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
Солом’янського району
вул. Дніпропетровська

вул. Новокодацька

Назва на честь колишнього міста Нові Кодаки (нині – частина міста Дніпро). Нові Кодаки
були історично важливим місцем перетину Дніпра торговим шляхом з Полтавщини на Січ
перед Дніпровськими порогами.

вул. Галана Ярослава

вул. Августина Волошина

Август Волошин (1874-1945) – політичний, культурний, релігійний діяч Закарпаття,
прем’єр-міністр автономного уряду Карпатської України, президент Карпатської України, Герой України (посмертно). Відомий науковець і педагог, журналіст і видавець, знаний
філолог, який досконало володів грецькою, латинською, німецькою, угорською, чеською,
словацькою, сербською, болгарською та іншими мовами.

вул. Івана Клименка

вул. Преображенська

Повернення історичної назви.

вул. Калінінградська

вул. Гладківська

Повернення історичної назви.

вул. Колективізації

вул. Джеймса Мейса

Джеймс Мейс (1952-2004) – американський історик, політолог, дослідник Голодомору в
Україні. Саме завдяки його дослідженням світ дізнався про Голодомор в Україні.

вул. Комсомольська

вул. Потоцького Павла

Павло Потоцький (1857-1938) – генерал від артилерії, військовий історик, меценат, засновник історико-мистецької колекції «Музей України».

вул. Красикова Петра

вул. Проценко Людмили

Людмила Проценко (1927-2000) – український історик, архівіст, краєзнавець. Стояла біля витоків нового дослідницького напряму історичної науки – некрополістики.
Більше трьох десятиліть присвятила вивченню історичного некрополя Києва, створила унікальну картотеку персоналій, похованих на київських теренах від доби Київської
Русі до 1986 р. Ініціатор створення у 1994 р. на території історичного Лук’янівського
цивільного кладовища в Києві Державного історико-меморіального Лук’янівського
заповідника.

вул. Краснодонська

вул. Кучмин Яр

пров. Краснодонський

пров. Кучмин Яр

Походить від прізвища першопоселенця (у 1830 р.) Григорія Кучми.

Солом’янський район
вул. Лебедєва-Кумача

вул. Миколи Голего

Микола Голего (1914-2012) – український вчений-механік, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки УРСР, член-кореспондент НАН України, ректор Національного авіаційного університету (1953-1975 рр.). Займався науковим дослідженням
експлуатації, ремонту та довговічності машин, вивчав теорію схоплювання, явища
фретинг-корозії.

бульв. Лепсе Івана

бульв. Гавела Вацлава

Вацлав Гавел (1936-2011) – чеський політик та громадський діяч, дисидент, критик комуністичного режиму, драматург та есеїст. Був дев’ятим та останнім президентом Чехословаччини (1989-1992), а також першим президентом Чехії (1993-2003). Почесний доктор
Київського університету.

вул. Леніна

вул. Колоса Сергія

Сергій Колос (1888-1969) – український мистецтвознавець, маляр, громадський діяч, автор творів декоративно-ужиткового мистецтва, дослідник українського народного мистецтва. Брав участь у оформленні будівлі Київської опери.

вул. Максима
Горького

вул. Анатолія Лупиноса

Анатолій Лупиніс (1937-2000) – український політичний та громадський діяч, поет.
Політичний в’язень: 11 років таборів за антирадянську агітацію та 12 років у спецпсихушці за виступ біля пам’ятника Тарасові Шевченкові 22 травня 1971 р. Після проголошення незалежності України спільно з революційною молоддю ініціював створення
Української Міжпартійної Асамблеї, котру за його ж ініціативи було перетворено спочатку на Українську Національну Асамблею, а пізніше на УНА-УНСО.

вул. Мишина Михайла

вул. Сім’ї
Ідзиковських

Леон, Герсилія та Владислав Ідзиковські – родина українських і польських книговидавців. «Л.Ідзіковський» – нотовидавнича фірма середини XIX – поч. XX ст. в Україні,
яка крім польських авторів, видала майже всі твори українських композиторів, зокрема
О.Кошиця, К.Стеценка, М.В.Лисенка. Заснували 1858 р. у Києві (вул. Хрещатик, 29) книгарню під назвою «Книжково-музичний магазин».

