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ЗВІТ ДІЯЛЬНОСТІ УГО «ПОМАРАНЧЕВА ХВИЛЯ» 
(за період 2008 – 2013 років) 

 
Звіт діяльності УГО «Помаранчева Хвиля» за 2008 

Святкування Дня Героїв відродила в американському Чикаго Українська громадська організація 
“Помаранчева хвиля”, яка була створена у 2005 році новітньою хвилею еміграції. Пам’ять про 
людей, для котрих боротьба за вільну Україну була і є головним змістом життя, спонукає свідомих 
українців всього світу вшановувати і прославляти своїх Героїв. Так 1 червня 2008 року Свято 
Героїв величаво відзначила одна із великих українських громад за кордоном, громада міста 
Чикаго. Свято відкрив голова організації Тарас Василик, котрий наголосив, що в День Героя ми 
відроджуємо правдиві сторінки історії українського народу, вшановуємо тих, хто боровся за 
незалежність України, хто десятки років провів в сталінських таборах, відстоюючи свою 
національну позицію. У своєму виступі Генеральний консул України в Чикаго Василь Корзаченко 
підкреслив, що народ повинен знати своє минуле, прославляти своїх Героїв, вшановувати їх 
пам’ять. На головного доповідача свята було запрошено колишнього Президента Світового 
Конгресу Українців Аскольда Лозинського. В своїй доповіді на тему «Важливість героїв у нашій 
національній спадщині» він наголосив, що наша держава постійно проходить нелегкий шлях 
виборювання свого майбутнього. Аскольд Лозинський підкреслив, що ще до цього часу уряд 
незалежної України на державному рівні не спромігся відзначити своїх таких вірних синів, як Симон 
Петлюра, Євген Коновалець, Степан Бандера відзнакою Героїв України. В мистецькій частині 
Свята прозвучали твори із літературно-музичної композиції «Героїв душі невмирущі» у виконанні 
учасників поетичного театру «Істина», драматична поема Ліни Костенко «Дума про братів 
Неазовських», а також прозвучали українські пісні в цікавій та оригінальній обробці Чоловічого 
Хору під керівництвом Володимира Дуди. На закінчення Свята прозвучав Державний гімн України в 
виконанні всіх присутніх в залі. 
УГО «Помаранчева хвиля», Чиказький Осередок ВО «Свобода» та українські громадські організації 
були обурені ксенофобськими коментарями, ображаючими честь і гідність кожного українця та 
нашої Держави, які пролунали 23 січня 2008 року в ефірі радіопрограми «Ехо Планети» Міхаїла 
Смєхова та Лілії Авербух. Приблизно о 9.30 ранку постійний Ізраїльський ультра-вороже 
настроєний проти українців кореспондент цієї програми Агвідор Ескін на коментар  українця 
стосовно радянської пропаганди з його сторони відповів, що в фондах товариства Яд Вашем є 
достовірна інформація про причетність Шухевича та ОУН-УПА до вбивства тисяч євреїв. 
Нагадаємо,що декількома тижнями раніше, коментуючи наказ Президента України про присвоєння 
Роману Шухевичу звання Героя України, в ефірі обзивав Шухевича та Ющенка нацистами та 
бандитами, паплюжачи честь наших героїв та нашого Президента. Надалі закликаємо всю громаду 
у будь-якому куточку світу, не реагувати на подібні шовіністичні антиукраїнські провокації МИ-
УКРАЇНЦІ не маємо права! 
З ініціативи УГО «Помаранчева Хвиля» на американській землі створений Український 
драматичний Театр «ГОМІН» під керівництвом режисера Василя Митничука. Всі члени Ради УГО 
«Помаранчева хвиля» на чолі з головою Тарасом Василиком, на початку 2008 року одностайно 
