Dear Friends of Kyiv-Mohyla Academy!

THE YEAR IN
NUMBERS
1,400 Freshmen- a new
record!
758 Undergraduate
Diplomas
270 Master’s Degrees
77 MBAs
10,000 total graduates
since 1994

On behalf of Kyiv-Mohyla Foundation and our board of directors, I’d like to extend our warmest
wishes this holiday season to all our friends and supporters.
We are proud to share some of the many accomplishments of
Kyiv-Mohyla Academy in 2017. From a record number of
freshmen, to a growing number of alumni, to victories across
moot courts in Europe, and achievements of the ever growing
alumni, 2017 has truly been a record year.
We owe these successes to your continued support,
engagement, and generosity. Your participation is vital not
only for the university’s success, but also for democratic
reforms in Ukraine, as the Academy’s alumni transform the
nation through ethical leadership at top business and
government institutions.
We call upon you to continue helping the university become one of the top academic centers
in Europe.
Join us so that together we can make a difference in Ukraine through excellence in education
and research, and through leadership that reflects our values on the road to full reforms for the
peace, security and welfare of the people of an independent Ukraine.
With best wishes and with sincere appreciation,
Marta Farion, President Kyiv-Mohyla Foundation

#1 LAW SCHOOL
IN UKRAINE
Established in 1996, the
School of Law at Kyiv
Mohyla Academy has
been ranked Ukraine’s
top law school by the
Ministry of Education,
Ministry of Justice and
leading
employers.
Kyiv
Mohyla
law
students
attain
the
highest GPA in the
country and hold the
most international law
competition
awards.
Congratulations
to
them and their faculty!

FOCUS ON DONORS
Attorney Halyna Traversa has established
an Endowment Fund for the benefit of KyivMohyla School of Law. Ms. Traversa of
Florida also supported KMA law student
Oleh Dykyj, who won the competition for
an internship at the European Court of
Justice. We are grateful to Ms. Traversa
and hope that her endowment gifts will
inspire others who wish to leave a legacy in
their name for Kyiv-Mohyla Academy.

A RECORD NUMBER OF FRESHMEN
ENTER THE ACADEMY IN 2017
This year the class of
incoming freshmen grew
to 1400 students. It has set
a record. Together with
their families, the faculty
and administration of the
university, they joined a
joyous ceremony on a
sunny day of August 31.

23RD GRADUATION DAY AT THE
ACADEMY

This is the largest incoming
class to join the KyivMohyla family.
Students
from all oblasts of Ukraine
with the highest scores in
the nation choose to
attend
Kyiv-Mohyla
Academy.

Freshmen students along with graduates sing Ukrainian hymn at the
incoming class ceremony at the Kontraktova Square.

Viacheslav
Brukhovetsky,
Honorary
President of the
Academy,
speaks at the
Graduation
ceremony

Each year the graduation
ceremony
is
held
on
Constitution Day, celebrated in
Ukraine on June 28. Since the
first graduation 23 years ago,
more
than
ten
thousand
graduates received diplomas
from the Academy. This year,
758 diplomas were issued to
happy graduates, along with

FACULTY LEARNS NEW
TEACHING METHODOLOGIES
“It is very important to me that teaching
moves more toward students’ enthusiasm,
and away from ‘I’m the teacher – you’re the
dummy’. At the time of civil society, such
paradigm is harmful”.
Natalia Starynska, Academy graduate (2006), founder
of the School of Professional Development for Faculty

VICTORY IN
NUREMBERG

270 Master’s Degrees and 77
MBAs.
Roman
Waschuk,
Ambassador of Canada to
Ukraine, honorary speaker at
the ceremony, called on the
graduates
to
engage
in
positive change and bear
responsibility and a valuable
commitment to their families
and their nation.

