
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗБІРКУ ФОНДІВ ДЛЯ НОВОГО СОКОЛУ 
1 липня 2020 року 

 

ДОСЯГЛИ ПОЧАТКОВУ ЦІЛЬ КАМПАНІЇ ЗБІРКИ ФОНДІВ НА КУПІВЛЮ ЗЕМЛІ 

– ЗБІЛЬШУЄМО ЦІЛЬ КАМПАНІЇ! 

Ми з радістю повідомляємо, що ми досягли нашу мету у зібрання грошей в сумі $200,000 на 
купівлю землі поруч оселі Нового Соколу! Позитивний відгук від пластової та української 
громади дійсно був сердечним та незчисленним. Щиро дякуємо всім котрі помогли нам так 
щвидко здійснити наші мрії ! 

Мета $200,000 базувалася на ціні придбання землі та кінцеві кошти зв’язані з купівлям. 
Включено з купівлям землі є хата яка потребує значний ремонт (див. фотографію). 

З огляду на прогнозовані 

кошти ремонтів та очіковані 

кошти зв’язані з підтримкою 

землі та будинків, ми 

вирішили збільшити мету 

кампанії збірки фондів до 

$300,000. 

Ми будемо офіційно закривати 
кампанію збірки фондів для 
закуп землі  1-го вересня 2020 
року. Всі пожертви в достатній 
кількості будуть включені до 
створення гравірованих цегель 
оголошуючи Ваш даток. Якщо 
перевищимо мету, і як не 
будуть заперечення від 

донорів, призначимо пожертви до кампанії зібрання фондів «Три Будівлі для Соколу». 

Замовлення для цегель почнеться з осени 2020 року. Податкові квитанції (посвідки на 
податки) будуть вислені з початку 2021 року. 

Хочемо впевнитися, що ми маємо правильну контактну інформацію для Вас включаючи 
електронну адресу та поштову адресу: 

• Якщо Ви здали заповнену форму, ми маємо Вашу контактну інформацію та Ви 
повинні вже були отримати електронний лист від sokil.land@gmail.com. 

• Якщо Ви склали пожертву на сайті GoFundMe, ми там просили щоби Ви вислали нам 
електронну пошту до sokil.land@gmail.com і подали нам Вашу контактну інформацію, 
бо сайт GoFundMe нам не передає цеї інформації. 

• Якщо Ви слкали пожертву через КПС, включаючи “stock donations” або “employer 
donation matching,” просимо надіслати нам електронну пошту до sokil.land@gmail.com 
з Вашою контактною інформацією. 

Маєте питання? Просимо звернутися до sokil.land@gmail.com. 

Peter Elyjiw
(English translation below)



  

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ КАМПАНІЯ ЗІБРАННЯ ФОНДІВ «ТРИ БУДІВЛІ ДЛЯ 

СОКОЛУ» З ВИКЛИКОМ НА ДОДАТКОВИХ $90,000  ДО ОСЕНИ 2020 РОКУ ДЛЯ 

ПЕРЕБУДОВИ ШПИТАЛИКА/АДМІНІСТРАЦІЇ 

Як багато хто з Вас знає, капманія зібрання фондів «Три Будівлідля Соколу», яка розпачалася 
в 2018 році, була заснована щоби збирати гроші на перебудову трьох будинків. Перший 
будинок, барак для новацтва, успішно перебудували в 2019 році. (див. фотографію нижче) 

На початку 2020 року, наша увага 
перейшла на термінове купівля 
землі поруч нашої оселі. Зараз ми 
повертаємо увагу до перебудови 
будівель. 

Наступна будівля, яка буде 
перебудована, це шпиталик/ 
адміністраційний будинок. Цей 
важливий будинок розмістить 
медичні кімнати та буде центром 
адміністрації табору. Будинок 

мусить відповідати всім будівельними законами та включати необхідний доступ для 
інвалідного візка, ванна з душем, та додаткові кімнати для хворих. Надіємося починати 
розбудову в другі половині 2020 року. 

