ПІДТРИМАЙ
ВІДРОДЖЕННЯ
УКРАЇНИ
КЛЮЧ ДО
МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ
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ДЛЯ НАРОДУ
УКРАЇНИ
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Місія та візія K.FUND

МИ ВІДБУДОВУЄМО
УКРАЇНУ ЗАРАДИ КРАЩОГО
МАЙБУТНЬОГО

НАША МІСІЯ – ЗБЕРЕГТИ
НАЙЦІННІШИЙ РЕСУРС
УКРАЇНИ – ЇЇ ЛЮДЕЙ
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K.FUND
ПРО КОМПАНІЮ
K.FUND – неприбуткова організація, заснована видатним українським підприємцем Василем Хмельницьким.
Організація була започаткована у 2015 році як фонд, орієнтований на підтримку та розвиток проектів у сферах
освіти та економіки. За 7 років фонд успішно реалізував 9 проектів.
З початку війни в Україні в лютому 2022 року, діяльність K.FUND була спрямована на надання
гуманітарної допомоги людям в Україні.
Організація акумулює кошти в ЄС від донорів з усього світу і використовує їх для постачання необхідних
товарів і послуг в Україні. Всередині країни, організація використовує свою управлінську та логістичну
екосистему, щоб безпосередньо та вчасно доставляти допомогу туди, де вона найбільше потрібна.
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Екосистема K.FUND
K.FUND належить до екосистеми UFuture.
UFuture – це холдингова компанія Василя Хмельницького, яка
об’єднує його бізнеси та впливові проекти. Компанія має
диверсифікований
портфель
активів у
сфері
нерухомості,
інфраструктури, промисловості, відновлюваних джерел енергії,
фармацевтики та ІТ.
Команда UFuture та бізнесів компанії налічує понад 300 спеціалістів
у різних галузях, розташованих у різних регіонах. Зусилля усієї
команди UFuture зараз спрямовані на допомогу людям в Україні.
Багаторічний досвід UFuture на українському ринку, експертиза
K.FUND в соціальних проектах, а також розгалужена система
партнерів дозволяє K.FUND максимально оперативно реагувати на
гуманітарні потреби українського населення, доставляючи допомогу
безпосередньо в критичні регіони.
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Потужності K.FUND
СЬОГОДНІ UFUTURE = K.FUND

З початку війни, більшість нашого персоналу була передислокована з метою
об’єднання зусиль для забезпечення гуманітарних потреб українського населення.
Команда UNIT.City працювала над збором коштів через спеціальні NFT та
криптоініціативи. Співробітники UDPR координують постачання допомоги з Польщі
через наші склади та логістичний ланцюг у Львівській області. Наш індустріальний
парк у Білій Церкві перетворився на ще один логістичний центр і займається
розподілом допомоги по Києву та центральній Україні, в тому числі співпрацює з
Українським Червоним Хрестом.
Окрім цього, наші структури за межами України також присвячені цій новій, критичній
справі для України.

Холдингові структури UFuture на
Кіпрі зосереджені на запуск та
розвиток K.FUND як організації
для забезпечення гуманітарної
допомоги в Україні

Представництво UFuture в
Брюсселі має стати центром
спілкування з європейськими
урядами та бізнесом
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Навіщо залучати кошти
за межами України?
Василь Хмельницький, UFuture, і всі наші колеги та соратники всіма засобами
допомагали людям в Україні від самого початку війни. UFuture, наші портфельні
компанії та його акціонери вже пожертвували мільйони доларів в Україні готівкою та
ліками, транспортом, продовольством та будівельними матеріалами, щоб протистояти
кризі.
Проте, з першого дня війни, Національний банк України (НБУ) заборонив як
купівлю валюти всередині країни, так і переказ будь-яких коштів за кордон для
приватних і фізичних осіб. Тому для закупівлі та постачання гуманітарної
допомоги в Україну з-за кордону, організація повинна акумулювати кошти за
межами України для оплати міжнародних постачальників і виробників. Звідси
виникла потреба в міжнародному фандрейзингу.
Оскільки весь бізнес і ресурси Василя Хмельницького та UFuture розташовані в
Україні, усі грошові потоки капіталу були скорочені та припинені, так само як і
міжнародні перекази. Саме тому, K.FUND має на меті збір та реалізацію коштів за
межами України для надання гуманітарної допомоги країні.
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Яку гуманітарну допомогу
надає K.FUND?
КРИТИЧНІ ТОВАРИ, ДЕ БРАКУЄ
ПОТОЧНИХ ГУМАНІТАРНИХ ЗУСИЛЬ

