
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  
оболонсьКого району



вул. гавро лайоша вул. йорданська
Походить від назви Йорданського озера, поряд з яким проходить вулиця.

вул. гамарника вул. Квітки цісик
Квітка Цісик (1953-1998) – американська співачка українського походження, оперна і 
блюзова співачка, виконавиця українських народних і популярних пісень. Її голос хоч 
раз почули понад 20 мільярдів людей, що в три рази більше за все населення планети. 
Власним коштом записала два альбоми українських пісень, які згодом були неоднора-
зово номіновані на різні премії.

вул. Дегтяренка петра вул. сім’ї Кульженків
Стефан Кульженко (1837-1906) – друкар і книговидавець, один із найуспішніших під-
приємців свого часу.
Сини: Василь – культурний діяч, видавець і педагог; Сергій – завідувач батьковим ма-
газином; Олексій – лікар; Михайло – присяжний повірений.
Невістка: Єлизавета Мусатова-Кульженко – українська та російська концертно-
камерна співачка і вокальний педагог.

вул. Дибенка павла вул. сім’ї Шовкоплясів
Іван Шовкопляс (1921-1997) – український вчений-археолог, провідний фахівець у га-
лузі верхнього палеоліту України, історик, бібліограф і історик науки, музеєзнавець і 
викладач. Засновник Археологічного музею АН УРСР. Автор першого українського під-
ручника з археології. Переслідувався владою за проукраїнську позицію. 
Ганна Шовкопляс (1920-2001) – український вчений-археолог, музеєзнавець. 
Відкривачі і дослідники унікальної пам’ятки на березі річки Почайна (Оболонь) – вели-
кого унікального поселення, що існувало з II століття до н.е. по VI-VII століття н.е. 

пл. Дружби народів срср пл. оболонська
Походить від давньої назви місцевості Оболонь.

вул. майорова михайла вул. Калнишевського 
петра

Петро Калнишевський (1691-1803) – останній кошовий отаман Запорозької Січі у  
1762 р. та 1765–1775 роках. Всупереч царській волі неодноразово обирався кошовим 
отаманом. Перед ліквідацією Запорозької Січі був заарештований. Без суду і слідства 
кошового отамана було відправлено на довічне заслання і ув’язнення, із забороною 
не лише листування, але й усякого спілкування з людьми. Спочатку 12 років просидів 
замурований у казематі, а потім ще 13 років перебував у іншому казематі, з якого він 
мав змогу під караулом тричі на рік ходити до церкви, але без дозволу розмовляти з 
будь-ким. Після звільнення у 1801 р. хворий і сліпий кошовий залишився у монастирі, 
де й помер на 113 році життя.

вул. мате Залки вул. архипенка 
олександра

Олександр Архипенко (1887-1964) – український та американський скульптор і худож-
ник, однин з основоположників кубізму в скульптурі. Народився у Києві. Твори Архи-
пенка зберігаються в багатьох музеях світу, а також у Національному художньому музеї 
України. 

просп. московський просп. степана бандери
Степан Бандера (1909-1959) – український політичний діяч, один з учасників та лідерів 
боротьби за незалежність України у ХХ столітті, один з провідних теоретиків україн-
ського націоналістичного руху. Він проводив активну боротьбу проти радянської вла-
ди, за що радянський уряд бачив у ньому небезпечного ворога. Після розколу Органі-
зації українських націоналістів на дві фракції у 1940 р. став головою Проводу ОУН-Б.  
З початком радянсько-німецької війни у червні 1941 р. активно включився у процес 
відновлення української державності, був одним із авторів Акту відновлення Україн-
ської держави. Попри часом неоднозначні оцінки діяльності Степана Бандери, під впли-
вом радянської, а у нинішній час – російської – пропаганди, його ім’я стало одним із 
символів боротьби за незалежність України. 

вул. павлика морозова вул. академіка оппокова
Євгеній Оппоков (1869-1937) – відомий вчений-гідролог, меліоратор, доктор техніч-
них наук, академік АН УРСР, професор Київського політехнічного інституту, директор 
Науково-дослідного інституту водного господарства, один з основоположників гідро-
логії в Україні. Репресований у 1937 р. Похований у Биківнянському лісі. Реабілітований 
посмертно.

вул. полупанова вул. пріорська
Походить від назви місцевості Пріорка.

пл. Фрунзе пл. петропавлівська
Повернення історичної назви.
Походить від церкви Петра та Павла, що була розташована на площі. 

вул. Фрунзе вул. Кирилівська
Повернення історичної назви.

вул. Червонофлотська вул. максименка Федора
Федір Максименко (1896-1983) – бібліограф-енциклопедист, книгознавець. Підготу-
вав широку інформаційну базу для багатотомника «Історія міст і сіл Української РСР».  
Серед відредагованих праць – капітальний двотомний покажчик «Історія Києва».
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