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V ЛШановний Володимире Васильовичу!

Ж итомирська обласна організація Н аціональної спілки письменників України

Голові Коростенської 
об’єднаної територіальної 
громади
Володимиру МОСКАЛЕНКУ

майдан імені С.П. Корольова, 2, к. 202
10014, м. Житомир,

проситігш ідтримати спільно з депутатами міської ради наше подання про 

відзначення члена НСПУ, заслуженого журналіста України Віктора Васильчука 

званням «Почесний громадянин міста Коростеня».

За свою діяльність Віктор Борисович відзначений такими нагородами:

1. Заслужений ж урналіст України (№ 21 від 18.01.2007 р.)

2. Золота медаль української журналістики (№ 2455 від 14.04.2009 р.)

3. Орден ВО «Країна» «Слава України» (№ 065 від 3.02. 2020 р.)

4. М едаль «Трудова слава» М іжнародного Академічного Рейтингу 

популярності «Золота Фортуна» (25 серпня 2007 р.)

5. Орден «За заслуги перед містом» (22 січня 2015 р.)

6. Орден князя Мала МГО «Земляцтво житомирян» (№27 від 9.08.2016 р.)

7. Срібна медаль «Козацька слава» (№ 008 від 10.10.2008 р.

8. М едаль НСПУ «Почесна відзнака» (1.03.20) 5 р.)

9. М едаль НСПУ «Почесна відзнака» (№ 05 від 29.02.2020 р.)



10. М едаль В сеукраїнської літкературно-мистецької тпрем ії імені Іваана 

Огієнка (2014 рік)

11 .М едаль лауреата М іжнародної літературно-мистецької премії імені 

М иколи Сингаївського (12.11.2016 р.)

12. Його прізвищ е занесене до Енциклопедії сучасної України та «Золотого 

фонду нації», генерал-хорунжий У країнського козацтва.

Відзначений також Літературною відзнакою імені Валерія Нечипоренка, 

Корнійчуковською премією (2013, 2015, 2019). «Гордість міста - 2002, 2003, 2013, 2014, 

2017», «Творча гордість міста -2015, 2018, 2020». Володар «Діамантового Дюка» в 

Міжародному українсько-німецькому багаторівневому конкурсі імені Дюка де Рішельє 

(2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рр.). Лауреат премії імені Лесі Українки ЖОВ Фонду 

культури України, премії імені Михайла Дубова, Бойківського літературно-краєзнавчого 

конкурсу імені Мирона Утриска, Всеукраїнських літературних премій імені Василя 

Юхимовича, імені Бориса Тена, імені Василя Земляка, імені Леоніда Череватєнка, імені 

Леся Марговича, імені Миколи Томенка, Всеукраїнського літературного конкурсу 

«Рукомесло-2009», «Краща книга року-2011», «Краща книга-2012», «Краща книга -  

2017,2019», премією «Дідусева казка».

Дипломант Першого літературно-мистецького фестивалю «ВоокФест» в Бородянці, 

переможець Ж итомирського обласного конкурсу «Єдина країна», лауреат 

премії «Ми Вас любимо», М іжнародного конкурсу «Ми -  Українці!», 

«Благодійність у медіа», дипломант М іжнародного фотоконкурсу «Ж урнальний 

варіант», Білоруського конкурсу «Короткий детектив», III М іжнародного 

літературного конкурсу україномовних видань «Бпірго-Воок-Ее8І-2020», 

Л ітературної прем ії імені Ю рія Яновського.

Віктор Васильчук є фундатором Всеукраїнською літературно-мистецького свята 

«Просто на Покрову» та Всеукрахінської літературної-мистецькохї премії імені Василя 

Юхимовича. Відродив музей-хату Василя Юхимовича в Сингаях. Займається



видавничою справою. Видав майже сотню книжок місце-вих та українських авторів. 

Чотирнадцять років поспіль за підтримки Короостенськохї міськради видає літературно- 

мистецький альманах «Просто на Покрову», спільно з Коростенським міським відділом 

освіти заснував і видає кольоровий дитячий журнал «Аллочка-дошколярочка».

Публікувався в українських газетах, в журналах «Березіль», «Дніпро», «Паросток», 

«Рідна природа», «Жінка», «Перець», «Журналіст України», «Гетьман», «Золота доба», 

«Україна», білоруських журналах «Метаморфози», «Животный мир», російських -  

«Северо-Муйские огни», «Крим», в канадському інтернет-альманасі «Порт-Фолио», на 

провідних веб-сайтах області та країни. Є постійним учасником літературних передач 

місцевого, обласного, республіканського радіо і телебачення.

Друком вийшли книги «Несподівані зустрічі», «Не стріляйте, дядьку!..», 

«Чорнобильські поневіряння Бучі», «Чому Нічка посварилася з Ранком», «Гавчик і 

Курчатко», «Франція: тільки один місяць», «Десять років життя», «Світ казковий та 

невигаданий», «Мандри темно-вишневої самописки», «Приречені на життя», «Собака 

буває кусачий...», «П ’ятнадцять років: від суботи до суботи», «Голодомор на 

Коростенщ ині» (упорядник), «Література свіжого повітря», «Просто на 

Покрову» (упорядник), «Нехай увесь світ сміється!» (упорядник), «Пригоди 

Сновиди та його друзів», «Під знаком Риб», «Іп саш е (власною персоною)», 

«Чому не можна кричати на Хомку», «Подружилися», «Казки від дяді Віті», 

«Пробач мені. Ц укерочко!», «Останній бій знайденця», «М ій друг Пончик», 

«Пригода на Червоній гірці», «Правдиві байки кота Персика».

у
Голова Ж ОО НСПУ


