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ЗВІТ ПЕРШОГО ЗАСТУПНИКА ПРЕЗИДЕНТА СКУ 
(2008-2013) 

 
2008 рік 

 
Вересень 2008 р. 

Взяла участь у роботі ІІІ Форуму української діаспори в Греції. На протязі 10-ти днів брала 
участь у круглих столах українських журналістів, істориків та викладачів української мови. Разом з 
послом України в Греції п. Валерієм Цибухом провела зустріч з учасниками форуму, на якому 
обговорювалися проблеми та перспективи українських громад  Європи. 

26-30 вересня 2008 р. 
На запрошення Товариства Русинів-Українців м. Рієка (Хорватія) взяла участь у міжнародному 

традиційному фестивалі міста Рієка. Разом з цим відбулася зустріч з українцями–русинами цього 
регіону з його головою Володимиром Провчою. 

3 жовтня 2008 р. 
У Будапешті відбулася зустріч з главою Української греко-католицької церкви блажейннішим 

Любомиром Гузарем. 

22-24 жовтня 2008 р. 
На запрошення Тернопільської Державної Адміністрації перебувала з робочою поїздкою у м. 

Тернопіль. На зустрічах з студентами двох університетів (педагогічний, економічний), головами 
Держадміністрації та Обласної ради розповіла про цілі та завдання нової президії СКУ. Від імені 
Державної Адміністрації Тернопільської області отримала запрошення для Президії СКУ, в якому 
Тернопіль виголосив свою готовність прийняти річні збори СКУ у Тернополі. Мала виступи на    
прес-конференції та дала інтерв’ю у прямому ефірі Тернопільського обласного телебачення. 

Листопад 2008 р. 
Поїздка в Україну, взяла участь в урочистих заходах, присвячених 75-річниці Голодомору в 

Україні (1932-33 рр.). Разом з Президією СКУ відбули зустріч з Прем’єр-Міністром України             
Ю. Тимошенко, Міністром Закордонних справ України В. Огризком  та з Президентом СКУ              
E. Чолієм взяла участь в зустрічі з Президентом України В. Ющенком. 

 
2009 рік 

 
24 січня 2009 року 

На запрошення Союзу Українців-Русинів Словацької Республіки перебувала в Пряшеві на V 
з’їзді Союзу Українців-Русинів від імені Світового Конгресу Українців, де виступила з привітальним 
словом та подякувала керівництву Союзу Українців-Русинів його голові п. Івану Лабі за працю на 
благо збереження української меншини в Словаччині. 

7 березня 2009 року 
Відень, Штефансдом. Взяла участь у службі Божій на честь вшанування жертв Голодомору в 

Україні (1932-33 рр.), організовану Посольством України в Австрії. Відбулася зустріч з 
представником УСІМ п. Дмитром Славовим, який дав змістовну доповідь про стан українських 
громад Австрії. 

28-29 березня 2009 року 
Паралельно зі святкуванням Шевченківських днів у Будапешті та м. Варпалоті, відбулося 

засідання президії ЕКУ. У них взяли участь Голова президії ЕКУ та перший заступник Президента 
СКУ п. Ярослава Хортяні,  Генеральний Секретар ЕКУ Любомир Мазур, члени президії            
Віктор Райчинець (Чеська Республіка), Іван Лаба (Словаччина), Славко Бурда (Хорватія) і 
попередній Голова ЕКУ і член президії Левко Довгович (Словацька Республіка).  Це засідання, 
було присвячене підготовці до річних, ювілейних зборів ЕКУ наприкінці жовтня – початку листопада  
2009 року. Провідною темою засідання президії ЄКУ було обговорення співпраці ЄКУ з СКУ. 

29 квітня 2009 року 
Під час офіційного візиту Президента України Віктора Ющенка до Угорщини та відкриття ним 

пам’ятного знаку в Будапешті жертвам Голодомору в Україні 1932-33 рр. відбулася зустріч з 
Президентом України, на якій обговорювалися питання меморандумів, підготовлених СКУ для 
підписання. У розмові з Президентом Ярослава Хортяні розповіла про підготовку до річних зборів 
СКУ та попросила проконтролювати готовність українського уряду щодо підписання меморандумів 
з СКУ. 
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21 - 25 травня 2009 року 
До Львова прибула з візитом делегація українців Угорщини у складі Ярослави Хортяні, 

