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СВІТЛАНА ДЕНИСЕНКО
Директорка KSE Foundation

У листопаді KSE Foundation 
відзвітував про роботу 
у 2022 році, відновлював 
Макарівську амбулаторію 
та ремонтував укриття
в школах, поширював книги 
українською за кордоном 
та видавав гранти 
талановитій молоді.

20 листопада пройшла зустріч друзів, 
партнерів та благодійників фонду, на 
якій ми відзвітували про рік роботи, 
провели аукціон та зібрали понад $2 600 
000 на розвиток освіти та допомогу 
українській армії.
У проєкті відбудови Макарівської 
амбулаторії перейдений екватор: 
будівля має стіни, вікна та покрівлю. Вже 
на початку наступного року установа 
зможе прийняти перших пацієнтів!

На кінець листопада ми отримали 124 
заявки на участь у кампанії «Безпечна 
освіта». Кампанія розширюється: 
спочатку ми планували відремонтувати 
100 укриттів, але, відчуваючи вашу 
підтримку, підвищили мету до 300 
закладів. Укриття чотирьох вже 
закінчені, зараз ремонтується ще вісім.

Друзі KSE Foundation з Райффайзен 
Банк виділили €1,000,000, на які ми 
обладнаємо укриття у 100 школах по 
всій Україні! Ще один наш партнер, банк 
ПУМБ, повністю взяв на себе витрати 
з ремонту укриттів у двох навчальних 
закладах.

Тривають і наші проєкти з 
розповсюдження книжок українською 
за кордоном (плюс сім країн) та видачі 
грантів талановитій  молоді.

KSE Group дякує усім, хто підтримує 
благодійні проєкти.

Разом – ми сила! 



НАДХОДЖЕННЯ

ВСЬОГО
НАДХОДЖЕНЬ

$792 863

$747 376

Від бізнесу

$45 487

Від громадян

Найбільша
пожертва
від бізнесу

$526 508

Найбільша
пожертва
приватна
особа

$17 386

Середній
чек бізнесу

$15 902

Середній
чек приватної
особи

$272

АНОНІМНИЙ
ПОЖЕРТВУВАЧ

ВСЬОГО НАДХОДЖЕНЬ
ЗА МИНУЛИЙ МІСЯЦЬ

$724 863

На
український
рахунок

$68 000

На
американський
рахунок

$963 834

$784 248

Від бізнесу

$179 586

Від громадян

Torbjorn 
Becker

8,5%

91,5%
?



НАДХОДЖЕННЯ
НАЙБІЛЬШИХ ДОНОРІВ

$ 526 508АНОНІМНИЙ
ПОЖЕРТВУВАЧ



ВИТРАТИ ТА
КІЛЬКІСТЬ

ЗАГАЛЬНА
СУМА ВИТРАТ

$2 161 636

Військова екіпіровка
$20 872
94 шт.

Засоби комунікації
$643
21 шт.

Дрони
$97 907
16 шт.

Автомобілі
$51 457
2 шт.

Оптичні прилади та прилади
нічного бачення
$14 780
10 шт.



Макарівська амбулаторія
$232 134
n/а

n/а

Банківські комісії
$901

Благодійна допомога
$1 532 583
n/а

Інше
$144 351
n/а

Безпечна освіта
$36 595
n/а

Генератори
$29 413
3 шт.



АКТУАЛЬНІ ЗБОРИ
KSE FOUNDATION

Облаштування укриттів для
українських шкіл

ПОЖЕРТВУВАТИ

Відновлення амбулаторії
в Макарові на Київщині

ПОЖЕРТВУВАТИ



ВІДГУКИ ТА ПОДЯКИ

Подяка від спезпідрозділу
ГУР BLGR SQUAD

Подяки від 
спезпідрозділу ГУР


