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Вступне слово 

 

Я рада вітати вас на сторінках другої публікації «У пошуках мого 

коріння», цифрового інформаційного видання періодичного характеру, 

підготовленого Посольством Аргентинської Республіки в Україні, що має за 

мету познайомити з особистостями українського походження в науковій, 

культурній та бізнесовій сферах Аргентини.  

 

Історія української громади в Аргентині бере свій початок з кінця ХІХ 

століття та вважається сьомою українською діаспорою у світі за своєю 

чисельністю, яка за приблизними оцінками налічує 450 000 українців та їх 

нащадків. 

 

Можна виокремити чотири головні, але не виняткові, хвилі міграції 

українців до нашої країни: 1897-1914 років, 1920-1939, 1946-1960 рр., та з 1994 

року до нині. Перша організована міграція країнців відбулася до міста 

Апостолес у провінції Місіонес. Кожна з цих хвиль дала Аргентині багато 

цінних особистостей, оскільки як відомі люди, так й ті, хто залишається 

невідомим для широкого загалу, своєю працею, зусиллями, творчістю, 

цінностями та знаннями зробили значний внесок у формування сучасної 

Аргентини. 

 

Слава про щедру гостинність Аргентини досягла далекої Східної та 

Центральної Європи. Наша країна відкрила свої двері для потужної та плідної 

серії міжнародних міграцій. 

 

Важливо виокремити ту роботу, яку виконують організації української 

діаспори в Аргентині в пошуках збереження українських традицій в нашій 

країні.  
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Наразі Українська Центральна Репрезентація (RCU) 

(www.rcukra.com.ar), яку очолює знаний нейрохірург та Почесний консул 

України в провінції Буенос-Айрес, Д-р. Педро Лилик (http://lylyk.com.ar/),  

об'єднує понад 30 асоціацій української діаспори, основними членами яких є 

Українське культурне товариство ПРОСВІТА (www.prosvita.org) на чолі з Арх. 

Хорхе Данилишиним та Українське Товариство "Відродження" під 

керівництвом Віктора Будзінські. 

 

Українська палата торгівлі і промислу в Аргентині (CAUCI) 

(www.cauci.com.ar), Президент Інж. Фернандо Сфейр та Виконавчий директор 

Олег Яхно,  з моменту свого заснування в 1992 році проводить інтенсивну 

роботу з просування двосторонньої торгівлі. 

 

Заглиблюючись в історію Аргентини можна дізнатись про українців та 

нащадків українців, які досягли успіху в різних галузях та сферах, як на 

національному рівні, та і в різних регіонах нашої країни та навіть на 

міжнародному рівні. 

Команда Посольства Аргентинської Республіки в Україні 

 

 

http://www.rcukra.com.ar/
http://lylyk.com.ar/
http://www.prosvita.org/
http://www.cauci.com.ar/
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Варто згадати про таких особистостей як біохімік та лауреат 

Нобелівської премії з медицини Сезар Мільштейн, піаністка Марта Аргеріч, 

музикант-фольклорист Орасіо Еухеніо "Чанґо" Спасюк, поетеса Алехандра 

Пісарник, письменник Сесар Тіемпо, актор й музикант, член музично-

гумористичного гурту "Les Luthiers" Маркос Мундсток, засновники та 

власники комплексів по вирощуванню та переробці мате "Росамонте" 

Деметріо Гренюк та "Романсе" Мігель Анхель Герула, автор нещодавньої 

публікації про українську громаду "Наші люди" Хорхе Баланда, олімпійський 

призер Педро Стецюк, метеоролог Надія Зинченко, біохімік та вірусолог 

Пабло Голдшмідт, демограф-дослідник української діаспори, випускник 

Університету Буенос-Айрес Олег Воловина, колишній футболіст Хосе Чатрук, 

футбольний тренер Хосе Нестор Пекерман серед багатьох інших. 

 

Історії, які розповідаються у цьому та в наступних виданнях, 

розміщуються в алфавітному порядку та не носять вичерпного характеру, а 

натомість прагнуть передати багатство в різноманітті життєвого досвіду 

респондентів, включаючи особистостей української громади, знаних на 

міжнародному рівні, які досягнули великого визнання  в суспільстві, що у 

свою чергу відображає дієвість зв’язку між Аргентиною та Україною через 

діаспору. 

