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СВІТЛАНА ДЕНИСЕНКО
Директорка KSE Foundation

У вересні KSE Foundation 
провів у Нью-Йорку 
масштабний міжнародний 
івент, ініціював новий 
благодійний проєкт для 
українських школярів та 
продовжив відбудовувати 
зруйновану війною 
Макарівську амбулаторію.

17 вересня наш фонд провів 
у Гарвардському клубі Нью-Йорку 
благодійний захід. Основна його 
частина була присвячена обговоренню 
проблем, що виникли у України й світу 
через російське вторгнення. Експерти 
дискутували на теми глобальної 
безпеки, енергетичної кризи 
та економічного майбутнього України.

Після цього відбувся благодійний 
аукціон та вечеря, завдяки яким була 
зібрана сума в $1.140.000. Кошти 
розподілять між благодійними 
організаціями по всій Україні 
та Київською школою економіки.

Цього місяця KSE Foundation запустив 
благодійну кампанію «Безпечна освіта». 
Проєкт створений для того, щоб 
захистити дітей, які навчаються 
у прифронтових зонах. Наш фонд 
розпочав збір коштів з метою 
у $1.000.000, щоб обладнати 100 шкіл 
сучасними та безпечними укриттями.

Ми також значно просунулись 
в відновленні Макарівської 
амбулаторії.Генеральний підрядник 
проєкту «RBT Group» вже закінчив 
фундамент будівлі та зводить стіни. 

Команда KSE Group вдячна всім, хто 
приймає участь у наших благодійних 
проектах.

Разом – ми сила!



НАДХОДЖЕННЯ

ВСЬОГО
НАДХОДЖЕНЬ

$5 090 999

$2 716 346

Від бізнесу

$2 374 653

Від громадян

Найбільша
пожертва
від бізнесу

$1 508 587

Найбільша
пожертва
приватна
особа

$2 500 000

Середній
чек бізнесу

$339 543

Середній
чек приватної
особи

$3 072

Київстар
ПрАТ

АНОНІМНИЙ
ПОЖЕРТВУВАЧ

ВСЬОГО НАДХОДЖЕНЬ
ЗА МИНУЛИЙ МІСЯЦЬ

$2 546 878

На
український
рахунок

$2 544 121

На
американський
рахунок

$1 072 176

$636 338

Від бізнесу

$435 838

Від громадян

49,9%

 50,1%
?



НАДХОДЖЕННЯ
НАЙБІЛЬШИХ ДОНОРІВ

$ 820 376

ПРАТ "ВФ УКРАЇНА"

$ 82 038



ВИТРАТИ ТА
КІЛЬКІСТЬ

ЗАГАЛЬНА
СУМА ВИТРАТ

$1 971 903

Спальники та комплектуючі
$2 158
100 шт

Медичні товари
$3 970
2 шт.

Військова екіпіровка
$14 768
5 шт.

Оптичні прилади та прилади
нічного бачення
$167
1 шт.

Засоби комунікації
$27 767
33 шт.

Дрони
$47 550
7 шт.

Автомобілі
$507
n/а



Макарівська амбулаторія
$59 314
n/а

n/а

Банківські комісії
$988

Благодійна допомога
$57 773
n/а

Інформаційні технології
$1 620 511
n/а

Інше
$91 685
n/а

n/а

Логістичні послуги
$287

Безпечна освіта
$9 796
n/а

Книжки
$34 662
n/а



АКТУАЛЬНІ ЗБОРИ
KSE FOUNDATION

Облаштування укриттів для
українських шкіл

ПОЖЕРТВУВАТИ

Відновлення амбулаторії
в Макарові на Київщині

ПОЖЕРТВУВАТИ



КОМПАНІЇ ПАРТНЕРИ
KSE FOUNDATION


