
 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ 
ВАКУЛІВСЬКОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ 

 
(центр –село Вакулове  ) 

 
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ: 53172 вул.40 років Перемоги ,буд.30 с. Вакулове Софіївський 
район Дніпропетровська область 
 
Вакулівський сільський голова –ШЕВЦОВ  АРТУР АНАТОЛІЙОВИЧ  
тел.приймальні –  0965784332  ,  info@vakulove.otg.dp.gov.ua 
 

№ 
з/п 

Найменування показника 
Одиниця 
виміру 

Значення 
показника 

I. ТЕРИТОРІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНА ТА РЕСУРСНА СПРОМОЖНІСТЬ 
1.1 Чисельність населення станом на 01 січня 2021 року, 

всього, у тому числі: 
осіб 

3100 

сільського осіб 3100 
Чисельність дітей станом на 01 січня 2021 року, 
всього, у тому числі: 

осіб 
 

дошкільного віку (від 0 до 6 років) осіб 154 
шкільного віку осіб 278 
дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, 
розташовані та території громади 

осіб 
41 

учнів, що здобувають освіту в закладах загальної 
середньої освіти, розташованих на території 
територіальної громади 

осіб 
252 

1.2. Площа території громади, всього, у тому числі: кв.км. 285,48 
сільгоспугідь кв.км. 265,56 
з них ріллі кв.км. 232,04 
землі сільськогосподарського призначення; кв.км. 265,56 
землі житлової та громадської забудови; кв.км. 1,15 
землі природно-заповідного та іншого 
природоохоронного призначення; 

кв.км. 
 

землі оздоровчого призначення; кв.км.  
землі рекреаційного призначення; кв.км.  
землі історико-культурного призначення; кв.км.  
землі лісогосподарського призначення; кв.км. 5,36 
землі водного фонду; кв.км. 5,46 
землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення 

кв.км. 
2,3 

Площа земельних ділянок, які тимчасово не 
використовуються і  можуть розглядатись як потенційні 
об’єкти оренди, га 

кв.км. 
1,17 

1.3. Кількість населених пунктів, що входять до 
територіальної громади 

одиниць 
18 

1.4. Кількість закладів соціально-культурної сфери, що 
утримуються за рахунок бюджету органів місцевого 
самоврядування, усього одиниць, з них: 

одиниць 
 

заклади загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів одиниць 2 
заклади загальної середньої освіти І – ІІ ступенів одиниць  
заклади загальної середньої освіти І ступеня одиниць  
заклади дошкільної освіти одиниць 2 
заклади позашкільної освіти одиниць  
дитячо-юнацькі спортивні школи одиниць  
центри професійного розвитку педагогічних працівників одиниць  
заклади системи соціального захисту одиниць  



 2 
культури одиниць 8 
фізичної культури одиниць  
лікарні одиниць  
центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги одиниць  
структурні підрозділи - амбулаторії одиниць  
структурні підрозділи – фельдшерсько-акушерські 
пункти 

одиниць 
 

амбулаторії загальної практики – сімейної медицини (як 
самостійні юридичні особи) 

одиниць 
1 

структурні підрозділи – фельдшерсько-акушерські 
пункти 

одиниць 
 

1.5. Кількість об’єктів культурної спадщини, з них: одиниць  
пам’ятки археології одиниць  
пам’ятки архітектури та містобудування одиниць  
пам’ятки історії одиниць  
пам’ятки монументального мистецтва одиниць  
пам’ятки науки і техніки одиниць  
пам’ятки ландшафтні одиниць  

 пам’ятки садово-паркового мистецтва одиниць  
    

ІІ. ФІНАНСОВА СПРОМОЖНІСТЬ   
2.1. Затверджений обсяг доходів бюджету територіальної 

громади на 2021 р., всього (2.2.+2.3.+2.4.) 
тис.грн. 

32 677,950 

2.2. Плановий обсяг власних доходів загального фонду ТГ 
(податків, зборів та інших платежів)  
на 2021 рік (відповідно до ст.64 БКУ), всього 
 
   з них: 

тис.грн 

18 813,765 

 ПДФО тис.грн 6 936,450 
Земельний податок та орендна плата за землю тис.грн 7 639,940 
Єдиний податок тис.грн 4 039,880 
Акцизний податок з реалізації суб'єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  

тис.грн 
40,509 

Акцизний податок з пального тис.грн  
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки 

тис.грн 
74,695 

Рентна плата за користування надрами для видобування 
корисних копалин, загальнодержавного значення 

тис.грн 
0,16 

Рентна плата за користування надрами для видобування 
корисних копалин місцевого значення 

тис.грн 
 

Транспортний податок тис.грн 2,1 
Плата за надання адміністративних послуг тис.грн 15,330 
Податок на прибуток комунальних підприємств тис.грн 12,915 
Надходження від орендної плати за користування 
майном, що перебуває в комунальній власності  

тис.грн 
 

Інші тис.грн 51,786 
2.3. Плановий обсяг власних доходів спеціального фонду 

ТГ на 2021 рік (відповідно до ст. 69 1 БКУ), всього 
 
   з них: 

тис.грн 

83,260 

 Екологічний податок тис.грн 1,260 
Власні надходження бюджетних установ тис.грн 82,000 

2.4. Плановий обсяг надходження трансфертів до 
територіальної громади на 2021 р., всього, у тому 
числі: 

тис.грн. 
13 780,925 

обсяг базової дотації тис.грн 2 058,100 
освітня субвенція тис.грн 10 506,800 
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інші трансферти тис.грн 1 216,025 

 
2.5. Затверджений обсяг видатків територіальної громади 

на 2021 р., всього загальний та спеціальний фонди 
тис.грн. 

