
244

Випускник  
теплотехнічного факультету 
(1980)

Генеральний директор  
науково-проектно-виробничого 
підприємства ТОВ «Техприлад»

Кандидат технічних наук

н ародився в 1957 р. у с. Наконечне-2 Яворівського 
району Львівської області. У 1980 р. закінчив 
 теплотехнічний факультет Львівського політех-

нічного інституту. За направленням працював у дослідно-
конструкторському бюро в м. Воронежі (Росія). В період 
розпаду СРСР і становлення Української держави повер-
нувся на Батьківщину. У 1995 р. Роман Ярославович став 
одним із засновників та очолив науково-проектно-вироб-
ниче підприємство ТОВ «Техприлад», генеральним дирек-
тором якого є й сьогодні. 

Підприємство спеціалізується на розробках вимірю-
вальних приладів і засобів автоматизації виробництва з 
доведенням їх до серійного виробництва та серійним ви-
робництвом. У асортименті ТОВ «Техприлад»:

–  новітні сенсори тиску, перепаду тиску, температури;
–  інтелектуальні й аналогові вимірювальні перетворю-

вачі тиску (абсолютного, надлишкового, атмосфер-
ного), перепаду тиску, температури, рівня відносної 
вологості, швидкості й напрямку вітру, кількості й ін-
тенсивності опадів, тяго- та напоромірів, пневмоелек-
троперетворювачів;

–  контролери-регулятори;
–  системи комерційного обліку енергоносіїв (газу та 

пари);
–  модеми, системи автоматичного контролю й опти-

мального ведення технологічних процесів розмелю-
вання;

–  програмне забезпечення передачі даних на вищий іє-
рархічний рівень;

–  новітні системи зондування ат-
мосфери.
Підприємство постійно розши-

рює номенклатуру власних розробок 
продукції, що випускає. На НПВП 
ТОВ «Техприлад» впроваджена сис-
тема контролю якості, здійсню-
ються ресурсні випробування при-
ладів. Всі серійні вироби пройшли 
Державні випробування та внесені 
до Держреєстру України. Свідченням 
високої надійності продукції підпри-
ємства є її конкурентоспроможність 
як на внутрішньому, так і на зовніш-

ньому ринку — сьогодні близько 85% виробів НПВП ТОВ 
«Техприлад» експортується.

До структури НПВП ТОВ «Техприлад» входять: під-
розділ досліджень і розробок; контрольно-вимі рювальна 
лабораторія, атестована на рівні Держстандарту на право 
проведення дослідницьких і приймально-здавальних ро-
біт; виробничі цехи. На підприємстві працюють доктор 
і кандидати технічних наук, аспіранти. Багаторічний до-
свід персоналу з розробок, виробництва, проведення пус-
коналагоджувальних робіт на об’єктах зумовлює високу 
якість виробів підприємства. 

Роман Ярославович Дубіль — грамотний фахівець, 
добрий організатор. Саме завдяки його працьовитості, від-
повідальності у вирішенні будь-яких питань і лідерським 
якостям НПВП ТОВ «Техприлад» працює стабільно й рен-
табельно, вдосконалює та вводить у виробничий процес 
нові форми й методи роботи, впроваджує нові технології. 

Протягом усього трудового життя Роман Ярославович 
підтримує тісні зв’язки з рідним навчальним закладом. Він 
плідно співпрацює із улюбленим викладачем студентських 
років, нині завідувачем кафедри автоматизації теплових і 
хімічних процесів Євгеном Павловичем Пістуном.

У 1996 р. в стінах альма-матер Роман Дубіль захис-
тив кандидатську дисертацію на тему «Розробка сигна-
лізаторів до вибухонебезпечних концентрацій горючих 
газів і парів особливо агресивних речовин». Нині він є 
автором та співавтором близько 50 наукових праць, ав-
торських свідоцтв і патентів на винаходи та корисні мо-

делі. Є науковим керівником нау-
ково-дослідної лабораторії № 25 
кафедри автоматизації теплових і 
хімічних процесів НУ «Львівська 
політехніка».

У НПВП ТОВ «Техприлад» що-
року проходять виробничу практику 
студенти та випускники Львівської 
політехніки, багато з них за резуль-
татами цієї практики успішно пра-
цевлаштовуються на підприємстві 
після закінчення навчання. Сьогодні 
близько 80% співробітників НПВП 
ТОВ «Техприлад» є випускниками 
цього славного вишу.
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