
Since 2004, YOD design lab has been actively operating in the design services market in Ukraine. Today, its team unites 
professional designers, architects, constructors and project managers, led by partners Volodymyr Nepyivoda and 
Dmytro  Bonesko. YOD  design lab creates designs mainly for commercial interiors, such as hotels, restaurants, cafes 
and bars. The studio’s portfolio includes over 100 completed design projects in Ukraine and abroad. YOD design lab won 
numerous national and international competitions. For example, the studio’s design projects for the restaurants EAST and 
NĂM • Modern Vietnamese Cuisine (both are located in Kyiv) received awards at the Interior Design Competition organized 
by the International Interior Design Association (IIDA) in 2016 and 2019 respectively. In 2017, the project Shade Burger 
(Poltava) became the best European Restaurant at the Restaurant & Bar Design Awards. Design projects Spicy NoSpicy (Kyiv) 
and NĂM • Modern Vietnamese Cuisine were shortlisted for this competition in other years. 

Студія YOD design lab є учасником ринку дизайнерських послуг України з 2004 року. Наразі цю команду дизайнерів, 
архітекторів, конструкторів і керівників проєктів очолюють партнери Володимир Непийвода та Дмитро Бонеско. 
YOD  design  lab працює переважно у сфері комерційних інтер’єрів, розробляючи дизайн для готелів, ресторанів, 
кафе та  барів. У портфоліо студії – понад 100 реалізованих проєктів в Україні та світі. YOD design lab є неодноразовим 
переможцем вітчизняних і міжнародних конкурсів. Наприклад, у 2016 році її проєкт ресторану EAST (Київ) й у 2019 році 
ресторан NĂM  •  Modern Vietnamese Cuisine (Київ) були відзначені у конкурсі Interior Design Competition від Міжнародної 
асоціації інтер'єрного дизайну (IIDA). У 2017 році проєкт Shade Burger (Полтава) переміг у категорії «Європейські 
ресторани» в Restaurant & Bar Design Awards, а в шорт-лист цього конкурсу в інші роки увійшли проєкти Spicy NoSpicy (Київ), 
NĂM • Modern Vietnamese Cuisine.

+38 (067) 404 57 12
yodlab.pm@gmail.com
www.yoddesign.com.ua
facebook.com/yoddesignlab
instagram.com/yod_design

YOD DESIGN LAB
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The key art object of the interior 
is a large rounded LED screen, 
which broadcasts videos with 
emotions of an Asian girl.

The eye stopper is located near 
the entrance to the dim sum room 
and is made in a form of a media 
tube, which is broadcasting messages 
and thus creating a general atmosphere 
in the restaurant.

При вході в дімсамну розташований 
ай-стопер у вигляді медіатубусу, 
на ньому транслюються меседжі, 
задаючи загальну атмосферу закладу.

Ключовий артоб’єкт закладу – 
великий округлий LED-екран, 
де транслюється відеоряд 
з емоціями дівчини-азіатки.
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CHINA MA
ADDRESS:
5B, Heorhiia Kirpy Str.
03035 Kyiv 
facebook.com/chinamakyiv

AREA:
195 m2

YEAR:
2019

PHOTOGRAPHER:
Andrii Bezuhlov

АДРЕСА: 
вул. Георгія Кірпи, 5Б
м. Київ, 03035
facebook.com/chinamakyiv

ПЛОЩА:
195 м2

РІК:
2019

ФОТОГРАФ:
Андрій Безуглов



The ceiling and walls 
are covered with 
acoustic material.

Стеля та стіни закладу 
покриті акустичним 
матеріалом.

YOD DESIGN LAB

CHINA MA is a Chinese restaurant, with sharing plates as the main gastronomic principle of this place. The space occupies 
two floors and is designed for 95 seats. On the ground floor, there is an open kitchen adapted for Chinese cooking, nearby 
there is a bar. As the restaurant is located nearby Kyiv railway station, the designers provided a storage area for suitcases, 
restrooms for people with disabilities and a changing table for mothers with babies. CHINA MA has an Asian character, 
with a lively atmosphere of Chinese streets. Inspired by traveling, the designers noticed an original aesthetics in the chaos 
of telecommunication wires that is specific for the streets of Thailand, China and Japan, and implemented these features in the 
restaurant's decor.