 
33 438,372 

Органи місцевого самоврядування тис.грн. 8 071,806 
Освіта, у тому числі: тис.грн. 20 197,142 
заклади загальної середньої освіти тис.грн. 16 067,732 
заклади дошкільної освіти тис.грн. 2 808,738 
заклади позашкільної освіти тис.грн.  
дитячо-юнацькі спортивні школи (системи освіти) тис.грн.  
центри професійного розвитку педагогічних працівників тис.грн.  
Інклюзивно-ресурсні центри тис.грн. 1 169,776 
заклади дошкільної освіти тис.грн.  
Культура, з них: тис.грн. 1 361,299 
мистецькі школи тис.грн.  
сільські бібліотеки тис.грн. 300,880 
сільські будинки культури тис.грн. 930,419 
Фізична культура та спорт тис.грн. 15,000 
Соціальний захист тис.грн. 179,065 
Охорона здоров’я тис.грн. 734,190 
Житлово-комунальне господарство тис.грн. 1 073,110 

з них: благоустрій територій тис. грн 1 058,110 
Будівництво та регіональний розвиток тис.грн.  

Транспорт та транспортна інфраструктура тис.грн. 500,00 
з них: експлуатація, ремонт та утримання тис. грн  
Природоохоронні заходи (видатки місцевих 
екологічних фондів) 

тис.грн. 
1,260 

Міжбюджетні трансферти іншим бюджетам тис.грн. 505,500 
з них реверсна дотація тис. грн  
Обсяг резервного фонду тис.грн.  

2.6. Капітальні видатки (за рахунок усіх джерел 
фінансування) на 2021 рік (газифікація, 
водопостачання, ремонт доріг, соціально-гуманітарна 
сфера, інші), всього, у тому числі: 

тис.грн 

 

Державний бюджет: тис.грн  
Проект «………….» тис.грн  
…………. тис.грн  
Обласний бюджет: тис.грн  
Проект «………….» тис.грн  
…………. тис.грн  
Трансферти з інших територіальних громад: тис.грн  
Проект «………….» тис.грн  
…………. тис.грн  
Власний бюджет: тис.грн 500,000 
Проект «Капітальний ремонт проїжджої частини 
вул.Шкільна ,с.Вакулове Вакулівської сільської ради 
Софіївського району Дніпропетровської області……….» 

тис.грн 
500,000 

…………. тис.грн  
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ІІІ. Відомості про населені пункти, що увійшли 
до складу Вакулівської  територіальної громади 

 

Код КОАТУУ 

Найменування населених 
пунктів, що входять до 

територіальної громади, із 
зазначенням адміністративного 

статусу 

Чисельність 
населення станом 

на 01 січня 
2021 року (за 

кожним населеним 
пунктом) 

Відстань до 
центру 

територіальної 
громади, 

кілометрів 

UA 12060030010081795 село Вакулове 1086 0 
UA12060030150071998 село Садове 31 6.2 
UA12060030170030213 село Українка 95 4.4 
UA12060030140077231 село Петропавлівка 74 7.2 
UA12060030180018562 село Явдохівка 18 4.3 
UA12060030060039036 село Мар’ївка 430 6.8 
UA12060030130011524 село Павлівка 52 5.3 
UA12060030100090024 село Новоолексіївка 156 10.3 
UA12060030050071143 село Калашники 7 8.7 
UA12060030030019225 село Дачне 1 8.4 
UA12060030080012845 село Нововасилівка 402 4.8 
UA12060030110094783 село Новоподільське 135 10.5 
UA12060030090089608 село Нововітебське 26 14.4 
UA12060030020042764 село Базавлучок 120 10.0 
UA12060030040043549 село Жовте 370 9.7 
UA12060030070075381 село Нові Ковна 62 11.8 
UA12060030160017248 село Тернуватка 4 12.4 
UA12060030120081751 село Одрубок 31 15.1 
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ІV. Перелік об’єктів соціально-культурної сфери, житлового та комунального 
господарства, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого 
самоврядування  

назва об’єкта 
кількість 
закладів 

кількість 
місць 

закладах 
освіти  

кількість 
здобувачів  

освіти 

кількість 
педагогічних 
працівників 

Заклади загальної середньої 
освіти – всього 

2 630 252 54 

у тому числі:     
(перелік усіх закладів загальної 
середньої освіти з повною назвою) 

