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/До 60 - річчя від дня народження
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Краєзнавчє дос’є
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Гуменюк Микола Іванович народився 25 квітня 1961
року в селі Новий Світ Городоцького району Хмельницької
області. Дитинство пройшло у тому ж селі Новий Світ та в
місті Городку. В 1983 році закінчив Київський медичний
інститут імені академіка О.О. Богомольця за спеціальністю
«лікувальна справа». Гуменюк Микола Іванович після
закінчення ВНЗ з 1984 по 1990 роки працював у відділенні
технологій лікування НЗЛ інституту фтизіатрії і
пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України на
посадах наукового та старшого наукового співробітника, в
якому з 1990 року і по даний час продовжує займатися за
сумісництвом науковою й лікувально-діагностичною
роботою. Гуменюк М.І. зробив значний внесок у вивчення
інфузійних медичних препаратів.
У 1987 році захистив кандидатську дисертацію за
спеціальністю пульмонологія на тему: «Обґрунтування
використання інфузійних препаратів на основі сорбітолу і
натрію лактату в комплексному лікуванні хворих з
хронічним легеневим серцем». З 1984 року самостійно та із
співавторами опублікував понад 30 наукових робіт. У 2004
році світ побачила монографія «Інфузійна терапія»,
28.01.2008 року захистив дисертацію на здобуття вченого
ступеню - доктора медичних наук. Дисертаційна робота на
тему: «Обґрунтування застосування інфузійних препаратів
па основі сорбітолу та натрію лактату в комплексному
лікуванні хворих із легеневою недостатністю та хронічним
легеневим серцем».
З 1994 року - Генеральний директор ТОВ Медичний
центр «М.Т.К.». У 1998 році очолив новостворене ТОВ
«ЮРІЯ-ФАРМ». З цього часу М. Гуменюк спрямовує усі
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свої зусилля на організацію і розвиток фармацевтичного
виробництва. Йому притаманні висока професійна
компетентність, стратегічне мислення і аналітичні
здібності. Зарекомендував себе як керівник, який вміє
працювати системно та оперативно, спроможний
реалізовувати поставлену мету та цілі, розв'язувати складні
питання сьогодення. Він володіє собою у стресових
ситуаціях, оперативно реагує на нестандарті ситуації.
Здатний до самоосвіти. Озброєний новітніми знаннями з
підприємницької діяльності та управління персоналом,
необхідними для кваліфікованого керівництва трудовим
колективом та сучасним виробництвом. Невимушений та
комунікабельний у діловому спілкуванні. У стосунках з
партнерами, колегами та підлеглими добросовісний і
відповідальний. Набутий життєвий досвід, знання та
допомога однодумців дозволяють Гуменюку М.І. вдало та з
мінімальними втратами для колективу й виробництва
виходити із складних ситуацій, обумовлених зміною
соціально-економічних та суспільних відносин. Він вміло
організував колектив, який динамічно розвивається і є
одним із найкращих вітчизняних виробників інфузійних
розчинів, лідером за темпами їх освоєння й виробництва.
На сьогодні, завдяки значній науково-дослідній роботі та
технічному переоснащенню й реконструкції підприємства,
ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ» виробляє 35 медичних препаратів, 9 знаходяться на стадії реєстрації. Обсяг виробництва
збільшився у 18 разів порівняно з початковим і складає
близько 2,5 млн. пляшок на місяць. За цей час створено
понад 300 робочих місць, постійно зростає середня
заробітна плата працівників. Довіра медиків і пацієнтів до
лікарських засобів, що виготовляються фармацевтичним
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підприємством «ЮРІЯ-ФАРМ», їх висока якість, дозволяє
знаходити стабільний попит у споживачів в Україні та 8
країнах СНД. У найближчі 2-3 роки підприємство має
намір освоїти нові види продукції та збільшити обсяги
виробництва у 1,5-2 рази.
Генеральний директор ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ» Гуменюк
М.І. та очолюваний ним колектив впроваджує системи
забезпечення якості як основного «інструменту»
управління якістю, що дозволить налагодити випуск
медичних препаратів у відповідності з вимогами належної
виробничої практики (GМР) та вийти на європейський і
світовий ринки. Виробничу, наукову діяльність Гуменюк
М.І. плідно поєднує з громадською роботою. Він один із
ініціаторів створення Всеукраїнської асоціації виробників
інфузійних розчинів України, є її Віце-президентом. Член
Асоціації алергологів України.
За особистий внесок в інтелектуальний розвиток
сучасного суспільства та включено до Міжнародного
реєстру видатних персоналій сучасного світу.
Виробничу та наукову діяльність Микола Гуменюк вдало
поєднує із громадською роботою. Він один з ініціаторів
створення Всеукраїнської асоціації виробників інфузійних
розчинів України, є її віце-президентом.
Він — член Асоціації алергологів України, а також
науковий співробітник Національного інституту фтизіатрії та
пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України. Автор
понад 120 наукових праць, монографій та винаходів.
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Завдяки Миколі Гуменюку у Городку 25 травня 2012
року відкрили пам’ятник знаменитому співвітчизнику,
видатному мікробіологу, останньому власнику м. Городок
Сергію Виноградському. Завдяки Миколі Гуменюку наше
місто має сучасний модерновий музей, а юні городоччани
отримали шанс стати науковцями — на базі музею діє Школа
природничого напрямку, кращі випускники якої зможуть
стати співробітниками компанії «Юрія-Фарм».
Він гідно несе звання «Почесний громадянин міста
Городок», яке йому було присвоєно депутатами Городоцької
міської ради ще у 2013 році. Сьогодні чимало сучасників
проводять паралелі між Миколою Гуменюком та Сергієм
Виноградським. Дехто навіть зазначає, що через роки, на знак
визнання значного внеску у розвиток медицини, Гуменюка
будуть згадувати як Гіппократа ХХ століття.
До речі, у 2005 році Миколу Гуменюка відзначено
Міжнародною нагородою імені СОКРАТА Європейської
бізнесової асамблеї — за особистий внесок в інтелектуальний
розвиток сучасного суспільства. Тоді ж доктора медичних
наук включено до Міжнародного реєстру видатних людей
сучасного світу.
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