
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  
ДеснянсьКого району



вул. Боженка  вул. гійома де Боплана 
Вулиця у селищі Троєщина. 
Гійом де Боплан (1600-1685) – французький інженер та військовий картограф, автор за-
гальної карти України. Боплан створив перший варіант генеральної карти України 1639 р.,  
яка нині зберігається у Військовому архіві у Стокгольмі. Його книга «Опис України» –  
одне з найважливіших історичних джерел, що розповідає про Україну XVII ст. Книга  
містить унікальні свідчення очевидця про природу України, становище й побут селян та 
козаків, морські походи запорожців, класову боротьбу.

вул. Дзержинського вул. таранушенка стефана 
Вулиця у селищі Троєщина. 
Стефан Таранушенко (1889-1976) – український мистецтвознавець та музейник, видат-
ний дослідник української архітектури, декоративного та станкового мистецтва, пере-
дусім дерев’яного будівництва, іконостасів. Один із перших науковців в Україні отримав 
науковий ступінь доктора мистецтвознавства і звання професора. У 1934 р. заарешто-
ваний за вигаданим звинуваченням, засуджений і висланий на Забайкалля, позбавлений 
звання й наукового ступеня. Реабілітований 1958 р. 

вул. Кірова вул. митрополита 
володимира сабодана 

Вулиця у селищі Троєщина. 
Митрополит Володимир (1935-2014) – предстоятель Української православної церкви 
(Московського патріархату). 
За 22 роки служіння Блаженнішого Митрополита Володимира кількість парафій збіль-
шилася з 5,5 тисяч у 1991 р. до 12,5 тисяч у 2014 р., кількість монастирів збільшилася з 
32 до 200, кількість духовних шкіл з 4 до 21, кількість церковних ЗМІ – з 1 видання до 
понад 500 друкованих, телевізійних, радіо і інтернет-проектів. У 2011 р. Указом Пре-
зидента України удостоєний звання «Герой України» – «за видатні особисті заслуги в 
утвердженні духовності, гуманізму та милосердя в суспільстві, багатолітнє сумлінне 
служіння Українському народові, з нагоди 45-річчя хіротонії та 20-ї річниці незалеж-
ності України».
Золотим правилом Його Блаженства були слова: «нічого для себе не просити і ні від 
чого не відмовлятися».

вул. лазо сергія вул. Чурилівська
Вулиця у селищі Троєщина. 
Походить від назви історичної місцевості Чурилівщина.

вул. леніна вул. радосинська
Центральна вулиця селища Троєщина.
Походить від назви історичної місцевості Радосинь.

вул. Фрунзе вул. сім’ї Ханенків
Вулиця у селищі Троєщина. 
Богдан Ханенко (1849-1917) – колекціонер, археолог, меценат, промисловець. Зіграв го-
ловну роль у заснуванні у Києві першого публічного музею (нині – Національний художній 
музей України), основу експозиції якого склала археологічна колекція Ханенків. 
Варвара Ханенко (Терещенко) (1852-1922) – разом із чоловіком займалася благодійни-
цтвом, мистецтвом та колекціонуванням. За півстоліття Ханенки зібрали колекцію з ти-
сячі двохсот художніх творів. Варвара Ханенко, за заповітом чоловіка, передала Києву 
родинну колекцію і особняк на Терещенківській, перетворивши його у музей світового 
мистецтва (нині – Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків).

вул. Червоногвардійська  вул. Хоткевича гната

пров. Червоногвардійський пров. Хоткевича гната 
Гнат Хоткевич (1878-1938) – український письменник, історик, бандурист, композитор 
та мистецтвознавець, етнограф, педагог, театральний і громадсько-політичний діяч. 
Автор багатьох новел, оповідань, повістей, романів, кількох десятків кіносценаріїв та 
близько 600 музичних творів – романсів, хорів, струнних квартетів, творів великого 
формату для бандури та оркестру бандур. 
На початку 30-х років зазнав жорстоких переслідувань: звинувачення у націоналізмі, 
заборона публікації творів. У 1938 р. заарештований за сфабрикованим звинувачен-
ням і розстріляний за контрреволюційну діяльність і шпигунство на користь Німеччи-
ни. Реабілітований посмертно у 1956 р. 

вул. Шелеста петра вул. плахотнюка миколи 
Микола Плахотнюк (1936-2015) – український лікар, громадський діяч, учасник руху 
шістдесятників, активний член Клубу творчої молоді «Сучасник», політичний в’язень 
радянських часів. Один з ініціаторів встановлення щорічної традиції Шевченківських 
читань 22 травня біля пам’ятника Т.Шевченку у Києві. За проукраїнську позицію по-
стійно переслідувався радянською владою. Заарештовувався двічі за «антирадянську 
агітацію і пропаганду», був направлений на примусове лікування в спецпсихлікарню. За 
часів незалежності України був членом проводу Всеукраїнського товариства політич-
них в’язнів і репресованих. В останні роки очолював громадську організацію «Музей 
шістдесятництва» у Києві. 

вул. Щорса вул. модзалевського 
вадима

Вулиця у селищі Троєщина. 
Вадим Модзалевський (1882-1920) – український історик, археограф, архівіст та ге-
неалог, автор численних наукових праць, активний учасник національно-культурного 
життя доби Української революції. Був досвідченим експертом з музейних предметів, 
одним із найкращих знавців музейних колекцій і архівних фондів. Працював коміса-
ром з охорони пам’яток мистецтва та старовини, очолював архівно-бібліотечний від-
діл міністерства освіти, був одним з ініціаторів створення Української Академії Наук. 
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