Віктор Борисович Васильчук народився 29 лютого 1960 року в
м.Коростень, в сім’ї залізничника і робітниці. Навчався на філологічному
факультеті Київського держуніверситету після закінчення Коростенської
СШ№1 у 1977 році.
З 1982 р. працював у міськрайонній газеті «Радянське Полісся». В 1986
році став членом Спілки журналістів України. В 1989 р. готував серію
матеріалів з чорнобильської зони, а також у 1996, 1997, 2007, 2010 роках, був
відряджений до Чорнобиля.
Працював начальником рекламно-інформаційного відділу комерційного
банку. 14 жовтня 1991 р. заснував газету «Апокаліпсис», яку в 1994 р.
перейменовано у благодійний вільний тижневик «Вечірній Коростень», й
дотепер є засновником, і видавцем цього видання. У 1992 році вийшла перша
книга «Несподівані зустрічі» (м. Житомир). У 1994 році за рекомендаціями
Василя Юхимовича, Олексія Опанасюка, Валерія Нечипоренка став членом
Національної спілки письменників України. Очолив міську літературномистецьку студію «Древлянка» (29 років керує) та один із найбільших в
області первинних осередків журналістської організації (19 років).
Лауреат премії Держподаткової адміністрації України «Золший кадуцей»,
Дипломант Міжнародного Академічного рейтингу популярності «Золота
Фортуна», Всеукраїнського літературно-мистецького свяла «Просто на
Покрову», нагороджений медаллю «Трудова слава», «Золотою медаллю
української журналістики», двічі медаллю НСПУ «Почесна відзнака»,
орденом «За заслуги перед Коростенем», орденом князя Мала, орденом
«Слава України», Літературною відзнакою імені Валерія Нечипоренка,
Корнійчуковською премією. «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. 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 Івана Огїєнка, імені
Бориса Тена, імені Василя Земляка, імені Леоніда Череватенка, імені Леся
Мартовича, імені Миколи Томенка, Всеукраїнського літературного конкурсу
«Рукомесло-2009», «Краща книга року-2011», «Краща книга-2012», «Краща
книга - 2017, 2019», премія «Дідусева казка», Дипломант Першого
літературно-мистецького фестивалю «ВоокФест» в Бородянці, переможець
Житомирського обласного конкурсу «Єдина країна», лауреат премії «Ми Вас
любимо», Міжнародного конкурсу «Ми - Українці!», «Благодійність у медіа»,
дипломант Міжнародного фотоконкурсу «Журнальний варіант», III
Міжнародного літературного конкурсу україномовних видань «Ппірго-ВоокРе8С2020», Літературної премії імені Юрія Яновського. Прізвище анесене до
Енциклопедії сучасної України та до «Золотого фонду нації».
У січні 2007 року Указом Президента України присвоєно почесне звання
«Заслужений журналіст України».

Є співзасновником дитячого творчого конкурсу «Полісяночка»,
конкурсу краси «Міс Літо», фундатором Всеукраїнського літературномистецького свята «Просто на Покрову», літературної премії імені Василя
Юхимовича.
Разом з сільським головою В. Дідківським відродив музей-хату Василя
Юхимовича в Сингаях. Займається видавничою справою. Видав майже сотню
книжок місце вих та українських авторів.
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 житія»,
«Світ казковий та невигаданий», «Мандри темно-вишневої самописки»,
«Приречені на життя», «Собака буває кусачий...», «П’ятнадцять років: від
суботи до суботи», «Голодомор на Коростенщині» (упорядник), «Література
свіжого повітря», «Просто на Покрову» (упорядник), «Нехай увесь світ
сміється!» (упорядник), «Пригоди Сновиди та його друзів», «Під знаком
Риб», «In carne (вчасною персоною)», «Чому не можна кричати на Хомку»,
«Подружилися», «Казки від дяді Віті», «Пробач мені. Цукерочко!»,
«Останній бій знайдення», «Мій друг Пончик», «Пригода на Червоній гірці»,
«Правдиві байки кота Персика».
Рішенням 4 сесії Коростенської міської ради VIII скликання від
25.02.21р. №160 Васильчуку Віктору Борисовичу присвоєно звання
«Почесний громадянин міста Коростень»