CHINA MA – ресторан китайської кухні, акцент якого зроблений на страви, якими можна ділитися: sharing plates – основний 
гастрономічний принцип закладу. Простір розділений на два поверхи та розрахований на 95 посадкових місць. На першому 
поверсі відкрита кухня, адаптована для приготування фірмових страв, поряд розміщений бар. Оскільки ресторан 
розташований навпроти залізничного вокзалу, дизайнери передбачили зону для зберігання валіз, облаштували вбиральню 
для людей з обмеженими можливостями, а для матерів з маленькими дітьми – сповивальний столик. CHINA MA має азійський 
характер, тут панує жвава атмосфера китайських вулиць. Черпаючи натхнення з подорожей, автори помітили оригінальну 
естетику в хаосі телекомунікаційних дротів, характерних для вулиць Таїланду, Китаю, Японії, і втілили це в оздобленні 
ресторану.
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GEMINI ROASTERY
ADDRESS:
Palladium City Business Centre
172, Antonovycha Str. 
03150 Kyiv
facebook.com/roastery.gemini

AREA: 
535 m2

YEAR:
2019

PHOTOGRAPHER:
Andrii Bezuhlov

АДРЕСА: 
БЦ «Палладіум-Сіті»
вул. Антоновича, 172
м. Київ, 03150
facebook.com/roastery.gemini

ПЛОЩА:
535 м2

РІК:
2019

ФОТОГРАФ:
Андрій Безуглов
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The interior’s centrepiece is the bar 
counter. The darkened mirror on the 
ceiling above the shelves with alcohol 
creates a magnitude effect.

Центральний елемент інтер’єру – барна 
стійка. Затемнене дзеркало на стелі 
над стелажами з напоями створює 
ефект масштабування.

The interior concept, decor 
details and menu are based 
around a coffee theme.

Інтер'єр, деталі декору 
та меню обігрують 
кавову тематику.

Gemini Roastery is the first cafe in Kyiv in a roastery and bar format. Gemini Roastery is a joint project of Gemini, which 
is a Ukrainian coffee producer, and Bulldozer Group, a restaurant holding. It is a typical example of a New York urban cafe. 
It is located in a business centre, therefore Gemini Roastery serves as a kind of a co-working space in the daytime, and in 
the evening, it turns into a place for relaxation. The designers made a special zoning and created different types of seats: 
high tables for individuals, lounge tables with comfortable armchairs, tables for work and business meetings, wide sills with 
soft pillows. Gemini Roastery is designed as an American style cafe: graphite and pastel colours, handmade laconic furniture, 
finishing with natural materials, such as wood, concrete, metal and leather.

Gemini Roastery – перше в Києві кафе у форматі roastery & bar. Це спільний проєкт українського виробника кави Gemini 
та ресторанного холдингу Bulldozer Group. Кав'ярня є типовим прикладом нью-йоркського формату urban cafe. Заклад 
розташований у бізнес-центрі; він став своєрідним коворкінгом у денний час, а вечорами тут відпочивають після офісних 
буднів. Автори врахували це при зонуванні простору й створили гібридні посадки різного типу: високі столики для одного-
двох, лаунж-столи з м’якими кріслами, столи для роботи та бізнес-зустрічей, широкі підвіконня з м'якими подушками. Простір 
Gemini Roastery оформлений у характерному для американського кафе стилі: графітово-пастельні кольори, лаконічні меблі 
ручної роботи, оздоблення з натуральних матеріалів – дерева, бетону, металу, шкіри.
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Columns of the reception building create a visual 
rhythm, which is harmoniously combined 
with the rows of pines behind the windows. 
The pines growing near the reception building 
were preserved: they were incorporated in the 
building thanks to a specially designed roof.

