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СВІТЛАНА ДЕНИСЕНКО
Директорка KSE Foundation

Рік повномасштабного 
вторгнення. Рік єдності, 
сили та мужності.

Увесь рік команда 
благодійного фонду 
Київської школи економіки 
сприяла захисту та 
відновленню України. 
Допомога силам оборони, 
підтримка мешканців 
звільнених громад, а також 
розбудова сучасної та 
безпечної освіти стали 
нашими пріоритетами.

Увесь рік команда благодійного фонду 
Київської школи економіки сприяла 
захисту та відновленню України. 
Допомога силам оборони, підтримка 
мешканців звільнених громад, а також 
розбудова сучасної та безпечної освіти 
стали нашими пріоритетами. 

Ми збираємо та передаємо дрони для 
захисників. Ми відновлюємо зруйновані 
лікарні та будуємо надійні укриття. Ми 
підтримуємо таланти та допомагаємо їм 
ставати кращими. 

Проєкт «Безпечна освіта», завдяки якому 
тисяч учнів по всій Україні можуть 
повернутися до своїх шкіл, триває. За цей 
час ми встигли обладнати надійні укриття 
у 19 навчальних закладах, а ще 3 
сховища вже зовсім скоро будуть готові.

Ініціатива «Talents For Ukraine» 
допомогла вже понад 40 талановитим 
українцям, які отримали гранти для 
розвитку власних ідей та проєктів. Саме 
завдяки таким людям ми сміливо 
дивимося у майбутнє України. 

Амбулаторія у селищі Макарів вже зовсім 
скоро відкриє двері першим відвідувачам. 
Підтримка благодійників та друзів фонду 
дозволила повернути нормальне життя 
тисячам мешканців звільнених громад.

Команда благодійного фонду Київської 
школи економіки надзвичайно вдячна 
кожному, хто допоміг нам здійснити ці 
проєкти. Разом ми здатні досягнути 
неймовірного та наблизити нашу 
спільну перемогу.



НАДХОДЖЕННЯ

ВСЬОГО
НАДХОДЖЕНЬ

$3 018 864

$2 973 994

Від бізнесу

$44 871

Від громадян

Найбільша
пожертва
від бізнесу

$2 688 464

Найбільша
пожертва від
приватної
особи/Фундації

$5 000

Середній
чек бізнесу

$991 331

Середній чек
від приватної
особи

$160

АНОНИМНИЙ
ПОЖЕРТВУВАЧ

ВСЬОГО НАДХОДЖЕНЬ
ЗА МИНУЛИЙ МІСЯЦЬ

$39 672

На
український
рахунок

$2 979 193

На
американський
рахунок

$6 469 976

$6 286 057

Від бізнесу

$183 919

Від громадян

АНОНИМНИЙ
ПОЖЕРТВУВАЧ

98,7%

1,3%??



НАДХОДЖЕННЯ
НАЙБІЛЬШИХ БЛАГОДІЙНИКІВ

$ 2 688 464АНОНІМНИЙ
ПОЖЕРТВУВАЧ



ВИТРАТИ ТА
КІЛЬКІСТЬ

ЗАГАЛЬНА
СУМА ВИТРАТ

$ 2 011 209

Дрони
$1 315 179
507 шт.

Автомобілі
$1 032
n/а

Оптичні прилади та прилади
нічного бачення
$46 862
34 шт.

Бронежилети
$874 
4 шт.

Військова екіпіровка
$364
n/а

Надувні жилети 
$10 255
50 шт.



Засоби комунікації
$413
6 шт.

Макарівська амбулаторія
$5 242
n/а

n/а

Банківські комісії
$2 995

Благодійна допомога
$38 660
n/а

Інше
$526 454
n/а

Безпечна освіта
$62 879
n/а



АКТУАЛЬНІ ЗБОРИ
KSE FOUNDATION
Облаштування укриттів для
українських шкіл

ПОЖЕРТВУВАТИ

Відновлення амбулаторії
в Макарові на Київщині

ПОЖЕРТВУВАТИ

Talents for Ukraine

ПОЖЕРТВУВАТИ



ВІДГУКИ ТА ПОДЯКИ

Подяка від підрозділу
спеціального призначення

Відзнака від Президента 
України "Золоте серце"

Фото: Офіс Президента


