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ЗВІТ ЕВРОПЕЙСЬКОГО КОНҐРЕСУ УКРАЇНЦІВ 
 (вересень 2008 р. - червень 2013 р.) 

 
2008 рік 

 
16 вересня 2008 року 

За сприяння Європейського Конгресу Українців відбувся Форум української діаспори (Греція). 
Вже втретє зібралися українці Європи на Форум української діаспори, який проходив у Греції на 
острові Евія. 

У ІІІ Форумі брали участь представники 12-ти країн: Естонії, Литви, Латвії, Росії, Чехії, Австрії, 
Франції, Португалії, Данії, Угорщини, Греції та України. Цьогорічний Форум проводився під егідою 
Європейського Конгресу Українців та Посольства України в Греції, у співпраці з Національним 
педагогічним університетом ім. М. Драгоманова, Київським державним університетом ім. Т. 
Шевченка, Українською Радою Миру та Міжнародною українською школою. 

18 вересня 2008 року 
Акція " Незгасима свічка" в Угорщині. 
Символічний вогонь пам'яті жертв Голодомору 1932-33 рр. в Україні запалав у приміщенні 

угорського парламенту. Його передала делегація українців Хорватії. У приміщенні Державних 
Зборів смолоскип встановила голова угорського парламенту Каталін Сілі. Під час церемонії 
керівник української громади в Угорщині, голова ЕКУ Ярослава Хортяні передала смолоскип-
символ "Незгасимої свічки" представникові молодого покоління українців Угорщини – Мартону 
Сабо, прабабуся якого втратила під час Голодомору в Україні у 1932-33 роках чотирьох дітей. 
Також Ярослава Хортяні висловила вдячність Державним Зборам Угорщини, які з нагоди 70-річчя 
Голодомору в Україні п'ять років тому прийняли резолюцію. 

 
22 листопада 2008 року 

Відзначення 75-х роковин Голодомору в Україні розпочалося в Києві 22 листопада 2008 р. На 
запрошення Міністерства Закордонних Справ України від Угорщини у ньому взяли участь 
Ярослава Хортяні (Голова  ЕКУ), відомий угорський історик та дослідник сталінізму Міклош Кун та 
перший заступник спікера Національних Зборів Угорської Республіки Ласло Мандур.  

 
2009 рік 

24 січня 2009 року 
24 січня у м. Пряшеві відбувся V з’їзді Союзу Українців-Русинів, де на запрошення Союзу 

Українців-Русинів Словацької Республіки перебувала Голова Європейського Конгресу Українців 
Ярослава Хортяні, 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 
Голова Європейського Конгресу Українців Ярослава Хортяні взяла участь в Архієрейському 

Реквіємі по убієнних синах й дочках України у Відні.      

Український хор при греко-католицькій церкві святої Варвари відспівував постраждалих в 
Україні від Голодомору-геноциду 1932-1933 років. На цю поминальну службу Божу приїхали члени 
угорської громади разом із головою Європейського Конгресу Українців Ярославою Хортяні, яка 
видала книгу в Угорщині, присвячену цим жахливим подіям. За її сприянням було прийнято 
постанову Угорського Парламенту (24 листопада 2003 року), в якій голодомор в Україні            
(1932-1933 р.) визнаний злочином, геноцидом Сталінського режиму проти українського народу. 

28-29 березня 2009 року 
Засідання президії Європейського Конґресу Українців у Будапешті. 
28-29 березня поточного року, паралельно зі святкуванням Шевченківських днів у 

Будапешті та Варпалоті, відбулося засідання президії ЕКУ. У них взяли участь Голова президії ЕКУ 
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, за словами п. 
Я.Хортяні, було присвячене Шевченківській темі та підготовці до річних, ювілейних зборів ЕКУ 
наприкінці жовтня – початку листопада 2009 року. 

 

 

http://www.ukrajinci.hu/rik_08/budapest/svichka/index.html
http://www.eukrainians.net/rik_09/videny/vizit_holovy/index.html
http://www.eukrainians.net/rik_09/videny/vizit_holovy/index.html
http://www.eukrainians.net/rik_09/videny/vizit_holovy/index.html
http://www.eukrainians.net/rik_09/budapest/zasidannya/index.html
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21-25 травня 2009 року 
22 травня 2009 року до Львова прибула з візитом делегація українців Угорщини у складі 

Ярослави Хортяні, Президента Європейського Конгресу Українців, та членів Правління Державного 
Самоврядування Українців Угорщини і Товариства Української Культури в Угорщині.  

Аби ознайомити львівську громаду з діяльністю наших громадян за межами своєї держави, 
Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету 
«Львівська політехніка» у рамках проекту «Відкриймо для України українську діаспору» організував 
круглий стіл «Українці Угорщини для України: механізми співпраці». 

23 червня 2009 року 
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. Оксаною Білозір, п. Ольгою Гарасим’юк, п. Оленою Бондаренко, п. Миколою Шершуном )та 
заступником Міністра Юстиції України п. Валерією Лутковською. 

9 жовтня 2009 року 
Міжнародна Українська школа. Лист до Міністра освіти і науки України. 
Лист-протест Міністру освіти і науки України Івану Олександровичу Вакарчуку від Голови 

Європейського Конгресу Українців Ярослави Хортяні та Генерального секретаря д-ра Любомира 
Мазура стосовно роботи Міжнародної Української Школи.  

Короткий зміст:  
Після численних звернень закордонних організацій до ЕКУ та української влади напряму 

через МЗС, через такі організації як Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою 
Львівської політехніки (МІОК) у 2006 р. було оголошено про здійснення проекту Міністерства освіти 
України  Міжнародної Української Школи (МУШ). На жаль, керівники МУШ не виказали особливої 
цнотливості у підході до вирішення життєво важливих питань існування української школи за 
кордоном. Вони не акцентують увагу на патріотичному вихованні українських дітей, підтримують 
проросійські чи російськомовні школи, де, зокрема, свідомо нехтується національний зміст у 
викладанні української історії.  