першого заступника Президента Світового Конгресу Українців, голови Державного 
Самоврядування Українців Угорщини і Товариства Української Культури в Угорщині та членів 
Правління Державного Самоврядування Українців Угорщини і Товариства Української Культури в 
Угорщині. На протязі часу свого перебування у Львові була зайнята підготовкою річних зборів СКУ, 
провела ряд зустрічей з мером міста, ректором Політехніки, заступником голови Львівської 
обласної держадміністрації та заступником голови обласної ради. Налагодила тісний контакт з пані 
Іриною Ключковською директором Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою 
«Львівська Політехніка», яка зі своїми працівниками взялася допомагати у підготовці річних зборів. 

23 червня 2009 року 
На запрошення Комітету з питань міграції, біженців та переселення ПАРЕ Ярослава Хортяні 

взяла участь в роботі комісії, де виступила з доповіддю «Роль української діаспори в політичному, 
економічному і суспільному розвитку України та вплив української діаспори на країни їхнього 
проживання». 

Головною темою порядку денного були доповіді: «Робоча міграція і діаспора, індивідуальні 
права, обов’язки держави». Від України головним доповідачем була п. Оксана Білозір, депутат 
Верховної Ради України. 

Після засідання комітету відбулася робоча зустріч з експертами Ради Європи. Під час свого 
перебування Я.Хортяні також взяла участь у пленарному засіданні ПАРЕ та відбула ряд зустрічей 
з послом України при Раді Європи п. Євгеном Перелигіним та депутатами Верховної Ради України  
(п. Оксана Білозір, п. Ольга Гарасим’юк, п.Олена Бондаренко, п. Микола Шершун ) та заступником 
Міністра Юстиції України п. Валерією Лутковською. 

5 червня 2010  року 
Взяла участь у ІІІ центральній маніфестації українців Хорватії. В цей час проводились різні 

громадсько-культурні заходи, підготовлені 11-ма осередками українців Хорватії з центру та 
регіонів. Прикметно, що такі щорічні зустрічі відбуваються в різних містах і селах цієї колишньої 
Югославської Республіки, наприклад, у Липов’янах, Канєжі, Славонському Броді і Вуковарі, тобто в 
місцях компактного проживання українців. 

12 липня 2010 року 
Європейський Конгрес Українців підтримав міжнародний конкурс творів ім. В. Чорновола 

«Україна: погляд ззовні». Переможцем стала робота «Україна майбутнього» Габріелли Хоссу з 
Угорщини.  

Приємно відзначити, що конкурс викликав зацікавлення серед молоді діаспори. Переможниця 
була запрошена на щорічне таборування МНР біля г. Говерла, що відбулося 16-18 липня            
2010 року.  

22-23 серпня 2010 року 
Взяла участь у Річних загальних зборах Світового Конґресу Українців (СКУ), які вперше 

пройшли на європейському терені за межами України – у місті Перемишль, Польща, де з прадавніх 
часів мешкають автохтонні українці. У зборах узяли участь більше 60 учасників з 12 країн світу, 
серед яких президент міста Перемишль Роберт Хома, тимчасово повірений у справах України в 
Польщі Андрій Сибіга, попередній президент Світового Конґресу Українців  Аскольд Лозинський. 
Місто Перемишль для проведення зборів обрано для того, щоб краще ознайомитись з українською 
громадою Польщі та нав’язати з нею ще тісніші зв’язки для майбутнього співробітництва. 

3-13 вересня 2010  року 
Взяла активну участь у IV Форумі української діаспори, який відбувся у Греції. У форумі були 

задіяні представники громадських та національно-патріотичних організацій українців країн Європи 
та Північної Америки під головуванням Президента СКУ Євгена Чолія та інших очільників 
українських громадських осередків у світі.  

Головним питанням на форумі у Греції фігурувала освітянська проблема. Майже щодня 
упродовж роботи зборів відбувалися освітянські конференції за участю фахівців. 

У рамках IV форуму української діаспори відбувся молебень за жертвами голодомору 1932-33 
років в Україні. Крім очільників СКУ, тут був також присутній новий посол України в Греції пан 
Шкуров. 

На круглому столі  обговорила з президентом СКУ Євгеном Чолієм варіанти співпраці цих 
організацій з чинною українською владою щодо призупинення природної асиміляції в українських 
громадах за кордоном.  

