Інвестиційний потенціал
промисловості міста Львова
Вільні земельні ділянки

Вул. Демнянська
Місцезнаходження м. Львів, вул. Демнянська (Б)
Власник земельної ділянки Львівська міська рада
Площа ділянки (га) 0,8393 га
Кадастрове цільове призначення Землі житлової та громадської забудови
Пропоноване цільове використання Для будівництва багатоповерхового житлового будинку
Наявність проекту будівництва --Права користування (власність, оренда) Львівська міська рада
Інфраструктурне забезпечення (Водопостачання, Каналізація, Газопостачання,
Електропостачання тощо)
Водопостачання: з водопроводу Д=300 мм на вул. Демнянській
Каналізація - в каналізаційний колектор Д=800 на вул. Скорини
Газопостачання: від газопроводу середнього тиску Д=100 мм. на вул. Хуторівці - вул.
Демнянській
Енергозабезпечення: побудова КЛ-6кВ від ТП-270 (н) до ТП-985
Теплопостачання: локальне, від міських тепломереж ТЕЦ-1
Віддаль до залізничної станції (км) 6,3 км
Інші важливі відомості (наявність на ділянці будівель та інших об'єктів, охоронних
зон тощо; певних обмежень, характеристика поверхні - наявність горбів, схилів,
тощо
Ділянка знаходиться у Сихівському районі м. Львова, має форму прямокутника, поверхня має
ґрунтове покриття
Вартість, грн – 6 940 800,72

Вул.Демнянська

Вул. Кульпарківська, 226 –г (ділянка1,
ділянка 2)
Місцезнаходження м. Львів, вул. Кульпарківська, 226 –г (ділянка1, ділянка 2)
Власник земельної ділянки Львівська міська рада
Площа ділянки (га) Ділянка 1 – 3, 9771 га, ділянка 2 – 2, 15 га
Кадастрове цільове призначення Землі житлової та громадської забудови
Пропоноване цільове використання Для будівництва та обслуговування торгових складів-магазинів
Наявність проекту будівництва --Права користування (власність, оренда) Власність Львівської міської ради
Інфраструктурне забезпечення (Водопостачання, Каналізація, Газопостачання, Електропостачання
тощо)
Водопостачання: від водопроводу Д=500 на вул. Кульпарківській
Каналізація: в каналізаційний щитовий колектор Д=3000 мм, який проходить вздовж ділянки
Газопостачання: --Енергозабезпечення: від двосекційної трансформаторної підстанції ПС-110/10/6 кВ
Теплопостачання: автономне
Віддаль до залізничної станції (км) 4,0 км
Інші важливі відомості (наявність на ділянці будівель та інших об'єктів, охоронних зон тощо; певних
обмежень, характеристика поверхні - наявність горбів, схилів, тощо
Ділянки знаходяться в Залізничному районі м. Львова
Умови придбання – купівля на аукціоні
Вартість, грн - ділянка 1 - 28 462 779,00, ділянка 2 - 15 386 833,00

Вул. Кульпарківська, 226 –г (ділянка1,
ділянка 2)

Вул. Липова Алея – вул. Стуса
Місцезнаходження м. Львів, вул. Липова Алея – вул. Стуса
Власник земельної ділянки Львівська міська рада
Площа ділянки (га) 0, 6291 га
Кадастрове цільове призначення Землі житлової та громадської забудови
Пропоноване цільове використання Для будівництва готельного комплексу
Наявність проекту будівництва --Права користування (власність, оренда) Власність Львівської міської ради
Інфраструктурне забезпечення (Водопостачання, Каналізація, Газопостачання,
Електропостачання тощо)
Водопостачання: від водопроводу Д=200мм на вул. Дністерській
Каналізація: в колектор Д=1400мм на вул. Стуса
Газопостачання: від газопроводу середнього тиску Д=100мм на вул. Стуса
Енергозабезпечення: будівництво ТП-6/04кВ
Теплопостачання: автономне
Віддаль до залізничної станції (км) 4,5 км
Інші важливі відомості (наявність на ділянці будівель та інших об'єктів, охоронних зон
тощо; певних обмежень, характеристика поверхні - наявність горбів, схилів,
тощо
Ділянка знаходиться в Галицькому районі м. Львова, поверхня має ґрунтове покриття
Умови придбання – купівля на аукціоні
Вартість, грн - 9 021 294,00