A new certificate program at the Master’s level
was established at KMA to bring the faculty up to
date on new student-centric and result-based
approaches to teaching, to provide instruments for
redesigning curricula, and to include the
development of soft skills into teaching modules.
Thirty members of KMA’s faculty signed up for the
new program that was inaugurated in October.
KMA expects the program to grow, and is planning
to launch new modules in January and July of 2018
to include teachers and faculty members of other
universities.

VICTORY IN
STRASBURG

STOPFAKE GOES
GLOBAL

Students from KMA were declared
winners of the European Moot Court
Competition
on
the
European
Convention on Human Rights, after
beating a team from Sofia University in
the final round. The team from University
of Cambridge placed third.

Adriana Kryveshko, Stanislav Demianiuk, and
best overall speaker Anastasia Yermolenko
The Kyiv-Mohyla Law School Team was
awarded
second
place
in
the
International Moot Court Competition
at the historic Nuremberg Criminal
Court of Justice.
40 teams from 26
countries competed at this prestigious
event.
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Iurii Panin and Margo Gontar, founders

Winners of Best Applicant’s Submission prize,
with Oleh Dykyi (first right) as the Best Oralist
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STOP
FAKE,
the
information
hub
established by KMA School of Journalism
to set the facts straight regarding the
Russian invasion of Ukraine, and to
counter the continuing disinformation war
of fake news, has been featured in
Euronews, CNN’s Amanpour, New York
Times, Politico and other media.

POZNIAK FAMILY
FUND HAS A NEW
WINNER
Oleksiy Khomych grew up in
the Village Velyka Vilshanka
south
of
Kyiv.
Having
overcome
the
financial
difficulties that go along with
living in rural areas in
Ukraine, Oleksiy became
one of the best students and
was able to get a full
scholarship for his Master’s
degree, thanks to the
Pozniak Family Endowment
Scholarship Fund.

Oleksiy Khomych, 2017

SCIENCE &
RESEARCH AT THE
ACADEMY GET A
VITAL BOOST
We are thankful to Dr.
Marta Cehelsky of WDC
area for her support of KyivMohyla Academy, and its
Department
of
Natural
Sciences. Thanks to her
generous gift, this year
several faculty members
interned
in
prominent
universities, and took part in
international
scientific
conferences. As a result, the
faculty will collaborate with
Michigan State University on
development
of
a
membrane with additional
functionalities.

WNISEF SUPPORTS KMA
We are excited about the support of the
Western NIS Enterprise Fund for its
sponsorship of 25 student scholarships for
studying at the KMA School of Public
Administration,
including
five
scholarships for ATO veterans. The
program permits ATO veterans to
become proficient in management and
to join the process of the country’s
transformation. Public Management
and Administration is a valuable
contribution into Ukraine’s future.

Yaroslava Johnson, WNISEF president and CEO, together with Academy
President Andriy Meleshevych, left and Roman Tychkivskyi, head of the
NGO “Ukrainian Leadership Academy” on the right

WNISEF also provided for doctoral
candidates
to
participate
in
international conferences. Thank you
for this generous support!

BRINGING BACK
REASONS TO SMILE
As a result of the Russian invasion of Ukraine’s territory in Donbas and Crimea, over 1.5 million
people became internally displaced in Ukraine. Kyiv-Mohyla Academy responded by
establishing Psychosocial Rehabilitation Centers in Kyiv, Sloviansk and Pokrovsk
The Kyiv-Mohyla Centers for
Rehabilitation
of
PostTraumatic Stress Disorder in
Kyiv, and in Sloviansk and
Pokrovsk of the Donbas
region,
provide
psychological treatment to
children, families, veterans,
members
of
ATO,
war
journalists,
and
soldiers
affected by the trauma of
violence and war.
The Centers are supported
by Malteser International, the

German
Humanitarian
Assistance Program, UNICEF,
and many in-kind donors.
Kyiv-Mohyla
Foundation,
through its many donors
including the generosity of
Heritage Foundation of First
Security Savings Bank and
Selfreliance
Foundation
contributed
to
the
renovation of facilities of the
Kyiv Center.
Dr. Serhiy Bogdanov is the

director of the Centers.
Together with Johns Hopkins
University researchers and
experts, and with the support
of USAID, these Rehabilitation
Centers
have
been
conducting a nation-wide
project documenting the
symptoms, casualties, and
treatment of PTSD in Ukraine.
Rehabilitation
through
Education is a program
supported by the Ministry of
Education and the Ministry of
Health.

