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СВІТЛАНА ДЕНИСЕНКО
Директорка KSE Foundation

«Привіт! Як ти? Можу 
допомогти?»

За минулий рік кожен з нас 
чув ці слова. Вони стали 
символом любові й турботи 
до тих, хто нам небайдужий. 
І саме вони чудово 
підсумовують цей непростий 
рік роботи команди 
благодійного фонду 
Київської школи економіки.

У 2023 році KSE Foundation й надалі 
крокує назустріч перемозі України та 
нашому успішному майбутньому — у 
розвитку освітніх проєктів, підтримці 
талановитих людей та відновленні 
звільнених територій.

Проєкт «Безпечна освіта» заново 
відкриває двері шкіл для тисяч учнів по 
всій Україні. Ми вже обладнали сучасні 
укриття у 13 навчальних закладах і прямо 
зараз облаштовуємо сховища ще в 5 
школах завдяки підтримці наших друзів і 
партнерів.

Ініціатива «Talents For Ukraine» 
підтримує унікальних та талановитих 
українців, які своїми руками творять 
сучасність. Вже понад тридцять українців 
отримали від нас гранти, які дозволять їм 
втілювати свої проривні ідеї та задуми в 
життя. 

Добігає кінця будівництво амбулаторії у 
селищі Макарів. Завдяки допомозі 
наших благодійників, уже незабаром 
оновлена будівля відкриє двері для тисяч 
пацієнтів. Ми повертаємо нормальне 
життя на понівечені війною українські 
землі.

Ці проєкти — символ нашої єдності й 
неймовірної сили, яку не може здолати 
жоден ворог. Команда благодійного фонду 
Київської школи економіки надзвичайно 
вдячна кожному, хто відгукнувся і допоміг 
нам здійснити ці мрії в життя.

Дякуємо кожному нашому 
благодійнику! Разом ми обов'язково 
переможемо!



НАДХОДЖЕННЯ

ВСЬОГО
НАДХОДЖЕНЬ

$6 469 976

$6 286 057

Від бізнесу

$183 919

Від громадян

Найбільша
пожертва
від бізнесу

$400 000

Найбільша
пожертва від
приватної
особи/Фундації

$2 250 000

Середній
чек бізнесу

$392 879

Середній чек
від приватної
особи

$554

АТ Фармак

ВСЬОГО НАДХОДЖЕНЬ
ЗА МИНУЛИЙ МІСЯЦЬ

$268 950

На
український
рахунок

$6 201 026

На
американський
рахунок

$2 099 887

$1 944 553

Від бізнесу

$155 334

Від громадян

Загорій
Гліб
Володимирович

?

95,9%

4,1%



НАДХОДЖЕННЯ
НАЙБІЛЬШИХ БЛАГОДІЙНИКІВ

$ 2 250 000АНОНІМНИЙ
ПОЖЕРТВУВАЧ



ВИТРАТИ ТА
КІЛЬКІСТЬ

ЗАГАЛЬНА
СУМА ВИТРАТ

$ 386 172

Військова екіпіровка
$6 574
21 шт.

Засоби комунікації
$8 477
9 шт.

Дрони
$108 829
8 шт.

Автомобілі
$18 519
n/а

Оптичні прилади та прилади
нічного бачення
$160
1 шт.

Інформаційні технології
$8 947
n/а



Логістика
$74 563

Макарівська амбулаторія
$11 594
n/а

n/а

Банківські комісії
$1 576

Благодійна допомога
$74 563
n/а

Інше
$60 688
n/а

Безпечна освіта
$74 563
n/а



АКТУАЛЬНІ ЗБОРИ
KSE FOUNDATION

Облаштування укриттів для
українських шкіл

ПОЖЕРТВУВАТИ

Відновлення амбулаторії
в Макарові на Київщині

ПОЖЕРТВУВАТИ



ВІДГУКИ ТА ПОДЯКИ

Подяка від підрозділу
спеціального призначення

Відзнака від Президента 
України "Золоте серце"

Фото: Офіс Президента


