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УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
вул. Леонтовича, 6, м. Київ, 01030 тел.(044) 366 63 05, (044) 366 63 43

Контактний центр міста Києва (044) 15 51  Е-mail: transport@kyivcity.gov.ua
Код ЄДРПОУ 37405284

Шановний пане Олексію!
Шановний пане Володимире!

На виконання доручення Київського міського голови від 08.03.2023                            
№ 08/КО-529 (п) у Департаменті транспортної інфраструктури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
опрацьовано електронну петицію № 11713 «Зменшити комендантську годину з 
00.00 по 05.00» та інформуємо про наступне.

Відповідно до вимог пункту 5 Порядку здійснення заходів під час 
запровадження комендантської години та встановлення спеціального режиму 
світломаскування в окремих місцевостях, де введено воєнний стан, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 573, 
комендантська година запроваджується шляхом видання наказу військовим 
командуванням або військовою адміністрацією. 

Наказом командувача Сухопутних військ Збройних Сил України від 
01.03.2022 № 61 од «Про організацію виконання заходів, передбачених Законом 
України «Про правовий режим воєнного стану», під час оборони міста Києва» 

Голові Постійної комісії Київської 
міської ради з питань транспорту, 
зв’язку та реклами
Олексію ОКОПНОМУ

Заступнику міського голови – 
секретарю Київської міської ради
Володимиру БОНДАРЕНКУ
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визначено час, протягом якого діє комендантська година, та межі території, на 
якій запроваджено комендантську годину.

Відтак питання зменшення комендантської години не належить до 
компетенції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації).

Крім того, слід зазначити, що час роботи міського пасажирського 
транспорту загального користування визначається розкладами руху по кожному 
окремому маршруту з урахуванням заїзду транспортних засобів до парків і депо 
до початку комендантської години, необхідності водіям дістатись до місць 
проживання та наявних можливостей підприємства у воєнний час.

Враховуючи викладене, розглядати питання зміни часу роботи 
громадського транспорту можливо лише у разі прийняття рішення про 
зменшення комендантської години.

З повагою 

Директор                Руслан КАНДИБОР

Антон Єрофєєнков 366 63 36