    

КЗ «Вакулівська опорна  ЗОШ   І-
ІІІ ступенів « Вакулівської 
сільської ради Софіївського району 
Дніпропетровської області 

1 300 78 20 

Мар’ївська філія КЗ  «Вакулівська 
опорна ЗОШ І-ІІІ 
ступенів»Вакулівської сільської 
ради Софіївського району 
Дніпропетровської області  

 150 52 14 

КЗ «Жовтянська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
« Вакулівської сілсьької ради 
Софіївського району 
Дніпропетровської області  

1 280 122 20 

Центри професійного розвитку 
педагогічних працівників 

    

     
Заклади позашкільної освіти     
у тому числі:     
(перелік усіх закладів позашкільної 
освіти з повною назвою) 

    

(перелік дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл/системи освіти) 

    

     

назва об’єкта 
кількість 
закладів 

потужність  
закладу 

Заклади культури   
у тому числі:   
(перелік усіх закладів культури (у 
т.ч. мистецьких шкіл) з повною 
назвою) 

8  

КЗ «Вакулівський сільський 
Будинок культури» 

 місць-0,відвідування 
масових заходів (за рік) 
4590 осіб 

КЗ «Жовтянський сільський клуб»
  

 місць-120 , відвідувань -
210 осіб 

КЗ «Мар’ївський сільський клуб»  місць -250,відвудувань -
1973 осіб 

КЗ «Новоолексіївський сільський 
клуб» 

 місць -140,відвудуваень-
750 осіб 

КЗ «Нововасилівська сільська 
бібліотека» 

 користувачі (читачі)257 , 
фонд 4975 примір. 

КЗ «Мар’ївська сільська 
бібліотека» 

 користувачі (читачі) 490 , 
фонд 8891 примір. 

КЗ «Жовтянська сільська 
бібліотека» 

 тимчасово не працює 
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Заклади 
фізичної 
культури 

Назва 
об’єкту 

Адреса 
розташування 

Працівників сфери 
фізичної культури 

та спорту 
 

Кількість осіб, які 
займаються 
фізичною 

культурою і спортом 

всього 
(осіб) 

із них 
тренери  

та 
викладачі 
зі спорту 

всього 
(осіб) 

% від 
загальної 

чисельності 
населення 

у тому числі:       
Перелік усіх 
закладів 
фізичної 
культури з 
повною назвою 
(ДЮСШ, Спорт 
для всіх та інші) 

      

Перелік усіх 
спортивних 
критих та 
площинних 
споруд для 
занять фізичною 
культурою і 
спортом 

Мульти 

спортивн

ий 

майданчи

к з 

тренажер

ним 

обладнан

ням 

с.Вакулове 1 1   

 Спортивн

ий 

майданчи

к з 

тренажер

ним 

обладнан

ням 

с.Мар’ївка 
КЗ « 

Мар’ївська 
філія 

Вакулівської 
опорної 
ЗОШ» 

    

 Спортивн

ий 

майданчи

к з 

нестандар

тним 

тренажер

ним 

обладнан

ням 

с.Жовте  КЗ                  
«Жовтянська 

ЗОШ» 

2 2   

 Спортивн

ий 

майданчи

к з 

нестандар

тним 

тренажер

ним 

обладнан

ням 

с.Вакулове 
КЗ 

«Вакулівська 
ЗОШ» 

1 1   
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 Спортивн

ий 

майданчи

к з 

нестандар

тним 

обладнан

ням 

с.Мар’ївка КЗ 
«Мар’ївська 

філія 
Вакулівської 

ЗОШ» 

    

 Спортивн

ий 

майданчи

к з 

нестандар

тним 

тренажер

ним 

обладнан

ням 

с.Вакулове  
КЗ 

«Вакулівська 
ЗОШ» 

1 1   

 

Назва об’єкта 
Кількість 
закладів 

Кількість 
місць (для 

дошкільників) 
у закладі 

Кількість 
дітей 

(дошкільників) 
у закладі 

Заклади дошкільної освіти разом із 
закладами освіти, де є дошкільні 
підрозділи (перелік закладів освіти 
(повна назва)) 

2 80 41 

КЗ «Вакулівський ДНЗ «Веселка» 
Вакулівської сільської ради Софіївського 
району Дніпропетровської області 

1 30 32 

КЗ «Мар’ївський ДНЗ «Дзвіночок» 
Вакулівської сільської ради Софіївського 
району Дніпропетровської області 

1 50 9 

    
    
    
    
    
    
    
Всього 2 80 41 

 
 

Назва об’єкта 
Кількість 
закладів 

Кількість 
учнів 

Інклюзивно-ресурсні центри (перелік закладів освіти 
(повна назва)) 

  

КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Вакулівської  сільської 
ради Софіївського району Дніпропетровської області 

1 36 

   
   
   

Всього 1 36 
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назва об’єкта 

середня кількість 
відвідувань у зміну 
(для амбулаторно-

поліклінічних 
закладів)  

кількість хворих, що 
поступають за добу (для 
стаціонарних закладів) 

Заклади охорони здоров’я (лікарні, 
центри первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги, амбулаторії 
(як самостійні юридичні особи) 

  

у тому числі:   
(перелік усіх закладів охорони 
здоров’я з повною назвою) 

  

Комунальне некомерційне 
підприємство «Амбулаторія 
загальної практики-сімейної  
медицини» Вакулівської сільської 
ради Софіївського району 
Дніпропетровської області 

 
18-20 чол. 

