
Міському голові 
Коростенської ОТГ 

Москаленку В.В.

«Про присвоєння звання 
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ШАНОВНИЙ ВОЛОДИМИРЕ ВАСИЛЬОВИЧУ!

Короетенська міська організація ВО «Батьківщина» порушує клопотання 
про присвоєння звання Почесний громадян міста Коростеня -  Васильчуку 
Віктору Борисовичу, заслуженому журналісту Укртйт, дитячому 
письменнику, літературознавцю й видавцю, громадському діячеві. Він -  
головний редактор і засновник газети «Вечірній Коростень» (1991 р.), 
заступник голови ревізійної комісії НСПУ, організатор і керівник 
Коростенської міської літературно-мистецької студії «Древлжжа» (1993- р*.}, 
засновник Всеукраїнського літературно-мистецького свята «Просто на 
Покрову» (2008 р.), ініціатор створення хати-музею поета-земляка Василя 
Юхимовича (с. Сингаї), фундатор Всеукраїнської літературно-мистецької 
премії імені Василя Юхимовича»

Про нього розповідають Енциклопедія сучасної України, газети, журнали, 
теле- й радіопредачі області, країни, його прізвище занесене до «Золотого 
фонду нації», про нього знають у Франції, Польші, Англії, Канаді, Білорусі та 
Росії. Без підтримки Віктора Борисовича Україна не мала б унікальногоо 
кольорового журналу для дошкільнят «Аллочка-дошколярочка» (2012 р.).

Письменник видав майже сорок книг для дітей та дорослих. А 
видавництво тижневика -  понад сотню книг авторів країни та області. Відтак 
має чимало престижних нагород, премій і високих відзнак. Неодноразово 
визнавався Творчою гордістю міста і нагороджений орденом «За заслуги 
перед Коростенем». Життя і діяльність журналіста й письменника тісно 
пов’язна з містом. Та найвагоміший його здобуток -  визнання і повага, 
потреба його творчості, ідей для розвитку української літератури, що сприяє 
зростанню авторитету нашого міста не тільки на теренах У країни, але и в 
усьому світі.

Враховуючи вагомий особистий внесок Віктора Борисовича Васильчука у 
духовний, культурно-просвітницький розвиток Коростенської громади,
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просимо Вас розглянути питання .про присвоєння йому звання Почесний 
громадянин міста Коростеня.
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Додаток:
Автобіографія -  4 арк.
Рекомендаційний лист -  2 арк.
Лист звернення -  2 арк.
Творчий доробок Віктора Васильчука -  3 арк. 
Сучачники про творчість В.Васильчука -  11 арк. 
Освіта про Віктора Васильчука -  2 арк.

Голова Коростенеької міської 
партійної організації ВО «Батьківщина»

К.Л. СКЛЯРЕВСЬКА.


