
80 років від дня народження 
Гончаренка Володимира Антоновича 

(09.06.1941-16.03.2018) 
 

9 червня виповнюється 80 років від дня 
народження Гончаренка Володимира 
Антоновича, завідувача відділу охорони 
здоров’я (1984–1992), заслуженого лікаря 
України. 

Після закінчення середньої школи 
Володимир Гончаренко два з половиною 
роки навчався в Київському медичному 
училищі №2. В подальшому – служба в 
Радянській Армії та продовжив навчання у 
Київському медичному інституті                   
ім. О. О. Богомольця. Одночасно працював 
фельдшером у медичних закладах Києва. 

Завершивши навчання, був направлений 
на роботу в Чернігівську область, де 

трудився лікарем-терапевтом у Менській центральній районній лікарні, 
обласній лікарні, головним лікарем Чернігівської міської станції швидкої 
медичної допомоги, декілька років працював інструктором обкому партії. 

1985 року був призначений на посаду завідувача обласного відділу 
охорони здоров’я, а 1986 року вибухнув Чорнобиль, і почався відлік нового 
часу, нових медичних проблем. Треба було максимально чітко, оперативно й 
у мінімально короткий час організувати, мобілізувати швидку допомогу для 
надання медичної допомоги постраждалим у аварії і в той же час підготувати 
для цього лікарні. І треба надати належне чернігівським медикам: саме 
чернігівські бригади швидкої допомоги були одними з перших. Близько 
трьохсот тисяч чоловік належать до категорії постраждалих внаслідок аварії, 
половина серед яких діти. Як зазначено в книзі «Чернігів Чорнобильській» 
(2007): « З метою покращення побутових умов та соціальної інфраструктури 
населених пунктів радіактивно забруднених зон для потерпілих споруджено 
більше 500 об’єктів охорони здоров’я…» 

1986 року Указом Президії Верховної Ради Української РСР за 
самовіддану роботу з ліквадації аварії на ЧАЕС та усунення її наслідків 
Володимира Антоновича Гончаренка було нагороджено Почесною грамотою, 
1996 року присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України». 

У подальшому він очолював санаторій «Десна». 2001 року повернувся 
до організаторської роботи в управління охорони здоров’я, де за дорученням 
управління займався організацією і створенням Центру з профілактики та 
боротьби зі СНІДом. І такий заклад в області 2005 року було відкрито, а 
Володимир Антонович три роки керував ним. 
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