 

Цей інформаційний бюлетень є відкритою ініціативою для участі нових 

діячів української громади в Аргентині. Я вітаю тих, хто зацікавлений 

прийняти участь у наступних випусках та запрошую поділитися своїми 

історіями, спогадами та досвідом, написавши нам на електронну адресу 

eucra@mrecic.gov.ar.  

З найкращими побажаннями,  

 

 

 

Елена Летісія Мікусінскі 

Посол Аргентинської Республіки в Україні 

mailto:eucra@mrecic.gov.ar
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Передмова від Народного депутата України 
Святослава Юраша 

Голови підкомітету з питань зв'язків і захисту прав 
та інтересів українців за кордоном Комітету Верховної 

Ради України з питань зовнішньої політики та 
міжпарламентського співробітництва 

 
2020-ті роки мають стати особливими у 

відносинах між Україною та українською діаспорою. 

Наші громади у містах та містечках Аргентини вже 

більше ніж за сто років заклали підвалини для 

особливих відносин між нашими державами. Ми вже 

давно не незнайомці, а скоріш старі приятелі. 

Незважаючи на тисячі морських миль між нами, наші 

народи стали сусідами. Українці та аргентинці живуть 

на одних вулицях, слухають схожу музику та їх діти грають на тих самих 

майданчиках.  

 

Мене завжди захоплював феномен діаспори. Однаково величним є і та 

сміливість, яку проявили емігранти при подоланні всіх труднощів, пов’язаних 

із переселенням, і доброта та щирість народу, який їх прийняв. І у свій час 

аргентинський народ неодноразово сприяв нам, іноземцям з іншого 

континенту, у пошуках прихистку, роботи та, найголовніше свобод. Не 

отримавши землю в Україні, ми отримали змогу обробляти її в Апостолесі. 

Тікаючи від політичних переслідувань, нам надали свободу слова, і ми почали 

друкувати «Українське слово». Рятуючи своїх дітей від економічного занепаду, 

ми змогли віддати їх в аргентинські школи та університети міста Беріссо. Для 

300 000 тисяч українців Аргентина стала землею можливостей і розвитку. І 

таким чином ще з кінця ХІХ століття аргентинці роблять все можливе задля 

збереження наших  традицій, мови та віри.  

 

Депутат 

Святослав Юраш 
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Відносини Буенос-Айреса та Києва мають 300 000 тисяч можливостей, 

мостів та історій дружби. Закордонні українці Аргентини є найкращими 

послами України у всіх сферах без виключень. Від медицині і до спорту, вони 

пишуть історії одночасно двох країн, які так далеко один від одного на 

політичній мапі, але поряд за спільними ідентичностями. Адже бути сусідами, 

знаходячись на різних континентах, - це диво, яке стало можливим завдяки 

гостинності аргентинського народу та сміливості українських емігрантів.  

 

Нове покоління українських дипломатів та політиків має вибудувати 

особливі відносини із українською діаспорою в Аргентині. Про неї мають 

більше писати в підручниках з історії, нові освітні програми обміну мають 

створитися між університетами обох країн, глибше співробітництво повинне 

вибудуватися у царині культурної дипломатії. Без перебільшення, Українська 

держава має створити всі можливості для діаспорі та її легкого відвідування 

України, вивчання історії та, особливо, мови. Адже українці – це велика сім’я, 

що живе на кожному континенті, і ми маємо знати більше про своїх родичів. 

 

Особливі можливості для подальшої співпраці існують, вочевидь, у 

сферах сільського господарства, медицини та ІТ. Це ті три базові площини, 

що є однаково важливими для наших країн і на яких можна створити спільну 

візію двосторонніх відносин. У розроблені дорожньої карти спільного 

майбутнього Аргентини та України мають брати участь, перш за все, 

українські сім’ї міст та селищ нашого латиноамериканського друга та 

партнера. Така карта мала б включати в себе їх досвід, знання та бачення 

можливостей та викликів: від питань поглиблення торгівлі і до зусиль щодо 

зменшення викидів СО2 у атмосферу.  

