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Товстуха Євген Степанович народився 7 жовтня 
1934 року в с�� Макіївка Носівського району Чернігівської 
області�� Закінчив Київський медичний інститут у 1959 ро-
ці�� Цього року виповнюється 60 років, як працює лікарем�� 
Академік Української міжнародної академії оригінальних 
ідей�� Член національної спілки письменників України�� 
Автор біографічних творів про українських композиторів, 
художніх романів, 10 збірок поезій, збірок оповідань та 
новел�� За останні три десятиріччя вчений опублікував по-
над два десятки фундаментальних праць з української на-
родної медицини, фітоетнології та фітотерапії�� Як маляр 
за півстоліття створив власну колекцію картин, що налі-
чує близько 250 полотен�� За його участю та сценаріями 
створено кілька десятків хронікально – документтальних 
фільмів, теле- та радіопередач, які повертають українській 
народній медицині, фітотерапії та фітоетнології світовий 
престиж глибинної науки та високої культури тисячоліть�� 
У 1990 році під егідою НДІ фармакології і токсикології 
вперше у світовій практиці (офіційно) створений автором 
«Фітоцентр Євгена Товстухи» – амбулаторна установа 
для надання лікувальної та профілактичної допомоги за-
собами фітотерапії��

Євген Товстуха – дипломований лікар із великою прак-
тикою, в його роду були травознаї, знахарі, які династійно 
століттями з роду в рід передавали знання застосування 
лікарських рослин при найрізноманітніших недугах�� Тіль-
ки їм відомі таємниці про чудо-зела вони передавали від 
батька до сина, від бабусі до онуки – і ті знання не вивіт-
рювалися й не губилися впродовж революцій, війн, колек-
тивізації та радянізації�� Вони жили в поколяннях, і Товс-
тухи допомагали рідним і близьким, та й просто людям 
боротися за здоров’я та за життя��

Проте особистість Євгена Товстухи – то вже зовсім 
інша інституція�� Його фітоцентр з усією командою, котру 
із селекційною доскіпливістю добирав Євген Степано-
вич, – заслужено авторитетна установа�� Колектив фіто-
центру – єдиний заклад в Україні, який на своїх гектарах 
землі вирощує весь асортимент лікарських рослин та ре-
культивує їх в радіусі 50 кілометрів від міста Яготина 
в природо-заповідних місцях, а це близько 60 наймену-

вань�� Фітоцентр Євгена Товстухи пропонує безкінечний 
асортимент рецептів фіточаїв, фітоекстрактів, лініментів 
– мазей для будь-кого, бажаючого оздоровити свої тіло 
і душу��

Євген Товстуха – чоловік знаний на всіх теренах Ук-
раїни�� В Яготині біля його воріт можна побачити людей з 
усіх усюд�� Їдуть до славетного травозная, щоб повернути 
втрачене здоров’я, але все частіше – щоб врятувати життя�� 
З усіх кутків України та світу він одержує листи, в яких 
неодмінним рефреном звучить подяка за те, що його ліки 
виявилися сильнішими за недугу�� 

Сьогодні в Яготин до Товстухи не припиняється пос-
полите паломництво звідусіль, йому дякують за допомо-
гу пацієнти з Аляски, центральної Америки, з Австралії, 
Ізраїлю та Італії, Німеччини та Франції, Чехії та Польщі 
з Росії та Білорусі, інших республік колишнього Радянсь-
кого союзу�� 

Близький друг і побратим лікаря Товстухи, видатний 
український письменник Борис Олійник сказав про нього 
таке: «Знання його – вищого порядку, оскільки воно освя-
чене безсмертником народної пісні, фольклору, звичаєво-
го права і правди�� Оце шляхетне поєднання трави, слова 
(бо ж Євген Степанович ще й поет!), глибинних шарів ет-
носу, психології індивідуума і тонке відчуття музики гор-
ніх сфер надають його добротворчій діяльності тієї особ-
ливої енергетики, яка долає бар’єри, недоступні нинішній 
офіційній медицині��

Отже, Євген Товстуха працює на здоров’я Українсь-
кої нації і всіх добрих людей на землі�� А це дається тим 
рідкісним особистостям, яких Природа благословляє на 
безсмертя»��

Вітаємо великого майстра слова, глибокого знавця 
народної етничної української медицини, лікарських 
рослин, художника слова і пензля, музикальних творів, 
Великого Митця і шанувальника природи: із роси і води, 
на многії літа Вам здоров’я і наснаги, шановний ювіляре 
– Євгене Степановичу��

Редколегія журналу, наукова спільнота Української
міжнародної академії оригінальних ідей,
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