
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. антонова-овсієнка вул. наумовича 
володимира

Володимир Наумович (1894-1918) – студент університету Св. Володимира у Києві, учас-
ник бою під Крутами у складі Помічного студентського куреня Січових Стрільців.  

вул. Бонч-Бруєвича вул. Дурдуківського 
володимира

Володимир Дурдуківський (1874-1937) – літературознавець, мовознавець, директор  
Першої Трудової школи у Києві (колишньої колегії Павла Галагана), співробітник 
Історично-філологічного відділу Академії наук України. За ініціативи Дурдуківського  
була утворена Всеукраїнська учительська спілка – професійна українська організація 
вчителів і діячів народної освіти. Страчений у 1937 р. за справою «Спілки Визволення 
України». У 1967 р. вирок скасовано і справу припинено за відсутністю складу злочину.

пров. Бонч-Бруєвича пров. Дубровського 
віктора

Віктор Дубровський (1876-1943) – український лексикограф. У 1920-х рр. – редактор 
Інституту української наукової мови. У 1929 р. був заарештований за сфабрикованою 
справою «Спілки визволення України», репресований. 

вул. Горбачова омеляна вул. Ґалаґанівська
Походить від назви історичної місцевості Ґалаґани.

вул. Жовтнева вул. патріарха 
володимира романюка

Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Володимир І (у миру Василь Омеляно-
вич Романюк) (1925-1995) – український православний релігійний діяч, богослов, Патрі-
арх Київський і всієї Руси-України УПЦ Київського Патріархату (1993-1995).

вул. Калінінська вул. Клена Юрія 
Юрій Клен (1891-1947) – український поет (один з київських «неокласиків»), перекладач, 
літературний критик. Будучи німцем за народженням, він вважав себе українцем за ду-
хом і присвятив своє життя і творчість Україні. Закінчив Університет Св. Володимира. 
У Київському інституті народної освіти створив кафедру прикладного мистецтва, брав 
активну участь у роботі ВУАН. На початку 30-х років емігрував. Юрій Клен – автор по-
езій (найвідоміші: поеми «Прокляті роки» та «Попіл імперій»), багатьох літературознавчих 
праць, перекладів з англійської, німецької, французької та інших мов.
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вул. Картвелішвілі вул. покотила  
володимира

Володимир Покотило (1922-2013) – член ОУН, політв’язень. Під час Голодомору 1933 р. 
боровся з людожерами та здійснив втечу у 11 років з катівні НКВС на Володимирській, 15 
у Києві. Обласний провідник ОУН (р) на Київщині 1946-1948 рр. 

вул. Командарма 
уборевича 

вул. академіка  
єфремова 

Сергій Єфремов (1876-1939) – український громадсько-політичний і державний діяч, 
літературний критик, історик літератури, академік Української академії наук, віце-
президент ВУАН, дійсний член Наукового товариства ім. Т.Шевченка, публіцист, один із 
творців української журналістики. Брав участь у розробці концепції української держав-
ності, української національної культури й освіти. Після створення першого українсько-
го уряду займав у ньому посаду Генерального секретаря міжнаціональних справ. Саме 
Сергій Єфремов запропонував і використав назву Українська Народна Республіка, тому 
вважається «хрещеним батьком» УНР.

вул. Коллонтай вул. яворницького  
Дмитра 

Дмитро Яворницький (1855-1940) – історик, археолог, етнограф, дослідник історії укра-
їнського козацтва.

вул. Комісара рикова вул. Курінного петра 
Петро Курінний (1894-1972) – український історик, археолог, етнограф, музеєзнавець, 
організатор пам’яткоохоронної справи.

вул. Криленка вул. олексія Береста 
Олексій Берест (1921-1970) – український радянський військовий, Герой України, лейте-
нант Червоної Армії, що встановив, разом з Михайлом Єгоровим та Мелітоном Кантарі-
єю, Прапор Перемоги на даху німецького Рейхстагу о 21.50 30 квітня 1945 р.

вул. ленінська вул. петра Дорошенка 
Петро Дорошенко (1672-1698) – визначний український військовий, політичний і держав-
ний діяч. Гетьман Війська Запорозького Правобережної України (1665-1676), очільник 
Гетьманщини (1668-1670). Козацький полковник, учасник Хмельниччини та козацько-
московської війни. Гетьманування, котре припало на добу Руїни, провів у постійних ві-
йнах, як з зовнішніми, так і внутрішніми супротивниками.

вул. маршала 
тухачевського

вул. Драй-Хмари  
михайла 

Михайло Драй-Хмара (1889-1939) – український поет, літературознавець, перекладач. 
Жертва сталінського терору.

вул. примакова вул. Глієра рейнгольда 
Глієр Рейнгольд (1875-1956) – український і російський композитор, диригент, педагог, 
музично-громадський діяч німецько-польського походження. Навчався у Другій київ-
ській гімназії. Випускник і викладач Київського музичного училища (з 1956 р. носить ім’я 
Р.М.Глієра), директор і викладач Київської консерваторії. 

вул. Строкача тимофія  вул. Сім’ї Стешенків 
Оксана Стешенко (1875-1942) – письменниця, перекладачка і педагог.
Іван Стешенко (1873-1918) – громадсько-політичний діяч, письменник, перекладач та 
літературознавець.
Ірина Стешенко (1898-1987) – українська драматична акторка, письменниця та пере-
кладач.
Ярослав Стешенко (1904-1939) – книгознавець і бібліограф.

пров. ульянова 
володимира  пров. осінній

Пролягає від вулиці Осінньої.

вул. Фадєєва вул. анни ярославни 
Анна Ярославна (1032-1089) – донька Ярослава Мудрого, королева Франції. За легендою 
з княжною пов’язують Реймське Євангеліє, привезене з Києва, на якому присягали 
королі Франції. 

пров. Фадєєва пров. івченка михайла 
Михайло Івченко (1890-1939) – український письменник, лірик-імпресіоніст. 
Належить до письменників Розстріляного Відродження. Разом із 45 науковцями, 
педагогами, священнослужителями, письменниками потрапив до числа підсудних по 
сфальсифікованому процесу СВУ. Реабілітований посмертно. 

пров. Федька івана пров. шульгина якова
Яків Шульгин (1851-1911) – український історик, педагог, громадсько-культурний діяч, 
співтворець культурного відродження України кінця ХІХ – початку ХХ століть. Співре-
дактор видання «Громада», на яке пожертвував свій спадок. За національно-культурну 
діяльність 1879 був заарештований і засланий до Сибіру. Повернувшись до Києва, ви-
кладав історію у гімназіях. Досліджував історію України козацької та нової доби. Вперше 
широко висвітлив історію Коліївщини як народного повстанського руху.

вул. Федька івана вул. шульгина 
володимира

Володимир Шульгин (1894-1918) – син Якова Шульгина, український студентський діяч, 
організатор і керівник Української Студентської Громади в Києві (1913 р.). Загинув у бою 
під Крутами.
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