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СВІТЛАНА ДЕНИСЕНКО
Директорка KSE Foundation

У грудні KSE Foundation 
отримав відзнаку від 
Президента України, 
продовжував дбати про 
безпеку школярів у рамках 
проєкту “Безпечна освіта”, 
збирав кошти на пункти 
незламності та підтримував 
талановиту молодь.

5 грудня, у міжнародний день 
волонтера, Фонд Київської 
школи економіки став однією з 
перших благодійних 
організацій, які отримали від 
Володимира Зеленського нову 
відзнаку – «Золоте серце». 

Ми пишаємося, що нашу діяльність 
відзначили, це мотивує нашу команду ще 
плідніше працювати у 2023 році! Це не 
лише наша відзнака – це відзнака кожної 
приватної особи та кожної компанії, що 
довірили нам свій внесок у перемогу. Це 
подвійна відповідальність – і 
виправдаємо довіру.

Минулого місяця ми спільно з фондом 
«Солом’янські котики» розпочали збір 
коштів на створення 10 «теплиць» - 
Пунктів незламності у школах Києва, де 
кожен матиме додступ до тепла та 
електроенергії під час блекаутів. Наші 
«теплиці» дозволять киянам не тільки 
обігрітися в мороз, а й отримати доступ 
до електрики, Інтернету, води та медичної 
допомоги. KSE Foundation фасилітує збір 
коштів, а  «Солом’янські котики» 
відповідають за облаштування 
«теплиць».

Наш Фонд продовжує працювати над 
кампанією «Безпечна освіта». 2605 учнів 
вже отримали змогу навчатись в офлайн 
форматі завдяки облаштованим укриттям 
у їх школах.

Ми також стабільно видаємо гранти 
переможцям програми Talents for Ukraine: 
підтримуємо режисерів, підприємців, 
письменників, винахідників та 
контент-мейкерів, таланти яких здатні 
змінити нашу державу.

Команда KSE вдячна всім, хто 
підтримує наші благодійні проєкти.

Разом ми переможемо!



НАДХОДЖЕННЯ

ВСЬОГО
НАДХОДЖЕНЬ

$2 099 887

$1 944 553

Від бізнесу

$155 334

Від громадян

Найбільша
пожертва
від бізнесу

$1 054 949

Найбільша
пожертва від
приватної
особи

$21 877

Середній
чек бізнесу

$37 395

Середній чек
від приватної
особи

$1 569

АТ 
"Райффайзен
Банк"

ВСЬОГО НАДХОДЖЕНЬ
ЗА МИНУЛИЙ МІСЯЦЬ

$1 939 258

На
український
рахунок

$160 629

На
американський
рахунок

$792 863

$747 376

Від бізнесу

$45 487

Від громадян

Дідковський 
Олексій 
Володимирович

7,7%

92,3%



НАДХОДЖЕННЯ
НАЙБІЛЬШИХ БЛАГОДІЙНИКІВ

$ 1 054 949



ВИТРАТИ ТА
КІЛЬКІСТЬ

ЗАГАЛЬНА
СУМА ВИТРАТ

$536 702

Військова екіпіровка
$12 224
96 шт.

Дрони
$175 433
6 шт.

Автомобілі
$14 438
n/а

Оптичні прилади та прилади
нічного бачення
$13 445
4 шт.

Інформаційні технології
$14 473
n/а



Макарівська амбулаторія
$6 005
n/а

n/а

Банківські комісії
$2 871

Благодійна допомога
$29 125
n/а

Інше
$231 070
n/а

Безпечна освіта
$30 653
n/а

Генератори
$6 965
1 шт.



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