схвалили пропозицію щодо створення та фінансової підтримки драматичного театру в Чикаго. 
Завдяки мужності та рішучості режисера театру, працьовитості артистів та завзяттю членів УГО 
«Помаранчева хвиля», 8 листопада 2008 року в Чикаго з великим успіхом відбулась прем’єра 
театру «ГОМІН» за п’єсою Івана Франка «Украдене щастя». Невипадково була вибрана драма 
великого письменника Івана Франка, на сцені було показано життя українського народу середини 
XIX століття. А театр постав на радість українському народу, на користь українській громаді! 
10 липня 2008 року члени Ради УГО «Помаранчева хвиля» з Чикаго США склали признання 
Генеральному консулу пану Василю Корзаченку та всім представникам консульства за дружню 
співпрацю з УГО «Помаранчева хвиля». В листі відзначено: наші спільні зусилля активізували 
громадське життя в Чикаго за останні роки. Ми разом показали, що тільки чесна громадська 
позиція, тверда національна ідея, сумлінна і безкорислива праця здатні зберігати, примножувати і 
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розвивати українство на чужині. Одночасно привітали пана Козарченка із новим призначенням на 
пост Надзвичайного і Повноважного Посла України в Голандії. 
31 серпня 2008 року, третій рік поспіль, УГО «Помаранчева хвиля» провела гарне свято - 
Українську Толоку. Цього року толока зібрала всіх у містечку Блюмінгдейл при церкві святого 
Андрія, де нас радо зустріли парафіяни та настоятель цього храму о. Богдан Калинюк. За підставу 
взяли буковинський варіант, де особливо виділялась концертна програма та обстановка (антураж): 
побудована хатинка з соломою та соняхами, господарський віз з урожаєм, корчма та піч з 
господарем та господинею. Під час Толоки проходив турнір з копаного м’яча за участю аж восьми 
команд. Концертну програму доповнили вихованці школи «Барвінок», учні класу вокалу Г. 
Герявенко, автор і композитор дитячих пісень М.Помірча та звісно запальні коломийки від 
колективу «Прикарпаття». Усіх заінтригував показовий виступ бойового гопака, який 
продемонстрували юні козаки під керівництвом Юрія Сороки. На толоці також було проведено 
конкурс вишиванок. 
З 20 по 22серпня 2008 року відбувся ІХ Світовий Конгрес Українців у Києві. УГО «Помаранчева 
Хвиля» була прийнята до СКУ. Наша делегація взяла участь у більшості засідань Конгресу. На 
засіданні Комісії «Допомога українцям закордону» наші члени висловили свої численні зауваження 
щодо статусу закордонного українця і направили їх до головуючого. Головній темі СКУ, питанню 
відзначення 75-ліття Голодомору, було присвячено Пленарне засідання 21 серпня, з 
відправленням Панахиди по жертвах Голодомору на Михайлівській площі за участю Патріарха 
Православної церкви Київського Патріархату Преосвященного Філарета і покладанням квітів. 
18 листопада 2008 року Українська громадська організація «Помаранчева хвиля» з м. Чикаго, США 
була ініціатором збірки грошей для сиріт дитячого будинку «Малятко» в м. Тернопіль, Україна. 
Скромний дарунок від Української громади з Чикаго для діточок в Україні, з надією, що святий 
Миколай завітає з подарунками до дітей-сиріт, принесе їм радість, наповнить серця ласкою 
добром, любов’ю, родинним затишком. Гроші в сумі $1500.00 було передано через члена УГО 
«Помаранчева Хвиля» п.Надією Когут. 