 

Для кожного з українців історія діаспори є особливо надихаючим 

прикладом віри в себе, сміливості та гостинності. Це історія про свободу, 

втрачену на Батьківщині, та знайдену у новій країні. І наша вдячність 



 

 7 

аргентинському народу за таку допомогу має бути закарбована у конкретних 

прикладах співробітництва, яке буде покращувати життя обох народів.  

 

Святослав Юраш* 

 

 

 

 

*Святослав Юраш - Народний депутат Верховної Ради України ІХ 

скликання з серпня 2019 року, обраний по загальнодержавному 

багатомандатному округу за списком політичної партії "Слуга народу". 

Голова підкомітету з питань зв'язків і захисту прав та інтересів українців за 

кордоном Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та 

міжпарламентського співробітництва. Глава Постійної делегації у 

Парламентській асамблеї ГУАМ, заступник члена Постійної делегації 

Верховної Ради України у Парламентській асамблеї ЄС - Східні сусіди (ПА 

ЄВРОНЕСТ), керівник групи з міжпарламентських зв’язків з Республікою Індія, 

керівник групи з міжпарламентських зв’язків з Федеративною Республікою 

Бразилія, керівник групи з міжпарламентських зв’язків з Ірландією, заступник 

співголови групи з міжпарламентських зв’язків з Румунією, заступник 

співголови групи з міжпарламентських зв'язків з Державою Ізраїль, заступник 

співголови групи з міжпарламентських зв’язків з Японією, секретар групи з 

міжпарламентських зв’язків з Сполученими Штатами Америки. 
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Міріам Бекер 

Журналістка, кулінар, автор серії 

книг "Пристрасть до єврейської кухні", 

"Пристрасть до шоколаду", "Пристрасть 

до сиру" та "Пристрасть до тортів" 

“Я почала свій шлях  у журналі "Buenas Tardes, 

Mucho Gusto" («Доброго вечора, смачного!»), а 

потім, більше десятиліття пропрацювала в 

однойменній телепрограмі. Я написала книги, 

працювала радником в компаніях і продовжую працювати на кухні 

зі справжньою пристрастю.  

Моя колонка 

споживача в журналі 

"La Nación Revista", яка 

публікуєтьсяі щонеділі, 

є відповіддю на моє 

бажання зажди бути зі 

споживачем, адже 

насправді всі ми – 

споживачі.  

Я насолоджуюся 

простими стравами, 

люблю пригощати тим, 

що я готую за рецептами 

іммігрантів, які 

збагатили нашу 

гастрономію, також 

захоплююсь  стравами 

кухні гурме та  

рецептами нинішнього 

покоління кухарів з 

новими пропозиціями..”  

Журналістка Міріам Бекер 

Стаття в журналі "Buenas Tardes, Mucho Gusto".  

Стаття в журналі "Buenas Tardes, Mucho Gusto".  
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Почесна відзнака премією Мартін 

Ф'єрро від Аргентинської асоціації 

журналістів радіо та телебачення  

Міріам Бекер за її роботу в 

телепередачі “Buenas Tardes, Mucho 

Gusto” («Доброго вечора, 

смачного!») 

Інтерв'ю Міріам Бекер журналу 

"CARAS",1988. Видавництво 

Perfil.  

Міріам Бекер готує страви разом з 

актором Даріо Вітторі в 

телепрограмі “Двадцять жінок ” 

на каналі ATC. 
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Даніель Бекер 

Архітектор Випускник 

Університету Буенос-Айреса, 

отримав ступінь магістра 

архітектури в аспірантурі дизайну 

Гарвардського університету і є 

професором спеціальностей 

«Урбаністична архітектура» та 

«Архітектура» в Університеті Буенос-

Айреса. 

