
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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вул. артема вул. Січових Стрільців
Українські Січові Стрільці – українське національне військове формування, сформоване 
з добровольців 6 серпня 1914 р. Створення легіону ознаменувало відновлення збройної 
боротьби за волю України.

вул. Бабушкіна вул. Безручка марка
Марко Безручко (1883-1944) – генерал-хорунжий Армії УНР. Один із творців «Дива над 
Віслою»: з 28 серпня по 2 вересня 1920 р. очолював героїчну оборону міста Замостя со-
юзними польсько-українськими військами проти армії Будьонного. Військовий міністр 
уряду УНР (1921 р.). 

вул. Баумана вул. януша Корчака
Януш Корчак (1878-1942) – педагог-новатор, автор праць із теорії й практики виховання, 
що захищав права дітей. Януш Корчак загинув разом зі своїми вихованцями у гітлерів-
ському таборі смерті у Треблінці.

пров. Бєлінського Чеслава пров. алли Горської
Алла Горська (1929-1970) – українська художниця-шістдесятниця, відомий діяч право-
захисного руху 1960-х рр. в Україні, член Клубу творчої молоді «Сучасник», який був цен-
тром українського національного життя у Києві.

вул. Блюхера василя вул. турчина Ігоря
Ігор Турчин (1936-1993) – найуспішніший тренер в історії гандболу. Створив команду 
«Спартак» (Київ) – 20-разового чемпіона СРСР, 13-разового переможця Кубку Європей-
ських чемпіонів. За видатні досягнення в спорті Турчин і його команда занесені до Книги 
рекордів Гіннеса. 

вул. вєтрова вул. назарівська
Повернення історичної назви.

вул. воровського вул. Бульварно-Кудрявська
Повернення історичної назви. 

вул. Довнар-Запольського вул. Довнар-Запольського 
митрофана

Митрофан Довнар-Запольський (1867-1934) – історик, етнограф та фольклорист, дже-
релознавець, архівознавець, археограф. Професор Київського університету. Автор по-
над 150 праць з історії Київської Русі, історії Литви, Білорусі та України. 
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пл. Інтернаціональна пл. валерія марченка
Валерій Марченко (1947-1984) – український дисидент-правозахисник, літературозна-
вець і перекладач. Двічі – у 1973 р. та 1983 р. – був заарештований, відбував покарання 
у пермському таборі для політв’язнів. Помер у 1984 р. у тюремній лікарні в Ленінграді.  
Активно займався правозахисною діяльністю, автор перекладів з азербайджанської 
мови, нарисів «Микола Гулак», «Там, у київських печерах».

вул. Котовського вул. Сальського володимира
Володимир Сальський (1885-1940) – український військовий діяч, послідовний прихиль-
ник Симона Петлюри. Начальник штабу коменданта Києва, командувач Запорізької гру-
пи Армії УНР, згодом – командувач Армії УНР, генерал-хорунжий, військовий міністр УНР 
в екзилі.

вул. Коцюбинського Юрія вул. винниченка 
володимира

Володимир Винниченко (1880-1951) – голова Генерального секретаріату Центральної 
Ради і голова Директорії Української народної республіки, драматург, публіцист, худож-
ник. 

вул. Кравченка миколи вул. Котарбінського 
вільгельма

Вільгельм Котарбінський (1848-1921) – київський художник польського походження. Пра-
цював над розписами Володимирського собору. Розписав палаци, де зараз знаходяться 
Національний музей імені Т.Г.Шевченка та Музей імені Богдана і Варвари Ханенків.

вул. перовської Софії вул. мірошниченко 
євгенії

Євгенія Мірошниченко (1931-2009) – українська оперна співачка, педагог, професор.  
За її ініціативи 2004 р. було засновано Київську малу оперу.

вул. піка вільгельма вул. ружинська
Повернення історичної назви (на честь селища Ружин у Житомирській області).

вул. потьє ежена вул. цедіка антона
Антон Цедік (1987-2014) – молодший сержант резерву, доброволець батальйону «Дон-
бас», позивний «Еней». Брав участь у протестах під час Революції Гідності, а згодом – в 
зоні АТО – у боях за визволення Лисичанська, Попасної. Загинув під час виходу колони 
батальйону «Донбас» з оточення під Іловайськом.

вул. Смирнова-
ласточкіна 

вул. вознесенський  
узвіз

Повернення історичної назви. 

вул. тимофєєвої Галі вул. провіантська
Повернення історичної назви.

вул. Фрунзе вул. Кирилівська
Повернення історичної назви.

вул. цюрупинська вул. Дудника Георгія
Георгій Дудник (1902-1918)– козак Гайдамацького кошу Слобідської України – війська 
Центральної Ради. Учасник боїв за Київ у 1918 р. 

вул. Чапаєва вул. в’ячеслава 
липинського

В’ячеслав Липинський (1882-1931) – видатний український громадсько-політичний діяч, 
один із дипломатів молодої Української Держави періоду Гетьманату та Директорії, осно-
воположник державницького напрямку в українській історичній і політичній науці.

вул. Червоноармійська вул. велика 
васильківська

Повернення історичної назви.

вул. Шамрила тимофія вул. парково-Сирецька
Походить від Сирецького дендрологічного парку. Це – науково-дослідницька природо-
охоронна установа, яка вивчає і зберігає у спеціально створених умовах різноманітні види 
дерев та чагарників та їх композиції з метою найбільш ефективного наукового, культур-
ного та рекреаційного використання. Має статус «Парк-пам’ятка садово-паркового мис-
тецтва загальнодержавного значення».

вул. Шаумяна вул. параджанова Сергія

пров. Шаумяна пров. параджанова Сергія
Сергій Параджанов (1924-1990) – всесвітньо відомий кінорежисер. Міжнародне визна-
ння прийшло до Параджанова після екранізації в 1964 р. повісті М.Коцюбинського «Тіні 
забутих предків».

вул. Щербакова вул. Щербаківського 
Данила

Данило Щербаківський (1877-1927) – український етнограф, археолог, музейний діяч, 
дослідник українського народного мистецтва. Засновник Київського етнографічного то-
вариства.

пров. Щербакова пров. петріва всеволода
Всеволод Петрів (1883-1948) – військовий і громадський діяч, письменник, викладач вій-
ськової історії, військовий міністр і генерал-хорунжий Армії УНР. Учасник боїв за Київ у 
1918 р.

вул. якіра вул. Деревлянська
Деревляни – одне з племен східних слов’ян на території Київської Русі.
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