 
16 листопада 2008 р.                                              Тарас Василик, Голова УГО «Помаранчева Хвиля» 

 
Звіт діяльності УГО «Помаранчева Хвиля» за 2009 р. 

У неділю, 6 грудня 2009 р., відбулися загальні звітно-виборні збори Української громадської 
Організації „Помаранчева хвиля”. Зібрання відкрила голова Організації д-р Галина Бориславська. 
Ділова робота зборів почалася молитвою і вшануванням хвилиною мовчання колишнього члена 
Ради св. пам’яті інж. Лева Боднара, в першу річницю його відходу у вічність. 
Першою про діяльність УГО „Помаранчева хвиля” звітувала голова – д-р Галина Бориславська. З її 
обширного звіту присутні довідалися про виконану на протязі року роботу, різноманітну й багату. 
Вона охоплювала такі сфери: громадську роботу, благодійну та доброчинну, культурницьку, 
розвагову, пропагандистську, влаштування ширших громадських сходин, написання листів до 
різних гілок влади в Україні, співпрацю із засобами масової інформації – радіо та газет, зв’язок з 
парафіями в Чикаго та передмістях. Не зупиняючись на деталях звіту, треба, однак, вирізнити 
проведення Свята Героїв, присвяченого провідникові Українських Націоналістів Степанові Бандері 
з нагоди 100-ліття від дня народження, на якому зі святковим словом виступила професор 
Університету Львівської Політехніки, член ВО „Свобода” Ірина Фаріон, проведення демонстрації під 
німецьким консулатом у Чикаго на захист Івана Дем’янюка, влаштування імпрез „Українська 
толока” та зустріч Нового року за старим стилем. 
Детальні звіти про окремі ділянки праці подали референти: Ігор Худик – про доброчинну працю 
УГО „Помаранчева хвиля”, Юрій Сорока – про діяльність на молодіжному й спортивному відтинках, 
Анна Лукач – про мистецько-культурну діяльність, Леся Фіґель подала фінансовий звіт. Про працю 
інших референтур розказувала у своєму звіті голова УГО. Відрадним було те, що в окремих 
заходах діяльності, відповідно до потреб, були задіяні не тільки члени Організації, але й численні 
прихильники. Прикладом може послужити „Українська толока”, в підготовці й переведенні якої 
брало участь біля 60 осіб. Такий фактор позитивно впливає на діяльність Організації. 
УГО „Помаранчева хвиля” – молода організація, якій сповнилось ледве 4 роки. І якщо приглянутися 
до її благочинної праці, цифри говорять багато. Як прозвітував Ігор Худик, у цьому році з каси 
Організації були виділені наступні пожертви-датки: 
$5,836.00 – допомога Україні на подолання епідемії грипу 
$2,500.00 – даток на видання книжки про УПА (Літопис УПА) 
$2,000.00 – для Всеукраїнського Об’єднання „Свобода” 
$1,100.00 – допомога ветеранам УПА в Україні 
$490.00 – на підтримку „Незалежного радіо” 
$500.00 – різним українським церквам в місті Чикаго 
$200.00 – даток на працю UNIS 
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Разом: $12,626. 
У названій цифрі не включені недавні датки на допомогу Україні, що люди вклали на рахунок УГО 
„Помаранчева хвиля” в касі „Самопоміч”, де згідно останніх даних є сума 1,250.00 дол. Ці кошти 
будуть використані на придбання медикаментів, необхідних хворим в Україні. Організація 
отримала листи-подяки за допомогу, надану в листопаді 2009 р. 
Вищезгадані датки – це кошти, здобуті працею Організації. Треба, однак, підкреслити, що УГО 
„Помаранчева хвиля” ніколи не могла б допомагати потребуючим без підтримки Української Спілки 
„Самопоміч”, яка завжди щедро підтримує УГО „Помаранчева хвиля” в її різних заходах. Це було 
підкреслено в звітах, і було висловлено велику й глибоку подяку цій Українській фінансовій 
інституції. За Ревізійну комісію звітував Михайло Федько. 
Після звітів була дискусія, в якій присутні торкалися різних питань стосовно членства Організації, її 
розбудови тощо. У зв’язку з тим, що в продовж року деякі особи вийшли з Ради Організації, в 
дискусії було наголошено, що УГО „Помаранчева хвиля” – це громадська оганізація, горда своєю 
назвою, в якій відчувається патріотичний дух українського народу, незалежно від політичних 
розшарувань свого членства. 
Після дискусії збори висловили признання за працю Раді, що відходить. Після цього була обрана 
нова Рада у кількості 15 осіб із заувагою, що, відповідно до потреб, Рада зможе кооптувати 
додаткових членів. З п’яти кандидатів головою УГО „Помаранчева хвиля” було обрано Олега 
Музику, який в своєму виступі підкреслив потребу на громадський вектор праці. 
Перед закінченням зборів Олег Петрущак зачитав листа-звернення до німецького амбасадора 
Клавса Шаріом в США з приводу суду над Іваном Дем’янюком. В листі було підкреслено, що Іван 
Дем’янюк судом Ізраїлю був оголошений невинним, та що німецький суд не має юридичних та 
моральних підстав судити негромадянина Німеччини. Це тим тільше, що Німеччина оголосила 
амністію для всіх німців, що мали відношення до будь-яких подій в Другій світовій війні. Присутні 
ухвалили зміст листа і запропонували вислати копію Президентові України Вікторові Ющенку. 