Вул. Липова Алея – вул. Стуса

Вул. Щирецька – вул. Ряшівська
Місцезнаходження м. Львів, вул. Щирецька – вул. Ряшівська
Власник земельної ділянки Львівська міська рада
Площа ділянки (га) 4,8282 га
Кадастрове цільове призначення Землі житлової та громадської забудови
Пропоноване цільове використання Для будівництва та обслуговування торгово-виставкового
комплексу
Наявність проекту будівництва --Права користування (власність, оренда) Власність Львівської міської ради
Інфраструктурне забезпечення (Водопостачання, Каналізація, Газопостачання,
Електропостачання тощо)
Водопостачання: від водопроводу Д=500 на вул. Кульпарківській
Каналізація: в каналізаційний щитовий колектор Д=3000 мм, який проходить вздовж ділянки
Газопостачання: --Енергозабезпечення: від двосекційної трансформаторної підстанції ПС-110/10/6 кВ
Теплопостачання: автономне
Віддаль до залізничної станції (км) 3,9 км
Інші важливі відомості (наявність на ділянці будівель та інших об'єктів, охоронних зон
тощо; певних обмежень, характеристика поверхні - наявність горбів, схилів, тощо
Ділянка знаходиться в Залізничному районі
м. Львова
Умова придбання: купівля на аукціоні
Вартість, грн - 34 376 784,00

Вул. Щирецька – вул. Ряшівська

Вул. Сяйво, 2
Місцезнаходження м. Львів, вул. Сяйво, 2
Власник земельної ділянки Львівська міська рада
Площа ділянки (га) 0,0354 га
Кадастрове цільове призначення Землі житлової та громадської забудови
Пропоноване цільове використання Для будівництва та обслуговування закладу торгівлі
Наявність проекту будівництва --Права користування (власність, оренда) Власність Львівської міської ради
Інфраструктурне забезпечення (Водопостачання, Каналізація, Газопостачання,
Електропостачання тощо)
Водопостачання: від водопроводу Д=400мм на вул. Сяйво
Каналізація: в каналізаційний колектор Д=400мм на вул. Сяйво
Газопостачання: від газопроводу середнього тиску Д=100мм на вул. Сяйво
Енергозабезпечення: будівництво ЛЕП-1 від ТП-1261кВ
Теплопостачання: автономне
Віддаль до залізничної станції (км) 1,5 км
Інші важливі відомості (наявність на ділянці будівель та інших об'єктів, охоронних зон
тощо; певних обмежень, характеристика поверхні - наявність горбів, схилів,
тощо
Ділянка знаходиться в Залізничному районі м. Львова, поверхня має ґрунтове покриття
Умова придбання – купівля на аукціоні
Вартість, грн – 203 206, 62

Вул. Сяйво, 2

Вул. Величковського, 16-18
Місцезнаходження м. Львів, вул. Величковського, 16-18
Власник земельної ділянки Львівська міська рада
Площа ділянки (га) 0,4275 га
Кадастрове цільове призначення Землі житлової та громадської забудови
Пропоноване цільове використання Для будівництва багатоповерхового житлового будинку
Наявність проекту будівництва --Права користування (власність, оренда) Власність Львівської міської ради
Інфраструктурне забезпечення (Водопостачання, Каналізація, Газопостачання,
Електропостачання тощо)
Водопостачання: з водопроводу Д=250 мм на вул. Величковського.
Каналізація: вздовж земельної ділянки проходить каналізаційний колектор.
Газопостачання: від газопроводу середнього тиску Д=500 мм на вул. Величковського.
Енергозабезпечення: від ПС-110/10/10 кВ/ «Львів-23».
Теплопостачання: магістральні тепломережі житлового кварталу Рясне-2
Віддаль до залізничної станції (км) 5,1 км
Інші важливі відомості (наявність на ділянці будівель та інших об'єктів, охоронних зон
тощо; певних обмежень, характеристика поверхні - наявність горбів, схилів,
тощо
Ділянка знаходиться в Шевченківському районі м. Львова, має форму багатокутника, поверхня
має ґрунтове покриття
Умова придбання –купівля на аукціоні
Вартість, грн - 2 648 568,36

