
Вільні виробничі приміщення



ВАТ Фінансово-лізингова компанія 

“Електрон-Лізинг”

Діяльність підприємства:  широкий спектр лізингових послуг, компанія 

веде діяльність по ефективному використанню майна материнського 

підприємства ВАТ "Концерн-Електрон" через виконання повноважень 

власника, представлення всіх майнових прав материнського 

підприємства в Україні та за кордоном

Місце розташування:            

м.Львів,вул.Стороженка,12

Виробничі приміщення:          5 600кв.м 

(3600кв.м;1200кв.м;800кв.м)

Cкладські приміщення:           500кв.м

Умови залучення інвестицій: оренда



Інженерні мережі: водопостачання

(стан задовільний),                             

каналізація (внутрішні водостоки), 

газопостачання (стан задовільний),

енергозабезпечення (стан 

задовільний)



Концерн “Електрон”

Місце розташування:           

м.Львів,вул.Шевченка, 317

Загальна площа:    6000кв.м

Умови залучення інвестицій: 

оренда



Концерн “Електрон”
 Важливі напрями дiяльностi концерну - одне з найпотужніших в Україні 

інструментальне та пластмасове виробництво (на заводі "Полімер-

Електрон"), які виготовляють інструментальну оснастку (прес-форми, 

штампи та ін.) та вироби з різних видів пластмас високого рiвня 

складності. Серед товарів виробництва "Електрон" - електричні млинки 

для кави, кавоварки, електрогрилі, соковитискачі, скиборізки, 

вібромасажери, що виготовляються ТзОВ "Завод "Електропобутприлад". 

Серед інших сфер діяльності концерну - фінансово-лізингові послуги, 

послуги сучасного цифрового телекомунікаційної зв`язку, виробництво 

металопластикових вікон, ремонтно-будівельні роботи та ін. 

Виробництво промислової спеціальної телевізійної техніки

 Спеціалізовані підприємства концерну випускають оптико-електронні 

системи наведення для авіації та бронетехніки, телевізійні головки 

самонаведення високоточних авіаційних ракет, радіолокатори, монітори, 

підсилювачі високої частоти, об’єктиви та телевізійні камери, системи 

телеспостереження, системи технічного захисту інформації.



СУШАТ “Весна”
Діяльність підприємства:        пошиття одягу

Місце розташування:                

м.Львів,вул.Б.Хмельницького,212 

Складські приміщення:             300кв.м 
(здаються в оренду)

Умови залучення інвестицій:    оренда

Інженерні мережі:

водопостачання: наявні запасні 

ємності для води; 

каналізація: стан задовільний; 

газопостачання: газопостачання ТЕЦ2; 

енергозабезпечення: наявна 

трансформаторна підстанція.



ВАТ “Конвеєр”

Місце розташування:
м.Львів,вул.Шевченка,317

Виробничі приміщення:
14000кв.м

Умови залучення
інвестицій: продаж

Діяльність підприємства: серійно виготовляє 

підіймально-транспортну техніку для механізації 

та автоматизації технологічних транспортних та 

транспортно-складських 

процесів,металоконструкції. Постійно для ринку 

України та країн СНД виготовляють:конвеєр 

стрічковий,конвеєр скребковий,конвеєр 

трубний,ланцюг клінкерний,ланцюг 

дефіберний,елеватори,силоса,мішко 

навантажувальні машини,барабани конвеєрні та 

ін. 



Інженерні мережі:
• водопостачання (стан задовільний);

• каналізація (наявна зливова та побутова

каналізація);

• газопостачання (наявна газорозподільна

підстанція);

• енергозабезпечення (електроенергія

постачається від двох

трансформаторних підстанцій).

Досвід:  історія підприємства нараховує 

більш ніж 50  років і необхідно 

підкреслити, що пріоритетом 

підприємства є підтримка проектів 

створення транспортних систем для 

механізації вантажно-розвантажувальних 

робіт у гірничозбагачувальній, цементній 

та інших галузях. Також слід зазначити  

виготовлення технологічної тари для 

виготовлення  автомобілебудівних фірм 

Німеччини.



