Directions for a Testamentary Bequest

You can make a lasting gift to this and future generations of Kyiv Mohyla Academy
students and faculty through a bequest in your Last Will and Testament. Thoughtful
planning of your philanthropic objectives can make a huge difference where your support
and generosity is most needed and carries the greatest impact. If you are considering a gift to t
National University of Kyiv Mohyla Academy in your Last Will and Testament, your gif
recognized in perpetuity in your name. We thank you for your
consideration of a Testamentary Bequest.
Suggested language which may be used in a Last Will and Testament:
“I give and bequeath to Kyiv Mohyla Foundation, a non-profit organization, for
the benefit of National University of Kyiv Mohyla Academy, (the sum of
$_______, or ______% of the residue of my estate, or my stock in __________,
or real estate or other asset described as _________).”

Kyiv Mohyla Foundation of America
Mail address: P.O. BOX 46009, Chicago, IL 60646
Tel.: (773) 844-3534
Fax: (773) 305-8900
email: mail@kmfoundation.com
website: www.kmfoundation.com
website: www.ukma.kiev.ua - Ukrainian
website: www.ukma.kiev.ua/eng_site - English

Заповіти та Спадки
Ви можете зробити цінний подарунок нинішньому і майбутньому поколінню
студентів Києво Могилянської Академії згадавши Академію у вашому Заповіті і
Спадку. Продумане планування ваших благодійних цілей може зробити велику
різницю там, де ваша підтримка і щедрість найбільш необхідні і принесуть
найбільшу віддачу. Якщо ви плануєте подарунок Національному університету
Києво Могилянська академія у вашому Заповіті і Спадку, ваш даток буде навічно
визнано і використано на ціль, яку ви призначете. Дякуємо вам. Згадавши
Національний університет Києво Могилянська академія у вашому Заповіті і Спадку
ви зробите тривалий та цінний вклад у розбудову Університету.
Пропонуємо текст, який можна використати у Заповіті та Спадку:
“I give and bequeath to Kyiv Mohyla Foundation, a non-profit organization,
for the benefit of National University of Kyiv Mohyla Academy, ( the sum of
$_______, or ______% of the residue of my estate, or my stock in
__________, or real estate or other asset described as _________).”

Kyiv Mohyla Foundation of America
Mail address: P.O. BOX 46009, Chicago, IL 60646
Street Address: 6133 N. Forest Glen Ave., Chicago, IL 60646
Telelphone: 773-685-1828
Fax: 773-794-1654
email: mail@kmfoundation.com
website: www.kmfoundation.com
website: www.ukma.kiev.ua - Ukrainian
website: www.ukma.kiev.ua/eng_site - English

