
Додаток до рішення 
Київської міської ради 
від 22.01.2015 №34/899

ВУЛИЦІ МІСТА КИЄВА 

ОФІЦІЙНИЙ ДОВІДНИК 



ВУЛИЦІ МІСТА КИЄВА 
 

Абрикосова вулиця; Абри- 
косовая ул.; Abrykosova vul. 
11969   (Оболонський   р-н, 
ТІС «Чорнобилець 2005»). 
Рішення Київської міської 
Ради   «Про   найменування 

вулиць в Оболонському районі м. Києва» 
від 14.07.2011 № 374/5761. Пролягає в но- 
вому мікрорайоні на схід від Богатирської 
вул. паралельно Сетомльській вул. 

 
Абрикосова вулиця; Абри- 
косовая ул.; Abrykosova vul. 
11970 (Подільський р-н, 
СТ«Будівельник»,   «Весна», 
«Дружба», «Зірка», «Лотос», 
«Труд», «Флора»). Пролягає 

від Стеценка, вул. до Гречка Маршала, вул. 
 

Авдєєнка Генерала вули- 
ця; Авдеенко Генерала, ул.; 
Avdieienka Henerala, vul. 
10001 (Святошинський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць м. Києва» від 
10.09.1968 № 1494. Рішення виконавчого 
комітету Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць і площ м. Києва» від 
29.07.1969 № 1306. Пролягає від Строкача 
Тимофія, вул. до Верховинця Василя, вул. 

 

ська вул., Полупанова, вул., Дубровицька 
вул., Берестецька вул., Гулака Миколи, 
вул., Автозаводський пров., Навашина 
Академіка, вул. 

 
Автозаводський прову- 
лок; Автозаводский пер.; 
Avtozavodskyi prov. 10003 
(Оболонський р-н). Проля- 
гає від Вишгородської вул. 
до Автозаводської вул. 

 
Автопаркова вулиця; Ав- 
топарковая ул.; Avtoparkova 
vul. 10004 (Дарницький р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про найменування та перейменування 
вулиць м. Києва» від 22.07.1985 № 611. 
Пролягає від Світлої вул. до кінця забудо- 
ви. Прилучається Високовольтний пров. 

 
Авторемонтна вулиця; Ав- 
торемонтная ул.; Avtore- 
montna vul. 10005 (Соло- 
м’янський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про найменування та перейме- 
нування  вулиць  м.  Києва»  від  13.10.1959 
№ 1710. Пролягає від Лепсе Івана, бульв. до 
Козелецької вул. 

 

Автозаводська вулиця; 
Автозаводская ул.; Avtoza- 
vodska vul. 10002 (Оболон- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування міських ву- 
лиць» від 29.12.1953 № 2610. Пролягає від 
Резервної вул. і Добрининської вул. до По- 
лярної вул. Прилучаються: Казанська вул., 
Боровиковського, вул., Попова, вул., Шах- 
тарська вул., Мукачівська вул., Івашкевича 
Ярослава, вул., Лугова вул., Радомишль- 

Автотранспортна вулиця; 
Автотранспортная ул.; Avto- 
transportna vul. 10006 (Дар- 
ницький р-н). Пролягає від 
Переяславської вул. до Про- 
мислової вул. 

 
Агітаторська вулиця; Аги- 
таторская ул.; Ahitatorska 
vul. 10007 (Солом’янський 
р-н). Постанова бюро Київ- 
ського міського комітету 
Компартії України та вико- 
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навчого комітету Київської міської ради 
депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць м. Києва» від 
15.07.1958 № 1249. Пролягає від Дружньої 
вул. до кінця забудови. 

Агрегатна вулиця; Агрегат- 
ная ул.; Ahrehatna vul. 10008 
(Оболонський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 
трудящих «Про зміну най- 

менувань вулиць» від 03.01.1952 № 5. Проля- 
гає від Мукачівської вул. до Попова, вул. 

Аеродромна вулиця; Аэро- 
дромная ул.; Aerodromna 
vul. 10009 (Солом’янський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про зміну найменувань вулиць» від 
03.01.1952 № 5. Пролягає від Волинської 
вул. до залізниці. 

Азербайджанська вулиця; 
Азербайджанская ул.; Azer- 
baidzhanska vul. 10010 (Дні- 
провський р-н). Розпоря- 
дження Київської міської 
державної       адміністрації 

«Про перейменування вул. Бакинських 
Комісарів» від 14.11.2001 № 2444. Пролягає 
від Празької вул. до Калачівської вул. При- 
лучаються: Червоногвардійська вул., Грод- 
ненська вул., Профспілкова вул., Бакин- 
ських Комісарів, пров. 

Азовська вулиця; Азов- 
ская ул.; Azovska vul. 10011 
(Солом’янський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Кишинів- 
ської вул. до Гаріна Бориса, вул. 

Аїстова вулиця; Аистова 
ул.; Aistova vul. 10012 (Печер- 
ський р-н). Постанова вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів трудя- 
щих «Про впорядкування на- 

йменувань площ, вулиць та провулків м. Ки- 
єва» від 06.12.1944 № 286/2. Пролягає від 
Левандовської, вул. до Бутишева, пров. 

Айвазовського провулок; 
Айвазовского, пер.; Aiva- 
zovskoho, prov. 10013 (Шев- 
ченківський р-н). Постано- 
ва Президії Київської місь- 
кої ради робітничих, селян- 

ських та червоноармійських депутатів «Про 
перейменування вулиць по Молотовському 
району» від 19.08.1939 № 1148/25. Постано- 
ва виконавчого комітету Київської міської 
ради депутатів трудящих «Про впорядку- 
вання найменувань площ, вулиць та про- 
вулків м. Києва» від 06.12.1944 № 286/2. 
Пролягає від Нагірної вул. до кінця забудо- 
ви. 

Алексухіна Василя вули- 
ця; Алексухина Василия, 
ул.; Aleksukhina  Vasylia, 
vul. 10014 (Святошинський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету  Київської  міської 

ради депутатів «Про перейменування та 
найменування окремих вулиць м. Києва» 
від 07.04.1980 № 453. Пролягає від Вернад- 
ського Академіка, бульв. до Степанченка 
Василя, вул. Прилучаються: Огарьова, 
вул., Вітрука Генерала, вул., Пантелькіна 
Анатолія, вул. 

Алма-Атинська вулиця; 
Алма-Атинская ул.; Alma- 
Atynska vul. 10015 (Дніпров- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про впорядкування найменувань 
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та перейменування вулиць м. Києва» від 
19.03.1973 № 431. Пролягає від Празької вул. 
до Літинської вул. Прилучаються: Гроднен- 
ська вул., Профспілкова вул., Трактористів, 
вул., Станюковича, вул., Машиністівська 
вул., Сеноманська вул., Довбуша Олекси, 
вул., Макаренка, вул., Волховська вул., Ро- 
гозівська вул., Винахідників, вул. 

Аляб’єва вулиця; Алябье- 
ва, ул.; Aliabieva, vul. 10016 
(Оболонський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 
трудящих  «Про  наймену- 

вання та перейменування вулиць м. Киє- 
ва» від 20.08.1957 № 1428. Пролягає від Но- 
вокостянтинівської вул. до Тульчинської 
вул. Прилучаються: Чорноморська вул., 
Хвойки Вікентія, вул. 

Амосова Миколи вулиця; 
Амосова Николая, ул.; 
Amosova Mykoly, vul. 10017 
(Солом’янський р-н). Рі- 
шення Київської міської 
ради «Про присвоєння най- 

менування вул. Павла Скоропадського та 
перейменування узвозу Протасів Яр на 
вул.   Миколи   Амосова»   від   24.04.2003 
№ 439/589. Розпорядження Київської місь- 
кої державної адміністрації «Про наймену- 
вання та перейменування вулиць і площ 
м. Києва» 12.08.2004 № 1505. Пролягає від 
Клінічної вул. до Протасів Яр, вул. 

Амурська вулиця; Амур- 
ская ул.; Amurska vul. 10018 
(Голосіївський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету Ки- 
ївської міської ради депута- 
тів  трудящих  «Про  найме- 

нування  міських  вулиць»  від  29.12.1953 
№ 2610. Пролягає від Сумської вул. до 
Амурської пл. Прилучаються: Козацька 
вул., Смольна вул., Теслярська вул., Трутен- 
ка Онуфрія, вул. 

Амурська площа; Амур- 
ская пл.; Amurska pl. 10019 
(Голосіївський р-н). Су- 
часна назва вживається з 
1970-х рр. Розташована між 
Амурською   вул.,   Василь- 

ківською вул., Трутенка Онуфрія, вул., 
Теслярською вул. 

Ананасна вулиця; Ананас- 
ная ул.; Ananasna vul. 11971 
(Подільський р-н, СТ «Буді- 
вельник», «Труд»). Проля- 
гає від Малинової вул. до 
Гречка Маршала, вул. 

Анатоліївська вулиця; 
Анатолиевская ул.; Anatoli- 
ivska vul. 12624 (Деснян- 
ський р-н, ур. Городище). 
Пролягає від Леніна, вул. до 
Єдності, вул. 

Андріївська вулиця; Ан- 
дреевская ул.; Andriivska 
vul. 10020 (Подільський р-
н). Одна з найдавніших 
вулиць Києва. Пролягає від 
Боричів Тік, вул. до Набе- 

режно-Хрещатицької вул. Прилучаються: 
Покровська вул., Сагайдачного Петра, 
вул., Братська вул. 

Андріївський узвіз; Анд- 
реевский спуск; Andriivskyi 
uzviz 10021 (Подільський 
р-н). Постанова виконавчо- 
го комітету Київської місь- 
кої  ради  депутатів  трудя- 

щих «Про впорядкування найменувань 
площ, вулиць та провулків м. Києва» від 
06.12.1944 № 286/2. Пролягає від Контрак- 
тової пл. до Володимирської вул. та Деся- 
тинної вул. Прилучаються: Покровська 
вул., Боричів Тік, вул., Фролівська вул., 
Воздвиженська вул. 

4 



Андрія Первозванного 
площа; Андрея Первозван- 
ного, пл.; Andriia Pervoz- 
vannoho, pl. 10022 (Печер- 
ський р-н). Рішення Київ- 
ської   міської   ради   «Про 

найменування    площі»    від    05.07.2001 
№ 447/1424. Розташована між Парковою 
дорогою, Дніпровським узвозом і Героїв 
Крут, алеєю. 

Андрющенка Григорія 
вулиця; Андрющенко Гри- 
гория, ул.; Andriushchenka 
Hryhoriia, vul. 10023 (Шев- 
ченківський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 

ської   міської   ради   народних   депутатів 
«Про впорядкування найменувань та пере- 
йменувань вулиць м. Києва» від 06.09.1982 
№ 1479. Пролягає від Чорновола В’ячес- 
лава, вул. до Шолуденка, вул. Прилучаєть- 
ся Ісаакяна, вул. 

Анкари площа; Анкары, 
пл.; Ankary, pl. 10025 (Дес- 
нянський р-н). Рішення Ки- 
ївської міської ради «Про 
найменування площі у Дес- 
нянському  районі  м.  Киє- 

ва» від 27.02.2003 № 315/475. 
Розпорядження Київської міської 
державної адміністрації «Про 
найменування та перейменування 
вулиць і площ в м. Києві» 12.08.2004 
№ 1505. Розташована на перетині 
Сабурова Олександра, вул., 
Маяковського Володимира, вул. 

Антоненка-Давидовича  
Бориса вулиця; 
Антоненко-Давидовича 
Бориса, ул.; Antonenka-
Davydovycha Borysa, vul. 
11972 (Дарницький р-н). 
Рішення  Київської  міської 

Ради «Про найменування вулиць у Дар- 
ницькому районі м. Києва» від 01.11.2012 
№ 229/8513. Пролягає від Хвильового Ми- 
коли, вул. до Бориспільської вул. 

Антонова Авіаконструк- 
тора вулиця; Антонова 
Авиаконструктора, ул.; An- 
tonova  Aviakonstruktora, 
vul. 10026 (Солом’янський 
р-н).  Рішення  виконавчого 

комітету Київської міської ради народних 
депутатів «Про найменування та перейме- 
нування вулиць м. Києва» від 17.06.1985 
№ 500. Пролягає від Повітрофлотського 
просп. до Ушинського, вул. Прилучаються: 
Янки Купали, вул., Єреванська вул., Чоко- 
лівський бульв., Космонавтів, пл., Волин- 
ська вул. 

Антонова-Овсієнка вули- 
ця; Антонова-Овсеенко, 
ул.; Antonova-Ovsiienka, vul. 
10027 (Святошинський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць і площ м. Киє- 
ва» від 20.07.1965 № 1270. Рішення вико- 
навчого комітету Київської міської ради 
депутатів трудящих «Про перейменуван- 
ня вулиць у селищі Біличі Жовтневого ра- 
йону і найменування нових вулиць, що ви- 
никли на житлових масивах» від 07.07.1966 
№ 980. Пролягає від Обухівської вул. до 
Ушакова Миколи, вул. Прилучаються: 
Криленка, вул., Крушельницького, вул., 
Павленка, вул., Павленка, пров., Федька 
Івана, вул., Коллонтай, вул. 

5 



Антоновича вулиця; Ан- 
тоновича, ул.; 
Antonovycha, vul. 10366 
(Голосіївський р-н). 
Рішення Київської міської 
ради «Про повернення 
історичних  назв  та  пере- 

йменування вулиць, площ, провулків у міс- 
ті Києві» від 13.11.2014 № 373/373. 
Пролягає від Толстого Льва, вул. до Дзер- 
жинського, пл. Прилучаються: Саксаган- 
ського, вул., Жилянська вул., Фізкультури, 
вул., Ділова вул., Федорова Івана, вул., Ан- 
тоновича, пров., Лабораторна вул., Володи- 
миро-Либідська вул., Тельмана, вул., Твер- 
ська вул., Ковпака, вул. Любченка Панаса, 
вул., Червоноармійський пров., Дружби 
Народів, бульв. 

Апельсинова вулиця; Апе- 
льсиновая ул.; Apelsynova 
vul. 11973 (Солом’янський 
р-н). Пролягає від Крейсера 
«Аврора», вул. до кінця за- 
будови. 

Ареф’єва Костянтина вули- 
ця; Арефьева Константина, 
ул.; Arefieva Kostiantyna, vul. 
10028 (Дарницький р-н). Рі- 
шення виконавчого комітету 
Київської   міської   ради   на- 

родних депутатів «Про впорядкування най- 
менувань та перейменувань вулиць м. Киє- 
ва» від 06.09.1982 № 1479. Пролягає від 
Маслівка, вул. до Садової 79 вул. Прилуча- 
ються: Підлипка, вул., Садова 75 вул., Садо- 
ва 76 вул., Садова 77 вул., Садова 78 вул. 

Аркасівська вулиця; Арка- 
совская ул.; Arkasivska vul. 
11974 (Оболонський р-н). 
Рішення Київської міської 
Ради «Про найменування ву- 
лиць в Оболонському районі 

м. Києва» від 14.07.2011 № 374/5761. Проля- 
гає в новому мікрорайоні на схід від Бога- 
тирської вул. паралельно Сваромській вул. 

Армійська вулиця; Армей- 
ская ул.; Armiiska vul. 10029 
(Голосіївський р-н). Поста- 
нова виконавчого комітету 
Київської міської ради депу- 
татів трудящих «Про впо- 

рядкування найменувань площ, вулиць та 
провулків м. Києва» від 06.12.1944 № 286/2. 
Пролягає від Весняної вул. до Золотоніської 
вул. Прилучається Хутірський пров. 
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Арсенальна вулиця; 
Арсе- нальная ул.; 
Arsenalna vul. 10030 
(Печерський р-н). Ви- 
никла в 1-й пол. 19 ст. 
Пролягає від Кутузова, 
вул. до Лесі Українки, 
бульв. Прилучаються: 
Ластовського, вул., 
Лєскова, вул., 
Немировича-Данченка, 
вул., Арсенальний пров. 

Арсенальна площа; Арсе- 
нальная пл.; Arsenalna pl. 
10031 (Печерський р-н). 
Розпорядження Київської 
міської ради народних де- 
путатів та Київської 
міської 

державної адміністрації «Про 
повернення вулицям історичних назв, 
перейменування парків культури та 
відпочинку, станцій метро» від 
02.02.1993 № 16/116. Розташована між 
Грушевського Михайла, вул., Мос- 
ковською вул. і Мазепи Івана, вул. 

Арсенальний провулок; 
Арсенальный пер.; Arsenal- 
nyi prov. 10032 (Печерський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про перейменування вулиць по Кіров- 
ському району» від 19.03.1940 № 25/20. Рі- 
шення виконавчого комітету Київської 
міської ради депутатів трудящих «Про змі- 
ну  найменувань  вулиць»  від  03.01.1952 
№ 5. Рішення виконавчого комітету Київ- 
ської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про перейменування вулиць м. Києва» 
від 05.07.1955 № 857. Пролягає від Не- 
мировича-Данченка, вул. до Арсенальної 
вул. 

Артезіанський провулок; 
Артезианский пер.; Artezi- 
anskyi prov. 10033 (Поділь- 
ський р-н). Пролягає від За- 
харівської вул. до Рилєєва, 
вул. 
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Артема вулиця; Артема, 
ул.; Artema, vul. 10034 
(Шевченківський р-н). По- 
станова виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

впорядкування найменувань площ, вулиць 
та  провулків  м.  Києва»  від  06.12.1944 
№ 286/2. Пролягає від Львівської пл. до 
Лук’янівської пл. Прилучаються: Смирно- 
ва-Ласточкіна, вул., Обсерваторна вул., Ку- 
дрявська вул., Кудрявський узвіз, Некрасів- 
ська вул., Бехтерівський пров., Гоголівська 
вул., Полтавська вул., Пимоненка, вул., 
Тургенєвська вул., Студентська вул., Чор- 
новола В’ячеслава, вул., Глибочицький 
проїзд, Кравченка Миколи, вул., Коперні- 
ка, вул., Глибочицька вул., Дегтярівська 
вул., Мельникова, вул. 

 
Артилерійський прову- 
лок; Артиллерийский пер.; 
Artyleriiskyi prov. 10035 
(Шевченківський р-н). По- 
станова бюро Київського 
міського комітету Компар- 

тії України та виконавчого комітету Київ- 
ської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про найменування та перейменування 
вулиць м. Києва» від 15.07.1958 № 1249. 
Пролягає від лісопарку до Лагерної вул. 

 
Архітекторська вулиця; 
Архитекторская ул.; Arkhi- 
tektorska vul. 10036 (Соло- 
м’янський р-н). Пролягає 
від Головка Андрія, вул. до 
Народної вул. Прилучають- 

ся: Теремківський пров. і Донський пров. 
 

Аскольдів провулок; Ас- 
кольдов пер.; Askoldiv prov. 
10037 (Печерський р-н). По- 
станова виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

впорядкування найменувань площ, вулиць 

та  провулків  м.  Києва»  від  06.12.1944 
№ 286/2. Пролягає від Мазепи Івана, вул. 
до тупика. 

 
Астраханська вулиця; Ас- 
траханская ул.; Astrakhan- 
ska vul. 10038 (Дніпров- 
ський р-н). Пролягає від 
Сиваської вул. до Астра- 
ханського  пров.  Прилуча- 

ються: Двінська вул., Лобачевського, вул., 
Кармелюка Устима, пров. 

 
Астраханський провулок; 
Астраханский пер.; Astra- 
khanskyi prov. 10039 (Дні- 
провський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про найменування міських ву- 
лиць» від 29.12.1953 № 2610. Пролягає від 
Астраханської вул. до Лохвицької вул. 
Прилучаються: Кармелюка Устима, вул., 
Хорольська вул., Сосницька вул. 

 
Астрономічна вулиця; Ас- 
трономическая ул.; Astro- 
nomichna vul. 10040 (Свято- 
шинський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць та площ м. Києва» від 
20.07.1965 № 1270. Пролягає від Ленінської 
вул. до Біляшівського Академіка, вул. 

 
Ахматової Анни вулиця; 
Ахматовой Анны, ул.; Akh- 
matovoi Anny, vul. 10041 
(Дарницький р-н). Рішення 
виконавчого комітету Ки- 
ївської міської ради народ- 

них депутатів «Про найменування нових 
вулиць м. Києва» від 17.05.1989 № 440. Рі- 
шення виконавчого комітету Київської 
міської ради народних депутатів «Про по- 
вернення  вулицям  історичних  назв,  на- 
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йменування і перейменування площ і ву- 
лиць у м. Києві» від 13.02.1990 № 149. 
Пролягає від Ревуцького, вул. до Дніпров- 
ської набережної. Прилучаються: Драго- 
манова, вул., Григоренка Петра, просп., 
Урлівська вул. 

 
Бабушкіна вулиця; Бабуш- 
кина, ул.; Babushkina, vul. 
10042 (Шевченківський р-
н). Пролягає від Гончаро- 
ва, вул. до Цюрупинської 
вул.  Прилучаються:  Щер- 

бакова, вул., Черняховського, пров., Ба- 
бушкіна, вул., Уссурійська вул. 

 
Бабушкіна провулок; Ба- 
бушкина, пер.; Babushkina, 
prov. 10043 (Шевченків- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих   «Про   перейменування   вулиць 
м. Києва» від 05.07.1955 № 857. Пролягає 
від Бабушкіна, вул. до Кирпоноса, вул. 

 
Багговутівська вулиця; 
Багговутовская ул.; Bahho- 
vutivska vul. 10044 (Шев- 
ченківський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради народних 

депутатів «Про найменування та перейме- 
нування вулиць м. Києва» від 06.12.1991 
№ 916. Пролягає від Пугачова, вул. до По- 
ловецької вул. Прилучаються: Овруцька 
вул., Майбороди Платона, вул., Мурашка 
Миколи, вул., Квітучий пров., Кмитів Яр, 
вул. 

05.07.1955 № 857. Пролягає від Смілянської 
вул. до кінця забудови. 

 
Багряна Дуброва вулиця; 
Багряная Дубрава, ул.; Bah- 
riana Dubrova, vul. 11975 
(Голосіївський р-н). Рішен- 
ня  Київської  міської  ради 
«Про найменування нових 

вулиць у Голосіївському районі м. Києва» 
від 17.02.2011 № 8/5395. Пролягає від про- 
їзду до Золоті Джерела, вул. до кінця забу- 
дови. Прилучається Жуків Затон, вул. 

 
Багряного Івана вулиця; 
Багряного Ивана, ул.; Bah- 
rianoho Ivana, vul. 11976 
(Дніпровський р-н). Рішен- 
ня  Київської  міської  ради 
«Про вшанування пам’яті 

Івана Багряного» від 14.06.2007 № 746/1407. 
Пролягає від Броварського просп. до ДВРЗ. 

 
Бажана Миколи проспект; 
Бажана Миколы, просп.; 
Bazhana Mykoly, prosp. 
10045 (Дарницький р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

народних депутатів «Про перейменування 
та найменування вулиць і площ м. Києва» 
від 29.12.1984 № 1116. Пролягає від Півден- 
ного мосту до Харківської площі. Прилуча- 
ються: Зарічна вул., Дніпровська набереж- 
на, Гмирі Бориса, вул., Григоренка Петра, 
просп., Руденко Лариси, вул., Ревуцького, 
вул., Декабристів, вул., Вірменська вул., 
Дніпродзержинська вул., Чернігівська вул., 
Горлівська вул., Харківське шосе. 

 

Багратіона вулиця; Багра- 
тиона, ул.; Bahrationa vul. 
12701 (Солом’янський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування   вулиць   м.   Києва»   від 

Бажова вулиця; Бажова, 
ул.; Bazhova, vul. 10046 
(Дніпровський р-н). Проля- 
гає від Верховної Ради, 
бульв. до Попудренка, вул. 
Прилучаються:     Червоно- 

ткацька вул., Краківська вул. 
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Байкальська вулиця; Бай- 
кальская ул.; Baikalska vul. 
10047 (Голосіївський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Столєтова 
Академіка, вул. до кінця забудови. Прилу- 
чається Єнісейська вул. 

 
Байкова вулиця; Байкова 
ул.; Baikova vul. 10048 (Го- 
лосіївський р-н). Постанова 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 
трудящих  «Про  впорядку- 

вання найменувань площ, вулиць та про- 
вулків м. Києва» від 06.12.1944 № 286/2. 
Рішення виконавчого комітету Київської 
міської ради депутатів трудящих «Про змі- 
ну найменувань вулиць» від 03.01.1952 № 5 
Пролягає від Грінченка Миколи, вул. до 
Профінтерну, вул. Прилучаються: Богун- 
ський пров., Волзька вул. 

 
Бакинська вулиця; Бакин- 
ская ул.; Bakynska vul. 
10049 (Шевченківський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Ольжича, 
вул. до Петропавлівської вул. Прилуча- 
ються: Грозненська вул., Бакинський пров., 
Полянська вул., Чаплигіна, вул., Полян- 
ський пров., Верболозна вул. 

 
Бакинський провулок; Ба- 
кинский пер.; Bakynskyi 
prov. 10050 (Шевченківсь- 
кий р-н). Виник у 20-ті рр. 
20 ст. Пролягає від Бакин- 
ської вул. до Ольжича, вул. 

Бакинських Комісарів 
провулок; Бакинских Ко- 
миссаров, пер.; Bakynskykh 
Komisariv, prov. 10051 (Дні- 
провський р-н). Рішення ви- 
конавчого  комітету  Київ- 

ської міської ради депутатів трудящих «Про 
найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Гроднен- 
ської вул. до Азербайджанської вул. Прилу- 
чаються: Щепкіна, вул., Профспілкова вул. 

 
Баклажанна вулиця; Ба- 
клажанная ул.; Baklazhanna 
vul. 11977 (Подільський р-н 
СТ «Арсеналець»). Пролягає 
від Стеценка, вул. до Гречка 
Маршала, вул. 

 
Бакуніна вулиця; Бакуни- 
на, ул.; Bakunina, vul. 10052 
(Солом’янський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради депу- 
татів  трудящих  «Про  най- 

менування  та  перейменування  вулиць 
м. Києва» від 20.08.1957 № 1428. Пролягає 
від Новопольової вул. до тупика. 

 
Балакірева вулиця; Бала- 
кирева, ул.; Balakireva, vul. 
10053 (Голосіївський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Червонозо- 
ряного просп. до Козацької вул. Прилуча- 
ється Кустанайська вул. 

 
Балакірева провулок; Ба- 
лакирева, пер.; Balakireva, 
prov. 10054 (Голосіївський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про  перейменування  вулиць  м.  Києва» 
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від 05.07.1955 № 857. Пролягає від Черво- 
нозоряного просп. до тупика. 

 
Балаклієвська вулиця; 
Балаклеевская ул.; Balak- 
liievska vul. 10055 (Шевчен- 
ківський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про найменування міських ву- 
лиць» від 29.12.1953 № 2610. Пролягає від 
парку «Нивки» до Гончарова, вул. 

 
Балтійський провулок; 
Балтийский пер.; Baltiiskyi 
prov. 10056 (Оболонський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про зміну найменувань вулиць» від 
03.01.1952 № 5. Пролягає від Скляренка 
Семена, вул. до тупика. 

 
Бальзака Оноре де вули- 
ця; Бальзака Оноре де, ул.; 
Balzaka Onore de, vul. 10057 
(Деснянський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про впорядкування наймену- 
вань та перейменувань вулиць м. Києва» 
від 18.04.1983 № 613. Пролягає від Ватуті- 
на Генерала, просп. до Милославської вул. 
Прилучаються: Маркса Карла, вул., Ка- 
штанова вул., Кірова, вул., Польова вул., 
Ніколаєва Архітектора, вул., Драйзера Тео- 
дора, вул., Беретті Вікентія, вул., Лаврухі- 
на Миколи, вул., Сабурова Олександра, 
вул., Градинська вул., Данькевича Костян- 
тина, вул., Цвєтаєвої Марини, вул., Лісків- 
ська вул., Будищанська вул. 

 
Банкова вулиця; Банковая 
ул.; Bankova vul. 10058 (Пе- 
черський р-н). Розпоряджен- 
ня Представника Президен- 
та  України  у  місті  Києві 

«Про повернення вулицям історичних 
назв» від 11.09.1992 № 1043. Пролягає від Ін- 
ститутської вул. до Круглоуніверситетської 
вул. Прилучається Лютеранська вул. 

 
Барбюса Анрі вулиця; Бар- 
бюса Анри, ул.; Barbiusa 
Anri, vul. 10059 (Печерський 
р-н). Постанова Президії 
Київської міської ради ро- 
бітничих,    селянських    та 

червоноармійських депутатів «Про пере- 
йменування вулиць м. Києва» від 11.11.1938 
№ 1082/6. Пролягає від Ділової, вул. до 
Філатова Академіка, вул. Прилучаються: 
Федорова Івана, вул., Лабораторна вул., Ла- 
бораторний пров., Щорса, вул., Новопечер- 
ський пров., Тельмана, вул., Тверська вул., 
Лумумби Патріса, вул., Ковпака, вул. 

 
Баренбойма вулиця; Ба- 
ренбойма, ул.; Barenboima, 
vul. 10060 (Голосіївський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   народних   депутатів 

«Про перейменування та найменування 
вулиць  і  площ  м.  Києва»  від  29.12.1984 
№ 1116. Пролягає від Наддніпрянського 
шосе до кінця забудови. 

 
Барикадна вулиця;  Барри- 
кадная ул.; Barykadna vul. 
10061 (Голосіївський р-н). Ви- 
никла у 1-й пол. 20 ст. Проля- 
гає від Червонопрапорної вул. 
до кінця забудови. 

