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Народився 15 червня 1962 р у с. Старий Яричів 
Кам’янсько-Бузького району Львівської області. 
У 1979 р., закінчивши Новояричівську середню 

школу, вступив на механіко-машинобудівний факультет 
Львівського політехнічного інституту за спеціальністю 
«Прилади точної механіки». Подумки повертаючись у сту-
дентську юність, Олег Іванович зазначає, що завдячує аль-
ма-матер практично всіма життєвими звершеннями, адже 
саме тут він здобув непересічні знання, професійний та ор-
ганізаторський досвід, знайшов справжніх друзів.

Навчаючись в інституті, активно займався громадською 
діяльністю: був керівником студентських бригад під час на-
вчально-виробничих практик, брав участь у організації та 
проведенні щорічного фестивалю «Весна політехніки», по-
святі першокурсників у студенти тощо. Неодноразово на-
городжений почесними грамотами керівництва факультету 
й інституту, відзнакою «Відмінник навчання».

У 1984 р. О. І. Мельник став випускником Львівської 
 по літехніки, здобувши диплом інженера-механіка із відзнакою 
та отримавши направлення до аспірантури. У 1984–1985 рр. 
працював викладачем кафедри приладів точної механіки.

Упродовж 1984–1986 рр. Олег Іванович був заступ-
ником секретаря комітету комсомолу інституту з орга-
нізаційної роботи. З 1986 р. обіймав посаду заступни-
ка начальника відділу студентської та учнівської молоді, 
а з 1988 р. — начальника організаційного відділу Львів-
ського міського комітету комсомолу.

У березні 1989 р. О. І. Мельник переміг на альтерна-
тивних виборах першого секре-
таря Червоноармійського район-
ного комітету комсомолу, а в 
березні 1991 р. був обраний депу-
татом Червоноармій ської район-
ної ради народних депутатів пер-
шого демократичного скликання. 
У 1991 р. розпочав комерційну ді-
яльність на посаді виконавчого 
директора Львівської господарсь-
кої спілки. Згодом очолив Львів-
ську філію АТ «Приват-Холдинг». 
У 1993 р. здобув вищу економічну 
освіту у Львівському торгово-еко-
номічному інституті.

Діяльність у банківській сфері Олег Іванович роз-
почав у 1998 р. Був начальником відділу, начальником 
управління платіжних карток Західного головного регі-
онального управління КБ «ПриватБанк». У 2003 р. очо-
лив Львівську філію АКБ «МТ-Банк» (у 2005 р. — Львів-
ську філію АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»). З червня 2014 р. 
О. І. Мельник — заступник начальника Львівського об-
ласного управління АТ «Ощадбанк» з корпоративно-
го бізнесу, а з листопада 2015 р. — заступник начальни-
ка Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» 
з мікро-, малого та середнього бізнесу.

Активна життєва позиція, здатність генерувати ідеї та 
втілювати їх у життя відбилися не тільки на професійній, 
а й на громадській діяльності Олега Івановича. Нині він 
є учасником низки громадських об’єднань, зокрема чле-
ном ради Асоціації випускників Львівської політехніки та 
членом Асоціації банкірів Львівщини. Понад десять ро-
ків був у складі ради Асоціації міні-футболу Львівщини.

Футбол — особлива сторінка у біографії О. І. Мельни-
ка. Цим видом спорту він займається ще зі шкільних ро-
ків: спершу тренувався під керівництвом відомого тре-
нера В. Є. Вараксіна у Спортивному клубі армії (СКА), 
згодом навчався у Львівському спортінтернаті під керів-
ництвом заслуженого тренера України Я. І. Дмитрасеви-
ча. Брав участь у багатьох внутрішніх і міжнародних фут-
больних турнірах, неодноразово визнавався найкращим 
гравцем і бомбардиром. З 1998 р. — кандидат у майстри 
спорту з футболу, з 2002 р. — майстер спорту міжнародно-

го класу з футзалу. Нагороджений 
смарагдовим хрестом «За фут-
больні заслуги».

Найголовніше в житті Оле-
га Івановича — це його роди-
на. Власне, сімейним щастям він 
також зобов’язаний Львівській 
політехніці, адже зі своєю майбут-
ньою дружиною Богданою позна-
йомився на студентському фес-
тивалі. Подружжя виховало двох 
чудових доньок — Адріану та Рок-
солану. Нині ж найбільшою вті-
хою та радістю родини Мельників 
є внуки Алексій та Єлисей.
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