
Шановні мешканці міста Києва! У зв’язку з 

обмежувальними заходами для недопущення 

розповсюдження короновірусу, в КП «СУППР» з 

18.03.2020 р. тимчасово вводиться дистанційний 

режим надання послуг – технічних умов і розгляду 

проектної документації. 

Порядок отримання технічних умов на проектування КП «СУППР». 

Для утримання технічних умов КП «СУППР» на проектування необхідно надіслати на електронну 

пошту kpsuppr@kievcity.gov.ua наступні документи: 

1. Лист-звернення (для юридичних осіб) або заява (для фізичних осіб). 

2. Копію документа, що підтверджує право на користування земельною ділянкою (крім випадків, 

коли технічні умови замовляються на об’єкти реконструкції). 

3. Копію чергового кадастрового плану. 

4. Копію містобудівних умов та обмежень (будівельного паспорту). 

5. Реквізити: 

для юридичних осіб 
-            свідоцтво платника ПДВ або витяг з реєстру платників ПДВ; 

-            довідку статистики з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄРДПОУ); 

-            банківські та поштові реквізити підприємства; 

-            контактний номер телефону; 

для фізичних осіб 
-            копію паспорта; 

-            копію довідки про присвоєння індентифікаційного коду; 

-            контактний номер телефону. 

КП «СУППР» електронною поштою буде наданий договір на надання послуг (при першому зверненні 

суб’єкта господарювання до КП «СУППР» для отримання послуг), рахунок-фактура на сплату і акт здачі-

приймання робіт. Після сплати рахунку і оформлення договору (при необхідності) та акта здачі-

приймання робіт, зазначену документацію необхідно надіслати на поштову адресу КП «СУППР»: 04080, 

м. Київ, Богуславський узвіз, буд. 5,  а/с 53. 

Технічні умови, договір (при необхідності) і акт здачі-приймання робіт КП«СУППР» відправить поштою 

(ПАТ «Укрпошта») на адресу замовника, яка зазначена у зверненні. 

Порядок розгляду (погодження) проектної документації КП «СУППР». 

Для розгляду (узгодження) проектної документації КП «СУППР» необхідно надіслати на електронну 

пошту kpsuppr@kievcity.gov.ua наступні документи: 

1. Лист-звернення (заява) на розгляд проектної документаці (зразок на сайті /files/2017/5/11/zrazok-

zayavi.pdf). 

2. Копію проектної та вишукувальної документації (в форматі pdf). 

3. Реквізити: 

для юридичних осіб 

-          свідоцтво платника ПДВ або витяг з реєстру платників ПДВ; 

-          довідку статистики з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄРДПОУ); 

-          банківські та поштові реквізити підприємства; 

-          контактний номер телефону; 

для фізичних осіб 

-          копію паспорта; 
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-          копію довідки про присвоєння індентифікаційного коду; 

-          контактний номер телефону. 

 

У разі позитивного розгляду проектної документації, КП «СУППР» електронною поштою буде наданий 

договір на надання послуг (при першому зверненні суб’єкта господарювання до КП «СУППР» для 

отримання послуг), рахунок-фактура на сплату і акт здачі-приймання робіт. Після сплати рахунку і 

оформлення договору (при необхідності) та акта здачі-приймання робіт, зазначену документацію, а 

також, Копії проектної документації обов’язково необхідно надіслати на поштову адресу КП «СУППР»: 

04080, м. Київ, Богуславський узвіз, буд. 5,  а/с 53. 

Лист про розгляд (узгодження), договір, акт здачі-приймання робіт КП «СУППР» відправить поштою 

(ПАТ «Укрпошта») на адресу замовника, яка зазначена у зверненні. 

 


