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Площа:
• Загальна площа – 92 га
• 37,2 га - вільні земельні ділянки (4 ділянки), з них:

o 18,9 га – індустріальний парк «Спарроу Парк Львів»

• 45,6 га – продані земельні ділянки (6 ділянок)

Розташування:
• 4,1 км до кільцевої дороги та М11 - магістральної дороги в 

напрямку ЄС (КПП Шегині)
Наявні інженерні мережі:
• Електрична мережа
• Водопровідна та каналізаційна мережі
• Газова мережа (завершення будівництва)

Переваги та додаткові можливості:
• Розташування у межах міста
• Підведені інженерні мережі
• Розпочато будівництво інвесторами виробничих об'єктів 
• Затверджений детальний план території та стратегія розвитку.
• Можливість приєднання до залізничної колії

ПРОМИСЛОВА ЗОНА «СИГНІВКА»
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ПРОМИСЛОВА ЗОНА «СИГНІВКА»
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ТА ІНВЕСТОРИ 



Індустріальний парк
15,0 га

Пропонована ділянка для
індустріального парку «Сигнівка» ДЕТАЛІ ПРОЕКТУ

• Проект нового комунального індустріального 
парку

• Зарезервовано земельну ділянку для створення 
індустріального парку 

• Ініціатор: Львівська міська рада
• Етап реалізації: розробка концепції індустріального 

парку.
• Планується залучення керуючої компанії (інвестора) 

на відкритому конкурсі.

Розташування:
• Промислова зона Сигнівка (вул. Північна)
• 5 км до Головної кільцевої дороги / М11

Земельна ділянка:
• Площа - 15,0 гa.
• Власність: комунальна
• Цільове призначення: землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого
призначення



Індустріальний парк «Сигнівка» Етапи реалізації проекту:

1. Впорядкування містобудівної та земельної 
документації. Формування та відведення земельної 
ділянки (виконано).
2. Розроблення та затвердження концепції розвитку 
індустріального парку (в процесі).
3. Створення та реєстрація індустріального парку в Реєстрі.
4. Проведення відкритого конкурсу на відбір керуючої 
компанії.
5. Залучення керуючої компанії. Укладення договорів про 
індустріальний парк та оренду землі.
6. Облаштування та модернізація інженерного 
забезпечення, транспортних шляхів та здійснення заходів 
з впорядкування благоустрою.
7. Будівництво керуючою компанією виробничих 
приміщень.
8. Здійснення інвестиційної промоції індустріального 
парку.
9. Залучення виробничих та креативних підприємств, які 
мають стратегічне значення в умовах російського 
військового вторгнення.



Будівництво індустріального парку «Спарроу Парк Львів»



Будівництво заводу з в-ва полістиролу компанією Хірш Пороцелль
(тривають підготовчі роботи)



Дякуємо за увагу!

Львівська
міська 
рада


