
 

СХЕМА БРОНЮВАННЯ ЗА СПИСКОМ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ 

Видає наказ  з бронювання Міністерство економіки України 

Органи влади, що надсилають 

пропозиції на погодження ГШ ЗСУ 

Погоджує та пересилає Міністерству 

економіки України 

Центральні органи виконавчої влади, ОВА (за сферою управління, 

встановленням МЗ), РВА (за органами місцевого самоврядування) 

Генеральний штаб Збройних Сил України 

Міноборони або Мінстратегпром. 

 

підприємства,  установи 

організації, яким 

встановлено мобілізаційні 

завдання (замовлення) 

підприємства, установи і організації, 

які є критично важливими для 

функціонування економіки та 

забезпечення життєдіяльності 

населення в особливий період 

підприємства, установи і 

організації, які здійснюють 

виробництво товарів, виконання 

робіт і надання послуг, необхідних 

для забезпечення потреб ЗСУ, ІВФ 

органи державної 

влади, інші державні 

органи, органи 

місцевого 

самоврядування 

Хто має право має підстави для 

бронювання за списком 

Документи, що підтверджують 

право на бронювання 
обґрунтування 

необхідності  

рішення органу державної 

влади та укладений 

договір на МЗ 

наказ ЦОВВ або ОВА про 

визначення критично важливим для 

економіки 

державний контракт 

Критерії визначення 

критично важливими для 

економіки та забезпечення 

життєдіяльності населення в 

особливий період 

загальна сума 

податків 
перевищує 

еквівалент 1,5 

млн. євро 

надходження 

в іноземній 

валюті, 

перевищує 

еквівалент 32 

млн. євро 

визначено 

ПКМУ від 

4 березня 

2015 р. № 

83 

має важливе 

значення для 

галузі 

нацекономіки чи 

задоволення 

потреб  ТГ 

відсутність 

заборгованості 

із сплати ЄСВ 

середньомісячна 

зарплата у 

останньому 

кварталі вище 

13851 грн 

резидент  

Дія Сіті 

Критерії визначення 

підприємств, що мають 

важливе значення для 

національної економіки 

чи потреб територіальної 

громади 

критична необхідність 

функціонування 

підприємства для 

галузі національної 

економіки в області на 

період воєнного стану 

залучення 

підприємства до 

забезпечення потреб 

населення та 

оборони в 

особливий період 

відсутність 

заборгованості з 

обов’язкових 

платежів 

стале 

функціонування 

на території 

відповідної ТГ 

під час війни 

загальна сума сплати 

платежів до місцевого 

бюджету протягом 

звітного податкового 

року перевищує 2,5 млн 

грн 

релокація 

підприємства з 

територій, що 

наближені або 

знаходяться у зоні 

бойових дій 

Відповідність чотирьом або більше критеріям 

Відповідність трьом або більше критеріям 

Підтвердні документи 

для критеріїв 

письмове підтвердження 

галузевим підрозділом ОВА 

наказ чи договір з 

ОВА, договір з ЗСУ 

довідка з 

податкової служби 

стисла довідка про 

діяльність 
довідка з податкової 

служби 

 

лист ТГ де працює 

підприємство 