Разом з президентом  СКУ Є.Чолієм зустрілася із заступником мера Афін, щоб обговорити 
нагальні питання громадсько-політичного та культурного життя українських осередків.  

http://www.ukrajinci.hu/rik_10/niregyhaza/konkurs/robota.pdf
http://www.ukrajinci.hu/rik_10/niregyhaza/konkurs/robota.pdf
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Зустрілася у міністерстві внутрішніх справ Греції з держсекретарем цього міністерства. На 
зустрічі були також  президент Є.Чолій СКУ та посол України пан Шкуров. 

Взяла участь у церемонії нагородження мера найбільшого району Афін медаллю Святого 
Володимира від СКУ. Мер цього району активно підтримував всі ініціативи і заходи українців під 
проводом Галини Маслюк щодо вшанування жертв голодомору в Україні, а також сприяв тому, щоб 
у найпрестижнішому місці Афін відбулося відкриття пам'ятника Тарасу Шевченку. Присутні за 
участю мера поклали квіти до пам'ятника Т.Шевченку. 

21 жовтня 2010  року  
Побувала в Ужгороді на запрошення Заслуженого Академічного Закарпатського народного 

хору на урочистостях, присвячених 65-й річниці від дня заснування цього славетного колективу. Від 
імені Світового Конгресу Українців та Європейського Конгресу Українців привітала учасників 
ювілейного концерту та склала щиру подяку керівнику Закарпатського хору п. Наталії                
Петій-Потапчук за самовіддану працю на терені поширення української культури за кордоном та 
підтримку в культурній роботі автохтонного українського населення у сусідніх до України державах. 

5-6 листопада 2010  року 
На запрошення директора програми імені Фулбрайта в Україні п. Мирона Стахіва та 

Президента Українського Фулбрайтівського товариства Мирослави Антонович взяла участь у 
дводенній конференції, де виступила на пленарному засіданні з доповіддю «Роль української 
діаспори у формуванні позитивного іміджу України в світі». Зачитала вітального листа від 
Президента СКУ Евгена Чолія, далі своїй доповіді підкреслила, що Світовий Конгрес Українців та 
Європейський Конгрес Українців не тільки координують діяльність своїх складових організацій, 
вони також мобілізують громадську думку за кордоном для посилення прихильного ставлення до 
України. Особливу увагу звернула на меморандуми співпраці з українським урядом, в яких одне з 
головних положень є підвищення міжнародного іміджу України. 

В роботі конференції взяли участь посол США в Україні Джон Теффт, науковці з Голландії, 
Америки, Угорщини та дослідники-науковці усіх провідних університетів України.  

13 листопада 2010  року 
Взяла участь у святкуванні 120 річчя переселення українців на простори колишньої Югославії 

та відзначенні 20 років від заснування товариства «Просвіта» в Сербії. 
На цьому історичному заході були присутні високоповажні гості з Уряду та парламенту Сербії, 

Президент Світового Конгресу Українців Евген Чолій та керівники українських громад Хорватії, 
Боснії, Угорщини та Румунії. 

Від імені Європейського Конгресу Українців передала книги для українців Сербії, привітала 
усю українську громаду та подякувала їм за те, що на протязі більш одного століття зберегли свою 
культуру, українську мову. Україна має пишатися тим, що українство закордоном доносить усьому 
світові наше коріння міцне і невмируще. У другій частині урочистих заходів відбувся концерт, на 
якому свої творчі досягнення представили аматорські мистецькі колективи українців Сербії. 

27 листопада 2010  року 
Взяла активну участь в організації щорічного Республіканського конкурсу художнього читання 

творів українською мовою «Джерело», що був присвячений Дню пам'яті жертв Голодомору        
1932-1933 років. Значну допомогу в проведенні заходу надав Міжнародний інститут освіти, 
культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка». На 
мистецькому вечорі виступив з концертом вокальний квартет «Коло» з бандуристкою Віолеттою 
Дутчак (Івано-Франківськ). Серед гостей були: делегація угорської національної гвардії – учасники 
угорської революції 1956 року, президент фонду «Gloria Victis» Шандор Матяш, радник Посольства 
України в Угорській Республіці Іштван Балог. 

Перед концертом з музичним вітанням виступила генерал, Кавалер Святого Георгія, член 
Святої Корони й відома угорська виконавиця патріотичних пісень Марта Веселка.  