ПЕРШОЧЕРГОВІ
ЗАСОБИ

ЗДОРОВ'Я ТА МЕДИЧНА
ДОПОМОГА

ПСИХОЛОГІЧНА
ПІДТРИМКА

притулок для людей, які лишились
без домівок, продукти харчування,
санітарні та гігієнічні засоби,
мобільні генератори

Критичні ліки
(інсулін, препарати гормонів щитовидної
залози, ліки від астми, ліки для
серцево-судинних захворювань)
Броньовані машини швидкої допомоги

підтримка українців як всередині країни,
так і за її межами для подолання психічних
розладів, тривоги, стресу, а також допомога
у відновленні сімей
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Операційний ланцюг –
як K.FUND здійснює доставку

Збір благодійних внесків –
команда на Кіпрі, у Бельгії
та Україні

Закупівля товарів та послуг
за межами України –
команда на Кіпрі, Бельгії
та Україні

Зберігання на складах
в Польщі та Україні –
команда в Україні

Розподіл гуманітарної
допомоги по Україні (разом
з партнерами Нова Пошта та
Укрзалізниця) – команда в
Україні
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Cтруктура K.FUND
Василь Хмельницький,
громадянин України
Придбання товарів
і послуг за межами
України

100%

KFUND Фандрейзингова
Організація – Кіпр

Склади в Польщі
та Україні
(Львів та Біла Церква)

Логістика по Україні та
на склади за домогою
партнера Нова Пошта
та Укрзалізниця

Банківські рахунки в ЄС

€

£

$

Міжнародні донори –
від приватних осіб до
інституцій та урядів
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Наглядова рада

Василь Хмельницький,
Засновник UFuture

Міхал Томаш Камінський,
Віце-маршал
Сенату Польщі. Сенатор

Вазіл Гудак,
колишній віце-президент ЄІБ,
Чеський Національний Фонд Розвитку

Артуро Бріс,
Професор фінансів у
Міжнародному інституті
управлінського розвитку (IMD),
директор Світового центру
конкурентоспроможності IMD

Менеджмент

Микола Тимощук,
CEO UFuture
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Наші партнери
КИЇВСЬКА
МІСЬКА
РАДА

ЛЬВІВСЬКА
МІСЬКА
РАДА

Логістичне забезпечення по Україні

Інформація щодо критичної гуманітарної допомоги

ЛЬВІВСЬКА
ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ВОЛИНСЬКА
ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Адміністративна підтримка та логістичні коридори по регіонам

PR Підтримка та просування

Повний незалежний аудит діяльності
Фонду та звітності за МСФЗ
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Чим K.FUND відрізняється від інших
організацій допомоги?
Портфель з критично необхідної
гуманітарної допомоги, який наразі
в Україні недостатньо сформований

Швидкі митні процедури на кордоні

Наявність складської інфраструктури
в Польщі та Україні

Широка логістична мережа по Україні
через партнерські організації

Ретельний контроль за сортуванням та
пакуванням критичних товарів на складі
в Польщі

Доставка кінцевим споживачам у
найбільш постраждалі регіони

Співпраця з міжнародними організаціями
для максимальної ефективності
надання допомоги
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Хто і як може
зробити внесок?
Зробити внесок до гуманітарного фонду K.FUND може
будь-яка фізична особа, організація чи державний орган.
Внесок може бути публічними або залишатися
анонімними на розсуд донора.
Внесок можна зробити простим національним або
міжнародним банківським переказом, дотримуючись
стандартних банківських процедур у відповідних країнах
або платіжних зонах.
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Зробити внесок:
Компанія бенефіціар: K Fund Raising Organisation

Банк-кореспондент:

Банк отримувач: Raiffeisen Bank International AG, Vienna

EUR платежі

EUR рахунок

Банк-кореспондент: DZ Bank AG, Frankfurt

IBAN AT473100000156878457

SWIFT GENODEFF

USD рахунок

Рахунок DE37500604000009011447

IBAN AT763100007056878457

USD платежі

SWIFT RZBAATWW

Банк-кореспондент: Standard Chartered Bank, New York

Sort Code 31000

SWIFT SCBLUS33
Рахунок 3582039831001
Деталі платежу: благодійний платіж

Контакти:

Email: info@kfund.ua
Тел: +380 44 334 7260

- 15

