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Понад 60 років виховної праці з українською молоддю в Америці 

 

15-го серпня 2010р. 
До: Управ Осередків СУМ в Америці 
 

Справа:  План Капітального Ремонту та Розвитку Оселі СУМ в Елленвілі 
 
Дорогі подруги і друзі! 
 
Ідемо Вперед!  Будуємо Майбутнє!  Близько шестидесяти років тому попередні 
покоління сумівців, будучи завбачливими, мали мрію придбати землю і створити місця 
для таборування та виховання дітей українського походження.  Крайова Управа Спілки 
Української Молоді знайшла одне таке місце в Елленвілі, для юнацтва осередків СУМ в 
Америці. 
 
Протягом останніх шести десятків літ наша Спілка розвинулась в потужну організацію, 
завданням якої, в першу чергу, є виховання української молоді під гаслом «Бог і 
Україна».  Як і на інших сумівських оселях, за шість декад на Оселі СУМ в Елленвілі 
відбуто сотні літніх та зимових таборів, крайових Здвигів, юнацьких Злетів, Крайових 
З’їздів, різних семінарів і конференцій, та багато інших виховницьких імпрез; вони 
постійно відбуваються по сьогоднішній день і продовжуватимуться у майбутньому для 
дітей і внуків нинішнього юнацтва. 
 
Але шістдесят років використання 
позначилися на існуючих спорудах і 
місцях проживання та зустрічі на 
Оселі СУМ в Елленвілі.  Для того, 
щоб розвинути Оселю і підготувати її 
до користування наступними 
поколіннями, на початку 2009 року 
Крайова Управа СУМ створила 
Управу Оселі.  Її завдання – надати 
чіткий напрям роботі з ротвитку 
Оселі.  Головою Управи Оселі став 
Роман Колінський, який покликав на 
пост Адміністратора (General 
Manager) Оселі Андрія Стасіва.  Впродовж останнього року нова Управа Оселі глибоко 
дослідила та детально вивчила не тільки сучасний стан та проблематику Оселі, але 
також почала розвивати стратегічний план на наступні роки.  Беручи під увагу, що 
першим завданням Оселі є бути місцем для таборування та виховання української 
молоді, але зрозумівши також, що Оселя потребує бізнес-плану для того, щоб вона була 
фінансово самодостатньою, друзі Колінський та Стасів разом з цілою Управою фахово 
поставилися до завдання забезпечити не тільки саме існування, але й здоровий розвиток 



Оселі.  Управа зрозуміла, що для втілення планів господарської самостійності Оселі 
потрібно: 
 

- вдосконалити, підсилити чи перебудувати ключові складові частини 
інфраструктури Оселі; 

- покращити умови для таборовиків; 
- створити кращі умови для проведення публічних та приватних імпрез, з яких Оселя 
матиме фінансовий дохід. 
 

Як початкову фазу втілення цих цілей Управа Оселі виготовила План 
Капітального Ремонту та Розвитку Оселі.  Управа розпочне здійснення цього 
Плану цього року і продовжуватиме його виконання впродовж наступних двох-
трьох років.  До Плану входять:  
 

Новий дах та обладнання для опалення/охолодження 
будинку головної залі $140,000

Нові бойлери $10,000
Модернізація каналізації $20,500
Вдосконалення будинків для таборовиків і гостей $62,600
Направа житлових та туалетних кімнат на таборі $25,000
Ремонт та оновлення басейну $115,000
Вдосконалення імпрезової залі $154,000
Ремонт каналізації біля спортивної площі та 

встановлення там душів  $36,000
Укладання нової дороги (від в’їзду до роздоріжжя) $304,000
Будова нового павільйону на юнацькому таборі  $85,000
Оздоблення підвальних приміщень під таборовими 

будинками для використання таборовиками  $40,000
Покращення таборових житлових будинків  $14,000
Направа каналізації і водовідведення на таборі і довкола 

табору  $21,000
Покращення вентиляції в таборових будинках  $7,400
Інші проекти  $75,000

Разом:  понад $1,000,000
 
 
Ми з великим задоволенням хочемо ствердити, що в наслідку підсиленої волонтерської 
кампанії, яку ведемо в Елленвілі, дружинники багатьох осередків почали з посиленим 
ентузіазмом приділяти свій час у значних обсягах та систематично на добровільній основі 
працювати для покращення Оселі.  Ми вважаємо, що тільки за участю молодого 
покоління ми зможемо здійснити плани розвитку Оселі.  Однак, окрім своїх внутрішних 
сил, Капітальний План вимагає також чимало фінансових ресурсів. 
 
Тому, сьогодні звертаємося до Вашого осередку по трьох справах:  
 

1. Звертаємось до Управи Осередку з проханням підтримати цей важливий проект 
Крайової Управи Спілки Української Молоді.  Протягом багатьох років юнацтво 



Вашого осередку таборує на сумівських оселях, і Ви підтримуєте оселі різними 
способами.  Без цієї допомоги ледве чи можна було б осягнути те, чим сьогодні ми 
розпоряджаємося та пишаємось.   Звертаємося до Вашої Управи з проханням 
сьогодні матеріально підтримати План Капітального Ремонту та Розвитку Оселі в 
Елленвілі.  

 
2. Рівночасно звертаємося до індивідуальних сумівців і сумівських сімей Вашого 

осередку.  Віримо, що члени осередку які виростали і таборували на Оселі та 
оцінюють те, що Оселя дає нашому Юнацтву, хотітимуть підтримати майбутнє 
Оселі своїми пожертвами.   
 

3. Просимо, щоби Управа Осередку призначила одну особу яка працюватиме з 
Збірковим Комітетом для того, щоби звертатися безпосередньо до індивідуальних 
членів Вашого осередку з метою заохотити їх матеріально підтримати План 
Капітального Ремонту та Розвитку Оселі.  Просимо Управу подати до кінця 
місяця вересня прізвище та координати особи яку Ви призначили, Голові 
Комітету, подрузі Ліді Микитин, за адресою LMykytyn@cym.org.  

 
Заздалегідь складаємо Вам щиру подяку за Вашу підтримку, та остаємось з дружнім  
сумівським привітом, 
 

Честь України   –   Готов Боронити! 
За Крайову Управу СУМ: 

 
 

                                                                              
Андрій Бігун Ліда Микитин Мирон Приймак 
Голова Голова Збіркового Комітету  Секретар 

 








