
Бронь працівників під час війни. 
 
Уряд змінив правила бронювання на початку березня 2022 

року. Стаття допоможе оформити бронювання, підкаже, чи маєте 
право бронювати своїх працівників.  

Спиратися необхідно на базовий документ — постанову КМУ 
«Деякі питання бронювання військовозобов’язаних в умовах правового 
режиму воєнного стану» від 03 березня 2022 року № 194 (далі — 
Постанова № 194).  

Даний документ необхідно відстежувати  у динаміці, адже 7 
березня Уряд уже вніс зміни до Постанови № 194, визначивши 
особливості бронювання водіїв. Прогнозуємо й подальші зміни, адже 
нині Уряд миттєво реагує на потреби часу. 

 

Хто має право бронювати працівників  
Забронювати працівника-військовозобов’язаного мають право:  

- органи державної влади;  
- інші державні органи;  
- органи місцевого самоврядування; 
- підприємства, установи, організації, яким встановлено 

мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це необхідно для 
забезпечення функціонування державних органів та виконання 
мобілізаційних завдань (замовлень).  

Підстава: стаття 25 Закону України «Про мобілізаційну 
підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII.  

Уряд визначив, що в умовах правового режиму воєнного стану 
бронювання військовозобов’язаних здійснюється за підприємствами, 
установами, організаціями, які задовольняють потреби Збройних Сил, 
інших військових формувань, населення (п. 1 Постанови № 194).  

Бронювати працівників можуть і уповноважені банки, що 
залучаються до роботи (здійснення операцій) в умовах особливого 
періоду (п. 1 Постанови № 194). 

 
Як оформити  
Орган державної влади, інший державний орган подає 

Міністерству економіки пропозиції щодо бронювання 
військовозобов’язаних у відповідних сферах управління, галузях 
національної економіки, на підприємствах, в установах і організаціях та 
обґрунтування до них. Пропозиції треба попередньо узгодити з 
Міноборони. Форму для відомостей про бронювання визначає додаток 
до Постанови № 194. 

 Подати пропозиції та обґрунтування можна у друкованій та/або в 
електронній формі (п. 2 Постанови № 194).  

Міністерство економіки узагальнює подані пропозиції, протягом 
одного робочого дня ухвалює відповідне рішення та надсилає його 
копію Міністерству оборони, а також держоргану, що подав 
пропозицію.  

Мінекономіки в рішенні встановить строк дії відстрочки. 
Максимальна відстрочка — шість місяців. 



 Територіальний центр комплектації та підтримки (ТЦК) дізнається 
про бронь вже через день. Генштаб передає до ТЦК витяги з наказів 
Мінекономіки (п. 6 Постанови № 194). 

 

Чи може підприємство самостійно звернутися до 
Мінекономіки, щоб забронювати працівників у воєнний час? — 
роз’яснення експерта з військового обліку 

Ні. Пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних подають 
до Мінекономіки виключно органи державної влади, інші державні 
органи (п. 2 Постанови 194).  

Підприємства, які мають потребу забронювати працівників, 
надсилають пропозиції щодо бронювання до органів державної влади, 
інших державних органів за відповідною сферою управління, галуззю 
національної економіки для аналізу та узагальнення. Таку позицію 
підтверджує й лист Мінекономіки від 08.03.2022 № 2714-20/9420-03. 
 

ВАЖЛИВО  

Державний орган, до якого звертається підприємство, повинен 
буде обґрунтувати два параметри, щоб погодити пропозиції з 
Міноборони і забронювати працівників: 

- підприємство дійсно виконує завдання із задоволення потреб 
Збройних Сил, інших військових формувань, населення. Підтвердити 
цей факт можна рішеннями Уряду, обласних, Київської військових 
адміністрацій, укладеним договором тощо;  

- обсяги бронювання військовозобов’язаних, які працюють на 
підприємствах. Працівників, яких потрібно забронювати, визначають з 
урахуванням кількості, необхідної, щоб виконати завдання із 
задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, 
населення.  

Підприємство має підготуйте належне обґрунтування, коли 
звертаєтеся до державного органу із пропозицією забронювати 
працівників. Ніхто не зробить це краще за підприємство. 

 

 
Джерело: https://www.kadrovik01.com.ua/article/5040-yak-bronyuvati-pratsvnikv-

pd-chas-vyni 
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