Вул. Величковського, 16-18

вул. Трускавецька – вул. Академіка Я.
Підстригача (А)
Місцезнаходження м. Львів, вул. Трускавецька – вул. Академіка Я. Підстригача (А)
Власник земельної ділянки Львівська міська рада
Площа ділянки (га) 0,9830 га
Кадастрове цільове призначення Землі житлової та громадської забудови
Пропоноване цільове використання для будівництва та обслуговування гуртівень-складів
Права користування (власність, оренда) власність
Інфраструктурне забезпечення (Водопостачання, Каналізація, Газопостачання,
Електропостачання тощо)
Водопостачання: Запроектувати та прокласти ділянку кільцюючого водопроводу
розрахункового діаметру, від водопроводу Д=110 по вул. Сокільницькій до водопроводу
Д=150, прокладеного до фірми «Росан Пак»
Каналізація: Госппобутові стоки в каналізаційний колектор Д=700 мм (на південний схід від
ділянки), а дощові стоки в дощовий колектор по вул. Трускавецькій
Газопостачання: Від газопроводу високого тиску ДУ 500мм на вул. Трускавецькій
Енергозабезпечення: від ПС110/10/6 кВ«Львів-8»
Теплопостачання: Автономне
Віддаль (км) від центру -7,1 км, аеропорту - 6,1км, до залізничного вокзалу - 7,7 км,
автовокзалу – 0,8км.
Інші важливі відомості (наявність на ділянці будівель та інших об'єктів, охоронних зон
тощо; певних обмежень, характеристика поверхні - наявність горбів, схилів,
тощо
Ділянка знаходиться у Франківському районі м. Львова,
Умова придбання –купівля на аукціоні
Вартість,грн – 6 605 760,00

вул. Трускавецька – вул. Академіка Я.
Підстригача (А)

вул. Трускавецька – вул. Академіка Я.
Підстригача (Б)
Місцезнаходження м. Львів, вул. Трускавецька – вул. Академіка Я. Підстригача (Б)
Власник земельної ділянки Львівська міська рада
Площа ділянки (га) 0,8912 га
Кадастрове цільове призначення Землі житлової та громадської забудови
Пропоноване цільове використання для будівництва та обслуговування гуртівень-складів
Права користування (власність, оренда) власність
Інфраструктурне забезпечення (Водопостачання, Каналізація, Газопостачання,
Електропостачання тощо)
Водопостачання: Запроектувати та прокласти ділянку кільцюючого водопроводу
розрахункового діаметру, від водопроводу Д=110 по вул. Сокільницькій до водопроводу
Д=150, прокладеного до фірми «Росан Пак»
Каналізація: Госппобутові стоки в каналізаційний колектор Д=700 мм (на південний схід від
ділянки), а дощові стоки в дощовий колектор по вул. Трускавецькій
Газопостачання: Від газопроводу високого тиску ДУ 500мм на вул. Трускавецькій
Енергозабезпечення: від ПС110/10/6 кВ«Львів-8»
Теплопостачання: Автономне
Віддаль (км) від центру -7,1 км, аеропорту - 6,1км, до залізничного вокзалу - 7,7 км,
автовокзалу – 0,8км.
Інші важливі відомості (наявність на ділянці будівель та інших об'єктів, охоронних зон
тощо; певних обмежень, характеристика поверхні - наявність горбів, схилів,
тощо
Ділянка знаходиться у Франківському районі м. Львова,
Умова придбання –купівля на аукціоні
Вартість,грн – 5 988 864,00

вул. Трускавецька – вул. Академіка Я.
Підстригача (Б)