вул. Островського Миколи

вул. Патріарха
Мстислава Скрипника

Патріарх Мстислав (Скрипник) (1898-1993) – визначний український церковний діяч, патріарх Київський і Всієї України УАПЦ, патріарх Київський і всієї Руси-України УПЦ (КП),
Первоієрарх УАПЦ в Діаспорі.

вул. Петровського

вул. Світличного Івана

Іван Світличний (1929-1992) – український літературознавець, мовознавець, літературний
критик, поет, перекладач, духовний лідер національно-демократичного руху 60-70-х рр.,
один із засновників Клубу творчої молоді в Києві. Репресований за антирадянську агітацію і пропаганду, виготовлення та поширення самвидаву.

Солом’янський район
вул. Радянська

вул. Отця Анатолія
Жураковського

Жураковський Анатолій (1897-1937) – священик-новомученик, сповідник віри, богослов.

вул. Скрипника Миколи

вул. Лукаша Миколи

Микола Лукаш (1919-1988) – український перекладач, мовознавець і поліглот (знав 20
мов). Миколі Лукашу, першому в Україні, вдалося перекласти «Фауста». Він працював над
ним 18 років. У 1970-х рр. за публічну підтримку засудженого до ув’язнення Івана Дзюби
став «вигнанцем» у літературі, був виключений зі Спілки письменників. Його називали
Моцартом українського перекладу, який подарував українському читачеві понад 1000
видатних творів світової літератури від 100 авторів.

вул. Соціалістична

вул. Левка Мацієвича

Левко Мацієвич (1877-1910) – український корабельний інженер, суднобудівник, автор
проектів кораблів, підводних човнів, протимінних заслонів, морських аеропланів тощо,
перший український авіатор, громадський і політичний діяч. Одним з перших в світі розробив проект авіаносця, взявши за основу крейсер «Адмірал Лазарєв». Автор 14 проектів підводних човнів. Навчався у 3-й Київській гімназії на Подолі.

вул. Фурманова

вул. Архітектора Кобелева

Олександр Кобелєв (1860-1942) – київський архітектор, педагог. Споруди Кобелєва: Національний банк України, Київський політехнічний інститут, корпус Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова, Київський університет Св. княгині Ольги – нині
Міністерство надзвичайних ситуацій та ін. Керував будівництвом Міського театру (Національна опера) за проектом В.Шретера.

просп. Червонозоряний

просп. Лобановського
Валерія

Валерій Лобановський (1939-2002) – найуспішніший тренер в історії футболу, український
футболіст і футбольний тренер ФК «Динамо» Київ, тренер збірної України у 2000-2001 рр.
Був одним із кращих форвардів СРСР першої половини 60-х років. Зіграв 258 матчів,
забив 71 м’яч. Також працював головним тренером зі збірними СРСР, Об’єднаних Арабських Еміратів та Кувейту. Загалом тренерській діяльності віддав 34 роки свого життя.
Герой України (посмертно).

вул. Червонопартизанська

вул. Братів Зерових

Микола Зеров (1890-1937) – український поет, літературознавець, літературний критик,
полеміст, лідер «неокласиків», майстер сонетної форми та перекладач античної поезії.
Засуджений і розстріляний за сфабрикованим звинуваченням. Михайло Зеров (псевдонім Михайло Орест) (1901-1963) – поет і перекладач. Дмитро Зеров (1895-1971) – український ботанік, Академік АН УРСР, Заслужений діяч науки УРСР, Лауреат Державної премії
УРСР у галузі науки і техніки.

вул. Ярослава Галана

вул. Августина Волошина

Август Волошин (1874-1945) – політичний, культурний, релігійний діяч Закарпаття,
прем’єр-міністр автономного уряду Карпатської України, президент Карпатської України, Герой України (посмертно).