 

Маючи понад 30-річний професійний досвід, 

його робота в галузі культури, громадське 

будівництво, ландшафтного дизайну, громадського 

простору, збереження та містобудівної діяльності дала 

Даніелю Бекеру значне професійне визнання як на 

місцевому, так і на міжнародному рівні. Архітектор 

Бекер здобув багато відзнак, зокрема перша премія 

Національного конкурсу ідей та урбаністичних проектів 

за проектування Парку Lineal Paseo del Bajo y Entorno 

(2017), перша премія Міжнародного конкурсу за проект 

Культурного центру Двохсотріччя/CCK (2006), перша 

премія за проект Центрального парку Мендоси (2004), 

перша премія за ген-план Університетського містечка та 

парку пам’яті  (1998). Він отримав першу премію на 

Бієнале архітектури в Буенос-Айресі (1995), перші чотири 

нагороди на Бієнале архітектури Університету Буенос-

Айреса (2013/2019), золоту медаль на Бієнале в Майамі-

Біч (2003) та Премію Вітрувія новому поколінню 

архітекторів від Національного музею образотворчих 

мистецтв (1999).  

 

Також хочеться виокремити проекти, здійснені для 

IUAS AySA в Палаці проточної води (2018), Музей Голокосту в 

Буенос-Айресі (2017), Інститут мистецтв UNSAM (2015), 

Університет Морено (2014), проект Музею двохсотріччя, на 

Тейлорській митниці (2009).  

Культурний центр 

Двохсотріччя 

Архітектор Даніель Бекер 

Парк дель Бахо  

Музей Голокосту  
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“Міріам: Моє ім'я Аїда Марія Мільман, але в професії як журналістку та 

кулінара мене знають як Міріам Бекер. 

 

Даніель: Моє ім'я Даніель Бекер, я архітектор та викладач в університеті, і 

моя мама Міріам Бекер.  

 

        Які родинні зв’язки пов'язують Вас з Україною? 

 

Міріам: Маю українське коріння по батьку. Мого тата звали Самуель 

Мільман. 

 

Даніель: Моє українське коріння по маминій лінії. Мого тата звали Хосе 

Бекер, його батьки були з Молдови. 

 

 Чи знаєте Ви, в якому році вони емігрували з України? В якому 

населеному пункті вони проживали? В якому населеному пункті Аргентини 

вони оселились? 

 

 Міріам: Мій дід, Габріель 

Мільман народився близько 1880 

року; мій батько, Самуїл, 

народився 16 березня 1908 року і 

прожив у містечку де народився 

до 10 років, всі Мільмани та сім'я 

моєї бабуся Леї Кан також були з 

того містечка. У 1918 році моя 

бабуся поїхала з трьома дітьми 

(Самуелем, Діною та Луїсом) до 

Аргентини, де вже рік як 

перебував мій дідусь Габріель. Всі 

вони були з Бершаді, "останнього 

штетлу", на Вінниччині. 

(В Аргентині) Вони оселилися у столиці, де розвивали комерційну діяльність з 

продажу продуктів харчування. Сім'ї Мільмана та Кан були гордими українцями, як 

вони самі це розповідали своїм онукам, згадуючи історії минувшини. 

 

Даніель: Все що, я знаю про своє коріння – я знаю від моєї мами, Міріам Бекер. 

 

 Чи відомо Вам про родичів в сучасній Україні?  

містечко Бершадь, Вінницька область 
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Міріам: У нас немає родичів в Україні. В крайньому випадку, нам про них не 

відомо. 

 

  Зберігаєте або пам’ятаєте будь-які 

традиції?  

Даніель: мама мені нагадує. 

 

Міріам: Я пам’ятаю кулінарні традиції 

українського столу. Все було дуже «кріпким». 

Пряним або солоним, але всього було багато: 

як у кількості так і в смаку. Їжі було багато, і 

ніколи не бракувало чарчини з білим 

алкогольним напоєм. У величезних  сервантах, 

що стояли в  їдальні моєї бабусі Леї завжди 

було багато українських солодощів та напоїв. 

 

 Також  випічка, дріжджове тісто якої було 

непереборною спокусою для дітей та 

дорослих. І не кажучи вже про торт 

Наполеон.. 

 

Я успадкувала велику частину сімейних рецептів, які потім відтворила у своїх книгах 

та телевізійних шоу. 

 

 Чи бажаєте поділитися спогадами, які пов'язують Вас з Україною?  