 

назва об’єкта 
кількість 
закладів 

потужність  
закладу 

Заклади системи соціального 
захисту (перелік) 

  

у тому числі:   
(перелік усіх закладів соціального 
захисту з повною назвою) 

  

   
 

Введення в експлуатацію загальної площі житла 
станом на 01.01.2021 року 

од. виміру показник 

ВСЬОГО   
у тому числі за рахунок коштів:   
державного бюджету кв. метрів  
обласного бюджету кв. метрів  
місцевого бюджету кв. метрів  
підприємств кв. метрів  
населення кв. метрів  

 
назва показника од. виміру показник 

Протяжність доріг комунальної власності з 
твердим покриттям – всього 

км 60647 

з них:   
Протяжність ділянок доріг, що потребують негайного 
ремонту 

км 59279 

   
Протяжність відремонтованих доріг 
комунальної власності з твердим 
покриттям станом на 01.01.2021 року 

км 1368 
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V. ПІДПРИЄМСТВА, ОРГАНІЗАЦІЇ, УСТАНОВИ 

5.1. Підприємства, організації, установи зареєстровані на території ради 

№ Назва Вид діяльності 
Місце 

знаходження 
П.І.Б. керівника 

Контактний зв’язок 

тел. робочий 
тел. 

мобільний 
E-mail: 

1 
СФГ «Шараївське», 

ЄДРПОУ 19098480 

Вирощування 

зернових культур 

(крім рису), 

бобових культур і 

насіння олійних 

культур 

с. Нововасилівка 

Вакулівської 

сільської ради 

Лукін Анатолій 

Васильвич  
80565027780 

 

  

2 
СФГ «Мрія», ЄДРПОУ 

19303861 

Вирощування 

зернових культур 

(крім рису), 

бобових культур і 

насіння олійних 

культур 

с. Нововасилівка 

Вакулівської 

сільської ради 

ІЛЮШИК 

ВОЛОДИМИР 

ВАСИЛЬОВИЧ - 

підписант 

ІЛЮШИК 

ОЛЕКСАНДР 

ВОЛОДИМИРОВИЧ 

- керівник  

 
80565027780 

 

0972828743 29533qwer.@gmail.com 

3 
СФГ «Росток», 

ЄДРПОУ 19311464 

Вирощування 

зернових культур 

(крім рису), 

бобових культур і 

насіння олійних 

культур 

с. Вакулове 

Вакулівської 

сільської ради 

Крикливець 

Олександр 

Михайлович 

   

4. 
ФГ «ОБРІЙ ПЛЮС», 

ЄДРПОУ 20213896 

Вирощування 

зернових культур 

(крім рису), 

бобових культур і 

насіння олійних 

культур 

с. Нововасилівка 

Вакулівської 

сільської ради 

НЕМЧЕНКО ЮРІЙ 

ГРИГОРОВИЧ - 

керівник 

НЕМЧЕНКО 

ЛЮДМИЛА 

АНАТОЛІЇВНА - 

підписант 

80564668023 

80565026690 
  

5. 
СФГ «Зоряне», 

ЄДРПОУ 20233781 

Вирощування 

зернових культур 

(крім рису), 

бобових культур і 

с. Вакулове 

Вакулівської 

сільської ради 

Чех Ольга Іванівна 80565023237   

tel:80565027780
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
tel:80565027780
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
tel:80565026690
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насіння олійних 

культур 

6. 
СФГ «Орач», ЄДРПОУ 

20249090 

Вирощування 

зернових культур 

(крім рису), 

бобових культур і 

насіння олійних 

культур 

с. Вакулове 

Вакулівської 

сільської ради 

Галінкін Сергій 

Кимович 
80565023438   

7. 
ФГ «Долина-Р», 

ЄДРПОУ 21899944 

Вирощування 

зернових культур 

(крім рису), 

бобових культур і 

насіння олійних 

культур 

с. Марївка 

Вакулівської 

сільської ради 

ЯРМОЛЮК 

ЛЮДМИЛА 

МИХАЙЛІВНА 

0565026936   

8. 
СФГ "МАЯК", 

ЄДРПОУ 25023309 

Вирощування 

зернових культур 

(крім рису), 

бобових культур і 

насіння олійних 

культур 

с. Жовте 

Вакулівської 

сільської ради 

СУХІНА МИКОЛА 

ВОЛОДИМИРОВИЧ  
80565028491 

  

0981201405 

 
 