вул. Трускавецька – вул. Академіка Я.
Підстригача (В)
Місцезнаходження м. Львів, вул. Трускавецька – вул. Академіка Я. Підстригача (В)
Власник земельної ділянки Львівська міська рада
Площа ділянки (га) 0,6520 га
Кадастрове цільове призначення Землі житлової та громадської забудови
Пропоноване цільове використання для будівництва та обслуговування гуртівень-складів
Права користування (власність, оренда) власність
Інфраструктурне забезпечення (Водопостачання, Каналізація, Газопостачання,
Електропостачання тощо)
Водопостачання: Запроектувати та прокласти ділянку кільцюючого водопроводу
розрахункового діаметру, від водопроводу Д=110 по вул. Сокільницькій до водопроводу
Д=150, прокладеного до фірми «Росан Пак»
Каналізація: Госппобутові стоки в каналізаційний колектор Д=700 мм (на південний схід від
ділянки), а дощові стоки в дощовий колектор по вул. Трускавецькій
Газопостачання: Від газопроводу високого тиску ДУ 500мм на вул. Трускавецькій
Енергозабезпечення: від ПС110/10/6 кВ«Львів-8»
Теплопостачання: Автономне
Віддаль (км) відцентру -7,1 км, аеропорту - 6,1км, до залізничного вокзалу - 7,7 км, автовокзалу
– 0,8км.
Інші важливі відомості (наявність на ділянці будівель та інших об'єктів, охоронних зон
тощо; певних обмежень, характеристика поверхні - наявність горбів, схилів,
тощо
Ділянка знаходиться у Франківському районі м. Львова,
Умова придбання –купівля на аукціоні
Вартість,грн – 4 381 440,00

вул. Трускавецька – вул. Академіка Я.
Підстригача (В)

вул.Роксоляни (ділянка 1, ділянка 2)
Місцезнаходження м. Львів, вул. Роксоляни (ділянка 1, ділянка 2)
Власник земельної ділянки Львівська міська рада
Площа ділянки (га) ділянка 1 - 1,5820 га, ділянка 2 - 1,5811 га
Кадастрове цільове призначення Землі житлової та громадської забудови
Пропоноване цільове використання для будівництва багатоповерхового житла з об’єктами обслуговування
Права користування (власність, оренда) власність
Інфраструктурне забезпечення (Водопостачання, Каналізація, Газопостачання, Електропостачання
тощо)
Водопостачання: від водопроводу Д-300мм після його заміни або водогін Д-600мм (після його прокладки)
Каналізація: відведення госпфекальних стоків в щитовий колектор, дощових – в Білогорський потік
Газопостачання: від газопроводу середнього тиску Ф-500мм, в районі ГРС-Левандівка
Енергозабезпечення: побудувати двосекційну , двотрансформаторну ТП-пр.6/0,4кВ; дві КЛ-6кВ з різних секцій
шин від РП-85 6кВ до ТП-пр.6/0,4кВ; КЛ-0,4кВ від I та II СШ-0,4кВ проектованої ТП-6/0,4кВ
Теплопостачання: від котельні по вул.Роксоляни 26а (при умові реконструкції) та будівництва ЦТП
Віддаль (км) від центру – 8 км, аеропорту – 8,5 км, автовокзалу – 6 км, вокзалу – 6 км.
Інші важливі відомості (наявність на ділянці будівель та інших об'єктів, охоронних зон тощо; певних
обмежень, характеристика поверхні - наявність горбів, схилів, тощо
Ділянки знаходяться у Залізничному районі м. Львова,
Умова придбання –купівля на аукціоні
Вартість,грн – ділянка 1 - 9613287,00 грн.; ділянка 2 - 9607818,00 грн.

вул.Роксоляни (ділянка 1, ділянка 2)

