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Дизайн�студія «Юстеffia» займається комплексним розробленням
дизайн�проектів у сфері заміської нерухомості, приватної власності
(квартир, таунхаузів, пенхаузів), а також розважальних комплексів та
ресторанів.

Створена в 2001 р. Засновником студії є Кацьянова Юлія Володи�
мирівна — художник, дизайнер, лівша, аспірантка Київського національ�
ного університету культури та мистецтв.

Свій нестандартний підхід до проектування господиня студії переда�
ла і працівникам «Юстеffia», виховала в них неординарні смаки. Тому всі
проекти цієї організації виконані яскраво й індивідуально, з урахуванням
сучасних тенденцій, технологій та останніх розробок у меблевій індустрії.

У 2007 р. на виставці «Декор, подарунки та предмети інтер’єру»
дизайн�студія посіла перше місце в конкурсі «Весна в інтер’єрі» за кра�
щу ідею та реалізацію в даному тематичному аспекті.

У 2008 р. «Юстеffia» здобула першість на всеукраїнському фести�
валі молодих дизайнерів України в номінації «Класичний інтер’єр».

Упродовж 2007–2008 рр. дизайн�студія брала участь у телевізійних
передачах «Квадратний метр» та «Корисна площа», що транслюються
на телеканалах «Інтер» та «Новий» з високим рейтингом програм.

«Юстеffia» створює свої проекти з комплексною розробкою не ли�
ше внутрішніх площ, але й зовнішніх фасадів, зважаючи на навколишню
місцевість, а також детально обстежуючи ландшафтну територію.
Виконує всі роботи «під ключ», що нині особливо цінується.

Студія працює за актуальною схемою: повністю контролює об’єкт і
здає його не лише в домовлені із Замовником терміни, а й з повною
внутрішньою комплектацією інтер’єру, враховуючи найдрібніші деталі,
зокрема: підібрані в тон спальні постільна білизна та кімнатне взуття до
неї, столові сервізи та різні витончені аксесуари, що надають інтер’єру
завершеності.

Кредо фірми: «Робота «під ключ» у прямому та переносному зна�
ченні цього слова».

...Ваш інтер’єр нашими руками!

Кацьянова
Юлія Володимирівна
Генеральний директор

Yuliya Volodymyrivna
Katsyanova
General Director

Проект вітальні «Шарм Версаля» в особняку.
Project of a living�room The Charm of Versailles in a mansion.

Проект їдальні «Біла граціозність класики» у приміській віллі.
Project of a canteen The White Gracefulness of Classics in a suburban villa.

Проект спальні «Вишукана нота стилю» у приватному будинку.
Project of a bedroom The Elegant Note of the Style in a private house.

Проект спальні господарів «Класична сюїта» в таунхаузі.
Project of owners' bedroom The Classic Suite in a townhouse.

Проект вітальні
«Рокайль 
у білій класиці»
у приміському
будинку.

Project of a living�
room Rocaille in
White Classics
in a suburban 
cottage.
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 Yusteffia Design�Studio works in the field of comprehensive develop�

ment of design projects for suburban real estate, private property (flats, town�
houses, penthouses) and as well as for entertaining centers and restaurants. 

It was founded in 2001. The founder of the Studio is Yuliya Volodymyrivna
Katsyanova, an artist, designer, a left�handed person, a graduate student
from the Kyiv National University of Culture and Arts. 

Her extraordinary approach to designing the director has given to
Yusteffia's staff, developing their individual and distinguishing attitudes.
That's why all Studio's projects are fulfilled in a bright and individual manner,
taking into consideration modern tendencies, methods and the latest devel�
opments in furniture industry. 

In 2007 at Decor, Presents and Interior Goods Exhibition the Design�
Studio won the first place in the competition Spring in the Interior for its best
idea and embodiment in the thematic aspect. In 2008 Yusteffia became the
winner at the All�Ukrainian Festival of Young Designers of Ukraine in the nom�
ination The Classical Interior. 

During 2007–2008 the design�studio took part in the following TV pro�
grams: Square Meter and Useful Square which are transmitted on Inter and
Novyi TV channels with high program rating. 

Yusteffia is creating its projects with a complex development of not
only inner premises but also of exterior facades with consideration of the
surrounding and also with a detailed inspection of the landscape territory.
It makes all works "turnkey" that is very appreciated nowadays. 

The Studio strictly controls all the stages of a project: supervising the
works at site, handing over the object, controlling terms agreed with the
Customer, providing the interior with all accompanying accessories such as
bed linen and slippers matching to the tone of the bedroom, table sets and
different refined accessories thanks to the final interior attains a perfect
appearance. 

The company's credo is: "We provide "turnkey" works in the direct and
transferred meaning of this word."

Your interior by our hands!

Проект домашнього кінозалу «Колізей у мініатюрі» в міській резиденції.
Project of a home cinema Coliseums in Miniature in a suburban residence.

Проект вітальні «Мандрівка по класиці» у п'ятикімнатній квартирі.
Project of a living�room The Traveling within Classics in a five�room flat.

Проект вітальні
«New арт�деко»
у трикімнатній
квартирі.

Project of a living�
room New Art�
Deco in a three�
room flat.

Проект вітальні
«Стильність

акцента»
в пентхаузі.

Project of 
a living�room 

The Style 
of the Accent
in a penthouse.

Проект 4�го холу «Пори року» у приватному готелі.
Project of 4th hall Seasons of a Year in a private hotel.

Проект кабінету «Витонченість розкоші» в особняку.
Project of a study The Elegance of Luxury in a mansion.