MASTER’S PROGRAM FOR TACKLING CORRUPTION
In collaboration with the Anti-Corruption Action Center and with support from the International
Renaissance Foundation, KMA established a comprehensive interdisciplinary program at the
Master’s level to train experts and analysts in the area of anti-corruption. To date, the program
has 60 participants:
30 Kyiv-Mohyla students (law, political science, sociology, public
administration), and 30 specialists from outside the university (government administrators,
representatives of civic organizations, journalists).
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our appreciation
to the recent
major donors* for
their support:

FUNDRAISING EVENT IN KYIV
November 19, 2017

Oksana Mukha

• Heritage Foundation
of First Security Federal
Savings Bank
• Selfreliance
Foundation and
Selfreliance Ukrainian
American Federal
Credit Union

Anne Applebaum
Kyiv Mohyla Academy hosted a fundraising
event at one of Kyiv’s most unique cultural
centers - the Art Arsenal.

• Dr. Maria Fischer-Slysh
Endowment Fund
• Julian and Daria
Pozniak Endowment
Fund
• Halyna Traversa
Endowment Fund
• Ivan and Luba
Zakoworotny
Endowment Fund
• Dr. Myroslawa
Iwanciw Endowment
Fund
• Nicholas and Dioniza
Nenadkevych

The
exciting
evening
featured
Anne
Applebaum, Pulitzer Prize-winning author and
columnist for the Washington Post. Included in
the program was the performance by Oksana
Mukha, who delighted the audience with her
superb singing. A press conference and book
presentation of Ms. Applebaum’s latest book,
“Red Famine” was held the next day at the
Ukraine Crisis Media Center. The fundraising
event attracted several hundred distinguished
guests from civil society, government, media,
the academic community, and alumni.
Members of the Ukrainian diaspora attended
and contributed to the fund that was
earmarked this year for support of the campus
digital infrastructure.

GREETINGS FROM THE PRESIDENT
OF KYIV MOHYLA ACADEMY
Dear Kyiv Mohyla Family,
The holidays are a chance to celebrate and remember the special
people in our lives, the meaningful moments of the year, and reflect
on the contribution of Kyiv-Mohyla Academy to Ukraine through
the years. Since its very beginning, KMA has been the creator of
important changes thanks to its visionaries, its exceptional faculty, and to
philanthropists who played a major role in the Academy’s development
as Ukraine’s principal institution of higher learning. With the help of
partners and donors, we can do much more in our own time.
This has been an outstanding year for Kyiv-Mohyla Academy and I am
constantly reminded of what a truly unique university we are - a university
that literally transforms students’ lives and paves the way to a
reformed, prosperous Ukraine through education, research, and
commitment to serve, as we strive to be one of the leading research
universities in Europe.
As a national university, Kyiv-Mohyla Academy is a public institution, and you can guess how difficult
it is to obtain sufficient funds from the national budget. At Kyiv-Mohyla Academy there is zero
tolerance of any manifestation of corruption. That is why the only way for us to move forward and
continue to serve Ukraine is to involve partners, who will join us in the essential task of building up our
potential and enhance our financial position.

• Dr. Marta Cehelsky for
the Natural Sciences
Department

We are infinitely grateful to everyone who supports the Academy. And we invite you and your
friends to join us in this important work. Your gift to Kyiv Mohyla Academy will contribute to the task
of preparing the next generation of leaders, thinkers and pioneers that are so necessary for the
nation.