Колони будівлі рецепції створюють 
візуальний ритм, що гармонійно 
поєднується з рядами сосен за вікнами. 
Завдяки даху з отворами були збережені 
та інтегровані в загальний дизайн сосни 
на прилеглій до будівлі рецепції території.
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VERHOLY RELAX PARK RECEPTION ZONE
ADDRESS:
1, Sosnova Str.
Sosnivka village
38703 Poltava region 
facebook.com/relaxparkverholypoltava

AREA: 
125 m2

YEAR:
2019

PHOTOGRAPHER:
Andrii Bezuhlov

АДРЕСА: 
вул. Соснова, 1 
с. Соснівка
Полтавська область, 38703
facebook.com/relaxparkverholypoltava

ПЛОЩА:
125 м2

РІК:
2019

ФОТОГРАФ:
Андрій Безуглов
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The renovation of the reception area for the Verholy Relax Park hotel and recreation complex continued the cooperation 
of YOD design lab with this complex and became an urgent task due to the significant increase in visitor flows. As a result, 
a recreation and waiting area was extended, the first floor with panoramic view of the pine forest was developed, and the 
Coffee in Action coffee shop and a lobby wine bar were opened in the reception area of Verholy Relax Park. Natural stone 
and  wood dominate in the interior decor. Thanks to floor-to-ceiling glazing, the designers managed to reach maximum 
integration of the renovated reception area into the environment.

Робота над оновленням рецепції готельно-рекреаційного комплексу Verholy Relax Park стала продовженням співпраці 
YOD design lab із цим проєктом та була нагальним завданням у зв’язку зі збільшенням потоку гостей. Внаслідок цього в зоні 
реєстрації в Verholy Relax Park було розширено простір для відпочинку й очікування, з’явився другий поверх із панорамним 
видом на сосновий ліс, відкрито кав'ярню мережі Coffee in Action та облаштовано винний лобі-бар. В оздобленні переважають 
натуральний камінь і дерево. А завдяки панорамному склінню вдалося досягти максимальної інтеграції оновленої рецепції в 
природне середовище.
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ZWIN & SHOCO.
ADDRESS:
FUTURA HUB
200A, Kulparkivska Str. 
79071 Lviv 
facebook.com/ZWIN.lviv

AREA: 
295 m2

YEAR:
2019

GRAPHIC DESIGN:
PRAVDA design

PHOTOGRAPHER:
Andrii Bezuhlov

АДРЕСА: 
FUTURA HUB
вул. Кульпарківська, 200А
м. Львів, 79071
facebook.com/ZWIN.lviv

ПЛОЩА:
295 м2

РІК:
2019

ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН:
PRAVDA design

ФОТОГРАФ:
Андрій Безуглов



Authentic materials were used in the 
interior design: all wooden furniture 
and installations were made of oak 
wine barrels. The bar counter and high 
table tops were lined with copper.

В оформленні простору використані 
автентичні матеріали: всі дерев’яні 
меблі й інсталяції зроблені з дубових 
винних діжок. Барна стійка та високі 
стільниці облицьовані міддю.

YOD DESIGN LAB

ZWIN & SHOco. is located on the ground floor of the modern FUTURA HUB event and art space. It is a multi-format restaurant 
project which combines a confectionery bakery and a wine bar. They work independently and serve different food at different 
times: in the morning, it is a confectionery bakery SHOco., and in the afternoon, it is transformed from a cafe format into 
the ZWIN wine bar. When the format changes, a picture on a large prismavision display changes. The restaurant perfectly 
corresponds to the hub concept: Co-eating, Co-working, Co-dreaming.

ZWIN & SHOco., що розташований на першому поверсі event- і art-простору FUTURA HUB, – це ресторанний проєкт, 
який  поєднує два різні формати в межах одного приміщення: пекарню-кондитерську та винний бар. Вони працюють 
незалежно один від одного з різними продуктами та в різний час: зранку функціонує пекарня-кондитерська SHOco., 
у другій половині дня відбувається перехід від формату дейлі-кафе до винного бару ZWIN. Зміна формату закладу 
відображається на великому призматроні – на ньому змінюється зображення. Заклад повністю відповідає концепції хабу: 
Co-eating, Co-working, Co-dreaming.
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The interior’s centrepiece is a large installation made 
of 32 Bordeaux wine barrels with the ZWIN logo. 
In the evening, thanks to backlighting the wine 
barrels installation is clearly visible through 
the front panoramic windows.

Центральний елемент інтер’єру – масштабна 
інсталяція над барною стійкою; вона 
виготовлена з 32 діжок Бордо з логотипом 
ZWIN. Завдяки підсвітці у вечірній час її добре 
видно крізь фасадні панорамні вікна. 