Міріам: Я залюбки ділитимуся з дітьми та родиною спогадами, які наближають 

мене до України. Важливо пам'ятати про своє коріння та ділитися історіями про 

своє походження, адже моя країна, Аргентина, це сума іммігрантів, які приїхали на ці 

землі та продовжували робити те ж, що вони робили на Батьківщині, а в багатьох 

випадках, поєднували це з новими можливостями. 

 

 Як ви вважаєте, чи можливо в майбутньому пожвавити зв’язки із 

країною ваших предків? 

Міріам: Це, безсумнівно, важливо, і цілком можливо активізувати зв’язки із країною 

моїх предків. Я сподіваюся і дуже хочу, щоб ми досягли цього. 

 

Daniel: Я сподіваюсь, що колись я зможу викладати в університеті в Україні та 

матиму можливість розповісти про проекти, які ми здійснили в Аргентині”. 

 

 

Журналістка Міріам Бекер 
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Даніель Фрайберг 

 

Композитор, піаніст, 

музичний продюсер 

 Видатний композитор, 

аранжувальник, піаніст та 

музичний продюсер, який 

проживає в Нью-Йорку.  Даніель 

Фрейберг провів більшу частину 

свого життя на перетині 

музичних світів: класичного, 

джазового, року та 

латиноамериканського. 

 

Джазові аранжування Даніеля Фрайберга виконували Стефан Грапеллі, Big 

Band Dizzy Gillespie All Stars з Пакіто д'Ріверою, The Wynton Marsalis з оркестром 

Lincoln Center, Реджина Картер, Клаудіо Родіті, WDR Big Band та The Swiss Big Band,  

Хорхе Дальто з Едді Гомесом. 

 

Композиція Даніеля Фрайберга "For Lenny" включена в альбом Пакіто д'Рівери 

"Song For Maura", який був нагороджений премією "Греммі" як найкращий 

латиноамериканський джазовий альбом 2014 

року, а також отримав премію "Греммі Латіно". 

Його роботи включені в альбоми популярних 

артистів Марка Ентоні, Хосе Фелісіано, 

Чаянни, Хосе Хосе, Крістіана Кастро, Ольги 

Таньон, Едніти Назаріо, Чео Фелічіано, Джеррі 

Рівера та Віллі Колона. 

 

 Деніел Фрейберг пише музику для  

кіно та телевізійних проектів, співпрацює з 

HBO, NETFLIX, Summit Entertainment-Lions 

Gate, National Geographic, Discovery та з 

незалежним кіно. 

Пароплав «Арланза» 

 

Композитор Даніель Фрайберг 
 

місто Одеса 
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        Які родинні зв’язки пов'язують Вас з Україною? 

 

 Мої бабуся й дідусь по батьківській лінії народилися в Україні.  

 

 Чи знаєте Ви, в якому році вони емігрували з України? 

 

 Мій дідусь емігрував з батьками та братами близько 1905 року. Сім'я 

моєї бабусі мусила виїхати з Одеси. Вони вирушили спочатку до Польщі, а 

звідти до Аргентини. Моя бабуся, її дві сестри, її брат, її батьки та бабуся по 

матері прибули до Буенос-Айреса 16 вересня 1922 року на пароплаві «Арланза» 

з Шербургу. 

 

 В якому населеному пункті вони 

проживали? 

 

Мій дід по батьківській лінії, 

Грегоріо Фрайберг, народився в невеликій 

аграрній колонії Новополтавка  у 1903 році. 

Моя бабуся по батькові, Єва, народилася в 

Одесі в 1908 році. Вона мешкала в Одесі зі 

своїми батьками, на вулиці, яка в той час 

називалася Старапортофранківська, де вони тримали магазин меблів.  

 
   В якому населеному пункті Аргентини вони проживали? 

 

Сім'я мого діда емігрувала близько 1905 року до сільськогосподарської 

колонії Санта-Фе, Аргентина, завдяки допомозі єврейсько-німецького мецената 

Моріца фон Гірша. Маючи кредити, надані Єврейською асоціацією з 

колонізації, мій прапрадід Юдель Фрейберг придбав матеріали щоб можна 

було працювати на полях. Потім вони переїхали до Кордови, де мій дід 

Грегоріо Фрайберг та його брати врешті відкрили магазин. Мій батько Маурісіо 

Фрайберг народився в Кордові. 