 
Басейна вулиця; Бассейная 
ул.; Baseina vul. 10062 (Пе- 
черський р-н, Шевченків- 
ський р-н). Виникла у 30-ті 
рр. 19 ст. Пролягає від Бес- 
сарабської пл. до Шовкович- 

ної вул. і Госпітальної вул. Прилучаються: 
Крутий узвіз, Скоропадського Павла, вул., 
Руставелі Шота, вул., Еспланадна вул. 
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Бастіонна вулиця; Басти- 
онная ул.; Bastionna vul. 
10063 (Печерський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць по Кіровському 
району» 19.03.1940 № 25/20. Постанова ви- 
конавчого комітету Київської міської ради 
депутатів трудящих «Про впорядкування 
площ, вулиць та провулків м. Києва» від 
06.12.1944 № 286/2. Пролягає від Печер- 
ського мосту і Кіквідзе, вул. до Тимі- 
рязєвської вул. Прилучаються: Курганів- 
ська вул., Білокур Катерини, вул., Стру- 
тинського Сергія, вул., Бастіонний пров. 

 
Бастіонний провулок; Бас- 
тионный пер.; Bastionnyi 
prov. 10064 (Печерський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   депутатів   трудящих 

«Про перейменування вулиць по Кіров- 
ському району» 19.03.1940 № 25/20. Поста- 
нова виконавчого комітету Київської місь- 
кої ради депутатів трудящих «Про 
впорядкування площ, вулиць та провулків 
м. Києва» від 06.12.1944 № 286/2. Рішення 
виконавчого комітету Київської міської 
ради депутатів трудящих «Про зміну най- 
менувань вулиць» від 03.01.1952 № 5. Про- 
лягає від Бастіонної вул. до кінця забудови. 

 
Батумська вулиця; Батум- 
ская ул.; Batumska vul. 
10065 (Голосіївський р-н). 
Пролягає від Майкопської 
вул. (двічі) до Козацької 
вул.  Прилучаються:  Гвар- 

дійська вул., Сквирська вул. 
 

Батуринська вулиця; Ба- 
туринская ул.; Baturynska 
vul. 10066 (Дарницький р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   депутатів   трудящих 

«Про перейменування вулиць м. Києва» 
від 05.07.1955 № 857. Пролягає від Тальнів- 
ської вул. до кінця забудови. 

 
Батуринський провулок; 
Батуринский пер.; Baturyn- 
skyi prov. 10067 (Дарницький 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   депутатів   трудящих 

«Про перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Батуринської 
вул. до Трубізької вул.  

 
Баумана вулиця; Баумана, 
ул.; Baumana, vul. 10068 
(Шевченківський р-н). Рі- 
шення виконавчого комітету 
Київської міської ради депу- 
татів  трудящих  «Про  впо- 

рядкування найменувань та перейменувань 
вулиць  і  площ  м.  Києва»  від  21.03.1977 
№ 410. Пролягає від Кирпоноса, вул. до Са- 
лютної вул. Прилучаються: Естонська вул., 
Уссурійська вул., Ставропольський пров., 
Уссурійський пров., Саратовська вул., Тол- 
бухіна, вул. (двічі), Баумана, пров., Красно- 
дарська вул., Муромська вул., Піка Віль- 
гельма, вул., Черкаська вул., Цулукідзе, 
вул., Салютний пров., Салютний проїзд. 

 
Баумана провулок; Баума- 
на, пер.; Baumana, prov. 
10069 (Шевченківський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   депутатів   трудящих 

«Про впорядкування найменувань та пере- 
йменувань вулиць і площ м. Києва» від 
21.03.1977 № 410. Пролягає від Баумана, 
вул. до Толбухіна, вул. 

 
Баха Академіка вулиця; 
Баха Академика, ул.; Bakha 
Akademika, vul. 10070 (Дні- 
провський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київської 
міської ради депутатів трудя- 
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щих «Про найменування та перейменування 
вулиць, площ та парків міста» від 21.11.1961 
№ 2259. Пролягає від Верховної Ради, бульв. 
до Дубового Івана, вул. 

 
Бахмацька вулиця; Бах- 
мачская ул.; Bakhmatska 
vul. 10071 (Святошинський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Рубежів- 
ської вул. до Олевської вул. Прилучаються: 
Рокитнянська вул., Рахманінова, вул., 
Клавдіївська вул. 

 
Бердичівська вулиця; Бер- 
дичевская ул.; Berdychivska 
vul. 10072 (Шевченківський 
р-н).   Газета   «Кіевлянинъ» 
«О наименовании некоторых 
улиц и площадей в Киеве» 

від 14.08.1869 № 95. Постанова виконавчого 
комітету Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про впорядкування наймену- 
вань площ, вулиць та провулків м. Києва» 
від 06.12.1944 № 286/2. Пролягає від Копер- 
ніка, вул. до Дегтярівської вул. 

 
Бердянська вулиця; Бердян- 
ская ул.; Berdianska vul. 10073 
(Шевченківський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету Ки- 
ївської міської ради депутатів 
трудящих  «Про  переймену- 

вання вулиць м. Києва» від 05.07.1955 № 857. 
Пролягає від початку забудови до Бердян- 
ського пров. Прилучається Ясногірська вул. 

 
Бердянський провулок; 
Бердянский пер.; Berdian- 
skyi prov. 10074 (Шевчен- 
ківський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих  «Про  перейменування  вулиць 

м. Києва» від 05.07.1955 № 857. Пролягає 
від Бердянської вул. до тупика. Прилуча- 
ється Ясногірська вул. 

 
Берегова вулиця; Берего- 
вая ул.; Berehova vul. 10075 
(Деснянський р-н). Проля- 
гає від Броварського просп. 
до кінця забудови. 

 
Бережанська вулиця; Бе- 
режанская ул.; Berezhanska 
vul. 10076 (Оболонський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про найменування та перейменування 
вулиць м. Києва» від 20.08.1957 № 1428. 
Пролягає від Лугової вул. до Полярної вул. 
Прилучаються: Полупанова, вул., Панча 
Петра, вул., Гулака Миколи, вул. 

 
Березнева вулиця; Берез- 
невая ул.; Berezneva vul. 
10078 (Дарницький р-н). 
Пролягає від Горького, вул. 
до Лермонтова, вул. Прилу- 
чаються: Березневий 3 пров., 

Левадна вул. (Бортничі). 
 

Березнева вулиця; Берез- 
невая ул.; Berezneva vul. 
10077 (Дніпровський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

впорядкування найменувань та перейме- 
нувань вулиць і площ м. Києва» від 
21.03.1977 № 410. Пролягає від Харківсько- 
го шосе до Шліхтера, вул. Прилучаються: 
Каунаська вул., Фанерний пров. 

 
Березневий провулок; 
Березневый пер.; Bereznevyi 
prov. 12069 (Дарницький 
р-н). Пролягає від Березне- 
вої вул. до кінця забудови. 
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Березневий 3 провулок; 
Березневый 3 пер.; Berez- 
nevyi 3 prov. 10079 (Дар- 
ницький р-н). Рішення Ки- 
ївської міської ради «Про 
перейменування  провулку 

в Дарницькому районі м. Києва» від 
29.11.2012 № 482/8766. Пролягає від Берез- 
невої вул. до Левадного пров. 

 
Березняківська вулиця; 
Березняковская ул.; Berez- 
niakivska vul. 10080 (Дні- 
провський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць і площ м. Києва» від 
31.10.1967 № 1826. Пролягає від Серафи- 
мовича, вул. до Дніпровської наб. Прилу- 
чаються: Тичини Павла, просп., Шумсько- 
го Юрія, вул. 

 
Березова вулиця; Березо- 
вая ул.; Berezova vul. 11978 
(Солом’янський р-н). Про- 
лягає від Крейсера «Авро- 
ра», вул. до кінця забудови. 

 
Берестецька вулиця; Бе- 
рестецкая ул.; Berestetska 
vul. 10081 (Оболонський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Автозавод- 
ської вул. до Вишгородської вул. Прилуча- 
ється Дубровицький пров. 

 
Беретті Вікентія вулиця; 
Беретти Викентия, ул.; 
Beretti Vikentiia, vul. 10082 
(Деснянський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про впорядкування наймену- 
вань та перейменувань вулиць м. Києва» 
від 18.04.1983 № 613. Пролягає від Маяков- 
ського Володимира, просп. до Бальзака 
Оноре де, вул. 

 
Берковецька вулиця; Бер- 
ковецкая ул.; Berkovetska vul. 
10083 (Святошинський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
народних депутатів «Про пе- 

рейменування та найменування окремих ву- 
лиць м. Києва» від 07.04.1980 № 453. Проля- 
гає від Міської вул. до кінця забудови. 

 
Берлінського Максима 
вулиця; Берлинского Мак- 
сима, ул.; Berlinskoho Mak- 
syma, vul. 10084 (Шевчен- 
ківський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 

ської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про  найменування  та  перейменування 
вулиць  і  площ  м.  Києва»  від  30.12.1962 
№ 2216. Пролягає від Ризької вул. до Оль- 
жича,  вул.  Прилучаються:  Щусєва,  вул., 
Подвойського, вул., Котовського, вул. 

 
Бессарабська площа; Бес- 
сарабская пл.; Bessarabska 
pl. 10085 (Шевченківський 
р-н). Постанова виконавчого 
Комітету Київської міської 
ради   депутатів   трудящих 

«Про впорядкування найменувань площ, ву- 
лиць та провулків м. Києва» від 06.12.1944 
№ 286/2. Рішення Київської міської ради 
«Про  уточнення  назв  вулиць  та  площ  у 
місті  Києві»  від  29.11.2012  №   480/8764. 
Розташована між Шевченка Тараса, бульв., 
Хрещатик,  вул.,  Крутим  узвозом,  Басей- 
ною вул., Великою 
Васильківською вул. 
 

Бестужева Олександра ву- 
лиця; Бестужева Александ- 
ра, ул.; Bestuzheva Oleksand- 
ra, vul. 10086 (Подільський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету  Київської  міської 
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ради депутатів трудящих «Про впорядку- 
вання найменувань та перейменування ву- 
лиць м. Києва» від 16.12.1974 № 1476. Про- 
лягає від Осиповського, вул. до Косенка, 
вул. Прилучаються: Бестужева Олександра, 
пров., Лисянська вул., Світлицького, вул., 
Золочевська вул., Канівська вул., Джаліля 
Муси, вул., Верещагіна, вул. 

 
Бестужева Олександра про- 
вулок; Бестужева Алексан- 
дра, пер.; Bestuzheva Olek- 
sandra, prov. 10087 (Подільсь- 
кий р-н). Рішення виконавчого 
комітету    Київської    міської 

ради депутатів трудящих «Про впорядкуван- 
ня найменувань та  перейменування  вулиць 
м. Києва» від 16.12.1974 № 1476. Пролягає від 
Красицького, вул. до Червонопільської вул. 
Прилучаються: Бестужева Олександра, вул., 
Осиповського, вул., Їжакевича Івана, вул. 

 
Бетховена вулиця; Бетхо- 
вена, ул.; Betkhovena, vul. 
10088 (Святошинський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування та перейменування вулиць і 
площ м. Києва» від 20.07.1965 № 1270. Про- 
лягає від Перемоги, вул. до Жмеринської 
вул. Прилучаються: Мельниченка, вул., Ле- 
нінська вул., Біляшівського Академіка, вул. 

 
Бехтерівський провулок; 
Бехтеревский пер.; Bekhte- 
rivskyi prov. 10089 (Шевчен- 
ківський р-н). Постанова 
Президії Київської міської 
ради  робітничих,  селянсь- 

ких та червоноармійських депутатів «Про 
перейменування вулиць по Молотовському 
району» від 19.08.1939 № 1148/25. Постано- 
ва виконавчого комітету Київської міської 
ради депутатів трудящих «Про впорядку- 
вання найменувань площ, вулиць та про- 
вулків м. Києва» від 06.12.1944 № 286/2. Рі- 

шення виконавчого комітету Київської 
міської ради депутатів трудящих «Про змі- 
ну найменувань вулиць» від 03.01.1952 № 5. 
Пролягає від Артема, вул. до кінця забудови. 

 
Бєлінського Чеслава про- 
вулок; Белинского Чеслава, 
пер.; Bielinskoho Cheslava, 
prov. 10090 (Шевченківський 
р-н). Постанова виконавчого 
комітету  Київської  міської 

ради депутатів трудящих «Про впорядку- 
вання найменувань площ, вулиць та про- 
вулків м. Києва» від 06.12.1944 № 286/2. 
Пролягає від Шевченка Тараса, бульв. до кін- 
ця забудови (сполучається сходами з Хмель- 
ницького Богдана, вул.). 

 
Биківнянська вулиця; Бы- 
ковнянская ул.; Bykivnian- 
ska vul. 10091 (Деснянський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   депутатів   трудящих 

«Про найменування та перейменування 
вулиць м. Києва» від 20.08.1957 № 1428. 
Пролягає від Биківнянського пров. до Ве- 
шенського пров. Прилучається Кантеми- 
рівський пров. 

 
Биківнянський провулок; 
Быковнянский пер.; Bykiv- 
nianskyi prov. 10092 (Дес- 
нянський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць м. Києва» від 20.08.1957 
№ 1428. Пролягає від Биківнянської вул. до 
Радистів, вул. 

 
Биківський провулок; 
Быковский пер.; Bykivskyi 
prov. 10093 (Подільський 
р-н). Виник у 1-й пол. 20 ст. 
Пролягає від Світлицького, 
вул. до Межової вул. 
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Бикова Леоніда бульвар; 
Быкова Леонида, бульв.; 
Bykova Leonida, bulv. 10094 
(Деснянський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради народних 

депутатів «Про найменування нових ву- 
лиць в м. Києві» від 18.08.1987 № 841. Про- 
лягає від Закревського Миколи, вул. до 
Маяковського Володимира, вул. 

 
Бишівський провулок; 
Бышевский пер.; Byshivskyi 
prov. 10095 (Дніпровський 
р-н). Пролягає від Гроднен- 
ської вул. до Микешина, 
вул. 

 
Бігова вулиця;  Беговая 
ул.; Bihova vul. 10096 (Дес- 
нянський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 
трудящих  «Про  наймену- 

вання та перейменування вулиць м. Киє- 
ва» від 20.08.1957 № 1428. Пролягає від 
проїзду, що відходить від Братиславської 
вул. до Зимового пров. 

 
Білаша Олександра вули- 
ця; Билаша Александра, ул.; 
Bilasha Oleksandra, vul. 11980 
(Деснянський р-н). Рішення 
Київської міської ради «Про 
найменування нових вулиць 

та провулків у котеджному селищі «Деснян- 
ське» в Деснянському районі м. Києва» від 
28.04.2011 № 156/5543. Пролягає від Заозер- 
ного пров. до кінця забудови. 

 
Білгородська вулиця; Бел- 
городская ул.; Bilhorodska 
vul. 10097 (Солом’янський 
р-н). Пролягає від 
Преображенської, вул. до 
Червонозоряного просп. 

Білецького Академіка ву- 
лиця; Белецкого Академи- 
ка, ул.; Biletskoho Akademi- 
ka,vul.10098(Солом’янський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету  Київської  міської 

ради народних депутатів «Про переймену- 
вання та найменування вулиць  і  площ 
м. Києва» від 29.12.1984 № 1116. Пролягає 
від Героїв Севастополя, вул. до залізниці. 
Прилучається Лепсе Івана, бульв. 

 
Білицька вулиця; Белицкая 
ул.; Bilytska vul. 10099 (По- 
дільський р-н). Виникла у 
1-й пол. 20 ст. Пролягає від 
Вишгородської вул. і Фрун- 
зе,  вул.  до  Сирецької  вул. 

Прилучаються: Бондарська вул., Поділь- 
ський пров., Садовського Миколи, пров., Ро- 
жевий пров., Замковецький пров., Паркова 
вул., Копайгородська вул., Таврійська вул., 
Таврійський пров., Білицький пров., Парко- 
вий пров., Переяславська вул., Вітчизняна 
вул., Глухівська вул., Красноводська вул., Ро- 
жева вул., Зимова вул., Піхотна вул., Піхот- 
ний пров., Полковий пров., Межова вул. 

 
Білицький провулок; Бе- 
лицкий пер.; Bilytskyi prov. 
10100 (Подільський р-н). 
Постанова виконавчого ко- 
мітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про впорядкування найменувань площ, 
вулиць та провулків м. Києва» від 
06.12.1944 № 286/2. Пролягає від Білицької 
вул. до Замковецької, вул. Прилучаються: 
Паркова вул., Полкова вул. 

 
Біличанська вулиця; Бели- 
чанская ул.; Bilychanska vul. 
10101 (Святошинський р-н). 
Виникла у 1-й пол. 20ст. Про- 
лягає від Краснова Миколи, 
вул. до Стуса Василя, вул. 
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Білогородська вулиця; Бе- 
логородская ул.; Bilohorod- 
ska vul. 11981 (Святошин- 
ський р-н). Рішення 
Київської міської Ради «Про 
найменування нових вулиць 

у м. Києві» від 25.05.2011 № 190/5577. Про- 
лягає від Зв’язківців, вул. до кінця забудо- 
ви. Прилучаються: Чайківська вул., Люби- 
мівська вул. 

 
Білокур Катерини вули- 
ця; Белокур  Екатерины, 
ул.; Bilokur Kateryny, vul. 
10102 (Печерський р-н). Рі- 
шення Київської міської 
ради «Про повернення дея- 

ких історичних назв та перейменування на 
відзнаку 80-річчя пам’ятних подій Україн- 
ської революції 1917-1920 років» від 
20.11.1997 № 260. Рішення Київської місь- 
кої ради «Про перейменування вулиць» 
від 08.07.1999 № 371/472. Розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 
«Про найменування та перейменування 
вулиць» від 10.01.2000 № 25. Пролягає від 
Бастіонної вул. до Підвисоцького Профе- 
сора, вул. 

 
Біломорська вулиця; Бело- 
морская ул.; Bilomorska vul. 
10103 (Деснянський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Попудренка, 
вул. до Червоноткацької вул. 

 
Білоруська вулиця; Бело- 
русская ул.; Biloruska vul. 
10104 (Шевченківський р-н). 
Пролягає від Лук’янівської 
пл. до Якіра, вул. 

Біляшівського Академі- 
ка вулиця; Беляшевского 
Академика, ул.; Biliashiv- 
skoho Akademika, vul. 10105 
(Святошинський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 

ту Київської міської ради депутатів тру- 
дящих «Про найменування та пе- 
рейменування вулиць м. Києва» від 
10.09.1968 № 1494. Рішення виконавчого 
комітету Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про впорядкування наймену- 
вань та перейменувань вулиць  і  площ 
м. Києва» від 29.07.1969 № 1306. Пролягає 
від Міжнародної вул. до Жмеринської 
вул. Прилучаються: Калінінська вул., 
Примакова, вул., Костюка, вул., Блока 
Олександра, вул., Кіровська вул., Москво- 
рецька вул., Тухачевського Маршала, 
вул., Єсеніна Сергія, вул., Астрономічна 
вул., Бетховена, вул. 

 
Бірюзова Маршала вули- 
ця; Бирюзова Маршала, ул.; 
Biriuzova Marshala, vul. 10106 
(Святошинський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету Ки- 
ївської міської ради депута- 

тів трудящих «Про впорядкування най- 
менувань та перейменування вулиць м. Киє- 
ва» від 16.12.1974 № 1476. Пролягає від 9-го 
Травня, вул. до Стратонавтів, вул. 

 
Блакитного вулиця; Бла- 
китного, ул.; Blakytnoho, 
vul. 10107 (Голосіївський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про найменування та перейменування 
вулиць м. Києва» від 20.08.1957 № 1428. 
Пролягає від Науки, просп. до Родимцева 
Генерала, вул. Прилучаються: Добрий 
Шлях, вул., Тихвінський пров., Рильського 
Максима, вул. 
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Блока Олександра вули- 
ця; Блока Александра, ул.; 
Bloka Oleksandra, vul. 10108 
(Святошинський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

народних депутатів «Про впорядкування 
найменувань  та  перейменувань  вулиць 
м. Києва» від 06.09.1982 № 1479. Пролягає 
від Мельниченка, вул. до Жмеринської 
вул. Прилучаються: Ленінська вул., Біля- 
шівського Академіка, вул. 

Прилучаються: Кисловодська вул., Пу- 
тивльська вул. 

 
Бобруйський провулок; 
Бобруйский пер.; Bobruiskyi 
prov. 10112 (Подільський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про перейменування вулиць м. Києва» 
від 05.07.1955 № 857. Пролягає від Таврій- 
ської вул. до тупика. 

 

Блюхера Василя вулиця; 
Блюхера Василия, ул.; Bliu- 
khera Vasylia, vul. 10109 
(Шевченківський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
безіменної вул. на житловому масиві Нив- 
ки» від 30.06.1964 № 896. Пролягає від Сте- 
ценка, вул. до Туполєва Академіка, вул. 

 
Бобринецька вулиця; Боб- 
ринецкая ул.; Bobrynetska 
vul. 10110 (Деснянський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   депутатів   трудящих 

«Про найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Кузбаської 
вул. до Путивльського пров. Прилучають- 
ся: Кузбаський пров., Бобринецький пров., 
Радистів, вул., Броварський пров., Кадіїв- 
ська вул. 

 
Бобринецький провулок; 
Бобринецкий пер.; Bobry- 
netskyi prov. 10111 (Деснян- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування міських ву- 
лиць» від 29.12.1953 № 2610. Пролягає від 
Броварського просп. до Бобринецької вул. 

Богатирська вулиця; Бо- 
гатырская ул.; Bohatyrska 
vul. 10113 (Оболонський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   депутатів   трудящих 

«Про перейменування вулиць у селищі Бі- 
личі Жовтневого району і найменування 
нових вулиць, що виникли на житлових ма- 
сивах» від 07.07.1966 № 980. Пролягає від 
Московського просп. до межі міськради. 
Прилучаються: Оболонський просп., До- 
бринінська вул., Лугова вул., Тимошенка 
Маршала, вул., Полярна вул., Героїв Дні- 
пра, вул., Кемеровська вул., Озерна вул., Ди- 
бенка Павла, вул., Дніпроводська вул. 
 

Богатирський проїзд; 
Богатырский проезд; Bo- 
hatyrskyi proizd 12910 (Обо- 
лонський р-н). Рішення Ки- 
ївської міської ради «Про 
найменування     вулиць     в 

Оболонському районі міста Києва» від 
13.11.2014 № 374/374. Пролягає від Ред- 
чинської вул. до кінця забудови. 
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Богданівська вулиця; 
Богдановская ул.; 
Bohdanivska vul. 10114 
(Солом’янський р-н). 
Відома з 1928. Пролягає 
від Стадіонної вул. до 
Сурикова,   вул.   
Прилучається 
Шовкуненка, вул. 

 
Богданівський 
провулок; Богдановский 
пер.; Bohdanivskyi prov. 
12071 (Солом’янський  
р-н).  Відомий – з 1928. 
Пролягає від 
Богданівської  вул.  до  
кінця забудови.  
Прилучається  
Калінінградська вул. 
 
Богомольця Академіка ву- 
лиця; Богомольца Академи- 
ка, ул.; Bohomoltsia Akade- 
mika, vul. 10115 (Печерський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету  Київської  міської 

ради депутатів трудящих «Про переймену- 
вання Виноградної вулиці в м. Києві на ву- 
лицю ім. Академіка Богомольця О. О.» від 
12.11.1946 № 2799. Пролягає від Шовкович- 
ної вул. до Орлика Пилипа, вул. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Богунська вулиця; Богун- 
ская ул.; Bohunska  vul. 10116 
(Голосіївський р-н). 
Постанова виконавчого ко- 
мітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про впорядкування найменувань площ, 
вулиць та провулків м. Києва» від 
06.12.1944 № 286/2. Пролягає від Псков- 
ської вул. до початку забудови. Прилуча- 
ється Богунський пров. 
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Богунський провулок; Бо- 
гунский пер.; Bohunskyi 
prov. 10117 (Голосіївський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про перейменування вулиць м. Києва» 
від 05.07.1955 № 857. Пролягає від Байкової 
вул. до Профінтерну, вул. Прилучаються: 
Волзька вул., Богунська вул. 

ської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про найменування та перейменування 
вулиць м. Києва» від 20.08.1957 № 1428. 
Пролягає від Братиславської вул. до Вере- 
сая Остапа, вул. (Куликове). 

 
Боженка вулиця; Боженко, 
ул.; Bozhenka, vul. 10185 
(Деснянський р-н). Проля- 
гає від Леніна, вул. до Кіро- 
ва, вул. 

 
Божків Яр вулиця; Божков 
Яр, ул.; Bozhkiv Yar, vul. 
10119 (Солом’янський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

впорядкування найменувань та перейме- 
нувань вулиць і площ м. Києва» від 
21.03.1977 № 410. Пролягає від Клінічної 
вул. до тупика. Прилучаються: Заломова 
Петра, вул., Нечуя-Левицького, вул. 

 
Бойка Івана вулиця; Бойко 
Ивана, ул.; Boika Ivana, vul. 
10120 (Дарницький р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
народних   депутатів   «Про 

найменування та впорядкування наймену- 
вань вулиць м. Києва» від 06.09.1982 № 1479. 
Пролягає від Григоренка Петра, просп. до 
Здолбунівської вул. 

 

Богуславський узвіз; Бо- 
гуславский спуск; Bohuslav- 
skyi uzviz 10118 (Поділь- 
ський р-н). Виник у 19 ст. 
Пролягає від Фрунзе, вул. 
до кінця проїзної частини. 

 
Богушевський провулок; 
Богушевский пер.; Bohu- 
shevskyi prov. 12072 (Дес- 
нянський р-н). Рішення ви- 
конавчого  комітету  Київ- 

Бойова вулиця; Боевая ул.; 
Boiova vul. 10121 (Голосіїв- 
ський р-н). Пролягає від 
Цимбалів Яр, вул., утворю- 
ючи кільце. 

 
Бойченка Олександра ву- 
лиця; Бойченко Александ- 
ра, ул.; Boichenka Oleksand- 
ra, vul. 10122 (Дніпровський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету  Київської  міської 
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ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання та перейменування вулиць і площ 
м. Києва» від 24.03.1964 № 379. Пролягає 
від Дарницького бульв. до Миропільської 
вул. Прилучається Юності, вул. 

 
Бондарська вулиця; Бон- 
дарская ул.; Bondarska vul. 
10123 (Подільський р-н). Ві- 
дома з 19 ст. Пролягає від 
Сирецької вул. до Білицької 
вул.   Прилучаються:   Вал- 

ківська вул., Бондарський пров. 

нування нових вулиць, що виникли на жит- 
лових масивах» від 07.07.1966 № 980. Про- 
лягає від Бонч-Бруєвича, вул. до Булахов- 
ського Академіка, вул. 

 
Бориславська вулиця; Бо- 
риславская ул.; Boryslavska 
vul. 10127 (Солом’янський 
р-н). Пролягає від Ніжин- 
ської вул. до Героїв Севасто- 
поля, вул. Прилучаються: Га- 

лана Ярослава, вул., Чернівецька вул., Під- 
дубного Івана, вул., Чернишевського, вул. 

 

Бондарський провулок; 
Бондарский пер.; Bondar- 
skyi prov. 10124 (Поділь- 
ський р-н). Виник на поч. 
20 ст. Пролягає від Бондар- 
ської вул. до Фрунзе, вул. 

 
Бонч-Бруєвича вулиця; 
Бонч-Бруевича, ул.; Bonch- 
Bruievycha. vul. 10125 (Свя- 
тошинський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць і площ м. Києва» від 
20.07.1965 № 1270. Рішення виконавчого 
комітету Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про перейменування вулиць у 
селищі Біличі Жовтневого р-ну і наймену- 
вання нових вулиць, що виникли на жит- 
лових масивах» від 07.07.1966 № 980. Про- 
лягає від Ульянова Володимира, пров. до 
Булаховського Академіка, вул. Прилуча- 
ється Бонч-Бруєвича, пров. 

 
Бонч-Бруєвича провулок; 
Бонч-Бруевича, пер.; Bonch- 
Bruievycha, prov. 10126 (Свя- 
тошинський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про перейменування вулиць у 
селищі Біличі Жовтневого району і найме- 

Борисоглібська вулиця; Бо- 
рисоглебская ул.; Borysohlib- 
ska vul. 10128 (Подільський 
р-н). Одна з найдавніших ву- 
лиць Києва (17 ст.). Пролягає 
від Сагайдачного Петра, вул. 

до Набережно-Хрещатицької вул. Прилуча- 
ються: Братська вул., Волоська вул. 

 
Бориспільська вулиця; Бо- 
риспольская ул.; Boryspilska 
vul. 10129 (Дарницький р-н). 
Постанова Президії Київ- 
ської міської ради робітни- 
чих, селянських та червоно- 

армійських депутатів «Про перейменування 
вулиць м. Києва» від 11.11.1938 № 1082/6. 
Пролягає від Привокзальної вул. (як її про- 
довження) до межі міськради. Прилучають- 
ся: Приколійна вул., Голованьова Степана, 
вул., Сормовська вул., Санаторна вул., За- 
слонова Костянтина, вул. Вереснева вул., 
Руднєва, пров., Волго-Донський пров., Рос- 
сошанська вул., Горбунова Академіка, вул., 
проїзд до Поліського пров. 

 
Бориспільське шосе; Бо- 
риспольское шоссе; Borys- 
pilske shose 10130 (Дарниць- 
кий р-н). Рішення Київської 
міської ради «Про наймену- 
вання  вулиці  від  Харків- 

ської площі до межі міста Києва «Борис- 
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пільське шосе» від 24.11.2005 № 429/2890. 
Розпорядження Київської міської держав- 
ної адміністрації від 19 квітня 2006 року 
№ 767 «Про найменування та переймену- 
вання вулиць в м. Києві». Пролягає від 
Харківської пл. до межі міськради. 

 
Боричів Тік вулиця; Бори- 
чев Ток, ул.; Borychiv Tik, 
vul. 10131 (Подільський р-
н). Одна з найдавніших 
вулиць Києва (19 ст.). Про- 
лягає від Боричевого узвозу 

до Фролівської вул. Прилучаються: Ігорів- 
ська вул., Андріївська вул., Зелінського 
Академіка, пров., Андріївський узвіз. 

