
Перелік земельних ділянок комунальної власності територіальної громади сіл Щасливцеве, 

Генічеська Гірка і селище Приозерне (в особі Щасливцевської сільської ради) та/або прав на них, 

які виставляються на земельні торги окремими лотами. 
 

№ 

з/п 

Підстава включення 

земельної ділянки до 

переліку 

Місце 

розташування 

(адреса) 

земельної 

ділянки 

Категорія 

земель 

Код цільового  

призначення 

земельної ділянки 

та її 

функціональне 

призначення 

Орієнтовна 

(точна) 

площа 

земельної 

ділянки 

Кадастровий номер 

земельної ділянки (у 

разі наявності) 

Умови 

продажу 

Підстава виключення 

земельної ділянки з 

переліку 

Примітки 

1 

рішення 32 сесії 

Щасливцевської 

сільської ради 7 

скликання №528 від 

28.02.2017 р. "Про 
проведення земельних 

торгів у формі 

аукціону" 
 

вул. Набережна, 

126-А в с. 

Щасливцеве 

Генічеського 
району 

Херсонської 

області 

землі 
житлової та 

громадської 

забудови 

03.07. (Для 
будівництва та 

обслуговування 

будівель торгівлі) 

0,06 га. 6522186500:01:001:0867 

продаж 

права 

оренди 
на 10 

років 

 

внесено зміни згідно - рішення 
57 сесії Щасливцевської 

сільської ради 7 скликання №909 

від 26.01.2018 р. "Про 
затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок право оренди 
на які виставляється на торги у 

формі аукціону 

 

2 

рішення 32 сесії 

Щасливцевської 
сільської ради 7 

скликання №528 від 
28.02.2017 р. "Про 

проведення земельних 

торгів у формі 
аукціону" 

 

вул. Набережна, 
38-А в с. 

Генічеська Гірка 
Генічеського 

району 

Херсонської 
області 

землі 

житлової та 

громадської 

забудови 

03.03. (Для 

будівництва та 
обслуговування 

будівель закладів 

охорони здоров'я та 

соціальної 

допомоги)  - для 

будівництва аптеки 

0,03 га. 6522186500:02:001:0646 

продаж 

права 
оренди 

на 5 

років 

 

внесено зміни згідно - 
рішення 57 сесії 

Щасливцевської сільської 
ради 7 скликання №909 від 

26.01.2018 р. "Про 

затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок право 

оренди на які виставляється 
на торги у формі аукціону" 

3 

рішення 32 сесії 
Щасливцевської 

сільської ради 7 

скликання №528 від 
28.02.2017 р. "Про 

проведення земельних 

торгів у формі 
аукціону" 

 

вул. Набережна, 

38-Б в с. 
Генічеська Гірка 

Генічеського 

району 
Херсонської 

області 

 

землі 

житлової та 

громадської 
забудови 

03.07. (Для 

будівництва та 

обслуговування 
будівель торгівлі) 

0,035 га. 6522186500:02:001:0652 

продаж 

права 
оренди 

на 10 

років 

 

внесено зміни згідно - рішення 

58 сесії Щасливцевської 

сільської ради 7 скликання №944 
від 01.03.2018 р. "Про 

затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок право оренди 

на які виставляється на торги у 

формі аукціону" 

 

4 

рішення 32 сесії 
Щасливцевської 

сільської ради 7 

скликання №528 від 
28.02.2017 р. "Про 

проведення земельних 

торгів у формі 
аукціону" 

 

вул. Миру, 120-А 
в с. Щасливцеве 

Генічеського 

району 
Херсонської 

області 

землі 

житлової та 

громадської 
забудови 

02.01. (Для 
будівництва і 

обслуговування 

житлового будинку, 
господарських 

будівель і споруд 

(присадибна 
ділянка) 

 

0,01 га. 6522186500:01:001:0891 
продаж 

земельної 

ділянки 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

внесено зміни згідно - 

рішення 58 сесії 

Щасливцевської сільської 
ради 7 скликання №944 від 

01.03.2018 р. "Про 

затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок право 

оренди на які виставляється 

на торги у формі аукціону" 



6 

рішення 57 сесії 
Щасливцевської сільської 

ради 7 скликання №905 від 

26.01.2018 р. "Про 
проведення земельних 

торгів у формі аукціону 

вул. Миру, 176-Д в с. 