 

 Чи відомо Вам про родичів в сучасній Україні?  

 

Нічого не відомо. 

 

 Зберігаєте або пам’ятаєте будь-які традиції?  

Любов до сім'ї, музика й культура загалом. 

селище Новополтавка 

Миколаївської області 
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 Чи є українські звичаї, які пов'язують Вас з Вашими предками?   

 

   Їжа! Вареники, медівник, борщ... 

 

 Чи бажаєте поділитися спогадами, які пов'язують Вас з Україною?  

Ось фото моєї бабусі Єви (Чави) Гербер, яке було зроблене в 

Одесі, і фото весілля моїх бабусі й дідуся Єви Гербер та Грегоріо 

Фрайберга в Буенос-Айресі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Як ви вважаєте, чи можливо в майбутньому пожвавити зв’язки із 

країною ваших предків? 

 

Звичайно! 

Єва Гербер 
Весілля Єви гербер та Грегоріо 

Фрайберга в Буенос-Айресі 



 

 

Карлос і Валерія Шапіра 

Бухгалтер, колишній суддя   

Національної премії якості 

Карлос Шапіра - син Натана Шапіри та Малки 

Тршини. Він бухгалтер, бізнес-радник з питань, 

пов'язаних з якістю, продуктивністю та витратами, а 

також колишній суддя Національної премії якості. 

Поціновувач музики за покликом душі та освітою, 

також викладає на курсах оперної та класичної 

музики в Професійній рада економічних наук. 

Одружений, має 3 дітей та 3 онуків. 

 

Журналістка та учасниця танго- 

дуету "Las minas del tango reo" 

 Дочка Карлоса Шапіри та Марти 

Пшедновець. Має науковий ступінь в галузі 

комунікаційних наук та журналістики. Була 

редактором журналу «La Nación» та редактором 

газети «La Nación». В даний час вона працює 

незалежним редактором та директором з 

питань комунікацій "Спосіто та Партнери". 

Валерія  також є учасницею танго-дуету танго 

"Las minas del tango reo". Заміжня і живе в 

Буенос-Айресі. 

“Мій батько народився в 1904 році в 

Коломиї, сучасна Івано-Франківська область, 

Україна. Його дитинство поєднувало і працю, і 

квазіспорт, адже плавати він навчився в річці 

Прут - каже Карлос Шапіра, син Натана, який 

прибув до Аргентини в 1926 році.  

Валерія Шапіра 
 

Карлос Шапіра 
 

місто Коломия, Івано-
Франківська область 
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Для Валерії, однієї з трьох дітей Карлоса та внучки Натана, згадка про її 

діда пов’язана з "особливою людиною, яка погано розмовляла іспанською, але 

говорила красиві та цікаві речі". 

“Сімейні фінансові негаразди змусили його покинути Коломию. У 1926 році він 

прибув до Аргентини і зміг перевезти туди свої трьох сестер до початку війни. У 1939 

році місто перейшло до радянських рук, які включили  його до складу України”. 

Карлос каже, що прізвище Шапіра або Шапіро (похідне від слова "сапфір") там 

було дуже поширене як, наприклад, Гонсалес в Аргентині. "Я все життя шукав і 

отримував контакти з іншими людьми з прізвищем Шапіра, але жоден не виявився 

нашим прямим родичем. П'ятнадцять років тому Шапіра з України відвідав мене в 

Аргентині. Це була тепла зустріч злегким відтінком розчаруванням від того, що ми з 

різних генеалогічних гілок”.  

Минуле життя в Коломиї померкло для нас, коли виявилося, що після війни ми 

не змогли віднайти жодного родича. Пошуки були невдалими роками. Після стількох 

пошуків родичів, які вижили, у наших серцях лишилася лише назва містечка. 

"Якщо ми й пам'ятаємо щось з минулого, то це саме український фольклор, що 

зачаровує нас рухом та енергією, що відображається в танці", - каже Карлос, батько 

дуже дружньої сім'ї, в якій всі глибоко насолоджуються музикою. 