 
10 грудня 2009 р.                                              Лука Костелина, член Ради УГО «Помаранчева хвиля» 

 
Звіт діяльності УГО «Помаранчева Хвиля» за 2010 р. 

5 грудня 2010 року відбулись щорічні Загальні звітно-виборні збори Української громадської 
організації „Помаранчева хвиля”. Засідання розпочалось, як завжди, зі спільної молитви. Для 
ведення зборів було обрано президію, до якої увійшли Роман Яцковський (головуючий), Юрій 
Фігель (секретар) та Марта Андрусейко. Після затвердження лічильної та номінаційної комісій 
розпочалась основна частина щорічних зборів – звітування та вибори нового керівництва 
організації.  
Зокрема про діяльність УГО „Помаранчева хвиля” за звітний період (грудень 2009 року – грудень 
2010 року) доповідав голова організації Олег Музика. Звіт голови включав роздуми стосовно 
суспільно-політичної ситуації в Україні, а також окреслював основні напрямки діяльності 
організаціїї за час його керівництва. Зокрема було виділено наступні заходи: зустріч з Генеральним 
консулом України Костянтином Кудриком з метою обговорення болючого тоді питання участі 
громадян України, які перебувають за кордоном, у виборах президента України 2010 року. 
Участь «Помаранчевої хвилі» в роботі виборчої дільниці в Чикаго під час виборів президента 
України, зокрема допомога в технічному забезпеченні роботи дільниці, спостереження за процесом 
голосування та безпосередня участь трьох членів організації у роботі виборчої комісії, одним з її 
головою яких  був Юрій Фігель. 
Проведення святкування «Старого нового року» за українськими традиціями. 
Організація святкування  «Дня любові та сім’ї». 
Проведення акції висловлення співчуття та підтримки польському народу у зв’язку з трагічною 
загибеллю президента Качинського з дружиною та значної частини керівництва країни.  
Під керівництвом Ігоря Худика було проведено концерт В. Попадюка за участю місцевих молодих 
талантів. 
Народне віче протесту, скликане УГО „Помаранчева хвиля”, за участю УККА (Відділ Іллінойс), 
осередку партії „Свобода” в Чикаго та широкого кола представників української громади, метою 
якого було висловити обурення антидержавними кроками діючої української влади, очолюваної 
президентом Віктором Януковичем. 
Участь у протесті під стінами Генерального консульства України в Чикаго, ініційованого УККА 
(Іллінойс), проти антиукраїнських дій нової влади в Україні на чолі з Януковичем. 
Проведення традиційного «Свята героїв», присвяченого українським церквам-страдницям ХХ ст. та 
духовним лідерам нації (координатор – Ігор Худик). 
Спільно з УККА (Іллінойс) та за підтримки кредитівки «Самопоміч» було проведено зустріч у 
форматі круглого столу „Україна після виборів: свобода мас-медіа” за участю гостей з України – 
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представників організацій, що займаються підтримкою журналістики в Україні (координатор заходу 
– Юрій Фігель). 
Участь у роботі ІІІ Міжнародного конгресу українців (Львів), делегатом на я кому був Ігор Худик, 
який очолив одну із секцій Конгресу та підготував звіт на тему «Церква як центр збереження та 
формування духовності українця за кордоном», який увійшов до ухвали Конгресу. 
Силами та власним коштом членів ради організації було відновлено благоустрій подвір’я та 
частково оновлено інтер’єр Генерального консульства у Чикаго – обличчя України у великому 
мегаполісі Америки. Зокрема, завдячуючи Тетяні Чернишовій, над консульством тепер майорить 
новий прапор, пошитий її власними руками. 
Проведення уже традиційної „Української толоки”, гостями якої було більше 600 задоволених 
відвідувачів. 
Підтримка нашою організацією акції протесту в центрі Чикаго, ініційованої УККА (Іллінойс) з 
причини репресій СБУ проти Р. Забілого. 
Пожертва на матеріали для виготовлення іконостасу церкви Св. Юрія у місті Віллінг, який був 
безплатно створений власноручно членом ради нашої організаціїї Ярославом Купчаком. Участь у 
посвяченні цекрви та зустріч з Патріархом Філаретом. 
Участь у відзначенні 50-річчя ректора Українського католицького університету отця Бориса 
Гудзяка. Обговорення співпраці з працівниками фундації при УКУ. 
Участь у святкуванні 40-річчя парафії церкви Св. Андрія у Блумінгдейл та домовленість про 
співпрацю. 
Дописи до газет та періодичних видань Луки Костелини, Ігора Худика.  
Олег Музика висловив подяку раді організації за пророблену роботу, побажав новому керівництву 
успіхів у подальшій діяльності, а також більш активної участі українців діаспори у громадській 
роботі та закликав до продовження тісної співпраці з іншими організаціями.  
Фінансовий звіт, затверджений контрольно-ревізійною комісією, зачитав її голова Михайло Федько.  
Рада організації висловила щиру подяку усім прихильникам „Помаранчевої хвилі”, усім 
організаціям, що співпрацюють з нами, а особливо – кредитовій спілці „Самопоміч” на чолі з 
Богданом Ватралем, без допомоги та підтримки яких було б набагато важче працювати для 
української громади.  
Після загальної дискусії, в якій присутні торкалися різних питань стосовно діяльності організації, її 
розбудови тощо, відбулось обрання нового керівництва.  
До складу нової ради УГО „Помаранчева хвиля” увійшли: Ігор Худик, Лука Костелина, Галина 
Бориславська, Олег Музика, Юрій Сорока, Юрій Фігель, Ярослав Купчак, Роман Яцковський, 
Тетяна Чернишова, Микола Гайовий, Василь Третяк, Дана Кришталь, Андрій Петриків, Тарас 
Небесний, Тарас Петришин, Юрій Мельник та Ярослав Загайський. Новим головою було вибрано 
Ігоря Худика.  
Новообраний голова подякував за виявлену довіру та розповів про своє бачення основних 
напрямків подальшої діяльності організації. У своїй промові Ігор Худик зокрема зазначив, що сама 
назва організації – „Помаранчева хвиля” – зобов’язує нас і надалі усердно працювати на благо 
українського народу, адже помаранчевий колір – це колір єдності і щирості, цей колір не належить 
колишнім провідникам революції, він належить нам – народу, і ми у жодному разі не повинні його 
відкидати чи цуратися. Також Ігор Худик наголосив, що організація повинна залишатися відкритою 
для усіх та продовжувати співпрацювати з іншими організаціями задля добра українського народу 
та на благо України, а основними засадами діяльності, попри любові до батьківщини, 
залишатимуться принципи християнської моралі, і нехай допоможе нам Бог.  

 
12 грудня 2010 р.                                                  Юрій Фігель,  член Ради УГО «Помаранчева Хвиля» 