• Dr. & Mrs. Bohdan and
Joanne Celevych

With best wishes for good health, happiness, prosperity, and peace to you and your families at this
holiday season,

• “Povir U Sebe” Fund of
Victor and Iryna
Ivanchyk

Andriy Meleshevich

MAKE A GIFT

• Western NIS Enterprise
Fund

BY MAIL:
Please make checks payable to Kyiv-Mohyla Foundation of America
Address: P.O. Box 46009, Chicago, IL 60646

• Estate of Ewhen
Baczynskyj

ONLINE:
Please visit www.kmfoundation.org, and click the Donate button

* Regretfully we are unable
to print the full list of donors
here, however, we are
grateful to each and every
one of you for your gifts, no
matter how big or small.

ENDOWMENT:
To receive more information about how to establish a Testamentary Bequest, an Endowment Fund, or
an Endowment Insurance Policy, please contact Marta Farion at mail@kmfoundation.com or
773.490.9797
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Шановні Друзі Києво-Могилянської академії!
Від імені Києво-Могилянської Фундації та її Ради директорів, висловлюю щирі вітання в Новорічні
та Різдвяні свята, і жичу здоров’я, миру, успіхів та благополуччя в новому році.
Нам приємно поділитися деякими з багатьох досягнень КиєвоМогилянської академії в цьому році. Від рекордного числа
першокурсників, до зростаючої кількості випускників, до
міжнародних перемог студентів КМА в європейських навчальних
судових дебатах, і професійних та особистих досягнень
випускників, дійсно, 2017 рік був рекордним.
Ці успіхи є прямим наслідком Вашої постійної фінансової та
моральної підтримки.
Ваш вклад в успіх Академії – це прямий вклад в розвиток
демократичної, законоправної держави. Ваша підтримка
допомагає Академії в постійній праці за реформи та
трансформацію України. В свою чергу, випускники змінюють
націю очолюючи провідні бізнесові і державні установи, ключові
громадські організації та осередки культури і творчості.
Ми звертаємось до Вас з проханням й надалі підтримувати Києво-Могилянську академію та її
прагнення
стати провідним академічним центром Європи. Приєднуйтесь до нас, до
Могилянської родини, щоб разом ми могли побудувати таку Україну, де плекаються цінності
людських прав, гідності та поваги до кожної людини, де кожний розуміє своє місце на шляху
до забезпечення незалежності, миру та добробуту народу.
З найкращими побажаннями та зі щирою вдячністю,
Марта Фаріон, Президент – Києво-Могилянської Фундації Америки

НАШІ ДОНОРИ - НАШІ ПАРТНЕРИ
Юрист Галина Траверза зі штату Флорида,
встановила Вічний фонд – Ендаумент для
підтримки Факультету Правничих Наук в
КМА. Пані Траверза ще й фінансово
допомогла
студенту
юридичного
факультету Олегу Дикому, який виграв
конкурс на стажування в Європейському
суді Юстиції в Люксембурзі.
Висловлюємо вдячність пані Галині Траверзі
і сподіваємось, що її дар буде надихати
інших,
які
захочуть
залишити
вічний
Ендаумент для КМА у своєму імені.

РІК У ЦИФРАХ
1,400 першокурсниківновий рекорд
758 дипломів
270 Магістрівських
дипломів
77 мБА
10,000 випускників
загалом з 1994 року

НАЙКРАЩА
ШКОЛА
ПРАВОЗНАВСТВА
В УКРАЇНІ
Заснований у 1996 році,
Факультет
Правничих
Наук
був
визнаний
найкращим
в Україні
Міністерством
Освіти,
Міністерством Юстиції
та
провідними
роботодавцями України.
Студенти
Факультету
КМА отримують найвищі
бали,
та
набувають
найбільшу
кількість
нагород на міжнародних
змаганнях
з
права.
Вітаємо учнів Факультету
та їх викладачів!
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РЕКОРДНА КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ
ВСТУПАЮТЬ ДО КМА В 2017 РОЦІ
Цього року вступило 1400
студентів першокурсників.
Це
була
найбільша
Посвята у спудеї в КМА.
Разом
зі
своїми
родинами, викладачами
та членами адміністрації
університету нові студенти
приєдналися до радісної
церемонії сонячного дня
31
серпня
в
серці
історичного Подолу міста