 
Боричів узвіз; Боричев 
спуск; Borychiv uzviz 10132 
(Подільський  р-н).  Газета 
«Кіевлянинъ». «О наимено- 
вании некоторых улиц и 
площадей   в   Киеве»   від 

14.08.1869 № 95. Пролягає від Боричів Тік, 
вул. до Набережно-Хрещатицької вул. 
Прилучаються: Поштова пл., Сагайдачно- 
го Петра, вул. 

 
Борова вулиця; Боровая 
ул.; Borova vul. 10133 (Дар- 
ницький р-н, Червоний Ху- 
тір). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Кронш- 
тадтської вул. до Вірменської вул. Прилу- 
чаються: Томашпільська вул., Молочан- 
ська вул., Грузинська вул., Грузинський 
пров., Вірменський пров. 

 
Борова вулиця; Боровая 
ул.; Borova vul. 10184 (Дар- 
ницький р-н, Бортничі). 
Пролягає від Будьонного 
Маршала, вул. до Польової 
вул.    Прилучаються:    Бу- 

дьонного, 1 пров., Будьонного, 2 пров., Те- 
решкової Валентини, вул., Будьонного 
Маршала, вул. 

 
Боровий провулок; Боровой 
пер.; Borovyi prov. 10134 
(Дарницький р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 
трудящих «Про переймену- 

вання вулиць м. Києва» від 05.07.1955 № 857. 
Пролягає від Чернігівської вул. до тупика. 

 
Боровий провулок; Боровой 
пер.; Borovyi prov. 12705 
(Дарницький р-н, Бортничі). 
Пролягає від Борової вул. до 
Терешкової Валентини, вул. 

 
Боровиковського вулиця; 
Боровиковского, ул.; Boro- 
vykovskoho, vul. 10135 (Обо- 
лонський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про зміну найменувань ву- 
лиць» від 03.01.1952 № 5. Пролягає від 
Вишгородської вул. до Автозаводської вул. 

 
Боровинська вулиця; Боро- 
винская ул.; Borovynska vul. 
12610  (Подільський  р-н, 
СТ «Арсеналець»). Пролягає 
від Стеценка, вул. до Гречка 
Маршала, вул. 

 
Боровиченко Марії вули- 
ця; Боровиченко Марии, 
ул.; Borovychenko  Marii, 
vul. 10136 (Голосіївський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету  Київської  міської 

ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання та перейменування вулиць і площ 
м. Києва» від 26.08.1963 № 1247. Пролягає 
від Кащенка Академіка, вул. до Ягідної 
вул. Прилучаються: Ягідний пров., проїзд 
без назви на Трахтемирівську вул. 
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Бородянський провулок; 
Бородянский пер.; Borodian- 
skyi prov. 10137 (Святошин- 
ський р-н). Виник у серед. 
20ст. Відокремлений у 1970. 
Пролягає від Краснова Ми- 

коли, вул. до Кримського Академіка, вул. 
 

Бортницька вулиця; Борт- 
ничская ул.; Bortnytska vul. 
10138 (Дарницький р-н, Чер- 
воний Хутір). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про перейменування вулиць м. Ки- 
єва» від 05.07.1955 № 857. Пролягає від 
Ялинкової вул. до кінця забудови. Прилуча- 
ється Ташкентська вул. 

 
Бортницька вулиця; Борт- 
ничская ул.; Bortnytska vul. 
10139 (Дарницький р-н, 
Бортничі). Пролягає від 
Бортницького 2 пров. до Ле- 
ніна,   вул.   Прилучаються: 

Бортницький 1 пров., Маркса Карла, вул., 
Дружби, 3 пров., Дружби, 2 пров., Дружби, 
1 пров. 

 
Бортницький провулок; 
Бортничский пер.; Bortnyt- 
skyi prov. 10140 (Дарниць- 
кий р-н). Рішення виконав- 
чого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування міських ву- 
лиць» від 29.12.1953 № 2610. Пролягає від 
Ташкентської вул. до Ялинкової вул. 

 
Бортницький 1 провулок; 
Бортничский 1 пер.; Bort- 
nytskyi 1 prov. 10141 (Дар- 
ницький р-н). Пролягає від 
Дружби, вул. до Бортниць- 
кої вул. 

Бортницький 2 провулок; 
Бортничский 2 пер.; Bort- 
nytskyi 2 prov. 10142 (Дар- 
ницький р-н). Пролягає від 
Дружби, вул. до Бортниць- 
кої вул. 

 
Борщагівська вулиця; Бор- 
щаговская ул.; Borshchahiv- 
ska vul. 10143 (Солом’янсь- 
кий р-н, Шевченківський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету  Київської  міської 

ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання та перейменування вулиць, площ та 
парків міста» від 21.11.1961 № 2259. Проля- 
гає від Повітрофлотського просп. і Жилян- 
ської вул. (як її продовження) до Гарматної 
вул. Прилучаються: Політехнічний пров., 
Боткіна, вул., Дашавська вул., Маміна- 
Сибіряка, вул., Польова вул., Янгеля Акаде- 
міка, вул., Виборзька вул., Ковальський 
пров., Індустріальний пров., Гетьмана Ва- 
дима, вул., Тупікова Генерала, вул., Західна 
вул., Ніжинська вул. 

 
Ботанічна площа; Ботани- 
ческая пл.; Botanichna pl. 
10144 (Шевченківський р-н). 
Рішення виконавчого ко- 
мітету Київської міської 
ради   депутатів   трудящих 

«Про зміну найменувань вулиць» від 
03.01.1952 № 5. Розташована між Леонтови- 
ча, вул., Франка Івана, вул., Шевченка Тара- 
са, бульв. 

 
Боткіна вулиця; Боткина, 
ул.; Botkina, vul. 10145 
(Солом’янський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

зміну найменувань вулиць» від 03.01.1952 
№ 5. Пролягає від Політехнічної вул. до 
Борщагівської вул. 
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Братиславська вулиця; 
Братиславская ул.; Bratys- 
lavska vul. 10146 (Деснян- 
ський р-н, Дніпровський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету  Київської  міської 

ради депутатів трудящих «Про впорядку- 
вання найменувань та перейменувань ву- 
лиць  і  площ  м.  Києва»  від  29.07.1969 
№ 1306. Пролягає від Новоросійської пл. 
до Ватутіна Генерала, просп., Драйзера Те- 
одора, вул., Електротехнічної вул. Прилу- 
чаються: Малишка Андрія, вул., Кіото, 
вул., Шолом-Алейхема, вул., Курчатова 
Академіка, вул., Лісовий просп., Сталь- 
ського Сулеймана, вул., Крайня вул., Богу- 
шевский пров., проїзд до Бігової вул. 

 
Братська вулиця; Братская 
ул.; Bratska vul. 10147 (По- 
дільський р-н). Газета «Кіе- 
влянинъ» «О наименова- 
нии некоторых улиц и 
площадей   в   Киеве»   від 

14.08.1869 № 95. Пролягає від Ігорівської 
вул. до Іллінської вул. Прилучаються: Ан- 
дріївська вул., Борисоглібська вул. 

 
Брацлавська вулиця; Брац- 
лавская, ул.; Bratslavska, 
vul. 10840 (Дарницький р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про перейменування вулиць м. Києва» 
від 05.07.1955 № 857. Пролягає від початку 
забудови до Славгородської вул. Прилуча- 
ється Горлівська вул., Харківське шосе. 

 
Брест-Литовське шосе; 
Брест-Литовское шоссе; 
Brest-Lytovske shose 10148 
(Святошинський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

депутатів трудящих «Про найменування та 
перейменування вулиць і площ м. Києва» 

від 24.03.1964 № 379. Пролягає від Перемо- 
ги, просп. (як його продовження) до Буда- 
ріна, вул. Прилучаються: Герасименка 
Костянтина, вул., Чалого Михайла, вул. 

 
Брест-Литовський прову- 
лок; Брест-Литовский пер.; 
Brest-Lytovskyi prov. 10149 
(Шевченківський р-н). Ви- 
ник у 19 ст. Пролягає від 
Перемоги,  просп.  до  Шу- 

лявської вул. 
 

Брестська вулиця; Брест- 
ская ул.; Brestska vul. 10150 
(Подільський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 
трудящих  «Про  наймену- 

вання   міських   вулиць»   від   29.12.1953 
№ 2610. Пролягає від Новомостицької вул. 
до Ужвій Наталії, вул. 

 
Броварський провулок; 
Броварской пер.; Brovarskyi 
prov. 10151 (Деснянський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   депутатів   трудящих 

«Про найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Броварсько- 
го просп. до Бобринецької вул. Прилуча- 
ються: Кисловодська вул., Путивльська вул. 

 
Броварський проспект; 
Броварской просп.; Brovar- 
skyi prosp. 10152 (Дніпров- 
ський р-н, Деснянський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету  Київської  міської 

ради депутатів трудящих «Про впорядку- 
вання найменувань та перейменування ву- 
лиць м. Києва» від 19.03.1973 № 431. Розпо- 
рядження Київської міської ради народних 
депутатів та Київської міської державної 
адміністрації «Про повернення вулицям 
історичних  назв,  перейменування  парків 
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культури та відпочинку, станцій метро» 
від 02.02.1993 № 16/116. Пролягає від Ме- 
тро мосту (як його продовження) до межі 
міськради і шосе на м. Чернігів. Прилуча- 
ються: Луначарського Анатолія, вул., Рас- 
кової Марини, вул., проїзд до Чернігівської 
вул., шляхопровід через залізницю, Визво- 
лителів, просп., Будівельників, вул. (шля- 
хопровід), Червоногвардійська вул., Ново- 
російська пл. (шляхопровід), Попудренка, 
вул. (шляхопровід), Кузбаська вул., Бобри- 
нецький пров., Радистів, вул., Берегова 
вул., Броварський пров., Кадіївський пров., 
Кадіївська вул., Путивльський пров. 

 
Бродівська вулиця; Бро- 
довская ул.; Brodivska vul. 
10153 (Голосіївський р-н). 
Сучасна назва з 1957. Про- 
лягає від Заболотного Ака- 
деміка, вул. до кінця забу- 

дови. Прилучаються: Бродівський пров., 
залізниця, Дніпропетровське шосе, Лазур- 
на вул., Залужна вул., Бродівський пров., 
Цілинна вул., Любомирська вул., Залуж- 
ний пров., Риболовецька вул., Романова 
Михайла, вул., Лаврова Юрія, вул., Юров- 
ської Ольги, вул., Горюшка Георгія, вул. 

 
Бродівський провулок; Бро- 
довский пер.; Brodivskyi prov. 
10154 (Голосіївський р-н). Су- 
часна назва з 1957. Пролягає 
від Бродівської вул. до Черво- 
нопрапорної вул. 

 
Брусилівська вулиця; Бру- 
силовская ул.; Brusylivska 
vul. 10155 (Святошинський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Рубежів- 
ської вул. до Клавдіївської вул. Прилуча- 
ється Рахманінова, вул. 

Брюлова вулиця; Брюлло- 
ва, ул.; Briulova, vul. 10156 
(Солом’янський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Стадіонно- 
го пров. до Лукашенка Миколи, вул. При- 
лучається Фурманова, вул. 

 
Брюсова вулиця; Брюсова, 
ул.; Briusova, vul. 10157 (По- 
дільський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 
трудящих «Про переймену- 

вання  вулиць  м.  Києва»  від  05.07.1955 
№ 857. Пролягає від «Правди», просп. до 
кінця забудови. 

 
Брянська вулиця; Брян- 
ская ул.; Brianska vul. 10158 
(Солом’янський р-н). Про- 
лягає від Освіти, вул. до 
Червонозоряного просп. 

 
Бубнова Андрія вулиця; 
Бубнова Андрея, ул.; Bubno- 
va Andriia, vul. 10159 (Голо- 
сіївський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування та переймену- 
вання вулиць і площ м. Києва» від 30.12.1962 
№ 2216. Пролягає від 40-річчя Жовтня, 
просп. до Козацької вул. Прилучаються: Ло- 
моносова, вул., Васильківська вул. 

 
Бугорна вулиця; Бугорная 
ул.; Buhorna vul. 10160 
(Шевченківський р-н). Про- 
лягає від Чаплигіна, пров. 
до Грозненської вул. При- 
лучаються: Бугорний пров., 

Полянська вул. 
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Бугорний провулок; Бу- 
горный пер.; Buhornyi prov. 
10161 (Шевченківський р-н). 
Пролягає від Бугорної вул. 
до тупика. 

 
Бударіна вулиця; Бударина, 
ул.; Budarina, vul. 10162 (Свя- 
тошинський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради народних 
депутатів  «Про  переймену- 

вання вулиць м. Києва» від 07.08.1984 №714. 
Пролягає від Брест-Литовського шосе (як 
його продовження) до межі міськради. При- 
лучається Зв’язківців, вул. 

 
Будищанська вулиця; Бу- 
дищанская ул.; Budyshchan- 
ska vul. 10163 (Деснянський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   народних   депутатів 

«Про найменування та перейменування 
вулиць м. Києва» від 06.12.1991 № 916. 
Пролягає від Бальзака Оноре де, вул. до 
Радунської вул. 

 
Будівельників вулиця; 
Строителей, ул.; Budivel- 
nykiv, vul. 10164 (Деснян- 
ський р-н). Пролягає від 
Леніна, вул. до Рибака 
Натана, вул. (Троєщина). 

 
Будівельників вулиця; 
Строителей, ул.; Budivel- 
nykiv, vul. 10165 (Дніпров- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про перейменування вулиць м. Ки- 
єва» від 05.07.1955 № 857. Пролягає від Ле- 
нінградської пл. до Визволителів, просп. 
Прилучаються: Гагаріна Юрія, просп., Чуд- 
новського, вул., Верховної Ради, бульв., 
Червоноткацька вул., Краківська вул., По- 
пудренка, вул., Броварський просп. (шляхо- 
провід), Малишка Андрія, вул. 

Будівельників провулок; 
Строителей, пер.; Budivel- 
nykiv, prov. 10166 (Дніпров- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих   «Про   перейменування   вулиць 
м. Києва» від 05.07.1955 № 857. Пролягає 
від Попудренка, вул. до Червоноткацької 
вул. Прилучається Краківська вул. 

 
Будівельників провулок; 
Строителей, пер.; Budivel- 
nykiv, prov. 12706 (Свято- 
шинський р-н). Пролягає 
між територією дачного ко- 
оперативу  «40-річчя  Жов- 

тня» і межею міськради з селищем Коцю- 
бинське. 

 
Будіндустрії вулиця; Бу- 
диндустрии, ул.; Budindust- 
rii, vul. 10167 (Голосіївський 
р-н). Постанова бюро Київ- 
ського міського комітету 
Компартії України та вико- 

навчого комітету Київської міської ради де- 
путатів трудящих «Про найменування та 
перейменування вулиць м. Києва» від 
15.07.1958 № 1249. Пролягає від Наддні- 
прянського шосе до тупика. Прилучаються: 
Деревообробна вул., Інженерна вул. 

 
Будьонного Маршала ву- 
лиця; Буденного Маршала, 
ул.; Budonnoho Marshala, 
vul. 10168 (Дарницький р-
н). Пролягає від Борової 
вул.,    утворюючи    кільце. 

Прилучаються: Будьонного, 1 пров., Бу- 
дьонного, 2 пров. 

 
Будьонного 1 провулок; 
Буденного, 1 пер.; Budonno- 
ho, 1 prov. 10169 (Дарниць- 
кий р-н). Пролягає від Бу- 
дьонного Маршала, вул. до 
Борової вул. 
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Будьонного 2 провулок; Бу- 
денного, 2 пер.; Budonnoho, 2 
prov. 10170 (Дарницький р-н). 
Пролягає від Будьонного 
Маршала, вул. до Терешкової 
Валентини, вул. 

 
Бузинова вулиця; Бузино- 
вая ул.; Buzynova vul. 12650 
(Дарницький р-н). Рішення 
Київської міської «Про за- 
твердження назви вулиці та 
провулків  у  Дарницькому, 

Дніпровському, Деснянському районах міс- 
та Києва» від 27.05.2010 № 814/4252. Проля- 
гає від Польової вул. до кінця забудови 
(Бортничі). 

 
Буйка Професора вулиця; 
Буйко Профессора, ул.; 
Buika Profesora, vul. 10171 
(Голосіївський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради де- 

путатів трудящих «Про перейменування 
вулиць м. Києва» від 05.07.1955 № 857. 
Пролягає від Деміївської вул. до Бурмис- 
тенка, пров. 

 
Букіної Раїси вулиця; Бу- 
киной Раисы, ул.; Bukinoi 
Raisy, vul. 10172 (Свято- 
шинський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про перейменування вулиць у 
селищі Біличі Жовтневого району і найме- 
нування нових вулиць, що виникли на 
житлових масивах» від 07.07.1966 № 980. 
Пролягає від Палладіна Академіка, просп. 
до Бучанської вул. Прилучаються: Букіної 
Раїси, пров. та Дунаєвського, вул. 

 
Букіної Раїси провулок; 
Букиной Раисы, пер.; Bu- 
kinoi Raisy, prov. 10173 (Свя- 
тошинський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про перейменування вулиць у 

селищі Біличі, Жовтневого району і найме- 
нування нових вулиць, що виникли на 
житлових масивах» від 07.07.1966 № 980. 
Пролягає від Букіної Раїси, вул. до Була- 
ховського Академіка, вул. 

 
Буковинська вулиця; Бу- 
ковинская ул.; Bukovynska 
vul. 10174 (Голосіївський 
р-н). Пролягає від Ушакова 
Адмірала, вул. до Голосіїв- 
ського  лісу.  Прилучається 

Маршальська вул. 
 

Буковинський провулок; 
Буковинский пер.; Bukovyn- 
skyi prov. 12674 (Голосіїв- 
ський р-н). Пролягає від Бу- 
ковинської вул. до Новокор- 
чуватської вул. Прилучаєть- 

ся Військова вул. 
 

Булаховського Академіка 
вулиця; Булаховского Ака- 
демика, ул.; Bulakhovskoho 
Akademika, vul. 10175 (Свя- 
тошинський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 

ської міської ради депутатів трудящих «Про 
найменування та перейменування вулиць і 
площ м. Києва» від 20.07.1965 № 1270. Про- 
лягає від Палладіна Академіка, просп. до 
Наумова Генерала, вул. Прилучаються: Бу- 
кіної Раїси, пров., Бучанська вул., Жовтнева 
вул., Підлісна вул., Осіння вул., Бонч- 
Бруєвича, пров., Бонч-Бруєвича, вул. 

 
Булгакова вулиця; Булга- 
кова, ул.; Bulhakova, vul. 
10176 (Святошинський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування нових вулиць на житловому 
масиві Південна Борщагівка» від 03.04.1981 
№ 583. Пролягає від Симиренка, вул. до 
Корольова Академіка, просп. 
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Бульварно-Кудрявська 
вулиця; Бульварно-Кудряв- 
ская ул.; Bulvarno-Kudriav- 
ska vul. 10283 (Шевченків- 
ський р-н). Рішення Київ- 
ської міської ради «Про по- 

вернення історичних назв та переймену- 
вання вулиць, площ, провулків у місті Киє- 
ві» від 13.11.2014 № 373/373. Пролягає від 
Львівської пл. до Перемоги, пл. Прилуча- 
ються: Ярославів Вал, вул., Обсерваторна 
вул., Гоголівська вул., Тургенєвська вул., 
Дмитрівська вул., Чеховський пров. 

 
Бурденка провулок; Бур- 
денко, пер.; Burdenka, prov. 
10177 (Подільський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Зоряної вул. 
до кінця забудови. 

 
Бурмистенка вулиця; Бур- 
мистенко, ул.; Burmystenka, 
vul. 10178 (Голосіївський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   народних   депутатів 

«Про найменування вулиці Бурмистенка» 
від 08.06.1982 № 846. Пролягає від 40-річ- 
чя Жовтня, просп. до Васильківської вул. 
Прилучається Ломоносова, вул. 

 
Бурмистенка провулок; 
Бурмистенко, пер.; Burmys- 
tenka, prov. 10179 (Голосіїв- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради народних депу- 

татів «Про перейменування вулиць м. Киє- 
ва» від 06.09.1982 № 1479. Пролягає від Де- 
міївської вул. до Козацької вул. Прилу- 
чається Буйка Професора, вул. 

Буслівська вулиця; Буслов- 
ская ул.; Buslivska vul. 10180 
(Печерський р-н). Пролягає 
від Тимірязєвського пров. до 
Соловцова Миколи, вул. При- 
лучається Правобережна вул. 

 
Бутлерова Академіка ву- 
лиця; Бутлерова Академи- 
ка, ул.; Butlerova Akademika, 
vul. 10181 (Дніпровський р-
н). Постанова виконавчо- го 
комітету Київської місь- 

кої ради депутатів трудящих «Про впоряд- 
кування  найменувань  площ,  вулиць  та 
провулків м. Києва» від 29.10.1963 № 1665. 
Пролягає від Калачівської вул. до Віскоз- 
ної вул. Прилучається Усенка Павла, вул. 

 
 

Бутишев провулок; Бу- 
тышев пер.; Butyshev prov. 
10605 (Печерський р-н). Рі- 
шення Київської міської 
ради «Про повернення істо- 
ричних назв та переймену- 

вання вулиць, площ, провулків у місті Киє- 
ві» від 13.11.2014 № 373/373. Пролягає від 
Московської вул. до Суворова, вул. та Сла- 
ви, пл. Прилучаються: Левандовська вул., 
Аїстова, вул., Січневий пров. 
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Бучанська вулиця; 
Бучан ская ул.; Buchanska 
vul. 10182 
(Святошинський р-н). 
Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради депутатів  трудящих  
«Про перейменування 

вулиць м. Києва» від 05.07.1955 № 857. 
Пролягає від Осінньої вул. до 
Булаховського Академіка, вул. Прилуча- 
ються: Жовтнева вул., Букіної Раїси, вул. 

 
Бучми Амвросія бульвар; 
Бучмы Амвросия, бульв.; 
Buchmy Amvrosiia, bulv. 
10183 (Дніпровський р-н). 
Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради депутатів трудящих 

 «Про найменування та перейменування 
вулиць м. Києва» від 20.08.1957 № 1428. 
Рішення виконавчого комітету Київської 
міської ради депутатів трудящих «Про 
найменування та перейменування 
вулиць і площ м. Києва» від 31.10.1967 
№ 1826. Пролягає від Серафимовича, вул. 
до Тичини Павла, просп. 

 
Вавілових вулиця; Вави- 
ловых, ул.; Vavilovykh, 
vul. 10186 
(Шевченківський р-н). 
Рішення виконавчого 
комітету Київської 
міської ради народних  
депутатів  «Про 

найменування вулиць і повернення 
вулицям історичних назв» від 06.09.1991 
№ 561. Пролягає від Ризької вул. до 
Котовського, вул. Прилучаються: 
Щусєва, пров., Орловська вул., Щусєва, 
вул., Подвойського, вул. 
 
 

 
 

Вакуленчука вулиця; Ваку- 
ленчука, ул.; Vakulenchuka, 
vul. 10187 (Дарницький р-н). 
Рішення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради де- 
путатів трудящих «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Ташкентської 
вул. до Ялинкової вул. 
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Вакуленчука провулок; Ва- 
куленчука, пер.; Vakulenchu- 
ka, prov. 10188 (Дарницький 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської  міської 
ради   депутатів   трудящих 

«Про перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Ташкентської 
вул. до Ялинкової вул. Частина вулиці про- 
лягає в промзоні: від Бажана Миколи, просп. 
(з розривом) і Високовольтного пров. 

ської міської ради народних депутатів «Про 
найменування  і  перейменування  вулиць 
м. Києва» від 06.12.1991 № 916. Пролягає від 
Перемоги, просп. до Комарова Космонавта, 
просп. Прилучаються: Козелецька вул., Ви- 
борзька вул., Машинобудівна вул., Радищева, 
пров., Лепсе Івана, бульв. На початку вулиця 
з’єднана шляхопроводом з Дегтярівською вул. 

 
Василівська вулиця; Ва- 
сильевская ул.; Vasylivska 
vul. 10192 (Солом’янський 
р-н). Сучасна назва з 1917. 
Пролягає від Головка Ан- 
дрія, вул. до Народної вул. 

 

Валківська вулиця; Вал- 
ковская ул.; Valkivska vul. 
10189 (Подільський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Бондарської 
вул. до Куренівського кладовища. Прилу- 
чаються: Садовського Миколи, вул., По- 
дільський пров., Розважівський пров. 

 
Василевської Ванди вули- 
ця; Василевской Ванды, ул.; 
Vasylevskoi Vandy, vul. 10190 
(Шевченківський р-н). Рі- 
шення виконавчого комітету 
Київської міської ради депу- 

татів трудящих «Про найменування та пе- 
рейменування вулиць і площ м. Києва» від 
31.10.1967 № 1826. Пролягає від Перемоги, 
просп. до Довнар-Запольського, вул. і Ри- 
балка Маршала, вул. Прилучаються: Шу- 
лявська вул., Ярмоли Віктора, вул., Кирило- 
Мефодіївська вул., Старо-Київська вул. 

Васильківська вулиця; Ва- 
сильковская ул.; Vasylkivska 
vul. 10193 (Голосіївський р-
н). Постанова виконавчо- 
го комітету Київської місь- 
кої  ради  депутатів  трудя- 

щих «Про впорядкування найменувань 
площ, вулиць та провулків м. Києва» від 
06.12.1944 № 286/2. Пролягає від Голосіїв- 
ської пл. до Глушкова Академіка, просп. 
Прилучаються: 40-річчя Жовтня, просп. 
(двічі), Ужгородський пров., Задорожний 
пров., Стельмаха Михайла, вул., Бубнова 
Андрія, вул., Бурмистенка, вул., Дубініна 
Володі, вул., Жуковського Василя, пров., 
Жуковського Василя, вул., Коломийський 
пров., Сумська вул., Амурська пл., Трутен- 
ка Онуфрія, вул., Ломоносова, вул. 

 
Васильківський провулок; 
Васильковский пер.; Vasylkiv- 
skyi prov. 10194 (Голосіївський 
р-н). Виник 2-й пол. 19 ст. Про- 
лягає від Деміївської вул. до 
Криворізької вул. 

 

Василенка Миколи вулиця; 
Василенко Николая, ул.; 
Vasylenka Mykoly, vul. 10191 
(Солом’янський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 

Васильченка вулиця; Ва- 
сильченко, ул.; Vasylchenka, 
vul. 10195 (Солом’янський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету  Київської  міської 
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ради депутатів трудящих «Про перейме- 
нування вулиць м. Києва» від 05.07.1955 
№ 857. Пролягає від Волинської вул. до 
Ушинського, вул. Прилучається Ушин- 
ського, пров. 

 
Васнецова вулиця; Васне- 
цова, ул.; Vasnetsova, vul. 
10196 (Дніпровський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Гроднен- 
ської вул. до Щепкіна, вул. 

 
Ватутіна вулиця; Ватути- 
на, ул.; Vatutina, vul. 10197 
(Солом’янський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Радянської 
вул. до Кільцевої дороги. 

 
Ватутінcький провулок; 
Ватутинский, пер.; Vatutin- 
skyi, prov. 12707 (Деснян- 
ський р-н). Пролягає від 
Леніна, вул. до кінця забу- 
дови. 

 
Ватутіна Генерала про- 
спект; Ватутина Генерала, 
просп.; Vatutina Henerala, 
prosp. 10198 (Деснянський 
р-н, Дніпровський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 

ту Київської міської ради депутатів трудя- 
щих «Про найменування та пере- 
йменування вулиць і площ м. Києва на 
честь міст-героїв та героїв Великої Вітчиз- 
няної війни» від 31.03.1975 № 302. Проля- 
гає від Московського мосту до Драйзера 
Теодора, вул. і Братиславської вул. Прилу- 
чаються: Труханівська вул., Бальзака Оно- 
ре де, вул., Вершигори Петра, вул., Мая- 

ковського Володимира, просп., Перова, 
бульв., Керченська пл., Кибальчича Мико- 
ли, вул. 

 
 
 

Ващенка Григорія вули- 
ця; Ващенко Григория, ул.; 
Vashchenka Hryhoriia, vul. 
10199 (Дарницький р-н). Рі- 
шення Київської міської 
ради   «Про   найменування 

вулиць у м. Києві» від 15.12.2011 № 840/7076. 
Пролягає від Чавдар Єлизавети, вул. до Ко- 
лекторної вул. 