За таких умов і враховуючи складність, пов’язану зі становленням нового масштабного 
проекту, а також із вдячністю до тих людей, які докладають зусиль до його здійснення, вважаємо за 
вкрай необхідне переглянути діяльність МУШ, чітко окреслити її мету, рамки діяльності, можливості 
та зобов’язання, та утворити при МУШ постійно діючу дорадчу комісію з числа визнаних 
українських організацій за кордоном в рамках освітянської секції ЕКУ. 

9 жовтня 2009 року 
Міжнародна Українська школа. Лист до Міністра освіти і науки України. 
Лист-протест т.в.о. Міністру закордонних справ Володимиру Дмитровичу Хандогію від Голови 

Європейського Конгресу Українців Ярослави Хортяні та Генерального секретаря д-ра Любомира 
Мазура стосовно роботи Міжнародної Української Школи, короткий зміст якого вказаний вище.  

13-15 листопада 2009  року 
13-15 листопада у Лондоні проходив ХІІ з’їзд Европейського конґресу українців (ЕКУ), в 

роботі якого взяли участь голови і представники 19 організацій-членів ЕКУ (всього в цій структурі є 
27 членів). Місце проведення з’їзду було вибране не випадково – саме в Лондоні 1949 року було 
засновано Координаційний осередок українських громадських центральних установ (КОУГЦУ), який 
1994 року був переіменований у ЕКУ і відіграв важливу роль у процесі об’єднання українців за 
межами України. В ході робочого засідання учасники з’їзду заслухали звіти Голови ЕКУ Ярослави 
Хортяні, Генерального секретаря Любомира Мазура і Голови Контрольно-ревізійної комісії ЕКУ 
Елисавети Ладані. Президент Світового конґресу українців (СКУ) Євген Чолій, який також узяв 
участь у Конґресі, торкнувся питання щодо співпраці української діаспори з Україною. Делегати 
з’їзду прийняли в дійсні члени ЕКУ Пласт (Словаччина) та Українську громаду Республіки Хорватія, 
умовними членами стали Спілка українців Португалії і Українська громада в Іспанії. Учасники 
зібрання надали мандат до тогочасного Голови Ярославі Хортяні другу каденцію очолювати ЕКУ і 
обрали решту поширеної президії ЕКУ в складі: Славко Бурда (1-ий заступник Голови), Петро Тима 
(2-ий заступник Голови), Федір Курляк (Генеральний секретар), Левко Довгович (почесний член 
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Президії), Віра Коник (Естонія), Галина Маслюк (Греція), Іван Лаба (Словаччина), Мирослав Гочак 
(Сербія). Контрольно-ревізійну комісію ЕКУ обрано в складі: Любомир Мазур (Голова), Оленка 
Довгович (Словаччина) і Іван Пастернак (Франція). ХІІ з’їзд ЕКУ прийняв також постанови щодо 
підтримки ініціатив СКУ про співпрацю з офіційними установами України, щодо покращення роботи 
з молоддю, усунення недоліків у діяльності Міжнародної української школи. Під час урочистої сесії 
«за заслуги» нагороджено ювілейною медаллю ЕКУ і пам’ятними грамотами таких видатних діячів 
ЕКУ: мґр Омелян Коваль (Бельгія), д-р Юрій Рейт (Польща), мґр Левко Довгович (Словаччина), 
проф Володимир Косик (Франція), Іван Равлюк (Велика Британія), мґр Теодор Барабаш (Іспанія), 
Іван Лаба (Словаччина), Галина Маслюк (Греція), д-р Любомир Мазур (Велика Британія) і Союз 
українців у Великій Британії. Вони також обговорили нагальні питання щодо діяльності крайових 
організацій ЕКУ, становища української меншини у країнах поселення тощо. Делегати з’їзду взяли 
також участь у Архієрейському Богослужінні в наміренні 60-річчя ЕКУ, яку провів Владика Гліб 
Лончина в Українській греко-католицькій катедрі. 

10 грудня 2009 року 
Міжнародна Українська школа. Лист до Міністра освіти і науки України. 
Лист Міністру освіти і науки України Івану Олександровичу Вакарчуку від Голови 

Європейського Конгресу Українців Ярослави Хортяні стосовно роботи Міжнародної Української 
Школи. У листі п. Ярослава Хортяні висловила подяку за надання детальної статистичної 
інформації стосовно діяльності українських шкіл за кордоном та пояснення нормативно-правової 
бази, закладеної при розробці проекту Міністерства Освіти і Науки України - «Міжнародна 
українська школа» щодо організації навчального процесу та попросила привернути увагу до 
головних зауважень, висловлених у попередньому листі. А саме, найбільшої стурбованості 
керівників  громадських організацій щодо збереження національного змісту освіти, дотримання 
концепції національного виховання молодого покоління українців – органічної складової освіти. 

11 грудня 2009 року 
Міжнародна Українська школа. Листи Прем'єр-міністру України Юлії Володимирівні 

Тимошенко та Міністру закордонних справ України Порошенку Петру Олексійовичу від Голови 
Європейського Конгресу Українців Ярослави Хортяні, з проханням посприяти у вирішенні проблем 
у роботі Міжнародної Української школи. 
 

2010 рік 

20 лютого 2010 року 
У районі Будайської фортеці зібралися представники українських громадських організацій, 

українські дипломати, а також чимало приватних осіб, щоб вшанувати День української культури в 
Угорщині покладанням вінків до меморіальної дошки укладачам першого номера альманаху 
«Русалка Дністрова» Івану Вагилевичу, Якову Головацькому та Маркіяну Шашкевичу. Зі словами 
подяки і вдячності членам «Руської трійці» до присутніх звернулася Голова ЕКУ п. Я.Хортяні. Вона 
зазначила, що українська громада вже 12 років поспіль організовує свята української культури 
наприкінці лютого. 