Nikolay.suhina@gmail.co

m 

9. 
ФГ "ПЕРЕМОГА-1", 

ЄДРПОУ 25525672 

Вирощування 

зернових культур 

(крім рису), 

бобових культур і 

насіння олійних 

культур 

с. Новоподільське 

Вакулівської 

сільської ради 

БІЛОУС МИКОЛА 

ПЕТРОВИЧ 
80565026619  Alfa0406@i.ua 

10 
СФГ "АРТЕМА", 

ЄДРПОУ 25534530 

Вирощування 

зернових культур 

(крім рису), 

бобових культур і 

насіння олійних 

культур 

с. Садове 

Вакулівської 

сільської ради 

РУДЕНКО 

ВОЛОДИМИР 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
 
80565023478 

  

8096477776

6 

 

 

11 
СФГ "РУБІН", 

ЄДРПОУ 30010458 

Вирощування 

зернових культур 

с. Новоподільське 

Вакулівської 

БАБЕНКО ЮРІЙ 

МИКОЛАЙОВИЧ 
   

tel:80565023438
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
tel:0565026936
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
tel:80565028491
tel:0981201405
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
tel:80565026619
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
tel:80565023478
tel:80964777766
tel:80964777766
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
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(крім рису), 

бобових культур і 

насіння олійних 

культур 

сільської ради 

12 
ФГ "РІВНИЙ АГРО", 

ЄДРПОУ 30852120 

Вирощування 

зернових культур 

(крім рису), 

бобових культур і 

насіння олійних 

культур 

с. Новоподільське 

Вакулівської 

сільської ради РІВНИЙ ІГОР 

АНТОНОВИЧ  
0565023236 

 

0984273323  

13 
СФГ "ЗА ВРОЖАЙ", 

ЄДРПОУ 31167334 

Вирощування 

зернових культур 

(крім рису), 

бобових культур і 

насіння олійних 

культур 

с. Вакулове 

Вакулівської 

сільської ради ГУЛІЙ ОЛЕГ 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
0565023180 

 

  

14 
СТОВ "ЗЕМЛЯ", 

ЄДРПОУ 31167360 

Вирощування 

зернових культур 

(крім рису), 

бобових культур і 

насіння олійних 

культур 

с. Нововасилівка 

Вакулівської 

сільської ради 

ГОРБ ОЛЕКСАНДР 

СЕРГІЙОВИЧ - 

керівник з 23.01.2015  

ГОРБ АЛЛА 

ІВАНІВНА - 

підписант з 

20.05.2011  

 

80565026679 

 
 

 

8098100400

1 

 

Elen2971@i.ua 

15 
ФГ "ТРИТОН", 

ЄДРПОУ 32653054 

Вирощування 

зернових культур 

(крім рису), 

бобових культур і 

насіння олійних 

культур 

с. Мар'ївка 

Вакулівської 

сільської ради 
ПАХОМОВ ІГОР 

ЮРІЙОВИЧ - 

підписант (НЕ МАЄ)  

ПАХОМОВ ІГОР 

ЮРІЙОВИЧ - 

керівник  

 
0564957069 

  
0676402846 

 

 

16 
ТОВ "СП "СЛОВ'ЯНИ", 

ЄДРПОУ 3296560 

Вирощування 

зернових культур 

(крім рису), 

бобових культур і 

с. Новоолексіївка 

Вакулівської 

сільської ради 

БОГУН 

ОЛЕКСАНДР 

ВІКТОРОВИЧ 

80565026916   

https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
tel:0565023236
tel:0984273323
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
tel:0565023180
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
tel:80565026679
tel:+380981004001
tel:+380981004001
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
tel:0564957069
tel:0676402846
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
tel:80565026916
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насіння олійних 

культур 

17 

ТОВ 

"ЄВРОМОНОЛІТ", 

ЄДРПОУ 33125956 

Вирощування 

зернових культур 

(крім рису), 

бобових культур і 

насіння олійних 

культур 

с. Вакулове 

Вакулівської 

сільської ради 
ЛАКУСТА 

ЛЮДМИЛА 

СЕРГІЇВНА 
 
80565023340 

 

  

18 

ПП 

"МИКОЛАЙОВИЧ", 

ЄДРПОУ 33125977 

Вирощування 

зернових культур 

(крім рису), 

бобових культур і 

насіння олійних 

культур 

с. Жовте 

Вакулівської 

сільської ради 

СУХИНА 

ВОЛОДИМИР 

МИКОЛАЙОВИЧ - 

керівник  

 
0565027795 

 

  

19 
ФГ "ОЛЕКСІЙЧЕНКО", 

ЄДРПОУ 34124623 

Вирощування 

зернових культур 

(крім рису), 

бобових культур і 

насіння олійних 

культур 

с. Нові Ковна 

Вакулівської 

сільської ради 
ОЛЕКСІЙЧЕНКО 

ВАЛЕНТИН 

ВОЛОДИМИРОВИЧ 

 
 
0987193794 

 

 

