
Липень 2022 рік



СВІТЛАНА ДЕНИСЕНКО
Директорка KSE Foundation

Цього місяця ми з’ясували, 
що зібрали вже 1 млрд гривен 
з початку вторгнення. 
Це було помічено: журнал 
Forbes вніс KSE Foundation 
у оновлений ренкінг 
державних, недержавних 
фондів та громадських 
організацій, які 
найефективніше залучають 
кошти для підтримки 
українців та ЗСУ.

Ми посіли 4-е місце серед недержавних 
фондів України і поділили 9-ту сходинку 
з фондом United Help Ukraine (США) 
у переліку всіх фондів світу.

У липні KSE продовжили збір коштів на 
відновлення амбулаторії міста Макарів, 
що на Київщині. Внаслідок бойових дій 
центр первинної медико-санітарної 
допомоги зазнав суттєвих руйнувань. 
До відновлення медичної інфраструктури 
невеликого містечка приєднався наш 
новий партнер УКРГАЗБАНК 
з міжнародною платіжною системою Visa.

В рамках цього проєкту ми об'єднали 
зусилля з МОЗ України, Київською 
обласною військовою адміністрацією 
комунальним некомерційним 
підприємством “Макарівський центр 
первинної медико-санітарної допомоги”.

Зібрані кошти вже  дозволили почати 
підготовчі роботи. Кінцева мета проєкту 
по відбудові центру для жителів Макаріва 
складає 20 млн грн. 

Ми продовжуємо працювати на 
гуманітарних напрямках для того, щоб 
надати благодійну допомогу людям, які 
її потребують.

Команда KSE дякує всім, хто 
приєднався до збору допомоги.

Слава Україні!



НАДХОДЖЕННЯ

ВСЬОГО
НАДХОДЖЕНЬ

$431 736

$376 733

Від бізнесу

$55 003

Від громадян

Найбільша
пожертва
від бізнесу

$337 985

Найбільша
пожертва
приватна
особа

$11 041

Середній
чек бізнесу

$53 819

Середній
чек приватної
особи

$205

ПРАТ 
"ПІВНГЗК" Anonymous 

$30 492 459

$17 792 089

Від бізнесу

$12 700 373

Від громадян

ВСЬОГО НАДХОДЖЕНЬ
ЗА ПЕРІОД З 24.02

$360 630

На
український
рахунок

$71 105

На
американський
рахунок

16,4%

83,6%

?



НАДХОДЖЕННЯ

РПУЛП В УКРАЇНІ ГО

$ 9 630



$2 485 148

$3 316
24 шт.

Оптичні прилади та прилади

Військова екіпіровка

нічного бачення
$1 202
7 шт.

Дрони
$412 433
151 шт.

Автомобілі
$2 461
n/а

.



Спальники та комплектуючі
$479
100 шт

Засоби комунікації
$2 466
3 шт.

Макарівська амбулаторія
$14 790
n/а

n/а

Банківські комісії
$2 587

Благодійна допомога
$1 883 295
n/а

Інформаційні технології
$128 964
n/а

Інше
$28 917
n/а

n/а

Логістичні послуги
$1 217



АКТУАЛЬНІ ЗБОРИ
KSE FOUNDATION

Авто та засоби зв’язку
для захисників

ПОЖЕРТВУВАТИ

Медичні аптечки в партнерстві
з Data Aid Tech

ПОЖЕРТВУВАТИ

Захисне обладнання
для Сумщини

ПОЖЕРТВУВАТИ

Дрони

ПОЖЕРТВУВАТИ

Відновлення амбулаторії
в Макарові на Київщині

ПОЖЕРТВУВАТИ



КОМПАНІЇ ПАРТНЕРИ
KSE FOUNDATION



ВІДГУКИ ТА ПОДЯКИ

Подяка від  бійців на Ізюмському
напрямку

Подяка від спецпідрозділу KRAKEN

Подяка від спецпідрозділу KRAKEN
з Харківщини

Подяка від 126-го окремого
батальйону ТРО


