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Народився 22 жовтня 1928 р. у с. Глибоке Холмського
повіту (зараз це територія Польщі). У цьому селі він
пішов до школи і навчався протягом чотирьох років,

а в 1941 р. був зарахований до другого класу Холмської
української гімназії,директором якої на той час був професор
М. Ставничий. У гімназії Веніамінові Купріяновичу пощас-
тило користуватися підручником граматики нашої мови,
автором якої був славнозвісний професор Іван Огієнко.
Дехто із гімназистів ще може пам’ятати 19 жовтня 1940 року,
коли Іван Іванович на Холмському Соборі був висвячений
(під ім’ям Іларіона) єпископом Холмським і Підляським.
В акті інтронізації взяли участь понад 50 священиків.

У 1944 р. родина Мельничуків разом з іншими односель-
цями була переселена в село Личків Магдалинівського
району Дніпропетровської області, а в 1945 р. переїхала до
с. Боратин Луцького району на Волині.

Веніамін Мельничук закінчив луцьку середню школу № 1
і в 1948 р. став студентом будівельного факультету Львівсь-
кого політехнічного інституту, який закінчив у 1953 р. Спер-
шу Веніамін Купріянович працював за направленням у Дро-
гобицькому облавтошляху, а після ліквідації у 1959 р. Дрого-
бицької області перейшов на роботу до проектно-кошто-
рисного бюро нафтової та газової промисловості Стані-
славського раднаргоспу (згодом — Львівського раднаргос-
пу), де працював старшим інженером, начальником відділу,
начальником бюро. В цей час він закінчив заочний факуль-
тет Івано-Франківського інституту нафти і газу, здобувши
другу вищу освіту.

У травні 1966 р. В. К. Мельничук був переведений до
Києва на посаду головного інженера Науково-дослідного і
проектного інституту з видобутку нафти (УкрНДПІВН,
згодом — Укрдіпронафта), а у грудні 1972 р. — призначений
директором цього інституту. За результатами своєї наукової
діяльності у 1974 р. він захистив у Москві дисертацію на здо-
буття ступеня кандидата технічних наук.

Протягом усього періоду своєї роботи в інституті
Веніамін Купріянович дбав про його становлення і розвиток.
Спочатку в штаті інституту нараховувалося лише 87 праців-
ників, установа не мала власного приміщення. На кінець
1991 р. в інституті вже працювало майже 2 тис. осіб, із них
близько 100 — доктори і кандидати наук. Упродовж 25 років
за рахунок державного фінансування було збудовано два
десятиповерхових та два п’ятиповерхових корпуси в Києві і
одне п’ятиповерхове приміщення у Дрогобичі.

До сфери діяльності інституту входило обслуговування
нафтовидобувної промисловості України, Білорусі та При-
балтійського регіону, науковці та фахівці залучалися до
вирішення питань нафтовидобутку у Західному Сибіру,
Казахстані (у Міністерстві нафтової промисловості СРСР
інститут був головним у просуванні будівельної індустрії).
Крім того, у розгляді й вирішенні профільних питань
інститут співпрацював зі спеціалістами нафтовидобувної
промисловості світу. Веніамін Купріянович неодноразово
їздив у відрядження до Німеччини, Польщі, Румунії, Бол-
гарії, Чехословаччини, Югославії, Норвегії, Фінляндії, Іраку,
Сирії, Китаю, Індії, Канади, на Кубу.

У серпні 1993 року В. К. Мельничук був звільнений із
посади директора інституту за віком, але продовжував пра-
цювати заступником директора із зовнішньоекономічної
діяльності. У процесі приватизації інституту і створення на
його базі у 1995 р. акціонерного товариства відкритого типу
«Український нафтогазовий інститут» Веніамін Мельничук
був обраний головою правління — генеральним директо-
ром інституту.

Уже 57 років вірною і надійною підтримкою Веніаміна
Купріяновича є його дружина Антоніна Іванівна — також
випускниця Львівської політехніки (хіміко-технологічного
факультету). Разом вони виховали двох дітей, мають двох
онуків. Донька Ольга — кандидат історичних наук, пра-
цює в Інституті української археографії та джерелознавства
ім. М. С. Грушевського НАН України. Син Володимир —
начальник відділу в НАК «Нафтогаз України».
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