Звіт діяльності УГО «Помаранчева хвиля» за 2011 рік 

 5 грудня 2010 року відбулись щорічні Загальні звітно-виборні збори Української громадської 
організації „Поманарчева хвиля”. Для ведення зборів було обрано президію, до якої увійшли Роман 
Яцковський (головуючий), Юрій Фігель (секретар) та п. Марта Андрусейко. Після затвердження 
лічильної та номінаційної комісій розпочалась основна частина щорічних зборів – звітування та 
вибори нового керівництва організації. Зокрема про діяльність УГО „Помаранчева хвиля” за звітний 
період (грудень 2009 року – грудень 2010 року) доповідав голова організації – Олег Музика. Після 
звіту відбулися вибори нового голови  і членів Ради організації, в яку увійшли 17 членів організації: 
Ігор Худик, Лука Костелина, Галина Бориславська, Олег Музика, Юрій Сорока, Юрій Фігель, 
Ярослав Купчак, Роман Яцковський, Тетяна Чернишова, Микола Гайовий, Василь Третяк, Дана 
Кришталь, Андрій Петриків, Тарас Небесний, Тарас Петришин, Юрій Мельник та Ярослав 
Загайський. Я прийняв головування, заступником став Юрій Фігель, секретарем - Дана Кришталь, 
скарбником - Василь Третяк. На подальших робочих зборах було виділено роботу по 
референтурах, зокрема референтуру суспільно-політичних  заходів і дискусій очолив Олег Музика, 
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спортивно оздоровчу секцію - Тарас Петришин, культурно- масових заходів - Тарас Небесний, 
господарську – Ярослав Купчак. 

У п’ятницю, 14 січн, в День св. Василія Великого і Найменування Господа Нашого Ісуса Христа в 
Українському культурному центрі, що в Чикаго, УГО «Помаранчева хвиля»,  разом чисельною 
українською громадою, зустрічала Старий Новий Рік. Вщерть заповнений зал Українського 
Культурного осередку  отримав масу задоволень від смачно приготовлених страв, веселої 
української музики, та мав змогу насолодитись театральним різдвяним дійством від театру 
«Гомін», який, до речі, був заснований нашою організацією на початку її діяльності. 

22 січня 2011 року, в приміщенні Українсько-американської кредитової спілки «Самопоміч», що в 
Чикаго, зокрема за сприяння УГО “Помаранчева хвиля”, пройшла конференція “Zluka camp”, яка 
була організована групою „Українські студенти Америки”. Від УГО “Помаранчева хвиля” виступила 
секретар організації Дана Кришталь, асистент юридичного відділу офісу сенатора штату Іллінойс 
Котовського. 

25 січня 2011 р. від імені Ради організації було написано відкритий лист до Президента України з 
приводу антиукраїнських і антиконституційних дій останнього, наслідками яких стали нападки і 
переслідування провідних ВНЗ України, відомих письменників, закриття музеїв та згортання 
науково-дослідних рогбіт в ряді архівних установ. 

В неділю,  6 лютого,  біля Генерального консульства України в Чикаго відбувся мітинг-протест  
представників української громади Чикаго, організований УГО «Помаранчева хвиля». На мітингу 
була зачитана, а пізніше передана представникам Генерального Консульства України в м. Чикаго 
резолюція вимог мітингу. Остання була згодом передрукована і перекладена на російську мову 
рядом вебсайтів різних організацій в Україні  і в світі. 

12 лютого в аудиторії церкви св. Йосипа Обручника УГО “Помаранчева хвиля” в рамках свята 
«Берег любові» разом з  українською громадою провела перший конкурс «Міс Українська діаспора, 
Чикаго 2011». Бажаючі побачити найвродливіших українок нашого міста вщерть заповнили 
святково прибрану залу. Конкурс пройшов дуже успішно, маємо надію що він стане нашим 
черговим щорічним заходом. 

26 лютого відбулась чергова прем’єра «Назар Стодоля» в постановці драматичного театру 
«Гомін». Одні із головних ролей зіграли члени нашої організації - я та Ярослав Купчак, нами ж були 
розписані і виготовлені основні декорації вистави.   

25 квітня від імені ради УГО «Помаранчева хвиля» було написане звернення до  українців  з 
нагоди подій у Верховній Раді України, яка в черговий раз продемонструвала свою антиукраїнську 
суть, прийнявши законопроект, котрий зобов’язує піднімати 9 травня на державних установих 
червоні прапори так званої “Перемоги”. 

4  березня від імені організації було відправлено привітання Блаженнішому  Патріархові 
Святославові  із обранням Його Главою нашої УГКЦ. 

У суботу, 8 травня, в приміщенні СУМу у Палатайн, відбулася зустріч членів нашої Ради із головою 
СКУ п. Евгеном Чолієм,  секретарем СКУ п. Романом Стефанівим та головою УККА (відділ 
Іллінойс) д. Олесем Стрільчуком. На зустрічі обговорювались питання щодо діяльності нашої 
організації і перспектив подальшої співпраці і координації нашої діяльності із іншими українськими 
організаціями, які теж є членами СКУ. 

У неділю, 8 травня, напередодні ХVІІІ Світового Конгресу СУМ у Чикаго, в Українському 
культурному осередку УГО “Помаранчева хвиля” організувала зустріч української громади з 
колишнім головою СУМ в Україні, істориком та журналістом, автором ряду вже популярних книг на 
національно-патріотичну тематику – Святославом  Липовецьким. 

23 травня, на прохання Проводу СКУ, від імені Ради організації «Помаранчева хвиля» було 
написане звернення до Європейського співтовариства з приводу неприпустимості повернення в 
Україні колишніх символів тоталітарної  комуністичної системи неіснуючої вже імперії. Звернення 
було  також перекладене на англійську мову і вислане очільникам ряду європейськи інституцій. 

