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Які підприємства мають право забронювати працівників під час війни?
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В умовах правового режиму воєнного стану забронювати військовозобов'язаних можуть 
підприємства, які задовольняють потреби Збройних Сил, інших військових формувань, 

2населення 

Бронювання є однією з підстав відстрочки від призову на військову службу під час 
 1

мобілізації 

Яких працівників можна забронювати:

• лише військовозобов'язаних осіб;

• лише найманих працівників, тобто осіб, які працюють на підприємстві на підставі 
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трудового договору або контракту 

Які працівники не підлягають бронюванню:

• військовозобов'язані, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності, наприклад, 
4ракетні, артилерійські, танкові, радіотехнічні, протимінні чи інші спеціальності ;

• військовозобов'язані, які вже мають посвідчення про відстрочку від призову на час 
5мобілізації та воєнний час 

Процедура бронювання працівників за підприємством:

• підприємство надсилає органу державної влади за відповідною сферою управління 
пропозицію за формою, визначеною постановою КМУ від 03 березня 2022 року № 194. До 
пропозиції додається належне обґрунтування щодо виконання підприємством завдань із 
задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, населення;

• орган державної влади погоджує пропозицію з Міноборони та вже погоджену 
пропозицію з відповідним обґрунтуванням подає Мінекономіки;

• Мінекономіки протягом одного робочого дня ухвалює рішення, у якому вказує строк дії 
відстрочки, який не може перевищувати шість місяців;

• орган державної влади видає військовозобов'язаному витяг з наказу Мінекономіки, який 
є підтвердженням відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації;

• Міноборони організовує через Генеральний штаб Збройних Сил доведення в 
одноденний строк до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки 
витягів з наказів Мінекономіки.

1 Частина перша статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»
2 Пункт 1 постанови КМУ від 03 березня 2022 року №194
3 Частина перша статті 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»
4 Лист Міноборони від 11 березня 2022 року №220/1469
5 Лист Мінекономіки від 08 березня 2022 року №2714-20/9420-03
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Відстрочка від призову на підставі бронювання підлягає анулюванню у разі:

• закінчення строку її дії;

• завершення виконання або скасування завдання підприємству щодо задоволення 
потреб Збройних Сил, інших військових формувань, населення;

• ліквідації підприємства;

•
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 звільнення військовозобов'язаного з підприємства. 

6 Пункти 2, 3, 5, 6 постанови КМУ від 03 березня 2022 року №194
7 Пункт 4 Постанови КМУ від 03 березня 2022 року №194