20 
ФГ "МОНАДА", 

ЄДРПОУ 37789155 

Вирощування 

зернових культур 

(крім рису), 

бобових культур і 

насіння олійних 

культур 

с. Новоолексіївка 

Вакулівської 

сільської ради 
БОГУН 

ОЛЕКСАНДР 

ВІКТОРОВИЧ - 

 0675692755  

21 
ФГ "ВРОЖАЙНЕ-ОІ", 

ЄДРПОУ 39548321 

Вирощування 

зернових культур 

(крім рису), 

бобових культур і 

насіння олійних 

культур 

с. Вакулове 

Вакулівської 

сільської ради ГУЛІЙ ОЛЕКСАНДР 

ІВАНОВИЧ -  
0565023180 

  

0972414860 

 
 

 

22 

ТОВ АГРОФІРМА 

"ПЕТРОВО", ЄДРПОУ 

30557631 

Вирощування 

зернових культур 

(крім рису), 

бобових культур і 

с. Жовте 

Вакулівської 

сільської ради 

ОСМАНОВА 

ЛЮДМИЛА 

ВОЛОДИМИРІВНА 
 
80563754251 

 

 
 
30557631@ukr.net 

 

https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
tel:+380565023340
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
tel:0565027795
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
tel:0987193794
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
tel:0675692755
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
tel:0565023180
tel:0972414860
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
tel:+380563754251
mailto:30557631@ukr.net
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насіння олійних 

культур 

23 
ФГ "ЗЕМЛЯ АГРО", 

ЄДРПОУ 41264073 

Вирощування 

зернових культур 

(крім рису), 

бобових культур і 

насіння олійних 

культур 

с. Нововасилівка 

Вакулівської 

сільської ради 
ГОРБ АЛЛА 

ІВАНІВНА 
 80963107307  

24 

КЗ "ВАКУЛІВСЬКА 

ОПОРНА ЗОШ І-ІІІ 

СТ.», ЄДРПОУ 

26238868 

Загальна середня 

освіта 

с. Вакулове 

Вакулівської 

сільської ради 
Католик Сергій 

Миколайович 
   

25 
КУ "ІРЦ",ЄДРПОУ 

42288002 

Допоміжна 

діяльність у сфері 

освіти 

с. Вакулове 

Вакулівської 

сільської ради 

Круглякова Аліна 

Миколаївна 
   

26 
ЖОВТНЕВЕ ССТ, 

ЄДРПОУ 01746243 

Роздрібна 

торгівля в 

неспеціалізовани

х магазинах 

переважно 

продуктами 

харчування, 

напоями та 

тютюновими 

виробами 

с. Вакулове 

Вакулівської 

сільської ради 

СИЗОВ СЕРГІЙ 

МИКОЛАЙОВИЧ 
   

27 

КЗО "ЖОВТНЕВИЙ 

НРЦ" ДОР", ЄДРПОУ 

20196488 

Загальна середня 

освіта 

с. Вакулове 

Вакулівської 

сільської ради 

БУГАЙЧУК 

РУСЛАН ЯКОВИЧ 
   

28 

КП "ВІДРОДЖЕННЯ" 

ВАКУЛІВСЬКОЇ С/Р, 

ЄДРПОУ 39854566 

Забір, очищення 

та постачання 

води та ін. 

с. Вакулове 

Вакулівської 

сільської ради 

МАКЛАКОВ 

ОЛЕКСАНДР 

ІВАНОВИЧ 

 
 
0676344271 

 

 

29 

КЗ "ВАКУЛІВСЬКИЙ 

ДНЗ "ВЕСЕЛКА", 

ЄДРПОУ 34560889 

Дошкільна освіта с. Вакулове 

Вакулівської 

сільської ради 

ШЛЕЙКО НАТАЛЯ 

МИКОЛАЇВНА  
80565023118 

 

  

https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
tel:+380963107307
https://ring.org.ua/edr/uk/search?q=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ring.org.ua/edr/uk/search?q=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ring.org.ua/edr/uk/search?q=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ring.org.ua/edr/uk/search?q=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
tel:0676344271
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
tel:80565023118
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30 

КЗ "ВАКУЛІВСЬКИЙ 

СБК", ЄДРПОУ 

36846259 

Театральна та 

концертна 

діяльність 

с. Вакулове 

Вакулівської 

сільської ради 

МОХОНЬ ІННА 

ІВАНІВНА 
   

31 

КНП «Амбулаторія 

загальної практики-

сімейної медицини» 

Вакулівської» с/р, 

ЄДРПОУ 42896454 

Діяльність 

лікарняних 

закладів 

с. Вакулове 

Вакулівської 

сільської ради 

ЗІПА МАРИНА 

ВОЛОДИМИРІВНА  

 

   

32 

КЗ «Жовтянський 

сільський клуб» 

Вакулівської» с/р, 

ЄДРПОУ 36730713 

Театральна та 

концертна 

діяльність 

с. Жовте 

Вакулівської 

сільської ради 

ТАБАЄВА 

ВАЛЕНТИНА 

ВОЛОДИМИРІВНА  

 

   

33 

КЗ «Жовтянська 

сільська бібліотека» 

