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Цього року виповнюється 100 років від дня народження Петра 
Дмитровича Яцика, українського та канадського підприємця, 
мецената, громадського діяча, організатора і засновника ряду 

освітніх та науково-дослідних фондів, спонсора найрізноманітніших 
українських проектів та студій по всьому світі. 

(1921-2001 рр.) 



    Петро Яцик – один із найбільш 

щедрих і далекоглядних 

покровителів українознавства, 

загальна сума пожертв якого 

на українські інституції в 

західному світі перевищує 16 

мільйонів доларів. 

 



Дитинство 

• Народився 7 липня 1921 року у с. Верхнє 

Синєвидне Сколівського району на 

Львівщині. 

• Закінчив 7-річну сільську школу, вчився 

на сільськогосподарських та залізничних 

курсах. 

• У сім'ї було семеро дітей.  

• Після смерті батька у 1934 році, Петро, як 

найстарший у сім’ї, взяв на себе 

відповідальність за родину. 

 



У 27 років, маючи 

100 доларів, виїхав 

до Канади. 

З 1949 р. Петро 

Яцик мешкав у 
Канаді. 

 

• У 1943 році емігрував 

до Німеччини. 

  



Найбільша комерційна ініціатива П. Яцика - приватна будівельна 

фірма Prombank Investment Limited (P. Jacyk Group) у Канаді. 

1950 р. Петро Яцик і Надя Яцик 

(донька та партнер по бізнесу) 



      У 1960-х роках, забезпечивши своє фінансове майбутнє, Петро 

Яцик великої уваги приділяв розбудові українського простору: 

направляв значні кошти на реалізацію різних наукових та 

культурних проектів української діаспори. 



Заснував Міжнародний 
благодійний фонд “Ліга 

українських меценатів” і був 
його почесним президентом.  

Підтримав видання 
українського букваря Марії 

Дейко “Рідна мова”. 

Відшкодовував кошти на 
видання українських книжок, 

на розвиток церкви. 

Був основним меценатом відомої 
“Енциклопедії Українознавства”, 
що була найкращим довідником 

про Україну для дітей та мільйонів 
українців світу діаспори. 

Фінансував видання англійською 
мовою «Історії України-Русі» 

М.Грушевського. На переклад і 
друк цієї монументальної праці 
меценат пожертвував 15 млн. 

доларів. 

Коштом мецената видано 
чимало наукових монографій з 

історії України економіки, 
політології, медицини, 

етнографії.  

Став науковим 
консультантом 
Альбертського і 

Торонтського університетів 

Назначений почесним доктором 
права Гарвардського 

університету входив до 
Наглядової ради Колумбійського 

університету 

Дав гроші на мікрофільми 
українських матеріалів з архівів 

Австрії, чим зберіг 117 років нашої 
історії. Ця колекція мікрофільмів 
офіційно називається “Збірка ім. 
Петра Яцика при Торонтському 

університеті”. 



Страшенно любив читати, особливо біографії успішних людей: 

байдуже, чи то відомого полководця, чи хокеїста – його 

цікавило, якими методами людина досягала успіху.  

Петро Яцик у своїй приватній бібліотеці, яку подарував у 2001 році Національному 

музею літератури України. 



• У 2001 році Петро Яцик став володарем 
Міжнародної премії “Людина Року” в галузі 
благодійництва та меценатства за великий 
внесок у справу збереження самобутності 
української нації як на Україні, так і за межами 
нашої держави. 

За багатолітню меценатську діяльність 

нагороджений: 

 «Почесною відзнакою Президента 

України» (1996); 

 

 до 80-ліття — орденом князя 

Ярослава Мудрого.   



• Після здобуття незалежності він часто приїздив до України. Мовна 

ситуація в Україні дуже непокоїла Петра Яцика, бо він був 

переконаний, що є мова — є й держава, немає мови — немає 

держави. Так народилася ідея конкурсу з української мови для 

української ж молоді. 



• Перший Міжнародний конкурс з 

української мови імені Петра Яцика 

пройшов у селі Моринцях (на батьківщині 

Т. Шевченка) 9 листопада 2000 року. 

Переможці конкурсу отримують 

подарунки та грошові нагороди. 

Українським лауреатам дістається 

президентська стипендія і пільги при 

вступі у вищі навчальні заклади. 

 



• Рік від року конкурс набуває популярності, бо головна його 

мета  — утверджувати державний статус української мови, 

підносити її престиж. 

Цього року через 

пандемію конкурс 

відбувався у 

дистанційному 

форматі, участь 

взяли понад 25 000 

учасників із 25 країн 

світу. 

Цікаво, що… 



“ Убогий духом не може 

бути багатим, 

незважаючи на те, скільки 

грошей він має. ” 

“ Все залежить від 

совісті людини, а не 

від її становища в 

суспільстві. ” 

“Бізнес - справа 

чесних людей. 

“Не нарікай, роби 

добру роботу, а 

винагорода прийде.” 
“Добра голова може 

здобути гроші, але гроші 

не зможуть створити 

доброї голови.” 



• Помер Петро Яцик 8 листопада 2001 року в Канаді. В 

рідному селі, на подвір'ї школи, де навчався меценат, 

встановлено пам'ятник, на якому викарбувані слова: «Я 

народився, був і помру українцем». 
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Внесок Петра Яцика у розвиток нашої культури, мови, 

історії та традицій, створення і становлення 

українських освітніх закладів та центрів має 

неоціненне значення для нашого народу, для 

утвердження молодої незалежної України. 




