
 

Анкета на отримання гранту на самозабезпечення від УВКБ ООН 

Розділ 1 

Ім’я ____________________________________                                            Телефон _________________  

Прізвище _______________________________                                             email ____________________ 

Дата народження ______/______/___________ 

Країна походження _______________________ 

Правовий статус __________________________ 

Наявні документи 

Паспорт країни походження ☐                        Ідентифікаційний номер країни походження ☐    

Водійські права країни походження ☐           Українські водійські права ☐      

Довідка про звернення за захистом   ☐        Посвідчення особи, яка потребує ДЗ/ТЗ ☐  

Посвідчення біженця   ☐                                     Документ від УВКБ ООН про визнання біженцем ☐      

_____________________________________________________________________________________ 

Адреса проживання ___________________________________________________________________ 

Склад сім’ї ___________________________________________________________________________ 

Місце роботи / навчання  _______________________________________________________________ 

Професія _____________________________________________________________________________ 

Освіта _______________________________________________________________________________ 

                   Спеціальність ________________________________________________________________ 

                   Наявність диплому ☐      

Рівень володіння мовами 

                   Рідна мова (будь ласка, зазначте)  _____________________________рідна 

                   Англійська вище середнього 

                   Російська вільно 

                   Українська нижче середнього 

                   Інша (будь ласка, зазначте) ___________________________________ базовий 



 

Розділ 2 

Яка була Ваша професія в країні походження (будь ласка, вкажіть свій досвід роботи)? __________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Чи пробували Ви розпочинати свій бізнес у країні походження (якщо так, зазначте)? _____________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Як Ви заробляєте на життя в Україні?_ ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Який Ваш загальний місячний бюджет (грн.)? ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Чи думали Ви колись розпочати власний бізнес (якщо так, зазначте)? _________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Чому Ви хотіли б розпочати саме цей бізнес? ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Чому Ви вважаєте, що Ви підходите для цього бізнесу? _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Чи розпочинали Ви вже свій бізнес (якщо так, зазначте, що саме Ви вже зробили)? ______________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Які матеріальні засоби Вам потрібні для початку свого бізнесу (будь ласка, вкажіть усе, окрім 

грошей)? _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Чи достатньо у Вас навичок для початку свого бізнесу (будь ласка, зазначте)? __________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Які додаткові навички Вам потрібні для початку свого бізнесу? _______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Яка сума грошей Вам потрібна для початку свого бізнесу? ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Що Ви б придбали за ці гроші? __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 



Яка мінімально необхідна суму грошей вам потрібно для початку свого бізнесу? ________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Що ви б придбали за ці гроші? __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Скільки прибутку на місяць Ви б отримували, займаючись цим бізнесом? ______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Чи готові Ви нести матеріальну відповідальність за надану Вам допомогу? _____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 


