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
Дніпровського району
пров. Бакинських
Комісарів

пров. Сухенка Василя

Василь Сухенко (1893-1962) – сотник, льотчик Повітряного флоту УНР. Кілька років
служив при штабі авіації, був льотчиком-дозорцем, брав участь в роботі української
військово-технічної місії УНР у Відні, Берліні та Празі. Після демобілізації у 1922 р. працював інженером-електриком на різних польських підприємствах, обіймав керівні посади на різних промислових підприємствах Франції. Останні роки життя мешкав у Гамбурзі
(Німеччина).

просп. Возз’єднання

просп. Соборності

На честь Соборності Українських земель. День Соборності – свято України, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки
й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося у 1919 р.

вул. Дубового Івана

вул. Тороповського Георгія

Георгій Тороповський (1996-2014) – активний учасник Революції Гідності. Наприкінці
червня 2014-го відправився добровольцем в зону АТО, приховавши свій вік – йому тоді
було лише 17 років. Боєць 40-го батальйону територіальної оборони «Кривбас». Загинув
у вересні 2014 р.

вул. Дундича Олеко

вул. Василя Вишиваного

Василь Вишиваний (Вільгельм Габсбург) (1895-1948) – український військовий діяч, політик, дипломат, австрійський ерцгерцог династії Габсбургів, полковник Легіону Українських Січових Стрільців. Прославився своїми військовими та дипломатичними здібностями, поезією і любов’ю до України. Серйозно цікавився українською культурою – вивчав
мову, історію України, читав книжки українських письменників та поетів. Під час служби
у австрійській армії повністю українізував свою сотню і з гордістю носив під уніформою вишивану сорочку, за що і отримав прізвище Василь Вишиваний. Після підписання
Петлюрою у 1920 р. Варшавської угоди з Польщею, на знак протесту подав у відставку і
виїхав до Відня. Вже після закінчення війни, під час окупації Відня радянськими військами, у 1947 р. був заарештований радянською секретною службою СМЕРШ і перевезений
до Лук’янівської в’язниці Києва. Йому інкримінували шпигунську діяльність із західними
державами, союзниками СРСР по антигітлерівській коаліції, та звинувачували у зв’язках
з ОУН. Умови утримання в тюрмі та брак медичного догляду призвели до його смерті від
туберкульозу. У 1989 р. реабілітований посмертно.

бульв. Давидова Олексія

бульв. Шамо Ігоря

Ігор Шамо (1925-1982) – один з найпопулярніших сучасних українських композиторів,
співавтор пісні «Як тебе не любити, Києве мій». Автор симфоній, фортепіанних творів,
музики до кінофільмів та понад 300 пісень.

Дніпровський район
вул. Лазо Сергія

вул. Інженера Бородіна

Олександр Бородін (1848-1898) – інженер і вчений у галузі залізничного транспорту, керівник Київсько-Брестської залізниці, начальник Південно-Західних залізниць. Заклав
основи локомотивної науки. Автор ряду конструкцій паровозів з паровою машиною. Організував першу у світі лабораторію для випробувань паровозів у стаціонарних умовах
за розробленою ним методикою. Створені ним майстерні і лабораторії вважалися еталоном для всіх залізниць Російської імперії. З його ім’ям пов’язана історія електричного
освітлення усього Києва.

вул. Лебедєва Миколи

вул. Поправки Юрія

Юрій Поправка (1995-2014) – студент КПІ (факультет соціології та права), учасник Революції Гідності. У квітні 2014 р. потрапив у полон під час поїздки до Слов’янська. Загинув
внаслідок жорстоких тортур терористами. У 2015 р. (посмертно) удостоєний Звання Герой України.

пл. Ленінградська

пл. Дарницька

Походить від назви історичної місцевості Дарниця.