23тя КОНВОКАЦІЯ
В АКАДЕМІЇ

Києва.
Студенти
з
найвищими
балами
в
державі з усіх областей
України вибирали КиєвоМогилянську Академію.

Першокурсники разом з випускниками співають гімн України на
церемонії Посвяти у спудеї, на Контрактовій Площі Києва

Почесний
Президент
Академії
В’ячеслав
Брюховецький, на
церемонії
конвокації

Кожного
року
церемонія
Конвокації
випускників
відбувається в День Конституції,
який святкується в Україні 28
червня.
З часів першого
випуску 23 роки тому більше
одинадцяти тисяч випускників
отримали дипломи з Академії.
Цього року випущено 758
дипломів, в тому числі, 270

НОВАТОРСЬКІ МЕТОДИ
ВИКЛАДАННЯ

Нову програму Сертифікату на рівні Магістра було
впроваджено в Школі професійного розвитку
викладачів
КМА.
Програма
побудована
з
урахуванням нових, орієнтованих на студентові та
результаті підходів до навчання, та надає інструменти
для побудови навчальних програм, а також
привносить розвиток soft-skills у навчальні модулі.

Для мене дуже важливо, щоб навчання
більше рухалося в бік зацікавлення,
ніж у бік «я керівник – ти дурень».
Зараз,
у
часи
громадянського
суспільства, це шкідливо“.

Тридцять членів факультету КМА підписалися на нову
програму, яка була відкрита в жовтні. KMA очікує, що
програма зростатиме і планується запустити нові
модулі у січні та в липні 2018 р. Вже є зацікавлення
викладачів інших університетів.

Наталія Старинська, випускниця академії
(2006),
Засновниця Школи професійного
розвитку викладачів КМА.

ПЕРЕМОГА В
НЮРНБЕРЗІ

ПЕРЕМОГА В
СТРАСБУРЗІ
Команда КМА здобула першість у
конкурсі European Human Rights Moot
Court
Competition.
обійшовши
команду з Софійського університету у
фінальному
турі.
Команда
з
університету Кембриджа посіла третє
місце.

Адріяна Кривешко, Станислав Дем’янюк,
та найкраща ораторка Анастасія
Єрмоленко
Команда Юридичного Факультету КМА
отримала нагороду – Друге Місце в
Міжнародному
конкурсі
судових
справ в історичному Нюрнберзькому
Кримінальному Суді. 40 команд з 26
країн змагалися у цій престижній події. Переможці в номінації ”краща заява позивача”
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магістрів та 77 студентів МВА.
Посол Канади в Україні Роман
Ващук, виступив почесним
гостем на церемонії.
У
своєму слові він закликав
випускників брати участь в
позитивних змінах, і нести
відповідальність за зміни як у
своїх сім’ях так і перед своїм
народом.
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STOPFAKE У СВІТОВІЙ
УВАЗІ
Юрій Панін
та Марго
Гонтар,
засновники
проекту

STOP FAKE, проект, створений Школою
журналістики
КМА,
був
першим
проектом у світі для систематичного
протистояння дезінформації. Проект
STOP FAKE був відзначений в Euronews,
CNN Аманпур, New York Times, Politico
та
в
інших
засобах
масової
інформації.

ФОНД РОДИНИ
ПОЗНЯК МАЄ
НОВОГО
ПЕРЕМОЖЦЯ
Олексій Хомич виріс у селі
Велика
Вільшанка
на
південь від Києва. Не
зважаючи на
Труднощі проживання в
сільській
місцевості,
Олексій став одним з
найкращих учнів КМА і
отримав повну стипендію
на магістерську програму
завдяки Фонду-Ендавменту
Родини Позняк.

