
Клуб «Золотий вік» 
Запрошуємо до клубу для 

людей літнього віку  
   бібліотеки ім. В. Кучера 

   
 

 

Звертайтеся до  
      Бібліотеки ім. В. Кучера 

Деснянського району  
м. Києва 

 

                     Контактна інформація : 
02166,м. Київ, 

вул. Курчатова 9/21 
тел. для довідок 519-89-80 

   е-mail: bibliotekakuchera@ukr.net 
 

Чекаємо на Вас :  
     понеділок-четвер: 
             з 11-оо до 19-оо 
     неділя:  з 10-оо до 18-оо 
     п’ятниця, субота:вихідний 

останній понеділок місяця – 
санітарний день 

 

Ми завжди раді 
Вам допомогти! 

 

 

Централізована бібліотечна 
система Деснянського району 

 м. Києва 
 

    БІБЛІОТЕКА ІМ. В.КУЧЕРА 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Тимощук  
 Василь Арсентійович 

(1940-) 
    (художник, співак-аматор) 
 

 
                      

 

 

                            Київ, 2015 
 

mailto:bibliotekakuchera@ukr.net


Шановні Деснянці! 
 

      Вашій увазі пропонуємо флаєр, 
присвячений читачу нашої 
бібліотеки, художнику, 
співаку-аматору Тимощуку 
Василю Арсентійовичу 
  

    Художник Тимощук Василь 

Арсентійович — Чоловік-однолюб, 

навіки закоханий в Україну й у 

дивовижний світ природи рідної  землі.  

   У своїх пейзажах він освідчується у 

коханні осіннім туманам, які 

огортають і пестять рідний край, 

лісовому джерельцю, яке омиває, 

очищає і живить його Єдину — 

Батьківщину. 
   Через стиглі поля пролягають 
стежки-дороги, серед них — і Його 
Дорога.  

   Кожна картина художника — це 
гімн Україні, це молитва за її долю. 
Все своє творче життя він 
присвячує  Україні.  

      Співак - аматор 
   Український народ має славу 
народу дуже музичного. Василь 
Арсентійович Тимощук є не 
тільки художником, але й співаком- 

аматором. Він  володар широкого 
вокального діапазону: від 
ліричного тенора до баритона. 
Концертний репертуар співака 
складається з популярних арій та 
естрадних пісень, включаючи пісні 
народів України та зарубіжжя. 
   Співак має дуже різноманітний 
репертуар. Та найбільше любить 
виконувати українські народні 
пісні, що стали животворним 
джерелом його творчості. 
 

Тимощук  Василь Арсентійович  
та гурт  

«Молоді серця»  
     

   При бібліотеці ім. В. Кучера 
працює клуб людей похилого віку 
„Золотий вік”, у якому панує 
атмосфера добра, людяності, 
поваги, сердечності та любові.  
 

     Люди, які з виходом на пенсію не 
бажають замикатись у стінах 
самотності та поринати лише у 
власні буденні клопоти 
продовжують займатися творчістю.   
На базі клубу створили гурток 
художньої самодіяльності «Молоді 
серця», солістом, якого є  
Тимощук Василь Арсентійович. 
   Запрошуємо всіх бажаючих 
приєднатися до нашого клубу 
«Золотий вік». 