Валерія кілька років тому їздила до Польщі, в пошуках свого коріння, і там вона 

змогла знайти інформацію про свого іншого діда (по материнській лінії). 

"Я думаю, що моя подорож до тієї частини Європи певним чином вшанувала 

пам'ять всіх моїх бабусь та дідусів, включаючи Натана. Мені вдалося бути ближче до 

тих історій про тугу та зусилля, про сумні та щасливі згадки, які вони розповідали 

мені в Аргентині. Я зрозуміла наскільки вони були стійкими, і з гордістю усвідомила 

чого вони досягли, почавши своє життя з нуля далкео від дому". 

Три покоління сім'ї Шапіра: Натан, Карлос та Валерія 
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Вшановуючи пам'ять 
Рамона Едуардо "Нене" 

Гренюка* 
                                                                          

 Бізнесмен, власник 
виробничої компанії з 
виробництва мáте "Rosamonte" 
 

Рамон Гренюк, а краще «Нене», як 
його любили називати, - ще один приклад 
вже другого покоління українців, які 
проживають у провінції Місьйонес, 
Аргентина. 

 
Разом із братом Луїсом Анхелем, 

«Неґро», Гренюком вони змогли створити 
одне з найважливіших агропромислових 
підприємств не лише в Місьйонес, а й в 
Аргентині, що виготовляє продукцію під 
маркою «Rosamonte». 

 
Успіх завжди крокує поруч з історією, 

а історія братів Гренюків тісно пов'язана з 
їхніми батьками та бабусями та дідусями. 

  

Гренюки приїхали до Місіонес з рідного 
Хотимира (Івано-Франківська область) під час 
«міграційної хвилі» 1901 року. 

 
 Іван Гренюк та його дружина Євдокія 

Скромеда оселилися в так званій Колонії Сан-
Ісідро, в декількох кілометрах від міста 
Апостолес, провінція Місьйонес.  

 
Там у 1910 році народився Дон Деметріо, 

без сумніву, «батько» цього аграрного проекту. 
Їхні діти згадують його «закоханим в мáте». 

 
 
 
* Уривок із книги "Наші люди: історія українських нащадків" журналіста українського походження з 

провінції Місьйонес Хорхе Баландй. За редакцією видавництва Національного університету Місьйонес. 
Посадас, 2016. 

 

Хотимир, Івано-Франківська 

область 

 

Рамон Едуардо "Нене" Гренюк 
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Напрямок діяльності їхніх підприємств завжди був новаторським, креативним, 
інноваційними, до роботи залучалися мешканці провінції Місьйонес. 

 
Його основна діяльність - невеличкий млин в Колонії Сан-Ісідро дозволив вивів 

свій бренд «Rosamonte» на перше місце в Аргентині, яке традиційно займали потужні 
млини. 

 
Він був не з тих підприємців, що думають лише про свій бізнес. Дон Деметріо 

високо цінував та розвивав стосунки зі своїми колегами- виробниками, мав 
всеохоплюючий погляд на розвиток бізнесу. 

 
Згадуючи про те багатогалузеве господарство своїх бабусь і дідусів та батьків, 

він переніс ці спогади у свою підприємницьку діяльність: першим почав промислово 
розводити рибу, розвивав розведення великої рогатої худоби, почав вирощувати чай, 
відкривав супермаркети та працював в інших видах діяльності. 

 
Він завжди вірив у свою Місьйонес, тому не припиняв інвестувати в рідну 

провінцію, забезпечуючи все більшу кількість її мешканців гідною роботою. 
 
Десятки установ знали не зі слів про його щедрість. Чимало спортсменів з 

«червоної землі» (одна з народних назв провінції), які переросли рівень рідної 
Місьйонес, не залишилися без підтримки «Rosamonte», компанія виступала їхнім 
спонсором, що аж ніяк не було 
частиною рекламної стратегії: «Нене» 
вірив у спорт. 