23 травня 2010 року  
23 травня українці, що живуть в країнах ЄС, провели віче за дотримання Конституції України 

та проти антиукраїнських кроків української влади. Про це власному кореспонденту УНІАН в 
Брюсселі повідомив голова Християнського товариства українців Італії Олесь Городецький. 

За його інформацією, цей загальноєвропейський захід ініціювали Християнське Товариство 
Українців Італії, Громадська Ініціатива громадян України у Польщі, Спілка Українців у Португалії та 
Українська громада в Іспанії. До проведення акції активно долучився Європейський Конгрес 
Українців, на чолі з п. Ярославою Хортяні, що об’єднує українські організації в 23 країнах Європи. 

3 червня 2010 року 
У період з 15 до 19 травня в місті Санліс, що неподалік від Парижа, побувала голова 

Європейського Конгресу Українців п. Ярослава Хортяні та депутати Українського національного 
самоврядування в Угорщині Ержебет Ладані та Олена Радуй. Запрошення взяти участь в 
урочистостях з нагоди вшанування пам'яті Анни Київської, королеви Франції, надійшло в Будапешт 
від Репрезентативного Комітету громади українців Франції та мерії м. Санліса.  

Українці за сприяння мерії Санліса організували в приміщенні для урочистих подій міського 
муніципалітету науково-історичну конференцію англійською та українською мовами на тему «Анна 
Київська та її зв'язок з Софійським собором у Києві». Господарі були приємно вражені звісткою, що 
угорські українці привезли до Франції трохи землі з Тіхоньського абатства, де колись жила старша 
сестра Анни Анастасія Київська, дружина короля Паннонії Андраша І-го. Відтак відбулася урочиста 
церемонія передачі цієї землі в дарунок представникам абатства Святого Венсена від абатства 
Тихоньського. При цьому пані Ярослава Хортяні розповіла присутнім про те, як в Угорщині 
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вшановують пам'ять Анастасії і про всі великі щорічні організаційні заходи на день Св. Аньоша з 
Орлеана, включно з відкриттям монумента Анастасії Київській у Тихоні. Вона нагадала і про 
допомогу Анни. На її прохання до Угорщини приїхали 43 священники, які допомагали королівській 
владі в Паннонії відроджувати християнство після повстань язичників. Повідомлення було 
сприйнято присутніми з великим інтересом і душевним піднесенням, як з боку місцевої української 
громади, так і санліських французів. 

У неділю в храмі Св. Вінсена Вільєрського абатства відбулася літургія, яку супроводжував 
спів українського хору церкви Володимира Великого з Парижа. Затим учасники церемонії, у тому 
числі й від ЕКУ та ДОСУУ, поклали квіти до пам'ятника королеві Анні в Санлісі. 

Голова ЄКУ та делегати з Угорщини відвідали та взяли участь у церемонії перейменування 
школи Валь Донетта в Санлісі, яка відтепер носитиме ім'я королеви Франції Анни. Угорські українці 
передали директрисі ліцею мадам Селін Жізікел кілька видань Товариства Української культури в 
Угорщині. А після відвідин французької школи у неділю відбулася літературно-мистецька 
конференція «Образ королеви Анни у творчості Гонзага Сенбріса».    

5 червня 2010  року 
Голова президії ЕКУ (Європейського Конгресу Українців)  Я.Хортяні взяла участь у ІІІ 

центральній маніфестації українців Хорватії. 
5 червня на запрошення української громади Республіки Хорватія та культурно-просвітнього 

Товариства ім. Івана Франка з Вуковара Голова президії ЕКУ (Європейського Конгресу Українців) 
Я.Хортяні взяла участь у ІІІ центральній маніфестації українців Хорватії. В цей час проводяться 
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. 

22 – 25 червня 2010 року у Львові 
22 – 25 червня у Львові відбувся ІІІ міжнародний конгрес української діаспори «Діаспора як 

чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: сучасний вимір, проекція в 
майбутнє», в якому взяли участь понад 400 представників із 28 країн світу та всіх областей 
України. Організував цей форум Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою 
(МІОК) Національного університету «Львівська політехніка». Співорганізаторами виступили 
міністерство освіти й науки України, Українська всесвітня координаційна Рада, СКУ та ЕКУ. 

Усього в Конгресі взяло участь більше 400 осіб із усіх регіонів України та з 28 країн світу. 
Угорщину представляла Голова ЕКУ і ДОСУУ Ярослава Хортяні.  

Офіційне відкриття Конгресу пройшло 23 червня у Львівському національному академічному 
театрі опери та балету ім. С. Крушельницької. Під час офіційного відкриття конгресу прозвучали 
виступи президента СКУ Евена Чолія, його першого заступника, голови Європейського Конгресу 
Українців Ярослави Хортяні. 

3 – 13 вересня 2010 року 
За сприяння Європейського Конгресу Українців із 3 до 13 вересня у Греції відбувся IV 

форум української діаспори за участю представників громадських та національно-патріотичних 
організацій українців країн Європи та Північної Америки під головуванням Президента СКУ Євгена 
Чолія, а також за участю Голови президії ЕКУ Ярослави Хортяні та інших очільників українських 
громадських осередків у світі.  

 
21 жовтня 2010  року 

На запрошення Заслуженого Академічного Закарпатського народного хору голова ЕКУ 
побувала в Ужгороді на урочистостях, присвячених 65-й річниці від дня заснування цього 
славетного колективу. 

