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Народився 4 червня 1960 р. у с. Крогулець Гусятин-
ського району Тернопільської області. Батьки
Клим та Ірина були робітниками.

У 1977 р. став студентом факультету технології та пе-
реробки пластмас Львівського політехнічного інституту.
Саме вибір факультету та спеціальності зіграв ключову
роль у подальшій трудовій діяльності Володимира
Климовича, адже, здобувши вищу освіту, він розпочав
свій трудовий шлях на Львівському телевізійному заводі
«Електрон» інженером-технологом і все життя присвятив
роботі на цьому підприємстві.

У 1993 р. Володимир Мурава був призначений началь-
ником техбюро, незабаром — заступником начальника
цеху, а за два роки став заступником начальника пластма-
сового виробництва. У 1996 р. його було призначено за-
ступником директора з питань техніки заводу «Полімер-
Електрон». З 1999 р. Володимир Климович очолив завод

«Полімер-Електрон» і вже протягом 10 років є його
беззмінним керівником.

За великі успіхи у діяльності, плідну працю і виконан-
ня виробничо-господарського та фінансового планів
підприємства, яке він очолює, Володимиру Климовичу
неодноразово оголошувалася подяка президента ВАТ
«Концерн-Електрон» (2001, 2002, 2004).

У 2004 р. завод «Полімер-Електрон» був визнаний
найкращим працедавцем року на Львівщині.

Протягом усіх років після закінчення інституту Воло-
димир Климович не втрачає з ним зв’язку. Досі підтри-
мує дружні стосунки з однокурсниками, а тепер уже й
викладачами вузу — професором, д. т. н. Володимиром
Скороходою, професором, д. т. н. Зеновієм Знаком та ін-
шими. Науково-технічна співпраця з університетом
забезпечує гідний рівень заводу «Полімер-Електрон» у
використанні новітніх технологій та впровадження

«ноу-хау». Багато випускників Львівської
політехніки, молодих спеціалістів, прихо-
дять працювати на завод.

Випускницею факультету технології та
переробки пластмас Львівської політехніки
є також дружина Володимира Климовича
Олександра Романівна.

Єдиним і найбільшим захопленням
Володимира Климовича Мурави є завод
«Полімер-Електрон», який без перебільшен-
ня можна назвати його дітищем. Усі зусилля
і всю свою енергію він спрямовує на забез-
печення нових виробничих досягнень та
збереження атмосфери дружби і взаємо-
поваги в колективі, адже найбільше цінує
щирість, людяність та відвертість у стосун-
ках із колегами.

Його головне життєве правило — зали-
шатися людиною незалежно від життєвих
ситуацій і намагатися все робити для людей
і заради людей.На виробництві


