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Н

ародився 7 жовтня 1953 р. у с. Рахнівка Дунаєвецького району Хмельницької області. Батьки, Михайло Трохимович та Галина Михайлівна, працювали у місцевому колективному господарстві.
З юнацьких років мав неабиякий хист до механіки, любив працювати з металом. Саме тому обрав, на його думку,
справжню чоловічу професію — інженера-механіка.
У 1970 р. вступив на механічний факультет Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування.
Роки студентства стали одними з найкращих у його житті.
Сьогодні Володимир Михайлович із вдячністю згадує своїх
педагогів, які не лише допомагали студентам опанувати
особливості обраної професії, а й виховували молодь,давали
мудрі настанови та поради. В. М. Тулюку дуже подобалися
лекції викладача «ПТМ» В. Г. Каплуна, з яким і досі підтримує зв’язок, та заступника декана В. М. В’язовецького.
Після закінчення інституту працював інженером-технологом на Рязанському радіозаводі. У 1975–1976 рр. служив у
лавах Радянської армії. Демобілізувавшись, він влаштувався
інженером-конструктором на Хмельницький завод «Термопластавтомат» — підприємство, яке єдине у СРСР
спеціалізувалося на виробництві термопластавтоматів. Протягом 1977–1988 рр. обіймав посаду заступника начальника
Тазовської геофізичної експедиції (Тюменська область).

Виконання лабораторної роботи
з електромеханіки. В. М. Тулюк (за столом),
викладач О. Д. Король (по центру), 1974 р.

У 1988 р. В. М. Тулюк почав працювати на Дунаєвецькому ремонтно-механічному заводі. За понад двадцять
років своєї діяльності пройшов шлях від головного механіка до директора цього підприємства. Нині ТДВ «Дунаєвецький ремонтно-механічний завод» виготовляє обладнання, ремонтує електродвигуни і технологічне устаткування
для харчової промисловості.
Володимир Михайлович був депутатом Дунаєвецької
міської та районної рад.
Він постійно підтримує зв’язок із alma mater, її викладачами, досить часто навідується до вишу. Освіта, здобута у
ХТІПО, стала надійною основою фахової діяльності та водночас відкрила широкі професійні горизонти: крім механіки Володимир Тулюк глибоко обізнаний з іншими сферами виробництва, зокрема з промисловим будівництвом.
Так, спираючись на власні знання, він 11 років працював не
за спеціальністю у Тазовській геофізичній експедиції.
У дружній родині Володимира та Зої Тулюків виросло
двоє дітей: донька Тетяна (1983 р. н.) та син Михайло
(1986 р. н.).
Володимир Михайлович захоплюється історією, географією, любить подорожувати. Але його головне хобі — робота.
Професійне та життєве кредо: «Працювати на благо
своєї родини і своєї держави!».

Бійці студентського загону «Поділля» перед від’їздом на цілину в Кустанайську
область. В. М. Тулюк (крайній справа у першому ряду), староста групи —
командир студентського загону В. В. Козюк (у центрі між дівчатами), 1972 р.
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