Олексій Хомич

МАРТА ЦЕГЕЛЬСКА
ПІДТРИМАЛА
ПРИРОДНИЧИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Ми вдячні доктору Марті
Цегельська з Вашингтону за її
дар
на
для
підтримки
Факультету
Природничих
Наук. Завдяки її щедрому
благодійному датку цього
року
викладачі
Природничого
факультету
мали
можливість
стажуватися в престижних
університетах Європи та
взяли участь у міжнародних
наукових конференціях. В
результаті
Факультет
співпрацюватиме
з
Мічиганським Університетом
в
науковій
програмі
стосовно
розвитку
мембранної технології.

WNISEF ПІДТРИМУЄ
ОСВІТУ В КМА

Ярослава Джонсон, Президент та Головний Директор WNISEF,
разом з президентом КМА Андрійом Мелешевичем та Романом
Тичківским, головою НДО “Українська Академія Лідерства”

Ми раді повідомити, що Western NIS
Enterprise Fund надав допомогу КиєвоМогилянській Академії в формі 25-ти
студентських стипендій для навчання в
Києво-Могилянській
магістерській
програмі з публічного адміністрування
та управління, у тому числі, п'ять
стипендій для ветеранів АТО. Програма
дозволяє
ветеранам
АТО
стати
досвідченими
в
управлінні
та
приєднатися
до
процесу
трансформації
країни.
Вивчення
державного
адміністрування
та
управління
є
цінним
внеском
у
майбутнє України.
В додаток, WNISEF також фінансово
підтримав
молодих
науковців,
та
профінансував їх участь у міжнародних
конференціях. Дякуємо за цю щедру
підтримку!

ПОВЕРТАЄМО
БАЖАННЯ
ПОСМІХАТИСЯ ЗНОВУ
Внаслідок військового вторгнення Росією на українські території Донбасу та Криму,
понад 1,5 мільйона людей, тікаючи від бойових дій втратили свої засоби існування та
стали внутрішніми біженцями. КМА відреагувала та відкрила центри психосоціальної
реабілітації у Києві, Слов'янську та Покровську
Києво-Могилянські Психосоціальні Центри
Реабілітації
в
Києві,
Слов’янську,
та
Покровську
на
Донбасі,
надають
психологічну
терапію
дітям,
сім'ям,
ветеранам,
членам
АТО,
військовим
журналістам та солдатам, постраждалим
від травм насильства та війни.
Центри
отримали
підтримку
Malteser
International, German Humanitarian Assistance
Fund, UNICEF, та інших. Києво-Могилянська
Фундація, за щедрої підримки Фундації
Спадщина та Фундації Самопоміч з Чикаґо,

а
також
численних
інших
донорів,
долучилася до ремонту Центру в Києві. Др.
Сергій Богданов – директор Центру, за
підтримки
гранту
від
USAID,
активно
включився в спільний проект з Дослідним
Центром Університету John Hopkins, щодо
проведення документації симптомів, втрат, і
лікування пост-травматичних розладів в
Україні.
Реабілітація через Освіту – програма, що є
також підтримана Міністерством Освіти та
Міністерством Здоров'я України.

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА З ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ
У співпраці з Центром протидії корупції та з підтримкою Міжнародного фонду "Відродження"
Києво-Могилянська Академія створила комплексну міждисциплінарну програму на рівні
магістра для підготовки фахівців та аналітиків у сфері боротьби з корупцією. У програмі
бере участь 60 учасників: 30 Києво-Могилянських студентів (право, політологія, соціологія,
державне управління), решта – з інших установ (державні адміністратори, представники
громадських організацій, журналісти).
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Щира вдячність
нашим
постійним
донорам* за їх
підтримку

