


Лісова пісня
Для створення чогось надзвичайного іноді 
достатньо звернутися до природи, перейнявши 
від неї красу й досконалість. У цьому секрет 
креативності архітекторів готельного комплексу 
Relax park Verholy, що розташований у лісі 
на Полтавщині. те
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Проект – YOD Dеsign Lab
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У комплексі, створеному Володимиром Непийво-
дою та Дмитром Бонеском (YOD Dеsign Lab) 
привертає увагу ресторан Food & Forest. Бу-

дівля оточена сосновим лісом, і це довкілля надих-
нуло авторів на створення автентичного об’єкта з 
натуральних матеріалів. Архітектори прагнули мак-
симально органічно поєднати споруду з навколиш-
нім лісом. Тому використовували тільки природні 
матеріали в зовнішньому, а відтак і внутрішньому 
оформленні. Зовні ресторан декорований гранітом 
габро та кортенівською сталлю. Фасад, поділений на 
квадратні сегменти, виглядає як скеля, що височіє в 
лісі. На його сірому тлі виділяється лише дерев’яний 
портал головного входу. Граніт і сталь використані й 
у внутрішніх приміщеннях, де їх доповнюють різно-
фактурне натуральне дерево, мідь та шкіра. Завдяки 
цим дуже тактильним матеріалам інтер’єр здобуває 
власний характер, а контакт із ними викликає від-
чуття гармонії з природою.

Володимир Непийвода, Дмитро Бонеско  
Більшість наших об’єктів – це ресторани в міському середовищі. Тож ми 
завжди обмежені наявним приміщенням та навколишньою забудовою. Осо-
бливістю ресторану Food&Forest стала відсутність таких рамок. Нам приємно 
було працювати із закладом, де все задумане можна реалізувати цілковито. 
Ми мали змогу розробити зонування, максимально відповідне функціональ-
ному призначенню ресторану, а це частина заміського готельно-рекреацій-
ного комплексу. Особливу увагу було приділено технологічним приміщенням: 
все розроблено на підставі законодавчих норм і потреб виробничого проце-
су. В інтер’єрі та екстер’єрі ресторану ми продовжували реалізовувати кон-
цепт всього комплексу, який полягав у максимальній інтеграції в довкілля.
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Дизайнери зробили камін центральним 
елементом інтер’єру і розташували навколо 

нього столики з кріслами
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Граніт і сталь використані 
у внутрішніх приміщеннях, де 
їх доповнюють різнофактурне 
натуральне дерево, мідь та шкіра.

На одному з фасадів – величезні вітрини-вікна. Че-
рез шибки приміщення сповнюється денного світла, 
а перед відвідувачами постає розкішна панорама. 
Уздовж вікон вишикувалися ряди столиків і диванів, 
з яких можна споглядати пейзаж, і це окрема зона 
приміщення.
Друга пов’язана з величезним газовим каміном, схо-
жим на суцільну стіну. Дизайнери зробили його цен-
тральним елементом інтер’єру і розташували навколо 
нього столики з кріслами. Усі поверхні каміна оздобле-
ні мідними панелями, його екран горизонтальний і 
тягнеться на кілька метрів. У вечірні години вогонь 
додає затишку, а мідь підкреслює та віддзеркалює 
полум’я.
Ще одна зона для відвідувачів – біля кондитерської 
вітрини, де гості можуть спостерігати за процесом при-
готування десертів.
У приміщенні є також бенкетна зала з масивним дубо-
вим столом та зручними кріслами.
Дизайнери YOD Dеsign Lab створили проект із від-
чутним національним колоритом, що вже стало для 
них традицією. Значна частина використаних мате-
ріалів має українське походження: граніт видобутий 
у Житомирській області, шкіряні оздоблювальні 
панелі виготовлені на одному з підприємств Мико-
лаївщині. Усі корпусні меблі, масив, а також столи 
вироблені в Полтаві. Значна частина торшерів створена 
київською студією-майстернею. Фреймові світильники – 
власна розробка YOD Dеsign Lab, яку втілив Андрій Га-
лушка. У внутрішньому оздобленні приміщень рестора-
ну взяла участь київська компанія «Меблеві техноло-
гії». Тож українські виробники і дизайнери створили 
унікальний продукт світового рівня і реалізували 
якісний інтер’єр. 
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