Від імені ЕКУ п. Я.Хортяні 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 листоппада 2010 року 
На запрошення директора програми імені Фулбрайта в Україні п. Мирона Стахіва та 

Президента Українського Фулбрайтівського товариства Мирослави Антонович п. Ярослава Хортяні 
взяла участь у дводенній конференції, де виступила на пленарному засіданні з доповіддю «Роль 
української діаспори у формуванні позитивного іміджу України в світі». На початку свого виступу Я. 
Хортяні зачитала вітального листа від Президента СКУ Євгена Чолія, далі своїй доповіді 
підкреслила, що СКУ та ЕКУ не тільки координують діяльність своїх складових організацій, вони 

http://www.eukrainians.net/rik_10/horvatija/vukovar/index.html
http://www.eukrainians.net/rik_10/horvatija/vukovar/index.html
http://www.ukrajinci.hu/rik_10/budapest/uzsgorod/index.html
http://www.ukrajinci.hu/rik_10/budapest/uzsgorod/index.html
http://www.ukrajinci.hu/rik_10/budapest/uzsgorod/index.html
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також мобілізують громадську думку за кордоном для посилення прихильного ставлення до 
України. 

13 листопада 2010  року 
Святкування 120-річчя переселення українців на простори колишньої Югославії та 20 років 

від заснування товариства «Просвіта» в Сербії.  
Від імені Європейського Конгресу Українців Ярослава Хортяні привітала усю українську 

громаду Сербії 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». 

27 листопада 2010 року 
27 листопада, в Будапешті, відбувся щорічний Республіканський конкурс художнього читання 

творів українською мовою «Джерело». Організатори конкурсу – Державний орган самоврядування 
українців Угорщини (ДОСУУ) і Центр української культури та документації Товариства української 
культури в Угорщині (ТУКУ) – присвятили його 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». Присутніх привітала Голова ЕКУ п. 
Ярослава Хортяні. Вона відзначила важливість проведення конкурсу саме в день вшанування 
пам'яті невинних мільйонних жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Також наголосила, що 
без знання української мови ми можемо втратити не тільки зв'язок з Батьківщиною, але і свою 
ідентичність.  

27 листопада 2010  року 
В Угорщині відкрито меморіальний знак жертвам Голодомору в Україні 
Після обіду, о 14-й годині, в містечку Чьомьор, який знаходиться за кілька кілометрів на північ 

від Будапешта, у меморіалі „Gloria Victis” відбулася церемонія відкриття пам’ятного знаку жертвам 
Голодомору.  

Перед значним числом учасників зібрання виступив державний секретар міністерства 
закордонних справ Угорщини Жолт Нимет, колишній посол України в Угорщині Дмитро Ткач, 
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Будапешті Юрій Мушка, Голова ЕКУ Ярослава 
Хортяні, члени національно-патріотичних організацій Угорщини. 

9 грудня 2010  року 
Парламентські слухання "Українці в світі". Ініціатор проекту «Українці в світі», народний 

депутат Петро Ющенко у своїй промові сказав, що цей 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. У своїй промові П.Ющенко зосередився на певних моментах 
української історії та характеристиці певних історичних постатей... 

 
ХОРТЯНІ ЯРОСЛАВА, голова Європейського конгресу українців: 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... 
Пропонуємо створити всесвітній супутниковий канал за прикладом угорського "Duna TV". І хочу 
сказати, що українці діаспори з вами, українці. Якщо ви не може те заступитися, а я знаю, що ми 
вміємо, ми, діаспора, за вас заступимося.  
 
2011 рік 
12 лютого 2011 року 

Голова ЕКУ п. Ярослава Хортяні на запрошення громадської організації «За права честь і 
гідність українців» побувала в Іспанії для участі у міжнародному мистецькому фестивалі «Квіти з 
далеких країв». 

У своєму вітальному виступі Голова ЕКУ подякувала столичній владі за те, що вона звертає 
таку велику увагу, у тому числі матеріальну, адміністративно-правову й організаційну на потреби 
мадридських українців. Публіка гаряче аплодувала самодіяльним артистам. Велику популярність 
здобули українські номери. Я.Хортяні розповідає: «Іспанці дуже уважно слухали виступи, адже 
відсотків на 90 це був український народний фольклор у піснях і танцях. Вони це слухали, 
дивилися і аплодували, тому що було багато номінацій у різних вікових категоріях. Це було для 
мене надзвичайно приємною річчю. Отаке мені б хотілося побачити і в Угорщині!» 
 

http://www.eukrainians.net/rik_10/serbija/novy_sad/index.html
http://www.eukrainians.net/rik_10/serbija/novy_sad/index.html
http://www.ukrajinci.hu/rik_10/budapest/holodomor_kaminy/index.html
http://www.eukrainians.net/rik_10/kyjiv/sluhannya/index.html
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17 червня 2011 року 
У Вільнюсі в приміщенні Сейму Латвійської Республіки пройшла Конференція «Євген 

Коновалець – патріот України, громадянин Литви. 120 років від дня народження» 
Конференцію ініціювали литовські українці, зокрема, Василь Капкан і Руслан Скробач, які 

виконали основну підготовчу роботу, а співорганізатором виступив Центр досліджень визвольного 
руху (Львів). Серед майже 60 учасників заходу були українські та литовські науковці, колишні 
литовські дисиденти, журналісти, представники українських та литовських громадських організацій 
і української громади Литви. Від імені Європейського Конгресу Українців президент ЕКУ Ярослава 
Хортяні надіслала учасникам конференції вітання, в якому вона висловила і подяку депутату 
Сейму ЛР Казімєрасу Уоці за організацію заходу, зазначивши, що Євген Коновалець добре 
усвідомлював – за незалежність треба боротися. 
28 червня – 2 липня 2011 року 

Протягом 28 червня – 2 липня 2011 року Президент Світового Конгресу Українців Євген 
Чолій відвідав Угорщину. 

Мета його поїздки – познайомитися з українською громадою Угорщини, в першу чергу – 
дізнатися про здобутки та проблеми в житті українців Угорщини. Від 29 червня по 1 липня 
Президент СКУ мав ряд офіційних зустрічей з високопосадовцями Угорщини – віце-прем'єром 
Жолтом Шем'єном, головою Парламенту Угорщини Ласлом Кювером, держсекретарем з питань 
національних меншин Чабою Латорцоі, а також заступником мера Будапешта Міклошем Чомошем. 

