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Вже тепліше
Родинна атмосфера поза межами дому – це рідкість,  
а створення її в ресторані вимагає знання особливої 
формули. В ресторані Teplo дизайнерській групі 
YOD Dеsign Lab вдалося облаштувати місце,  
до якого хочеться запросити близьких і друзів
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Для ресторану Teplo, що розташувався в київ-
ському житловому комплексі на Дмитрівській, 
Володимир Непийвода та Дмитро Бонеско обра-

ли формат home-cafe. Адже його відкрили насамперед 
«для своїх», тобто для людей, які живуть поруч. 
Формула домашнього комфорту, реалізована дизайне-
рами в Teplo, така: матеріали-символи затишку (світла 
деревина, текстиль нейтральних кольорів), рослини 
в горщиках і якомога менше металевих деталей. 
Центральним елементом закладу стала інсталяція на 
стелі другого поверху, виконана з дерев’яних паль 
різної довжини. Із такого ж масиву, тільки в формі 
пласких дисків, набрана решта стелі. «Палі допомог-
ли створити настрій лаунджевої зони, що налаштовує 
відвідувачів на довгі спокійні бесіди, приємне прове-
дення часу», – пояснює Дмитро Бонеско.
Дизайнери використали один із своїх улюблених при-
йомів, коли з масиву окремих об’єктів складається ці-
лісний об’єм. Фанати студії YOD Dеsign Lab можуть 
спрожогу перелічити десятки матеріалів та об’єктів, 
які Непийвода та Бонеско вживали як модулі для 
створення площин, об’ємів та нових незвичних фак-
тур. Цього разу це палі з подвійним символізмом: це 
й скромні помічники будівельних інженерів, і знаряд-
дя боротьби з класовим та ідейним ворогом. Світло, за 
задумом дизайнерів YOD Dеsign Lab, проходячи крізь 
такі дерев’яні елементи, створює ілюзію тепла. 

Фанати студії YOD Dеsign Lab 
можуть спрожогу перелічити 
десятки матеріалів та об’єктів,  
які Непийвода та Бонеско 
вживали як модулі для створення 
площин, об’ємів та нових 
незвичних фактур
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«Ми підсвітили інсталяцію з паль так, щоб компози-
ція виглядала невагомою, ніби дихала», – розповідає 
Володимир Непийвода.
Два поверхи ресторану дизайнери YOD Dеsign Lab вико-
ристали, щоб створити простір для різних груп відвіду-
вачів. Перший, оформлений у світлих та активних 
тонах, зручний для людей з дітьми. Тут облаштовано 
ігрову зону, де з малюками працюють аніматори. Від 
загального залу вона відділена скляною стіною. Тут 
же розташувався кондитерський відділ. 
На другому поверсі два гостьових зали для ділових та 
сімейних зустрічей: менший за розміром камінний та 
загальний. Їх розділяє бар, звідки через панорамні вік-
на відкривається вид на вулицю. Більш того, оскіль-
ки приміщення розміщені по дузі, люди, що сидять у 
сусідніх залах, не бачать одне одного. Такий громад-
ський простір декому видасться дуже комфортним. 
Другий поверх оформлений у темніших, густих то-
нах. Теракотовий з відтінками блакитного поєднані 
зі світлою деревиною, а щільний синій колір у вечірньо-
му інтер’єрі сприймається як графітовий. На противагу 
залам вхідну групу та коридори, що ведуть до службо-
вих приміщень, вирішено у більш холодних тонах. 

Атмосферу домашнього 
затишку підкреслює інсталяція 
на стелі другого поверху58
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Дизайнери YOD Dеsign Lab вдало використали два поверхи ресторану,  
щоб створити простір для різних груп відвідувачів 
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