмежно радий, що багато хто з 

цього списку присутніх на першому 

корпоративі досі поруч зі мною.


Відгулявши свята стало зрозуміло, що цього 

офісу нам вже замало. Ми почали пошуки нової 

локації . З нами працювала ріелтор Лариса . 

Показавши нам 5-6 різних локацій, з яких нам 

нічого не підійшло. Запропонувала останній 

варіант: «Есть супер локация – самый центр, 

частный дом, единственное что в этом же доме 

живет хозяин».  Домовились про зустріч, 

приїжджаємо. Будинок початку 1900 років. 

Залізні сходи на другий поверх з вулиці.  

Піднімаемось. Відкриваемо двері… складно 

передати в цілому, що ми там побачили – 

завали будівельного сміття, дві розкладушки, 

чоловічі штани, пусті пляшки, мрак...  Як ви 

зрозуміли, ідеальне приміщення для передової 

ІТ компанії) Вікторія, лише запитала – ти точно 

певен, що воно нам підходить. А я, насправді, 

був певен на 100%. Навіть не знаю чому. Тому, 

що розгледіти щось хоч більше менше путне в 

тому стані який він представ перед нами було 

дуже і дуже складно.

Заселились в березні. Той офіс, заклав, певне, 

фундамент сімейності в основу web-systems.  

Ходили в тапках (і спробуй не перезуйся, 

неодбміно получишь Ляща від Кухаренко) по 

обіді постійно серед кімнат лунав аромат 

жарених котлет, які готувала хазяйка будинку 

на першому поверсі. Відіграли перші весілля, 

спочатку Бойчуків, потім наше з Вікторією в 

канун цвітіння кущів троянд на городі 

власника. А ще з хлопцями спускали ретро 

рояль з другого на перший поверх, який важив 

певне пів тони. І потім звуки якого доносились
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В той час ми почали активно збільшувати 

команду. І як показав час долучати до неї 

людей, які і зараз складають кістяк компанії.


Під новий рік (знов!) проглядаю резюме на 

work.ua. Тільки закрив браузер – дзвінок:   

- - - 

Доброго дня, Ви шукаете Sales менеджера? 


- Єммм – напевне, чесно не думав ще про це.


- Ви просто щойно дивились мою резюме на 

work. Я буду в Хмельницкому завтра, давайте 

зустрінемось.


- Ну давайте зустрінемось . 


Певне, Ви вже здогадались про кого йде мова?

Зустрілись з Ярославом під новий рік, 

обговорили умови співпраці. Перше що Ярік 

запросив – це склад і стек команди. Взяв час 

на роздуми, і після нового року дав згоду на 

сумісну працю. При тому вже виходячи з офісу 

на сходах, коли ще раз вирішили підсумувати 

умови. Чомусь вже озвучений раніше оклад з 

його уст, виріс на 30% ) І я навіть не встиг і не 

зміг нічого до того апелювати. Заспокоюючи 

себе надією, що продає він так само. І 

підтверджую, ні на мить, не помилився.


Вже через роки, Ярослав розповідав історію як 

це було.

до нашої ІТ мансарди десь о 16:00, коли 

маленька Ліза сідала за вивчення нових творів 

до музичної школи. Я мав власний кабінет – 

який до того слугував ванною кіманою. Про що, 

неодмінно нагадував полотенцесушитель біля 

мого робочого столу, який часто визивав німі 

питання в співрозмовників на 

відеоконференціях.

На той час я мав співбесіду ще в 2-3 
Хмельницьких ІТ компаніях, з 
модерновими офісами , великими 
перспективами в розмові і золотими 
горами. Але чомусь аромат котлет і 
шеф, який приймав в ванній здались 
більше справжніми і цікавими. 

Так ми отримали функцію продажів в компанії.  

За декілька місяців роботи почали шукати ще 

одного Sales під управління Ярослава. Ну і на 

співбесіду цей Sales прийшов якраз після дня

Історія компанії. Part 2
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Тандем цих двох хлопців надалі стане 

системоутворюючим в менеджменті web-

systems на багато років. Будуть мінятись ролі, 

приходити/йти нові люди. Але саме побудова 

всіх процесів продажу і управління проектами  

від тоді і досі залишається в їх руках. 


В 2014 на мої давні запрошення погоджується 

доєднатись Костя Захарченко,  який приніс з 

собою великий життєвий і професійний досвід, 

за що я йому дуже вдячний по сьогодні.

Я одразу зрозумів, що 
це саме моя компанія,  
і я хочу тут 
працювати.

Цікава була історія з Русланом Обуховським, 

який не пройшов співбесіду в Саши Роїка по 

паттернам ПХП і основам ООП ) Але чомусь я 

тоді не сумнівався ні хвилини, що ця людина 

має бути з нами. І який згодом допоміг нам 

вийти на новий якісний рівень, закриваючі 

питання розробки таких брендів як 

МакДональдз, Мотюль, Порше і багато інших.  

Тобі там не скучно в Житомирі, Русік? Бо ми 

тут за тобою здорово скучаємо! ) 


В 2014 остаточно перестали поміщатись в тих 

стінах де працювали. Дозняли напівпідвальне 

приміщення в готелі Центральний  - неподалік. 

Спочатку туди переїхав Тарас Ляпун з 

командою  Python розробників.  Була на той 

час спроба розвинути цей напрямок. На жаль, 

не склалася успішно. Тарас забравши наших 

найкращих девів пішов в стартап і запустив 

свою компанію, якій було доля закритись за 

2-3 роки.


Потім на його місце заіхали Костя з Русланом і 

командою андроідів. Саме тоді почались перші 

спроби формування відділів з своіми 

керівниками.