Кошт перебудови цеї будівлі буде приблизно $225,000. Ми вже назбирали приблизно $55,000 
з цієї суми. 

УВАГА: ми потрибуємо додаткових $90,000 щоби починати розбудову пізніше в 2020 

році – просимо допомогти нам досягти цю мету! 

Форма для пожертв знаходиться тут. 

Додаткова інформація про кампанію «Три Будівлі для Соколу» знаходиться на сторінці 
www.gofundme.com/3-Buildings-for-Sokil. 

https://static1.squarespace.com/static/56a794a68b38d4289927617d/t/5efb51f91c3d852a7c00e9e5/1593528825628/Buildings+DOnation+Form.pdf
Peter Elyjiw
(English translation below)



NOVYI SOKIL FUNDRAISING UPDATE  
JULY 1, 2020 

 
INITIAL LAND PURCHASE FUNDRAISING GOAL ACHIEVED - FUNDRAISING GOAL 

INCREASED! 

We are thrilled to report that our $200,000 fundraising goal for the purchase of property adjacent to 
Novyi Sokil has been met! The positive response from Plast and the Ukrainian community has been 
overwhelming and heartwarming. Sincere thanks go out to all donors for making Novyi Sokil’s land 
purchase hopes a reality in such a short period of time!  

The $200,000 land fundraising goal was based on the purchase price of the land, closing costs, and 
associated fees. The new land includes a house that will require significant repair (see photo).  

In view of the projected cost 

of the repairs and associated 

maintenance, we have now 

increased the Sokil land 

fundraising campaign goal 

to $300,000.  

We will officially close the Land 
Fundraising campaign on 
September 1, 2020. Any 
qualifying donations made to the 
land campaign will still be eligible 
for an engraved brick. Barring any 
donor objection, donations in 
excess of the goal will be applied 
towards the “Three Buildings for 
Sokil” fundraising campaign. 

Brick orders will be placed starting in the fall of 2020. Income tax receipts will be sent early in 
2021.  

Please ensure we have your latest contact information, including email and mailing address:  
• If you submitted a completed paper donation form, we have your contact information, and you 

should have received a “Thank You” email from sokil.land@gmail.com   
• If you donated via GoFundMe, our “Thank You” message through the GoFundMe platform 

asked you to email sokil.land@gmail.com with your contact information as it is not provided by 
GoFundMe   

• If you donated via KPS, including via stock donation or employer matching, please email 
sokil.land@gmail.com with your contact information 

Questions? Please contact sokil.land@gmail.com 



ONGOING “THREE BUILDINGS FOR SOKIL” CAMPAIGN SEEKS ADDITIONAL 

$90,000 BY FALL 2020 FOR MEDICAL/ADMINISTRATION BUILDING 

As many of you know, the “3 Buildings for Sokil” fundraising campaign, ongoing since 2018, has 
been raising money to replace three Novyi Sokil buildings nearing the end of their useful lives. The 
first building, a barrack for the youngest scouts, was successfully completed in 2019 (see photo 
below).  

Early in 2020, our attention 
was necessarily shifted to 
the urgent purchase of the 
adjacent land. Now we are 
turning our minds back to 
the “Three Buildings” work.  

The next building to be 
replaced is the medical/ 
administration building. 
This important building 
houses our medical facilities 
and serves as the center of 
camp operations. The 

building must be modernized with wheelchair access, a patient bathroom with a shower, and 
additional patient rooms pursuant to current codes. We hope to begin construction in the second half 
of 2020. 

The estimated cost of the medical/administration building is $225,000. We have raised 
approximately $55,000 towards that amount.  

URGENT: we need an additional $90,000 to be able to break ground later in 2020—please 

help us reach that goal! 

Donation forms can be found here. 

Additional details can be found at the “Three Buildings for Sokil” GoFundMe page: 
www.gofundme.com/3-Buildings-for-Sokil 
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