
 

86 СЕСІЯ ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

7 СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

08.02.2019р. 

с. Щасливцеве                                     №  1487 

 

Про затвердження проектів  

землеустрою щодо відведення  

та передачі безоплатно у власність  

земельних ділянок 

       

        Розглянувши заяви громадян України та надані документи, 

враховуючи затверджений генеральний план забудови с. Щасливцеве, с. 

Генічеська Гірка та селища Приозерне з зонуванням території та 

розвитком рекреаційної зони, керуючись ст. ст. 12,125,126,127 

Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити проекти землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність земельних ділянок громадянам: 

1)(…)  площею 0,1350 га ( кадастровий номер 6522186500:01:001:0979), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Рибальська, 11   

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської 

забудови Щасливцевської сільської ради.  

2) (…)площею 0,0900 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1315), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Придорожня, 77   

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської 

забудови Щасливцевської сільської ради.  

3) (…)площею 0,1000 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1310), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Щаслива, 78  

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської 

забудови Щасливцевської сільської ради.  

4) (…)площею 0,0949 га ( кадастровий номер 6522186500:02:001:0655), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Шосейна, 2-а   

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 



господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської 

забудови Щасливцевської сільської ради.  

5) (…)площею 0,0940 га ( кадастровий номер 6522186500:02:001:0654), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Шкільна, 1-а   

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської 

забудови Щасливцевської сільської ради.  

6) (…)площею 0,0652 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1330), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Дорожня, 22 

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської 

забудови Щасливцевської сільської ради.  

7) (…)площею 0,1570 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1324), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Торгова, 10 Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

8) (…)площею 0,1058 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1348), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Європейська, 4 

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської 

забудови Щасливцевської сільської ради.  

9) (…)площею 0,1058 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1348), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Європейська, 8 

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської 

забудови Щасливцевської сільської ради.  

10) (…)площею 0,1058 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1345), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Європейська, 10 

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської 

забудови Щасливцевської сільської ради.  

11) (…)площею 0,1508 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1344), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Співоча, 1 Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

12) (…)площею 0,1508 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1343), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Співоча, 3 Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

13) (…)площею 0,1509 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1338), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Трояндова, 4 Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 



будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

14) (…)площею 0,1508 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1340), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Співоча, 9 Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

15) (…)площею 0,1200 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1319), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Перлинна, 7 Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

16) (…)площею 0,1058 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1347), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Європейська, 6 

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської 

забудови Щасливцевської сільської ради.  

17) (…)площею 0,1540 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1323), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Лугова, 12 Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

18) (…)площею 0,1057 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1349), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Європейська, 2 

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської 

забудови Щасливцевської сільської ради.  

19) (…)площею 0,1706 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1322), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Лугова, 14 Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

20) (…)площею 0,1509 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1335), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Трояндова, 10 Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

21) (…)площею 0,1509 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1341), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Співоча, 7 Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

22) (…)площею 0,1058 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1350), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Європейська, 1 

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 



господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської 

забудови Щасливцевської сільської ради.  

23) (…)площею 0,1200 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1320), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Перлинна, 3 Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

24) (…)площею 0,0628 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1321), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Перлинна, 1 Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

25) (…)площею 0,1509 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1336), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Трояндова, 8 Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

26) (…)площею 0,1508 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1342), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Співоча, 5 Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

27) (…)площею 0,1200 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1318), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Перлинна, 5 Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

28) (…)площею 0,1508 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1337), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Трояндова, 6 Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

29) (…)площею 0,1509 га (кадастровий номер 6522186500:04:001:1339), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Трояндова, 2 Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

30) (…)площею 0,1034 га (кадастровий номер 6522186500:04:001:1331), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Піщана, 1 Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

31) (…)площею 0,1000 га (кадастровий номер 6522186500:04:001:1328), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Дніпровська, 7 

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 



господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської 

забудови Щасливцевської сільської ради.  

32) (…)площею 0,1025 га (кадастровий номер 6522186500:04:001:1329), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Ювілейна, 15 Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

33) (…)площею 0,0724 га (кадастровий номер 6522186500:04:001:1325), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Мисливська, 3 

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської 

забудови Щасливцевської сільської ради.  

34) (…)площею 0,1222 га (кадастровий номер 6522186500:04:001:1353), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Незалежності, 27 

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської 

забудови Щасливцевської сільської ради.  

35) (…)площею 0,1236 га (кадастровий номер 6522186500:04:001:1351), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Незалежності, 37 

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської 

забудови Щасливцевської сільської ради.  

36) (…)площею 0,1223 га (кадастровий номер 6522186500:04:001:1352), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Незалежності, 29 

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської 

забудови Щасливцевської сільської ради.  

37) (…)площею 0,1438 га (кадастровий номер 6522186500:04:001:1364), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Радісна, 6 Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

38) (…)площею 0,1455 га (кадастровий номер 6522186500:04:001:1365), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Радісна, 4 Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

39) (…)площею 0,1455 га (кадастровий номер 6522186500:04:001:1366), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Радісна, 2 Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

40) (…)площею 0,1478 га (кадастровий номер 6522186500:04:001:1367), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Радісна, 1 Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 



будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

41) (…)площею 0,1455 га (кадастровий номер 6522186500:04:001:1368), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Торгова, 7 Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

42) (…)площею 0,1456 га (кадастровий номер 6522186500:04:001:1369), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Торгова, 5 Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

43) (…)площею 0,1455 га (кадастровий номер 6522186500:04:001:1370), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Торгова, 3 Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

44) (…)площею 0,1455 га (кадастровий номер 6522186500:04:001:1371), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Торгова, 1 Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

45) (…)площею 0,1681 га (кадастровий номер 6522186500:04:001:1373), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Радісна, 8 Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

46) (…)площею 0,1969 га (кадастровий номер 6522186500:04:001:1372), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Радісна, 10 Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

47) (…)площею 0,0982 га (кадастровий номер 6522186500:04:001:1332), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Меліораторів, 32 

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської 

забудови Щасливцевської сільської ради.  

48) (…)площею 0,0982 га (кадастровий номер 6522186500:04:001:1334), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Меліораторів, 30 

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської 

забудови Щасливцевської сільської ради.  

49) (…)площею 0,1058 га (кадастровий номер 6522186500:04:001:1333), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Херсонська, 19 

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 



господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської 

забудови Щасливцевської сільської ради.  

2.Вищезазначеним громадянам передати безоплатно у власність земельні 

ділянки зазначені в цьому рішенні.  

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію 

Щасливцевської сільської ради з питань регулювання земельних відносин 

та охорони навколишнього середовища. 

 

 
 
 
Сільський голова                                                                     В.О. Плохушко  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