вул. Луначарського

вул. Митрополита
Андрея Шептицького

Митрополит Андрей Шептицький (1901-1944) – український релігійний діяч, Митрополит Галицький та Архієпископ Львівський – предстоятель Української греко-католицької
церкви. За час свого служіння значно розбудував греко-католицьку церкву як в Україні,
так і за кордоном. Будучи одним із найбагатших людей Галичини, щедро спонсорував
українські культурно-просвітницькі товариства, надавав стипендії молодим митцям. За
мудрі настанови й великі труди він отримав багато народних імен: Український Мойсей,
Духовний будівничий, Провідник української нації, Великий митрополит.

пл. Луначарського
Анатолія

пл. Куліша Пантелеймона

Пантелеймон Куліш (1819-1897) – український письменник, фольклорист, етнограф, мовознавець, перекладач, критик, редактор, видавець. Автор першої фонетичної абетки
для української мови, яка лежить в основі сучасного українського правопису. Відомий
найбільше як автор першого україномовного історичного роману «Чорна рада».

пров. Луначарського

пров. Слобідський

Походить від історичної назви місцевості Микільська Слобідка.

вул. Мильчакова
Олександра

вул. Нестайка Всеволода

Всеволод Нестайко (1930-2014) – письменник, класик сучасної української дитячої літератури. Найпопулярніший твір – трилогія «Тореадори з Васюківки». За більш ніж
п’ятдесятирічний шлях у дитячій літературі видав близько сорока збірок оповідань,
казок, повістей і п’єс.

Дніпровський район
вул. Раскової Марини

вул. Євгена Сверстюка

Євген Сверстюк (1927-2014) – український літературний критик, есеїст, поет, мислитель,
філософ. Політв’язень радянського режиму. Засновник та з 1989 р. незмінний редактор
православної газети «Наша віра», президент Українського ПЕН-клубу (організація професійних письменників, редакторів і перекладачів). Переслідуваний протягом років за
виступи проти дискримінації української культури і протести проти арештів і незаконних
судів, у 1972 р. був заарештований і засуджений за виготовлення і розповсюдження документів «самвидаву». Після проголошення незалежності України був активним ідеологом
дерадянізації країни.

вул. Сагайдака Степана

вул. Маланюка Євгена

Євген Маланюк (1897-1968) – український письменник, культуролог-енциклопедист, публіцист, літературний критик, сотник Армії УНР.

вул. Серафимовича

вул. Миколайчука Івана

Іван Миколайчук (1941-1987) – видатний український актор, кінорежисер, сценарист. Загальне визнання принесли ролі молодого Тараса Шевченка у фільмі «Сон» та Івана Палійчука у «Тінях забутих предків». У 1970-х рр. під час гоніння на діячів української культури переслідувався за «націоналізм», через що поступово майже був відсторонений від
творчого процесу. Після виходу у 1979 р. «Вавілону ХХ», який став вибухом в українському кінематографі, Миколайчуку більше не давали знімати. Постійні потрясіння, заборони
творчих задумів, «табу» на фільми зіграли не останню роль у долі молодого актора.
Проживав на цій вулиці.

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. У 30-х роках був звинувачений у націоналізмі, і у 1938 р. заарештований і розстріляний за «участь у контрреволюційній організації» і шпигунство на
користь Німеччини. Реабілітований посмертно у 1956 р.

вул. Чудновського

вул. Чупринки Григорія

Григорій Чупринка (1979-1921) – український поет, культурний, військовий і політичний
діяч, учасник боротьби за народовладдя на теренах Української Республіки і боротьби
за її самостійність. Автор збірок лірики, літературно-критичних статей та рецензій. Поет і
революціонер. Виступав проти царської та більшовицької влади, проти літературних традицій та норм світського життя. У 1921 р. заарештований і розстріляний за вступ до підпільної організації, яка ставила собі за мету повалення радянської влади і відновлення
Української Народної Республіки. Реабілітований посмертно у 1996 р.

вул. Шліхтера Академіка
Походить від міста Вифлеєм.

вул. Вифлеємська