народження чи то мого, чи то, Наталкиного. Ми 

ж звичайно не встигли прибрати офіс. І нашому 

новому кандидату прийшлось пробиратись до 

кімнати переговорів крізь завали порожніх 

пляшок, вдихаючи алкогольні пари, що не 

встигли вивітритись за ніч.



14

Хотів про новий рік , а знову написав про людей. 

А як ж інакше? Ви все. Без Вас немає і нас .  


З Новим Роком і Різдвом Христовим. Святкуйте 

гарно з сім`ями, друзями, коханими. Ну і не 

хворійте!

Throwback in time… або офісний першопочаток. 

Уявіть, ніби ви там були, бо ви і дійсно станете 

свідками затишних посиденьок на кухні, яка 

одночасно виконувала функцію meeting room, і 

почуєте запах котлет з Грушевського. І теж 

можете стати частинкою цього всього. 


Історія — це зачасту щось минуле, але якщо ї ї 

пам’ятати, вона стане хорошим фундаментом 

для майбутнього.


Отже, ми вже не там, але в серці зберігаємо. 

Березень, 2013 рік. Офіційно величаємо 

першим (по факту другий) офіс. Грушевського 

96. Приватний будинок. Своя мансарда. 

Це кухня-переговорка. Всі там то їли, то 

наради проводили. Кабінет менеджерів 

називали Хогвартсом. А у мій перший робочий 

день стався землетрус. Принаймні, це перше 

про що я подумав і добряче злякався, коли 

будівля почала трястися. Насправді, біля офісу 

просто була залізнична колія. :)

На цьому офісі, коло готелю Центральний, 

разом з нашими дверима була перукарня. Люди, 

замість перукарні, завжди заходили до нас, 

плутаючи двері. Дехто навіть проходив у 

самий кінець нашого офісу і не знайшовши 

перукарні — зависав.

РМО

Єгор 
Шемчук

Back-end developer 

Руслан 
Обуховський

З'явились перші проекти не на CMS. Inler та 

Агропошук. Ми з Ярославом поїхали в перше 

Road Show – до Мінська) де заклали  

фундамент для майбутньої співпраці через 

багато років з Ticketpro. 

Цей офіс — це щось таке, коли нова робота 

стала у прямому сенсі справжньою. Зручне, 

домашнє приміщення, люди, нові меблі, своя 

кухня в офісі і на обідній перерві можна 

випити кави просто на Майдані, бо до нього 

1,5 хв пішки.

COO

Наталія 
Кухаренко

Історія компанії. Part 2
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2022

До того періоду хочеться підійти з літературним 

описом. Про обстановку на офісі я ще тоді казав так: 

«Володимир, як капітан на мостіку, бо виходить по 

сходах вище і одразу займає місце по центру :)

Back-end developer

Олександр 
Роік

По-домашньому. Запах котлеток з кухні. Сушка для 

білизни у кабінеті Володимира.

Згадується вкрадений велосипед співробітниці та 

душевні п'янки щоп'ятниці. Згорівші сухарики в 

мікрохвильовці, власник вже думав, що то пожежа.

COO

Ярослав 
Мельник

QA engineer

Олексій 
Кухаренко

На Грушевського як сніг сходив — то «підсніжники» 

з’являлися. А навесні, в кущах герані ми гасили бички. А 

ще, коньяк+кола «в догонку до котлет».

CMS developer

Володимир 
Заремба

Календар 
вихідних 
днів

07.01 п’ятниця

Різдво Христове

09.05

28.06

14.10

24.08

понеділок

вівторок

п’ятниця

середа

День Перемоги

День Конституції

День Захисника

День 
Незалежності

25.04 понеділок

Переноситься з неділі

Великдень

08.03 вівторок

Міжнародний 
жіночий день



Усім відомо відчуття, коли наближається 
Новий рік, а новорічного настрою так  
не вистачає…


Інколи дорослі забувають, як це –  
«радіти як діти».


Тому ми вирішили окунутись в дитинство,  
і зібрали трохи спогадів з дитинства від 
працівників команди «Web-systems». 


Читайте, згадуйте як були дітьми,  
відчуйте кожну нотку в пісні Jingle Bells,  
і не забувайте час від часу балувати  
свою внутрішню дитину.

Н    ворічні
спогади

новорічні спогади

16
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; Звичайно писав. Всі і не згадаєш, але 

найбільше пам‘ятаю, що простив PS1.W

; Писала. Завжди гарно оформлювала їх, 

малювала, купувала конверти, марки. 

Прохання вже й не пам'ятаю, дуже різні і 

дуже дитячі:) Книги, техніка, одяг, щось 

матеріальне.W

; Щастя Здоров'я  рідним, подарунки.W

; Я й досі пишу листи Дідові Морозу.W

; Так писав. Комп'ютер, телефон, плеєр/

; Завжди писала, і це була як новорічна 

магіяS

; Хотів отримати іграшковий потяг)/

; Не писала, мене напряму випитували і 

казали що передадуть бажання Діду Морозу. 

Я памятаю фірмову ляльку Барбі і різні 

конструкториS

; Коли я вірив у існування Діда Мороза, то ще 

не вмів писати. А коли навчився писати, то й 

здогадався, що Дід Мороз - то ніхто інший, як 

мої батьки.

; Більшість відповідей було у віці 6-7рокі§

; Дуже рано, але завжди підігрувала батькам, 

що вірю в цю байкуS

; Я з дитинства розумів, шо то москальський 

фейк... А в св. Миколая я вірив, до тих пір, 

поки не знайшов подарунок, раніше, ніж св. 