Вакулівської» с/р, 

ЄДРПОУ 36730776 

Функціювання 

бібліотек і архівів 

с. Жовте 

Вакулівської 

сільської ради 

КУДЛАЙ ОЛЬГА 

МИКОЛАЇВНА 
   

34 

КЗ «Марївська сільська 

бібліотека» 

Вакулівської» с/р, 

ЄДРПОУ 36730928 

Функціювання 

бібліотек і архівів 

с. Марївка 

Вакулівської 

сільської ради 

ІСАЄНКО 

СВІТЛАНА 

ІВАНІВНА  

   

35 

КЗ «Марївський 

сільський клуб» 

Вакулівської с/р, 

ЄДРПОУ 36846348 

Театральна та 

концертна 

діяльність 

с. Марївка 

Вакулівської 

сільської ради 

ТАРАНОВИЧ 

НАТАЛЯ 

АНАТОЛІЇВНА 

   

36 

КЗ «Новоолексіївський 

сільський клуб» 

Вакулівської с/р, 

ЄДРПОУ 36846332 

Театральна та 

концертна 

діяльність 

с. Новоолексіївка  

Вакулівської 

сільської ради 

ПРОКОПЕНКО 

НАТАЛІЯ 

ВАСИЛІВНА 

   

37 

КЗ "Мар'ївський ДНЗ 

"ДЗВІНОЧОК" 

Вакулівської» с/р, 

ЄДРПОУ 35751439  

Дошкільна освіт с. Марївка 

Вакулівської 

сільської ради 

КУХАРЕНКО 

СВІТЛАНА 

ВОЛОДИМИРІВНА 

   

38 

КЗ «Жовтянська ЗОШ І-

ІІІ ст» Вакулівської с/р, 

ЄДРПОУ 26239460 

Загальна середня 

освіта 

с. Жовте 

Вакулівської 

сільської ради 

ЧЕРВОНЯЩА 

ЛЮДМИЛА 

ГРИГОРІВНА 

   

39 БО "Агенція розвитку Надання іншої с. Жовте НЕДІЛЬКО    

https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/search/?q=42896454
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%97%D0%86%D0%9F%D0%90+%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%90+%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%97%D0%86%D0%9F%D0%90+%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%90+%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4
https://youcontrol.com.ua/search/?q=36730713
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%90%D0%84%D0%92%D0%90+%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%90+%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%90%D0%84%D0%92%D0%90+%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%90+%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%90%D0%84%D0%92%D0%90+%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%90+%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4
https://youcontrol.com.ua/search/?q=36730776
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9A%D0%A3%D0%94%D0%9B%D0%90%D0%99+%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%93%D0%90+%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%87%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9A%D0%A3%D0%94%D0%9B%D0%90%D0%99+%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%93%D0%90+%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%87%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4
https://youcontrol.com.ua/search/?q=36730928
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%86%D0%A1%D0%90%D0%84%D0%9D%D0%9A%D0%9E+%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%90+%D0%86%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%86%D0%A1%D0%90%D0%84%D0%9D%D0%9A%D0%9E+%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%90+%D0%86%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%86%D0%A1%D0%90%D0%84%D0%9D%D0%9A%D0%9E+%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%90+%D0%86%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4
https://youcontrol.com.ua/search/?q=36846348
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7+%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%AF+%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%86%D0%87%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7+%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%AF+%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%86%D0%87%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7+%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%AF+%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%86%D0%87%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4
https://youcontrol.com.ua/search/?q=36846332
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E+%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%AF+%D0%92%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E+%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%AF+%D0%92%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E+%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%AF+%D0%92%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4
https://youcontrol.com.ua/search/?q=35751439
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9A%D0%A3%D0%A5%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E+%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%90+%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9A%D0%A3%D0%A5%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E+%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%90+%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9A%D0%A3%D0%A5%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E+%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%90+%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4
https://youcontrol.com.ua/search/?q=26239460
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A7%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%9E%D0%9D%D0%AF%D0%A9%D0%90+%D0%9B%D0%AE%D0%94%D0%9C%D0%98%D0%9B%D0%90+%D0%93%D0%A0%D0%98%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A7%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%9E%D0%9D%D0%AF%D0%A9%D0%90+%D0%9B%D0%AE%D0%94%D0%9C%D0%98%D0%9B%D0%90+%D0%93%D0%A0%D0%98%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A7%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%9E%D0%9D%D0%AF%D0%A9%D0%90+%D0%9B%D0%AE%D0%94%D0%9C%D0%98%D0%9B%D0%90+%D0%93%D0%A0%D0%98%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/36595363/
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9D%D0%95%D0%94%D0%86%D0%9B%D0%AC%D0%9A%D0%9E+%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%90+%D0%93%D0%A0%D0%98%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4
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обєднаної громади та 

оновлення Вакулівської 

сільської ради " , 

ЄДРПОУ 36595363  

соціальної 

допомоги без 

забезпечення 

проживання, н. в. 

і. у. 