 
 
 

Введенська вулиця; Вве- 
денская ул.; Vvedenska vul. 
10200 (Подільський р-н). Рі- 
шення Київської міської 
ради «Про повернення дея- 
ких історичних назв та пе- 

рейменування на відзнаку 80-річчя 
пам’ятних подій Української революції 
1917-1920 років» від 20.11.1997 № 260. Рі- 
шення Київської міської ради «Про пере- 
йменування     вулиць»     від     08.07.1999 
№ 371/472. Розпорядження Київської місь- 
кої державної адміністрації «Про наймену- 
вання та перейменування вулиць» від 
10.01.2000 № 25. Пролягає від Фрунзе, вул. 
до Почайнинської вул. Прилучаються: 
Костянтинівська вул., Межигірська вул., 
Волоська вул. 
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Велика Васильківська 
вулиця; Большая Василь- 
ковская ул.; Velyka 
Vasylkivska vul. 11843 
(Голосіївський, 
Печерський, Шев- 
ченківський  р-н).  
Рішення 

Київської міської ради «Про 
повернення історичних назв та 
перейменування вулиць, площ, 
провулків у місті Києві» від 13.11.2014 
№ 373/373. Пролягає від Бессарабської 
пл. і Шевченка Тараса, бульв. до 
Дзержинського, пл. і Дружби народів, 
бульв. Прилучаються: Скоропадського, 
вул., Рогнідинська вул., Толстого Льва, 
пл., Пушкінська вул., Толстого Льва, 
вул., Саксаганського, вул., Жилянська 
вул., Фізкультури, вул., Ділова вул., 
Федорова Івана, вул., Горького, пров., 
Лабораторна вул., Щорса, вул., 
Володимиро-Либідська вул., Тельмана, 
вул., Тверська вул., Ковпака, вул., 
Любченка Петра, вул., Кудрі Івана, вул. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Велика Житомирська ву- 
лиця; Большая Житомир- 
ская ул.; Velyka Zhytomyr- 
ska vul. 10201 
(Шевченківський р-н). 
Постанова виконавчого  
комітету  Київської 
міської ради депутатів 
трудящих 

«Про впорядкування найменувань площ, 
вулиць та провулків м. Києва» від 
06.12.1944 № 286/2. Пролягає від Михай- 
лівської пл. до Львівської пл. 
Прилучаються: Володимирська вул., 
Стрілецька вул., Гончара Олеся, вул., 
Стрітенська вул., Рейтарська вул. 
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Велика Китаївська вули- 
ця; Большая Китаевская 
ул.; Velyka Kytaivska vul. 
10202 (Голосіївський р-н). 
Постанова бюро Київського 
міського комітету Компартії 

України  та  виконкому  Київської  міської 
ради  депутатів  трудящих  «Про  наймену- 
вання та перейменування вулиць м. Києва» 
від 15.07.1958 № 1249. Відома з 19 ст. Про- 
лягає від Саперно-Слобідської вул. до Гра- 
бовського Павла, вул. Прилучаються: Фео- 
досійська вул., Стратегічне шосе. 

 
Велика Кільцева дорога; 
Большая Кольцевая дорога; 
Velyka Kiltseva doroha 10203 
(Оболонський р-н). Вини- 
кла у 2000-ні рр. Пролягає 
від Гостомельського шосе і 

Міської вул. до Мінського просп. Прилуча- 
ються: Газопровідна вул., Лісозахисна вул. 

 
Велика Окружна вулиця; 
Большая Окружная ул.; 
Velyka Okruzhna vul. 10204 
(Святошинський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць і площ м. Киє- 
ва» від 20.07.1965 № 1270. Пролягає від 
Кільцевої дороги до Кільцевої дороги (дві- 
чі). Прилучаються: Зодчих, вул., Григоро- 
вича-Барського, вул. 

 
Вербицького Архітектора 
вулиця; Вербицкого Архи- 
тектора, ул.; Verbytskoho 
Arkhitektora, vul. 10205 
(Дарницький р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 

ської   міської   ради   народних   депутатів 
«Про    впорядкування    найменувань    та 
перейменування   вулиць   м.   Києва»   від 
18.04.1983 № 613. Пролягає від Тростянець- 
кої вул. до Харківського шосе. Прилуча- 
ються: Декабристів, вул., Дніпродзержин- 
ська вул., Горлівська вул. 

Вербна вулиця; Вербная 
ул.; Verbna vul. 10206 (Обо- 
лонський р-н). Рішення Київ- 
ської міської ради «Про на- 
йменування вулиць в Обо- 
лонському районі м. Києва» 

від 14.07.2011 № 374/5761. Пролягає в новому 
мікрорайоні на схід від Богатирської вул. па- 
ралельно Абрикосовій вул. 

 
Вербний провулок; Верб- 
ный пер.; Verbnyi prov. 
10207 (Деснянський р-н). 
Рішення Київської міської 
ради «Про найменування 
нових вулиць та провулків 

у котеджному селищі «Деснянське» в Дес- 
нянському районі м. Києва» від 28.04.2011 
№ 156/5543. Пролягає між Шелеста Петра, 
вул. і Даля Олександра, вул. 

 
Вербова вулиця; Вербовая 
ул.; Verbova vul. 10208 
(Оболонський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 
трудящих «Про переймену- 

вання вулиць у селищі Біличі Жовтневого 
району і найменування нових вулиць, що 
виникли на житлових масивах» від 
07.07.1966 № 980. Пролягає від Добринин- 
ської вул. до Московського просп. Роз’єд- 
нана залізничним шляхопроводом. 

 
Верболозна вулиця; Вер- 
болозная ул.;  Verbolozna 
vul. 10209 (Подільський р-
н). Постанова виконавчо- 
го комітету Київської місь- 
кої  ради  депутатів  трудя- 

щих «Про впорядкування найменувань 
площ, вулиць та провулків м. Києва» від 
06.12.1944 № 286/2. Пролягає від Рилєєва, 
вул. до Бакинської вул. Прилучаються: 
Верболозний пров., Рясний пров. 
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лівської вул. 

Верболозний провулок; 
Верболозный пер.; Verbo- 
loznyi prov. 10210 (Поділь- 
ський р-н). Сучасна назва 
з 1944. Пролягає від Вер- 
болозної вул. до Петропав- 
 

 
 
Вересая Остапа вулиця; 
Вересая Остапа, ул.; Vere- 
saia Ostapa, vul. 10211 (Дес- 
нянський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

Вернадського Академіка 
бульвар; Вернадского Ака- 
демика, бульв.; Vernadskoho 
Akademika, bulv. 10214 (Свя- 
тошинський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 

ської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про впорядкування найменувань та пере- 
йменування вулиць м. Києва» від 19.03.1973 
№ 431. Пролягає від Перемоги, просп. до 
Палладіна Академіка, просп. Прилуча- 
ються: Депутатська вул., Сільська вул., 
Алексухіна Василя, вул., Улітіна Івана, 
вул., Краснова Миколи, вул., Кримського 
Академіка, вул., Доброхотова Академіка, 

трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць і площ м. Києва» від 
26.01.1961 № 146. Пролягає від Мостищен- 
ської вул. до Бігової вул. 

 
Вереснева вулиця; Верес- 
невая ул.; Veresneva vul. 
10212 (Дарницький р-н). 
Рішення виконавчого ко- 
мітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про перейменування вулиць м. Києва» 
від 05.07.1955 № 857. Пролягає від Зрошу- 
вальної вул. до Тростянецької вул. При- 
лучаються: залізниця (пішохідний пере- 
хід), Приколійна вул., Бориспільська вул., 
Ново-Дарницька вул., Російська вул., 
Руднєва Миколи, вул., Волго-Донська 
вул. 

 
Верещагіна вулиця; Вере- 
щагина, ул.; Vereshchahina, 
vul. 10213 (Подільський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про найменування та перейменування 
вулиць м. Києва» від 20.08.1957 № 1428. 
Пролягає від Бестужева Олександра, вул. 
до Межового пров. 

вул., Залізняка Максима, вул., Кржижанов- 
ського Академіка, вул., Семашка, вул. 

 
 

Верхній Вал вулиця; Верх- 
ний Вал, ул.; Verkhnii Val, 
vul. 10215 (Подільський р-
н). Виникла на поч. 19 ст. 
Пролягає від Воздвижен- 
ської  вул.  до  Набережно- 

Хрещатицької вул. Прилучаються: Жит- 
ньоторзька пл., Житньоторзька вул., 
Костянтинівська вул., Межигірська вул., 
Волоська вул., Почайнинська вул. 

 
Верхній провулок; Верх- 
ний пер.; Verkhnii prov. 
10216 (Печерський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

зміну найменувань вулиць» від 03.01.1952 
№ 5. Пролягає від Верхньої вул. до Друж- 
би Народів, бульв. 

 
Верхньогірська вулиця; 
Верхнегорская ул.; Verkh- 
nohirska vul. 10217 (Печер- 
ський р-н). Постанова вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про впорядкування найменувань 
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площ, вулиць та провулків м. Києва» від 
06.12.1944 № 286/2. Пролягає від Товарної 
вул. до тупика. Прилучаються: Пішохід- 
ний пров., Чорногірська вул. 

 
Верхньоключова вулиця; 
Верхнеключевая ул.; Verkh- 
nokliuchova vul. 10218 (Со- 
лом’янський р-н). Постано- 
ва бюро Київського місь- 
кого   комітету   Компартії 

України та виконкому Київської міської 
ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання та перейменування вулиць м. Киє- 
ва» від 15.07.1958 № 1249. Пролягає від Ін- 
дустріального пров. до Польової вул. 

 
Верхня вулиця; Верхняя 
ул.; Verkhnia vul. 10219 (Пе- 
черський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 
дящих «Про зміну наймену- 

вань вулиць» від 03.01.1952 № 5. Пролягає 
від Лесі Українки, бульв. до Верхнього пров. 
Прилучається Курганівська вул. 

 
Верховинна вулиця; Вер- 
ховинная ул.; Verkhovynna 
vul. 10220 (Святошинський 
р-н). Пролягає від Свято- 
шинської вул. до кінця за- 
будови. Прилучаються: Пе- 

трицького Анатолія, вул., Крамського 
Івана, вул., Кричевського Федора, вул., 
Кільцева дорога, Живописна вул. 

 
Верховинця Василя вули- 
ця; Верховинца Василия, 
ул.; Verkhovyntsia Vasylia, 
vul. 10221 (Святошинський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету  Київської  міської 

ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання та перейменування вулиць м. Києва» 
від 10.09.1968 № 1494. Пролягає від Курбаса 
Леся, просп. до кінця забудови. Прилуча- 

ються: Авдєєнка Генерала, вул., Гурамішві- 
лі Давида, вул., Кузнєцова Миколи, вул., Те- 
рещенка Миколи, вул., Зорге Ріхарда, вул., 
Узинська вул., проїзд без назви до Героїв 
Космосу, вул., Пухова Генерала, вул., Ірчана 
Мирослава; вул. 

 
Верховної Ради бульвар; 
Верховного Совета, бульв.; 
Verkhovnoi Rady, bulv. 10222 
(Дніпровський р-н, Деснян- 
ський р-н). Сучасна назва з 
1949. Пролягає від Шліхте- 

ра Академіка, вул. до Червоногвардійської 
вул. Прилучаються: Миру, просп., Баха 
Академіка, вул., Дубового Івана, вул., Буді- 
вельників, вул., Бажова, вул., Пожарського, 
вул., Мініна, вул., Лебедєва Миколи, вул., 
Гагаріна Юрія, просп. 

 
Вершигори Петра вулиця; 
Вершигоры Петра, ул.; Ver- 
shyhory Petra, vul. 10223 
(Дніпровський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради народних 

депутатів «Про найменування та впорядку- 
вання найменувань вулиць м. Києва» від 
06.09.1982 № 1479. Пролягає від Ватутіна Ге- 
нерала, просп. до Райдужної вул. 

 
Веселковий провулок; Ве- 
селковый пер.; Veselkovyi 
prov. 10225 (Подільський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Рилєєва, 
вул. до Тагільського пров. 

 
Весняна вулиця; Весенняя 
ул.; Vesniana vul. 10226 (Го- 
лосіївський р-н). Постанова 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 
трудящих  «Про  впорядку- 
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вання найменування площ, вулиць та про- 
вулків м. Києва» від 06.12.1944 № 286/2. 
Пролягає від Науки, просп. до Квітки-Осно- 
в’яненка, вул. Прилучаються: Армійська 
вул., Золотоніська вул., Корчуватська вул. 

 
Весняна вулиця; Весенняя 
ул.; Vesniana vul. 12696 (Со- 
лом’янський р-н). Пролягає 
від Маркса Карла, вул. до 
кінця забудови. 

 
Вешенський провулок; Ве- 
шенский пер.; Veshenskyi 
prov. 10227 (Деснянський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   депутатів   трудящих 

«Про найменування та перейменування ву- 
лиць м. Києва» від 20.08.1957 № 1428. Про- 
лягає від Радистів, вул. до Биківнянської вул. 

 
 

Виборзька вулиця; Вы- 
боргская ул.; Vyborzka vul. 
10229 (Солом’янський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Рішення Київської місь- 
кої ради «Про уточнення назв вулиць та 
площ у м. Києві» від 29.11.2012 № 480/8764. 
Пролягає від Борщагівської вул. до Васи- 
ленка Миколи, вул. Прилучаються: Янгеля 
Академіка, вул., Ковальський пров., Геть- 
мана Вадима, вул., Деснянська вул., Гар- 

матна вул., Шутова Полковника, вул., Чу- 
гуївський пров. 

 
Виборзький провулок; Вы- 
боргский пер.; Vyborzkyi 
prov. 10230 (Солом’янський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   депутатів   трудящих 

«Про найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Василенка 
Миколи, вул. до Козелецької вул.. 

 
Вигурівський бульвар; 
Выгуровский бульв.; Vyhu- 
rivskyi bulv. 10231 (Деснян- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської  ради  народних  де- 

путатів «Про найменування нових вулиць 
в м. Києві» від 18.08.1987 № 841. Пролягає 
від Маяковського Володимира, просп. до 
кінця забудови. 

 
Видубицька вулиця; Выду- 
бицкая ул.; Vydubytska vul. 
10232 (Печерський р-н). Су- 
часна назва з 1955. Пролягає 
від Наддніпрянського шосе до 
кінця забудови. 

 
Визволителів проспект; Ос- 
вободителей, просп.; Vyzvo- 
lyteliv, prosp. 10233 (Дніпров- 
ський р-н). Рішення виконав- 
чого комітету Київської місь- 
кої ради депутатів трудящих 

«Про впорядкування найменувань та пере- 
йменування вулиць м. Києва» від 16.12.1974 
№ 1476. Пролягає від Броварського просп. до 
Воскресенської вул. і Перова, бульв. 

 
Винахідників вулиця; Изо- 
бретателей, ул.; Vynakhid- 
nykiv, vul. 10234 (Дніпров- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
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міської ради депутатів трудящих «Про на- 
йменування міських вулиць» від 29.12.1953 
№ 2610. Пролягає від Алма-Атинської вул. 
до Новоросійської вул. Прилучається Мар- 
ганецька вул. 

 
Винахідників провулок; 
Изобретателей, пер.; Vyna- 
khidnykiv, prov. 10235 (Дні- 
провський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про найменування міських ву- 
лиць» від 29.12.1953 № 2610. Пролягає від 
Марганецької вул. до Новоросійської вул. 

 
Виноградна вулиця; Вино- 
градная ул.; Vynohradna vul. 
11982 (Солом’янський р-н). 
Пролягає від Крейсера «Ав- 
рора», вул. до кінця забудови. 

 
Виноградний провулок; Ви- 
ноградный пер.; Vynohrad- 
nyi prov. 10236 (Печерський 
р-н). Виник у серед. 19 ст. 
Пролягає від Орлика Пили- 
па, вул. до кінця забудови. 

 
Вирлицька вулиця; Выр- 
лицкая ул.; Vyrlytska vul. 
12073 (Дарницький р-н). 
Розпорядження Київської 
міської ради народних де- 
путатів та Київської міської 

державної адміністрації «Про наймену- 
вання нових вулиць на масиві Осокорки- 
Позняки Харківського району м. Києва» 
від 13.07.1993 № 96/737. Пролягає від Ре- 
вуцького, вул. до Колекторної вул. Прилу- 
чається Вишняківська вул. 

 
Високовольтний провулок; 
Высоковольтный пер.; Vyso- 
kovoltnyi prov. 12074 (Дар- 
ницький р-н). Пролягає від 
Вакуленчука, вул. до Авто- 
паркової вул. Прилучається 

Колекторна вул. 

Висоцького Володимира 
бульвар; Высоцкого Вла- 
димира, бульв.; Vysotskoho 
Volodymyra, bulv. 10237 
(Деснянський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 

ської  міської  ради  народних  депутатів 
«Про  найменування  нових  вулиць   в 
м. Києві» від 18.08.1987 № 841. Пролягає 
від Закревського Миколи, вул. до Маяков- 
ського Володимира, просп. Прилучається 
проїзд без назви до Бикова Леоніда, бульв. 

 
Вишгородська вулиця; Выш- 
городская ул.; Vyshhorodska 
vul. 10238 (Подільський р-н, 
Оболонський р-н). Відома з 19 
ст. Пролягає від залізничного 
шляхопроводу  до  Шевченка 

Тараса, пл. Прилучаються: Резервна вул., Бі- 
лицька вул., Казанська вул., Боровиковського, 
вул., Мостицька вул., Мукачівська вул., «Прав- 
ди», просп., Івашкевича Ярослава, вул., 
Западинська вул., Полупанова, вул., Дубро- 
вицька вул., Осиповського, вул., Берестецька 
вул., Красицького, вул., Автозаводський пров., 
Кобзарська вул., Навашина Академіка,вул., 
Сошенка, вул., Полярна вул. 

 
Вишнева вулиця; Вишне- 
вая ул.; Vyshneva vul. 10239 
(Дарницький р-н). Проля- 
гає від Левадної вул. до кін- 
ця забудови (Бортничі). 

 
Вишнева вулиця; Вишне- 
вая ул.; Vyshneva vul. 12537 
(Оболонський р-н, СТ «Зе- 
лений бір»). Пролягає від 
Совхозної вул. до Дніпров- 
ської вул. 

 
Вишнева вулиця; Вишневая 
ул.; Vyshneva vul. 12700 (Свя- 
тошинський р-н, СТ «Нивки» 
АНТК ім. О. К. Антонова 
(КМЗ)). Пролягає від Мало- 
садової вул. до Садової 4 вул. 
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Вишнева вулиця; Вишне- 
вая ул.; Vyshneva vul. 12680 
(Солом’янський р-н). Про- 
лягає від Садової вул. до 
Межової вул. (Жуляни). 

 
Вишняківська вулиця; 
Вишняковская ул.; Vyshnia- 
kivska vul. 10240 (Дарниць- 
кий р-н). Розпорядження 
Київської міської ради на- 
родних депутатів та Київ- 

ської міської державної адміністрації «Про 
найменування нових вулиць на масиві 
Осокорки-Позняки Харківського  району 
м. Києва» від 13.07.1993 № 96/737. Проля- 
гає від Ревуцького, вул. до Руденко Лари- 
си, вул. 

 
Відпочинку вулиця; От- 
дыха, ул.; Vidpochynku, vul. 
10241 (Святошинський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування та перейменування вулиць 
м. Києва» від 20.08.1957 № 1428. Пролягає 
від тупика до Крамського Івана, вул. 

 
Відрадний проспект; От- 
радный просп.; Vidradnyi 
prosp. 10242 (Святошин- 
ський р-н, Солом’янський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету  Київської  міської 

ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання і перейменування вулиць м. Києва» 
від 06.12.1991 № 916. Пролягає від Ніжин- 
ської вул. до 9-го Травня, вул. Прилуча- 
ються: Галана Ярослава, вул., Гарматна 
вул., Чернівецька вул., Донця Михайла, 
вул., Піддубного Івана, вул., Чернишев- 
ського, вул., Героїв Севастополя, вул., По- 
пельнянська вул., Лепсе Івана, бульв., Суз- 
дальська вул., Шепелєва Миколи, вул., 
Пост-Волинська вул., залізничний шляхо- 
провід, Качалова, вул. 

Військова вулиця; Вой- 
сковая ул.; Viiskova vul. 
10243 (Голосіївський р-н). 
Постанова виконавчого ко- 
мітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про впорядкування найменувань площ, 
вулиць та провулків м. Києва» від 
06.12.1944 № 286/2. Пролягає від Науки, 
просп. до Квітки-Основ’яненка, вул. При- 
лучаються Ушакова Адмірала, вул. і про- 
їзди без назви до Буковинської вул., Мар- 
шальської вул., Новокорчуватської вул. 

 
Військовий проїзд; Вой- 
сковой проезд; Viiskovyi 
proizd 10244 (Печерський 
р-н). Виник у 1950-ті рр. 
Пролягає від Кіквідзе, вул. 
до Залізничного шосе. При- 

лучається Салтикова-Щедріна, вул. 
 

Вільде Едуарда вулиця; 
Вильде Эдуарда, ул.; Vilde 
Eduarda, vul. 10245 (Дні- 
провський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць і площ м. Києва» від 
20.07.1965 № 1270. Пролягає від Курнатов- 
ського, вул. до Карбишева Генерала, вул. 

 
Вільнюська вулиця; Виль- 
нюсская ул.; Vilniuska vul. 
10246 (Дніпровський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Новаторів, 
вул. до кінця забудови. Прилучаються Ка- 
лачівська вул., залізниця. 

 
Вільхова вулиця; 
Ольховая  ул.; Vilkhova vul. 
10247 (Дніпровський р-н). 
Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради депутатів 
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трудящих «Про найменування та перейме- 
нування  вулиць  м.  Києва»  від  20.08.1957 
№ 1428. Пролягає від Дундіча, вул. до тупи- 
ка. Прилучається Макаренка, вул. 

 
Вільшанська вулиця; Оль- 
шанская ул.; Vilshanska vul. 
10248 (Печерський р-н). Ви- 
никла у 1950-ті рр. Пролягає 
від Підвисоцького Професо- 
ра, вул. до Звіринецької вул. 

Прилучаються: проїзд без назви до Тиміря- 
зєвської вул., Вільшанський пров., Добролю- 
бова, пров. 

 
Вільшанський провулок; 
Ольшанский пер.; Vilshаn- 
skyi prov. 10249 (Печерсь- 
кий р-н). Рішення виконав- 
чого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування міських ву- 
лиць» від 29.12.1953 № 2610. Пролягає від 
Звіринецької вул. до тупика. 

 
Вільямса Академіка вули- 
ця; Вильямса  Академика, 
ул.; Viliamsa Akademika, vul. 
10250 (Голосіївський р-н). Рі- 
шення виконавчого комітету 
Київської міської ради депу- 

татів трудящих «Про впорядкування найме- 
нувань та перейменувань вулиць  і  площ м. 
Києва» від 21.03.1977 № 410. Пролягає від 
Трутенка Онуфрія, вул. до Луценка Дмитра, 
вул. і Смолича Юрія, вул. Прилучаються: 
Мейтуса Композитора, вул., Конєва Марша- 
ла, вул., Симоненка Василя, вул., Щаслива 
вул., Успішна вул., Московська вул. 

 
Вінграновського Миколи 
вулиця; Винграновского 
Николая, ул.; Vinhranovsko- 
ho Mykoly, vul. 10251 (Дар- 
ницький р-н). Рішення Київ- 
ської   міської   ради   «Про 

найменування вулиць у Дарницькому райо- 
ні м. Києва» від 01.11.2012 № 229/8513. Про- 
лягає від Миколи Хвильового, вул. до кінця 
забудови. 

 
Вінницька вулиця; Вин- 
ницкая ул.; Vinnytska vul. 
10252 (Солом’янський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Народного 
Ополчення, вул. до Волинської вул. 

 
Вірменська вулиця; Ар- 
мянская ул.; Virmenska vul. 
10253 (Дарницький р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Бажана Ми- 
коли, просп. до Ялинкової вул. Прилуча- 
ються: Дніпродзержинська вул., Горлівська 
вул., Харківське шосе, Ташкентська вул., 
Борова вул. 

 
Вірменський провулок; 
Армянский пер.; Virmenskyi 
prov. 10254 (Дарницький р-
н). Рішення виконавчого 
1комітету Київської міської 
ради   депутатів   трудящих 

«Про найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Харківсько- 
го шосе до Ялинкової вул. Прилучаються: 
Ташкентська вул., Борова вул. Між Харків- 
ським шосе і Ташкентською вул. наявний 
розрив у проляганні провулка. 

 
Вірності вулиця; Верности, 
ул.; Virnosti, vul. 12115 (Дес- 
нянський р-н, ур. Толока). 
Пролягає від Леніна, вул. до 
кінця забудови. Прилуча- 
ється Захисників, пров. 
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Вірського Павла вулиця; 
Вирского Павла, ул.; Vіrsko- 
ho Pavla, vul. 11983 (Деснян- 
ський р-н). Рішення Київ- 
ської міської ради «Про 
найменування нових вулиць 

та провулків у котеджному селищі «Дес- 
нянське» в Деснянському районі м. Києва» 
від 28.04.2011 № 156/5543. Пролягає від Біла- 
ша Олександра, вул. до кінця забудови. 

 
Вірьовки Григорія вули- 
ця; Веревки Григория, ул.; 
Virоvky Hryhoria, vul. 10224 
(Деснянський р-н). Рішення 
Київської міської ради «Про 
найменування нових вулиць 

та провулків у котеджному селищі «Дес- 
нянське» в Деснянському районі м. Києва» 
від 28.04.2011 № 156/5543. Пролягає від Бі- 
лаша Олександра, вул. до кінця забудови. 

 
Віскозна вулиця; Вискоз- 
ная ул.; Viskozna vul. 10255 
(Дніпровський р-н, Деснян- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування та переймену- 
вання  вулиць  м.  Києва»  від  20.08.1957 
№ 1428. Рішення виконавчого комітету Ки- 
ївської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про найменування та перейменування 
вулиць  і  площ  м.  Києва»  від  30.12.1962 
№ 2216. Пролягає від Червоногвардійсько- 
го пров. до залізниці. Прилучається Бутле- 
рова Академіка, вул. 

 
Вітавська вулиця; Витав- 
ская ул.; Vitavska vul. 10256 
(Голосіївський р-н). Вини- 
кла у 1 пол. 20 ст. Пролягає 
від Столичного шосе до 
Любомирської вул. 

Вітрука Генерала вулиця; 
Витрука Генерала, ул.; Vit- 
ruka Henerala, vul. 10257 
(Святошинський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

депутатів трудящих «Про впорядкування 
найменувань  та  перейменувань  вулиць 
м. Києва» від 31.03.1976 № 296. Пролягає від 
Перемоги, просп. до Краснова Миколи, вул. 
Прилучаються: Депутатська вул., Креме- 
нецький пров., Онискевича Григорія, вул., 
Хмельницька вул., Звенигородська вул., 
Алексухіна Василя, вул., Улітіна Івана, вул. 

 
Вітряні Гори вулиця; Ветря- 
ные Горы, ул.; Vitriani Hory, 
vul. 10258 (Подільський р-н). 
Виникла у 1-й пол. 20 ст. Про- 
лягає від Червонопільської вул. 
до Осиповського, вул. 

 
Вітчизняна вулиця; Оте- 
чественная ул.; Vitchyzniana 
vul. 10259 (Подільський р-
н). Пролягає від Паркової 
вул. до Замковецької вул. 
Прилучається Полкова вул. 

 
Вітянська вулиця; Витян- 
ская ул.; Vitianska vul. 10260 
(Голосіївський р-н). Відома 
з 1-ї пол. 20 ст. Пролягає від 
Плещеєва Олексія, вул. до 
Новопирогівської вул. 

 
Водників вулиця; Водни- 
ков, ул.; Vodnykiv, vul. 
10261 (Подільський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Кобзар- 
ського пров. до безіменного проїзду між 
Красицького, вул. та Кобзарською вул. 
Прилучається Кобзарський пров. 

40  



 
 

Водогінна вулиця; Водо- 
гонная ул.; Vodohinna vul. 
10262 (Голосіївський р-н). 
Пролягає від Козацької вул. 
до Стельмаха Михайла, вул. 

 
Воздвиженська вулиця; 
Воздвиженская ул.; Vozdvy- 
zhenska vul. 10263 (Поділь- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради народних де- 

путатів  «Про  перейменування  вулиць 
м. Києва» від 07.08.1984 № 714. Пролягає 
від Андріївського узвозу до Верхнього 
Валу, вул. Прилучаються: Кецховелі Ладо, 
пров., Дегтярна вул., Гончарна вул. 

 
Возз’єднання проспект; 
Воссоединения, просп.; 
Vozziednannia, prosp. 10264 
(Дніпровський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради де- 

путатів трудящих «Про найменування та 
перейменування вулиць м. Києва» від 
13.10.1959  № 1710.  Пролягає  від  мосту 
ім. Є. О. Патона до Ленінградської пл. При- 
лучаються: Русанівська наб., Дніпровська 
наб., Серафимовича, вул., пішохідний міст 
до Давидова Олексія, бульв., Плеханова, 
вул., Березняківська вул., залізничний шля- 
хопровід, Шліхтера Академіка, вул., Тампе- 
ре, вул., Чудновського, вул., Миру, просп. 

 
Вокзальна вулиця; Вок- 
зальная ул.; Vokzalna vul. 
10265 (Солом’янський р-н, 
Шевченківський р-н). Ви- 
никла наприкінці 19 ст. 
Пролягає від Петлюри Си- 

мона, вул. та Жилянської вул. до тупика. 
 

Вокзальна площа; Вок- 
зальная пл.; Vokzalna pl. 
10266 (Солом’янський р-н). 
Виникла у 1868-1870 рр. 
Розташована між Петлюри 
Симона,  вул.,  Приміським 

вокзалом, Центральним залізничним вок- 
залом. Прилучається проїзд до Толстого 
Льва, вул. Пішохідними галереями площа 
сполучена з Пестеля Павла, вул. і Старо- 
вокзальною вул. та підземним переходом – 
з Ползунова, вул. 

 
Волгоградська вулиця; 
Волгоградская ул.; Volhoh- 
radska vul. 10267 (Солом’ян- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування та переймену- 
вання вулиць і площ м. Києва» від 
24.03.1964 № 379. Пролягає від Солом’ян- 
ської вул. до Докучаєвської вул. і Докуча- 
євського туп. Прилучаються: Неходи Іва- 
на, вул., Городня вул. 

 
Волгоградська площа; Вол- 
гоградская пл.; Volhohradska 
pl. 10268 (Деснянський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів   трудящих   «Про 

найменування та перейменування вулиць і 
площ м. Києва» 29.07.1969 № 1306. Розташо- 
вана на перетині Шолом-Алейхема, вул. і 
Мілютенка, вул. 

 
Волго-Донська вулиця; 
Волго-Донская ул.; Volho- 
Donska vul. 10269 (Дар- 
ницький р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про найменування міських ву- 
лиць» від 29.12.1953 № 2610. Пролягає від 
Славгородської вул. до Волго-Донського 
пров. Прилучаються: Севастопольська вул., 
Санаторна вул., Вереснева вул., Руднєва, 
пров. 