Під час перебування Президент СКУ разом з головою ЕКУ Ярославою Хортяні поклав вінки 
до пам'ятників та пам'ятних знаків українців Угорщини (в Будапешті, Тихоні та Чоморі). 1 липня, на 
завершення своєї подорожі, відбулася розмова з послом України в Угорщині п. Юрієм Мушкою та 
зустріч з членами Товариства Української Культури в Угорщині. 
Серпень 2011 року 

Початком серпня 2013 року був влаштований тижневий міжнародний табір української 
молоді в курортному місті Балатонфельдвар. Цей відпочинок включав у себе також курси з 
вивчення рідної мови, історії та краєзнавства, спортивні змагання та екскурсії.  

До табору приїхали 54 учасники балатонських вакацій – віком від чотирьох до 22 років. 
Найбільше таборовиків було з Угорщини: це діти з Будапешта, Веспрема, Варпалоти, Еркеня, 
Ніредьгази, Секешфегервара.   

Десятеро юних гостей з України. В основному це були переможці та призери Міжнародного 
літературно-мистецького конкурсу для української молоді «Для тебе, україно!». А запрошення 
завітати до літнього табору на Балатон вони отримали від Європейського конгресу українців (ЕКУ) 
та української громади Угорщини на Конференції з питань української діаспори у Львові 2010 року. 

Голова ЕКУ п. Ярослава Хортяні вважає, що це був дуже вдалий і повноцінний відпочинок 
для всіх дітей та вихователів. 
18 серпня 2011 року 

18 серпня 2011 р. президент  Світового Конгресу Українців (СКУ) Евген Чолій разом з 
головою Европейського Конґресу Українців (ЕКУ) Ярославою Хортяні побував на суді над екс-
Прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко, що проходив у Печерському районному суді Києва. 

Після закінчення судового процесу Голова ЕКУ Ярослава Хортяні дала інтерв’ю для 
українських ЗМІ. 
19 – 21 серпня 2011 року  

З 19 до 21 серпня в Києві проходив V Всесвітній Форум українців. У ньому взяло участь 
понад 300 делегатів. 19 серпня у приміщенні національної опери відбулося пленарне засідання 
Форуму. Слово на трибуні отримали відомі промовці. Серед них була і Перший заступник СКУ, 
Президент ЕКУ і голова ТУКУ то ДОСУУ Я. Хортяні. Вона 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. 
7 вересня 2011 року 

Відома хорова капела «Дударик» зі Львова під керівництвом Дмитра Кацала співала у 
базиліці св. Іштвана у м. Будапешт. Цей виступ, приурочений до 20-ліття незалежності України, для 
відомого колективу організувало Товариство української культури в Угорщині (ТУКУ) та 
Центральний орган самоврядування українців (ДОСУУ). До присутніх також звернулася Голова 
ЕКУ Ярослава Хортяні.  
30 вересня 2011 року 

Голова Світового Конгресу Українців Євген Чолій та Голова Європейського Конгресу 
Українців Ярослава Хортяні взяли участь в VI з'їзді Союзу Українців 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, на якому від Угорщини в 
якості почесних гостей були присутні Голова ЕКУ Я.Хортяні та заступник голови ДОСУУ 
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Ю.Кравченко. 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. 

В Тімішоарі на першому пленарному засіданні VI з'їзду СУР взяли участь Президент СКУ 
Євген Чолій, Голова  президії ЕКУ Ярослава Хортяні, депутати місцевих осередків СУРу, посланці 
міста-побратима Тімішоари з Рахова на рівні голови райдержадміністрації та мера Рахова, 
 радник-посланник Посольства України Віорел Котик та радник Віталій Тіміш. Гості привітали 
українських побратимів з успішними перевиборами та успіхами  Союзу українців Румунії на теренах 
суспільного життя. Президент СКУ Євген Чолій та Голова  президії ЕКУ Я.Хортяні у розмовах з 
делегатами шостого з'їзду СУР закликали 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. 
26 листопада 2011 року 

День пам’яті жертв Голодомору.  
У міському парку історичної частини Будапешта відбулося покладання вінків до 

меморіального знаку жертвам Голодомору. Промову до присутніх виголосила Заступник 
Президента СКУ і Голова президії Європейського конгресу українців (ЕКУ) п. Ярослава Хортяні та 
представник Посольства України в Угорщині п. Михайло Юнґер. 

У рамках відзначення заходу у Центрі української культури, освіти й документації пройшов 
щорічний всеугорський конкурс художнього читання українською мовою «Джерело» за участю 
майже 40 учасників з-поміж учнів угорських шкіл та дорослих.  

 
2012 рік 

25 січня 2012 року 
У Будапешті відбувся День української культури. Культурні заходи за багаторічною 

традицією розпочалися біля Меморіальної дошки "Русалка Дністрова", де голова Голова президії 
Європейського конгресу українців та Голова Державного самоврядування українців Угорщини 
Ярослава Хортяні виголосила промову. У галереї Святого Георгія відкрито виставку гобеленів 
української мисткині Інни Баричевої, яка мешкає в Угорщині. За участю автора Александра Стемпа 
(Alexander Stemp) відбулася презентація випущеного у Кембриджському видавництві 
ілюстрованого путівника "The Ukraine Carpathians: Europe's Last great wilderness". Ректор Київського 
національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка Карпенка-Карого Олексій 
Безгін презентував книгу "Українська драматургія. Антологія". Свято завершилося великим 
концертом.  

24 березня 2012 року 
24 березня відбулося урочисте святкування Шевченківських днів. Ювілейний захід на 20-ті 

роковини проведення Шевченківських днів розпочався біля пам’ятника Тарасу Григоровичу 
покладанням вінків. Незмінна учасниця усіх двадцятьох заходів п. Ярослава Хортяні, Голова ЕКУ, 
привітала гостей зі святом. Мистецько-культурний вечір відбувся в Болгарському Домі, концерт 
доповнила святкова програма митців Національної заслуженої капели бандуристів України ім. 
Г.І.Майбороди з Києва.  

