
ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ’’ТРАНСПОРТНА 
ІНФРАСТРУКТУРА МІСТА” ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Ідентифікаційний код юридичної особи: 
23357437

Місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 49038, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Курчатова, 
будинок 8

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань: 
31.05.2022, 1002241070035026951

Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної 
особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо 
представництва від імені юридичної особи: 
ГЕРАСИМОВ ДМИТРО ГЕННАДІЙОВИЧ - керівник

РЯБЧІЙ ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ (Повноваження: Вчиняти дії від імені 
юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (діє в 
судах України та на стадії виконавчого провадження без окремого 
доручення (самопредставництво) з правом посвідчення копій документів, 
укладання мирових угод, визнання позовних вимог, відмови, зменшення 

подання заяв про відкликання позовної заяви, 
апеляційної та касаційної скарг, подання заяви про розгляд справи без 
участі представника))

розміру позовних вимог.

представник

відмови,

ХАЧІКЯН МАРТАМ ПЕТРОСІВНА (Повноваження: Вчиняти дії від імені 
у тому числі підписувати договори тощо (діє в

судах України та на стадії виконавчого провадження без окремого
з правом посвідчення копій документів, 

відмови, зменшення
подання заяв про відкликання позовної заяви.

юридичної особи.

доручення (самопредставництво)
укладання мирових угод, визнання позовних вимог,
розміру позовних вимог, 
апеляційної та касаційної скарг, подання заяви про розгляд справи без 
участі представника)) представник



ДІТУНА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА (Повноваження: Вчиняти дії від імені 
юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (вчиняти 
дії від імені юридичної особи виключно в судах України без окремого 
доручення (самопредставництво) з правом посвідчення документів)) - 
представник

КЕРЕКЕША СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА (Повноваження: Вчиняти дії від імені 
юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (вчиняти 
дії від імені юридичної особи виключно в судах України без окремого 
доручення (самопредставництво) з правом посвідчення документів)) - 
представник

ЛУЦЕНКО НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА (Повноваження: Вчиняти дії від імені 
юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (діяти в 
судах України без окремого доручення керівника, що надані сторонам 
в адміністративному, господарському, цивільному судочинстві, 
кримінально-процесуальному законодавстві України, ЗУ "Про виконавче 
провадження", з правом підписання документів та їх копій, без права 
відмови, зміни, відкликання, визнання позову, укладання мирової 
угоди))

зміни, 
представник

визнання позову,

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними 
системами державних органів: 
22.05.1995, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880

(дані про
04.05.1995, 18652, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, 
ПРАВОБЕРЕЖНА ДПІ (ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р-Н М.ДНІПРА), 44118658, 
взяття на облік як платника податків) 

09.11.2011, 04060319301, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ, ПРАВОБЕРЕЖНА ДПІ (ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р-Н М.ДНІПРА), 44118658, 10, 
(дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

геології та геодезії. надання

Комп'ютерне програмування
Електромонтажні роботи
Будівництво доріг
Виробництво інших 
Будування суден і 
Ремонт і технічне

Види економічної діяльності:
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту (основний) 
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого 
нерухомого майна 
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, 
послуг технічного консультування в цих сферах
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і 
пов'язана з ними діяльність
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних 
систем 
62.01
43.21
42.11
25.99
30.11 
33.14

1 автострад
готових металевих виробів, 
плавучих конструкцій
обслуговування електричного устатковання

н.в.і.у.



Н,В.1.у. 
н.в.і.у.

наукова та технічна діяльність,

33.15 Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи,
63.99 Надання інших інформаційних послуг, 
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі 
контракту
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку
77.34 Надання в оренду водних транспортних засобів
81.29 Інші види діяльності із прибирання
93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг

Назви органів управління юридичної особи:
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДИРЕКТОР
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДНІПРОВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

Запис про перебування юридичної особи в процесі припинення:
Відомості відсутні

Вид установчого документа:
Статут

Інформація для здійснення зв 'язку:
+ 38 (067)-823-97-18, KP_TIM_DMR@OUTLOOK.COM
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