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        Кажуть,щедра душею і серцем людина – багата 

людина. І час, і життя це вже давно перевірили .  

   У нас нелегкий час зовсім вже інші категорії 

цінностей, є ще люди яким ми дійсно заздримо по- 

доброму. 

    Це  вони пам’ятають батьківську хату, старих друзів, 

відчувають біль , і радість ближнього. Один із них- 

Анатолій Юхимович Фартух. 

       Добра посмішка , усміхнені очі і серце. Яке 

відкрите людям. 

      Фартух Анатолій Юхимович народився 22 лютого 

1936 року в селі  Виступовичі на Житомирщині.  

Провів дитинство в с. Ромейковому,  куди переїхала 

сімя в 1941 році, навчався тут у початковій школі.  

Тут проживали його дідусь і бабуся Трохим Федорович  

та Настя Спиридонівна 

                   
    

 



 

Батько родом з Гончарихи , а мати з Житомирщини , де 

і народився  первісток Анатолій.  

 

 
 

 
Батько Анатолія пішов на фронт захищати свою 

Батьківщину, воював за різні села і міста. Юхим 

Трохимович  мав багато нагород за участь у Великій  



Вітчизняній війні. 

 

        Після закінчення школи Анатолій Юхимович в 

1951 році вступив до Бережанського педагогічного 

училища, яке закінчив з відзнакою .  

 

       Потім Анатолій  Юхимович здобув вищу освіту  у 

Дрогобицькому державному педагогічному інституті ім. 

І.Я.Франка.  

 

         
 

 

 Анатолій поринув у вирій студентського життя. 

Навчався добре. Брав участь у студентському хорі при 

педагогічному інституті.  



         
 

В 1959 році проходив практику, працював 

піонервожатим піонерському  таборі 

 

 

        
 

 

 



Після закінчення інституту був направлений на роботу 

директора школи с. Стинкова Калуського району , що 

на Івано- Франківщині. 

 

Працював на педагогічній роботі в Івано-Франківській, 

Черкаській (Васильків і Вікнине ) областях та Києві.  

 

        
З 1974 року переїздить до м. Черкас і працює вчителем в 

Черкаській школі №5 по 1976 рік . 

          



З 1979 року працює директором Київської середньої 

школи № 168. 

                         
        В 1970 році нагороджений медаллю «За трудову 

доблесть» , а в 1987 році отримав звання «Заслуженого 

учителя України».  

         Вийшовши на пенсію ,  він переїхав з Києва до 

Катеринополя доглядати хвору маму.  

 

Один із засновників першого Незалежного  

інтелектуального  центру в Україні. Він відновив 

традицію рукописної книги . Заснував у вільному 

Інтелектуальному просторі серію «Українська народна 

бібліотека». 

   Вийшли у світ його  книги «Думи українця. Політична 

палітра України у віршах»; «Бартер»; «Про Великий 

Державний Герб України; Інтелектуальна монада і 

пенсійне забезпечення» ; «Жива Україна» ; 

«Хроносумія». 



Зараз Анатолій Юхимович на заслуженому відпочинку, 

проживає в Катеринополі. Займається своєю 

улюбленою справою- пише вірші. Анатолій Юхимович 

є частим гостем районної бібліотеки. Він дарує 

районній бібліотеці книги – художні твори,  науково- 

пізнавальні, енциклопедіЇ,  журнали , а також робить 

підписку на періодичні видання «Шлях перемоги», 

«Нація і держава», «Персонал плюс».  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Вірш з книги «Думи українця»  

                            «Батьку Тарасе» 

          Наш батьку Тарасе, не спить наша правда, 

          Прокинулась в сітях, їх важко порвати. 

          Хотілось забути  всі кривди й неправди,   

          Та сіті стискають. Чужинців багато. 

 

               Свої своїх душать, чужим продаються, 



               Чуже стало модним для них, як прикраса. 

               Своє не цінують, над рідним сміються. 

              Та рвуться вже сіті- кайдани, Тарасе. 

                                          1996р. 

