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Цінність, 
створена проектом  

« ПРОМПРИЛАД.
РЕНОВАЦІЯ» ,
набагато перевершить 
інвестиції в розробку 
концепції та створення 
простору

за допомогою 
кожного 
інвестованого  

БУДЕ
СТВОРЕНО 
ЦІННОСТІ

«ПРОМПРИЛАД.
РЕНОВАЦІЯ» 1. ВИЗНАЧЕННЯ 

ЗАВДАНЬ ОСІ ТА  
КЛЮЧОВИХ 
ЗАЦІКАВЛЕНИХ 
СТОРІН

2. ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІН 
(РЕЗУЛЬТАТІВ)

Результати роботи з зацікавленими 
сторонами відображені 
в "теорії змін".

3. ПІДКРІПЛЕННЯ 
РЕЗУЛЬТАТІВ ДОКАЗАМИ 
ТА ЇХ МОНЕТИЗАЦІЯ

Зміни підтверджено доказами. 
Оціночний підхід застосовано для 
визначення вартості змін.

4. ВИЗНАЧЕННЯ 
ЕФЕКТУ

Непрямі зміни 
виключаються з аналізу.

5. ПІДРАХУНОК 
КОЕФІЦІЄНТУ ОСІ

Грошова вартість змін 
порівнюється з інвестиціями 
в проект.

6. ПІДГОТОВКА 
ЗВІТУ

Отримано зворотній зв'язок зацікавлених 
сторін. Результати використовуються 
для підкріплення рішень доказами.

Іноваційна 
міжсекторальна 
платформа 
спільного творення.

ПРОГНОЗНА ОЦІНКА ОКУПНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

Створення можливості 
всебічного розвитку для людей, 
організацій і бізнесів через 
розбудову міжсекторної 
екосистеми на перетині освіти, 
культури, економіки та урбаністики, 
що в результаті має призвести 
до повного перезавантаження 
пострадянського контексту 
у сучасний.

Завод "Промприлад", який міститься  
у самому серці Івано-Франківська, 
був створений понад 100  років тому. 
За радянських часів завод випускав 
автоматичні та промислові 
лічильники газу перед переходом на 
товари народного споживання, такі 
як парасольки, автомобільні решітки 
та запчастини до автомобілів. 
У 2012 році завод було перейменовано 
у відкрите акціонерне товариство 
"Івано-Франківський завод 
"Промприлад". Територія заводу була 
приватизована. У 2016 році платформа 
“Тепле Місто” ініціювала проект 
ревіталізації заводу “Промприлад” і 
перетворення його на інноваційний 
центр. 

на території  в 1723 м.кв головного 
корпусу заводу об’єднав 
10 операторів, які пропонують 
ко-воркінг, конференц-зал, 
відкриту майстерню, галерею, 
урбаністичну лабораторію, 
мультимедійний хаб, школу танців,  
місця для дозвілля дітей, проведення 
освітніх програм, бар, кафе, а також 
офіси компаній та партнерів, які 
використовують інноваційні 
технології.

ЗАЦІКАВЛЕНІ 
СТОРОНИ

 

ЗАГАЛЬНА ЦІННІСТЬ 
ЦІННІСТЬ ЗМІН

задоволення від отриманих послуг 
і нових ідей 

профорієнтації та професійного розвитку 
для подальшого працевлаштування  
/ створення / розвитку власного бізнесу

отримання задоволення від самореалізації 

отримання безцінного досвіду 
в побудові реплікаційної моделі 
підвищення людського потенціалу

задоволення від перебування 
в комфортних умовах інноваційної 
екосистеми 

задоволення від інтелігентного 
та інтелектуального спілкування 
з однодумцями 

підвищення ефективності роботи 
співробітників (без вкладення додаткових 
коштів)

збільшення кількості найманих 
працівників і покращення їх добробуту

покращення добробуту власників 
та найманих працівників 

економії на виплатах по безробіттю та 
збільшення податкових надходжень 
в результаті працевлаштування громадян

повернення освічених громадян 

утримання освічених громадян 

залучення іноземної експертизи у місто

отримання задоволення від причетності 
до формування іміджевого продукту

СПОЖИВАЧІ 
ПОСЛУГ 

ОПЕРАТОРИ

ІНВЕСТОРИ

ГРОМАДА
отримає вигоду 
від…

отримають вигоду 
від…

отримають вигоду 
від…

отримають вигоду 
від…

М І С І Я :

І С Т О Р І Я :

П І Л О Т Н И Й  П Р О Е К Т  
« П Р О М П Р И Л А Д .
Р Е Н О В А Ц І Я »
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WWW.PACTWORLD.ORG
facebook.com/promprylad.renovat ion/

@PACTWORLDЮРІЙ ФИЛЮК, СПІВЗАСНОВНИК ТА КЕРІВНИК , «ПРОМПРИЛАД.РЕНОВАЦІЯ»          fylyuk@promprylad.org

ІННА ШВАБ, РАДНИК З ПИТАНЬ МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ, ПАКТ ІНК             ishvab@pactworld.org
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ЗАГАЛЬНИЙ 
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залучення туристів у місто 

отримання прибутку з акцій, 
що покращує добробут інвесторів

НА$5
Для отримання інформації про ОСІ:

Для отримання інформації 
про пілот «Промприлад.Реновація»:


