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Промприлад.Реновація – це інноваційний 
центр на території ревіталізованого заводу 
в Івано-Франківську.

На площі в понад 36 тис. кв. м 
будуть створені умови для 
діяльності комерційних та 
соціальних ініціатив, націлених 
на розвиток нової економіки, 
урбаністики, сучасного 
мистецтва та неформальної 
освіти в регіоні.



Протягом 2019-2023 років проєкт залучить
понад 30 млн дол інвестицій від приватних
інвесторів та організацій, а також кредитних 
коштів від міжнародних банків аби поетапно
запустити шість будівель та парк.

Тут розмістяться офісні 
простори, лабораторії, 
майстерні, виставковий та 
розважальний центри, готель 
та хостел, фермерський ринок, 
ресторани та багато іншого.
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Івано-Франківськ – місто на 
заході України, обласний 
центр Прикарпаття з 
населенням в 281,6 тис. осіб.

Розвинуте підприємництво й дешева 
робоча сила, якісна пропозиція ХоРеКа, 
регулярні авіарейси у столицю, понад 100 
км велодоріг у плані, близькість до Карпат 
та динамічна атмфосфера у поєднанні з 
історичним шармом роблять місто цікавим 
для підприємців, туристів та дауншифтерів



Завод «Промприлад» – це один із найбільших 
промислових об’єктів Івано-Франківська, який 
бере свій початок ще у XVIII ст. з ковальського 
та слюсарного цехів. До свого максимального 
розміру завод виріс до середини 80-х, коли й 
отримав назву «Промприлад».



У радянські часи завод спеціалізувався на 
приладобудуванні та товарах народного 
вжитку, виготовляв автоматику та промислові 
лічильники газу роторного типу, невеликі 
партії яких виробляють і сьогодні. Однак 
зараз більша частина площ вже не задіяна та 
потребує ремонту.
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План передбачає створення 
на території колишнього 
заводу економічно-освітнього 
середовища, яке сприятиме 
розвитку важливих напрямів 
бізнесу та матиме цінність для 
мешканців міста.



Проєктом заплановано відновлення 
26,44 тис. кв. м площ в існуючих корпусах 
та будівництво ще двох – на 10 тис. кв. м.



Проєкт передбачає поступову реконструкцію 
та будівництво по мірі залучення інвестицій*

2021 2022 2023 2024 2025

- PromFood -

- PromBar -



До 40% всієї площі займатимуть
офісні простори

На решті розмістяться
майстерні, навчальні та дитячі
центри, готелі та ресторани,
громадські ініціативи та ін.
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У червні 2017 року розпочалися 
роботи з реконструкції третього 
поверху корпусу по вулиці Сахарова 
як пілотний проєкт для перевірки 
гіпотез та відпрацювання процесу 
реконструкції.

Перша подія в стінах «пілоту» 
відбулася у вересні 2017 року.



«Пілот» довів 
правильність 
припущень

Дитячий центр, офіси та коворкінг, 
танцювальна школа, бар-зона, 
конференц-зал, центр робототехніки, 
крафтова майстерня, барбер-школа, 
мультимедіа-лабораторія, центр 
урбаністики, виставковий зал та офіс 
інвестицій міськради – таке сусідство 
ілюструє важливість взаємодії у 
трикутнику «громада – бізнес – влада».



За перші 3 роки діяльності пілотного поверху тут відбулися понад 1400 подій, які 
відвідали близько 60 000 гостей. Простір прийняв 30 виставок у галереї сучасного 
мистецтва, 75 великих конференцій, більше п’яти сотень лекцій та освітніх заходів, а
також концерти та хакатони.
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Як бізнес Промприлад.Реновація 
є багатофункціональним 
об’єктом комерційної 
нерухомості, орієнтованим на 
дохід від операційної діяльності.

Промприлад.Реновація – це проєкт 
у сфері імпакт-інвестицій, що, окрім 
повернення вкладених коштів 
і дохідність, означає наявність 
вимірного позитивного суспільного 
впливу та користі для громади.
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До 1/3 площі за пільговою ставкою оренди буде надана 
громадським, культурним та соціальним ініціативам, 
діяльність яких співпадає з баченням проєкту.



Прогнозована дохідність 
проєкту для інвесторів 
після завершення 
реконструкцій становить 
8-9% річних*

*Для інвесторів третього раунду
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ТОВ Промприлад
Реновація

(оператор нерухомості) 

ТОВ Промприлад.
Холдинг

(володіє нерухомістю)  
Наглядова рада

БО Промприлад

Корпор.
угода

КІФКУА

Інвестори

БО Бітрут Академія

ГО Інша Освіта

БО Тепле Місто

LvBS

ГО ПАКТ

Структура управління проектом 
Промприлад.Реновація є 
максимально збалансованою, 
аби забезпечити повернення 
інвестицій та реалізацію 
соціальної функції



Гранти на реалізацію
прямих соціальних функцій

(інкубатор, артцентр,
мейкерспейс)

Донори

ТОВ Промприлад.
Холдинг

(володіє нерухомістю)  

Інвестиції

БО ПромприладКІФ

Купівля акцій КІФ 

Приватні інвестори
понад 2,5 млн грн та

юридичні особи

ТОВ Промприлад.Інвест

IFIs*

* International financial institutions  
  Залучення довгострокового кредиту

Входження
до складу
учасників

Приватні інвестори
до 2,5 млн грн

12 млн дол 5 млн дол

13 млн дол
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ТОВ Промприлад.
Холдинг

(володіє нерухомістю)  

ТОВ Промприлад.Інвест

Інвестори Інвестори



245 600

251 500

254 500

257 500

260 600

263 400

2013 2015 2016 2017 2018 2019

281 647*

2020



, Urban Space 100



Наші партнери



Для інвесторів, чий внесок 
перевищить 100 тис дол, ми 
пропонуємо іменну згадку 
в рамках екстер’єрного 
комплексу на фасаді корпусу 
по вулиці Сахарова.



Інвестуйте в
Промприлад.Реновація

https://promprylad.ua/ua/investment/?utm_source=utm_siteinvestpresentation&utm_medium=utm_medium&utm_campaign=siteinvestpresentation&utm_content=utm_siteinvestpresent2021
https://promprylad.ua/ua/
https://www.facebook.com/promprylad.renovation/
https://www.instagram.com/promprylad/



