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На Ваш інформаційний запит №3-О-ЗПІ-792-25 від 21.04.2020.р.,
повідомляємо.

Станом на 01.04.2020р. загальна кількість працівників ЛКП
“Львівелектротранс” становить 1208 осіб, з яких водіїв трамваїв – 206 осіб, водіїв
тролейбусів – 151 особа, водіїв автотранспорту – 77 осіб.

Підприємством “Львівелектротранс” придбано засобів індивідуального захисту
на суму 279 057,30 грн., а саме:

- засіб дезінфікуючий “Біохлор” – 100 л.;
- БІОДЕЗ антисептик (спиртовмісний) – 150 л.;
- рукавиці нітрилові – 150 шт.;
- БІОДЕЗ антисептик (спиртовмісний) (1 л) – 66 шт.;
- засіб дезінфікуючий “Біохлор” (1 л) – 39 шт.;
- дезінфікуючий засіб “Біохло-Т” (1 кг) – 15 шт.;
- білизна (1л) – 36 шт.;
- мило господарське (150 г) – 900 шт.;
- респіратор БУК-3 – 1000 шт.;
- рукавиці нітрилові оглядові – 4100 шт.;
- мило рідке господарське (5 л) – 35 шт.;
- дезінфікуючий засіб (500 мл) – 200 шт.;
- дезінфікуючий засіб для рук (5 л ) – 2шт.;
- дезінфікуючий засіб для рук (1000 мл) – 8 шт.
Також підприємством було виготовлено самостійно близько 1000 захисних

масок.
Загальна кількість працівників ЛМКП “Львівводоканал” станом на 20.04.2020 р.

становить 1752 особи.
За інформацією ЛМКП “Львівводоканал” за період карантину підприємством

придбано засобів індивідуального захисту та гігієни на суму майже 800 тис. грн., а
саме:

- засіб дезінфікуючий Клін Стрім (спиртовмісний) – 120 л.;
- засіб дезінфікуючий АВ-Дез (хлоровмісний) – 35 л.;
- білизна – 260 л.;
- мило господарське – 1500 шт.;
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- рукавиці гумові – 1000 шт.;
- рукавиці латексні – 1000 шт.;
- оприскувачі – 85 шт.;
- окуляри – 400 шт.;
- захисні маски – 10 000 шт.;
- респіратори – 480 шт.;
- в лабораторії виготовлено 20 л. дезінфікуючого засобу (спиртовмісного).
У випадку незгоди з даною відповіддю Ви маєте право оскаржити її згідно з

чинним законодавством.
Інформацію щодо вирішення будь-яких інших проблем Ви можете отримати у

центрі обслуговування мешканців у приміщенні Львівської міської ради за адресою
площа Ринок,1.
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