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Народився 29 червня 1956 р. у м. Дубно на Рівнен-
щині. Під час навчання у школі займався велос-
портом, брав участь у різних змаганнях із вело-

шосе і готувався до вступу в Кам’янець-Подільський
педагогічний інститут. Проте доля розпорядилась інакше:
на чемпіонаті УРСР із велошосе він познайомився із
тренером команди велосипедистів Хмельницького техно-
логічного інституту побутового обслуговування А. І. Лит-
вином, який розповів юнакові про цей навчальний зак-
лад, що тоді був єдиним в Україні
вишем, де не лише готували спе-
ціалістів для служби побутового
сервісу, а й приділяли велику увагу
розвиткові студентського спорту.
Тренер запросив Володимира до ко-
манди інституту.

Протягом 1973–1978 рр. В. М. Фре-
дюк навчався на інженерно-економіч-
ному факультеті ХТІПО, де здобув
фах інженера-хіміка-технолога. Цей
період залишився у пам’яті теплими
спогадами про чудову атмосферу, яка
панувала у виші, талановитих викла-
дачів і вірних друзів. У складі спор-
тивної команди альма-матер він від-
відав багато міст України, брав участь
у міжвузівських спартакіадах та став
майстром спорту СРСР із велошосе.

Після закінчення інституту Володи-
мир Миколайович не змінював ані своєї
спеціальності, ані місця роботи, — по-
стійність поглядів та уподобань сфор-
мувалася у ньому ще в часи студентства.
Сьогодні він згадує, як важко було вив-
чати органічну хімію барвників, яку
викладав М. О. Пастушак. Саме завдяки
майстерності педагога, його змістовним
лекціям Володимир Фредюк досконало
опанував навчальний матеріал із пред-
мету, який в подальшому відіграв вели-
ку роль у його професійній діяльності.

З 1978 до 1984 р. Володимир Миколайович працював
інженером-технологом, начальником цеху, а впродовж
1985–1993 рр. — головним інженером Харківського облас-
ного об’єднання «Хімічна чистка та фарбування одягу».
У 1994 р. він обійняв посаду директора ТОВ «Фірма
«Колір» (правонаступник обласного об’єднання).

Володимир Фредюк активно займається громадською
діяльністю: у 1994 р. він став заступником голови
«Української ліги підприємств хімічного чищення та

прання»,а в 2004 р.— членом правління
цієї асоціації. З 2007 р. — депутат Хар-
ківської районної ради V скликання.

Навіть через багато років після
закінчення інституту Володимир Ми-
колайович продовжував підтримува-
ти зв’язки з рідним вузом. Так протя-
гом 90-х років через труднощі,
пов’язані з відсутністю якісних хіміч-
них препаратів, із якими тоді зіткну-
лися підприємства, що займалися
хімічною чисткою та фарбуванням
одягу, В. М. Фредюк співпрацював із
викладачами рідного університету.
Зокрема використовував на своєму
підприємстві засоби для фарбування
хутра і хімічного чищення одягу,
розроблені працівниками кафедри
хімічної технології — Л. І. Тібляш-
кіною й О. І. Кулаковим. У той період
він також був членом і головою ДЕКу
альма-матер.

Дружина Володимира Миколайо-
вича, Віра Михайлівна Фалко, — ви-
пускниця технологічного факультету
Хмельницького технологічного інсти-
туту побутового обслуговування. Разом
вони виховують двох синів — студен-
та Володимира і школяра Артема.

В. М. Фредюк цікавиться професій-
ними технічними новинами та вело-
спортом.
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