
 

1. Назва 

соціального 

підприємництва 

Промприлад. 

Реновація 

2. Логотип 

 

3. Дата і місце заснування м. Івано-Франківськ, 25.05.2017 

4. Юридична адреса 
м. Івано-Франківськ,  

вул. Академіка Сахарова, буд. 23Ж, кор. 5 

5. Електронна пошта investment@promprylad.in.ua 

6. Контактний номер 

телефону 
+380676327801 

7. Керівник підприємства Филюк Юрій 

8. Офіційні веб сайти Сайт: https://promprylad.ua/ua/ 

9. Історія створення 

соціального 

підприємництва 

  Проект щодо реновації заводу "Промприлад" в Івано-

Франківську розпочався з 2016 року. 

"Промприлад.Реновація" розвивається як майданчик 

для комунікації, поширення знань, співпраці 

державного сектору, громадськості та бізнесу.  

  З 2016 року на передпроектні дослідження та запуск у 

2018 році "пілотного" поверху площею 1700 м. кв. було 

залучено 1,3 млн доларів від інвесторів та грантодавців.  

   Відтоді тут розпочали роботу перші резиденти: 

галерея, коворкінг, конференцзал, бар, фотостудія, 

танцювальна школа та дитячі розвиткові простори, 

офіси місцевих підприємців, громадських організацій 

та навіть управління інвестиційної політики міської 

ради.  

   За перший рік діяльності пілотного поверху тут 

відбулися 565 подій, які відвідали близько 20 000 

гостей. Простір прийняв 12 виставок у галереї 

сучасного мистецтва, 30 великих конференцій, більше 

двох сотень лекцій та освітніх заходів, а також концерти 

та хакатони.  

  У 2019 на поверсі вже працювало 16 резидентів та 120 

людей.  
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  У 2020 в проєкті вже функціонують 25 організацій і 

компаній-резидентів.  

  Ініціативу на етапі проєктування та реалізації 

пілотного поверху підтримала низка громадських 

організації, фондів та бізнесів, серед яких — Івано-

Франківська міська рада, CANactions, Robert Bosch 

Foundation, BMW Foundation, 23 ресторани, Impact Hub 

Odessa. Партнери-грантодавці: Швеція, Канада, уряд 

Канади через проєкт міжнародної технічної допомоги 

«Партнерство для розвитку міст» (Проєкт ПРОМІС), 

FCM, Міжнародний фонд «Відродження», 

Швейцарська агенція розвитку та співробітництва, 

Британська Рада, Federal Ministry of Economic 

Cooperation and Development of Germany, Heinrich Boell 

Stiftung, EVZ Stiftung. 

10. Головна мета соціального 

підприємства 

   Промприлад.Реновація — це проєкт у сфері імпакт-

інвестування з фокусом на ревіталізацію колишньої 

промислової зони у м. Івано-Франківську.  

  Проєкт спрямований на сприяння регіональному 

соціально-економічному розвитку у чотирьох 

ключових сферах: нова економіка, урбаністика, сучасне 

мистецтво та неформальна освіта. 

11. Діяльність підприємства 

  Концепція проєкту передбачає, здачу в оренду до 30% 

площі із 38 тис м2 за суттєво зниженими ставками 

соціальним ініціативам щодо розвиту інновацій, освіти, 

мистецтва та урбаністики, а також 30% операційного 

прибутку проекту з 2024 року спрямовуватимуться на 

соціальні ініціативи в цих же 4 напрямках. 

12. Світлини 

 

 