 
Волго-Донський прову- 
лок; Волго-Донской пер.; 
Volho-Donskyi prov. 10270 
(Дарницький р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
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ської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Бориспіль- 
ської вул. до Тростянецької вул. Прилуча- 
ються: Російська вул., Волго-Донська вул. 

 
Волзька вулиця; Волжская 
ул.; Volzka vul. 10271 (Голо- 
сіївський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 
трудящих «Про переймену- 

вання  вулиць  м.  Києва»  від  05.07.1955 
№ 857. Пролягає від Байкової вул. до Кіро- 
воградської вул. Прилучаються: Псковська 
вул. Кочубеївська вул., Богунський пров., 
Волзький пров., Кіровоградський пров. 

 
Волзький провулок; Волж- 
ский пер.; Volzkyi prov. 
10272 (Голосіївський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає з двох боків від 
Волзької вул. 

 
Волинська вулиця; Волын- 
ская ул.; Volynska vul. 10273 
(Солом’янський р-н). Вини- 
кла у 1930-ті рр. Пролягає 
від Чоколівського бульв. до 
Повітрофлотського     просп. 

Прилучаються: Антонова Авіаконструкто- 
ра, вул., Мартиросяна, вул., Очаківська вул., 
Донецька вул., Святославська вул., Новго- 
родська вул., Мишина Михайла, вул., Ва- 
сильченка, вул., Карпінського Академіка, 
вул., Глінки, вул., Смілянська вул., Фастів- 
ська вул., Вінницька вул., Дніпропетровська 
вул., Аеродромна вул. 

 
Волкова Космонавта ву- 
лиця; Волкова Космонавта, 
ул.; Volkova Kosmonavta, 
vul. 10274 (Деснянський р-
н).  Рішення  виконавчого 

комітету Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць м. Києва» від 27.12.1971 
№ 2061. Пролягає від Мілютенка, вул. до 
Лісового просп. Прилучається Жукова 
Маршала, вул., а зліва – Биківнянський ліс. 

 
Володимиро-Либідська ву- 
лиця; Владимиро-Лыбед- 
ская ул.; Volodymyro-Lybid- 
ska vul. 10275 (Голосіївський 
р-н).   Газета   «Кіевлянинъ» 
«О   наименовании   некото- 

рых улиц и площадей в Киеве» від 14.08.1869 
№ 95. Пролягає від Великої Васильківської 
вул. до Ямської вул. Прилучаються: 
Антоновича, вул., Малевича Казимира, вул. 

 
Володимирська вулиця; 
Владимирская ул.; Volody- 
myrska vul. 10276 (Голосіїв- 
ський р-н, Шевченківський 
р-н). Постанова виконавчо- 
го комітету Київської місь- 

кої ради депутатів трудящих «Про впоряд- 
кування найменувань площ, вулиць та 
провулків м. Києва» від 06.12.1944 № 286/2. 
Пролягає від Андріївського узвозу та Де- 
сятинної вул. до Короленківської вул. При- 
лучаються: Десятинний пров., Велика Жи- 
томирська вул., Софійська пл., Рильський 
пров., Софіївська вул., Ірининська вул., 
Рейтарська вул., Малопідвальна вул., Про- 
різна вул., Ярославів Вал, вул., Золотово- 
рітський проїзд, Театральна пл., Хмель- 
ницького Богдана, вул., Шевченка Тараса, 
бульв., Толстого Льва, вул., Саксагансько- 
го, вул., Жилянська вул. 

 
Володимирський проїзд; 
Владимирский проезд; Vo- 
lodymyrskyi proizd 10277 
(Шевченківський р-н). Про- 
лягає від Михайлівської пл. 
до Софійської пл. Прилуча- 

ються: Мала Житомирська вул., Тарасової 
Алли, вул. 
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Володимирський узвіз; Вла- 
димирский спуск; Volody- 
myrskyi uzviz 10278 (Печер- 
ський р-н, Подільський р-н, 
Шевченківський р-н). Поста- 
нова  виконавчого  комітету 

Київської міської ради депутатів трудящих 
«Про впорядкування найменувань площ, ву- 
лиць та провулків м. Києва» від 06.12.1944 
№ 286/2. Пролягає від Європейської пл. до 
Поштової пл. Прилучається Сагайдачного 
Петра, вул. 

 
Волоська вулиця; Волош- 
ская ул.; Voloska vul. 10279 
(Подільський р-н). Виникла 
за часів Київської Русі. 
Пролягає від Борисогліб- 
ської  вул.  до  Оболонської 

вул. Прилучаються: Іллінська вул., Сково- 
роди Григорія, вул., Спаська вул., Хорива, 
вул., Верхній Вал, вул., Нижній Вал, вул., 
Ярославська вул., Щекавицька вул., Вве- 
денська вул. 

депутатів трудящих «Про найменування 
міських вулиць» від 29.12.1953 № 2610. 
Пролягає від Алма-Атинської вул. до лісу. 
Прилучаються: Сергія Лазо, вул., Марга- 
нецька вул., Новоросійська вул. 

 
Волховський провулок; 
Волховский пер.; Volkhov- 
skyi prov. 10281 (Дніпров- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про перейменування вулиць м. Ки- 
єва» від 05.07.1955 № 857. Пролягає від Мар- 
ганецької вул. до Новоросійської вул. 

 
Воровського вулиця; Воров- 
ского, ул.; Vorovskoho, vul. 
10282 (Дарницький р-н). Су- 
часна назва з 1940-1950-х рр. 
Пролягає від Гоголя, вул., 
Франка,   вул.   до   Толстого 

Льва, вул. (Бортничі). 

 
Волошкова вулиця; Ва- 
сильковая ул.; Voloshkova 
vul. 11984 (Солом’янський 
р-н). Пролягає від Крейсе- 
ра «Аврора», вул. до кінця 
забудови. 

 
Волошковий провулок; Ва- 
сильковый пер.; Voloshkovyi 
prov. 11985 (Деснянський 
р-н). Рішення Київської 
міської ради «Про наймену- 
вання нових вулиць та про- 

вулків у котеджному селищі «Деснянське» 
в Деснянському районі м. Києва» від 
28.04.2011. № 156/5543. Пролягає від Білаша 
Олександра, вул. до кінця забудови. 

 
Волховська вулиця; Вол- 
ховская ул.; Volkhovska vul. 
10280 (Дніпровський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

 
 

Воскресенська вулиця; 
Воскресенская ул.; Voskre- 
senska vul. 10284 (Дніпров- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 

міської ради депутатів трудящих «Про 
на- йменування та перейменування 
вулиць м. Києва» від 10.09.1968 № 1494. 
Пролягає від Визволителів, просп. до 
Навої Алішера, просп. 
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Восьмого Березня вулиця; 
Восьмого Марта, ул.; Vos- 
moho Bereznia, vul. 10285 
(Оболонський р-н). Поста- 
нова бюро Київського місь- 
кого   комітету   Компартії 

України та виконкому Київської міської 
ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання та перейменування вулиць міста Ки- 
єва» від 15.07.1958 № 1249. Пролягає від 
Дніпроводської вул. до кінця забудови. 
Прилучається Джерельний пров. 

 
Врубелівський узвіз; Вру- 
белевский спуск; Vrubeliv- 
skyi uzviz 10286 (Шевчен- 
ківський р-н). Постанова 
Президії Київської міської 
ради  робітничих,  селянсь- 

ких та червоноармійських депутатів «Про 
перейменування вулиць по Молотовсько- 
му району» від 19.08.1939 № 1148/25. По- 
станова виконавчого комітету Київської 
міської ради депутатів трудящих «Про 
впорядкування найменувань площ, вулиць 
та  провулків  м.  Києва»  від  06.12.1944 
№ 286/2. Пролягає від Пугачова, вул. до 
кінця проїзної частини. 

 
Вузівська вулиця; Вузов- 
ская ул.; Vuzivska vul. 
10287 (Солом’янський р-н). 
Виникла у 1940-1950-ті рр. 
Пролягає від Освіти, вул. 
до Червонозоряного просп. 

 
Вчительська вулиця; Учи- 
тельская ул.; Vchytelska vul. 
10288 (Солом’янський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про 
впорядкування найменувань та 
перейменувань вулиць і площ м. Києва» 
від 21.03.1977 № 410. Пролягає від 
Леніна, вул. до Мічуріна, вул.

 
Гаванський провулок; Га- 
ванский пер.; Havanskyi 
prov. 10289 (Оболонський 
р-н). Виник у 1950-ті рр. 
Пролягає від Новокостян- 
тинівської вул. до тупика. 

 
Гаврилюка вулиця; Гаври- 
люка, ул.; Havryliuka, vul. 
10290 (Солом’янський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування та перейменування вулиць 
м. Києва» від 20.08.1957 № 1428. Пролягає 
від Клінічної вул. до Саврасова, вул. При- 
лучається Університетська вул. 

 
Гавро Лайоша вулиця; 
Гавро Лайоша, ул.; Havro 
Laiosha, vul. 10291 (Оболон- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування нових вулиць 
на житловому масиві «Оболонь» і перейме- 
нування деяких вулиць і площ м. Києва» від 
14.12.1970 № 2210. Пролягає від Москов- 
ського просп. до Малиновського Маршала, 
вул. Прилучаються: Приозерна вул., Мате 
Залки, вул., Дружби Народів, пл. 

 
Гагаріна Юрія проспект; 
Гагарина Юрия, просп.; Ha- 
harina Yuriia, prosp. 10292 
(Деснянський р-н, Дніпров- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 

міської ради депутатів трудящих «Про на- 
йменування  та  перейменування  вулиць 
м. Києва» від 10.09.1968 № 1494. Пролягає 
від Ленінградської пл. до Попудренка, вул. 
Прилучаються: Будівельників, вул., Сосю- 
ри Володимира, вул., Усенка Павла, вул., 
Карельський пров., Верховної Ради, бульв., 
Лебедєва Миколи, вул., Червоноткацька 
вул., Червоногвардійська вул., Магнітогор- 
ська вул. 
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Газова вулиця;  Газовая 
ул.; Hazova vul. 10293 (Со- 
лом’янський р-н). Пролягає 
від Героїв Севастополя, 
вул. до Суздальської вул. 
Прилучається   Попельнян- 

ська вул. 
 

Газопровідна вулиця; Га- 
зопроводная ул.; Hazopro- 
vidna vul. 10294 (Поділь- 
ський р-н, Святошинський 
р-н). Постанова бюро Київ- 
ського   міського   комітету 

Компартії України та виконкому Київської 
міської ради депутатів трудящих «Про на- 
йменування та перейменування вулиць 
міста Києва» від 15.07.1958 № 1249. Проля- 
гає від Стеценка, вул. до «Правди», просп. 
Прилучаються: Синьоозерна вул., Стецен- 
ка, вул., Плодова вул. 

 
Гайдай Зої вулиця; Гайдай 
Зои, ул.; Haidai Zoi, vul. 
10295 (Оболонський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування нових вулиць на житловому 
масиві «Оболонь» і перейменування дея- 
ких вулиць і площ м. Києва» від 14.12.1970 
№ 2210. Пролягає від Тимошенка Марша- 
ла, вул. до Героїв Дніпра, вул. 

 
Гайдара вулиця; Гайдара, 
ул.; Haidara, vul. 10296 (Го- 
лосіївський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 
трудящих «Про переймену- 

вання  вулиць  м.  Києва»  від  05.07.1955 
№ 857. Пролягає від Толстого Льва, 
вул. (сходами) до Еренбурга Іллі, вул. 
Прилуча- ються: Либідська вул., проїзд 
без назви до Либідської вул. 

 
 

Гайова вулиця; Гаевая ул.; 
Haiova vul. 10297 (Солом’ян- 
ський р-н). Пролягає від 
Нечуя-Левицького, вул. до 
кінця забудови. 

 
Гайсинська вулиця; Гай- 
синская ул.; Haisynska vul. 
10298 (Солом’янський р-н). 
Пролягає від Головка Ан- 
дрія, вул. до Народної вул. 

 
Гайцана Миколи вулиця; 
Гайцана Николая, ул.; Hait- 
sana Mykoly, vul. 10299 (Пе- 
черський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської   міської   ради   депу- 

татів трудящих «Про найменування ву- 
лиць  і  площ  м.  Києва»  від  12.05.1964 
№ 619. Пролягає від Московської вул. до 
Левандовського, вул. Прилучається 
Царика Григорія, вул. 

 
Галана Ярослава вулиця; 
Галана Ярослава, ул.; 
Halana Yaroslava, vul. 10300 
(Солом’янський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

депутатів трудящих «Про перейменуван- 
ня вулиць м. Києва» від 05.07.1955 № 857. 
Рішення виконавчого комітету Київської 
міської ради народних депутатів «Про пе- 
рейменування та впорядкування наймену- 
вань   вулиць   м.   Києва»   від   05.09.1977 
№ 1350. Пролягає від Польової вул. до Від- 
радного просп. Прилучаються: Кар’єрна 
вул., Паустовського, вул., Карпатська вул., 
Патріотів, вул., Караваєва Професора, вул., 
Миронівська вул., Бориславська вул. 
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Галерна вулиця; Галерная 
ул.; Halerna vul. 10301 (Го- 
лосіївський р-н). Рішення 
Київської     міської     ради 
«Про найменування вулиці 
від перетину з вулицею На- 

бережно-Корчуватською на острові Галер- 
ному у Голосіївському районі міста Києва 
«Галерна» від 22.11.2007 № 1257/4090. Про- 
лягає на о. Галерний від Набережно- 
Корчуватської вул. (сполучена містком че- 
рез зат. Миколайчик). 

Гаріна Бориса вулиця; Га- 
рина Бориса, ул.; Harina Bo- 
rysa, vul. 10305 (Солом’ян- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської  ради  народних  де- 

путатів «Про найменування та переймену- 
вання  вулиць  м.  Києва»  від  17.06.1985 
№ 500. Пролягає від Червонозоряного 
просп. до Радченка Петра, вул. Прилучаю- 
ться: Громової Уляни, вул., Можайська 
вул., Кишинівська вул., Азовська вул. 

 

Галицька вулиця; Галиц- 
кая ул.; Halytska vul. 10302 
(Подільський р-н). Проля- 
гає від Червонопільської 
вул. до кінця забудови. 

 
Гамарника вулиця; Гамар- 
ника, ул.; Hamarnyka, vul. 
10303 (Оболонський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування та перейменування вулиць, 
площ та парків міста» від 21.11.1961 № 2259. 
Пролягає від Міської вул. до Селянської 
вул. Прилучаються: Лінії, 1 – 14. 

 
Гаражна вулиця; Гараж- 
ная ул.; Harazhna vul. 
12655 (Дарницький р-н). 
Пролягає від Червоноар- 
мійської вул. до кінця забу- 
дови (Бортничі). 

 
Гаражна вулиця; Гараж- 
ная ул.; Harazhna vul. 10304 
(Дніпровський р-н). Рішен- 
ня  Київської  міської  ради 
«Про найменування вулиць 
у  м.  Києві»  від  14.07.2011 

№ 375/5762. Пролягає від Садової 200 вул. 
вздовж залізниці до Дамбової вул. Прилу- 
чаються: Залізнична 4 вул., Залізнична 3 
вул., Залізнична 2 вул., Залізнична 1 вул. 

Гарматна вулиця; Гармат- 
ная ул.; Harmatna vul. 10306 
(Солом’янський р-н). Вини- 
кла у 1910-ті рр. Пролягає 
від Перемоги, просп. до 
Відрадного  просп.  Прилу- 

чаються: Виборзька вул., Машинобудівна 
вул., Машинобудівний пров., Лепсе Івана, 
бульв., Тупікова Генерала, вул., Борщагів- 
ська вул., Комарова Космонавта, просп. 

 
Гаршина вулиця; Гарши- 
на, ул.; Harshyna, vul. 10307 
(Святошинський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Рубежів- 
ської вул. до Олевської вул. Прилучаються: 
Рахманінова, вул., Клавдіївська вул. 

 
Гастелло Миколи вулиця; 
Гастелло Николая, ул.; Has- 
tello Mykoly, vul. 10308 (Пе- 
черський р-н). Пролягає від 
Дубенської вул. до Тиміря- 
зєвського пров. 

 
Гатна вулиця; Гатная ул.; 
Hatna vul. 10309 (Голосіїв- 
ський р-н). Пролягає від Ко- 
зацької вул. і Стельмаха 
Михайла, вул. до Криворізь- 
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кої вул. Прилучаються: Хотівська вул., Ва- 
сильківський пров. 

 
Гашека Ярослава бульвар; 
Гашека Ярослава, бульв.; 
Hasheka Yaroslava, bulv. 
10310 (Дніпровський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про найменування та 
перейменування вулиць і площ м. Києва» 
від 26.08.1963 № 1247. Пролягає від Кау- 
наської вул. до Лобачевського, пров. При- 
лучається Харківське шосе. 

 
Гвардійська вулиця; Гвар- 
дейская ул.; Hvardiiska vul. 
10311 (Голосіївський р-н). 
Виникла у 1950-ті рр. Про- 
лягає від Батумської вул. до 
Сумської вул. Прилучають- 

ся: Мистецька вул., Доватора Генерала, 
вул., Говорова Маршала, вул., Говорова 
Маршала, пров., П’ятигорська вул., Тихо- 
рецький пров., Широка вул., Жуковського 
Василя, вул. 

 
Георгіївський провулок; 
Георгиевский пер.; Heor- 
hiivskyi prov. 10312 (Шев- 
ченківський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради народних 

депутатів «Про повернення вулицям істо- 
ричних назв, найменування і переймену- 
вання площі і вулиць у м. Києві, а також 
впорядкування нумерації окремих будин- 
ків» від 13.02.1990 № 149. Пролягає від 
Рейтарської вул. до Стрілецької вул. 

 
Геофізиків вулиця; Геофи- 
зиков, ул.; Heofizykiv, vul. 
10313 (Дарницький р-н). 
Пролягає від Леніна, вул. 
до кінця забудови. 

Геофізиків провулок; Гео- 
физиков, пер.; Heofizykiv, 
prov. 10314 (Дарницький р-
н). Пролягає від Геофізи- 
ків, вул. до кінця забудови. 

 
Герасименка Костянтина 
вулиця; Герасименко Конс- 
тантина, ул.; Herasymenka 
Kostiantyna, vul. 10315 (Свя- 
тошинський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 

ської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про найменування та перейменування 
вулиць, площ та парків міста» від 21.11.1961 
№ 2259. Пролягає від Брест-Литовського 
шосе до Чалого Михайла, вул. Прилуча- 
ється Жовтнева вул. 

 
Героїв Бреста площа; Ге- 
роев Бреста, пл.; Heroiv 
Bresta, pl. 10316 (Святошин- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про впорядкування найменувань 
та перейменувань вулиць і площ м. Києва» 
від 21.03.1977 № 410. Розташована під 
шляхопроводом Перемоги, просп., проля- 
гає вздовж залізниці від Депутатської вул. 
до Святошинської вул. 

 
Героїв Великої Вітчизня- 
ної війни площа; Героев 
Великой Отечественной 
войны, пл.; Heroiv Velykoi 
Vitchyznianoi viiny, pl. 10317 
(Печерський р-н). Рішення 

виконавчого комітету Київської міської 
ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання та перейменування вулиць і площ 
м. Києва на честь міст-героїв та героїв Ве- 
ликої  Вітчизняної  війни»  від  31.03.1975 
№ 302. Розташована між Дружби Народів, 
бульв., Старонаводницькою вул., Лавр- 
ською вул. 
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Героїв Війни вулиця; Ге- 
роев Войны, ул.; Heroiv 
Viiny, vul. 10318 (Солом’ян- 
ський р-н). Пролягає від Ле- 
ніна, вул. до Повітрофлот- 
ської вул. 

 
Героїв Дніпра вулиця; Ге- 
роев Днепра, ул.; Heroiv 
Dnipra, vul. 10319 (Оболон- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування нових вулиць 
на житловому масиві «Оболонь« і перей- 
менування деяких вулиць і площ м. Киє- 
ва» від 14.12.1970 № 2210. Пролягає від Бо- 
гатирської вул. до Героїв Сталінграда, 
просп. Прилучаються: Гайдай Зої, вул., 
Оболонський просп. 

 
Героїв Космосу вулиця; 
Героев Космоса, ул.; Heroiv 
Kosmosu, vul. 10320 (Свято- 
шинський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради народних 

депутатів «Про перейменування вулиць 
м. Києва» від 07.08.1984 № 714. Пролягає 
від Курбаса Леся, просп. до Жмеринської 
вул. Прилучаються: проїзд до Верховинця 
Василя, вул., Рикова Комісара, вул., Якуба 
Коласа, вул. 

 
Героїв Крут алея; Героев 
Крут, аллея; Heroiv Krut, 
aleia 10321 (Печерський р-
н). Рішення Київської мі- 
ської ради «Про наймену- 
вання   вулиці   від   Площі 

Слави до Паркової дороги» від 24.05.2001 
№ 349/1325.  Пролягає  від  Слави,  пл.  до 
Андрія Первозванного, пл. 

 
 
 

 
 
 
 

Героїв Небесної Сотні 
алея; Героев Небесной Со- 
тни, аллея; Heroiv Nebesnoi 
Sotni, aleia 12901 (Печер- 
ський р-н). Рішення Київ- 
ської міської ради «Про пе- 

рейменування вулиці у Печерському 
районі    міста    Києва»    від    20.11.2014 
№ 384/384 Пролягає від Майдану Неза- 
лежності до Ольгинської вул. 

 
 
Героїв Оборони вулиця; 
Героев Обороны, ул.; Heroiv 
Oborony, vul. 10322 (Голосі- 
ївський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 

міської ради депутатів трудящих «Про 
найменування та перейменування вулиць 
м. Києва» від 27.12.1971 № 2061. Пролягає 
від 40-річчя Жовтня, просп. до Родимцева 
Генерала, вул. Прилучаються: Потєхіна 
Полковника, вул., Сільськогосподарський 
пров.
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Героїв Севастополя 
вулиця; Героев 
Севастополя, ул.; Heroiv 
Sevastopolia, vul. 10323 
(Солом’янський р-н). 
Рішення виконавчого 
комітету Київської 
міської ради депутатів 

трудящих «Про найменування та 
перейменування вулиць і площ м. 
Києва» від 29.10.1963 № 1665. Рішення 
виконавчого комітету Київської міської 
ради народних депутатів «Про 
впорядкування найменування вулиць і 
площ м. Києва» від 23.03.1981№ 479. 
Пролягає від Лепсе Івана, бульв. до 
Новопольової вул. і до кінця забудови. 
Прилучаються: Чумака Василя, вул., 
Каблукова Академіка, вул., Комарова 
Космонавта, просп., Стражеска 
Академіка, вул., Білецького Академіка, 
вул., Донця Михайла, вул., Відрадний 
просп., Знам’янська вул., Бориславська 
вул., Газова вул., Миронівська вул., 
Танкістів, вул., Патріотів, вул., Одеська 
вул., Карпатська вул., Залісна вул., 
Паустовського, вул., Планерна вул., 
Кар’єрна вул., Зелена вул., Постова вул. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Героїв Сталінграда  
проспект; Героев 
Сталинграда, просп.; 
Heroiv Stalinhrada, prosp. 
10324 (Оболонський р-н). 
Рішення виконавчого 
комітету  Київської  міської 

ради народних депутатів «Про наймену- 
вання проспекту Героїв Сталінграда у 
Мінському районі» від 23.12.1982 № 2029. 
Пролягає від Московського просп. до Пів- 
нічної вул. Прилучаються: Приозерна вул., 
Мате Залки, вул., Малиновського Марша- 
ла, вул., Тимошенка Маршала, вул., При- 
річна вул. (двічі), Героїв Дніпра, вул. 
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Герцена вулиця; Герцена, 
ул.; Hertsena, vul. 10325 
(Шевченківський р-н). По- 
станова Президії Київської 
міської ради робітничих, се- 
лянських  та  червоноармій- 

ських депутатів «Про перейменування ву- 
лиць по Молотовському району» від 
19.08.1939 № 1148/25. Пролягає від Мельни- 
кова, вул. до кінця забудови (до Герцена, 
узвозу). Прилучаються: Лермонтовська вул., 
Якіра, вул., Овруцька вул., Пугачова, вул. 

 
Герцена провулок; Hertse- 
na, пер.; Herzena, prov. 11986 
(Шевченківський р-н). Про- 
лягає від Герцена, вул. до 
тупика. 

 
Герцена узвіз; Герцена, 
спуск; Hertsena, uzviz 10326 
(Шевченківський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування та перейменування вулиць 
м. Києва» від 20.08.1957 №1428. Пролягає 
від Герцена, вул. до нижньої частини Вру- 
белівського узвозу. 

 
Гетьмана Вадима вулиця; 
Гетьмана Вадима, ул.; Hetma- 
na Vadyma, vul. 10327 (Со- 
лом’янський р-н). Рішення Ки- 
ївської міської ради «Про 
перейменування    вулиць    у 

Солом’янському     районі»     від     16.06.2005 
№ 436/3012. Розпорядження Київської міської 
державної адміністрації «Про найменування та 
перейменування вулиць в м. Києві» від 
19.04.2006 № 767. Пролягає від Перемоги, 
просп. до залізничного шляхопроводу (Чоко- 
лівського бульв.). Прилучаються: Смоленська 
вул., Металістів, вул., Виборзька вул., Машино- 
будівна вул., Борщагівська вул., Леваневського, 
вул., Індустріальний пров., Лебедєва-Кумача, 
вул., Нижньоключова вул., Польова вул. 

Гіллястий провулок; Вет- 
вистый пер.; Hilliastyi prov. 
10328 (Дніпровський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Марга- 
нецької вул. до Новоросійської вул. Прилу- 
чається Таганрозька вул. 

 
Глазунова вулиця; Глазу- 
нова, ул.; Hlazunova, vul. 
10329 (Печерський р-н). 
Пролягає від Кудрі Івана, 
вул. до тупика. Прилуча- 
ються: Чигоріна, вул., Раєв- 

ського Миколи, вул. 
 

Глибочицька вулиця; Глу- 
бочицкая ул.; Hlybochytska 
vul. 10330 (Шевченківський 
р-н). Виникла у 19 ст. Про- 
лягає від Артема, вул. до 
Нижній Вал, вул. та Смир- 

нова-Ласточкіна, вул. Прилучаються: 
Татарська вул., Соляна вул., Пимоненка 
Миколи, вул., Лук’янівська вул., Кудряв- 
ський узвіз, Косогірний пров., Петрівська 
вул. 

 
Глибочицький проїзд; Глу- 
бочицкий проезд; Hlybo- 
chytskyi proizd 10331 (Шев- 
ченківський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про перейменування вулиць 
м. Києва» від 05.07.1955 № 857. Пролягає 
від Артема, вул. до Глибочицької вул. 

 
Глібова вулиця; Глебова, 
ул.; Hlibova, vul. 10332 (Шев- 
ченківський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 
трудящих  «Про  зміну  на- 
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йменувань вулиць» від 03.01.1952 № 5. Про- 
лягає від Артема, вул. до тупика. Прилуча- 
ються: Чорновола В’ячеслава, вул., Дми- 
трівська вул. 

 
Глінки вулиця; Глинки, 
ул.; Hlinky, vul. 10333 (Со- 
лом’янський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 
трудящих «Про переймену- 

вання  вулиць  м.  Києва»  від  05.07.1955 
№ 857. Пролягає від Волинської вул. до 
Ушинського, пров. 

 
Глухівська вулиця; Глу- 
ховская ул.; Hlukhivska vul. 
10334 (Подільський р-н). 
Пролягає від Білицької вул. 
до Замковецької вул. При- 
лучаються:   Паркова   вул., 

кої державної адміністрації «Про наймену- 
вання нових вулиць на масиві Осокорки- 
Позняки Харківського району м. Києва» 
від 13.07.1993 № 96/737. Пролягає від Бажа- 
на Миколи, просп. до Григоренка Петра, 
просп. Прилучаються: Гришка Михайла, 
вул., Чавдар Єлизавети, вул. 

 
Говорова Маршала вули- 
ця; Говорова Маршала, ул.; 
Hovorova Marshala, vul. 
10337 (Голосіївський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про впорядкування 
найменувань та перейменування вулиць 
м. Києва» від 16.12.1974 № 1476. Пролягає 
від Мистецької вул. до Краматорької вул. 
Прилучаються: Гвардійська вул., Говорова 
Маршала, пров. 

Полкова вул.  
 
Глушкова Академіка про- 
спект; Глушкова Академи- 
ка, просп.; Hlushkova Aka- 
demika, prosp. 10335 (Голо- 
сіївський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 

 
Говорова Маршала прову- 
лок; Говорова  Маршала, 
пер.; Hovorova Marshala, prov. 
10338 (Голосіївський р-н). Рі- 
шення виконавчого комітету 
Київської міської ради депу- 

татів трудящих «Про перейменування ву- 
ської   міської   ради   народних   депутатів 
«Про найменування та впорядкування на- 
йменувань вулиць м. Києва» від 10.05.1982 
№ 700. Пролягає від 40-річчя Жовтня, 
просп. та Васильківської вул. до межі 
міськради (продовженням є Одеське шосе). 
Прилучаються: Ковалевської Софії, вул., 
Касіяна Василя, вул., Заболотного Акаде- 
міка, вул., Кільцева дорога, Одеська пл., 
Чабанівська вул. 

 

 
Гмирі Бориса вулиця; Гмы- 
ри Бориса, ул.; Hmyri Bory- 
sa, vul. 10336 (Дарницький 
р-н). Розпорядження Київ- 
ської міської ради народних 
депутатів та Київської місь- 

лиць м. Києва» від 05.07.1955 № 857. Рішен- 
ня виконавчого комітету Київської міської 
ради депутатів трудящих «Про впорядку- 
вання найменувань та перейменування ву- 
лиць м. Києва» від 16.12.1974 № 1476. Про- 
лягає від Гвардійської вул. до кінця 
забудови. Прилучаються: Говорова Мар- 
шала, вул., Краматорська вул. 