Миколай його приніс :)) то було в 3-му класіS

; Дід Мороз впринципі для мене не дуже 

існував :) Завжди батьки дарували 

подарунки "в руки" і я знала, коли на Новий 

рік вони з'являться під ялинкою. Я більше у 

Святого Миколая вірила, до років 12 так 

точноS

; Десь в перших класах школи.

Чи писали наші працівники 
листи до діда  Мороза, і які 
прохання були в цих листах?

У якому віці наші котики 
дізнались,  що Діда Мороза не 
існує?

Я й досі так роблю :))) І це працює! У 

дитинстві я просила щось матеріальне, 

типу іграшки чи касети з Джимом Керрі 

(фанатка), а зараз більш реальне – снігу на 

НР, здоров`я, подорожей.

; В моїй сім'ї побутували вірування коли Мама 

напряму зв'язувалась з Дідом Морозом на 

роботі(бо там був телефон) і це працювало)) 

Хотів солдатиків, трансформерів, робокопа 

та всіх черепашок ніндзя. А отримував 

завжди щось одне з того і якийсь одягS

; Так, писав, просив подарувати мені 

велосипедS

; Листи не писала, бо щиро вірила, що він 

читає мої думки))

; Писав листи до років 10. Загалом просив або 

нову енциклопедію про космос або ж 

банально якісь нові диски для ПК з гонками 

або стрілялками :/

; писав св.Миколаю.
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новорічні спогади

6 Мені так і не вдалося зловити батьків "на 

гарячому" – подарунки завжди з`являлися 

від Діда Мороза. У 5 років була спроба 

почекати сивочолого дідуся біля ялинки, але 

вона зазнала фіаско, бо я заснула�

6 Мені нормально одразу пояснили, що Дід 

Мороз це просто пінопластова іграшка під 

ялинкою.

6 Було приблизно 10 років, мені сказав 

сусідський хлопчик. Він наче проснувся коли 

батьки клали подарунки під ялинку. Це був 

стрес і я не вірив�

6 Складно сказати. Думаю, досить швидко 

зорієнтувався, що голос ДМ занадто схожий 

на голос тата, але не розкривав секрет, поки 

молодша сестра вірила в магію�

6 Як це не існує? От тільки но й дізнався�

6 Я навіть не пам'ятаю, хоча колись дуже 

сильно вірив в нього коли був такий випадок 

приїхавши додому від бабусі де святкували 

НГ заходжу в кімнату з ялинкою і там були 

подарунки , я тоді був такий щасливий і вже 

вірив Діда Мороза по справжньому. Але 

йшли роки, як людина почав розвиватись то 

вже зрозумів шо Діди Морози то є наші 

батьки. То напевно було років 10 чи 11 мені.

Я завжди підозрювала підставу)

6 Дракула, мушкетер�

6 в садочок не ходив, але у першому класі на 

новорічний ранок вдягав костюм 

мушкетера�

6 циганк�

6 Костюм гусара! Він відрізнявся від костюмів 

зайчикі�

6 Була жабою в зеленому платті з короною 

(царівна-лягушка)

6 Україночка чи дівчина-весна, не пам'ятаю 

який сенс туди мама вкладала :°

6 Дід Моро¼

6 Костюм тигренят�

6 в 8 класі на новорічному ранку був 

Сердючкою)) перший і останій мій дебют)°

6 Мушкетер. Класна шляпа булаÊ

6 В садку завжди була сніжинкою, бо це був 

самий простий в реалізації костюм�

6 ДІдом Морозом на новорічну ніч, яка 

перейшла в ранок…

Найбільше я запам'ятав вбрання 

Снігуроньки... Але то був не новорічний ранок, 

а новорічна ніч, і вона була настільки ж 

незабутня, як й костюм.

6 Нуууу, в 2 класі я була сніжинкою. Добре 

пам`ятаю, бо мені подобалася перука зі 

срібного дощика�

6 Царівна-лебідь, лисичка, баба-яга, ну і хто не 

був сніжинкою	

6 Костюм білочки, ніколи не була сніжинкою :°

6 костюм Ельф-

6 Заєць. Є ще фото з новорічного "утрініка"))

Які новорічні костюми нам 
доводилося одягати?

Які найоригінальніші новорічні  
подарунки отримували наші 
колеги?
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M Оригінальну піратську сагу із фігурками та 

величезним ігровим полем(настільна гра;

M десь в 4 роки ляльку, до якої підносили 

ложку з кашею і вона повертала голову, що 

не буде їст\

M Гроші ) В купоно-карбованцяхE

M Настільний хокей))) До сих пір його 

пам'ятаю=;

M Завжди якісь неоригінальні попадались, 

може в цьому році повезе нарешті*

M оригінальним важко назвати звичані 

подарунки.*

M Нічого особливого. Але Д.М. PS1 все-таки 

подарував;

M Гантелі

M Портативний капюшон*

M Трилітрову банку маринованих помідорів з 

етикеткою: Напій "Доброго ранку".

M Квитки на потя�

M калькулятор ;

M Пам'ять мене знову підводить, більше 

декількох років нічого не помню =�

M З останнього – це були настолка "Саботер" 

(до 10 осіб;

M Коробку з різними горіхами, з такими яких я 

навіть по телевізору не бачив)

M Щороку хочу побачити Чорне море, вкрите 

кригою, і більше часу проводити з рідними. 