БЛАГОДІЙНИЙ ВЕЧІР В КИЄВІ
19 листопада, 2017

Оксана Муха

• Фундація
“Спадщина” 1-го
федерального
щадничого банку
“Певність”
• Українська
Американська
Федеральна
Кредитна Спілка
“Самопоміч”, та
Фундація
“Самопоміч”
• Ендаумент фонд
Доктора Марії
Фішер-Слиш
• Ендаумент фонд
Юліана та Дар’ї
Позняк
• Ендаумент фонд
Галини Траверси
• Ендаумент фонд
Івана і Люби
Заковоротних
• Ендаумент фонд
Доктора Мирослави
Іванчів
• Микола і Діонізи
Ненадкевичі
• Доктор Марта
Цегельска
• Доктор Богдан і
Джоенн Целевич
• Фонд“Повір у Себе”
Віктора та Ірини
Іванчик

19 листопада, в одному з унікальних культурних
центрів міста Києва - Мистецькому Арсеналі,
відбувся благодійний вечір Києво-Могилянської
Академії.

СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА КИЄВОМОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ
Шановні друзі Києво-Могилянської академії!
Прийдешні Свята - це час для радощів, нагода згадати особливих
людей у нашому житті та значущі моменти минулого року,
подивитись вперед на рік майбутній.
Минулий, 2017, рік був по справжньому видатним для КиєвоМогилянської академії, і я постійно нагадую собі про те, що,
справді, ми – унікальний університет, який трансформує життя
студентів і прокладає шлях до реформування успішної української
держави через освіту, науку та служіння нашому народу.
Наш успіх будується на візії, напруженій освітній та науковій
діяльності, відданості своїй справі наших викладачів та
співробітників, наполегливому навчанню та лояльності наших
студентів і випускників, доброзичливості та щедрості наших донорів
та прихильників.
Ми безмежно вдячні всім, хто підтримує Могилянку та запрошуємо Вас та Ваших друзів
приєднатися до нас у цій важливій місії. Ваша підтримка Києво-Могилянської академії буде
сприяти підготовці майбутнього покоління лідерів, мислителів і інноваторів, які так необхідні
українському народу.
Щиро зичу здоров'я, щастя, процвітання та миру Вам і Вашим родинам! Вітаю з Різдвяними та
Новорічними Святами!
Андрій Мелешевич

• Фонд Western NIS
Enterprise

ЗРОБІТЬ ПОДАРУНОК

• Євген Бачинський

ПОШТОЮ:
Будь ласка, виписуйте чек на ім’я Kyiv-Mohyla Foundation of America, та надсилайте за
адресою: P.O. Box 46009, Chicago, IL 60646

* Нажаль, ми не в змозі
переличити всіх донорів
Академії тут, проте, ми
шануємо кожного з Вас і
вдячні за кожен внесок, в
незалежності від суми.

8

Енн Епплбаум

Почесним гостем вечора була Енн
Епплбаум, письменниця,
володарка
Пулітцерівської премії та журналістка
видання "Washington Post”. Розважальною
частиною вечора став виступ української
співачки Оксани Мухи.
Наступного
дня
відбулися
прес
конференція та презентація нової книжки
Пані Епплбаум ”Червоний Голод” в
Українському
Антикризовому
Центрі.
Декілька
сот
впливових
гостей,
представників
громадянського
суспільства, уряду, ЗМІ, та академічного
співтовариства відвідали подію. Члени
Української діаспори також взяли участь та
підтримали збір коштів на фонд, який
цього року був відмічений для розвитку
цифрової інфраструктури університету.

НА ВЕБСАЙТІ:
Будь ласка, зайдіть на www.kmfoundation.org, та натисніть Donate
ЕНДАУМЕНТ:
Щоб дізнатися яким чином відкрити Ендаумент на ваше ім’я, звертайтеся до Марти Фаріон
на mail@kmfoundation.com або дзвоніть за номером 773.490.9797
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