Також в травні від імені організації було написане звернення щодо сумнозвісних подій  9 травня у 
Львові, також я представляв нашу організацію на круглому столі в прямому еєфірі «Незалежного 
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Радіо», де були запрошені представники інших організацій в Чикаго, зокрема осередок 
прихильників «Свободи» і УККА. 

12 червня, в неділю, «Зіслання Святого Духа» в залі української  школи св. Миколая міста Чикаго 
відбулося «Свято Героїв»,  зорганізоване Українською громадською організацією “Помаранчева 
хвиля”. Цього року вже цим традиційним  святом ми відзначили і вшанували людей сучасності, 
героїв нашого часу, наших ровесників – українських журналістів, публіцистів, людей правдивого 
слова і пера. Головним доповідачем була ведуча «Голосу Америки», вдова загиблого Героя 
України, журналіста Георгія Гонгадзе, Мирослава Гонгадзе. А художню частину свята заповнив 
легендарний співак, композитор і перекладач Віктор Морозов. 

Члени нашої організації беруть активну участь у житті і творчості створеного, як було вже сказано, 
драматичного театру «Гомін», режисер Василь Митничук, та поетичного театру «Істина»,  режисер 
Леоніда Митничук. 

Завдяки старанням нашої організації, зокрема зібраним коштам під час Різдвяної коляди під 
проводом  п. Андрія Петриківа і його сім’ї, було записано в Україні аудіодиск з короткою біографією 
Блаженного Патріарха Йосипа Сліпого та Його Заповіт. 

Окрім цього УГО «Помаранчева хвиля» виділяє кошти і підтримує багато заходів і акцій, які 
організовуються різними українськими організаціями та особами в Чиікаго та Україні, зокрема цього 
року було виділено кошти на проведення акції  збору коштів по вшануванню річниці Геноциду – 
Голодомору 32-33 років в Україні; допомогу видавцеві і письменнику Володимиру Ясінцеву в 
Україні, даток на свято посвячення нового культурного центру церкви св. Андрія Первозванного в 
Блумінгдейл, та Товариству сліпих у м. Стрий.  Ми також брали участь  у відзначенні 50-річчя 
ректора Українського католицького університету отця Бориса Гудзяка,  у святкуванні 40-річчя 
парафії церкви Св. Андрія у Блумінгдейл. 

Із українською суботньою школою і приміщенням СУМу в селищі Палатайн велися переговори про 
можливість створення спортивних гуртків по боротьбі і боксу, які би могли проводити наші 
співвітчизники - заслужені майстер спорту  та олімпійський чемпіони по даних видах спорту. 

Наша організація стала одним із головних спонсорів проведення футбольного турніру на приз 
«Кубку Великих озер». Організація також надає постійну фінансову підтримку  «Незалежному 
Радіо». 

10 серпня нашою організацією було зорганізоване Віче-протест, в якому взяли участь і УККА. 
Предметом обговорення стали  політичні репресії в Україні і відміна Звань Героїв України Степана 
Бандери та Романа Шухевича, після чого була написана спільна резолюція. 

З 19 по 24 серпня  наша організація брала участь в роботі  V Форуму УВКР, делегатом якого я мав 
за честь бути, а також  у проведенні  Загальних звітно-виборних зборах СКУ, де я вперше звітував 
про нашу роботу за період відколи ми стали членами СКУ. Цього року ми погасили свою 
заборгованість по членських внесках в цій організації.  До речі, на V Форумі УВКР нам було 
запропоновано стати членом УВКР, яка на сьогодні є найвищою  світовою надбудовою  українських 
організацій в цілому світі. Ми написали заяву і чекаємо  відповіді.   

Цього року, нажаль (з відсутністю місця проведення), ми не змогли провести нашу щорічну 
«Українську Толоку», яка зазвичай є найбільш прибутковим нашим заходом.  Велись переговори з 
церквою св. Андрія в Блумінгдейл і маємо надію, що в наступному році  це питання буде 
полагоджене. 

21 жовтня, на прохання Голови УККА п. Олеся Стрільчука і Головного секретаря СКУ п. Стефана 
Романіва, нами був написаний лист-пропозиція щодо подальшої співпраці і координації дій наших 
організацій. 

19 листопада  ми провели перший конкурс «Талант української діаспори», який пройшов дуже 
успішно, матимемо надію, що він теж стане щорічним. Вилучені кошти  від цього заходу $ 1000, 
були передані у фонд створення художнього фільму про Симона Петлюру, особисто майбутньому 
режисерові Олесеві Янчуку, який прибув у Чикаго на запрошення УККА. Фіналісти конкурсу 
подадуть свої заявки в Київ. Оскільки матимуть право позаконкурсної участі  у Конкурсі «Україна 
має талант», відповідні домовленості ми маємо з організаторами цього всеукраїнського конкурсу. 
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9 грудня 2011 року, стараннями Юрія Сороки, було написане звернення від нашої  організації на 
останні події в Україні. До речі, зібрані пожертви підуть на допомогу загиблому шахтареві в 
Донецьку. 