 
Гоголівська вулиця; Гого- 
левская ул.; Hoholivska vul. 
10339 (Шевченківський р-н). 
Виникла в 1850-х рр. Проля- 
гає від Гончара Олеся, вул. 
до  Артема,  вул.  Прилуча- 

ються: Бульварно-Кудрявська, вул., 
Павлівська вул., Коцюбинського Юрія, 
вул. 
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лова, вул. 
 

 
 

вул. 

Гоголя вулиця;  Гоголя, 
ул.; Hoholia, vul. 10340 
(Дарницький р-н). Проля- 
гає від Франка Івана, вул. 
до кінця забудови. (Борт- 
ничі).  Прилучається  Кри- 
 
 
Гоголя вулиця; Гоголя, ул.; 
Hoholia, vul. 10341 (Дес- 
нянський р-н). Пролягає від 
Толстого, вул. до Суворова, 
вул. (Троєщина). Прилуча- 
ються: Щорса, вул., Сєдова, 
 
 
Гоголя вулиця; Гоголя, ул.; 
Hoholia, vul. 10342 (Со- 
лом’янський р-н). Пролягає 
від Радянської вул. до Горь- 
кого, вул. (Жуляни). 
 
Гоголя 2 провулок; Гоголя, 
2 пер.; Hoholia, 2 prov. 12664 
(Дарницький р-н). Пролягає 
від Гоголя, вул. до кінця за- 
будови (Бортничі). 
 
Голованьова Степана ву- 
лиця; Голованева Степана, 
ул.; Holovanova Stepana, vul. 
10343 (Дарницький р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

трудящих «Про впорядкування наймену- 
вань та перейменування вулиць м. Києва» 
від 19.03.1973 № 431. Пролягає від Солом’ян- 
ської вул. до Оборонної вул. і Червонозоря- 
ного просп. Прилучаються: Народний 
пров., Василівська вул., Гайсинська вул., 
Гучний пров., Преображенська, вул., 
Університетська вул., Архітекторська вул. 

 
Голосіївська вулиця; Го- 
лосеевская ул.; Holosiivska 
vul. 10345 (Голосіївський 
р-н). Пролягає від Науки, 
просп. до Голосіївської пл. 
Прилучаються: Полоцький 

пров., Керамічний пров., Кошового Олега, 
вул., Забіли Віктора, вул., Добрий Шлях, 
вул., Голосіївський пров., Рильського Мак- 
сима, вул. 

 
Голосіївська площа; Голо- 
сеевская пл.; Holosiivska pl. 
10346 (Голосіївський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування та перейменування вулиць, 
площ та парків міста» від 21.11.1961 № 2259. 
Розташована між 40-річчя Жовтня, просп., 
Голосіївською вул., Рильського Максима, 
вул., Васильківською вул. 

 
Голосіївський провулок; 
Голосеевский пер.; Holosiiv- 

депутатів трудящих «Про часткову зміну 
рішення № 1306 від 29 липня 1969 року 
«Про  найменування  та  перейменування 
вулиць  і  площ  м.  Києва»  від  26.08.1969 
№ 1507. Пролягає від Бориспільської вул. 
до Приколійної вул. 

 
Головка Андрія вулиця; 
Головко Андрея, ул.; Holov- 
ka Andriia, vul. 10344 (Со- 
лом’янський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

skyi prov. 10347 (Голосіїв- 
ський р-н). Відомий з 1-ї 
трет. 20 ст. Пролягає від Го- 
лосіївської  вул.  до  Добрий 

Шлях, вул. Прилучається Тобольський пров. 
 

Гомельська вулиця; Го- 
мельская ул.; Homelska vul. 
10348 (Подільський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування міських вулиць» від 
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29.12.1953 № 2610. Пролягає від Білицької 
вул. до Рожевої вул. (двічі). Прилучаються: 
Мінська вул., Зоряна вул., Гомельський 
пров. (двічі), Мінський пров. 

 
Гомельський провулок; 
Гомельский пер.; Homelskyi 
prov. 10349 (Подільський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   депутатів   трудящих 

«Про перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Являє собою хордовий 
проїзд, що з’єднує різні частини Гомель- 
ської вул. Прилучається Мінський пров. 

ської вул. до Перемоги, пл., Шевченка Та- 
раса, бульв., Дмитрівської вул. Прилуча- 
ються: Стрітенська вул., Рейтарська вул., 
Ярославів Вал, вул., Коцюбинського Ми- 
хайла, вул., Чеховський пров., Хмельниць- 
кого Богдана, вул., Гоголівська вул., Турге- 
нівська вул. 

 
Гончарна вулиця; Гончар- 
ная ул.; Honcharna vul. 10353 
(Подільський р-н). Одна з 
найдавніших вулиць. Проля- 
гає від Воздвиженської вул. 
до кінця забудови. Сполуча- 

ється сходами з Десятинним пров. 
 

Гонгадзе Георгія прос- 
пект; Гонгадзе Георгия, 
просп.; Honhadze Heorhiia, 
prosp. 10350 (Подільський р-
н). Рішення Київської 
міської ради «Про перейме- 

нування проспекту у Подільському районі 
міста Києва» від 08.02.2007 № 149/810. Про- 
лягає від «Правди», просп. до Свободи, 
просп., Косенка, вул. 

 
Гонти Івана вулиця; Гон- 
ты Ивана, ул.; Honty Ivana, 
vul. 10351 (Шевченківський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про найменування та перейменування 
вулиць м. Києва» від 20.08.1957 № 1428. 
Пролягає від Теліги Олени, вул. до Шам- 
рила Тимофія, вул. 

 
Гончара Олеся вулиця; 
Гончара Олеся, ул.; Honcha- 
ra Olesia, vul. 10352 (Шев- 
ченківський р-н). Розпоря- 
дження Київської міської 
державної       адміністрації 

«Про перейменування вулиці Чкалова на 
вулицю   Олеся   Гончара»   від   25.03.1996 
№ 453.  Пролягає  від  Великої  Житомир- 

Гончарова вулиця; Гонча- 
рова, ул.; Honcharova, vul. 
10354 (Шевченківський р-н). 
Пролягає від Балакліївської 
вул. до Естонської вул. При- 
лучаються: Невський пров., 

Бабушкіна, вул. 
 

Горбачова Омеляна вули- 
ця; Горбачева Емельяна, 
ул.; Horbachova Omeliana, 
vul. 10355 (Святошинський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету  Київської  міської 

ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання і перейменування вулиць м. Києва» 
від 20.10.1966 № 1574. Пролягає від Пере- 
моги, просп. до Чистяківської вул. Прилу- 
чаються: Стрийська вул., Червонозавод- 
ська вул., Кулібіна, вул., Червонозавод- 
ський пров. На відрізку між вулицями Чер- 
вонозаводською і Кулібіна наявний розрив 
у проляганні вулиці. 

 
Горбунова Академіка ву- 
лиця; Горбунова Академи- 
ка, ул.; Horbunova Akade- 
mika, vul. 10356 (Дарниць- 
кий р-н). Рішення виконав- 
чого    комітету    Київської 

міської ради депутатів трудящих «Про на- 
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йменування та перейменування вулиць, 
площ та парків міста» від 21.11.1961 № 2259. 
Пролягає від Бориспільської вул. до Зро- 
шувальної вул. Прилучається залізничний 
шляхопровід. 

 
Горенська вулиця; Горен- 
ская ул.; Horenska vul. 10359 
(Святошинський р-н). Ви- 
никла на межі 19-20 ст. 
Пролягає від Святошин- 
ської вул. до Львівської вул. 

і Липової вул. 
 

Гориста вулиця; Гористая 
ул.; Horysta vul. 10360 (Го- 
лосіївський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 
трудящих  «Про  наймену- 

вання та перейменування вулиць м. Киє- 
ва» від 13.10.1959 № 1710. Пролягає від 
П’ятигорської вул. до Козацької вул. При- 
лучаються: Тихорецька вул., Гористий 
пров., Москвіна, вул. 

 
Гористий провулок; Го- 
ристый пер.; Horystyi prov. 
10361 (Голосіївський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування та перейменування вулиць 
м. Києва» від 13.10.1959 № 1710. З’єднує 
різні частини П’ятигорської вул. Прилуча- 
ється Гориста вул. 

 
Горіхова вулиця; Ореховая 
ул.; Horikhova vul. 12679 
(Солом’янський р-н). Про- 
лягає від Проектної вул., ут- 
ворюючи півколо. 

 
Горлівська вулиця; Гор- 
ловская ул.; Horlivska vul. 
10362 (Дарницький р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
міських вулиць» від 29.12.1953 № 2610. Про- 
лягає від Російської вул. до Чернігівської 
вул. Прилучаються: Тростянецька вул., 
Брацлавська вул., Кронштадтська вул., Вер- 
бицького Архітектора, вул., Вірменська вул. 

 
Горовиця Олександра ву- 
лиця; Горовица Алексан- 
дра, ул.; Horovytsia Oleksan- 
dra, vul. 10357 (Солом’ян- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 

міської ради депутатів трудящих «Про 
впорядкування найменувань та перейме- 
нувань вулиць і площ м. Києва» від 
21.03.1977 № 410. Пролягає від Преобра-
женської, вул. до Червонозоряного просп. 

 
Городецького Архітектора 
вулиця; Городецкого Архи- 
тектора, ул.; Horodetskoho 
Arkhitektora, vul. 10363 (Пе- 
черський р-н). Розпоряджен- 
ня Київської міської держав- 

ної адміністрації «Про перейменування 
вулиці Карла Маркса та площі Ленінського 
комсомолу у м. Києві» від 12.03.1996 № 336. 
Пролягає від Хрещатик, вул. до Франка Іва- 
на, пл. Прилучаються: Заньковецької, вул., 
Ольгинська вул. 

 
Городище вулиця; Городи- 
ще, ул.; Horodyshche, vul. 
12621 (Деснянський р-н, 
ур. Городище). Пролягає від 
Деснянської вул. до Єднос- 
ті, вул. 

 
Городищенська вулиця; 
Городищенская ул.; Horody- 
shchenska vul. 10364 (По- 
дільський р-н). Пролягає 
від Паркової вул. до Полко- 
вої вул. 
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Городня  вулиця;  Огород- 
ная ул.; Horodnia vul. 10365 
(Солом’янський   р-н).   Ви- 
никла у 2-й пол. 19 ст. Про- 
лягає від Протасів Яр, вул., 
Нововокзальної вул. до Вол- 
гоградської  вул.  Прилуча- 

ється Докучаєвська вул. 
 

Горького вулиця; Горько- 
го, ул.; Horkoho, vul. 10367 
(Дарницький р-н). Пролягає 
від Леніна, вул. до Березне- 
вої вул. (Бортничі). Прилу- 
чаються:    Коцюбинського, 

вул., Маркса Карла, вул., Червоноармійська 
вул., Лугова вул. 

 
Горького вулиця; Горького, 
ул.; Horkoho, vul. 10369 (Дес- 
нянський р-н). Пролягає від 
Толстого, вул. до Леніна, 
вул. (Троєщина). Прилуча- 
ються: Суворова, вул., Ма- 

каренка, вул. 
 

 
 

Горького вулиця; Горького, 
ул.; Horkoho, vul. 10368 (Со- 
лом’янський р-н). Пролягає 
від Котляревського, вул. до 
Радянської вул. (Жуляни). 
Прилучається Гоголя, вул. 

Горького провулок; Горь- 
кого, пер.; Horkoho, prov. 
10370 (Голосіївський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Антоно-
вича, вул. до Великої Васильківської вул. 

 
Горюшка Георгія вулиця; 
Горюшко Георгия, ул.; Ho- 
riyshka Heorhiia, vul. 11987 
(Голосіївський р-н). Рішен- 
ня  Київської  міської  Ради 
«Про найменування нових 

вулиць у мікрорайоні Чапаєвка в Голосіїв- 
ському районі міста Києва» від 25.05.2011 
№ 189/5576. Пролягає від Бродівської вул. 
до кінця забудови. 

 
Госпітальна вулиця; Гос- 
питальная ул.; Hospitalna 
vul. 10371 (Печерський р-н). 
Виникла у серед. 19 ст. 
Пролягає від Лесі Україн- 
ки, бульв. до кінця забудо- 

ви. Прилучається Госпітальний пров. 
 

Госпітальний провулок; 
Госпитальный пер.; Hospi- 
talnyi prov. 10372 (Печер- 
ський р-н). Виник у серед. 
19 ст. Пролягає від Госпі- 
тальної вул. до тупика. 

 
Гостинна вулиця; Гостин- 
ная ул.; Hostynna vul. 10373 
(Дарницький р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 
тів трудящих «Про найме- 

нування  міських  вулиць»  від  29.12.1953 
№ 2610. Пролягає від Російської вул. до 
Руднєва, вул. 

55  



 
 

Гостинний провулок; Гос- 
тинный пер.; Hostynnyi 
prov. 10374 (Дарницький 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Славгород- 
ської вул. до Славгородського пров. 

 
Гостомельська вулиця; 
Гостомельская ул.; Hosto- 
melska vul. 10375 (Свято- 
шинський р-н). Пролягає 
від Наумова Генерала, вул. 
до Робітничої вул. Прилу- 

чаються: Рубежівська вул., Рахманінова, 
вул. 

 
Гостомельська площа; 
Гостомельская пл.; Hosto- 
melska pl. 10376 (Оболон- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради народних де- 

путатів «Про перейменування та наймену- 
вання окремих вулиць м. Києва» від 
07.04.1980 № 453. Розташована між Сте- 
ценка, вул., Міською вул., Палладіна Ака- 
деміка, просп. 

 
Гостомельське шосе; Гос- 
томельское шоссе; Hosto- 
melske shose 10377 (Оболон- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування та переймену- 
вання вулиць, площ та парків міста» від 
21.11.1961 № 2259. Рішення виконавчого 
комітету Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про впорядкування наймену- 
вань та перейменувань вулиць  і  площ 
м. Києва» від 21.03.1977 № 410. Пролягає 
від Міської вул. та Великої Кільцевої до- 
роги до межі міськради у напрямку Госто- 
меля. 

Грабовського Павла ву- 
лиця; Грабовского Павла, 
ул.; Hrabovskoho Pavla, vul. 
10378 (Голосіївський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про зміну наймену- 
вань вулиць» від 03.01.1952 № 5. Пролягає 
від Стратегічного шосе до Науки, просп. 
Прилучаються: Столєтова, вул., Велика 
Китаївська вул. 

 
Грабовського Павла про- 
вулок; Грабовского Павла, 
пер.; Hrabovskoho Pavla, 
prov. 10379 (Голосіївський 
р-н). Постанова бюро Київ- 
ського   міського   комітету 

Компартії України та виконкому Київської 
міської ради депутатів трудящих «Про на- 
йменування та перейменування вулиць 
міста Києва» від 15.07.1958 № 1249. Проля- 
гає від Столєтова, пров. до Столєтова, вул. 

 
Градинська вулиця; Гра- 
динская ул.; Hradynska vul. 
10380 (Деснянський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
народних  депутатів  «Про 

найменування і перейменування вулиць 
м. Києва» від 06.12.1991 № 916. Пролягає 
від Бальзака Оноре де, вул. до Радунської 
вул. 

 
Гранична вулиця; Гранич- 
ная ул.; Hranyсhna vul. 
12077  (Святошинський р-
н). Пролягає від Палладі- 
на Академіка, просп. до 
кінця забудови. 

 
Гребінки вулиця; Гребен- 
ки, ул.; Hrebinky, vul. 10381 
(Голосіївський р-н). Проля- 
гає від Малокитаївської 
вул. до тупика. 
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Грекова Академіка вули- 
ця; Грекова Академика, ул.; 
Hrekova Akademika, vul. 
10382 (Шевченківський р-н). 
Рішення виконавчого ко- 
мітету    Київської    міської 

ради депутатів трудящих «Про найменуван- 
ня та перейменування вулиць м. Києва» від 
20.08.1957 № 1428. Пролягає від Ризької вул. 
до Ольжича, вул. Прилучаються: Щусєва, 
вул., Подвойського, вул., Котовського, вул. 

 
Гречка Маршала вулиця; 
Гречко Маршала, ул.; Hrech- 
ka Marshala, vul. 10383 (По- 
дільський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету 
Київської міської ради де- 

путатів трудящих «Про впорядкування на- 
йменувань  та  перейменування  вулиць 
м. Києва» від 15.11.1976 № 1345. Пролягає 
від Інтернаціональної пл. до «Правди», 
просп. та Гонгадзе Георгія, просп. Прилу- 
чаються: Ракетна вул., Порічкова вул., Зем- 
лянична вул., Баклажанна вул., Огіркова 
вул., Кукурудзяна вул., Сирецький проїзд, 
Малинова вул., Смородинова вул., Ананас- 
на вул., Абрикосова вул., Кальвільна вул., 
Сирецько-Садова вул., Північно-Сирецька 
вул. 

 
Григоренка Петра про- 
спект; Григоренко Петра, 
просп.; Hryhorenka Petra, 
prosp. 10384 (Дарницький 
р-н). Розпорядження Київ- 
ської міської ради народних 

депутатів та Київської міської державної 
адміністрації «Про найменування нових 
вулиць на масиві Осокорки-Позняки Хар- 
ківського району м. Києва» від 13.07.1993 
№ 96/737. Пролягає від магістралі вздовж 
залізниці до кінця забудови. Прилучають- 
ся: Тепловозна вул., Олени Пчілки, вул., 
Ахматової Анни, вул., Княжий Затон, вул., 
Драгоманова, вул., Бажана Миколи, 
просп., Мишуги Олександра, вул., Гришка 

Михайла, вул., Гмирі Бориса, вул., Кру- 
шельницької Соломії, вул. 

 
Григоровича-Барського 
вулиця; Григоровича-Бар- 
ского, ул.; Hryhorovycha- 
Barskoho, vul. 10385 (Свято- 
шинський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 

ської  міської  ради  народних  депутатів 
«Про найменування нових вулиць на жит- 
ловому масиві Південна Борщагівка» від 
03.04.1981 № 583. Пролягає від Великої 
Окружної вул. до Симиренка, вул. 

 
Гришка Миколи вулиця; 
Гришко Николая, ул.; 
Hryshka Mykoly, vul. 10386 
(Деснянський р-н). Рішення 
Київської міської ради «Про 
найменування    нових    ву- 

лиць  та  провулків  у  котеджному  селищі 
«Деснянське» в Деснянському районі м. Ки- 
єва» від 28.04.2011 № 156/5543. Пролягає від 
Даля Олександра, вул. до Леніна, вул. 

 
Гришка Михайла вулиця; 
Гришко Михаила, ул.; Hry- 
shka Mykhaila, vul. 10387 
(Дарницький р-н). Розпоря- 
дження Київської міської 
ради народних депутатів та 

Київської міської державної адміністрації 
«Про найменування нових вулиць на маси- 
ві Осокорки-Позняки Харківського району 
м. Києва» від 13.07.1993 № 96/737. Проля- 
гає від Гмирі Бориса, вул. до Григоренка 
Петра, просп. 

 
Грінченка Бориса вулиця; 
Гринченко Бориса, ул.; Hrin- 
chenka Borysa, vul. 10388 
(Шевченківський р-н). Рі- 
шення виконавчого комітету 
Київської  міської  ради  на- 

родних депутатів «Про перейменування ву- 
лиці та площі м. Києва» від 22.12.1988 №1239. 
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Пролягає від Незалежності Майдану до Про- 
різної вул. 

 
Грінченка Миколи вули- 
ця; Гринченко Николая, 
ул.; Hrinchenka Mykoly, vul. 
10389 (Голосіївський р-н, 
Солом’янський р-н). Рішен- 
ня   виконавчого   комітету 

Київської міської ради депутатів трудящих 
«Про найменування та перейменування ву- 
лиць, площ та парків міста» від 21.11.1961 
№ 2259. Пролягає від Протасів Яр, вул. до 
Саперно-Слобідської вул. Прилучаються: 
Байкова вул., Кіровоградська вул. 

 
Гродненська вулиця; Грод- 
ненская ул.; Hrodnenska vul. 
10390 (Дніпровський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Алма-Атин- 
ської вул. до Азербайджанської вул. Прилу- 
чаються: Новаторів, вул., Бишівський пров., 
Васнецова, вул., Микешина, вул., Бакин- 
ських Комісарів, вул., Гродненський пров. 

 
Гродненський провулок; 
Гродненский пер.; Hrodnen- 
skyi prov. 10391 (Дніпров- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих   «Про   перейменування   вулиць 
м. Києва» від 05.07.1955 № 857. Пролягає 
від Гродненської вул. до кінця забудови. 
Прилучається проїзд до Микешина, вул. та 
Бишівського пров. 

 
Грозненська вулиця; Гроз- 
ненская ул.; Hroznenska vul. 
10392 (Шевченківський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Бакинської 
вул. до кінця забудови. Прилучаються: Ча- 
плигіна, вул., Бугорна вул. 

 
Громадська вулиця; Гро- 
мадская ул.; Hromadska vul. 
10393 (Солом’янський р-н). 
Постанова бюро Київського 
міського комітету Компартії 
України та виконкому Київ- 

ської   міської   ради   депутатів   трудящих 
«Про найменування та перейменування ву- 
лиць міста Києва» від 15.07.1958 № 1249. 
Пролягає від Провідницької вул. до Радіс- 
ної вул. Прилучається Привітна вул. 

 
Громової Уляни вулиця; 
Громовой Ульяны, ул.; Hro- 
movoi Uliany, vul. 10394 
(Солом’янський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
міських вулиць» від 29.12.1953 № 2610. 
Пролягає від Олексіївської вул. до Гаріна 
Бориса, вул. та Радченка Петра, вул. При- 
лучаються: Кишинівська вул. (двічі), про- 
їзд без назви до Червонозоряного просп. 

 
Грузинська вулиця; Гру- 
зинская ул.; Hruzynska vul. 
10395 (Дарницький р-н). 
Пролягає від Харківського 
шосе до Борової вул. Прилу- 
чається Ташкентська вул. 

 
Грузинський провулок; 
Грузинский пер.; Hruzyn- 
skyi prov. 10396 (Дарниць- 
кий р-н). Рішення виконав- 
чого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування міських ву- 
лиць» від 29.12.1953 № 2610. Пролягає від 
Харківського шосе до Ялинкової вул. При- 
лучаються: Ташкентська вул., Борова вул. 
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Грушева вулиця; Грушевая 
ул.; Hrusheva vul. 11988 
(Солом’янський р-н). Про- 
лягає від Кільцевої дороги 
до Межової вул. 

 
Грушевського Михайла 
вулиця; Грушевского Ми- 
хаила, ул.; Hrushevskoho 
Mykhaila, vul. 10397 (Печер- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 

міської ради народних депутатів «Про най- 
менування вулиць і повернення вулицям 
історичних назв» від 06.09.1991 № 561. 
Пролягає від Європейської пл. до Арсе- 
нальної пл. Прилучаються: Петрівська 
алея, Музейний пров. (двічі), Садова вул., 
Шовковична вул., Конституції, пл., Лип- 
ська вул., Кріпосний пров. 

 
Гулака Миколи вулиця; 
Гулака Николая, ул.; Hulaka 
Mykoly, vul. 10399 (Оболон- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування та переймену- 
вання вулиць, площ та парків міста» від 
21.11.1961 № 2259. Пролягає від Автозавод- 
ської вул. до Бережанської вул. 

 
Гулака-Артемовського 
провулок; Гулака-Арте- 
мовского, пер.; Hulaka-Arte- 
movskoho, prov. 10398 (Голо- 
сіївський р-н). Пролягає від 
Червонозоряного просп. до 

Козацької вул.  

вання та перейменування вулиць м. Киє- 
ва» від 10.09.1968 № 1494. Рішення вико- 
навчого комітету Київської міської ради 
депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць і площ м. Киє- 
ва» від 29.07.1969 № 1306. Пролягає від 
Строкача Тимофія, вул. до Верховинця Ва- 
силя, вул. 

 
Гусовського вулиця; Гу- 
совского, ул.; Husovskoho, 
vul. 10401 (Печерський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
народних  депутатів  «Про 

перейменування вул. Кловської на вул. Гу- 
совського в Печерському районі» від 
25.02.1985 № 134. Пролягає від Кловського 
узвозу до Печерської пл. Прилучаються: 
Різницька вул., Рибальська вул., Панаса 
Мирного, вул. 

 
Гучний провулок; Гучный 
пер.; Huchnyi prov. 10402 
(Солом’янський р-н). Про- 
лягає від Головка Андрія, 
вул. до Народної вул. 

 
Давидова Олексія буль- 
вар; Давыдова Алексея, 
бульв.; Davydova Oleksiia, 
bulv. 10403 (Дніпровський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 

ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання та перейменування вулиць і площ 
м. Києва» від 24.03.1964 № 379. Пролягає 
від Ентузіастів, вул. (двічі). Прилучається 
Русанівський бульв. 

 

Гурамішвілі Давида вули- 
ця; Гурамишвили Давида, 
ул.; Huramishvili Davyda, 
vul. 10400 (Святошинський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету  Київської  міської 

ради депутатів трудящих «Про наймену- 

Далека вулиця; Далекая 
ул.; Daleka vul. 10404 (Со- 
лом’янський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 
тів трудящих «Про найме- 

нування та перейменування вулиць 
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м. Києва» від 13.10.1959 № 1710. Пролягає 
від Добрузької вул. до Потебні Академіка, 
вул. Прилучається Яна Райніса, вул. 

 
Даля Олександра вулиця; 
Даля Александра, ул.; Dalia 
Oleksandra, vul. 11989 (Дес- 
нянський р-н). Рішення Ки- 
ївської міської ради «Про 
найменування   нових   ву- 

лиць та провулків у котеджному селищі 
«Деснянське»   в   Деснянському   районі 
м. Києва» від 28.04.2011 № 156/5543. Про- 
лягає від Гришка Миколи, вул. до Леніна, 
вул. Прилучаються: Сухомлинського Ва- 
силя, вул., Шелеста Петра, вул., Сови Анд- 
рія, вул., Степовий пров., Деснянський 
пров., Вербний пров., Лозовий пров. 

 
Дамбова вулиця; Дамбовая 

 

 
 
 

 
 

Садової 11 вул. 

Дамбова 2 вулиця; Дамбо- 
вая  2  ул.;  Dambova  2  vul. 
12411 (Дніпровський р-н, 
СТ «Червона Троянда»). 
Пролягає від Канальної 1 
вул. до кінця забудови. 
 
Дамбова 3 вулиця; Дамбо- 
вая  3  ул.;  Dambova  3  vul. 
12412 (Дніпровський р-н, 
СТ «Червона Троянда»). 
Пролягає від Дамбової 1 
вул.  і  Канальної  1  вул.  до 
 
 
Данченка Сергія вулиця; 
Данченко Сергея, ул.; Dan- 
chenka Serhiia, vul. 10405 
(Подільський р-н). Рішення 
Київської міської ради «Про 
найменування вулиць у По- 

ул.; Dambova vul. 11990 (Дні- 
провський р-н, СТ «Червона 
Троянда»). Рішення Київ- 
ської міської ради «Про на- 
йменування нової вулиці в 

Дніпровському районі міста Києва» від 
23.06.2011 № 263/5660. Пролягає від Цен- 
тральної Садової вул. до Канальної 10 вул., 
до Подільсько-Воскресенського мостового 
переходу. Прилучаються: Садова 32 вул., 
Садова 34 вул., Канальна 11 вул., Канальна 
12 вул. 

 
Дамбова 1 вулиця; Дам- 
бовая 1 ул.; Dambova 1 vul. 
12410 (Дніпровський р-н, 
СТ «Червона Троянда»). 
Пролягає від Канальної 1 
вул.  до  Дамбової  вул.,  до 

Подільсько-Воскресенського мостового пе- 
реходу. Прилучаються: Канальна 2 вул., Ка- 
нальна 3 вул., Канальна 4 вул., Канальна 5 
вул., Канальна 6 вул., Канальна 7 вул., Ка- 
нальна 8 вул., Канальна 9 вул., Канальна 10 
вул. 

дільському районі м. Києва» від 01.11.2012 
№ 228/8512. Пролягає від Полкової вул. до 
кінця забудови. Прилучаються: Кавалерідзе 
Івана, вул., Нарбута Георгія, вул. 

 
Данькевича Костянтина 
вулиця; Данькевича Кон- 
стантина, ул.; Dankevycha 
Kostiantyna, vul. 10406 (Дес- 
нянський р-н). Рішення ви- 
конавчого   комітету   Київ- 

ської міської ради народних депутатів «Про 
найменування нових вулиць» від 18.08.1987 
№ 841. Пролягає від Закревського Миколи, 
вул. до Бальзака Оноре де, вул. Прилучаєть- 
ся Маяковського Володимира, просп. 

 
Дарвіна вулиця; Дарвина, 
ул.; Darvina, vul. 10407 (Пе- 
черський р-н). Постанова 
Президії Київської міської 
ради робітничих, селян- 
ських та червоноармійських 

депутатів «Про перейменування вулиць 
м. Києва» від 11.11.1938 № 1082/6. Постанова 
виконавчого   комітету   Київської   міської 
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ради депутатів трудящих «Про впорядку- 
вання найменувань площ, вулиць та провул- 
ків м. Києва» від 06.12.1944 № 286/2. Проля- 
гає від Крутого узвозу до Шовковичної вул. 

 
Дарницький бульвар; Дар- 
ницкий бульв.; Darnytskyi 
bulv. 10408 (Дніпровський 
р-н). Пролягає від Малиш- 
ка Андрія, вул. до Жмачен- 
ка Генерала, вул. Прилуча- 

ються: Бойченка Олександра, вул., Шалетт 
Міста, вул. 

Дашавська вулиця; Да- 
шавская ул.; Dashavska vul. 
10409 (Солом’янський р-н). 
Постанова бюро Київсько- 
го міського комітету Ком- 
партії України та виконав- 

чого комітету Київської міської ради 
депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць м. Києва» від 
15.07.1958 № 1249. Пролягає від Маміна- 
Сибіряка, вул. до Індустріального пров. 
Прилучається Польова вул. 