27 листопада 2010  року 
Взяла активну участь в організації церемонії відкриття пам’ятного знаку жертвам Голодомору 

в містечку Чьомьор, який знаходиться за кілька кілометрів на північ від Будапешта, у меморіалі 
«Gloria Victis».  

Поклала вінки до пам’ятного знаку та запалила свічки разом з з присутніми на церемонії. 
Від імені Світового Конгресу Українців та Європейського Конгресу Українців виступила з 

промовою перед значним числом учасників зібрання серед яких були: державний секретар 
міністерства закордонних справ Угорщини Жолт Неймет, колишній посол України в Угорщині 
Дмитро Ткач, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Будапешті Юрій Мушка, члени 
національно-патріотичних організацій Угорщини. 

Від імені СКУ висловила подяку присутньому на заході державному секретарю МЗС Угорщини 
Неймету Жолту за підтримку резолюції по Голодомору в Україні 1932-1933 рр. 
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9 грудня 2010  року 
Взяла участь у Парламентських слуханнях «Українці в світі», ініціатором  якого був народний 

депутат Петро Ющенко. Він підкреслив, що проект демонструє уклад українства, встановлення 
світової цивілізації на теренах сьогоднішньої України і за її межами, і включає в себе галузі: 
духовну, державотворчу, культурологічну, медичну, військову, літературознавчу, просвітницьку, 
науково-технічну.  

Від імені Світового Конгресу Українців та Європейського Конгресу Українців у своїй промові до 
слухачів зазначила наступне: “Вимагаю, щоб державні чиновники, коли я заходжу до українського 
парламенту, дотримувалися Закону "Про мови" та розмовляли на службовому місці державною 
мовою.(Оплески). 

Не пропоную, а вимагаю, виходячи з вищевикладеного, щоб державні чинники дотримувалися 
закону, яким визнано, що Голодомор в Україні був геноцидом українського народу, щоб не сміли це 
заперечувати. Історики можуть там собі сперечатися, але державний службовець не має права це 
заперечувати...” 

12 лютого 2011 року 
Побувала в Іспанії для участі у міжнародному мистецькому фестивалі «Квіти з далеких країв» 

на запрошення громадської організації «За права, честь і гідність українців». 
Перша зустріч відбувалася в іспансько-українському центрі іспанської столиці. У цьому центрі 

працюють 3 штатні працівники від столичної мерії, які допомагають українським трудовим 
іммігрантам інтегруватися в життя Іспанії. Тут  відбулася плідна розмова з представником мерії 
Мадриду при центрі пані Іванною Ді Санто. 

Спілкувалася у центрі з молоддю та дорослими. Розмова в основному торкалася проблем 
працевлаштування, визнання деяких свідоцтв та інших документів України, зокрема, прав на 
володіння автотранспортом, фактичне самоусунення української влади від вирішення багатьох 
нагальних проблем українських громадян в Іспанії. 

 У своєму вітальному виступі на відкритті фестивалю від імені Світового Конгресу Українців та 
Європейського Конгресу Українців подякувала столичній владі за те, що вона звертає таку велику 
увагу, у тому числі матеріальну, адміністративно-правову й організаційну на потреби мадридських 
українців. 

 Побувала на українській Службі Божій для греко-католицьких віруючих у величному 
католицькому соборі в центрі Мадрида неподалік королівського палацу, куди зійшлося не менше 
півтисячі людей.  

Спілкувалася  з вірянами по закінченню літургії. Вони цікавилися думкою української діаспори 
назагал та її головних громадських організацій у Європі й світі щодо ситуації в Україні. У такому 
спілкуванні допомагав  Юрій Чопик, голова української громади в Мадриді, та Теодор Барабаш, 
один із засновників української громади в 1947 році і старійший її член в Іспанії.  

Зустрілася з представниками української громади у м. Толедо, послом України в Іспанії            
п. Анатолієм Щербою. 

19 – 21 серпня 2011 року  
Брала участь у V Всесвітньому форумі українців, який проходив у Києві. У ньому взяло участь 

понад 300 делегатів. 19 серпня у приміщенні національної опери відбулося пленарне засідання 
Форуму. У своєму виступі наголосила, що закордонні українці не згідні з політикою чинного уряду і 
вимагають звільнення всіх політичних в’язнів України, дотримання прав і свобод всіх політичних 
в’язнів України, дотримання прав пересічних громадян, проведення реформ у правовій сфері, 
сприяння культурному розвиткові титульної нації, створення державної структури з питань 
закордонних українців. 