10 грудня 2011                                                              Ігор Худик,  Голова УГО «Помаранчева хвиля»    

 
Звіт діяльності УГО «Помаранчева хвиля» за 2012 рік 

11 грудня 2011 року відбулись щорічні Загальні звітно-виборні збори Української громадської 
організації „Помаранчева хвиля”. Головою було обрано Ярослава Загайського. Заступниками – 
Юрія Сороку і Ігоря Худика. Скарбником було призначено Василя Третяка. 

 
14 січня Помаранчева Хвиля організувала і провела чудовий захід – зустріч Старого Нового Року.  
В святі брали участь також театр “Гомін”, за участю наших членів, a також гурт “Черемшина”. 
 
18 лютого, в залі при церкві Святого Йосифа ми організували запусну забаву – “Козацькому роду 
нема переводу”, участь у котрій взяв Роман Рось – легендарний отаман козацької чайки “Спас”. 
Було продемонстровано відеофільм про пригоди козаків у Морях Європи, а також отаман чайки 
розказав про проект “Козацька Атлантика”. 
За організацію зустрічі з отаманом і музикантом хочемо виголосити подяку Андрію Петриківу, 
котрий опікувався ним протягом перебування в Чикаго. При цій нагоді було постановлено 
завершити процес набуття статусу неприбуткової організації для УГО “Помаранчева хвиля”. 

 
3 червня УГО “Помаранчева хвиля” провела величне Свято Героїв, присвячене 70-ти річчю 
заснування УПА. Були запрошені гості з України – представники ВО “Свобода” на чолі з Олегом 
Тягнибоком для урочистої доповіді. Бард і виконавець повстанських пісень – Остап Стахів був 
запрошений для музичної частини. Вперше було проведено урочисту ходу вулицями української 
околиці за участю всієї громади, церков, клубів історичної реконструкції і духового оркестру. На 
превеликий жаль, в цей день ми втратили нашого друга – голову організації Ярослава Загайського. 

 
В період червня цього року “Помаранчева хвиля”, разом з іншими організаціями Чикаго заснувала 
“Комітет по захисту української мови”, а також провела разом з УККА і іншими членами Комітету 
ряд заходів, спрямованих на захист прав української мови в Україні. Зокрема два мітинги, численні 
інтерв’ю на радіо і в пресі. Велика подяка Ігорю Худику за координацію цих подій і за провідну роль 
у організації цих заходів.  

 
26 вересня ми організували зустріч громади з діячами руху “Чесно” Олегом Рибачуком і Євгеном 
Глібовицьким. Гості розказали про найсвіжіші події в Україні і про стан справ з розвитком 
громадських рухів на Батьківщині. 

 
Традиційна “Українська толока” цього року була проведена в парафії церкви в Палос Парк.  
“Помаранчева хвиля” показала добру традицію співпраці з усіма парафіями і околицями 
українського Чикаго. Була чудово організована кухня і розважальна програма. Також відбувся 
традиційний футбольний турнір. Дякую всім членам організації за активну роботу з організації 
Толоки. 

 
В жовтні цього року троє наших членів – Василь Третяк, Андрій Гречанюк і Сергій Сливчук були 
скеровані Радою для роботи у виборчій Комісії для проведення і організації парламентських 
виборів на Чиказькому закордонному виборчому окрузі. Щира їм продяка за важку працю і 
пожертвуваний особистий час. Також у день виборів “Помаранчева хвиля” традиційно забезпечила 
успішну роботу комісії і організацію громадян  для безпроблемного процесу голосування. 

 
Завершуючим акордом діяльності організації в 2012 році став конкурс “Талант української 
діаспори”, котрий вчергове довів, що наша організація може об’єднувати всю громаду – від 
наймолодших до найстарших в ім’я розвитку української культури і задля підтримки творчих людей 
– митців і артистів. Свято було проведено на найвищому організаційному рівні і зібрало 
багаточисельні схвальні відгуки. 

 
16 грудня 2012.                                           Юрій Сорока, в. о. Голови  УГО “Помаранчева хвиля” 

 

Звіт УГО «Помаранчева хвиля» за 2013 рік 

У 2013 році УГО «Помаранчева хвиля» провела низку зимових святкових заходів з одностайним 
бажанням підтримати школу св. Миколая та привернути увагу української громади до її проблем. 