 
Дачна вулиця; Дачная ул.; 
Dachna vul. 12636 (Деснян- 
ський р-н). Пролягає від 
Дачної 1 вул. до кінця забу- 
дови (Селище Радистів). 

 
Дачна  1  вулиця;  Дачная  1 
ул.; Dachna 1 vul. 12637 (Дес- 
нянський р-н). Пролягає від 
Дачної вул. до кінця забудови 
(Селище Радистів). 

 
Дачна 2 вулиця; Дачная 2 
ул.; Dachna 2 vul. 12638 
(Деснянський р-н). Проля- 
гає від Дачної 1 вул. до Рубі- 
нового пров. (Селище Ра- 
дистів). 

 
Дачна  4  вулиця;  Дачная  4 
ул.; Dachna 4 vul. 12639 (Дес- 
нянський р-н). Пролягає від 
початку забудови до кінця за- 
будови, поблизу Діамантово- 
го пров. (Селище Радистів). 

 
Дачний провулок; Дачный 
пер.; Dachnyi prov. 12635 
(Деснянський р-н). Проля- 
гає від безіменного проїз- 
ду до кінця забудови, по- 
близу      Радистів,      пров. 

(Селище Радистів). 

 

Двінська вулиця; Двин- 
ская ул.; Dvinska vul. 10410 
(Дніпровський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради де- 
путатів    трудящих    «Про 

найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Астрахан- 
ської вул. до Лохвицької вул. Прилучають- 
ся: Хорольська вул., Хорольський пров., 
Краснокутська вул.,  Краснокутський 
пров., Сосницька вул. 

 
Дегтярівська вулиця; Дег- 
тяревская ул.; Dehtiarivska 
vul. 10413 (Шевченківський 
р-н). Розпорядження Київ- 
ської міської ради народ- 
них депутатів та Київської 

міської державної адміністрації «Про по- 
вернення вулицям історичних назв, пере- 
йменування парків культури та відпочин- 
ку, станцій метро» від 02.02.1993 № 16/116. 
Пролягає від Артема, вул. до Перемоги, 
просп. Прилучаються: Лук’янівська пл., 
Дмитрівська вул., Білоруська вул., Берди- 
чівська, вул., Довнар-Запольського, вул., 
Сім’ї Хохлових, вул., Зоологічна вул., 
Оранжерейна вул., Теліги Олени, вул., 
Шевцова Івана,  вул.,  Перовської  Со- 
фії, вул., Шпака Миколи, вул., Лагерна 
вул. 
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Дегтярна вулиця; Дегтяр- 
ная ул.; Dehtiarna vul. 10414 
(Подільський р-н). Одна з 
давніх вулиць Києва (19 ст.). 
Пролягає від Воздвижен- 
ської вул. до Киянівського 

пров. Прилучається Кожум’яцька вул. 
 

Дежнєва вулиця; Дежнева, 
ул.; Dezhnieva, vul. 10415 
(Солом’янський р-н). Проля- 
гає від Кіровоградської вул. 
до Нечуя-Левицького, вул. і 
Монтажників,  вул.  Прилу- 

чаються: Травнева вул., Дежнєва, пров. (дві- 
чі), Куп’янський пров., Лисичанська вул. 

 
Дежнєва провулок; Дежнева, 
пер.; Dezhnieva, prov. 10416 
(Солом’янський р-н). Проля- 
гає від Дежнєва, вул. (двічі, 
утворюючи напівкільце). 

 
Декабристів вулиця; Де- 
кабристов, ул.; Dekabrystiv, 
vul. 10417 (Дарницький р-н). 
Постанова виконавчого ко- 
мітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про впорядкування найменувань площ, 
вулиць та провулків м. Києва» від 06.12.1944 
№ 286/2. Рішення виконавчого комітету Ки- 
ївської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про впорядкування найменувань та пере- 
йменувань вулиць м. Києва» від 18.04.1983 
№ 613. Рішення виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради народних депутатів «Про 
перейменування та найменування вулиць і 
площ м. Києва» від 29.12.1984 № 1116. Про- 
лягає від Вербицького Архітектора, вул. до 
Бажана Миколи, просп. 

 
Делегатський провулок; 
Делегатский пер.; Delehatskyi 
prov. 10418 (Шевченківський 
р-н). Пролягає від Овруцької 
вул. до кінця забудови. 

Демидівська вулиця; Деми- 
довская ул.; Demydivska vul. 
10419 (Дарницький р-н). Про- 
лягає від Озерної вул. до 
Жданова, вул. Прилучають- 
ся: Чапаєва, вул., Садова вул., 

Суворова, вул., Чкалова, вул., Лісовий пров. 
 

Деміївська вулиця; Деме- 
евская ул.; Demiivska vul. 
10420 (Голосіївський р-н). 
Сучасна назва з 50-х  рр. 
20 ст. Пролягає від Черво- 
нозоряного  просп.  до  Ко- 

зацької вул. Прилучаються: Козацька вул. 
(початок), Деміївський пров., Бурмистен- 
ка, пров., Буйка Професора, вул., Ніко- 
польська вул., Ужгородська вул., Василь- 
ківський пров., Криворізька вул., Хотівська 
вул., Стельмаха Михайла, вул. 

 
Деміївський провулок; Де- 
меевский пер.; Demiivskyi 
prov. 10421 (Голосіївський 
р-н). Постанова виконавчо- 
го комітету Київської місь- 
кої  ради  депутатів  трудя- 

щих «Про впорядкування найменувань 
площ, вулиць та провулків м. Києва» від 
06.12.1944 № 286/2. Пролягає від 40-річчя 
Жовтня, просп. до Деміївської вул. 

 
Депутатська вулиця; Де- 
путатская ул.; Deputatska 
vul. 10422 (Святошинський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про перейменування вулиць м. Києва» 
від 05.07.1955 № 857. Пролягає від Героїв 
Бреста, пл. до Краснова Миколи, вул. При- 
лучаються: Вітрука Генерала, вул., Вер- 
надського Академіка, бульв., Сільська вул. 

 
Деревообробна вулиця; 
Деревоотделочная ул.; De- 
revoobrobna vul. 10423 (Го- 
лосіївський р-н). Постанова 
бюро  Київського  міського 
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комітету Компартії України та виконавчо- 
го комітету Київської міської ради депута- 
тів трудящих «Про найменування та пере- 
йменування вулиць м. Києва» від 15.07.1958 
№ 1249. Пролягає від Будіндустрії, вул. до 
кінця промислової забудови. 

 
Деревообробний провулок; 
Деревоотделочный пер.; De- 
revoobrobnyi prov. 10424 (Го- 
лосіївський р-н). Постанова 
бюро Київського міського 
комітету Компартії України 

та виконавчого комітету Київської міської 
ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання та перейменування вулиць м. Києва» 
від 15.07.1958 № 1249. Пролягає від Набе- 
режно-Печерської дороги до тупика. 

 
Десенський провулок; Де- 
сенский пер.; Desenskyi prov. 
11991 (Деснянський р-н). Рі- 
шення Київської  міської 
ради «Про найменування 
нових вулиць та провулків у 

котеджному селищі «Деснянське» в Деснян- 
ському   районі   м.   Києва»   від   28.04.2011 
№ 156/5543. Рішення Київської міської ради 
«Про внесення змін до рішення № 156/5543» 
від 01.11.2012 № 230/8514. Пролягає між Ше- 
леста Петра, вул. і Даля Олександра, вул. 

 
Деснянська вулиця; Дес- 
нянская ул.; Desnianska vul. 
10425 (Деснянський р-н). 
Пролягає від Леніна, вул. 
до Лермонтова, вул. (Троє- 
щина). Прилучається Мічу- 

ріна, вул. 
 
Деснянська вулиця; 
Деснянская ул.; 
Desnianska vul. 12428 
(Дніпровський р-н). 
Пролягає вздовж 
узбережжя Десенки до 
проїзду до Са дової  209  

вул.  і  Малинівської вул. 

Деснянська вулиця; Дес- 
нянская ул.; Desnianska vul. 
10426 (Солом’янський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Виборзької 
вул. до Тупікова Генерала, вул. Прилуча- 
ється Машинобудівна вул. 

 
Деснянський провулок; 
Деснянский пер.; Desnian- 
skyi prov. 12708 (Деснян- 
ський р-н). Пролягає від Ле- 
ніна, вул. до кінця забудови. 

 
Десятинна вулиця; Деся- 
тинная ул.; Desiatynna vul. 
10427 (Шевченківський р-н). 
Газета «Кіевлянинъ» «О 
наименовании некоторых 
улиц и площадей в Киеве» 

від 14.08.1869 № 95. Пролягає від Михайлів- 
ської пл. до Володимирської вул. і Андріїв- 
ського узвозу. 

 
Десятинний провулок; Де- 
сятинный пер.; Desiatynnyi 
prov. 10428 (Шевченківсь- 
кий р-н). Пролягає від Во- 
лодимирської вул. до кінця 
забудови. 

 
Дехтяренка Петра вули- 
ця; Дехтяренко Петра, ул.; 
Dehtiarenka Petra, vul. 10412 
(Оболонський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради де- 

путатів трудящих «Про найменування но- 
вих вулиць на житловому масиві «Обо- 
лонь» і перейменування деяких вулиць і 
площ м. Києва» від 14.12.1970 № 2210. Про- 
лягає від Добрининської вул. до кінця за- 
будови. Прилучаються: Шахтарська вул., 
Лугова вул., Полярна вул. 
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Джаліля Муси вулиця; 
Джалиля Мусы, ул.; Dzhali- 
lia Musy, vul. 10429 (Поділь- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування та переймену- 
вання  вулиць  м.  Києва»  від  20.08.1957 
№ 1428. Пролягає від Канівської вул. до 
Свободи, просп. Прилучаються: Бестуже- 
ва Олександра, вул., Межовий пров. 

 
Джерельна вулиця; Дже- 
рельная ул.; Dzherelna vul. 
12080 (Дарницький р-н). Про- 
лягає від Березневої вул. до 
кінця забудови. (Бортничі). 

 
Джерельна вулиця; Дже- 
рельная ул.; Dzherelna vul. 
12081 (Оболонський р-н). 
Постанова бюро Київсько- 
го міського комітету Ком- 
партії України та виконко- 

му Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць міста Києва» від 15.07.1958 
№ 1249. Пролягає від Дніпроводської вул. 
до кінця забудови. (Селище ДВС). Прилу- 
чається Джерельний пров. 

 
Джерельний провулок; 
Джерельный пер.; Dzhe- 
relnyi prov. 12082 (Оболон- 
ський р-н). Постанова бюро 
Київського міського комі- 
тету Компартії України та 

виконкому Київської міської ради депута- 
тів трудящих «Про найменування та пере- 
йменування вулиць м. Києва» від 15.07.1958 
№ 1249. Пролягає від Восьмого Березня, 
вул. до Джерельної вул. 

 
Дзержинського вулиця; 
Дзержинского, ул.; Dzer- 
zhynskoho, vul. 10430 (Дес- 
нянський р-н). Пролягає від 
Фрунзе, вул. до Миру, вул. 

Дзержинського площа; 
Дзержинского, пл.; Dzer- 
zhynskoho, pl. 10431 (Голо- 
сіївський р-н). Розташована 
між Великою 
Васильківською вул.,    
Кудрі    Івана,    вул., 

Дружби Народів, бульв., Залізничним шосе, 
Антоновича, вул., Червоноармійським пров. 

 
Дибенка Павла вулиця; 
Дыбенко Павла, ул.; Dyben- 
ka Pavla, vul. 10432 (Обо- 
лонський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про найменування нових 
вулиць на житловому масиві «Оболонь» і 
перейменування деяких вулиць і  площ 
м. Києва» від 14.12.1970 № 2210. Пролягає 
від Богатирської вул. до кінця забудови. 
Прилучається Лебединська вул. 

 
Диканський провулок; Ди- 
каньский пер.; Dykanskyi 
prov. 10433 (Дарницький р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   депутатів   трудящих 

«Про найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Харківсько- 
го шосе до Ташкентської вул. 

 
Димерська вулиця; Дымер- 
ская ул.; Dymerska vul. 10434 
(Святошинський р-н).  Про- 
лягає від Наумова Генерала, 
вул. до Робітничої вул. При- 
лучаються:       Рубежівська 

вул., Рахманінова, вул., Клавдіївська вул. 
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Димитрова вулиця; Дими- 
трова, ул.; Dymytrova, vul. 
10436 (Деснянський р-н). 
Пролягає від Довженка, 
вул. до Маркса Карла, вул. 
(Троєщина). 

 
Діамантовий провулок; 
Диамантовый пер.; Diaman- 
tovyi prov. 12628 (Деснян- 
ський р-н). Пролягає від без- 
іменного проїзду до кінця 
забудови, поблизу Дачної 4 

вул. (Селище Радистів). 
 

Дібровна вулиця; Дибров- 
ная ул.; Dibrovna vul. 10437 
(Голосіївський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради депу- 
татів  трудящих  «Про  на- 

йменування  та  перейменування  вулиць 
м. Києва» від 13.10.1959 № 1710. Пролягає 
від Столичного шосе до Лісничої вул. При- 
лучаються: Заливна вул., Дібровний пров., 
Підбірний пров., Підбірна вул., Ліснича вул. 

 
Дібровний провулок; Диб- 
ровный пер.; Dibrovnyi prov. 
10438 (Голосіївський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування та перейменування вулиць 
м. Києва» від 13.10.1959 № 1710. Пролягає 
від Столичного шосе до Дібровної вул. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ділова вулиця; Деловая 
ул.; Dilova vul. 10435 (Голо 
сіївський р-н, Печерський 
р-н). Рішення Київської 
міської ради «Про повер- 
нення  історичних  назв  
та перейменування вулиць, 

площ, провулків у місті Києві» від 
13.11.2014 № 373/373. Пролягає від Барбюса 
Анрі, вул. до Короленківської вул. і 
Малевича Казимира, вул. Прилучаються: 
Велика Васильківська вул., Антоновича, 
вул. 

 
 
 
 
 
 

Дмитрівська вулиця; 
Дмитриевская ул.; Dmytriv- 
ska vul. 10439 (Подільський 
р-н). Відома з 19 ст. Проля- 
гає від Хвойки Вікентія, 
вул.  до  Тульчинської  вул. 

(Куренівка). 
 
Дмитрівська вулиця; Дмит- 
риевская ул.; Dmytrivskа vul. 
10440 (Шевченківський р-н). 
Розпорядження Київської 
міської ради народних де- 
путатів та Київської міської 

державної адміністрації «Про повернення 
вулицям історичних назв, перейменуван- 
ня парків культури та відпочинку, станцій 
метро» від 02.02.1993 № 16/116. Пролягає 
від Перемоги, пл. до Лук’янівської пл. 
Прилучаються: Шевченка Тараса, бульв., 
Гончара Олеся, вул., Бульварно-
Кудрявська, вул., Павлівська вул., Річна 
вул., Полтавська вул., Чорновола 
В’ячеслава, вул., Кравченка Миколи, вул., 
Коперніка, вул., Дегтярівська вул. 
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Дніпрова вулиця; 
Днепровая ул.; Dniprova 
vul. 10441 (Дарницький р-
н). Відома з 1950-х рр. 
Пролягає від Тальнівської 
вул. до Зовнішньої вул. 

 
Дніпровий провулок; 
Днепровый пер.; Dniprovyi 
prov. 12083 (Дарницький 
р-н). Пролягає від 
Тальнівської вул. до кінця 
забудови. Прилучається  
Зоотехніків,  вул. 
 
Дніпроводська вулиця; 
Днепроводская ул.; 
Dniprovodska vul. 10442 
(Оболонський р-н). 
Постанова бюро 
Київського міського 
комітету Компартії 
України та 

виконавчого комітету Київської міської 
ради депутатів трудящих «Про 
найменування та перейменування 
вулиць м. Києва» від 15.07.1958 № 1249. 
Пролягає від шосе Київ – Іванків – 
Овруч (продовження Мінського 
проспекту) до шосе на місто Вишгород 
та Богатирської вул. Прилучаються: 
Морозова Павлика, вул., Восьмого 
Березня, вул., Джерельна вул. 
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Дніпровська вулиця; Дне- 
провская ул.; Dniprovska vul. 
12529  (Оболонський  р-н, 
СТ «Дніпровське-1», «Зеле- 
ний бір»). Пролягає вздовж 
берегової лінії Дніпра до кін- 

ця забудови. Прилучаються: Садова 3 вул., 
Садова 2 вул., Садова 1 вул., Садовий пров. 

 
Дніпровська набережна; 
Днепровская наб.; Dniprov- 
ska nab. 10443 (Дніпров- 
ський р-н, Дарницький р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 

ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання та перейменування вулиць і площ 
м. Києва» від 31.10.1967 № 1826. Пролягає 
від Патона, мосту до Бажана Миколи, 
просп. Прилучаються: Возз’єднання, 
просп., Серафимовича, вул., Тичини Пав- 
ла, просп., Березняківська вул., Залізнич- 
ний міст, Причальна вул., Здолбунівська 
вул., Ахматової Анни, вул., Княжий Затон, 
вул., Іжевська вул. 

 
Дніпровський узвіз; Дне- 
провский спуск; Dniprov- 
skyi uzviz 10444 (Печер- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про перейменування вулиць по 
Кіровському     району»     від     19.03.1940 
№ 25/20. Постанова виконавчого комітету 
Київської міської ради депутатів трудя- 
щих «Про впорядкування найменувань 
площ, вулиць та провулків м. Києва» від 
06.12.1944 № 286/2. Пролягає від Андрія 
Первозванного, пл. до Набережного шосе. 
Прилучається Героїв Крут, алея. 

ської міської ради депутатів трудящих «Про 
найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Вірменської 
вул. до Колекторної вул. Прилучаються: 
Чернігівська вул., Бажана Миколи, просп. 

 
Дніпропетровська вулиця; 
Днепропетровская ул.; Dni- 
propetrovska vul. 10446 (Со- 
лом’янський р-н). Пролягає 
від Волинської вул. до кінця 
забудови. 

 
Дніпропетровське шосе; 
Днепропетровское шоссе; 
Dnipropetrovske shose 10447 
(Голосіївський р-н). Проля- 
гає від Столичного шосе до 
межі міськради. 

 
Дністровська вулиця; Днес- 
тровская ул.; Dnistrovska vul. 
10448 (Солом’янський р-н). 
Рішення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради де- 
путатів трудящих «Про пе- 

рейменування вулиць м. Києва» від 05.07.1955 
№ 857. Пролягає від Машинобудівної вул. до 
Тупікова Генерала, вул. 

 
Добрий Шлях вулиця; 
Добрый Шлях, ул.; Dobryi 
Shliakh, vul. 10449 (Голосі- 
ївський р-н). Відома з 2-ї 
пол. 19 ст. Пролягає від Го- 
лосіївської вул. до Блакит- 

ного, вул. Прилучаються: Голосіївський 
пров., Стрілкова вул., Кошового Олега, 
пров., Снайперська вул., Конотопська вул., 
Конотопський пров., Листопадний пров., 
Тихвінський пров. 

 

Дніпродзержинська вули- 
ця; Днепродзержинская ул.; 
Dniprodzerzhynska vul. 10445 
(Дарницький р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 

Добринінська вулиця; До- 
брынинская ул.; Dobrynin- 
ska vul. 10450 (Оболонський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
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ради народних депутатів «Про переймену- 
вання та найменування  окремих  вулиць 
м. Києва» від 07.04.1980 № 453. Пролягає 
від Автозаводської вул. до Малиновського 
Маршала, вул. Прилучаються: Дехтяренка 
Петра, вул., Вербова вул., Богатирська вул. 
(шляхопровід). 

кого комітету Компартії України та вико- 
навчого комітету Київської міської ради 
депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць м. Києва» від 
15.07.1958 № 1249. Пролягає від Добросу- 
сідської вул. до Червоної вул. Прилучаєть- 
ся Червоний пров. 

 

Добробутна вулиця; До- 
бробутная ул.; Dobrobutna 
vul. 12681 (Солом’янський 
р-н). Пролягає від Леніна, 
вул. до Грушевої вул. 

 
Добролюбова вулиця; До- 
бролюбова, ул.; Dobroliubo- 
va, vul. 10451 (Печерський 
р-н). Пролягає від Звіри- 
нецької вул. до Тимірязєв- 
ського пров. Прилучається 

Новоселицька вул. 
 

Добролюбова провулок; 
Добролюбова, пер.; Dobro- 
liubova, prov. 10452 (Печер- 
ський р-н). Пролягає від 
Вільшанської вул. до Звіри- 
нецької вул. 

 
Добросусідська вулиця; 
Добрососедская ул.; Dobro- 
susidska vul. 10453 (Солом’ян- 
ський р-н). Постанова бюро 
Київського міського коміте- 
ту Компартії України та ви- 

конавчого комітету Київської міської ради 
депутатів трудящих «Про найменування та 
перейменування вулиць м. Києва» від 
15.07.1958 № 1249. Пролягає від Крутогірної 
вул. до Пржевальського, вул. Прилучаються: 
Рибна вул., Добросусідський пров. 

 
Добросусідський прову- 
лок; Добрососедский пер.; 
Dobrosusidskyi prov. 10454 
(Солом’янський р-н). Поста- 
нова бюро Київського місь- 

Доброхотова Академіка 
вулиця; Доброхотова Ака- 
демика, ул.; Dobrokhotova 
Akademika, vul. 10455 (Свя- 
тошинський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 

ської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про найменування нових вулиць на жит- 
ловому масиві «Оболонь» і перейменуван- 
ня деяких вулиць і площ м. Києва» від 
14.12.1970 № 2210. Пролягає від Вернад- 
ського Академіка, бульв. до Палладіна 
Академіка, просп. Прилучаються: Серпова 
вул., Семашка, вул. 

 
Добрузька вулиця; Доб- 
ружская ул.; Dobruzka vul. 
10456 (Солом’янський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування та перейменування вулиць 
м. Києва» від 20.08.1957 № 1428. Пролягає 
від Лепсе Івана, бульв. до кінця забудови. 
Прилучається Потебні Академіка, вул. 

 
Доватора Генерала вули- 
ця; Доватора Генерала, ул.; 
Dovatora Henerala, vul. 
10457 (Голосіївський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
міських вулиць» від 29.12.1953 № 2610. 
Пролягає від П’ятигорської вул. до Гвар- 
дійської вул. (двічі). Прилучаються: 
Сквирська вул., Тихорецька вул., Доватора 
Генерала, пров., П’ятигорський пров. На 
перетині з Доватора Генерала, пров. розга- 
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лужується на дві вулиці, які прямують до 
Гвардійської вул. 

 
Доватора Генерала прову- 
лок; Доватора Генерала, пер.; 
Dovatora Henerala, prov. 10458 
(Голосіївський р-н). Проля- 
гає від Козацької вул. до До- 
ватора Генерала, вул. При- 

лучається П’ятигорська вул. 
 

Довбуша Олекси вулиця; 
Довбуша Олексы, ул.; Dov- 
busha Oleksy, vul. 10459 
(Дніпровський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради де- 

путатів трудящих «Про найменування 
міських вулиць» від 29.12.1953 № 2610. 
Пролягає від Алма-Атинської вул. до ту- 
пика. Прилучаються: Шляховиків, вул., 
Сергія Лазо, вул., Сеноманська вул., Мар- 
ганецька вул., Новоросійська вул. 

 
Довженка вулиця; Довжен- 
ко, ул.; Dovzhenka, vul. 
10460 (Деснянський р-н). 
Пролягає від Димитрова, 
вул. до Кірова, вул. (Троє- 
щина). Прилучаються: Мар- 

кса Карла, вул., Запорожця Петра, вул. 
 

Довженка Олександра ву- 
лиця; Довженко Алексан- 
дра, ул.; Dovzhenka Olek- 
sandra, vul. 10461 (Шевчен- 
ківський р-н). Рішення ви- 
конавчого   комітету   Київ- 

ської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про  найменування  та  перейменування 
вулиць  м.  Києва»  від  13.10.1959  № 1710. 
Пролягає від Перемоги, просп. до Дегтя- 
рівської вул. Прилучаються: Потьє Ежена, 
вул., Молдавська вул. 

 

Довнар-Запольського ву- 
лиця; Довнар-Запольського, 
ул.; Dovnar-Zapolskoho, vul. 
10462 (Шевченківський р-н). 
Витяг з протоколу засідання 

Президії Київської міської ради IX скликан- 
ня «Про перейменування вулиць» від 
08.02.1928 № 35 п. 541. Пролягає від Васи- 
левської Ванди, вул. і Коперніка, вул. до 
Мельникова, вул. Прилучаються: Молдав- 
ська вул., Дегтярівська вул., Білоруська вул. 

 
Докучаєвська вулиця; До- 
кучаевская ул.; Dokuchaiev- 
ska vul. 10463 (Солом’ян- 
ський р-н). Пролягає від 
Привітної вул. і Волгоград- 
ської вул. до Протасів Яр, 

вул. Прилучаються: Городня вул., Докуча- 
євський пров. 

 
Докучаєвський провулок; 
Докучаевский пер.; Doku- 
chaievskyi prov. 10464 (Со- 
лом’янський р-н). Пролягає 
від Докучаєвської вул. до 
кінця забудови. 

 
Докучаєвський тупик; 
Докучаевский туп.; Doku- 
chaievskyi tup. 10465 (Со- 
лом’янський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про зміну найменувань ву- 
лиць» від 03.01.1952 № 5. Пролягає від 
Привітної вул. та Волгоградської вул. до 
тупика. 

 
Долинна вулиця; Долин- 
ная ул.; Dolynna vul. 10466 
(Солом’янський р-н). Про- 
лягає від Комбайнерів, вул. 
до Караваєва Професора, 
вул. 

 
Донецька вулиця; Донец- 
кая ул.; Donetska vul. 10467 
(Солом’янський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради депу- 
татів трудящих «Про зміну 
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найменувань вулиць» від 03.01.1952 № 5. 
Пролягає від Севастопольської пл. до заліз- 
ниці. Прилучаються: Повітрофлотський 
просп., Донецький пров., Колективізації, 
вул., Соціалістична вул., Молодогвардій- 
ська вул., Очаківський пров., Керченська 
вул., Волинська вул., Ушинського, вул. 

 
Донецький провулок; До- 
нецкий пер.; Donetskyi prov. 
10468 (Солом’янський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

зміну найменувань вулиць» від 03.01.1952 
№ 5. Пролягає від Донецької вул. до Ми- 
шина Михайла, вул. 

 
Донська вулиця; Донская 
ул.; Donska vul. 10469 (Со- 
лом’янський р-н). Пролягає 
від Червонозоряного просп. 
(двічі,  утворюючи  хорду). 
Прилучаються: Донський 

пров., Народна вул. 
 

Донський провулок; Дон- 
ской пер.; Donskyi prov. 
10470 (Солом’янський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

зміну найменувань вулиць» від 03.01.1952 
№ 5. Пролягає від Архітекторської вул. до 
Донської вул. Прилучаються: Оборонна 
вул., Червонозоряний просп. 

 
Донця Михайла вулиця; 
Донца Михаила, ул.; Dontsia 
Mykhaila, vul. 10472 (Со- 
лом’янський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради народних 

депутатів «Про найменування і переймену- 
вання вулиць м. Києва» від 06.12.1991 № 916. 
Пролягає від Відрадного просп. до кінця за- 
будови. Прилучаються: Героїв Севастополя, 
вул., Лепсе Івана, бульв. 

Дончука Василя вулиця; 
Дончука Василия, ул.; 
Donchuka Vasylia, vul. 10473 
(Шевченківський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць м. Києва» від 
27.12.1971 № 2061. Пролягає від Пимонен- 
ка Миколи, вул. до Студентської вул. При- 
лучається Пилипівський пров. 

 
Дорогожицька вулиця; 
Дорогожицкая ул.; Doroho- 
zhytska vul. 10474 (Шевчен- 
ківський р-н). Газета «Кіев- 
лянинъ» «О наименовании 
некоторых  улиц  и  площа- 

дей в Киеве» від 14.08.1869 № 95. Постано- 
ва виконавчого комітету Київської міської 
ради депутатів трудящих «Про впорядку- 
вання найменувань площ, вулиць та про- 
вулків м. Києва» від 06.12.1944 № 286/2. 
Рішення виконавчого комітету Київської 
міської ради депутатів трудящих «Про на- 
йменування та перейменування вулиць і 
площ м. Києва» від 26.01.1961 № 146. Про- 
лягає від Мельникова, вул. до Шамрила 
Тимофія, вул. і Ризької вул. Прилучають- 
ся: Сім’ї Хохлових, вул., Оранжерейна 
вул., Теліги Олени, вул. 

 
Достоєвського вулиця; 
Достоевского, ул.; Dostoiev- 
skoho, vul. 10475 (Поділь- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування міських ву- 
лиць» від 29.12.1953 № 2610. Пролягає від 
Шполянської вул. до Захарівської вул. 

 
Достоєвського провулок; 
Достоевского, пер.; Dosto- 
ievskoho, prov. 10476 (По- 
дільський р-н). Рішення ви- 
конавчого  комітету  Київ- 
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ської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Рилєєва, 
пров. до Копилівської вул. 

 
Драгоманова вулиця; Дра- 
гоманова, ул.; Drahomanova, 
vul. 10477 (Дарницький р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   народних   депутатів 

«Про найменування нових вулиць м. Киє- 
ва» від 17.05.1989 № 440. Пролягає від 
Здолбунівської вул. до Григоренка Петра, 
просп. Прилучаються: Олени Пчілки, вул., 
Ахматової Анни, вул., Кошиця, вул. 

