
 
 

87 СЕСІЯ  ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

7 СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

27.02.2019р.                                                     

с. Щасливцеве                                №  1513 

 

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 0,0934 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1362), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Меліораторів, 12   Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської 

сільської ради.  

2) (…)площею 0,0934 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1361), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Меліораторів, 14   Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської 

сільської ради.  

3) (…)площею 0,1057 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1360), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Херсонська, 17  Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської 

сільської ради.  

4) (…)площею 0,1000 га ( кадастровий номер 6522186500:02:001:0686), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Нова, 4   Генічеського району 

Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських будівель і 

споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської сільської 

ради.  

5) (…)площею 0,1222 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1355), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Незалежності, 3   Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 



будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської 

сільської ради.  

6) (…)площею 0,1222 га ( кадастровий номер 6522186500:02:001:0736), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Незалежності, 1   Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської 

сільської ради.  

7) (…)площею 0,1273 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1313), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Перлинна, 4   Генічеського району 

Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських будівель і 

споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської сільської 

ради.  

8) (…)площею 0,1000 га ( кадастровий номер 6522186500:02:001:0686), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Нова, 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 6522186500:04:001:1356), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Європейська, 38   Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської 

сільської ради.  

10) (…)площею 0,1298 га ( кадастровий номер 6522186500:02:001:0737), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Полинна, 1 — а    Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської 

сільської ради.  

11) (…)площею 0,1211 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1258), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Незалежності, 20    

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

12) (…)площею 0,1211 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1266), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Незалежності, 18    

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

13) (…)площею 0,1058 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1357), 

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

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської 

сільської ради.  

14) (…)площею 0,0939 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1378), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Азовська, 192 - а    

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  



15) (…)площею 0,0924 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1384), 

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

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської 

сільської ради.  

16) (…)площею 0,0933 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1385), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Меліораторів, 18    

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

17) (…) площею 0,1226 га ( кадастровий номер 6522186500:01:001:0990), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Археологів, 43   Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської 

сільської ради.  

18) (…)площею 0,0924 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1383), 

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

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської 

сільської ради.  

19) (…)площею 0,0924 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1393), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Світанкова, 7   Генічеського району 

Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських будівель і 

споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської сільської 

ради.  

20) (…)площею 0,1273 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1386), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Перлинна, 8   Генічеського району 

Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських будівель і 

споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської сільської 

ради.  

21) (…)площею 0,1076 га ( кадастровий номер 6522186500:01:001:0991), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Присивашська, 33   Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської 

сільської ради.  

22) (…)площею 0,0786 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1388), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Промислова, 20   Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської 

сільської ради.  

23) (…)площею 0,1273 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1387), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Перлинна, 6   Генічеського району 

Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських будівель і 

споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської сільської 

ради.  

24) (…)площею 0,0924 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1381), 

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

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 



будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської 

сільської ради.  

25) (…)площею 0,1000 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1382), 

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

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської 

сільської ради.  

26) (…)площею 0,1031 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1379), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Ювілейна, 3   Генічеського району 

Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських будівель і 

споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської сільської 

ради.  

27) (…)площею 0,1000 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1394), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Калинова, 7   Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської 

сільської ради.  

28) (…)площею 0,1077 га ( кадастровий номер 6522186500:01:001:0993), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Археологів, 33   Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської 

сільської ради.  

29) (…)площею 0,1077 га ( кадастровий номер 6522186500:01:001:0994), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Археологів, 29   Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської 

сільської ради.  

30) (…)площею 0,1000 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1408), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Бузкова, 4   Генічеського району 

Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських будівель і 

споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської сільської 

ради.  

31) (…)площею 0,1222 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1410), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Незалежності, 7    Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської 

сільської ради.  

32) (…)площею 0,1057 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1407), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Єропейська, 24   Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської 

сільської ради.  

33) (…)площею 1,8500 га ( кадастровий номер 6522186500:02:010:0008), 

розташованої на території Щасливцевської сільської ради  Генічеського району 

Херсонської обл. для ведення особистого селянського господарства.  

34) (…)площею 0,0823 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1397), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Уютна, 7   Генічеського району 

Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських будівель і 



споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської сільської 

ради.  

35) (…)площею 0,0823 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1396), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Уютна, 9   Генічеського району 

Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських будівель і 

споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської сільської 

ради.  

36) (…)площею 0,1600 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1399), 

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.  

37) (…)площею 0,1600 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1377), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Піщана, 7   Генічеського району 

Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських будівель і 

споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської сільської 

ради.  

38) (…)площею 0,1600 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1376), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Торгова, 6   Генічеського району 

Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських будівель і 

споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської сільської 

ради.  

39) (…)площею 0,1600 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1359), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Торгова, 8   Генічеського району 

Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських будівель і 

споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської сільської 

ради.  

40) (…)площею 0,1000 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1400), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Н.Челебіджихана, 10   

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

41) (…)площею 0,1222 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1404), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Незалежності, 31   

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

42) (…)площею 0,1025 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1409), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Смарагдова, 16   Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської 

сільської ради.  

43) (…)площею 0,1212 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1405), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Незалежності, 8   Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської 

сільської ради.  



44) (…)площею 0,1222 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1401), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Незалежності, 15  Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської 

сільської ради.  

45) (…)площею 0,1000 га ( кадастровий номер 6522186500:02:001:0740), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, провул. Лісовий, 2  Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської 

сільської ради.  

46) (…)площею 0,1186 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1402), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Прибережна, 29  Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської 

сільської ради.  

47) (…)площею 0,1035 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1461), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Піщана, 3   Генічеського району 

Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських будівель і 

споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської сільської 

ради.  

48) (…)площею 0,1540 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1375), 

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

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської 

сільської ради.  

49) (…)площею 0,1273 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1358), 

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

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської 

сільської ради.  

50) (…)площею 0,1211 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1465), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Незалежності, 6  Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської 

сільської ради.  

51) (…)площею 0,1330 га ( кадастровий номер 6522186500:01:001:0999), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Присивашська, 39   Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської 

сільської ради.  

52) (…)площею 0,1222 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1466), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Незалежності, 35  Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської 

сільської ради.  

53) (…)площею 0,1000 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1403), 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Василя Ковшова, 17  

Генічеського району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, 



господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

Щасливцевської сільської ради.  

54) (…)площею 0,1612 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1464), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Піщана, 12   Генічеського району 

Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських будівель і 

споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської сільської 

ради.  

55) (…)площею 0,1000 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1460), 

розташованої за адресою: с. Щасливцеве, вул. Ковильна, 14   Генічеського району 

Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських будівель і 

споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської сільської 

ради.  

56) (…)площею 0,0745 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1395, 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Прибережна, 33  Генічеського 

району Херсонської обл. для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови Щасливцевської 

сільської ради.  

57) (…)площею 0,0746 га ( кадастровий номер 6522186500:04:001:1467, 

розташованої за адресою: с. Генічеська Гірка, вул. Прибережна, 35  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 


