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Видавництво «Літопис УПА» від часу свого заснування 1973 року колишніми 
вояками УПА, які опинилися в еміґрації, власними зусиллями та зібраними 
коштами пожертв української громади дотепер опублікувало 85 томів у чотирьох 
серіях. Усі книги — документовані та присвячені подіям визвольних змагань 
українців у ХХ ст.  

У суботу 29 травня 2010 року в приміщенні УНО за адресою: 145 Еванс Аве. у 
Торонто, відбулося чергове ХХХIV засідання «Літопису УПА». Серед присутніх 
було 15 членів видавничого комітету. Засідання пленуму відкрив голова зборів 
проф. Петро Й. Потічний, який привітав присутніх, зокрема д-ра Ігора Гомзяка, 
директора філії у Львові, і попросив хвилиною мовчання вшанувати пам'ять друзів, 
які відійшли у вічність у 2009-2010 рр., — голови видавництва сл. п. Юліяна 
Котляра та члена видавничого комітету сот. УПА Володимира Сорочака.  
Потім була насичена програма, яка включала читання й обговорення звітів і  
ухвалення низки важливих рішень. У своєму звіті відповідальний редактор проф. 
Петро Потічний представив видавничі плани «Літопису УПА». Зокрема, 2010 року 
заплановано видати сім наступних томів. Головний адміністратор Микола Кулик 
прозвітував про фінансову й іншу роботу видавництва, наголосивши на важливості 
збору фондів для реалізації подальших видавничих проектів. Звіти про виконану 
2009 року працю надали й інші члени видавничого комітету. Опісля було прийнято 
багато важливих рішень, зокрема про опублікування понад двадцяти нових книг у 
чотирьох серіях «Літопису УПА». На закінчення - висловлено подяку всім 
присутнім за участь у нарадах і побажання про подальшу плідну співпрацю задля 
публікації нових видань.  
На ХХХIV пленарному засіданні «Літопису УПА» було затверджено пропозиції 
істориків-науковців про підготовку подальших понад двадцяти книг про діяльність 
УПА у різних реґіонах. Серед запланованих видань у чотирьох серіях - «Молодіжні 



структури ОУН», «Червоний Хрест в УПА», «Початки ВО «Буг», «Переслухання 
полонених діячів ОУН і УПА», «Волинь: нові документи», «Тернопільщина: вісті з 
Терену» (2 книги), «Вояцька ватра», «Словацькі документи» (книга 2-га), 
«Радіостанція «Афродита», «Бій під Гурбами», «Спомини Олександра Попка» про 
Холмщину, про Ніла Хасевича, Осипа Дякова («Горнового») у двох серіях, Зиновія 
Тершаківця, Ростислава Волошина, братів Буселів, родину Левицьких, Ярослава 
Старуха, Богдану Світлик. 
Важко переоцінити необхідність появи на світ вищезгаданих видань. У зв'язку зі 
зміною політичної влади, зокрема діями прямої руйнації національних інтересів 
українців, щораз актуальнішим стає питання збереження та поширення правдивої 
історії України в минулому столітті. Наскільки буде видавництво спроможним 
опублікувати понад подальших 20 книг, залежатиме від наявності фінансів. Тож 
звертаємося до української громади як нашої єдиної фінансової опори із проханням 
підтримати своїми датками плани «Літопису УПА» на найближчий час. Для 
фінансової допомоги чи набуття видань просимо писати на адресу: Litopys UPA, 
P.O. Box 97, Stn. C, Toronto, ON, M6J 3M7 Canada; e-mail: 
mykola.kulyk@litopysupa.com, або відвідати наш web-site: www.litopysupa.com. 
Дякуємо всім нашим фундаторам, меценатам, жертводавцям і відборцям за 
постійну підтримку видавничих проектів «Літопису УПА». 
По завершенні офіційної частини засідання від імені колективу видавництва квіт  
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