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СВІТЛАНА ДЕНИСЕНКО
Директорка KSE Foundation

Відбудова Макарівської 
амбулаторії, програма 
«Безпечна освіта», проєкт 
першої леді з популяризації 
української книги за 
кордоном, розвиток 
оборонної екосистеми 
Defense Innovation - це 
напрямки, в які вкладав 
сили наш Фонд у жовтні. 

Відновлення Макарівської амбулаторії - 
символічний проєкт для нас. Екватор 
будівництва перейдений, будівля 
майбутної амбулаторії зведена майже 
на 60%. KSE та партнери впевнені: вже 
на початку 2023 року установа зможе 
приймати пацієнтів!

У проєкті «Безпечна освіта» є перші 
результати: Чотирбоцький ліцей на 
Хмельниччині отримав укриття, 
збудоване за сучасними стандартами.  
Більше сотні дітей повернулись до 
занять і, на жаль, вже скористались 
оновленим укриттям. Наразі ми 
ремонтуємо п’ять шкіл, та розглядаємо 
заявки ще від 73 навчальних закладів.

Наразі мільйони українців, у тому числі 
й діти, перебувають за кордоном 
у чужому культурному просторі. Наша 
спільна мета – дати їм книгу рідною 
мовою. У цьому сенс проєкту першої 
леді Олени Зеленської – «Українська 
книжкова поличка», до якого приєднався 
KSE Foundation. Презентації програми 
вже відбулися у Варшаві та 
Франкфурті-на-Майні. Невдовзі 
українські книжки з’являться в провідних 
бібліотеках Європи!

KSE Group вдячні всім, хто наближає 
перемогу,  беручи участь у наших 
благодійних проектах.

Разом – ми сила!



НАДХОДЖЕННЯ

ВСЬОГО
НАДХОДЖЕНЬ

$963 834

$784 248

Від бізнесу

$179 586

Від громадян

Найбільша
пожертва
від бізнесу

$567 392

Найбільша
пожертва
приватна
особа

$8 652

Середній
чек бізнесу

$112 035

Середній
чек приватної
особи

$624

Transatlantic
LTD

ВСЬОГО НАДХОДЖЕНЬ
ЗА МИНУЛИЙ МІСЯЦЬ

$116 343

На
український
рахунок

$847 491

На
американський
рахунок

$5 090 999

$2 716 346

Від бізнесу

$2 374 653

Від громадян

АНОНИМНИЙ
ПОЖЕРТВУВАЧ

?

88%

12%



НАДХОДЖЕННЯ
НАЙБІЛЬШИХ ДОНОРІВ

$ 567 392



ВИТРАТИ ТА
КІЛЬКІСТЬ

ЗАГАЛЬНА
СУМА ВИТРАТ

$497 918

Спальники та комплектуючі
$3 426
20 шт

Військова екіпіровка
$22 303
2 613 шт.

Дрони
$73 859
13 шт.



Макарівська амбулаторія
$190 187
n/а

n/а

Банківські комісії
$63

Благодійна допомога
$168 738
n/а

Інше
$20 779
n/а

Безпечна освіта
$3 708
n/а

Книжки
$14 855
n/а



АКТУАЛЬНІ ЗБОРИ
KSE FOUNDATION

Облаштування укриттів для
українських шкіл

ПОЖЕРТВУВАТИ

Відновлення амбулаторії
в Макарові на Київщині

ПОЖЕРТВУВАТИ



КОМПАНІЇ ПАРТНЕРИ
KSE FOUNDATION



ВІДГУКИ ТА ПОДЯКИ

Подяка від спезпідрозділу
ГУР BLGR SQUAD

Подяки від 
спезпідрозділу ГУР


