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Як я про$рав банк 
(українська і російська версії) 

Опис 
У деяких історіях більше питань, ніж відповідей. Але не 

сьогодні, не в цій книзі! Андрій Оністрат розповідає відверто 

про сокровенне. Відомий український бізнесмен, спортсмен, 

Ironman, youtuber, коуч, батько шістьох дітей - без натяків і 

прикрас ділиться історією свого життя. Зліт, тріумф, падіння, 

крах ... усвідомлення, новий старт, віра, завзятість і ... успіх! 

Зміст 
Перед вами історія людини, яка пройшла шлях від простого 

міняйли в переході метро до власника банку; щасливого батька 

шістьох дітей; спортсмена національного масштабу; сильною, 

вольовою особистості, котра надихає своєю завзятістю і 

ентузіазмом. 

Це не чергова мотивуюча «історія одного успіху» - це книга-

одкровення. Реальне життя реальної людини: злети і падіння, 

очікування і розчарування, визнання помилок і пошук нового 

сенсу, крах і старт з нуля. Тут не про те, що буде легко і ти 

запросто всього досягнеш - тільки роби це і ще ось це. Часом 

буде туго, і втрати неминучі, але потрібно йти вперед, прагнути 

мети не дивлячись ні на що - і прийде успіх. Трапляється всяке: 

друзі зраджують, партнери  

«кидають», діти відвертаються, відносини закінчуються, 

держава розтирає в порошок, руйнується те найцінніше, над 

чим працював багато років і у що вкладав себе без залишку ... 

Але буде новий старт, новий день, нова можливість - і ти 

досягнеш, зумієш, впораєшся. І пам'ятай: минулого не існує - 

вперед і тільки вперед! 

У чому фішка 
Мільйонер в двадцять п'ять - міф чи реальність? Як 

конвертувати з пасивів в активи і досягати поставлених цілей? 

Що станеться, якщо змішувати бізнес і відносини? Яка ціна 

успіху? Як піднятися після падіння і знову знайти в собі сили 

продовжити шлях? Де той невичерпний ресурс, що наповнить 

енергією і допоможе знайти щастя? На ці та багато інших 

питань ви знайдете відповіді в книзі Андрія Оністрата.
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Про автора 

 

Андрій Оністрат. Пройшов шлях від простого міняйли в переході метро до 

власника банку. Перший мільйон заробив у двадцять п'ять років. 

На посаді керівника банку збільшив кредитний портфель філії в 130 разів. 

У 2011 році увійшов до рейтингу «100 нових капіталістів України», де його 

відзначили як талановитого «антикризового керівника». 

Засновник таких компаній: "Білетів Світ" (агентство з продажу авіаквитків), 

"Інфо 300" (платна інформаційно-сервісна служба для користувачів 

мобільних телефонів), "Платіжка" (мережа платіжних терміналів в Україні). 

Десять разів фінішував в марафонських забігах, подолав п'ять стартів серії 

World Marathon Majors; особистий рекорд 2: 42.34. Пройшов три повні 

дистанції Ironman; особистий рекорд 9:58. Є віце-президентом Федерації 

триатлону України. 

Андрій Оністрат проводить семінари, в яких допомагає домогтися кар'єрних і спортивних цілей.  

Веде на YouTube свій канал про спорт, бізнес і найважливіші чоловічі досягнення. 

 

«Бонуси». У своїй автобіографічній книзі автор без купюр розповідає, як в нашій країні «справи 

робляться», не боїться згадувати високопоставлених персон, показує політичну і економічну виворіт 

скандальних подій і ділиться уроками, які коштували йому величезних душевних і фізичних сил, стану і 

ледь життя. 

 

 

 

 

 

Промо 

 

 Анонс книжки на YouTube 

 Інтервью автора на ТОП каналах YouTube 

 Анонс виходу книжки та публікація рецензій у ЗМІ. 

 Реклама, проведення конкурсів і розіграшів у соцмережах. 

 Контекстна реклама. 

 Промо від автора. 

 Прем'єра книжки на Міжнародному фестивалі "Книжковий Арсенал". 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2564871480253283&set=a.249767265097061&type=3&theater