Цього буде достатньо*

M $$®

M Здійснення самої заповітної мрії (про неї не 

можна росказувати, бо не збудеться;

M Подякую за те, що кожен Новий рік я 

зустрічаю іншою собою, а загадаю... нехай 

так буде і далі))

M Клятий ковід... Шоб він щезE

M Вижити)

M Мати можливість бути завжди із своєю 

сім‘єю (моментами через ряд обставин буває 

не так;

M Скоріш за все просто буду подумки з усіма, 

хто далеко і кого люблю*

M Хочу одного дня прокинутись і знати 

англійську мову. Ну і мир у всьому світі);

M Здоров'я близьким та оточуючим. Щастя, 

благополуччя та матеріального достатку. Та 

закінчити ремонт =);

M Головне в наш час це здоров'я, що всі рідні, 

близькі, друзі, знайомі, колеги були здорові і 

мирного неба*

M Дожити до ранку))

Що планують загадувати в 
новорічну ніч працівники “Web-
systems”?

Народження доньки)

200 доларів. Мене цікавлять тільки гроші...Це 

жарт, звісно )) Мама подарувала домашній 

костюм з овечками - це був, певно, 

найприкольніший подарунок.

Щоб усі були здорові і щасливі у моєї родині, і 

щоб в нашій країні нарешті принилась війна 

на сході і щоб клятий коронавірус нарешті 

подох під іспанським сонцем, до якого я так і 

недобрався через локдаун)
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Back 
сторона 
ремоуту

Back-end developer

Руслан 
Обуховський
про те, як і чому ремоут стався з його життям,  

і що в результаті краще: офіс чи #workfromhome. 

А також про свою співбесіду, ласти на День 

народження і «Іронію долі».

Back сторона ремоуту. Інтерв'ю з Русланом Обуховським

20
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Руслан, як довго ти працюєш у 

компанії? Чи пам’ятаєш свою 
співбесіду і перші робочі дні?


З квітня 2015 року. Звісно. Проводили 
співбесіду Вова Заремба і Саша Роік. 

Згодом Володимир Васильович 
запитав чи граю в футбол, я відповів 

так, думаю після цього рішення мене 
взяти на роботу було 100%.


Яку спеціальність ти здобував у ЗВО і 
як взагалі почав програмувати?


Я закінчив ХНУ за спеціальністю 
«Комп’ютерні науки». Почав 

програмувати в студентські роки.


Згадай цікавий і кумедний випадок/

подію/факт, який зв’язує тебе і 
команду Web-Systems Solutions?


Такого було доволі багато, наприклад 
мені раз подарували ласти на ДН і я в 

них цілий день працював (доволі 
зручно як виявилося). У кімнаті CMS 

завжди весело, з такою компанією не 
занудьгуєш. Поїздки на море завжди 

були великою подією, особливо 
вечірні вечірки та історії тих хто 

знайшовся тільки вранці або в обід.

Чому не став шукати нову роботу за 

місцем проживання? Що тебе тримає 
у компанії?


Цікаві проекти та люди з якими 
працюю.


Є кліше, пов’язане з робочою 
атмосферою: якщо людина сидить в 

офісі, з колегами, які паралельно 
тапають по клавіатурі — то робота йде. 

Якщо ж працює з дому — то бореться з 
ліжком під боком, відволікається на 

кота і починає «вигулювати собаку в 
сусідніх областях». Розкажи про свої 

спостереження і організацію 
продуктивної роботи поза офісом.


Якщо створити робочу зону тоді і 
відволікатися ні на що не будеш.


Скільки відсотків часу у твоєму 
робочому дні займають чати, відео-

конференції?


Зовсім мало. Через те, що команда 

невелика на проекті та все 
обговорюється на стендапі кожен 

день. 


Які переваги постійної віддаленої 

роботи для того, хто вирішив 
залишити офіс?


Економія часу на дорозі в офіс. 


Згадай свою роботу з офісу і склади 

недоліки постійної віддаленої роботи. 
Найбільша складність з якою ти тут 

зіткнувся?


Найбільша складність те, що ти не 

можеш підійти та показати пальцем в 
моніторі де в колеги помилка. 


Чати, дзвінки, відеозв'язок… Як ти 
справляєшся з постійним цифровим 

оточенням і не стаєш асоціальним? 
Взагалі, виходиш з дому? xD


Від постійного цифрового оточення є 
відпустка ) Звичайно виходжу, 

продукти ж закінчуються (жарт)).

Зараз ти живеш в Житомирі і, 

відповідно, працюєш на ремоуті. 
Розкажи як і чому ти став 

«удальонщіком»? 


Скажемо так, закохався (не в 

Житомир) та й переїхав. 

Part 1:

Part 2:

A new start!

A new form 
of work!
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Також допомагають перезарядитися невеликі 

подорожі чи то до батьків на вихідні, чи то в 
якесь місто погуляти на вихідних.


На твою думку, чи є шанс після досвіду work 
from home повернутися до звичайного життя і 

класичної офісної форми роботи?


Звісно, якщо відкриється офіс в Житомирі )

Повернувшись до твоєї професії, хочеться 

поговорити не про тех.навички, а особисті 
якості. Азарт, терплячість, впертість… Без чого 

у back-end точно не обійтися?


Без вміння швидко знаходити потрібну 

інформацію.


Чи є випадки, як back-end тобі допоміг у 

повсякденному житті?


Планувати все покроково.


Як ти підтримуєш баланс між новими 
технологіями, які хотів би вивчити, та 

фундаментом, яким вже давно володієш?


Стараюся завжди щось підчитувати, що у світі 

технологій нового. удома ван лав.

Як ти створюєш настрій і готуєшся до Нового 

року? 


Ялинка та кілограми мандарин.


Якби ти був новорічним салатом, яким саме?


Куркою з ананасами.


Твій Новий рік. Можливо є історія схожа на 
«Іронію долі»?


Не дивився Іронію долі. Сам удома ван лав.

Part 3:

Part 4:

A few more questions…

New skills!

New Year!

Бліц!
Здати проект до дедлайну чи піти у відпустку 

і набратися сил?


Здати проект до дедлайну.


Написати у чат чи зідзвонитися?


Зідзвонитися.

Back сторона ремоуту. Інтерв'ю з Русланом Обуховським
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Здати проект до дедлайну чи піти у відпустку і 

набратися сил?


Здати проект до дедлайну.


Написати у чат чи зідзвонитися?


Зідзвонитися.


Довічний запас кави чи робота до 15.00?


Робота до 15.00.


Для серфінгу в інтернеті ти обираєш комп'ютер 
чи смартфон?


Комп'ютер.


З яким літературним героєм ти можеш себе 

асоціювати?


Такого класного ще не придумали. 


The last part:  Ruslan backs into the WSS 
office…


Теніс чи PlayStation?


X-BOX.


Яку пісню зіграв би на гітарі у перерві 
робочого дня?


Більш подобається імпровізувати.


Як би виглядало твоє робоче місце? 


Монітор, клавіатура, мишка — нічого зайвого.


Яке ім’я ти б дав своєму вазону? 


Новий вазон 1.


«Лоточки з собою» чи піти у найближчий кіоск 

за обідом?


У найближчу кафешку)

Костянтин Захарченко

Наталія Кухаренко

Андрій Юзвенко

team-lead of CMS department

COO

full-stack developer

Яку пісню Руслан зіграв би на гітарі в перерві 

робочого дня?


Pink Floyd — «Wish you were here».


Ти б зіграв з Русом в теніс чи PlayStation?


Теніс.


Одним словом про Руслана в робочому 
процесі?


Надійний.

Яку пісню Руслан зіграв би на гітарі в перерві 

робочого дня?


System Of A Down — «Lonely Day».


Ти б зіграла з Русом в теніс чи PlayStation?


Краще в бірпонг ;)


Одним словом про Руслана в робочому 
процесі.


Якість.

Яку пісню Руслан зіграв би на гітарі в перерві 

робочого дня?


«В траве сидел кузнечик».


Ти б зіграв з Русом в теніс чи PlayStation?


PlayStation, бо не знаю чи грає Рус в теніс.


Одним словом про Руслана в робочому 
процесі.


Досвід.

Office about Ruslan:
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Не програмуванням єдиним... таланти

Не 
програмуванням 
єдиним…

Вчені підтвердили, що талановиті люди талановиті у всьому. І 
поспілкувавшись з нашими працівниками, ми лише в цьому 
переконались. Виявляється у нашій компанії є безліч талантів і 
ми з радістю хочемо вам про них розповісти. Герої 
сьогоднішньої рубрики охоче поділились з нами історіями своїх 
захоплень, які стали невід’ємною частиною їхнього життя. 

Савіцька Оля
— тенісистка. 

На теніс я пішла в 5 класі, це був гурток в школі. Взагалі я хотіла піти на футбол, 
але вийшло так, що пішла на теніс. Там було 4 тенісних стола і така система, що ті 

хто грає краще, тренуються на кращих столах, інші відповідно на гірших. Для 
переходу на кращий стіл, потрібно було виграти того хто там тренується, це мене 

змотивувало займатись тенісом

Нас тренував вчитель фізичної культури, але ми ходили на змагання в ДЮСШ, 
після вдалих змагань, тренер з ДЮСШ запропонував займатись у нього. Але тоді 

я не захотіла. Я продовжувала тренуватись у школі, але особливого прогресу вже 
не було і я перестала займатись. Пройшов рік і мені подзвонив тренер з ДЮСШ і 

покликав на тренування, я пішла, з того моменту почала займатись професійно 
(це був мій 9 клас 2014 рік). Тренер вклав у мене дуже багато сил та часу, за що я 
йому безмежно вдячна. Ми приймали участь у різних змаганнях, маю немало 

грамот та медалей. Але під час навчання у 11 класі я не тренувалась взагалі. Як 
тільки здала всі ЗНО одразу побігла на тренування . Коли повернулась, знову 

почала тренуватись серйозно, тренування по 2 рази на день, можна сказати що я 
жила тенісом. Але влітку на тенісі були канікули, я мала багато вільного часу і 
вирішила знайти роботу, так я опинилась в ІТ.

Ну і з того моменту рідко виходить приходити на тренування ( Але коли є вільна 
годинка біжу у рідний зал❤
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Тепленко Влад
— DIY майстер. 

Хобі — це моя можливість відволіктись, 

відпочити та перевести думки в інше русло, 
тому воно максимально відмінне від моєї 

роботи. Більше всього мені подобається 
робити щось своїми руками, створювати меблі, 

ремонтувати техніку. З прикладів: зібрав 
стеллаж для рослин, облаштував робочу зону в 

гаражі, допоміг друзям зробити ремонти в їх 
квартирах. Є також задум робити меблі, які 

складались би з частин і потім була можливість 
їх збирати. Щоб реалізувати свої задуми, 

опановую нові навички. З останнього — робота 
зварювальним апаратом. Трохи практики і 

можливо з цього вийде щось цікаве)

Олексій Гудзь
— будівельник. 

З дитинства цікавлюсь будівництвом та архітектурою. В 

свій час вступив в тому числі в Київський національний 

університет будівництва i архітектури але вибір впав на 

інший ВУЗ/спеціальність. У подальшому інтерес не зник  

і перетворився в одне з захоплень.


