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
Печерського району
вул. Аїстова

пров. Іпсілантіївський

Повернення історичної назви.

вул. Аніщенка

вул. Левандовська

Повернення історичної назви.

пров. Гайцана Миколи

пров. Хрестовий

Повернення історичної назви.

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. Мешкав на цій вулиці в будинку № 40.

пл. Дзержинського

пл. Либідська

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

вул. Димитрова

вул. Ділова

Повернення історичної назви.

пров. Іванова Андрія

пров. Бутишев

Повернення історичної назви.

вул. Командарма Каменєва

вул. Болбочана Петра

Петро Болбочан (1883-1919) – український військовий діяч, полковник Армії УНР. Стояв
біля витоків української армії у революційному 1917 р. – брав активну участь у формуванні 1-го Українського полку імені Богдана Хмельницького. Прославився як командир
найбільш боєздатного і дисциплінованого з’єднання української армії – Запорізького
корпусу. Очолювані Болбочаном «запорожці» відіграли ключову роль у здобутті Києва в
лютому 1918 р., а також у визволенні від більшовиків Лівобережної та Південно-Східної
України навесні 1918 р. Тріумфом українського війська стала Кримська операція, в ході
якої сили Запорізької дивізії під командуванням Петра Болбочана у квітні 1918 р. звільнили Крим.

вул. Кутузова

вул. Генерала Алмазова

Олекса Алмазів (1886-1936) – український військовий і громадський діяч, активний учасник визвольних змагань 1918-1921 рр., генерал-хорунжий Армії УНР. Учасник боїв за Київ
проти більшовицької навали у січні 1918 р. Взірець військового мистецтва і мужності.
Організував Гарматний дивізіон, на чолі якого залишався до кінця визвольних змагань.
Бойовий шлях знаменитого кінно-гірського гарматного дивізіону Запорізького корпусу
Дієвої Армії УНР на чолі з Алмазовим – історія військових перемог.

Печерський район
пров. Кутузова

пров. Євгена Гуцала

Євген Гуцало (1937-1995) – український письменник, поет, журналіст. Входить до плеяди
українських письменників-шістдесятників і творців новітньої української літератури. Один
із найбагатших кількісно і найрізноманітніших жанрово в українській літературі ІІ-ї половини ХХ століття. Він – поет, новеліст, повістяр, романіст, публіцист, есеїст. Твори Євгена Гуцала внесено до обов’язкової програми з української літератури загальноосвітньої школи.

вул. Кіквідзе

вул. Бойчука Михайла

Михайло Бойчук (1882-1937) – український художник, маляр-монументаліст, лідер групи
«бойчукістів». Один із засновників монументального мистецтва України ХХ ст. Представник Розстріляного відродження. На цій вулиці знаходиться Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

вул. Ластовського

вул. Ковніра Степана

Степан Ковнір (1695-1786) – український архітектор XVII століття, майстер українського
бароко. За участю Ковніра споруджено дзвіниці на Ближніх та Дальніх печерах КиєвоПечерської лаври, храм у Китаєві, Кловський палац та інші видатні пам’ятки українського
бароко. Яскравим шедевром є Ковнірівський корпус на території Верхньої лаври. КиєвоПечерській лаврі будівничий віддав майже 40 років своєї праці.

вул. Лумумби Патріса

вул. Іоанна Павла II

Іоанн Павло ІІ (1920-2005) – Папа Римський, святий католицької церкви. Канонізований
2014 р. Іоанн Павло II перебував на чолі католицької церкви протягом двадцяти шести з
половиною років. У червні 2001 р. під час державного візиту до України відвідав Київ.

вул. Перспективна

вул. Брановицького Ігоря

Ігор Брановицький (1976-2015) – український військовий, кулеметник 90-го окремого десантного штурмового батальйону «Житомир» 81-ї десантно-штурмової бригади, учасник
АТО, захисник Донецького аеропорту. Герой України (посмертно).

пров. Січневий

пров. Микільський

Повернення історичної назви.

вул. Суворова

вул. Михайла
Омеляновича-Павленка

Михайло Омелянович-Павленко (1878-1952) – визначний український діяч і воєначальник,
генерал-полковник Армії УНР, міністр військових справ Уряду УНР в екзилі. Народився й
виріс поза межами України і не знав української мови, але щиро й назавжди пов’язав
свою долю з Україною. Під час визвольних змагань 1917-1921 рр. очолював одразу дві
українські армії – командувач Армії УНР та Начальний командант Української Галицької
армії (УГА). Саме Омелянович-Павленко реформував УГА за англійським зразком, мав
авторитет і повагу серед вояків. Командарм 1-го зимового походу (1919 р.) – однієї з
найяскравіших сторінок в історії боротьби українських збройних сил за незалежність
України. У еміграції генерал написав кілька книжок спогадів та військово-теоретичних
посібників. У 1945 р. стараннями Омеляновича-Павленка та його товаришів створено
Спілку українських вояків (СУВ) – ветеранську організацію. Фактично аж до кінця 1970-х
років спілка була найвпливовішою українською організацією еміграції.

Печерський район
вул. Струтинського

вул. Болсуновська

Повернення історичної назви.

вул. Тельмана

вул. Німецька

Повернення історичної назви.

вул. Фіалека

вул. Баришівська

Повернення історичної назви.

вул. Червоноармійська

вул. Велика
Васильківська

Повернення історичної назви.

пров. Чекістів

пров. Костя
Гордієнка

Кость Гордієнко (?-1733) – кошовий отаман, видатний військовий і політичний діяч,
який попри особисту неприязнь до Івана Мазепи підтримав останнього в боротьбі з
Петром I. Відверто виступав проти московського гніту, відкрито відстоював права і
вольності Війська Запорізького, чим заслужив довіру і повагу запорожців. Створив та
очолив Кам’янську Січ. До 1728 р. очолював Олешківську Січ, сподвижник та співавтор
конституції П.Орлика.

вул. Щорса

вул. Євгена
Коновальця

Євген Коновалець (1891-1938) – один із ідеологів українського націоналізму, полковник Армії УНР, командант Української військової організації (УВО), голова Проводу
українських націоналістів (1927 р.), перший голова ОУН (з 1929 р.). У 27 років став найвидатнішим командиром тодішніх збройних сил в Українській Державі. Разом з однодумцями у жовтні-листопаді 1917 р. зорганізував одну з найбоєздатніших формацій
Армії УНР – Галицько-Буковинський Курінь Січових Стрільців. Під його проводом Січові
Стрільці відзначились у антигетьманському повстанні, протидії більшовикам та денікінцям. Після поразки України у визвольних змаганнях продовжив боротьбу за соборну
та незалежну Україну в еміграції. За його ініціативи у 1929 р. було створено Організацію
українських націоналістів (ОУН), головою проводу якої його і обрали. Постійні заходи
Коновальця з налагодження націоналістичного підпілля у радянській Україні викликали
занепокоєння у більшовицького керівництва, через що був убитий в результаті спецоперації НКВС.

пров. Щорса
Повернення історичної назви.

вул. Новогоспітальна