ВАТ “Свемон-Захід”
Місце розташування:

м.Львів,вул.Бескидська, 33

Загальна площа:

виробничі приміщення – 806кв.м

Умови залучення інвестицій:

інвестування з наступною

спільною експлуатацією

підприємства

у співвідношенні 50/50

Інженерні мережі: водопостачання (стан задовільний), каналізація
(стан задовільний), газопостачання (стан задовільний),
енергозабезпечення (стан задовільний)



Діяльність підприємства:

• виконання топографо-геодезичних, 

картографічних робіт (побудова і розвиток 

зйомочних мереж; 

•топографічні зйомки масштабів 1:500 -

1:5000 та їх поновлення; 

•кадастрові зйомки, топографічні роботи для 

забезпечення основи різних кадастрів);

•архітектурне та будівельне проектування 

інженерних споруд;

•будівництво, монтаж та експлуатація засобів 

телекомунікацій, радіо і телебачення;

•проектування установок пожежегасіння, 

пожежної сигналізації, систем оповіщення та 

управління евакуацією людей при пожежі, 

пожежного спостереження, пристроїв для 

захисту будинків і споруд від розрядів 

блискавки та вогнезахисту конструкцій;

•виконання проколів горизонтально-

направленого буріння



ТЗОВ “Компанія Дністер”

Діяльність підприємства: оброблення металевих відходів та

брухту чорних та кольорових металів

Місце розташування: м.Львів,вул.Левандівська, 1А

Загальна площа: виробничі приміщення – 1600кв.м

складське приміщення – 100кв.м

Умови залучення інвестицій: оренда

Інженерні мережі:

водопостачання (Львівводоканал),

каналізація (стан відмінний),

газопостачання (немає),

енергозабезпечення (стан відмінний)



ТзОВ “Компанія Дністер”

Складське приміщення 100кв.м 

обмеження по потужності

Виробниче приміщення здається в 

оренду разом з обладнанням: 3 кран –

балки, гільйотинні ножиці, токарні та 

фрезерні станки.



ВАТ “МАЯК”

Діяльність підприємства:

текстильне виробництво,

виробництво одягу,хутра

та виробів з хутра

Місце розташування:

м.Львів, вул.Промислова, 27

Загальна площа:

виробничі приміщення –

3200 м.кв.,

складські приміщення –

800 м.кв



ВАТ “МАЯК”

Підприємство щорічно 
поновлює асортимент з 
урахуванням напрямків моди і 
побажань споживачів

Умови залучення інвестицій:
оренда

Інженерні мережі:

водопостачання (стан 
задовільний), 

каналізація (внутрішня, вихід на 
водоканал),

газопостачання (“Львівгаз”), 
енергозабезпечення (ЛЕП2, 
власна підстанція)



ВАТ “Львівський завод фрезерних верстатів”

Місце розташування:

м.Львів,вул.Зелена,149

Загальна площа:

виробничі приміщення –

17 500кв.м 

складські приміщення –

3000кв.м

Інженерні мережі:

водопостачання (стан задовільний), каналізація (стан

задовільний), газопостачання (стан задовільний),

енергозабезпечення (стан задовільний)



Умови залучення інвестицій:

інвестування з наступною

спільною експлуатацією

підприємства у співвідношенні

по домовленості сторін;

інвестування з наступною

передачею інвестору частини

статутного капіталу у

співвідношенні по

домовленості сторін; продаж

частини корпоративних прав



Діяльність підприємства:

виробництво металообробних

та деревообробних верстатів,

техніки для сільського

господарства, гідроапаратури

до автомобільних кранів,

комбайнів тощо.

Номенклатура продукції:

деталі до інших елементів для механічних передач. Послуги з

монтажу, технічного обслуговування і ремонту елементів

передач. Верстати токарні, розточувальні, свердлувальні,

фрезерувальні, для оброблення дерева та ін.



ТзОВ “Галичскло”

Діяльність підприємства: 

виготовлення скляної посуди

Місце розташування:

м.Львів, вул.Старознесенська, 

24-26

Загальна площа: 

виробничі приміщення –

6 522 кв.м



ТзОВ “Галичскло”

Інженерні мережі:

Водопостачання на даний момент 

відсутнє, можливе відновлення (стан 

задовільний),каналізація(стан

задовільний), енергозабезпечення 

відсутнє, на території є підстанція, 

можливе підключення

Умови залучення інвестицій:

оренда

Біля території заводу знаходиться 

залізнична колія та асфальтована площадка