Наразі власноруч забудовую власну земельну ділянку. 

Почав з зони відпочинку і господарських будівель. 

Розробив проект будинку і маю намір реалізувати його  

в реальність.
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Припишняк Таня
— хореограф. 

Кружок по інтересах з дитинства який переріс в хобі дуже 
надовго. Простіше згадати скільки часу я не танцювала за 

своє життя, аніж перерахувати кількість тренувань. Загалом, 
я присвятила цьому близько 18-ти років, вже навіть не 

уявляю собі як інакше. 


Я закінчила школу танцю, освоїла балетний й сучасний 
напрямки хореографії, я виросла на сцені, проте, залишила 

це в розділі хобі. Зараз без спорту я не уявляю свого життя, 
це мій антистрес, курси по самовпевненості і заміна всім 

адикціям разом узятим.


Що стосується поєднанням з роботою, то для мене  
це 2 різних життя. Тут я максимально зібрана, десь стримана 

в рамках корпоративного етикету, а там я шалено емоційна  
і експресивна. Звісно є інші хобі і грані, але це той стовп,  

який багато в чому сформував мене.

Олег Мостовий
— DIY майстер. 

Зміна виду діяльності — це найкращий вид відпочинку. 

Будучи робітником інтелектуальної сфери для мене 
найкраще це переключитись на фізичну. І створювати 

речі які виконані в матеріалі, які можна відчути на 
дотик.  Більше всього мені подобається робити щось 

своїми руками, те чого раніше не існувало.  З прикладів: 
журнальний столик, стілець для гри на піаніно для 

знайомої що займається музико, турнетку друзям в 
гончарну майстерню.


Щоб реалізувати свої задуми, опановую нові навички. 


З останнього — робота зі зварювальним 

апаратом,болгаркою, нарізання різьби. В планах 
ближче познайомитись з 3d принтерами  
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Денис Новиченко
— музикант. 

Розпочалось це тоді, коли я вчився в 8-му класі - друг у дворі почав 

вчитись грати на гітарі, і мені також цього закортілось. Отже, позичив я у 

свого зведеного старшого брата гітару (чехословацьку Кремону, 

фактично в ідеальному стані), намалякав мій друг мені на папірці акорди 

(основні — Am, Dm, E, G, C), дав якусь радянську книжечку свого батька 

(щось типу «Спутнік туріста») і я почав мучити свої пальці. Десь на 

другий чи третій день вони так боліли, що я не міг навіть у носі 

безболісно подлубатись, то ж я закинув займатись гітарою більше ніж на 

місяць. Пізніше брат мені підкинув якусь таку 


алюмінієву пластину з диском, і там були намальовані усі можливі 

акорди, відтоді я почав мучитись над акордами-баре. Десь через пів року 

той самий друг запросив мене до музичного гурту з його 

однокласниками на роль бас-гітариста, то ж моїм профільним 

інструментом стала бас-гітара, а акустика стала використовуватись 

досить нечасто. Після кількарічного існування гурт розпався, а регулярні 

поїздки з друзями на природу призвели до того, що репертуар став 

розширюватись. Наразі вдома маю дві акустичні гітари — одна попрощє, 

а друга ще попрощє. )
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Василь Дачнук
— волейболіст.

Почалося зі школи як один із активних відпочинків + параметри(зріст) 

дозволяв комфортно грати. Ну і взимку футбол на дворі не побігаєш, а в 
залі альтернатива була волейбол, далі волейбол в університеті більш 

активно став грати. Брав участь в різних змаганнях, чемпіонатах. Плюси 
це фізична підтримка форми, активний відпочинок, десь закалка 

характеру, жага до перемог та самі перемоги, моральний відпочинок, 
нові знайомства, спілкування та інше. 


Ще у 2019му році взяли чемпіонство Подільської ліги.

Ганна Джупина
— DIY майстер. 

Робити ялинкові іграшки – це вже своєрідна традиція, без якої не 

проходить жоден Новий рік. Все завжди починається з гарної картинки: 
побачила – захотіла – зробила. І хоч це займає багато часу, сам процес 

створення з фетру іграшки дуже захопливий.
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Якщо проявити спостережливість і придивитись до 

наших домашніх улюбленців, вони можуть стати 
для нас гарними вчителями. Тому, використавши 

деякі якості братів наших менших, ви легко 
здобудете прихильність у колективі і не залишите 

байдужим свого роботодавця. 


Отож, порада від HR — беремо приклад з котів! А 

якщо ви прихильник собак, то просто замініть у цій 
статті слово «кіт» на «собака» і сенс від того не 

зміниться. ;)


Які ж якості ми можемо з користю перейняти від 

наших чотирилапих?

Чому коти правлять світом 
або як причарувати свого 
роботодавця?
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1. Ініціативність

2. Самопрезентація

3. Самостійність 

Власники котів добре знають: якщо кішка хоче 

їсти — вона знає де знаходиться ї ї їжа, піде і 
поїсть, або наполегливо попросить. Якщо кішка 

хоче контакту — вона сама вистрибує на руки і, 
так би мовити, «бере все у свої лапи». Коти не 

помруть з голоду і не будуть обділені увагою, 
тому що вони самі відмінно ініціюють контакт. 


Спробуйте розвинути в собі якість 
«ініціативність», і ви будете приємно вражені, як 

справи у роботі підуть на краще, на скільки 
продуктивнішими ви станете, і як помітно 

зросте ваше задоволення від роботи. 

