
Додаток до рішення міської ради                    

від 03.06.2021 №381-9/2021 "Про 

затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

та надання їх у власність в межах 

населеного пункту    с. Парище" 

 

 

ПЕРЕЛІК 
громадян, яким затверджено проекти землеустрою щодо передачі земельних ділянок у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), для ведення особистого селянського господарства в межах 

населеного пункту с. Парище 

 

№ 

п/п 
П.І.П. Адреса заявника 

Місце розташування 
ділянки 

Площа 

ділянки, 

га 

Цільове призначення 

 

Кадастровий номер 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Ткач                      

Любов 

Миколаївна 

_____________ 
с. Парище,                                  

вул. Молодіжна 
0,2000 

для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

2624084601:02:005:0046 

2 

Цюпак                       

Ігор 

Миколайович 

_____________ 
с. Парище,                                  

вул. Молодіжна 
0,2100 

для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

2624084601:02:005:0050 

3 

Чіх                       

Андрій 

Васильович 

_____________ 
с. Парище,                                  

вул. Молодіжна 
0,2298 

для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

2624084601:02:005:0054 

4 

Борисевич               

Олег 

Миколайович 

_____________ 
с. Парище,                           

вул. Молодіжна 
0,2100 

для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

2624084601:02:005:0062 

5 

Федорків                          

Богдан 

Васильович 

_____________ 
с. Парище,                         

вул. Молодіжна 
0,2500 

для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

2624084601:02:005:0049 

6 

Дідоводюк           

Володимир 

Васильович 

_____________ 
с. Парище,                         

вул. Молодіжна 
0,2100 

для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

2624084601:02:005:0058 

7 
Ерстенюк                       

Оксана Іванівна 
_____________ 

с. Парище,                         

вул. Молодіжна 
0,2000 

для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

2624084601:02:005:0056 

8 

Василаш                      

Василь 

Васильович 

_____________ 
с. Парище,                         

вул. Молодіжна 
0,2148 

для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

2624084601:02:005:0061 

9 

Чіх                             

Світлана 

Дмитрівна 

_____________ 
с. Парище,                         

вул. Молодіжна 
0,2000 

для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

2624084601:02:005:0059 

10 
Петрик                         

Надія Василівна 
_____________ 

с. Парище,                         

вул. Молодіжна 
0,2000 

для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

2624084601:02:005:0057 



11 

Петрик                

Світлана 

Омелянівна 

_____________ 
с. Парище,                         

вул. Сиголка 
0,1532 

для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

2624084601:02:005:0060 

12 

Ковальчишин               

Василь 

Дмитрович 

_____________ 
с. Парище,                         

вул. Молодіжна 
0,2100 

для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

2624084601:02:005:0063 

13 

Труфан                 

Ярослава 

Василівна 

_____________ 
с. Парище,                         

вул. Л.Українки 
0,2500 

для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

2624084601:02:003:0211 

14 

Марунчак               

Мирослава 

Василівна 

_____________ 
с. Парище,                         

вул. Сиголка 
0,2000 

для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

2624084601:02:005:0053 

15 

Пилип’як                       

Наталія 

Василівна 

_____________ 
с. Парище,                                  

ур. «Смородина» 
0,1424 

для ведення особистого 

селянського господарства 
2624084601:02:002:0040 

16 
Одокій                      

Зіновій Іванович 
_____________ 

с. Парище,                         

вул. Молодіжна 
0,2100 

для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

2624084601:02:005:0055 

17 

Гереджук             

Оксана 

Богданівна 

_____________ 
с. Парище,                         

вул. Сиголка 
0,2000 

для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

2624084601:02:005:0065 

18 

Пилип’як                       

Наталія 

Василівна 

_____________ 
с. Парище,                                  

ур. «Сад» 
0,2482 

для ведення особистого 

селянського господарства 
2624084601:02:003:0205 

19 

Мельник                  

Марія 

Миколаївна 

_____________ 
с. Парище,                                  

вул. Садова 
0,1470 

для ведення особистого 

селянського господарства 
2624084601:02:003:0209 

20 

Петрик                    

Степан 

Михайлович 

_____________ 
с. Парище,                                  

ур. «Сад» 
0,3750 

для ведення особистого 

селянського господарства 
2624084601:02:003:0207 

21 

Мельник                    

Надія 

Ярославівна 

_____________ 
с. Парище,                                  

вул. Шевченка 
0,0395 

для ведення особистого 

селянського господарства 
2624084601:02:002:0039 

22 
Федорів                          

Ірина Іванівна 
_____________ 

с. Парище,                        

ур. "Городишниця" 
0,2550 

для ведення особистого 

селянського господарства 
2624084601:02:001:0060 

23 
Вельган                            

Марія Василівна 
_____________ 

с. Парище,                        

ур. "Сад" 
0,2230 

для ведення особистого 

селянського господарства 
2624084601:02:003:0214 

24 

Труфан                        

Ярослава 

Василівна 

_____________ 
с. Парище,                         

вул. Садова 
0,1592 

для ведення особистого 

селянського господарства 
2624084601:02:003:0208 

25 
Вернер                              

Марія Іванівна 
_____________ 

с. Парище,                         

ур. "Коло баків" 
0,2500 

для ведення особистого 

селянського господарства 
2624084601:01:004:0074 

26 
Вернер                         

Марія Іванівна 
_____________ 

с. Парище,                         

ур. "Поруб" 
0,2442 

для ведення особистого 

селянського господарства 
2624084601:02:004:0073 

27 
Кузишин                        

Тарас Юрійович 
_____________ 

с. Парище,                         

ур. "Буковина" 
2,0000 

для ведення особистого 

селянського господарства 
2624084601:02:004:0077 

28 

Юрців                           

Тарас 

Ярославович 

_____________ 
с. Парище,                         

ур. "Поруб" 
0,4178 

для ведення особистого 

селянського господарства 
2624084601:02:004:0072 

29 

Гереджук                  

Оксана 

Богданівна 

_____________ 

с. Парище,                         

ур. "За старим 

цвинтарем" 

0,2236 
для ведення особистого 

селянського господарства 
2624084601:01:002:0041 

30 

Гереджук           

Оксана 

Богданівна 

_____________ 

с. Парище,                         

ур. "За старим 

цвинтарем" 

0,6750 
для ведення особистого 

селянського господарства 
2624084601:01:002:0042 

 

Секретар міської ради                                Пекарський Т.М