30 вересня 2011 року 
Разом з Головою Світового Конгресу Українців Євгеном Чолій взяли участь в VI з’їзді Союзу 

Українців Румунії. У розмовах з делегатами шостого з’їзду СУР закликала їх всіляко підтримувати 
бажання людей нашої культури й віри записуватися українцями під час перепису населення, щоб 
чисельно і ментально зміцнити дух української нацменшини в Румунії. 

30 вересня в м. Тімішоара (історичний центр області Банат, а нині адміністративний центр 
повіту Тіміш у Румунії, розпочався VI з'їзд української громади Румунії. Звітно-виборний форум 
румунських українців відбувався за чітким порядком денним, без ані найменших порушень 
регламенту і в суворій відповідності до вимог прозорості з обрання керівних органів з'їзду. На чолі 
Союзу українців Румунії (СУР) залишився попередній голова Степан Бучута. 

Гості привітали українських побратимів з успішними перевиборами та успіхами  Союзу 
українців Румунії на теренах суспільного життя.  

11 серпня 2012 року  
У Будинку культури Ференцвароша угорської столиці вітала український танцювальний 

ансамбль «Барвінок» з Канади. Виступ пройшов з нагоди 45-річчя заснування Світового Конґресу 
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Українців. Своє основне завдання ансамбль вбачає у навчанні молодого покоління українських 
національних танців з метою продовження традицій української культури та збереження її багатої 
мистецької спадщини.  

7- 16 вересня 2012 року 
Взяла участь у святкуванні 45-ліття діяльності Світового Конгресу Українців  

та приймала участь у річних загальних зборах СКУ 7-9 вересня 2012 р. у  м. Анавіссос (Греція) та у 
V Форумі української діаспори в Греції 10-16 вересня 2012, м. Анавіссос. 

У своєму виступі розповіла про погляд на євроінтеграцію України країн сусідів та країн 
Західної Європи президент Європейського Конґресу Українців, голова державного самоврядування 
українців Угорщини, член міжурядової комісії Україна-Угорщина з питань захисту прав 
національних меншин Ярослава Хортяні 

Важливі питання щодо майбутньої діяльності СКУ делегати обговорили під час 4-х круглих 
столів: "Міжнародна акція СКУ до 80-ої річниці Голодомору 1932-33 рр.", "Відзначення 200-ліття з 
дня народження Т. Шевченка", "Місія міжнародних спостерігачів від СКУ на жовтневих 
парламентських виборах 2012 р. в Україні" та "Стратегія розвитку останньої хвилі еміграції". 

13 лютого 2013 року  
Згідно з домовленістю з інститутом ім. Роберта Шумана, в Центрі української культури, освіти 

й документації приймала делегацію з 40 чоловік у складі депутатів місцевих самоврядувань з 
України, а також члени деяких політичних партій (передусім опозиційних). До Угорщини, а відтак і 
Словаччини,  вони приїхали в рамках програми ознайомлення з процесами демократизації у 
країнах Вишеградської четвірки. Ця поїздка фінансувалася Євросоюзом. Крім загальної ознайомчої 
розповіді про історію заснування та подальшу роботу ЕКУ та ДОСУУ ознайомила та роздала 
присутнім чимало документальних матеріалів, показала їм бібліотеку та музей, виставку картин 
українських художників, які постійно проживають в Угорщині. 
 

Робота з молоддю 
 

27 лютого - 6 березня 2010  року 
З 27 лютого до 6 березня 2010 року у містах Софія та Бансько (Болгарія) проходила Зустріч 

української молоді діаспори. Вона відбулася під егідою Европейського Конґресу Українців (ЕКУ), а 
організатором виступили Конференція українських молодечих організацій Світового Конґресу 
Українців (КУМО) та молодіжне відділення «Буки» при фундації «Мати – Україна» (Болгарія). З 
вітальним словом на конференції виступив Голова Конференції українських молодечих організацій 
(КУМО) при Світовому Конгресі Українців (СКУ) Мирослав Гочак (Сербія). Після нього з вітальним 
словом виступила  Голова Европейського Конгресу Українців п. Ярослава Хортяні (Угорщина). 

