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Фединчук Богдан Миколайович - письменник, журналіст, член націо-

нальної спілки письменників України, член літературного об’єднання 

«Натхнення» Нетішинської центральної міської бібліотеки. 

 

Народився 7 січня 1971 року в с.Старі Кути Косівського району Івано-

Франківької області. 

 

Перші кроки стежиною науки - місцева восьмирічка, їх продовження - 

Кутська середня школа. Паралельно - поезія. Вищу освіту здобув у Ка-

м'янець-Подільському педагогічному інституті (1987-1992рр.). Після його 

закінчення викладав в освітніх закладах Розтоків, Косова, Нетішина. 

Згодом працював журналістом місцевої газети „Енергобудівник". З 2005 

року - в інформаційно-аналітичному відділі Нетішинського виконавчого 

комітету міської ради.  

Нині спеціаліст відділу з організаційних питань, зв"зків з громадсь-

кими організаціями та засобами масової інфорамції виконавчого комітету 

Нетішинської міської ради. 

Член національної спілки журналістів України. Виховує двох синів. 

 

Становлення Богдана Фединчука як творчої особистості відбувало-

ся під впливом майстрів авангардного слова Івана Андрусяка, Тараса Де-

вдюка, Миколи Близнюка, Богдана Радиша та багатьох інших. 

 

В 2005 році вийшла перша поетична збірка Б.Фединчука «Діти місяч-

ного світла», в 2015 «Люстрація любов’ю». 

 

 Інтимна лірика поета захоплює своєю щирістю. «У ній бурхлива по-

вінь чоловічих почуттів злилася з ніжною красою Жінки. Коли серце лі-

ричного героя готове на самопожертву і шалено б'ється від щастя, не-

сподівано приходять непорозуміння і відчуженість, сіючи недовіру і три-

вогу. Та все-таки у найважчу хвилину ми, чоловіки, вдячні долі за непі-

дкупне справжнє кохання, єдине і неповторне. Як день змінює ніч, вхо-

дить воно в наше життя» – пише про поета М.Близнюк. 

 

Прискіпливий читач не зможе не помітити мелодійності віршів, які на-

че народилися стати піснями. Це не випадково, адже автор грає на гітарі 

і пише музику на власні тексти. 

Творчість Богдана Фединчука як пісня, радісна і сумна, проста і незви-

чна. Освячена споконвічною любов'ю до Жінки.  

Твори автора просякнуті гумором, любовними перипетіями, різно-

барвними асоціаціями. 
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