Вул. Паровозна, 9 - вул. Яворницького
Місцезнаходження м. Львів, вул. Паровозна, 9 – вул. Яворницького
Власник земельної ділянки Львівська міська рада
Площа ділянки (га) 0,0600
Кадастрове цільове призначення Землі житлової та громадської забудови
Пропоноване цільове використання для будівництва житлового будинку з вбудованими гаражамистоянками
Права користування (власність, оренда) власність
Інфраструктурне забезпечення (Водопостачання, Каналізація, Газопостачання, Електропостачання
тощо)
Водопостачання: від водопроводу Д=100мм,реконструкція водопровідної камери
Каналізація: каналізування проходить поряд з проектованою ділянкою по вул., вздовж вул. Паровозна
Газопостачання: газопровід низького тиску Ду 76 мм
Енергозабезпечення: підключення КЛ-1 КВ від ТП-1320
Теплопостачання: від тепломереж ЛКП “Залізничтеплоенерго”
Інші важливі відомості (наявність на ділянці будівель та інших об'єктів, охоронних зон тощо; певних
обмежень, характеристика поверхні - наявність горбів, схилів, тощо
Ділянки знаходяться у Залізничному районі м. Львова,
Умова придбання –купівля на аукціоні
Вартість,грн – 448 000,00 грн

Вул. Поровозна, 9 - вул. Яворницького

Вул. Наукова, 2б
Місцезнаходження м. Львів, вул. Наукова, 2б
Власник земельної ділянки Львівська міська рада
Площа ділянки (га) 0,0947 га
Кадастрове цільове призначення землі житлової та громадської забудови
Пропоноване цільове використання для будівництва об’єкту обслуговування (торговий центр)
Права користування (власність, оренда) власність
Інфраструктурне забезпечення (Водопостачання, Каналізація, Газопостачання, Електропостачання
тощо)
Каналізація: напірна каналізація d=200 мм
Енергозабезпечення: заміна силового трансформатора Т-2 6/0,4кВ на трансформатор 6/0,4кВ потужністю
400кВА, виконати реконструкцію РУ-6-0,4кВ
Інженерне забезпечення споруди торгового центру здійснюється від існуючих мереж м. Львова
Теплопостачання: можливе від теплових мереж ТЕЦ-1
Інші важливі відомості (наявність на ділянці будівель та інших об'єктів, охоронних зон тощо; певних
обмежень, характеристика поверхні - наявність горбів, схилів, тощо
Ділянки знаходяться у Франківському районі м. Львова,
Умова придбання –купівля на аукціоні
Вартість,грн – 634 490,00 грн

Вул. Наукова, 2б

Вул. Дж. Вашингтона,3 – вул. Зелена
Місцезнаходження м. Львів, вул. Дж. Вашингтона,3 – вул. Зелена
Власник земельної ділянки Львівська міська рада
Площа ділянки (га) 0,1200
Кадастрове цільове призначення Землі житлової та громадської забудови
Пропоноване цільове використання Для будівництва автосалону з пунктом технічного обслуговування
автомобілів
Права користування (власність, оренда) власність
Інфраструктурне забезпечення (Водопостачання, Каналізація, Газопостачання, Електропостачання
тощо)
Водопостачання: заміна водопроводу Д150мм по вул. Дж. Вашингтона
Каналізація: каналізаційний колектор Д400 мм
Газопостачання: від газопроводу с/тиску Ду-200мм
Енергозабезпечення: побудувати двосекційну двотрансформаторну ТП-6/0,4кВ
Теплопостачання: від існуючих магістральних теплових мереж ЛМКП “Львівтеплоенерго”
Віддаль (км) від
Інші важливі відомості (наявність на ділянці будівель та інших об'єктів, охоронних зон тощо; певних
обмежень, характеристика поверхні - наявність горбів, схилів, тощо
Ділянки знаходяться у Личаківському районі м. Львова,
Умова придбання –купівля на аукціоні
Вартість,грн –738 420,00 грн

Вул. Дж. Вашингтона,3 – вул. Зелена

Вул. Ковельська, 108-а

Вул. Ковельська, 108-а
Місцезнаходження м. Львів, вул. Ковельська, 108-а
Власник земельної ділянки Львівська міська рада
Площа ділянки (га) 0,4430 га
Кадастрове цільове призначення Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого
призначення
Пропоноване цільове використання Для будівництва та обслуговування виробничо-адміністративних
будівель
Наявність проекту будівництва --Права користування (власність, оренда) Власність Львівської міської ради
Інфраструктурне забезпечення (Водопостачання, Каналізація, Газопостачання, Електропостачання
тощо)
Водопостачання: Від водопровіду Д = 100мм. на вул.Ковельській
Каналізація: В загальносплавний каналізаційний коллектор Д=2500мм.
Газопостачання: Від газопроводу середнього тиску Д-150мм на вул.Ковельській
Енергозабезпечення: Необхідність побудови ТП – 6/04кВ
Теплопостачання: автономне
Віддаль до залізничної станції (км) 5,9 км
Інші важливі відомості (наявність на ділянці будівель та інших об'єктів, охоронних зон тощо; певних
обмежень, характеристика поверхні - наявність горбів, схилів, тощо
Ділянка знаходиться в Шевченківському районі м. Львова.
Умова придбання – купівля не аукціоні
Вартість, грн – 1 120 790, 00