      Книга «Думи українця» Анатолія Фартуха – це 

перший створений у вільному Інтелектуальному  

Просторі віршований твір, у якому автор вводить  в 

науковий обіг поняття ЕКСКОМУНІЗМУ- назва для 

перехідного , посткомуністичного етапу системної 

кризи, дає всебічну характеристику особливостей цього 

унікального політичного  феномена новітньої історії 

України 90-х років ХХ століття Це своєрідна  

енциклопедія вільної думки, у який законодавча 

інформація про сучасне, минуле і майбутнє України , 

розвиток національної моралі, культури і віри , де 

кожна строфа, вірш можуть бути темами окремої 

дисертації, монографії чи статті. 

 

                             **************** 

                            «Жива Україна» 

      Жива Україна - як мова жива, 

     Жива Україна - як воля жива, 

     Жива Україна –як віра жива. 

     Жива Україна – РУНВіра жива… 

 

                Жива Україна – як рідні слова. 

                Жива Україна -  Шевченка слова, 

                Жива Україна – як Лесі слова, 

                Жива Україна – Франкові слова… 

 



    Жива Україна – як пісня жива,  

    Жива Україна – як мати співа. 

    Жива Україна – як батько співа. 

    Жива Україна – родина співа. 

 

              Жива Україна – як  праці хвала, 

              Жива Україна – козацтву хвала, 

              Жива Україна – братерству хвала. 

               Жива Україна – Дажбогу хвала. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************** 
 

                     «Не убий» 

 

      Не катуйте людей за думки, 
      Не вбивайте за думку нікого. 

   Думка- промінь душі на віки. 
         Думка- промінь людини від Бога. 



 
3.03.2006р 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатолій Фартух продовжує аналіз процесів 

суспільного буття українців в умовах функціонування 

системи дикого екскомунізму, посткомуністичного 

етапу системної кризи,  

яка охопила Україну після здобуття нею незалежності. 

«Хроносумія» є продовженням книги «Думи українця. 

Політична палітра і віршах» (1996). 

 
 

**************** 
 

«Надія і любов» 

На яничар, хапуг.манкрутів і злодіїв 
 Не покладайте, браття, жодгної надії, 
Вони ж бо Вільну Україну не будують,  

А нагло розкрадають,душать і шинкують. 
 



 Нам з демократами, що плачуться і просять? 

Скажіть,де ж боволю на тарілочці підносять? 
    Ніде такого чуда в світі не буває. 
    Перемагає той, хто вірну зброю має. 

 
А зброя вірна ця – любов до Батьківщини,  
Що не віддасть чужинцям рідну землю, сину. 

Любов до України нас навік єднає. 
За зброю, українці, іншого немає. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Душа поета Анатолія Юхимовича Фартуха завжди 

постає перед нами щирою і безкомпромісною: "Біль. 

Невтихаючий. Він протинає все : від миттєвого 

незадоволення собою до синівського болю за долю роду 

свого, народу, нації - всієї України...Свій гнівний 

протест від безладдя в країні поет творить щирим 

словом, яке вилилось у сім поетичних рукописних 

збірок.  



 

                                        ****************** 
 

    У серії «Українська народна бібліотека « вийшла у світ 

книги і брошури : 

1. А. Фартух. Думи Українця, Політична палітра України у 

віршах (1996,199,2004,2006,2007,2008) 

2. А.Фартухов . Бартерп. (1997,1999).  

3. А.Фартухов. Про Великий Державний Герб України  

(1999). 

4. А.Фартухов. Інтелектуальна монада і пенсійне 

забезпечення (1999, 2004) 

5. А.Фартух. Жива Україна (1999,2001,2003,2004,2005, 

,2006,2008) 

6. З.Олексієнко. Сімейні вірші. Симфонія родинного 

життя (2000). 

7. А.Фартух. Хроносумія  (2009) 

8.                            
9. Анатолій Фартух пропонує авторській групі по розробці 

ескізу Великого  державного Герба України  внести  

деякі доповнення і уточнення  до ескізу, щоби створити 

Герб Української Держави.  



 

В 2010 році Анатолій Юхимович видав книгу «Чари 

кохання»,  де зібрані всі  ліричні вірші про кохання.  

 В усіх книгах подарованих 

Катеринопільській центральній 

районній бібліотеці є особистий 

екслібріс Анатолія Юхимовича 

. 
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