Вакулівської 

сільської ради 

ВАЛЕНТИНА 

ГРИГОРІВНА 

 
 
 
 

5.2. Підприємства, організації, установи розташовані, але не зареєстровані на території ради 
 

№ Назва Вид діяльності Місце знаходження 
П.І.Б. 

керівника 

Контактний зв’язок 

тел. робочий 
тел. 

мобільний 
E-mail: 

 ТОВ «Агролайт» Змішане 
селянське 

господарство 

Дніпропетровська область, 
Софіївський район, 

с.Вишневе,вул.Татарця,123 

Ащаулов 
Олександр 
Вікторович 

Інформація 
відсутня 

Інформація 
відсутня 

Інфомапція 
відсутня 

 ТОВ «Агро 
максімус» 

Вирощування 
зернових 
культур 

Дніпропетровська область, 
П’ятихатський район, 
м.П’ятихатки, 
вул.Шовкорадгоспна,3 

Хіманич Сергій 
Михайлович 

Інформація 
відсутня 

Інформація 
відсутня 

Інформація 
відсутня 

     ТОВ 
«Перспектива 
Про» 

Інформація 
відсутня 

м.Дніпро                
вул.Михайла      
Грушевського ,11 

Посилаєв  С.О. Інформація 
відсутня 

Інформація 
відсутня 

Інформація 
відсутня 

 ФГ «Лайтм плюс»  Вирощування 
зернових 

культур (крім 
рису) бобових 

культур і 
насіння  

Дніпропетровська 
область,Софіївський 

район,с.Вишневе 

 
Ащаулова 

Марія 

Олексіївна 

Інформація відсутня  
Інформація 

відсутня 

Інфомація 
відсутня 

 ФГ «Лайтм» Вирощування 
зернових 

Дніпропетровська область, 
Софіївський район,  

Ащаулов 
Віталій 

Інформація 
відсутня 

Інформація 
відстуня 

Інформація 
відстуня 

https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/36595363/
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/36595363/
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/36595363/
https://youcontrol.com.ua/search/?q=36595363
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9D%D0%95%D0%94%D0%86%D0%9B%D0%AC%D0%9A%D0%9E+%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%90+%D0%93%D0%A0%D0%98%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9D%D0%95%D0%94%D0%86%D0%9B%D0%AC%D0%9A%D0%9E+%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%90+%D0%93%D0%A0%D0%98%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4


 16 

культур (крім 
рису),бобових 

культурі 
насіння олійних 

культур 

с.Вишневе, вул.Ювілейна ,2а Вікторович 

 ФГ «Даріант» Вирощування 
зернових 
культур 

 Дніпропетровська 
область,Софіївський район, 
смт.Софіївка,вул.Татарця,123 

 
Пархоменко 

Олександр 

Олександрович 

Інформація 
відстуня 

Інформація 
відсутня 

Інформація 
відсутня 
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VI. Заходи, які потребують капіталовкладень 
 

№ з/п Захід 
Стислий 

опис (ефект) 

Орієнтовна вартість, тис. грн 
з місцевого 

бюджету 
з обласного 

бюджету 
з державного 

бюджету 
інші джерела 

 «Капітальний ремонт об’єкта: «Протиповиневі заходи 
  та поліпшення гідрологічного стану акумулюючої водойми  
с. Вакулове Софіївського району Дніпропетровської області» 

   
184650,887 

  

 «          «Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Шкільна,  
            с. Вакулове Вакулівської сільської ради Софіївського району     
            Дніпропетровської області» 

   
22454,564 

  

            «Реконструкція підвідних водопровідних мереж до с. Жовте  
              Софіївського району Дніпропетровської області». 

  5461,517   

           «Капітальний ремонт  з благоустрою на території  
          КЗ «Вакулівська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»  
               Вакулівської сільської ради Софіївського району  
               Дніпропетровської області» 

  34076,377   

           Капітальний ремонт  санвузлів КЗ «Вакулівська опорна  
            загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Вакулівської сільської 
           ради Софіївського району Дніпропетровської області» 

  1229,303   

              «Капітальний ремонт скверу вул. Каштанова, с. Вакулове  
              Вакулівської сільської ради Софіївського району  
                 Дніпропетровської області» 

  2941,761   

      « Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Нова, 
          с. Вакулове Вакулівської сільської ради Софіївського району  
                  Дніпропетровської області» 

  4306,428   

                    Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Набережна,  
              с. Вакулове Вакулівської сільської ради Софіївського 
                      району Дніпропетровської області» 

  21326,448   

             «Капітальний ремонт проїжджої частини вул.Шкільна  
                ,с.Жовтне Софіївського району Дніпропетровської області 

  18679,666   

           «Капітальний ремонт проїжджої частини 

             вул. Затишна (Будьоного), с. Нововасилівка  

                Вакулівської сільської ради Софіївського  

                  району Дніпропетровської області» 

  33357,838   

        «Капітальний ремонт проїжджої частини        

              вул. Центральна  Нові Ковна Вакулівської 

               сільської ради Софіївського району  

                   Дніпропетровської області» 

  11465,932   

 
 
 


