
ДИЗАЙН МАГАЗИНУ ЧОЛОВІЧОГО 
ОДЯГУ “BEGENTLEMAN” 
 
Проектуючи дизайн магазину чоловічого 
одягу “beGentleman” велику увагу 
зосередили не тільки на творчу, а й на 
маркетингову сторону. Головним 
завданням було підібрати обладнання 
так, аби презентувати одяг не тільки 
боком, а й фронтально. Частина одягу 
обов’язково має бути на манекенах, а 
частина на столах або стеллажах. В 
результаті “beGentleman” чітко відповідає 
усім комерційним вимогам, 
підлаштований до своєї цільової 
аудиторії, максимально вміщує у собі 
різноплановий товар, але при цьому 
візуально є легким та не загромадженим. 
 
Рік реалізації проекту: 2018 р 
Місто реалізації проекту: Тернопіль 
Площа проекту: 64 м.кв 
 
ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ МАГАЗИНУ 
“ВОДОЛІЙ” 
 
Весь дизайн інтер’єру магазину опалення 
“ВОДОЛІЙ” підкреслює товар в торговому 
приміщенні. При цьому вкрай важливо 
для нас було зробити все таким чином, 
щоб саме цей магазин виділявся в ряду 
подібних і привертав до себе увагу 
потенційних покупців. Головним акцентом 
є дизайнерський світильник, 
спроектований нашою студією, а також 
підлогове покриття торгового 
приміщення, де поєднався різного 
кольору та текстури керамограніт. 
 
Рік реалізації проекту: 2018 р 
Площа проекту: 80 м.кв 
Місто реалізації проекту: Тернопіль, 
Україна 
 
ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ ЗАМІСЬКОГО 
БУДИНКУ В СТИЛІ МОДЕРН 
Дизайн інтер’єру заміського будинку 
виконаний у стилі класичний модерн, де 
основний акцент робиться на красі, 
нарядності, декоративності, гнучкості 
ліній. Саме цей стиль чітко відображає 
внутрішній світ наших замовників – це 
молоді, енергійні люди, які люблять 
різного роду святкування та завжди раді 
гостям. Візитною карткою цього будинку є 
сходи, які на 100% відповідають стилю. 
Прямі і паралельні лінії практично  

DESIGN OF MEN’S CLOTHING STORE 
“BEGENTLEMAN” 
  
While designing a men’s clothing store 

“beGentleman” we focused great attention 

on creativity as well as marketing. The main 

aim was to select appropriate equipment to 

present clothes not only full-face but also 

half-face. Part of the clothes must be put on 

dress forms, the rest — on the tables or 

shelve stands. As a result, “beGentleman” 

store is targeted audience oriented, includes 

a great range of goods, meets all merchant 

requirements for sure, however, it is visually 

simple and not cluttered up with goods. 

Project implementation year: 2018  
Project location: Ternopil 
Project area: 64 sq.m. 
 
 
 
INTERIOR DESIGN OF “VODOLIY” SHOP 
 
The whole interior design of “VODOLIY” 
heating system shop emphasizes goods in 
the salesroom. Furthermore, it was 
extremely important for us to make this 
place as a special one among the others 
and good looking for prospective customers.  
The main emphasis of the shop is a unique 
lamp designed by our studio and the floor 
covering of the salesroom, different colors 
and textures of ceramic granite complete a 
scenery of the shop. 

 
Project implementation year: 2018  
Project area: 80 sq.m. 
Project location: Ternopil, Ukraine 
 

 
 
 
INTERIOR DESIGN OF COUNTRY HOUSE 
IN MODERN STYLE 
The interior design of a country house is 
executed in the style of classical modernism 
that reveals the beauty, adornment, 
decorative value and flexibility of the lines. A 
Style that reflects the inner world of our 
customers, namely young, active people 
who like celebrating all kinds of holidays 
and events, who are always happy and 
welcome everyone to be guest. The 
landmark of such kind of house is a  

http://www.shavarska.com/uk/portfolio/dizayn-magazinu-cholovichogo-odyagu-begentleman/
http://www.shavarska.com/uk/portfolio/dizayn-magazinu-cholovichogo-odyagu-begentleman/
http://www.shavarska.com/uk/portfolio/dizayn-interyeru-magazynu-vodoliy/
http://www.shavarska.com/uk/portfolio/dizayn-interyeru-magazynu-vodoliy/
http://www.shavarska.com/uk/portfolio_cat/completed/
http://www.shavarska.com/uk/portfolio_cat/completed/
http://www.shavarska.com/uk/portfolio/dizayn-magazinu-cholovichogo-odyagu-begentleman/
http://www.shavarska.com/uk/portfolio/dizayn-magazinu-cholovichogo-odyagu-begentleman/
http://www.shavarska.com/uk/portfolio/dizayn-interyeru-magazynu-vodoliy/
http://www.shavarska.com/uk/portfolio_cat/completed/
http://www.shavarska.com/uk/portfolio_cat/completed/


повністю відсутні, їм на зміну прийшли s-
образні вигини, текучі, хвилеподібні. 
 
Рік реалізації проекту: 2017 р 
Площа проекту: 220 м.кв 
Місто реалізації проекту: Тернопіль, 
Україна 
 
ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ КАВ’ЯРНІ “ГОРНЯ” 
Ця невеличка кав’ярня колись була 
кімнатою гуртожитку. Для того, щоб 
втілити те, що ми задумали, довелось 
докласти зусиль. Із вікна ми зробили 
головний вхід, а щоб збільшити висоту 
приміщення, заглиблювалися вниз. 
Головним завданням було вмістити 
максимум відвідувачів при цьому, щоб 
головний прохід до барної стійки був 
вільним. Тоді з'явилася ідея круглих 
столів на кронштейнах. Головним 
акцентом став зелений колір. Він і на 
вхідних дверях, які яскравою плямою 
вирізняються серед сірої вулиці із такими 
ж сірими будинками. Тут продумано все 
до міліметра, для зручності персоналу та 
комфорту відвідувачів. Додатково нашою 
студією “SHAVARSKA design” було 
розроблено і логотип та фірмовий стиль 
закладу. 
 
Рік реалізації проекту: 2016 р 
Площа проекту: 14,8 м.кв 
Місто реалізації проекту: Тернопіль, 
Україна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

staircase that corresponds to the style for 
100%. Straight and parallel lines are 
virtually nonexistent and replaced by s-

shaped flowing wavy curves. 
 
Project implementation year: 2017 
Project area: 220 sq.m. 
Project location: Ternopil, Ukraine 

 
INTERIOR DESIGN OF “GORNYA” CAFE 
This little café used to be a dormitory room. 
We had to make great efforts to put into 
action our plans. The café entrance was 
made in a window area. In order to increase 
the height of the room, we lowered the floor. 
The main point was to set the maximum 
number of customers in order to have free 
access to the bar. Then there was the idea 
of roundtables on supports. 
We chose the green color as the main 
accent. The entrance was also painted in 
green, as a bright spot among the gray 
houses on a gray street. We have 
accounted everything up to millimeter for 
staff convenience and customers’ joy. 
Moreover, our “SHAVARSKA design” studio 
designed logo and corporate style of this 
coffee house. 
 
Project implementation year: 2016  
Project area: 14,8 sq.m. 
Project location: Ternopil, Ukraine 
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