31 березня – 1 квітня 2012 року 
31 березня та 1 квітня 2012 року відбулась, в одному готелю в Мюнхені, конференція 

зовнішньої діяльності СКУДО. В конференції взяло участь понад 50 керівників українських 
організацій з Німеччини, США, України, Канади, Іспанії, Португалії, Великої Британії, Італії, Греції, 
Угорщини та України, а також голови ОУН, Світового Конгресу Українців, Української Всесвітної 
Координаційної Ради та Європейського Конгресу Українців. Доповідали Голова СКУДО Аскольд 
Лозинський, Секретар СКУДО Борис Потапенко, Голова ОУН Стефан Романів, Голова ЕКУ 
Ярослава Хортяні, український економіст Володимир Панченко, німецький економіст Горст Мар, 
головний редактор «Гомону України» Олег Романишин,  Голова Української Всесвітньої 
Координаційної Ради  Михайло Ратушний, Голова Союзу Українців Великої Британії Зенон 
Ластовецький,  Голова Християнського Товариства Українців в Італії Олесь Городецький, 
Заступник Голови КУ Спілки Української Молоді Німеччини Андрій Несмашний, Голова Обєднання 
Жінок Німеччини Марія Ковалишин та Президент Світового Конгресу Українців Євген Чолій. 
Відбулася після кожного доповідача жвава дискусія. В результаті Редакційна комісія в складі 
Голови СКУДО та Головного редактора «Шляху Перемоги» виготовила Постанови, які після 
прочитання на пленарній сесії Головою СКУДО було схвалено одноголосно. 

23-24  червня 2012 року 
23 червня в Інгольштадті (Баварія) традиційно відзначили День міста, в якому активну участь 

взяли представники багатьох національностей, зокрема, українці. Відкрив свято голова міськради 
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п. Крістіан Льозель. Він відзначив, що тут знаходяться найкращі представники більше 140 
національностей. На запрошення голови Українського товариства Інгольштадта п. Олега Кратта на 
свято з дружнім візитом прибула делегація українців з Угорщини в складі лауреата Міжнародних 
конкурсів та фестивалів гітариста Михайла Вігули, музиканта-піаністки Оксани Пащенко та члена 
редакції часопису українців Угорщини «Громада» Надії Музичук.  

24 червня, в УАПЦ Покрови Діви Марії відбулася служба Божа, яку провів отець Валентин 
Смоктунович. Церква ця, як пересвідчилися й гості з Угорщини, унікальна, неповторна. Вона – 
єдина в Німеччині церква, яка збереглася з 1945 року до сьогоднішнього дня в майже незмінному 
вигляді, а Царські Ворота в іконостасі мають форму княжого знаку Володимира – Герба УНР й 
сучасної України. І знову було чути (вже в церкві) український церковний спів і нашу рідну мову. 
Цікаво, що церковний хор тут завжди в кінці служби урочисто виконує український духовний гімн 
«Боже, Великий, Єдиний». Українці Угорщини привезли подарунки церкві: ікони, вишиті рушники, а 
також передали отцю Валентину від українців Будапешта скромне пожертвування на 
реконструкцію церкви. Отець Валентин зачитав супроводжуючий лист і висловив слова вдячності 
українцям Угорщини за прояв щирості і чистих помислів по відношенню до церкви. Також отець 
Валентин зачитав лист-подяку від голови ЕКУ (Європейського Конгресу Українців) п. Ярослави 
Хортяні голові Українського товариства Інгольштадта п. Олегу Кратту за самовіддану працю на 
користь української справи в ім’я збереження українських духовних та історико-культурних 
цінностей і великий внесок у розбудову громадського життя українців закордоном. У свою чергу п. 
Олег подякував українській громаді Угорщини і особисто голові ЕКУ п. Ярославі Хортяні за 
розуміння українського єднання без кордонів і добрі та щирі слова підтримки на свою адресу. Він 
наголосив, що завдяки статтям в часописі «Громада» в Угорщині, про місцеве Українське 
товариство та унікальну УАПЦ Покрови Діви Марії в Інгольштадті дізналися по всьому світу, а 
українці з Будапешту стали тепер її парафіянами. Тож нас дійсно багато і в цьому наша сила.  

11 серпня 2012 року  
У Будинку культури Ференцвароша угорської столиці відбувся концерт українського 

танцювального ансамблю «Барвінок» з Канади. Виступ пройшов з нагоди 45-річчя заснування 
Світового конгресу 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. На цьому наголосила, відкриваючи концертну 
програму, перший заступник голови Світового конгресу українців, голова Європейського конгресу 
українців та Державного самоврядування українців Ярослава Хортяні. 

24 листопада 2012 року 
24 листопада в рамках Дня вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років у Центрі 

української культури, освіти та документації відбувся конкурс художнього читання українською 
мовою «Джерело». Він зібрав майже півсотні учасників. Конкурс влаштували Державне 
самоврядування українців Угорщини, Українське самоврядування Ференцвароша (ІХ район 
Будапешта), Товариство української культури в Угорщині, Центр української культури, освіти й 
документації, Посольство України в Угорщині за підтримки Міжнародного інституту освіти, культури 
та зв’язків із діаспорою Національного університету «Львівська політехніка», Міністерства 
гуманітарних ресурсів Угорщини. Про важливість цього конкурсу наголосила в своїй промові 
Голова Європейського конгресу українців (ЕКУ) і Голова Державного самоврядування Українців 
Угорщини п. Ярослава Хортяні. 

 
2013 рік 

13 лютого 2013 року  
13 лютого, згідно з домовленістю з інститутом ім. Роберта Шумана, в Центрі української 

культури, освіти й документації побувала делегація 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 Вішеґрадської четвірки. Ця поїздка фінансувалася Євросоюзом. Крім 
загальної ознайомчої розповіді про історію заснування та подальшу роботу ДОСУУ і ЕКУ, Голова 
ЕКУ п. Я.Хортяні роздала присутнім чимало документальних матеріалів, показала їм бібліотеку та 
музей, виставку картин українських художників, які постійно проживають в Угорщині. 

