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МЕлЕх  
Роман  

Богданович

Випускник 
електроенергетичного 
факультету (1981)

Семиразовий чемпіон Європи, 
чемпіон світу та України, триразовий 
володар EURO CHALLENGE CUP

Заслужений тренер, відмінник освіти, 
заслужений працівник фізичної 
культури і спорту України. 
Лауреат премії ЮНЕСКО (2014)

Народився 19 липня 1958 р. у смт Дашава Стрийського 
району Львівської області  у сім’ї педагогів. Батько, 
Богдан Йосипович Мелех, пройшов шлях від учите-

ля до директора школи. Мати, Марія Іванівна Мелех (Гриб), 
працювала вихователем у дитячому садочку № 1 м. Самбора. 

У 1975 р. Роман Богданович із відзнакою закінчив 
Самбірську політехнічну середню школу № 9. Трудову ді-
яльність розпочав на Самбірському меблевому комбінаті.

У 1976–1981 рр. навчався у Львівському політехнічному 
інституті за спеціальністю «Електропостачання промисло-
вих підприємств, міст і сільського господарства». Отримав 
кваліфікацію інженера-електрика. Під час навчання був за-
ступником комсорга факультету, комісаром студентського 
будівельного загону та членом збірної команди Львівської 
політехніки з футболу. Брав участь у науковій роботі.

Був направлений у Львівське ВО «Мікроприлад» на 
приладобудівний завод «Омега», де пройшов трудовий 
шлях від майстра до головного енергетика заводу.

У 1983–1986 рр. Р. Б. Мелех навчався в очній аспірантурі 
Львівського державного університету імені Івана Франка. 
Упродовж 1986–2001 рр. був асистентом кафедри теоретич-
них основ електрорадіотехніки й науковим співробітником 
НДЛ-16 фізичного факультету Львівського національного 
університету імені Івана Франка. У 1998 р. здобув другу 
вищу освіту на правничому факультеті ЛНУ ім. І. Франка, 
отримавши кваліфікацію юриста, у 2005 р. — третю вищу 
освіту у Львівському державному університеті фізичної 
культури, ставши спеціалістом із олімпійського та профе-
сійного спорту (кваліфікація «тренер-викладач»). У 2011 р. 
здобув другу академічну освіту, отримавши науково-дослід-
ницьке звання магістра з фізичного виховання і спорту.

З 2005 до 2011 р. обіймав посади завідувача, до-
цента кафедри фізичного виховання університету 
«Львів ський Ставропігіон» та Львівського національ-
ного університету ветеринарної медицини і біотехноло-
гій імені С. З. Гжицького. З листопада 2011 р. викладає 
у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана 
Петра Сагайдачного. Опублікував 74 наукові та навчаль-
но-методичні роботи, зокрема перший в Україні фут-
больний посібник «Історія львівського футболу».

У 2011 р. Роман Богданович усьоме поспіль був об-
раний президентом футбольного клубу «Україна-1903» 
ЛНУ ім. І. Франка, який разом із однодумцями відродив  

у 1986 р. У складі футзальної команди став шестиразовим 
чемпіоном Європи (2000–2005), чемпіоном світу з міні- 
футболу серед клубних команд у м. Нім (Франція, 1997), 
 чемпіоном Європи з футболу серед університетських ко-
манд у м. Енсхеде (Нідерланди, 1992). Тричі поспіль виборю-
вав EURO CHALLENGE CUP із міні-футболу (1996–1998).

У 1993 р. спільно з Г. А. Лисенчуком створив Федерацію 
міні-футболу (футзалу) України та став її співзасновни-
ком. Упродовж 1993–2001 рр. очолював юридичний ко-
мітет цієї федерації, а в 1994–1996 рр. був начальником 
команди Національної збірної України з футзалу.

З нагоди 110-річчя українського футболу зініціював  спо-
рудження і став співавтором пам’ятника «Львів — батьків-
щина українського футболу» на місці першого футбольного 
матчу на етнічних землях України. Автор восьми меморі-
альних таблиць: спортивному товариству «Україна», сла-
ветним львівським гравцям (О. Скоценю, Е. Козинкевичу, 
В. Булгакову, Я. Габовді), тренерам (І. Боберському, К. Мік-
льошу), рекордсмену галицького футболу Ю. Зубачу.

Роман Богданович заснував 12 футбольних і футзальних  
організацій. Підготував 12 майстрів спорту міжнародного 
класу, 17 майстрів спорту та 39 кандидатів у майстри спорту. 
Очолювана ним команда «Україна–1903» (Львів) взяла участь 
у 38 міжнародних змаганнях у Англії, Франції, Німеччині, 
Іспанії, Нідерландах, Бельгії, Кіпрі, Польщі, Російській 
Федерації, у яких 24 рази виборювала перші місця.

Роман Мелех — перший заступник Верховного отамана 
Галицького козацтва імені гетьмана Петра Сагайдачного. 
Очолює Комітет футбольної історії і статистики, історико- 
краєзнавче товариство «Літопис» та Федерацію міні- 
футболу Львівської області.

Відзначений 16 почесними грамотами: Міністерства 
у справах сім’ї, молоді та спорту України, Міністерства 
аграрної політики України, Федерації футболу України, 
Федерації міні-футболу України, Львівської обласної ради та 
Львівської обласної державної адміністрації; 11 відомчими 
нагородами: Почесною відзнакою Львівської облради, орде-
нами Петра Сагайдачного, Івана Богуна, Івана Сірка, Івана 
Сулими, «Честь і Слава» ІІІ ступеня, Івана Боберського, 
Смарагдовим хрестом «За футболі заслуги», Смарагдовим 
орденом «За заслуги», медаллю Короля Данила, Золотою ме-
даллю Федерації міні-футболу України. Лауреат у номінації 
«Людина футболу Львівщини» (1999).




