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Народився 27 листопада 1952 р. у м. Івано-Фран-
ківську. Батько, Михайло Йосипович, та мати, 
Марія Іванівна, — службовці.

Після закінчення художньої школи Геннадій Ми-
хайлович вирішив стати архітектором. Упродовж 
1970–1975 рр. навчався на архітектурному факультеті 
Львівського політехнічного інституту. Він щиро вдяч-
ний мудрим та майстерним викладачам альма-ма-
тер: І. М. Петришину, І. В. Русановій, В. Л. Кравцову, 
Т. М. Максимюк та Р. М. Липці.

Після закінчення інституту працював асистен-
том (1975) і старшим викладачем (1980) у НУ «Львів-
ська політехніка». У 1986–1990 рр. був аспірантом Ки-
ївського інженерно-будівельного інституту. У 1990 р. 

захистив кандидат-
ську дисер тацію. 
З 1991 р. і до сьогод-
ні працює до центом 
ка фед ри містобуду-
вання у НУ «ЛП».

У 2000 р. разом із 
сином заснував Ар-
хі тектурно-кон  ст-
рукторське бюро 
«АКБ Шуль га» (сьо-
годні ТОВ «АКД»). 
Фундаментальним 
напрямом діяль-
ності ТОВ «АКД» є 

дослідження природно-
рекреацій ного потен -
ціалу Українських Кар-
пат, яке здійснюється з 
70-х рр. ми нулого століт-
тя спільно з ПП «Го-
ризонт АЛ» (м. Львів) 
та ПТАБ «Ю. Серегин» 
(м. Київ). Зок рема, у  
1975–2015 рр. були ре-
алізовані  проекти гір-
ськолижних комплексів 
на г. Гимба (с. Пилипець, 
Закарпатська  обл.), г. Діл 
(с. Яблуниця, Івано-Фран-
 ківська обл.), г. Ребровач 
(с. Ворохта, Івано-Фран-
ківсь ка обл.); розроблені 
кон цепції гір ськолижних 
 курортів «Бескид Парк» 
(с. Ялинкувате, Львівська обл.), «Боржавські полонини». 
« Драгобрат — Кваси — Рахів», «Полонина Руна» 
( Закарпатська обл.) тощо.

ТОВ «АКД» розробляє проекти гірсько-рекреацій-
них комплексів, громадських, житлових споруд та бу-
динків. Авторський колектив: О. Г. Шульга, П. В. Біло-
конь, А. І. Візнюк, І. І. Курильов, М. Б. Шилич (архітектори, 
випускники НУ Львівська політехніка), А. Ю. Багрій.

Життєве кредо: «Жити, любити, пам’ятати».
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Житловий комплекс «Велика Британія», 
м. Львів, 2014–2015 рр.

Багатоповерховий житловий будинок, 
м. Львів

Готель «Нобіліс», 
м. Львів

СПА-готель «Респект», 
смт Східниця, Львівська обл.