21- 23 лютого 2013 року 
Святкування Днів української культури в Угорщині. 
П’ятнадцяті святкування Днів української культури в Угорщині 21 лютого відкрилися в у 

відреставрованому приміщенні Українського центру культури, освіти й документації виставкою 
українських митців. Важливим гостем заходу був заступник статс-секретаря міністерства людських 
ресурсів Угорщини д. Чабі Латорцаї, який привітав громаду з новим реставрованим приміщенням 
Українського центру в Будапешті. Міроприємство закінчилося концертом. 
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23 лютого в селищі Атань (область Гевеш на півночі Угорщини) люб’язно приймали учасників 
святкування Днів Української культури. У місцевому будинку культури з цієї нагоди була 
влаштована етнографічна виставка Закарпатського краєзнавчого музею та культурно-мистецький 
вечір силами української громади в Угорщині. Свято відкрила Марія Бедич, голова некомерційного 
Товариства «Чіллаґфалу». Відтак присутніх привітав мер Атані Мігай Ґьонці. У числі почесних 
гостей були Голова Європейського конгресу українців та Голова державного самоврядування 
українців Угорщини п. Я.Хортяні, Посол України в Угорщині Ю.Мушка, генконсул України 
С.Бороденков, директор Румунського центру культури й документації в Угорщині Ласло Ґурзо. На 
етнографічній виставці Закарпатського краєзнавчого музею, продовжуючи започатковану в Атані 
традицію від 8 вересня 2012 року, Голова ЕКУ Я. Хортяні разом з Ю.Мушкою пов’язали на прапор 
Товариства «Чіллаґфалу» українську національну стрічку. Неофіційна частина вечора 
продовжилася мистецькою культурною програмою. 

 
23 березня 2013 року 

У ІІ районі Будапешта неподалік Дунаю, де встановлено пам'ятник Тарасу Шевченку, 
офіційно відкрито майдан імені українського поета. Таке рішення прийняли Збори угорської столиці 
3 жовтня 2012 року. 

У церемонії офіційного відкриття майдану Тараса Шевченка взяли участь представники 
угорського уряду, самоврядування ІІ району угорської столиці, Державного і місцевих 
самоврядувань українців Угорщини, українського посольства, численна громадськість. 

«Перший в Угорщині майдан Тараса Шевченка, рішення про іменування якого прийняли 
Збори угорської столиці, з'явився з ініціативи самоврядування українців ІІ району Будапешта за 
підтримки Державного самоврядування українців Угорщини і місцевої влади ІІ району столиці», - 
наголосила під час офіційної церемонії Голова Європейського Конгресу Українців та Голова 
Державного самоврядування українців Угорщини Ярослава Хортяні. 

23 березня 2013 року 
Літературно-художнім вечором, що відбувся у будапештському Будинку культури, 

розпочалися ХХІ Шевченківські дні. Сердечною промовою відкривала вечір Голова Європейського 
конгресу українців та Голова Державного самоврядування українців Угорщини Ярослава Хортяні. 
Поетичну композицію з віршів Шевченка представили на сцені учні Недільної школи Товариства 
української культури в Угорщині. У виконанні професійних і аматорських акторів українською та 
угорською мовами прозвучали вірші "Тарасова ніч", "В казематі", "Розрита могила", "До 
Основ'яненка". Музичні твори "Заповіт", "Гей, літа орел", "Думи мої", "Така її доля", "Зоре моя 
вечірня" на слова Шевченка майстерно виконав Візантійський хор Св. Єфрема. Хореографічні 
композиції показав Ансамбль народного танцю "Кольори Карпат" Ужгородського коледжу культури і 
мистецтва. Шевченківські дні, що за сприяння Посольства України в Угорщині організовуються 
Державним самоврядуванням українців Угорщини і Товариством української культури, крім 
Будапешта, пройдуть також у містах Варпалота, Комаром та Мішкольц. 

 
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 
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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 зустрiчю з 
першим заступником президента Світового Конгресу Українців (СКУ), головою Eвропейського 
Конгресу Українців (ЕКУ) Ярославoю Хортяні, Генеральним секретарем СКУ Стефаном Романівим. 
У сесiйні залі Львівскої обласної ради урочисто вiдкрито ФУМД і конференцію «Сильна молодь 
діаспори – сильна Україна». Під час конференції обговорювалися питання розвитку молодіжних 
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 гoлiв та провідників українських молодіжних 

організацій діаспори в oрганiзацiï Світовoгo Конгресу Українських Молодіжних Організацій за 
підтримки Львівської міської ради. У 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 мoлoдiжнoгo руху дiаспoри, йoгo дoсягнення в 
oстаннi рoки 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 
Міжародного інституту освіти, культури та звязків з діаспорою НУ «Львівська політехника» Іриною 
Ключковською. Також Ярослава Хортяні та Мирослав Гочак мали офіційну зустріч з губернатором 
Львівщини. 

 
Заяви та звернення 

25 січня 2010 року 
Занепокоєння до Прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко щодо невиконання уряду своїх 

зобов’язань перед українською діаспорою. У минулому році українські громади закордоном 
підписали угоду з МЗС України, що можуть розраховувати на підтримку з боку держави для 
проведення своїх заходів, чи покращення технічної бази їхніх українських шкіл, але після 
підписання угод не отримали навіть пояснення щодо невиконання своїх зобов’язань з боку 
українського уряду. 

8 березня 2010 року 
Лист до депутатів Європейського парламенту із закликом ініціювати відкликання 20-ї 

резолюції  Європарламенту від 25 лютого 2010 р., у якій безпідставно звинувачують Героя України 
Степана Бандеру у співпраці з нацистською Німеччиною. І провести незалежне розслідування ролі 
ОУН у боротьбі проти тоталітарних режимів Німеччини і СРСР за Незалежну Україну. 

