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Інформація

Ім’я українською  
Прізвище українською 
Ім’я англійською 
Прізвище англійською 
Назва бізнесу українською 
Назва бізнесу англійською 
Електронна пошта 
Номер мобільного телефону

Статистичні данні

Стать 
Дата народження 
Ваше місце перебування до 24 лютого 2022 року 
Ваше місце перебування зараз 
Чи є ви внутрішньо переміщеною особою після 2014 
року? 
Чи є ви внутрішньо переміщеною особою після 24 
лютого 2022 року? 
Чи є ви особою з інвалідністю?

Питання



До якої креативної індустрії належить ваш бізнес?  

Опис вашого бізнесу українською (до 100 слів)  

Опис вашого бізнесу англійською (до 100 слів)  

Сайт вашого бізнесу  

Соціальні мережі вашого бізнесу (Instagram, 
Facebook, Twitter тощо)  
Коли ви почали свій бізнес?  

На яких ринках ви вже маєте продажі?  

Яким був річний грошовий обіг вашого бізнесу до 
початку повномаштабного вторгнення? Який дохід 

зараз? 
Розкажіть про команду вашого бізнесу. Ви самотужки 
справляєтеся з усіма завданнями чи у вас є 
співробітники? Якщо так, які їхні зони 
відповідальності? 
Яка ваша роль у команді (засновник/-ця, менеджер/-
ка з продажів, комунікаційний менеджер/-ка тощо)? 
Як ви оцінюєте свій рівень володіння англійською 
мовою?

Мотивація



Які виклики постають перед вашим бізнесом? (до 250 

слів)  

Які у вас очікування від Creative Business Survival 
Kit? Яка допомога бізнес-консультантів з України та 

Естонії вам потрібна? Рішення яких проблем ви 
плануєте знайти? (до 250 слів)   

Оберіть українського консультанта/-ка, з яким/якою 
ви хотіли б працювати. 
Як ви плануєте використати 1 000 євро? (до 250 слів)  

Чи брали ви участь у програмах підтримки бізнесу 

після 24 лютого 2022? Якщо так, коротко розкажіть 
про них. 
Чи подавались ви колись на гранти або програми від 

House of Europe, Goethe-Institut, British Council, 

Institut Français, Česká Centra? Якщо так, коротко 

розкажіть про свій досвід. 
Як ви дізналися про цю можливість?  

Залиште коментар або поставте запитання. 

Додатки

Виписка з ЄДР. Формат — один pdf-файл.  

Витяг з реєстру платників. Формат — один pdf-файл.  

Банківська довідка з реквізитами рахунку вашого 
бізнесу в гривні.  

Декларація про захист данних



Я прочитав/-ла Декларацію про захист даних і 
погоджуюся на опрацювання даних. 

Чи перебуваєте ви зараз під слідством або вам 
висунуто обвинувачення? Якщо так, будь ласка, 
вкажіть деталі.  

Чи залучені ви або ваша організація до судового 
процесу? Якщо так, будь ласка, вкажіть деталі. 

Чи ви або ваша організація коли-небудь отримували 
обвинувачувальний вирок у кримінальній справі? 
Якщо так, будь ласка, вкажіть деталі.  