Всі ми знаємо, як у котів добре виходить 

приворожити людину з перших хвилин 
знайомства, викликати посмішку і бажання 

поспілкуватись. Природна харизма, уважність у 
погляді, граціозність та ще багато чого іншого… 

Котам звісно пощастило більше: для вдалої 
самопрезентації у них є значно більше козирів. :)


Але у своїй роботі ви також можете на 
максимум використовувати всі свої здібності, 

досвід роботи, бажання навчатись та 
розвиватись, щоб ваше вміння презентувати 

себе, щодня ставало кращим.

Насправді, коти не потребують постійної 

уваги і не вимагають особливої турботи. Вони 
самі себе розважають, а коли нікого немає 

вдома — самостійно знаходять цікаві заняття 
для себе. Приємні емоції від котів хазяїн 

отримує завжди у надлишку, а клопоту з ними 
не так вже й багато.


Так і у роботі: самостійний працівник — це 
завжди радість для керівника і щастя для 

компанії. За ним не потрібно ходити, 
вмовляти щось зробити, перевіряти, 

підштовхувати чи надихати. Він самостійно 
вміє організувати себе і свій робочий процес. 

Будь як кіт, стань самостійним.:)

Знайомтесь: це наші коти та 
собаки і цікаві історії про них.

У мене живуть два котики — Блекі і Марсік, і 
кокер-спанієль на ім’я Марс.


Англійський кокер-спанієль Марс, або як ми всі 

його кличемо — Марсік. Найдружелюбніша та 
найоблесливіша собака у світі. Йому вже 12 
років і ми його дуже любимо. Найбільше 
полюбляє їздити на дачу і смачненько поїсти :)


«Брюнета» на ім’я Блекі хтось малюком викинув 

на вулицю взимку 3 роки тому. Фактично 
замерзаючим знайдений під аптекою Марсіком 
на вечірній прогулянці. Принесли додому, 
накормили, відігріли і зрозуміли, що він уже 
наш. :) Зараз перетворився на шикарного 

характерного кота-гурмана, який залюбки їсть 
кальмари, диню, оливки, кукурудзу та салат! 


Через 2 роки ми зрозуміли, що один кіт в хаті — 
то сирота і почали виношувати думку про 
друзяку нашому Блекі. Аж раптом, в один 

прекрасний день я натрапила на репост у 
фейсбуці про знайдену на Озерній волонтерами 
кицю з ранками на мордочці і моє серце 
тьохнуло — це ж наша кото-доця, і ім’я Фрейя 
прийшло одразу як тільки побачила на фото цю 

блакитнооку «блондинку». Вмовляти чоловіка 
довго не прийшлося і ввечері ми вже їхали 
забирати ї ї з перетримки. Не дивлячись на 
ангельський вигляд, характер там огого ))) Наш 
домашній «кото-іньянь» щодня тішить нас 

своїми вибриками і розбиває наші міміметри 
своєю милотою. Не бійтеся брати вуличних 
тваринок — любов творить дива! 

Котики Фрея і Блекі, та їхній друг — пес Марс 
Щаслива власниця — Оксана Савіцька
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Мои Feature and Nika. Фичу я подобрал по 

дороге с работы 2,5 года назад. Она уникальная 
и своенравная кошка, моя бубочка любимая. А 

Ника котенок, я ее летом купил за 20 гривен, 
последствие повышенной сентиментальности 

во время пьянства.

Маю улюблену кішку Олівійку, яка живе в моїй 

сім’ї вже 5 років. Особливості Шотландської 
породи відчутні, тому вдома зазвичай вона дуже 

тиха і спокійна. Але інколи їй все ж стає скучно, 
і вона тікає на вулицю, а через три місяці на світ 

з’являються кошенята. Така історія у нас 
трапляється раз на пів року, але ми вже звикли, 

а такі гарні пухнасті клубочки легко знаходять 
собі люблячі сім’ї. 

Оскільки я не кошатник, мої улюбленці — це два 

песики Джесі і Пічі. Взяли їх з притулку з 
інтервалом в один рік, спочатку плямисту Джесі 

а потім Лисичку Пічі. Купувати песиків 
принципово не хотіли адже друзів не купують:) 

Тому і звернулись в притулок.

Кіт з`явився у нашому житті випадково —  просто 

прибився, обігрівся і став своїм «у доску». 
Думали дворняжка дворняжкою, але на зиму він 

збільшувався в декілька разів, ставав великою 
пухнастою подушкою, не дуже схожою на 

звичайного кота. Нові відомості ми отримали, 
коли занесли Мартина (так звати) з «бойовим 

пораненням» у ветеринарку. Лікар сказав, що це 
сибірська порода, яка була завезена Катериною 

II в Петербург під час нашестя щурів. Так ми й 
дізналися, чим наш сибіряк любить ласувати на 

сніданок і чому в околиці більшість котів побиті.

Feature and Nika 

господар — Женя Морозов

Олівія та ї ї діти 

кошача мама — Оля HR

Джесі і Пічі 

власник і друг —  Максим Мазур

Мартин 

приємно вражена хазяйка — Ганна Джупина
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Маю двох котів: Одін Булконавт як сірий 

кардинал: шкодить коли ніхто не дивиться, 
любить поговорити вночі та завжди допомагає 

всім з роботою та хатніми справами.  Та Катце 
фон Кіттенберг Шинобі Маріо Ямі Жером 

Капітан Тушонка — багато говорить, багато їсть, 
багато робить збитків, любить спати на голові та 

неймовірно ревнує. Обидвоє врятовані з вулиці. 
Ямі приїхав з самого Києва, а Одін з Прибузької. 