Вул. Рахівська
Місцезнаходження м. Львів, вул. Рахівська
Власник земельної ділянки Львівська міська рада
Площа ділянки (га) 0,5043 га
Кадастрове цільове призначення Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого
призначення
Пропоноване цільове використання Для будівництва та обслуговування підземно-наземного паркінгу
Наявність проекту будівництва --Права користування (власність, оренда) Власність Львівської міської ради
Інфраструктурне забезпечення (Водопостачання, Каналізація, Газопостачання, Електропостачання
тощо)
Водопостачання: від водопроводу Д=500мм на вул. Хуторівка
Каналізація: в каналізаційний колектор на вул. Манастирського
Газопостачання: даних немає
Енергозабезпечення: будівництво ТП-10/04 кВ
Теплопостачання: автономне
Віддаль до залізничної станції (км) 6,0 км
Інші важливі відомості (наявність на ділянці будівель та інших об'єктів, охоронних зон тощо; певних
обмежень, характеристика поверхні - наявність горбів, схилів, тощо
Ділянка знаходиться в Сихівському районі м. Львова, поверхня має ґрунтове покриття
Умови придбання – купівля на аукціоні
Вартість, грн - 1 894 705,00

Вул. Рахівська

Вул. Північна в промзоні «Сигнівка»
(ділянка 2-4)
Місцезнаходження Львів, вул. Північна в промзоні «Сигнівка» (ділянка 2-4)
Власник земельної ділянки Львівська міська рада
Площа ділянки (га) 2,6783 га
Кадастрове цільове призначення Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики та іншого
призначення
Пропоноване цільове використання Для будівництва та обслуговування промислових об’єктів
Наявність проекту будівництва --Права користування (власність, оренда) Власність Львівської міської ради
Інфраструктурне забезпечення (Водопостачання, Каналізація, Газопостачання, Електропостачання
тощо)
Водопостачання: від водопроводу Д = 200мм. після його заміни від вул. Конюшинної через колію до вул.
Північної
Каналізація: в госппобутовий каналізаційний коллектор Д=300мм на вул.Північній після його заміни.
Газопостачання: від газопроводу середнього тиску Д-300мм на вул. Д. Апостола
Енергозабезпечення: необхідність побудови двосекційної трансформаторної ПС 110/6кВ з підключенням до
мережі 110кВ або побудови двосекційної ТП-6/0,4кВ та двох КЛ-6кВ.
Теплопостачання: автономне
Віддаль до залізничної станції (км) 4,6 км
Інші важливі відомості (наявність на ділянці будівель та інших об'єктів, охоронних зон тощо; певних
обмежень, характеристика поверхні - наявність горбів, схилів, тощо
Ділянка знаходиться в Залізничному районі м. Львова
Умови придбання: купівля на аукціоні
Вартість, грн - 5 267 323,00

Вул. Північна в промзоні «Сигнівка»
(ділянка 2-4)