 
Він не забував про своє 

походження, став першим почесним 
консулом України в Латинській 
Америці – почесна місія, яку він 
прийняв від імені свого улюбленого 
батька – Димитрія. Громада 
українських нащадків завжди мала 
його підтримку та заохочення до 
діяльності. 

 
 У 1995 році він відвідав землю 

своїх бабусь і дідусів, приїхавши до 
Хотимира, маленького села, звідки 
колись емігрували Гренюки. Він дуже розчулився побачивши старий будинок, в якому 
колись жила родина його бабусі і дідуся. 

 
Під час цієї поїздки він був головною особою та натхненником офіційної 

делегації уряду провінції Місьйонес, яку очолював тогочасний губернатор Федеріко 
Рамон Пуерта. З цієї нагоди було підписано угоду про співробітництво між 
Тернопільською областю та провінцією Місьйонес. 

 
Рамон Гренюк помер у віці 73 років після тривалої хвороби, це трапилося 24 

лютого 2019 року.  

Ramón Eduardo “Nene” Hreñuk 
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Безсумнівним є те,  й багато людей зі мною погодяться, що Нене Гренюк був 

одним із найвидатніших підприємців за останні 50 років в провінції Місьйонес. 
 

Історія "Rosamonte" 
 

 Наприкінці 50-х років XX століття 
Дон Деметріо, прогулюючись своїм  
господарством, побачив рослину мáте, що 
перевищувала 20 метрів у висоту та мала 

стовбур діаметром близько 30 сантиметрів.  
 
В нього в голові виникло порівняння з 

«трояндою на горі/una rosa en el monte». З 
того моменту нікому не вдалося змінити 
думку Деметріо щодо того, що якщо він коли-
небудь матиме свій млин, то обов'язково 
назве його «Rosamonte». У 1960 році вони 

зареєстрували бренд «Rosamonte». 
 
Діти росли, і Дон Деметріо передає 

компанію в руки своїх дітей. «Нене й Неґро» (Рамон та Луїс) переймають керівництво 
компанією і працюють разом зі своїм братом Хуаном та молодшими сестрами. 

 
Наприкінці 70-х вони 

розміщувались в Лоте 52 міста 
Апостолес, де сьогодні розташований 
агропромисловий комплекс. Спочатку 
було встановлено велику за розмірами 
сушарку, а потім вже й перенесено 
млин, який до того часу ще працював у 
Колонії Сан-Ісідро, і нарешті було 
побудовано сучасну адміністративну 
будівлю. 

 
Сьогодні «Rosamonte», крім 

виробництва мáте, займається вирощуванням великої рогатої худоби, вирощує чай, 
розводить рибу, володіє мережею супермаркетів. 

 
Налічується близько 1200 родин з міста Апостолес та самої провінції Місьйонес, 

які безпосередньо працюють на компанію Гренюків, якою вже володіють та керують 

діти братів-засновників компанії Гренюків. 

Рамон Гренюк як впливовий підприємець дуже часто отримував пропозиції 

обіймати різні посади в провінційних чи національних організаціях. Хоча він завжди 

відмовлявся, бо розумів, що в політиці багато разів потрібно обіцяти те, що пізніше не 

вдасться виконати. 

Деметріо та Катерина Гренюк 
Фото:  https://www.rosamonte.com.ar/nosotros 

 

Поля мáте компанії ROSAMONTE 
Fotografía:  https://www.rosamonte.com.ar/nosotros 
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У будь-якому випадку Рамон Гренюк завжди казав: «Я ціную тих, хто це робить, 

тих, хто дійсно зобов'язується перед громадою, але до тих пір, поки вони прагнуть 

дотримуватися правди та обіцянок, які можна виконати». 
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Подяка 

Журналістці Міріам Бекер 

Архітектору Даніелю Бекеру 

Композитору Даніелю Фрейбергу 

Пану  Калосу Шапірі 

Пані Валерії Шапірі 

Доктору Хуану Карлосу Чачкесу 

Пану Хорхе Баланді 

 

 

Команді Посольства Аргентини в Україні 

 

Секретарю Аріелю Максу Санчесу Ромеро 

Секретарю Мартіну Кастро 

Лесі Мілютенко 

Алехандрі Василик.  

 

 

 