За дивним збігом обставин вони майже 
одночасно знайшли дім, який тепер з радістю 

розносять і наповнюють затишком ))

Кота Сарая знайшов пес за сараєм, лікування 

коштувало, як маленький сарайчик, там і жив 
перші місяці. Ну і знову спрацювало правило 

«Як корабель назвеш» — кухня часто 
перетворюєтся на сарай: болото на столах, 

вкрадені харчі, кіт в мийці.

Знайомтесь, Пушинка або Пусяндра, Принцеса 

Королівська чи просто Пусічка. :) Дуже мила і 
дружелюбна кицюня, яка веде себе як песик, 

завжди зустрічає ніби рік не бачила, безумно 
рада гостям))) Не робить вдома шкоду і тиг-тиг-

тигидик вночі. Да-да, таке можливо ;) P.S. 
Нікому не віддаю, просто хвастаюсь)

Одін Булконавт та Катце фон Кіттенберг Шинобі 

Маріо Ямі Жером Капітан Тушонка 
креативний власник — Олексій Алхазов

Кіт Сарай і пес Рік 

великодушна хазяйка — Наталія Кухаренко

Пушинка 
радісна власниця — Світлана Медвецька

Кика 
Щасливий власник — Влад Редовський

Кика — яскравий приклад котячого фемінізму у 
доброму сенсі. Вона не тільки пропагандує 
котопозитив (пухлі бочки та підвищену 
пухнастість), але й не боїться взяти ситуацію у 
свої лапки. Народилась невідомо коли і 
невідомо де, але знайдена в лісах Головчинець. 

З дитинства вирішила, що сільське життя то не 
для неї і вирішила перебратись у місто. Для 
цього сама обрала хазяїна та розпочала план 
його завоювання. Постійне переслідування та 
забирання до кишень худі майбутнього 
господаря не допомагало і Кика вирішила 
перейти до більш активних дій. Непомітно 
прокрастись та сидіти в автомобілі своєї жертви, 
коли той збереться їхати до Хмельницького, що 
було дійсно геніальним рішенням. Саме це 

дозволило здійснити всі зловісні плани кішки — 
тепер вона може вільно бігати по стінам, 
перекидати речі зі столів всю ніч та їсти за всіх 
своїх сільських голодних братів (як мінімум 
трьох). Таким спокійним, вміру удачним котячим 
життям Кика живе вже більше 2 років. 
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Овен

Замість запальних поривів 

змінити все на свій лад, у 2022 

році тобі доведеться навчитися 

думати стратегічно. Будь 

спостережливим і поступовим,  

і Тигр не раз допоможе і в кар'єрі,  

і в особистому житті.

Телець

Нове зачасту переноситиметься 

болісно. Тому, якщо прилетить 

задача перевести проект на 

новий стек технологій — просто 

keep calm and drink coffee.

Близнюки

Рік у смужку! Тигр принесе 

твоєму знаку зодіаку нові смуги, 

по яким треба починати рухатися. 

Взагалі, зможеш робити кілька 

справ одночасно: і код писати,  

і ТЗ притримуватися, і тестувати і 

дизайнера виправляти.

Рак

2022 буде потужним і наповненим 

роком. Це не час розслаблення  

і відпочинку на підтримках старих 

проектів. Головне, бережи себе  

і досліди літературу по тайм-

менеджменту.

Лев

Тих, хто зуміє гідно прийняти 

будь-який виклик, чекає не рік,  

а ціла пригода. Але щоб зустріти 

рік Тигра достойно, доведеться 

розпрощатися з минулим  

і сконцентруватися на моменті.  

Ти в моменті? :)

Діва

У 2022 році відбудеться 

вирішальний стрибок до твоєї 

головної мрії. Будь впевненим  

у своїй роботі, пий чай і складай 

новий список цілей.

Гороскоп
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Терези Скорпіон

У прийдешньому році тобі краще 

інвестувати і примножувати. 

«Велика кішка» любить зібраність, 

планування і стабільність. 

Головне, не дай виникнути 

когнітивному дисонансу між 

реальністю та бажаним.

2022 стане для тебе роком любові. 

І це не тільки про кохання до 

чоловіка або жінки, ти маєш 

попрацювати над власними 

почуттями, щоб краще розуміти 

оточуючих. Відкинь зайву 

гордовитість, і залишайся вірним 

тим, хто завжди вірний тобі. 

Стрілець

У рік Тигра краще навчитися йти 

на компроміси, щоб виграти у 2 

рази більше. Так, у тебе є всі 

шанси закінчити його успішно, 

якими б високими не були ризики, 

нечіткими ТЗ та впертими 

замовники. 

Козоріг

Іноді потрібно вчитися відпускати 

ситуацію і довіряти обставинам. 

Досить розробляти стратегії по 

захопленню усього світу. Перейди 

до улюблених хобі, зустрічайся  

з друзями, щоб 2022 рік пройшов з 

мінімальними втратами нервових 

клітин. Зумієш це — отримаєш 

внутрішню гармонію і силу.

Водолій

Риби

Водяний Тигр однозначно на твоєму 

боці у 2022! Але час придивитися  

до здоров'я: працюючи на 

максимумі можливостей, намагайся 

добре відпочивати і вчися 

перемикатися між роботою й 

іншими турботами. А ще, нічого не 

бійся — приймай виклики і порушуй 

правила, ти ж вмієш. ;)

У тебе буде багато ідей щодо 

покращення наявних проектів. Go 

on! Інтегруй їх в реальність! 

Головне, не варто переоцінювати 

свої сили в естімейтах, порада 

так, про всяк випадок.:)
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