
 
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 

Справа: № 22-а-13059/08                                                                   Головуючий у суді І інстанції: Ісакова О.Г. 
Суддя-доповідач: Межевич М.В. 

ПОСТАНОВА 
Іменем України 

03 березня 2009 року                                                                                                                м. Київ 
Колегія Київського апеляційного адміністративного суду у складі: головуючого - судді 

Межевича М.В., суддів Зайцева М.П. та Коваля М.П., при секретарі Демченко Т.І., за участю 
представника апеллянта Кривошейя Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві 
апеляційну скаргу Адміністративно-господарчого управління Генерального штабу Збройних Сил 
України на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 20 листопада 2007 року у 
справі за позовом Ворожбіта Сергія Миколайовича до Адміністративно-господарчого управління 
Генерального штабу Збройних Сил України про бездіяльність щодо виплати грошової компенсації 
замість речового  майна, - 

ВСТАНОВИЛА: 
Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 20 листопада 2007 року 

заявлений позов задоволене, а саме: визнано бездіяльність відповідача щодо своєчасної виплати 
позивачу грошової компенсації замість речового майна, яке підлягало видачі йому згідно з нормами 
речового забезпечення протиправною; зобов'язано відповідача виплатити позивачу грошову 
компенсацію за належне йому речове майно, яке підлягало видачі згідно з нормами речового 
забезпечення. 

Відповідач в апеляційній скарзі просить скасувати постанову суду першої інстанції як таку, 
що постановлена з порушенням норм матеріального і процесуального права, та ухвалити нову 
постанову, якою відмовити в задоволенні позовних вимог. 

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представника апелянта, перевіривши матеріали 
справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає 
частковому задоволенню, а постанова суду першої інстанції - скасуванню в частині з таких підстав. 

Згідно зі ст.ст. 198 ч. 1 п. З, 202 ч. 1 п. 4 КАС України, за наслідками розгляду апеляційної 
скарги на постанову суду першої інстанції суд апеляційної інстанції скасовує її та ухвалює нове 
рішення, якщо визнає, що судом першої інстанції порушено норми матеріального або 
процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи. 

Суд першої інстанції дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог та необхідність 
їх задоволення. 

Однак, з таким висновком суду не можна погодитися. 
Судом першої інстанції встановлено, що обмеження права позивача на отримання грошової 

компенсації, передбачене Законом України «Про деякі заходи щодо економії бюджетних коштів» 
№1459-111 від 17.02.2000 року, є незаконним.  

З таким висновком не можливо погодитись, виходячи з наступного. 
Колегією суддів встановлено, що відповідно з наказами Міністра оборони України №560 від 

21.08.2004 року позивач був звільнений з військової служби у запас за пунктом 67, підпунктом «в» 
(у зв'язку зі скороченням штату). 

Приписами ч. 2 ст. 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей» (у редакції, яка діяла на момент виникнення спірних 
правовідносин) передбачено, що військовослужбовці отримують за рахунок держави грошове 
забезпечення, а також грошове майно та речове забезпечення, або за бажанням військовослужбовця 
грошову компенсацію замість них. 

Відповідно до довідки № 89 від 31.08.2004 року позивачу не було видано речового майна на 
загальну суму 2 680,62 грн. 

Як вбачається з листа-відповіді від 16.11.2006 року відповідач за період до 10.03.2000 року не 
здійснив розрахунок за речове майно з позивачем в сумі 451,80 грн. 

Судова колегія вважає, що дії відповідача щодо невиплати грошової компенсації за речове 



майно після 10.03.2000 року не порушують вимог чинного законодавства, враховуючи наступне. 
Так, судом першої інстанції не враховано, що дію ч. 2 ст. 9 Закону України Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» згідно із Законом України «Про деякі 
заходи щодо економії бюджетних коштів» від 17.02.2000 року № 1459-ІП призупинено в частині 
одержання військовослужбовцями продовольчих пайків або за їх бажанням грошової компенсації 
замість них та замість речового майна (за винятком військовослужбовців Міністерства оборони 
України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Управління 
державної охорони та Головного управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ 
України, що використовують цивільний одяг, який зашифровує особу та відомчу належність 
військовослужбовців). 

А тому до спірних правовідносин не могла бути застосована норма ч. 2 ст. 9 Закону України 
«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», яка, власне, і 
передбачала можливість отримання грошової компенсації замість речового майна, оскільки у 
зазначений період вона не діяла. 

З огляду на вищевикладене, суд першої інстанції, задовольняючи позовні вимоги про 
стягнення грошової компенсації замість речового майна за період після 10.03.2000 року, діяв в 
супереч наведеній нормі закону, дія якої була зупинена. 

Отже, колегія суддів вважає що постанова суду підлягає скасуванню в частині задоволення 
позовних вимог Ворожбіта С.М. про стягнення грошової компенсації в сумі 2228,82 грн. за період 
після 10.03.2000 року з постановленням нової постанови про відмову в задоволенні позову в цій 
частині. 

Тобто, позивач набув права на отримання компенсації замість речового забезпечення в сумі 
451,80 грн. 

Оскільки, суд першої інстанції, задовольняючи позовні вимоги позивача в повному обсязі, 
керувався нормами закону, який втратив чинність в момент виникнення спірних правовідносин 
після 10.03.2000 року, то колегія судців дійшла висновку про часткове скасування постанови 
Окружного адміністративного суд м. Києва 

Керуючись ст.ст. 160, 195, 196, 198, 202, 205, 207, 212, 254 КАС України, колегія суддів 
 

ПОСТАНОВИЛА: 
Апеляційну скаргу Адміністративно-господарчого управління Генерального штабу Збройних 

Сил України задовольнити частково. 
Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 20 листопада 2007 року скасувати 

в частині задоволення позову Ворожбіта Сергія Миколайовича про стягнення грошової компенсації 
замість речового майна з Адміністративно-господарчого управління 
Генерального штабу Збройних Сил України в сумі 2 228,82 грн. за період після 10.03.2000 року. 

Прийняти в скасованій частині нове рішення про відмову в задоволенні позову Ворожбіта 
Сергія Миколайовича про стягнення з Адміністративно-господарчого управління Генерального 
штабу Збройних Сил України грошової компенсації замість речового забезпечення за період після 
10.03.2000 року. 

В решті судове рішення залишити без змін. 
 
Головуючий: 
Судді: 

 


