
168ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ

Народився 29 серпня 1958 р. у с. Козино Івано-Фран-
ківської області. Батьки — Володимир Васильович та
Анастасія Захарівна —  українські хлібороби.

У 1978 р. із відзнакою закінчив відділ художньої об-
робки дерева Косівського технікуму народних художніх
промислів ім. В. І. Касіяна. Вчителі: М. М. Солтис, О. Г. Со-
ломченко та ін.

У 1986 р. із відзнакою закінчив ЛДІПДМ, вчителі: І. Се-
редюк, С. Мигаль, Р. Василик, М. Яців. Працював у науково-
дослідному секторі інституту, нині займається архітек-
турним проектуванням та створенням інтер’єрів.

У 1995 р. у Львові створив першу проектну фірму
з дизайну (дизайн інтер’єрів, архітектурне проектування,

ландшафтний дизайн, будівництво), а з часом відкрив її
філіали в Одесі та Києві.

З 2000 р. бере участь у спеціалізованих міжнародних
виставках з архітектури та дизайну у Львові, Києві, Одесі
та Харкові. Відзначений багатьма дипломами і грамотами,
зокрема нагороджений орденами «Свята Софія» та «Лав-
ри Слави» (2003).

У 2002 р. зареєстрував товарний знак «Белей» — пер-
ший в Україні у галузі дизайну інтер’єру та екстер’єру.

Закінчив факультет правознавства МАУП.
Богдан Володимирович Белей є генеральним директором

ТОВ «Бістрім» — багатопрофільної комерційної фірми,
яка працює в галузі дизайну, права та будівництва.

Член Спілки дизайнерів України

БЕЛЕЙ
Богдан Володимирович
Випускник факультету
інтер’єру та обладнання (1986 р.)

� Вілла «Маракеш» � Житловий будинок «Перлина Ялти»

� Вітальня � Проект культової споруди � Кімната відпочинку



169 ТИ НАЗАВЖДИ В ДУШІ МОЇЙ, ЛЬВІВСЬКА АКАДЕМІЄ

Народилася 11 березня 1963 р. у с. Вузлове на
Львівщині.

У 1986 р. закінчила навчання на кафедрі проектування
інтер’єру Львівського державного інституту прикладного
та декоративно мистецтва. Вчителі з фаху: І. Середюк,
М. Яців, М. Курилич, С. Мигаль.

Після закінчення інституту Галина Зеновіївна
працювала художником-проектантом на Львівському
підприємстві «Укрпобутреклама», де створила чимало
інтер’єрів та рекламної продукції. Це була хороша
школа, яка дала можливість Г. З. Белей застосовувати
свій талант у багатьох галузях дизайну, ландшафту та
архітектури.

У 1995 р. відкрила фірму з архітектурного проектуван-
ня, дизайну та ландшафту у м. Львові, а в 2000 р. — такі ж
фірми в Одесі та Києві.

Творчість Г. З. Белей була відзначена орденами «Лаври
Слави» та «Свята Софія» (2003), її проектам присвячено
численні публікації у багатьох періодичних виданнях та
книгах.Сьогодні фірма в Києві працює під назвою «Софія».

Архітектурні та дизайн-проекти Галини Зеновіївни
успішно втілені в життя по всій Україні та за кордоном.

Г. З. Белей є постійною учасницею міжнародних вис-
тавок, на яких її творчі досягнення часто відзначаються
нагородами.

Член Спілки дизайнерів України

БЕЛЕЙ 
Галина Зеновіївна

Випускниця факультету
інтер’єру та обладнання (1986 р.)

� Інтер’єр вітальні � Дворівнева вітальня

� Інтер’єр у стилі мінімалізму � Проект житлового будинку � Інтер’єр кухні