19 травня 2010 року 
Заява ЕКУ Для передачі Президенту, Верховній Раді, Кабінету міністрів України, а також 

Парламентам європейських країн: «Українська спільнота Європи висловлює незгоду на те, що п. 
Віктор Янукович, який складав клятву, тримаючи руку на українській реліквії, Пересопницькому 
Євангелії, виказує перед цілим світом, і перш за все перед своїми громадянами, політичну 
слабкість, неспроможність, пряму залежність від іноземних впливів, торгує національною безпекою 
України і веде її до громадянського конфлікту.  

Закликаємо Президента та уряд України на чолі з прем’єр-міністром Миколою Азаровим 
відмовитися від дій, які можуть стати незворотними та непоправними для майбутнього української 
нації. Звертаємося до світового співтовариства засудити протизаконні, антидемократичні дії 
керівництва України і не допустити зазіхання з боку інших країн на територіальну цілісність України 
та втрати нею незалежності». 
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25 травня 2010 року 
Прохання від ЕКУ до голови Тернопільської державної адміністрації пана Ярослава Сухого 

посприяти у справі щодо збереження музею Івана Хворостецького в м. Почаїв. 

1 грудня 2010 року 
Повідомлення членам EKE про перебіг зустрічі з головою Верховної Ради України В. 

Литвином, на якій Голова ЕКУ порушила важливі питання: 
1. Відновлення меморіальної плити Йосипу Сліпому у Харкові. 
2. Законопроект про мову. 
3. Переписування підручників (щодо спільного підручника з історії України і Росії). 
4. Про заборону мітингів Адміністративним судом у м. Києві (Майдан підприємців). 
5. Про «десантні» органи та «десантні» самоврядування українців в Угорщині, що це велика 

загроза діяльності справжніх українських самоврядувань. 
6. Досить довго скрупульозно пробувала вияснити долю грантів для діаспори на 2010 рік 
– розповіла, що не всі українські громади були проінформовані МЗС щодо проектів на 2010 

рік 
– наші громади написали та підготували проекти 
– потім були попереджені, що отримають певні суми (наприклад видання збірок, культурних 

заходів) 
– через деякий час посольства України «ніжно» повідомили, що не радять українським 

громадам братися за проекти, так як грошей немає. 

11 січня 2011 року 
Прохання підтримки ЕКУ до керівників українських громад стосовно виборів до Державного 

органу самоврядування, які засвідчили, що почалася потужна спроба дискредитації українців 
Угорщини. На виборах до Державного органу самоврядування балотувалось Товариство 
української культури в Угорщині (в четвертий раз). Крім нашого товариства так звана фантомна 
неукраїнська організація «Київська Русь», зловживаючи угорськими законами про вибори до 
самоврядувань національних меншин, виставили своїх кандидатів, які не те що не українці, а не 
мають простого відношення до нашої культури. 

2 вересня 2011 року 
З приводу виходу статті «В Європейській асоціації українців стурбовані політикою асиміляції» 

прохання від ЕКУ до головного редактора УНІАН п. Олександра Харченка зацікавитися життям 
українських громад в Європі, щоб розвіяти неправдиву інформацію щодо роз’єднаності української 
діаспори чи так званого «споживацького ставлення». 

14 лютого 2012 року 
Заява Європейського Конгресу Українців, в якій він висловив свою стурбованість щодо 

матеріалів, викладених на офіційній веб-сторінці Національного інституту стратегічних досліджень 
при Президентові України. В матеріалах інституту досліджень подаються рекомендації Президенту, 
як потрібно тлумачити СКУ. На їхню думку: «Світовий Конгрес Українців не є виразником позиції 
згуртованого українства у світі, а тільки представляє певну його частку, або скоріше певні кола 
української діаспори». З цього приводу ЄКУ заявляє про повну незгідність з таким тлумаченням 
діяльності СКУ. 

12 березня 2012 року 
Звернення до глави Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Святослава з 

приводу організації шкільництва нової хвилі української міграції за підтримкою в: 

 обговоренні та визначенні напрямів довготривалої стратегічної структурної співпраці 
українських громадських організацій нової хвилі мігрантів з УГКЦ у сфері шкільництва; 

 застосуванні наявних важелів впливу на органи державної влади в Україні щодо прийняття 
«Єдиного державного стандарту з вивчення української мови як іноземної», який став би 
правовою основою для розроблення відповідної науково-методичної бази для дітей 
суботніх шкіл;  

 домаганні через наявні засоби впливу від державних органів України, їх структурних 
підрозділів розроблення та впровадження в життя методики викладання предметів 
українознавчого циклу (українська мова і література, історія та географія України), 
розроблення календарного планування з розрахунку 32-35 навчальних годин протягом 
навчального року та випуск навчально–методичної літератури, розрахованої на учнів 
українських суботніх шкіл діаспори;  

 сприянні через наявні міжнародні контакти включення в програми обов’язкової загальної 
освіти європейських країн вивчення української мови як факультативного предмету, що 
стимулюватиме її вивчення не тільки українцями, але й іноземцями, та зарахування часу 
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навчання в українських суботніх школах як факультативного предмету для загальних шкіл 
країн перебування. 

25 квітня 2012 року 
Звернення до Голови Луганської обласної державної адміністрації пана Володимира 

Пристюка з проханням не допустити об'єднання двох навчальних закладів: "Луганське навчально-
виховне об'єднання № 59" (з українською мовою навчання ) та школу - гімназію № 60, яка є 
російською гімназією, що фактично стане поглинанням української школи російською школою. 

7 липня 2012 року 
Заява-протест ЕКУ антиукраїнським діям так званої більшості у Верховній Раді, яка своїми 

діями порушила Конституцію України, ухваливши закон «Про засади державної мовної політики». 
Цей закон був ухвалений з порушенням регламенту роботи Верховної Ради, з ігноруванням усіх 
демократичних процедур законотворення. 

 
Ярослава Хортяні 
Голова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