  

334 

 

Сьогодні школа переживає тимчасові труднощі і потребує допомоги зовні. Свій старт благодійники 
з УГО «Помаранчева хвиля»  розпочали із зустрічі Нового року в шкільній аудиторії. Чудовим було 
оформлення залу, над яким працювали член ради Олег Музика, родини  Петриків, Худиків, Василь 
Третяк. Традиційно кухнею займалася Тетяна Чернишова, заступник голови громадської організації 
«Помаранчева хвиля». Розважав гостей музичний гурт «Дзвін» під керівництвом Ігоря Хитрого 
(солісти Тарас Корецький і Наталія Кисіль). Культурною програмою новорічного вечора керувала 
Анна Лукач. Ведучими були Людмила Варгас та Олег Музика. Наступна благочинна акція була під 
час Різдва. Три дні колядники з «Помаранчевої хвилі» своїми колядками та віншуваннями 
створювали різдвяний настрій і собі, і українським родинам. Основними колядниками були Андрій 
Петриків зі своїми синами та дружиною, Юрій Мельник, Олег Музика, Богдан Кардащук з родиною 
та Олесь Кузьма. В результаті школі св.Миколая було передано чек на суму  5 000.00 доларів від 
УГО «Помаранчева хвиля».   УГО «Помаранчева хвиля»  вдячна усім, хто відгукнувся на їх заклики 
підтримати єдину цілоденну школу у Північній Америці – школу ім.св.о.Миколая. Велика подяка 
головному спонсору усіх акцій та заходів Українсько–Американській федеральній кредитній спілці 
«Самопоміч» 

23 лютого, в Українському Культурному осередку відбулося  «Cвято української родини». Взагалі, 
наші українці вміють і добре працювати, і гарно веселитися. На святі був присутній поважний гість 
– Генеральний Консул України в Чикаго – Андрій Іванович Праведник із дружиною і сином –  вони  
всі прийшли у вишиванках. Представником від дирекції нашої Кредитівки «Самопоміч» була п. 
Ореста Фединяк, від УККА – п. Надія Ільків. Були присутні священики з церкви св. Йосифа 
Обручника – о. Микола Бурядник і о. Володимир Кушнір із дружинами і дітьми, о. Ігор Кошик із 
дружиною від парафії св. Володимира і Ольги, о. Богдан Налисник із дружиною і дочкою від 
парафії св. о. Миколая, о. Іван із дружиною від парафії св. Князя Володимира. Цікавим був сам 
прихід гостей, бо головним квитком-пропуском на свято була умова – одягнути вишиванку. І дійсно, 
майже всі присутні виконали цю вимогу, красувалися в чудових вишиваних сорочках. 
У програмі вечора прозвучали українські пісні на родинну тематику, які з великою ніжністю 
виконали Анничка Лукач, Діанка Собчук. Потішили присутніх вихованці Леоніди і Василя 
Митничуків. Діти беруть участь у студіях «Диво» і «Істина». Сама п. Леоніда Митничук також 
прочитала поезію. З маленькими, але жартівливими сценками виступили і артисти театру «Гомін». 

У неділю, 28 квітня, українська громада Чикаго провела мітинг протесту проти режиму Януковича 
на підтримку всеукраїнської акції опозиції «Вставай, Україно!» Цією акцією співорганізатори – УГО 
«Помаранчева хвиля», американський осередок прихильників ВО «Свобода»  та ВГО «Нова 
українська хвиля» – задекларували свою солідарність побратимам в Україні та закликали до 
підтримки представників української діаспори в інших країнах світу, перебравши естафету в 
українців з Праги. 
Над головами учасників мітингу майоріли державні синьо-жовті та бандерівські червоно-чорні 
стяги, а також прапори ВО «Свобода», а на плакатах мітингуючих можна було прочитати рішучі 
заклики до імпічменту Януковича, вигнання донецьких окупантів, припинення переслідування 
націоналістів, та щодо захисту української мови та історії. Підтримуючи доповідачів, присутні 
скандували гасла: «Банду – геть!», «Свобода» прийде – порядок наведе!», «Ганьба!», «Україні – 
українська влада!», «Україна – понад усе!» 

18 травня 2013 року українська громада Чикаго, на підтримку всеукраїнської акції опозиції 
"Вставай, Україно!" провела другий мітинг протесту проти режиму Януковича на площі перед 
церквою Святого Миколая. Цією акцією УГО «Помаранчева хвиля», спільно з американськими  
прихильниками  ВО "Свобода" під проводом Українського Конгресового Комітету Америки та 
інформаційного центру "Істина", показали свою солідарність з побратимами в Україні та закликали 
представників української діаспори в інших країнах світу долучатися до акції. 

9 червня 2013 року УГО «Помаранчева хвиля» у співпраці з УККА, парафією церкви св. о. Миколая 
і чиказьким осередком ВО «Свобода» провели «СВЯТО ГЕРОЇВ». О 12.45 урочиста хода, в якій 
взяли участь юнацькі і спортивні організації, духовенство, представники громадських організацій та 
члени клубу військово-історичної  реконструкції в одностроях вирушила від площі перед церкви 
Володимира і Ольги до залу школи о. Миколая. В офіційній частині прозвучала доповідь голови 
Світової конференції українських державницьких організацій та екс-президента Світового Конгресу 
Українців-Аскольда Лозинського.  В концертній програмі прозвучали патріотичні пісні у виконанні 
хору Спілки Української Молоді та Апель українсько-американських ветеранів. А також відбувся 
виступ відомого українського співака і композитора Віктора Морозова. 
 
20 липня 2013 р.                                                    Андрій Петриків, Голова УГО «Помаранчева хвиля» 
 

 




