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СВІТЛАНА ДЕНИСЕНКО
Директорка KSE Foundation

З моменту заснування
у 2007 році KSE Foundation 
працював як освітня 
ініціатива. Але від початку 
повномасштабної 
української війни ми 
повністю перелаштувалися. 
Захист життів українців 
на фронті, гуманітарна 
допомога біженцям 
та підтримка усіх, хто 
проживає на звільнених 
територіях, — наш незмінний 
пріоритет.

Підтримка благодійників та друзів 
України зараз є як ніколи важливою. 
Захист України та захист життів наших 
військових є запорукою успіху нашої 
держави у війні з російським 
агресором.

Завядки внескам доброчинців ми 
можемо забезпечувати наших 
військових необхідним спорядженням 
та захисними комплектами, надавати 
якісну медичну підтримку жителям 
деокупованих територій, надавати 
необхідні ліки та захисні комплекти 
для добровольців та простих громадян 
та забезпечувати необхідну 
гуманітарну допомогу всім хто 
потребує.

Команда KSE дякує всім, хто 
приєднався до збору допомоги - 
ваші внески приносять користь 
тисячам наших громадян!

Окрема подяка за високу довіру до 
роботи KSE Foundation!
Разом – ми сила!

Від самого початку кампанії зі збору 
гуманітарної допомоги KSE Foundation 
передав процес розподілу зібраних 
матеріалів нашим партнерам і 
колегам, адже вони краще розуміють 
поточні потреби й запити. Ми 
заручилися підтримкою міжнародних 
та українських компаній, співпрацюємо 
з органами державної влади, таких як: 
Міністерства охорони здоров’я 
України, Міністерства економіки 
України, Fozzy Group, Nova Ukraine та 
інших.



НАДХОДЖЕННЯ

ВСЬОГО
НАДХОДЖЕНЬ

$6 839 546

$5 951 430

Від бізнесу

$888 116

Від громадян

$1 297 351

На
український
рахунок

$5 542 195

На
американський
рахунок

Найбільша
пожертва
від бізнесу

$275 000

Найбільша
пожертва
приватна
особа

$15 000

Середній
чек бізнесу

$250 000

Середній
чек приватної
особи

$865

Литовський
онлайн-маркет
з продажу
речей

Олександр
Яворський

81,1%

18,9%

ВСЬОГО НАДХОДЖЕНЬ
ЗА МИНУЛИЙ МІСЯЦЬ

$14 424 063

$11 776 692

Від бізнесу

$2 647 371

Від громадян



НАДХОДЖЕННЯ
НАЙБІЛЬШИХ ДОНОРІВ

$ 95 000

$ 200 000

$ 275 000

$ 75 000

$ 150 000

$ 67 000

ДЗЕРКАЛО НЬЮС ГО

$ 76 600

ТОВ "ТЕЛЕ-СВІТ"



ВИТРАТИ ТА
КІЛЬКІСТЬ

ЗАГАЛЬНА
СУМА ВИТРАТ

$7 402 173

Жилети
$400 000
500 шт

Шоломи
$145 000
500 шт

Аптечки
$640 959
3351 шт

Турнікети
$397 390
18 915 шт

Рації
$26 471
30 шт



Війскові одяг взуття
$101 122
377 шт

Пікапи для ЗСУ
$144 640
30 шт

Цільові гранти для бригад
$5 010 829
n/а

Допомога постраждалим містам
$24 162
215 шт

Дрони
$400 000
n/а

Видатки на транспортування (і ІТ-рішення)
$16 014

Бронемашини для медиков
$95 584
5 шт



АКТУАЛЬНІ ЗБОРИ
KSE FOUNDATION

Медичні аптечки 

ПОЖЕРТВУВАТИ

Пікапи для ЗСУ  

ПОЖЕРТВУВАТИ

Захисні комплекти

ПОЖЕРТВУВАТИ

Допомога де окупованим
містам Київщини

ПОЖЕРТВУВАТИ



КОМПАНІЇ ПАРТНЕРИ
KSE FOUNDATION

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ЦЕНТР
«СХІД»

МІНІСТЕРСТВО
ЕКОНОМІКИ 
УКРАЇНИ



ВІДГУКИ ТА ПОДЯКИ

Шолом врятував життя 
воїна в боях за Руську 
Лозову. Військовий
у шпиталі, але завдяки 
шолому його життю 
нічого не загрожує

Бронежилет врятував 
життя воїна у Харкові 
під час ракетного 
обстрілу

Розвідка 95той бригади 
під Миколаєвом дякує за 
шоломи та бронежилети



ВІДГУКИ ТА ПОДЯКИ

Подяка від аеророзвідки
Подяка від 95ої окремої 
десантної штурмової бригади

Подяка від підрозділу KRAKEN Подяка від бійців з Чернігова

Подяка від бійців 59-ої окремої 
мотопіхотної бригади імені 
Якова Гандзюка

Подяка від артілерістів з Дніпра 
і Кривого Рогу
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