Щасливцеве 

землі житлової 

та громадської 

забудови 

03.07. (Для будівництва 

та обслуговування 

будівель торгівлі) 

0,08 невизначено 

продаж 

права 

оренди на 10 
років 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

7 

рішення 61 сесії 
Щасливцевської 

сільської ради 7 

скликання №987 від 
02.04.2018 р. "Про 

проведення земельних 

торгів у формі 
аукціону" 

вул. Миру, 16-Б в 

с. Щасливцеве 

Генічеського 
району 

Херсонської 

області 

землі 

житлової та 
громадської 

забудови 

02.01. (Для 
будівництва і 

обслуговування 

житлового будинку, 
господарських 

будівель і споруд 

(присадибна 
ділянка) 

0,0350 га. невизначено 

продаж 

земельної 

ділянки 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

8 

рішення 61 сесії 

Щасливцевської 
сільської ради 7 

скликання №987 від 

02.04.2018 р. "Про 
проведення земельних 

торгів у формі 
аукціону" 

вул. Морська, 44-
А в с. Щасливцеве 

Генічеського 

району 
Херсонської 

області 

землі 

житлової та 

громадської 
забудови 

02.01. (Для 

будівництва і 

обслуговування 
житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 
(присадибна 

ділянка) 
 

 

0,0300 га. невизначено 
продаж 

земельної 

ділянки 

  

9 

рішення 75 сесії 
Щасливцевської 

сільської ради 7 

скликання №1166 від 
29.08.2018 р. "Про 

проведення земельних 

торгів у формі 
аукціону" 

вул. 
Айвазовського, 

113 в с. 

Щасливцеве 
Генічеського 

району 

Херсонської 
області 

землі 

житлової та 
громадської 

забудови 

03.07. (Для 

будівництва та 

обслуговування 
будівель торгівлі) – 

для будівництва 

(розміщення) та 
обслуговування 

автозаправної 

станції 

0,34 га. невизначено 

продаж 
права 

оренди 

на 10 
років 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

10 

рішення 76 сесії 
Щасливцевської 

сільської ради 7 

скликання №1198 від 
12.09.2018 р. "Про 

проведення земельних 

торгів у формі 
аукціону" 

вул. Набережна, 

27-М в с. 
Генічеська Гірка 

Генічеського 

району 
Херсонської 

області 

землі водного 
фонду 

10.08 (для 
культурно 

оздоровчих потреб, 

рекреаційних, 
спортивних і 

туристичних цілей 

(обслуговування 
пляжної зони) 

5,2 га. невизначено 

продаж 
права 

оренди 

на 25 
років 

 
 

 

 
 

 

 
 

внесено зміни згідно рішення 

78 сесії Щасливцевської 
сільської ради 7 скликання 

№1288 від 16.10.2018 р. " Про 

внесення змін до переліку 
земельних ділянок які 

виставляються на аукціон 

11 

Щасливцевської 

сільської ради 7 
скликання №1199 від 

12.09.2018 р. "Про 

проведення земельних 

торгів у формі 

аукціону" 

вул. Набережна, 

27-П в с. 
Генічеська Гірка 

Генічеського 

району 

Херсонської 

області 

землі 

житлової та 
громадської 

забудови 

03.17 (для 

будівництва 

(розміщення) та 
експлуатації 

закладів з 
обслуговування 

відвідувачів 

об’єктів 
рекреаційного 

призначення 

1,0 га. невизначено 

продаж 
права 

оренди 

на 25 

років 

  



12 

Щасливцевської 
сільської ради 7 

скликання №1200 від 

12.09.2018 р. "Про 
проведення земельних 

торгів у формі 

аукціону" 

вул. Набережна, 
27-Р в с. 

Генічеська Гірка 

Генічеського 
району 

Херсонської 

області 

житлової та 

громадської 
забудови 

03.17 (для 
будівництва 

(розміщення) та 

експлуатації 

закладів з 

обслуговування 

відвідувачів 
об’єктів 

рекреаційного 

призначення 

1,0 га невизначено 

продаж 

права 

оренди 
на 25 

років 

  

 


