МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
(Мінекономіки)
НАКАЗ
02 квітня 2022 року

№ 669-22
Київ

Про бронювання військовозобов’язаних за
ДП “Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській областіˮ,
АБ “УКРГАЗБАНКˮ, регіональною філією “Львівська залізницяˮ
АТ “Укрзалізницяˮ, КП “Нововолинськтеплокомуненергоˮ,
ТОВ “Тигресˮ, ТОВ “Алекмірˮ, ТзОВ “Агроситницяˮ, КП “Луцька
центральна районна лікарняˮ Підгайцівської сільської ради,
КП “Рожищенська багатопрофільна лікарняˮ Рожищенської міської ради
Відповідно до статті 131 Закону України “Про мобілізаційну підготовку
та мобілізаціюˮ, Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64
“Про введення воєнного стану в Україніˮ, постанови Кабінету Міністрів
України від 03 березня 2022 р. № 194 “Деякі питання бронювання
військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стануˮ,
пропозицій, наданих Волинською обласною військовою адміністрацією
від 30.03.2022 № 1999/26/2-22, погоджених Міністерством оборони України
листами від 27.03.2022 № 220/1982, від 28.03.2022 № 220/2018, листа
Міністерства оборони України від 11.03.2022 № 220/1469 та з метою
забезпечення функціонування національної економіки в особливий період,
НАКАЗУЮ:
1. Забронювати за ДП “Служба місцевих автомобільних доріг у
Волинській областіˮ, АБ “УКРГАЗБАНКˮ, регіональною філією “Львівська
залізницяˮ АТ “Укрзалізницяˮ, КП “Нововолинськтеплокомуненергоˮ,
ТОВ “Тигресˮ, ТОВ “Алекмір“, ТзОВ “Агроситницяˮ, КП “Луцька центральна
районна лікарняˮ Підгайцівської сільської ради, КП “Рожищенська
багатопрофільна лікарняˮ Рожищенської міської ради на період мобілізації та
воєнний час військовозобов’язаних, які працюють у зазначених суб’єктах
господарювання, за списками, наданими Волинською обласною військовою
адміністрацією (реєстраційний номер 1999/26/2-22 від 30.03.2022), крім
військовозобов’язаних, які мають дефіцитні для Збройних Сил України
військово-облікові спеціальності, згідно з листом Міністерства оборони
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України від 11.03.2022 № 220/1469, а також громадян України, які не
проходили військову службу, згідно з листами Міністерства оборони України
від 27.03.2022 № 220/1982, від 28.03.2022 № 220/2018.
2. Надати заброньованим згідно з пунктом 1 цього наказу
військовозобов’язаним відстрочку від призову на військову службу під час
мобілізації строком на 6 місяців.
3. Департаменту економіки безпеки і оборони надіслати копію цього
наказу Міністерству оборони України та Волинській обласній військовій
адміністрації.
Перший віце-прем’єр-міністр України –
Міністр економіки України

Юлія СВИРИДЕНКО

