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О

лександр Миколайович Гончаренко народився
26 липня 1959 р. у с. Ганжалівка Лисянського району Черкаської області.
Після закінчення школи в 1976 р. вступив до Київського автомобільно-дорожнього інституту, який закінчив
у 1981 р. Трудову діяльність О. М. Гончаренко розпочав того ж року, відразу після закінчення інституту,
майстром Поліського РайШРБУ.
У 1987 р. був призначений начальником Поліського
МШБО, а згодом очолив Поліський «Райагробуд».
У 1986 р. Олександр Миколайович брав активну
участь у ліквідації аварії на ЧАЕС, за що був неодноразово нагороджений різними відзнаками.
У зв’язку з відселенням мешканців заражених територій, у березні 1992 р. був переведений на посаду
начальника Переяслав-Хмельницького МШБО. І дотепер очолює ТОВ «Агрошляхбуд». Підприємство,
директором якого є О. М. Гончаренко, — одне з небагатьох такого профілю в Київській області, яке не тільки збереглося, а й постійно нарощує плановоекономічні показники. Будівництво та реконструкцію
доріг підприємство здійснює не лише в місті та районі,
а й далеко за межами області. ТОВ «Агрошляхбуд» оснащене сучасною технікою та застосовує новітні технології, є одним із найбільших платників податків до
міського бюджету.
Упродовж багатьох років діяльності на підприємстві
працює постійний колектив високопрофесійних інженерів, майстрів та робітників. Сьогодні в роботі
ТОВ «Агрошляхбуд» беруть участь понад 100 осіб.
На об’єктах, які обслуговує підприємство, завжди
працює сучасна техніка. Всього на ТОВ «Агрошляхбуд»
задіяно понад 70 технічних одиниць.
Олександр Миколайович — фахівець високого рівня
у питаннях будівництва, організації виробничої діяльності, управління персоналом. Він користується великою повагою в очолюваному ним колективі як умілий
та уважний до своїх підлеглих керівник, має авторитет
не тільки серед колег, а й у громадськості міста. Двічі був
обраний депутатом міської ради.
За значні успіхи в роботі, багаторічну сумлінну
працю, активну громадську позицію О. М. Гончаренко
має такі нагороди: ордени святого Юрія Переможця
(отримав цю нагороду від Патріарха Київського і всієї
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Русі-України Філарета) та святого рівноапостольного
князя Володимира (від Митрополита Київського та
всієї України, Предстоятеля Української православної
церкви Володимира), медалі «За трудову доблесть»
(за ліквідацію наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,
1987) та святого рівноапостольного князя Володимира. Також Олександр Миколайович неодноразово був
нагороджений подяками Київської облради (2001,
2005, 2007), Київської обладміністрації (2004), Кабінету
Міністрів України (2007), почесними грамотами
Київської облради (2005), «Украгропромбуду» (2005),
Міністерства праці та соціальної політики України
(2007), грамотами Митрополита Київського та всієї
України, Предстоятеля Української православної церкви Володимира та Священного Синоду Української
православної церкви.
Заслужений будівельник України (Указ Президента
України № 593/2009 від 7 серпня 2009 р.).
О. М. Гончаренко — один із засновників музею
Поліського району в музеї Народної архітектури та
побуту Середньої Наддніпрянщини Національного
історико-етнографічного заповідника «Переяслав». Є
активним членом Київської обласної організації «Поліське земляцтво».
Студентські роки назавжди лишилися в пам’яті
Олександра Миколайовича Гончаренка як найсвітліший та найромантичніший час у житті, передовсім
тому, що саме в стінах Київського автомобільнодорожнього інституту він зустрів свою майбутню
дружину.
Нині випускниця економічного факультету 1983 р.
Ірина Юріївна Гончаренко — не менш знаний на Переяславщині професійний виробничник, аніж чоловік.
Вона очолює ТОВ «Бетон Центр» — підприємство,
яке входить у відому в Україні «Промислово-будівельну
групу «Ковальська» й займається виробництвом
бетонних сумішей. Виробничі можливості заводу складають 20 тис. м3 бетону та будівельних сумішей на рік із
можливістю доставки на 70 км.