Вул.Північна в промзоні «Сигнівка»
(ділянка 2-3)
Місцезнаходження Львів, вул.Північна в промзоні «Сигнівка» (ділянка 2-3)
Власник земельної ділянки Львівська міська рада
Площа ділянки (га) 3,8758 га
Кадастрове цільове призначення Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики та іншого
призначення
Пропоноване цільове використання Для будівництва та обслуговування промислових об’єктів
Наявність проекту будівництва --Права користування (власність, оренда) Власність Львівської міської ради
Інфраструктурне забезпечення (Водопостачання, Каналізація, Газопостачання, Електропостачання
тощо)
Водопостачання: від водопровіду Д = 200мм. після його заміни від вул.Конюшинної до через колію до
вул.Північної
Каналізація: в госппобутовий каналізаційний коллектор Д=300мм на вул.Північній після його заміни.
Газопостачання: від газопроводу середнього тиску Д-300 мм на вул.Д.Апостола
Енергозабезпечення: необхідність побудови двосекційної трансформаторної ПС 110/6кВ з підключенням до
мережі 110кВ або побудови двосекційної ТП-6/0,4кВ та двох КЛ-6кВ.
Теплопостачання: автономне
Віддаль до залізничної станції (км) 4,6км
Інші важливі відомості (наявність на ділянці будівель та інших об'єктів, охоронних зон тощо; певних
обмежень, характеристика поверхні - наявність горбів, схилів, тощо
Ділянка знаходиться в Залізничному районі м. Львова
Умови придбання: купівля на аукціоні
Вартість, грн - 7 622 407,00

Вул.Північна в промзоні «Сигнівка»
(ділянка 2-3)

Вул.Земельна – вул.Мележа в північносхідній промзоні (ділянка 3-1)
Місцезнаходження м.Львів, вул.Земельна (проектована) – вул.Мележа (проектована) в північно-східній
промзоні (ділянка 3-1)
Власник земельної ділянки Львівська міська рада
Площа ділянки (га) 7,7225 га
Кадастрове цільове призначення землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого
призначення
Пропоноване цільове використання для будівництва та обслуговування промислових об’єктів
Наявність проекту будівництва --Права користування (власність, оренда) власність Львівської міської ради
Інфраструктурне забезпечення (Водопостачання, Каналізація, Газопостачання, Електропостачання
тощо)
Водопостачання: від водопроводу Д = 300мм. після його перекладки по вул.Мележа, вул.Поліська до
овочевої бази, орієнтовною довжиною 1000 п/м.
Каналізація: в загальносплавний каналізаційний коллектор Д=2500мм, прокладений через промзону
Газопостачання: від газопроводу середнього тиску Д-500мм на вул.Кукурудзяній
Енергозабезпечення: необхідність побудови РПпр. з вбудованою ТПпр.– 10/04кВ
Теплопостачання: від магістральної теплової мережі ТEЦ-2
Віддаль до залізничної станції (км) 6,9 км
Інші важливі відомості (наявність на ділянці будівель та інших об'єктів, охоронних зон тощо; певних
обмежень, характеристика поверхні - наявність горбів, схилів, тощо
Ділянка знаходиться в Личаківському районі м. Львова
Умови придбання: купівля на аукціоні
Вартість, грн - 17 225 036,25

Вул.Земельна – вул.Мележа в північносхідній промзоні (ділянка 3-1)

Вул. Гетьмана П. Полуботка-вул.
Соняшникова
Місцезнаходження м. Львів, вул. Гетьмана П. Полуботка - вул. Соняшникова
Власник земельної ділянки Львівська міська рада
Площа ділянки (га) 0,3172 га
Кадастрове цільове призначення землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого
призначення
Пропоноване цільове використання для будівництва багаторівневого паркінгу
Наявність проекту будівництва --Права користування (власність, оренда) власність Львівської міської ради
Інфраструктурне забезпечення (Водопостачання, Каналізація, Газопостачання, Електропостачання
тощо)
Водопостачання: заміна водопроводу Д300мм по вул. Коломийській
Каналізація: щитовий каналізаційний колектор, госппобутовий та дощовий колектор
В межах червоних ліній вул. Полуботка проходять мережі водопостачання, газопостачання, каналізації.
Віддаль до (км) автовокзал-4 км, залізничний вокзал-9,5 км, аеропорт-8,2 км
Інші важливі відомості (наявність на ділянці будівель та інших об'єктів, охоронних зон тощо; певних
обмежень, характеристика поверхні - наявність горбів, схилів, тощо
Ділянка знаходиться у Сихівському районі м. Львова.
Умова придбання – купівля на аукціоні
Вартість, грн – 1 038 042,00 грн

Вул. Гетьмана П. Полуботка-вул.
Соняшникова

