
літературного об'єднання «Трактор», а з 
1934 року — член Спілки радянських 
письменників. 

 В. Кучер відслужив у Червоній 
армії (закінчив військову авіаційну 
школу в Харкові), працював на ре-
дакційній роботі в журналі «Молодняк» 
та у видавництвах, багато і плідно 
працював на літературній ниві. 

 В 1940 році вступив в ВКП(б). 
З початку війни В. Кучер - 

фронтовий кореспондент армійської 
газети «За Родину», очолює воєнний 
відділ газети «За Радянську Україну», 
керує радіостанцією. Брав участь у боях 
при обороні Одеси, Севастополя, 
Сталінграда. 

 Після війни повністю присвятив 
себе літературній роботі. 

Помер 17 квітня 1967 року.  
Похований в Києві на Байковому 

кладовищі. 
 

* Вшанування пам’яті 
В Києві на його честь названо 

вулицю; встановлено меморіальну 
дошку по вул. М. Коцюбинського на 
будинку № 2, де з 1957-го по 1967 рік жив 
і працював письменник; в Деснянському 
районі міста є біб-ліотека названа 
ім’ям В. Кучера. 

В м. Севастополі є вулиця, яка 
носить його ім’я. 
 В липні 2011 року в селі Любимівка 
(Вербів) відкрито музей імені Василя 
Кучера.  

 
 

 

                 Твори 
Кучер, В. С. Твори : в 5 т. - К. : 

Дніпро, 1971. 
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Зубавиных. — М. : Воениздат, 1977. — 
366 с.  
Кучер, В. С. Устим Кармелюк : 
роман : для стар-шого шкільного віку 
/ худож. Д. Присяжнюк. – К. : Ве-
селка, 1988. – 430 с.  
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Письменники Радянської 
України. 1917—1987. - К., 1988. — С. 
340. 

Про Василя Кучера : спогади 
товаришів i дру-зiв. -  К., 1971. 

Шпак, Віктор. Романтик з 
Вербова : автору од-ного з 
найчесніших романів про війну 
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     В 2011році було 100-річчя    
від дня народження Василя  
Степановича Кучера (1911-
1967) 
 

Кучер Василь Степанович 
народився 7 липня 1911 року в с. 
Війтівці (за іншими даними — с. Вербів, 
нині Любимівка) на Житомирщині. 

Після закінчення семирічної 
школи деякий час працював на 
Кожанському цукровому заводі.  

В 1930 році закінчив 
Білоцерківський технікум. В цей час він 
вже починає виступати в пресі. 

У 1930-1934 роках навчається в 
Харківському університеті. 

 Перше оповідання В. Кучера 
«Ініціатива» було опубліковано 1931 року 
в журналі «Молодий більшовик». На 
початку 1930-х років він став членом 
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- Видання для навчання і підвищення 
кваліфікації, 
 - Корисні книги для Вашого дозвілля і 
захоплень, 
 - Художня література на всі смаки: від 
захоплюючих детективів і фантастики 
до романтичних пригод, 
- Шедеври світової літератури і 
література про мистецтво, 
 - Література по медицині. 
       Ви маєте право: 
 - отримати в тимчасове користування 
видання на абонементі з фонду 
бібліотеки терміном на 14 діб, 
 - отримати видання з інших бібліотек 
по ВСО та МБА, 
 - продовжити термін користування 
виданнями, звернувшись до 
бібліотеки через встановлений період, 
 - стати учасником масових заходів. 
            Ви можете: 
-  подати свої пропозиції щодо 
покращення роботи бібліотеки, 
- запропонувати книги із домашньої 
бібліотеки, якими Ви, можливо, не 
користуєтесь, але вони будуть 
цікаві іншим користувачам нашої 
бібліотеки. 

          Ви зобов’язані: 
-  обережно відноситись до видань, 
отриманих в бібліотеці, 
- дотримуватись правил 

користування бібліотекою, 
- вчасно повертати книги. 
 

     Наша бібліотека заснована в 
1972 році в мальовничому 
мікрорайоні Лісовий масив, площа 
приміщення – 687,3кв.м.. яка є 
інформаційним центром і місцем 
відпочинку жителів мікрорайону. 
Наші фонди нараховують більше 40 
тис. примірників книг, періодичних 
видань та аудіовізуальних 
документів.Наші книжкові фонди 
завжди до Ваших послуг. Студенти 
та школярі можуть працювати в 
просторому читальному залі. До 
послуг усіх періодичні видання. 
Постійно діючі виставки, книжкові 
огляди, тематичні полиці  на 
абонементі допоможуть відвідувачам 
зорієнтуватись в світі літератури. В 
бібліотеці працює Інтернет -центр з 
безкоштовним доступом 
користувачів в Інтернет.В мережі 
Інтернет вони зможуть знайти: 
освітні та пізнавальні ресурси, 
енциклопедії та словники, 
інформаційно – пошукові служби, 
довідкові ресурси та інше/ 
    У нас є видання для всіх: 
 - Ділова інформація: закони, 
постанови і рішення уряду України, 
фінанси, податки, нормативна база 
підприємства, бухгалтерський облік і 
аудит, 
- Довідники по всім питанням, 
 - Комерційна і рекламна інформація, 

 

        Бібліотеці 
 Ім. В.Кучера - 40 