22-30 серпня 2011 року 
З 22 по 30 серпня 2011 р. в Києві пройшов перший в історії незалежної України Форум 

української молоді діаспори “Київ-2011”, який зібрав 50 молодіжних лідерів із 30 країн світу. 
Організаторами форуму стали Конференція українських молодечих організацій (КУМО) Світового 
Конґресу Українців (СКУ) та Всеукраїнська громадська організація “Молодий народний рух”.  

Офіційне відкриття форуму відбулося 23 серпня в Київському міському будинку вчителя під 
час конференції “Молодь діаспори – майбутнє закордонного українства”. Конференцію привітали 
президент СКУ Евген Чолій, попередній президент СКУ Аскольд Лозинський, 1-ий заступник 
президента СКУ, голова Европейського Конґресу Українців Ярослава Хортяні, Глава Української 
Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав (Шевчук), голова Комітету з європейської 
інтеграції Верховної Ради України Борис Тарасюк. Під час конференції голова Европейського 
Конґресу Українців Ярослава Хортяні наголосила на те, що завданням української молоді діаспори 
є не лише зберегти культурну спадщину і ментальність українства для майбутніх поколінь, але й 
сприяти розвитку зв’язків діаспори, консолідувати зусилля молоді для об’єднання української 
діаспори та сприяти становленню незалежної, демократичної, правової Української держави. 
Важливим фактом стало святкування 20-ої річниці незалежності України. 

26 серпня – 1 вересня 2012 року 
З 26 серпня по 1 вересня 2012 р. у Львові проходив Форум української молоді діаспори «Львів 

2012» (ФУМД), захід проводиться в Україні вже вдруге. В цьому році форум зібрав 40 молодіжних 
лідерів з 19 країн світу.  

Захід проводився за сприяння Світового Конгресу Українців та Благодійного фонду Богдана 
Гаврилишина. Робота Форуму української молоді діаспори «Львів 2012» розпочалась зустріччю з 
 першим заступником президента Світового Конгресу Українців (СКУ), головою Eвропейського 
Конгресу Українців (ЕКУ) Ярославою Хортяні, Генеральним секретарем СКУ Стефаном Романів. У 
сесійній залі Львівської обласної ради урочисто відкрито ФУМД і конференцію «Сильна молодь 
діаспори – сильна Україна». Під час конференції обговорювалися питання розвитку молодіжних 
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діаспорних структур, реалізації спільних проектів, культурної та просвітницької роботи серед 
молоді діаспори, шляхів комунікації з молоддю в Україні, співпраці з міжнародними фондами та ін.  

14-17 березня 2013 року  
14-17 березня у Львові відбулася Зустріч голів та провідників українських молодіжних 

організацій діаспори в oрганiзацiï Світовoгo Конгресу Українських Молодіжних Організацій за 
підтримки Львівської міської ради. В Зустрiчi участь взяли молоді люди з трьох континентів, 
зокрема з Румунії, Молдови, США, Болгарії, Росії, Канади, Бразилії, Сербії, Словаччини та 
Угoрщини. 

Під час зустрічі зрoбленo аналiз рoбoти молодіжного руху діаспори, йoгo досягнення в останні 
роки i oбгoвoренo рoбoту та план дiй в майбутньoму. Рoзрoбленo прoграму майбутньoгo пoрталу 
мoлoдi дiаспoри, створено робочі групи із проведення в другiй пoлoвинi серпня 2013 року Форуму 
української молоді діаспори «Тернопіль 2013» та І З’ïзду Свiтoвoгo Конґресу Украïнських 
Молoдiжних Органiзацiй. Також було обговорено основні проблеми молоді діаспори, які в 
основному стосувалися питань культури, мови, освіти та проблем висвітлення діяльності діаспори 
на історичній Батьківщині. Молодь поспілкувалася з Головою Європейського Конгресу Українців 
Ярославою Хортяні, Головою Народного Руху України Василем Куйбідою, директором 
Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехника»   
Іриною Ключковською. Також Ярослава Хортяні та Мирослав Гочак мали офіційну зустріч з 
губернатором Львівщини. 

 
За звітний період брала участь у телеконференціях Екзекутивного комітету СКУ, Ради 

директорів СКУ та у Річних загальних зборах СКУ. 
 
 

Ярослава Хортяні 
1-ий заступник президента 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 




