
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. 

на замовлення Департаменту суспільних комунікацій КмДа
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пров. Будьонного 1 пров. Кука василя
Василь Кук (1913-2007) – генерал-хорунжий, останній головнокомандувач УПА (з 1950 р.).  
У 1954 р. був заарештований і відсидів у радянських в’язницях і таборах без вироку 
суду 6 років. Після звільнення проживав у Києві, займався науковою роботою в Цен-
тральному державному історичному архіві та Інституті історії Академії наук. Після роз-
паду СРСР видав низку робіт, присвячених історії УПА.

вул. Будьонного маршала вул. Богуна Івана 
Іван Богун (1618-1664) – український військовий і державний діяч, козацький полко-
водець, однодумець і сподвижник Богдана Хмельницького. Був одним з головних ор-
ганізаторів визвольної війни 1647-1654 рр. Відіграв значну роль у битвах під Вінницею 
та під Берестечком (1651 р.) Талант полководця, численні бойові перемоги та любов до 
Батьківщини зробили з Івана Богуна легенду ще за життя. Вороги його боялись, а союз-
ники  поважали та шанували. Іменем Івана Богуна найменовано Київський військовий 
ліцей (колишнє Київське суворівське військове училище).

вул. Жданова вул. маслюченко варвари 
Варвара Маслюченко (1902-1983) – українська актриса, дружина письменника Остапа 
Вишні. Грала у театрах Києва та Харкова, знімалася у кіно. Автор книги-спогадів про 
чоловіка.

вул. Ілліча вул. пасхаліна Юрія 
Юрій Пасхалін (1984-2014) – активіст Євромайдану, Герой Небесної Сотні, мешканець 
Дарницького району. Убитий біля Майдану Незалежості автоматною чергою в спину. 
Герой України (посмертно).

вул. Комуністична вул. трипільська 
Походить від назви Трипільської археологічної культури.

вул. Крупської вул. павла Чубинського  
Павло Чубинський (1839-1884) – автор слів Гімну України, відомий вчений-етнограф, 
поет і журналіст, юрист, активний діяч українського національного руху на Правобе-
режній Україні. Постійно переслідувався царським урядом за проукраїнську діяльність. 
Внесок, зроблений Чубинським у народознавство, важко переоцінити. Його етнологічні  
і фольклористичні дослідження донині слугують важливим підґрунтям розвитку  
вітчизняної наукової думки.

перейменованІ вулицІ  
ДарницьКого району



вул. леніна вул. Харченка євгена
Євген Харченко (1987-2014) – український військовий. Під час Євромайдану брав участь 
у протестних акціях. З червня 2014 р. служив штурмовиком у розвідувальній групі ба-
тальйону «Донбас». Загинув у Іловайському котлі. Житель Бортничів.

вул. максима горького вул. Кирила осьмака
Кирило Осьмак (1890-1960) – український політичний та громадський діяч, член Україн-
ської Центральної Ради, ОУН. Президент Української Головної Визвольної Ради. Це був 
орган політичного керівництва українським визвольним рухом, утворений в Україні на-
прикінці Другої світової війни з ініціативи УПА й ОУН(б). За активну керівну контррево-
люційну націоналістичну діяльність у 1944 р. був заарештований і засуджений на 25 років 
ув’язнення в тюрмі, де і загинув. 

вул. островського миколи вул. родини рудинських 
Михайло Рудинський (1887-1958) – педагог, музейний діяч, археолог, який виявив і ви-
вчав «Кам’яну Могилу». Автор понад 50 наукових праць. 
Євгенія Рудинська (1885-1977) – музейний працівник, історик, літературознавець, мис-
тецтвознавець, перекладач. Сестра Михайла Рудинського. Керівник «Музею діячів», до-
слідниця спадщини Миколи Лисенка та Івана Нечуя-Левицького.

вул. руднєва миколи вул. Шевельова Юрія 
Юрій Шевельов (1908-2002) – український славіст-мовознавець, історик української лі-
тератури, літературний і театральний критик, активний учасник наукового та культур-
ного життя української еміґрації. Професор Гарвардського, Колумбійського університе-
тів. Іноземний член НАН України (1991 р.). Автор низки фундаментальних мовознавчих 
праць.

пров. руднєва миколи пров. Качуровського Ігоря  
Ігор Качуровський (1918-2013) – український письменник, прозаїк, літературознавець, 
перекладач, педагог, радіожурналіст. Автор десятків збірок поезій, перекладів, літерату-
рознавчих розвідок. Упорядник хрестоматій, антологій та збірників. 

вул. терешкової 
валентини вул. Святищенська

Походить від історичної назви місцевості.

вул. Фрунзе вул. прокоповича петра 
Петро Прокопович (1775-1850) – український бджоляр, основоположник раціонального 
рамкового бджільництва. Автор низки видатних винаходів, які мали велике значення для 
розвитку світового бджільництва.

вул. Чапаєва вул. Заглади леоніли  
Леоніла Заглада (1896-1938) – етнолог, видатна українська дослідниця народної куль-
тури. Написала ряд етнографічних розвідок з проблем народного харчування, ремесла 
та промислів, народного мистецтва України. Розстріляна НКВС у 1938 р. Реабілітована у 
1957 р. 

БортниЧІ
За пропозицією місцевих жителів назви частини перейменованих вулиць  

у Бортничах походять від лісового бджільництва,  
яке було колись основним промислом місцевих жителів

(«бортний» – так називали дуплисті дерева або пні, у яких гніздилися бджоли).

пров. Будьоного 2  пров. Хлібний

вул. воровського  вул. млинна

пров. Жданова пров. вересковий 

вул. Комсомольська вул. нектарна

пров. Комінтерну 1 пров. Солодкий 

пров. Комінтерну 2 пров. Бджолиний

пров. Комінтерну 3  пров. лозовий 

пров. Котовського  пров. гречаний

пров. Комсомольський пров. прополісний

вул. Комінтерну  вул. Хвойна 

вул. Котовського вул. пасічна 

вул. Калініна  вул. вуликова

вул. Свердлова  вул. медоносна

пров. Свердлова пров. акацієвий 

пров. Червоноармійський 1 пров. Запашний 

пров. Червоноармійський 2 пров. Щасливий

пров. Червоноармійський 3 пров. радісний 

вул. Червоноармійська вул. Заплавна
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