5 питань
про перейменування вулиць Києва
1. Як дізнатися, чи змінила назву ваша вулиця?
Перелік перейменованих вулиць оприлюднено на офіційному сайті
Департаменту суспільних комунікацій КМДА за посиланням
http://dsk.kievcity.gov.ua/content/pereymenuvannya-vulyc-dekomunizaciya.html.
2. Чи треба негайно змінювати відмітку у паспорті про місце реєстрації?
Ні. Відповідно до чинного законодавства, після перейменування вулиці
ніхто не мусить робити у паспорті відмітку про нову адресу. Назву вулиці
у паспорті вам буде змінено автоматично під час його заміни, оновлення
фотокартки чи зміни прізвища.
3. Чи необхідно змінювати свідоцтво про право власності?
Ні. Законодавством не передбачено внесення змін до правовстановлюючих
документів (свідоцтв про право власності, про право на спадщину, договору
купівлі-продажу, договору дарування тощо) у зв’язку з перейменуванням
вулиці, на якій знаходиться об’єкт нерухомого майна. Тож документи
залишаються чинними.
Утім, за бажанням або у разі необхідності (продаж, дарування тощо), ви
можете самі звернутися до органу державної реєстрації прав на нерухоме
майно із заявою про внесення змін до Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно у зв’язку із зміною назви вулиці.
4. Де можна отримати довідку про перейменування вулиці?
Якщо вам необхідно здійснити нотаріальні дії з нерухомістю (скажімо, у разі
продажу, успадкування, дарування тощо), то довідку про перейменування
вулиці ви можете отримати у Департаменті містобудування та архітектури
КМДА. На підставі правовстановлюючих документів зі старою
назвою вулиці і вищезгаданої довідки нотаріус зможе видати новий
правовстановлюючий документ із новою назвою вулиці.
5. Чи потрібно перереєстровувати транспортний засіб?
Ні. Перейменування вулиці не є зміною фактичного місця проживання,
а тому й не тягне за собою обов’язкову перереєстрацію транспортного
засобу і внесення змін до техпаспорта. Ви зможете зробити це, коли
продаватимете або даруватимете машину.
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Перейменовані вулиці
Голосіївського району

Голосіївський район
вул. Бубнова Андрія

вул. Маричанська

Походить від назви річки Маричанка, що протікала територією Голосієва.

вул. Горького

вул. Антоновича

Володимир Антонович (1834-1908) – український історик, археолог, етнограф, професор
Київського університету з 1878 р.; співорганізатор Київської Громади, член Київського
товариства старожитностей і мистецтв, котрий мешкав на цій вулиці в будинку № 40.

пров. Горького

пров. Шахліна Бориса

Борис Шахлін (1932-2008) – український радянський спортсмен-гімнаст, абсолютний
чемпіон Європи (1955 р.), світу (1958 р.), 7-разовий олімпійський чемпіон. Після закінчення спортивної кар’єри викладав у Київському інституті фізкультури.

пл. Дзержинського

пл. Либідська

Походить від назви річки Либідь та розташованої на площі станції метрополітену.

вул. Димитрова

вул. Ділова

Повернення історичної назви.
Походить від Артилерійського ділового двору, що був розташований між сучасними вулицями Діловою, Анрі Барбюса та Івана Федорова.

шосе Дніпропетровське

шосе Дніпровське

Сучасна назва унормована у зв’язку з перейменування м. Дніпропетровськ у м. Дніпро.

вул. Любченка Панаса

вул. Загородня

Повернення історичної назви.
Виникла у 1-й половині XIX століття, під такою ж назвою, як така, що пролягала за містом
(рос. за городом) – це була остання вулиця з боку міста.

пл. Московська

пл. Деміївська

Походить від назви історичної місцевості Деміївка, використовувалась як народна
назва.

пров. Профінтерну

пров. Рататюків

Повернення історичної назви.
Походить від прізвища домовласників.

вул. Профінтерну

вул. Забайківська

Походить від назви місцевості Забайків’я, яку так називали через те, що місцина знаходилася за Байковим кладовищем.

пров. Радянський

пров. Заремби Владислава

Владислав Заремба (1833-1902) – український композитор, піаніст і педагог. Автор пісень і романсів, в тому числі на слова Тараса Шевченка. Склав збірники музичної літератури для дітей. Похований у Києві на Байковому кладовищі.

Голосіївський район
просп. Сорокаріччя
Жовтня

просп. Голосіївський

Походить від назви історичної місцевості Голосіїв.

вул. Тельмана

вул. Німецька

Повернення історичної назви.
Вулиця виникла у 30-х роках XIX століття, її назва походить від німецького кладовища
на Печерську, в бік якого вона прямувала.

вул. Трутенка Онуфрія

вул. Максимовича
Михайла

Михайло Максимович (1807-1873) – український науковець, вчений-енциклопедист,
фольклорист, історик, філолог, етнограф, перший ректор університету Св. Володимира
(Київський національний університет ім. Тараса Шевченка).

вул. Чапаєвське шосе

пров. Віто-Литовський

Походить від історичної назви місцевості Чапаєвка (колишнє село Віта Литовська).

вул. Велика
Васильківська

вул. Червоноармійська

Повернення історичної назви.
Вулиця відома з давніх часів як шлях з Києва до Василькова (з 1-ї третини XIX століття
мала назву Велика Васильківська).

пров. Червоноармійський

пров. Лужевського
Руслана

Руслан Лужевський (1975-2014) – Герой України, капітан групи «Альфа» Служби безпеки
України, що загинув у ході Антитерористичної операції у Слов’янську.

просп. Червонозоряний

просп. Лобановського
Валерія

Валерій Лобановський (1939-2002) – відомий український і радянський футболіст та
футбольний тренер футбольного клубу «Динамо» (Київ).

вул. Червонопрапорна

вул. Пирогівський шлях

Походить від назви місцевості Пирогів.

пров. Червонопрапорний

пров. Пересіченський

Походить від літописної назви місцевості Пересічень.