 
Драгомирова Михайла ву- 
лиця; Драгомирова Михаи- 
ла, ул.; Drahomyrova Myk- 
haila, vul. 10478 (Печерський 
р-н). Рішення Київської 
міської  ради  «Про  найме- 

нування   нової   вулиці»   від   17.06.1999 
№ 297/398. Розпорядження Київської місь- 
кої державної адміністрації «Про найме- 
нування нової вулиці в Печерському райо- 
ні ім’ям Михайла Драгомирова» від 
12.10.1999 № 1660. Рішення Київської місь- 
кої ради «Про внесення змін до рішення 
Київської   міської   ради»   від   15.03.2012 
№ 204/7541. Пролягає від Підвисоцького 
Професора, вул. до кінця забудови. 

 
Драйзера Теодора вулиця; 
Драйзера Теодора, ул.; 
Draizera Teodora, vul. 10479 
(Деснянський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про впорядкування найме- 
нувань та перейменувань вулиць м. Києва» 
від 18.04.1983 № 613. Пролягає від Ватуті- 
на Генерала, просп. і Братиславської вул. 
до Радунської вул. і Градинської вул. При- 
лучаються: Електротехнічна вул., Закрев- 
ського Миколи, вул., Маяковського Воло- 

димира, просп., Бальзака Оноре де, вул., 
Лаврухіна Миколи, вул. 

 
Друга вулиця; Вторая ул.; 
Druha vul. 12569 (Оболон- 
ський р-н, СТ «Чорноби- 
лець-2001»). Пролягає від 
Третьої вул. до кінця забу- 
дови. 

 
Дружби вулиця; Дружбы, 
ул.; Druzhby, vul. 10480 (Дар- 
ницький р-н). Пролягає від 
Леніна, вул. до Червоноар- 
мійської вул. Прилучаються: 
Дружби, 1 пров., Дружби, 2 

пров., Комсомольський пров., Дружби, 3 
пров., Маркса Карла, вул., Бортницький 1 
пров., Бортницький 2 пров. 

 
Дружби 1 провулок; Друж- 
бы, 1 пер.; Druzhby, 1 prov. 
10481 (Дарницький р-н). 
Пролягає від Дружби, вул. 
до Бортницької вул. 

 
Дружби 2 провулок; Друж- 
бы, 2 пер.; Druzhby, 2 prov. 
10482 (Дарницький р-н). 
Пролягає від Дружби, вул. 
до Бортницької вул. 

 
Дружби 3 провулок; Друж- 
бы, 3 пер.; Druzhby, 3 prov. 
10483 (Дарницький р-н). 
Пролягає від Дружби, вул. 
до Бортницької вул. 

 
Дружби Народів бульвар; 
Дружбы Народов, бульв.; 
Druzhby Narodiv, bulv. 
10484 (Печерський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць м. Києва» від 
13.10.1959 № 1710. Пролягає від залізнич- 
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ного шляхопроводу до Патона, моста. При- 
лучаються: Дзержинського, пл. (шляхо- 
провід), Філатова Академіка, пров., 
Академіка Філатова, вул., Товарна вул., 
Чеська вул., Лумумби Патріса, вул., Підви- 
соцького Професора, вул., Німанська вул., 
Печерський міст (сполучає Лесі Українки, 
бульв., Кіквідзе, вул., Бастіонну вул.), Кур- 
ганівська вул., Струтинського Сергія, вул., 
Верхній пров., Верхня вул., Героїв Великої 
Вітчизняної війни, пл., Старонаводницька 
вул., Лаврська вул., Набережне шосе, Над- 
дніпрянське шосе. Сполучається сходами з 
Пирятинською вул., Мічуріна, вул. 

 
Дружби Народів площа; 
Дружбы Народов, пл.; Druzh- 
by Narodiv, pl. 10485 (Обо- 
лонський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради народних 

депутатів «Про найменування площі 
Дружби Народів СРСР у Мінському райо- 
ні» від 09.12.1982 № 1943. Розташована між 
Оболонським просп., Малиновського Мар- 
шала, вул., Гавро Лайоша, вул. 

 
Дружківська вулиця; Друж- 
ковская ул.; Druzhkivska vul. 
10486 (Святошинський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування та перейменування вулиць 
м. Києва» від 20.08.1957 № 1428. Пролягає 
від Перемоги, просп. до тупика. 

 
Дружня вулиця; Дружная 
ул.; Druzhnia vul. 10487 
(Солом’янський р-н). По- 
станова бюро Київського 
міського комітету Компар- 
тії  України  та  виконкому 

Київської міської ради депутатів трудя- 
щих «Про найменування та переймену- 
вання вулиць міста Києва» від 15.07.1958 
№ 1249. Пролягає від Локомотивної вул. до 

Привітної вул. Прилучаються: Овражний 
пров., Агітаторська вул. 

 
Дубенська вулиця; Дубен- 
ская ул.; Dubenska vul. 
10488 (Печерський р-н). 
Пролягає від Тимірязєв- 
ської вул. до Зверинецької 
вул.   Прилучаються:   Гас- 

телло Миколи, вул., Чайкіної Лізи, вул. 
 

Дубичнянська вулиця; Ду- 
бичнянская ул.; Dubychnian- 
ska vul. 12623 (Деснянський 
р-н, ур. Городище). Проля- 
гає від Деснянської вул. до 
Єдності, вул. 

 
Дубищанська вулиця; Ду- 
бищанская ул.; Dubyshchan- 
ska vul. 12904 (Оболонський 
р-н). Рішення Київської 
міської ради «Про наймену- 
вання вулиць в Оболонсько- 

му    районі  міста  Києва»  від  13.11.2014 
№ 374/374. Пролягає від Редчинської вул. 
до кінця забудови. 

 

Дубищанський провулок; 
Дубищанский пер.; Dubysh- 
chanskyi prov. 12907 (Обо- 
лонський р-н). Рішення Ки- 
ївської міської ради «Про 
найменування     вулиць     в 

Оболонському районі міста Києва» від 
13.11.2014 № 374/374. Пролягає від Ред- 
чинської вул. до кінця забудови. 
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Дубініна Володі вулиця; 
Дубинина Володи, ул.; 
Dubinina Volodi, vul. 
10489 (Голосіївський р-н). 
Рішення виконавчого 
комітету Київської 
міської ради депутатів 
трудящих «Про 
перейменування вулиць 
м. Києва» від 05.07.1955 
№ 857. Пролягає від 
Жуковського Василя, 
пров. до Васильківської 
вул. Прилучається Ло- 
моносова, вул. 

 
Дубового Івана вулиця; 
Дубового Ивана, ул.; 
Dubovoho Ivana, vul. 
10490 (Дніпровський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської 
міської ради депутатів 
трудящих «Про 
найменування та пере- 
йменування вулиць, площ 
та парків міста» від 
21.11.1961 № 2259. 
Пролягає від 
Попудренка, вул. до 
Верховної Ради, бульв. 
Прилучається 
Червоноткацька вул. 

 
Дубровицька вулиця; 
Дубровицкая ул.; 
Dubrovytska vul. 10491 
(Оболонський р-н). 
Пролягає від Вишго- 
родської вул. до 

Автозаводської вул. 
Прилучаються: Макіївська 
вул., Дубровицький пров. 
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Дубровицький провулок; 
Дубровицкий пер.; Dubro- 
vytskyi prov. 10492 (Оболон- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування міських ву- 
лиць» від 29.12.1953 № 2610. Пролягає від 
Дубровицької вул. до кінця забудови. 

 
Дуки Степана вулиця; 
Дуки Степана, ул.; Duky 
Stepana, vul. 10493 (Голосі- 
ївський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування та переймену- 
вання вулиць, площ та парків міста» від 
21.11.1961 № 2259. Пролягає від Китаєв- 
ської вул. до кінця забудови. 

 
Дунаєвського вулиця; Ду- 
наевского, ул.; Dunaievskoho, 
vul. 10494 (Святошинський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   депутатів   трудящих 

«Про перейменування вулиць у селищі Бі- 
личі Жовтневого району і найменування но- 
вих вулиць, що виникли на житлових маси- 
вах» від 07.07.1966 № 980. Пролягає від 
Дунаєвського, пров. до кінця забудови. 

 
Дунаєвського провулок; 
Дунаевского, пер.; Dunaiev- 
skoho, prov. 11992 (Свято- 
шинський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київсь- 
кої міської ради депутатів 

трудящих «Про перейменування вулиць у 
селищі Біличі Жовтневого району і найме- 
нування нових вулиць, що виникли на 
житлових масивах» від 07.07.1966 № 980. 
Пролягає від Букіної Раїси, вул. до Дунаєв- 
ського, вул. 

Дундіча вулиця; Дундича, 
ул.; Dundicha, vul. 10495 
(Дніпровський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 
трудящих   «Про   наймену- 

вання міських вулиць» від 29.12.1953 № 2610. 
Пролягає від Марганцевої вул. до Вільхової 
вул. Прилучаються: Новоросійська вул., Се- 
мафорна вул. 

 
Дяченка Івана вулиця; Дя- 
ченко Ивана, ул.; Diachenka 
Ivana, vul. 10496 (Дарниць- 
кий р-н). Пролягає від Лені- 
на, вул. до Борової вул. 
Прилучаються:       Нижній 

Вал, вул. (двічі), Озерна вул., Озерний 
пров., Садова вул., Суворова, вул., Чкалова, 
вул., Чехова, 1 пров., Чехова, 2 пров., Жда- 
нова, вул. 

 
Екскаваторна вулиця; Экс- 
каваторная ул.; Ekskavatorna 
vul. 10497 (Святошинський 
р-н). Виникла у 1950-ті рр. 
Пролягає від Перемоги, 
просп. до кінця забудови. 

 
Електриків вулиця; Элек- 
триков, ул.; Elektrykiv, vul. 
10498 (Подільський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Рибальсько- 
го мосту до кінця забудови (півколо вздовж 
Гавані). Прилучаються: Електриків, пров. 
(2 рази) та проїзд до Набережно-Рибальсь- 
кої дороги. 

 
Електриків провулок; Элек- 
триков, пер.; Elektrykiv, prov. 
10499 (Подільський р-н). Ви- 
ник у 1950-ті рр. Пролягає від 
Електриків, вул. до кінця за- 
будови (двічі). 
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Електротехнічна вулиця; 
Электротехническая ул.; 
Elektrotekhnichna vul. 10501 
(Деснянський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про впорядкування наймену- 
вань та перейменувань вулиць м. Києва» 
від 18.04.1983 № 613. Пролягає від перехрес- 
тя Ватутіна Генерала, просп., Братислав- 
ської вул., Драйзера Теодора, вул. до Сабу- 
рова Олександра, вул. Прилучається 
Хмельницького Богдана, вул. 

 
Енгельса вулиця; Энгель- 
са, ул.; Enhelsa, vul. 10502 
(Дарницький р-н). Проля- 
гає від Коцюбинського, вул. 
до Червоноармійської вул. 
Прилучаються: Маркса Кар- 

ла, вул., Енгельса, пров. 
 

Енгельса провулок; Энге- 
льса, пер.; Enhelsa, prov. 
10503 (Дарницький р-н). 
Пролягає від Калініна, вул. 
до Котовського, вул. При- 
лучається Енгельса, вул. 

 
Енергетиків вулиця; Энер- 
гетиков, ул.; Enerhetykiv, vul. 
12455 (Дніпровський р-н, 
СТ «Південтеплоенергомон- 
таж»). Пролягає від Марка 
Черемшини,  вул.  до  Заліз- 

ничної вул. 
 

Енергетиків вулиця; Энер- 
гетиков, ул.; Enerhetykiv, 
vul. 10504 (Солом’янський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Роздільної 
вуд. до кінця забудови. Прилучається Енер- 
гетиків, пров. 

Енергетиків провулок; Энер- 
гетиков, пер.; Enerhetykiv, prov. 
10505 (Солом’янський р-н). Ви- 
ник у 1950-ті рр. Пролягає від 
Роздільної вул. до Кудря- 
шова,   вул.   Прилучається 

Енергетиків, вул. 
 

Ентузіастів вулиця; Энту- 
зиастов, ул.; Entuziastiv, vul. 
10506 (Дніпровський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування та перейменування вулиць і 
площ м. Києва» від 24.03.1964 № 379. Про- 
лягає від Русанівської наб. (двічі, утворю- 
ючи півколо). Прилучаються: Давидова 
Олексія, бульв. і три пішохідні мостові пе- 
реходи через Русанівський канал: до Воз- 
з’єднання, просп., Плеханова, вул., Фло- 
ренції, вул. 

 
Ентузіастів 1 вулиця; Эн- 
тузиастов, 1 ул.; Entuziastiv, 
1 vul. 12201 (Дарницький 
р-н). Пролягає від Цент- 
ральної вул. до безіменного 
проїзду, до оз. Худа (Нижні 

сади). 
 

Ентузіастів 2 вулиця; Эн- 
тузиастов, 2 ул.; Entuziastiv 
2 vul. 12202 (Дарницький 
р-н). Пролягає від Цент- 
ральної вул. до безіменного 
проїзду, до оз. Худа (Нижні 

сади). 
 

Ентузіастів 3 вулиця; Эн- 
тузиастов, 3 ул.; Entuziastiv, 
3 vul. 12203 (Дарницький 
р-н). Пролягає від Цент- 
ральної вул. до безіменного 
проїзду, до оз. Худа (Нижні 

сади). 
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сади). 
 

 
 

сади). 

Ентузіастів 4 вулиця; Эн- 
тузиастов, 4 ул.; Entuziastiv, 
4 vul. 12204 (Дарницький 
р-н). Пролягає від Цент- 
ральної вул. до безіменного 
проїзду, до оз. Худа (Нижні 
 
 
Ентузіастів 5 вулиця; Эн- 
тузиастов, 5 ул.; Entuziastiv, 
5 vul. 12205 (Дарницький 
р-н). Пролягає від Цент- 
ральної вул. до безіменного 
проїзду, до оз. Худа (Нижні 

 

 
 

сади). 

Ентузіастів 10 вулиця; Эн- 
тузиастов, 10 ул.; Entuzi- 
astiv, 10 vul. 12210 (Дар- 
ницький р-н). Пролягає від 
Східної вул. до безіменного 
проїзду, до оз. Худа (Нижні 
 

 
 
Еренбурга Іллі вулиця; 
Эренбурга Ильи, ул.; Eren- 
burha Illi, vul. 10507 (Голо- 
сіївський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

 

 
 

(Нижні сади). 
 

 
 

(Нижні сади). 
 

 
 

(Нижні сади). 
 

 
 

(Нижні сади). 

 
Ентузіастів 6 вулиця; Эн- 
тузиастов, 6 ул.; Entuzias- 
tiv, 6 vul. 12206 (Дарниць- 
кий р-н). Пролягає від 
Східної вул. до безіменно- 
го   проїзду,   до   оз.   Худа 
 
 
Ентузіастів 7 вулиця; Эн- 
тузиастов, 7 ул.; Entuzias- 
tiv, 7 vul. 12207 (Дарниць- 
кий р-н). Пролягає від 
Східної вул. до безіменно- 
го   проїзду,   до   оз.   Худа 
 
 
Ентузіастів 8 вулиця; Эн- 
тузиастов, 8 ул.; Entuzias- 
tiv, 8 vul. 12208 (Дарниць- 
кий р-н). Пролягає від 
Східної вул. до безіменно- 
го   проїзду,   до   оз.   Худа 
 
 
Ентузіастів 9 вулиця; Эн- 
тузиастов, 9 ул.; Entuzi- 
astiv, 9 vul. 12209 (Дар- 
ницький р-н). Пролягає від 
Східної вул. до безіменно- 
го   проїзду,   до   оз.   Худа 

тів трудящих «Про впорядкування найме- 
нувань та перейменування вулиць м. Киє- 
ва» від 31.03.1976 № 296. Пролягає від 
Набережно-Жилянської вул. до Жилян- 
ської вул. Прилучаються: Гайдара, вул., 
Василя Яна, вул. 

 
Ернста вулиця; Эрнста, 
ул.; Ernsta, vul. 10508 (Со- 
лом’янський р-н). Розпоря- 
дження Представника Пре- 
зидента України у місті 
Києві «Про перейменуван- 

ня нових вулиць у  Залізничному  районі 
м. Києва» від 06.07.1994 № 604. Пролягає 
від Повітрофлотського просп. до Пулюя, 
вул. Прилучається Народного Ополчення, 
вул. 

 
Еспланадна вулиця; Эсп- 
ланадная ул.; Esplanadna 
vul. 10509 (Печерський р-н). 
Постанова виконавчого ко- 
мітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про впорядкування найменувань площ, 
вулиць та провулків м. Києва» від 
06.12.1944 № 286/2. Пролягає від Басейної 
вул. до Саксаганського, вул. Прилучається 
Рогнідинська вул. 
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Естонська вулиця; Эстон- 
ская ул.; Estonska vul. 10510 
(Шевченківський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування та перейменування вулиць 
м. Києва» від 27.12.1971 № 2061. Пролягає 
від Баумана, вул. до Туполєва Академіка, 
вул. Прилучаються: Тешебаєва, вул., Чер- 
няховського, вул., Щербакова, вул., Гонча- 
рова, вул., Олександрівська вул., Невська 
вул., Овочевий пров., Естонський пров. 

 
Естонський провулок; Эстон- 
ский пер.; Estonskyi prov. 10511 
(Шевченківський р-н). Сучас- 
на назва з 1971. Пролягає від 
Естонської вул. до тупика. 

 
Європейська площа; Евро- 
пейская пл.; Yevropeiska pl. 
10512 (Печерський р-н). 
Розпорядження Київської 
міської державної адміні- 
страції «Про перейменуван- 

ня вулиці Карла Маркса та площі Ленін- 
ського комсомолу у м. Києві» від 12.03.1996 
№ 336. Розташована між Хрещатик, вул., 
Трьохсвятительською вул., Володимирсь- 
ким узвозом, Грушевського Михайла, вул. 

 
Єдності вулиця; Единства, 
ул.; Yednosti, vul. 12620 
(Деснянський р-н, ур. Горо- 
дище). Пролягає від безі- 
менного проїзду до Деснян- 
ської  вул.  до  Свято-Геор- 

гіївської вул. Прилучаються: Надії, вул., 
Літківська вул., Городище, вул., Хотянівська 
вул., Дубичнянська вул., Анатоліївська вул. 

 
Єнісейська вулиця; Ени- 
сейская ул.; Yeniseiska vul. 
10513 (Голосіївський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
міських вулиць» від 29.12.1953 № 2610. 
Пролягає від Байкальської вул. до кінця за- 
будови. 

 
Єреванська вулиця; Ере- 
ванская ул.; Yerevanska vul. 
10514 (Солом’янський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Рішення виконавчого 
комітету Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць м. Києва» від 13.10.1959 
№ 1710. Пролягає від Космонавтів, пл. до 
Курської вул. Прилучаються: Чоколів- 
ський бульв., Антонова Авіаконструктора, 
вул., Пітерська вул., Іскрівська вул., Ко- 
зицького Пилипа, вул. 

 
Єрмака вулиця; Ермака, 
ул.; Yermaka, vul. 10515 
(Оболонський р-н). Поста- 
нова виконавчого комітету 
Київської міської ради де- 
путатів    трудящих    «Про 

впорядкування найменувань площ, вулиць 
та  провулків  м.  Києва»  від  06.12.1944 
№ 286/2. Рішення виконавчого комітету 
Київської міської ради депутатів трудящих 
«Про впорядкування найменувань та пере- 
йменувань вулиць і площ м. Києва» від 
21.03.1977 № 410. Пролягає від Московсько- 
го просп. до Куренівської вул. Прилучаєть- 
ся Кабельна вул. 

 
Єсеніна Сергія вулиця; 
Есенина Сергея, ул.; Yese- 
nina Serhiia, vul. 10516 (Свя- 
тошинський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про перейменування ву- 
лиць в селищі Жовтневому Жовтневого 
району»  від  02.11.1965  № 1898.  Пролягає 
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від Мельниченка, вул. до Жмеринської 
вул. Прилучаються: Ленінська вул., Біля- 
шівського Академіка, вул. 

м. Києва» від 20.08.1957 № 1428. Пролягає 
від Нестерова, вул. до Перовської Софії, 
вул. 

 

Жабаєва Жамбила вулиця; 
Жабаева Жамбила, ул.; Zha- 
baieva Zhambyla, vul. 10517 
(Шевченківський р-н). Рі- 
шення Київської міської 
ради «Про перейменування 

вулиці у Шевченківському районі міста 
Києва» від 18.12.2008 № 847/847. Пролягає 
від Шамрила Тимофія, вул. і Лагерної вул. 
до Магістральної вул. Прилучаються: Сі- 
корського Ігоря Авіаконструктора, вул., 
Новоукраїнська вул., Кузьминський пров. 
та залізничний шляхопровід. 

 
Жашківська вулиця; 
Жашковская ул.; Zhashkiv- 
ska vul. 10518 (Подільський 
р-н). Пролягає від Замко- 
вецької, вул. (двічі, утворю- 
ючи кільце). 

 
Жданова вулиця; Ждано- 
ва, ул.; Zhdanova, vul. 10519 
(Дарницький р-н). Проля- 
гає від Дяченка, вул. до Ліс- 
ної вул. Прилучаються: 
Жданова,    пров.,    Чехова, 

вул., Терешкової, 2 пров., Демидівська 
вул., Інженерний пров., Ялинковий пров. 

 
Жданова провулок; Жда- 
нова, пер.; Zhdanova, prov. 
10520 (Дарницький р-н). 
Пролягає від Жданова, вул. 
до Борової вул. 

 
Желябова вулиця; Желя- 
бова, ул.; Zheliabova, vul. 
10521 (Шевченківський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування та перейменування вулиць 

Живописна вулиця; Живо- 
писная ул.; Zhyvopysna vul. 
10522 (Святошинський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування та перейменування вулиць і 
площ м. Києва» від 20.07.1965 № 1270. Про- 
лягає від Перемоги, просп. до Котельнико- 
ва Михайла, вул. Прилучаються: Львів- 
ська вул., Верховинна вул. 

 
Жигулівська вулиця; Жи- 
гулевская ул.; Zhyhulivska 
vul. 10523 (Голосіївський 
р-н). Постанова бюро Київ- 
ського міського комітету 
Компартії  України  та  ви- 

конкому Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць міста Києва» від 15.07.1958 
№ 1249. Пролягає від Панорамної вул. до 
кінця забудови. 

 
Жилянська вулиця; Жи- 
лянская ул.; Zhylianska vul. 
10524 (Печерський, р-н, Го- 
лосіївський р-н, Шевчен- 
ківський р-н). Розпоряд- 
ження    Київської    міської 

ради народних депутатів та Київської 
міської державної адміністрації «Про по- 
вернення вулицям історичних назв, пере- 
йменування парків культури та відпочин- 
ку, станцій метро» від 02.02.1993 № 16/116. 
Пролягає від Руставелі Шота, вул. до Пові- 
трофлотського просп. (шляхопровід). При- 
лучаються: Велика Васильківська вул., 
Антоновича вул., Володимирська вул., 
Тарасівська вул., Короленківська вул., 
Еренбурга Іллі, вул., Паньківська вул., 
Толстого Льва, вул., Петлюри Симона, 
вул., Старовокзальна вул., Пестеля Павла, 
вул., Перемоги, пл. 
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Житкова Бориса вулиця; 
Житкова Бориса, ул.; Zhyt- 
kova Borysa, vul. 10525 
(Шевченківський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць м. Києва» від 
20.08.1957 № 1428. Пролягає від Щусєва, 
вул. до Котовського, вул. Прилучається 
Подвойського, вул. 

 
Житньоторзька вулиця; 
Житнеторжская ул.; Zhyt- 
notorzka vul. 12709 (Поділь- 
ський р-н). Пролягає від 
Хорива, вул. до Ярослав- 
ської   вул.,   Ярославського 

пров. Прилучаються: Житньоторзька пл., 
Верхній Вал, вул., Нижній Вал, вул. 

 
Житньоторзька площа; 
Житнеторжская пл.; Zhyt- 
notorzka pl. 10527 (Поділь- 
ський р-н). Газета «Кіевля- 
нинъ» «О наименовании 
некоторых  улиц  и  площа- 

дей в Киеве» від 14.08.1869 № 95. Розташо- 
вана між Нижній Вал, вул., Верхній Вал, 
вул., Житньоторзька вул. 

 
Жмаченка Генерала вули- 
ця; Жмаченко Генерала, 
ул.; Zhmachenka Henerala, 
vul. 10528 (Дніпровський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 

ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання та перейменування вулиць м. Киє- 
ва» від 10.09.1968 № 1494. Рішення вико- 
навчого комітету Київської міської ради 
депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць і площ м. Киє- 
ва» від 29.07.1969 № 1306. Пролягає від Ви- 
зволителів, просп. до Курнатовського, вул. 
і Миропільської вул. Прилучаються: Буді- 
вельників, вул., Малишка Андрія, вул., 
Дарницький бульв., Навої Алішера, просп. 

Жмеринська вулиця; 
Жмеринская ул.; Zhmeryn- 
ska vul. 10529 (Святошин- 
ський р-н). Постанова бюро 
міського комітету Компар- 
тії  України  та  виконкому 

Київської міської ради депутатів трудя- 
щих «Про найменування та переймену- 
вання вулиць міста Києва» від 15.07.1958 
№ 1249. Пролягає від Кільцевої дороги до 
Святошинської вул. Прилучаються: Зод- 
чих, вул., Міжнародна вул., Примакова, 
вул., Костюка, вул., Блока Олександра, 
вул., Кіровська вул., Москворецька вул., 
Роллана Ромена, бульв., Тухачевського 
Маршала, вул., Єсеніна Сергія, вул., 
Астрономічна вул., Бетховена, вул., Чаада- 
єва Петра, вул., Кіпріанова Академіка, 
вул., Героїв Космосу, вул. 

 
Жмеринський провулок; 
Жмеринский пер.; Zhme- 
rynskyi prov. 10530 (Свято- 
шинський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про найменування міських 
вулиць» від 29.12.1953 № 2610. Рішення ви- 
конавчого комітету Київської міської ради 
депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць м. Києва» від 
13.10.1959 № 1710. Пролягає вздовж заліз- 
ниці. Сполучається проїздом з Авторе- 
монтною вул. 

 
Жовтнева вулиця; Октябрь- 
ская ул.; Zhovtneva vul. 10531 
(Святошинський р-н, Кате- 
ринівка). Пролягає від Чало- 
го Михайла, вул., до Брест- 
Литовського  шосе.  Прилу- 

чається Герасименка Костянтина, вул. 
 

Жовтнева вулиця; Октябрь- 
ская ул.; Zhovtneva vul. 10532 
(Святошинський р-н, Біли- 
чі). Пролягає від проїзду 
вздовж Палладіна Академі- 
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ка, просп. до Булаховського Академіка, вул. 
Прилучаються: Купріна, вул., Шкільна вул., 
Бучанська вул., Мальовничий пров., Ма- 
льовнича вул., Жовтневий пров. 

 
Жовтневий провулок; Ок- 
тябрьский пер.; Zhovtnevyi 
prov. 10533 (Святошинський 
р-н). Виник у 1-й пол. 20 ст. 
Пролягає від Жовтневої вул. 
до кінця забудови. 

 
Жолудєва вулиця; Желу- 
дева, ул.; Zholudieva, vul. 
10534 (Святошинський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування нових вулиць на житловому 
масиві Південна Борщагівка» від 03.04.1981 
№ 583. Пролягає від Симиренка, вул. до 
Корольова Академіка, просп. Прилучаєть- 
ся проїзд без назви до Сосніних Сім’ї, вул. 

 
Жуків Затон вулиця; Жу- 
ков Затон, ул.; Zhukiv Zaton, 
vul. 11993 (Голосіївський 
р-н). Рішення Київської 
міської Ради «Про наймену- 
вання нових вулиць у Голо- 

сіївському районі м. Києва» від 17.02.2011 
№ 8/5395. Пролягає від Квіткові Луки, вул. 
до кінця забудови. Прилучаються: Кленова 
Долина, вул., Багряна Дуброва, вул. 

 
Жукова Маршала вулиця; 
Жукова Маршала, ул.; Zhukova 
Marshala, vul. 10535 (Деснян- 
ський р-н). Рішення виконав- 
чого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про впорядкування найменувань 
та перейменування вулиць м. Києва» від 
16.12.1974 № 1476. Пролягає від Кіото, вул. 
до Волкова Космонавта, вул. Прилучають- 
ся: Матеюка Миколи, вул., Шолом-Алейхе- 
ма, вул., Курчатова Академіка, вул., Лісо- 
вий просп. 

Жуковського Василя ву- 
лиця; Жуковского Василия, 
ул.; Zhukovskoho Vasylia, 
vul. 10536 (Голосіївський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету  Київської  міської 

ради депутатів трудящих «Про впорядку- 
вання найменувань та перейменувань ву- 
лиць і площ м. Києва» від 21.03.1977 № 410. 
Пролягає від Васильківської вул. до Кра- 
маторської вул. Прилучаються: Козацька 
вул., Гвардійська вул. 

 
Жуковського Василя про- 
вулок; Жуковского Васи- 
лия, пер.; Zhukovskoho Va- 
sylia, prov. 10537 (Голосіїв- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 

міської ради депутатів трудящих «Про 
впорядкування найменувань та перейме- 
нувань вулиць і площ м. Києва» від 
21.03.1977 № 410. Пролягає від 40-річчя 
Жовтня, просп. до Васильківської вул. 
Прилучаються: Дубініна Володі, вул., Ло- 
моносова, вул. 

 
Жулянська вулиця; Жу- 
лянская ул.; Zhulianska vul. 
10538 (Голосіївський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування та перейменування вулиць і 
площ м. Києва» від 30.12.1962 № 2216. Про- 
лягає від Теремківської вул. до межі місь- 
кради. 

 
Журавлина вулиця; Жу- 
равлиная ул.; Zhuravlyna 
vul. 12692 (Солом’янський 
р-н). Пролягає від Практич- 
ної вул. до кінця забудови. 
Прилучається Юнацька вул. 
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Забіли Віктора вулиця; 
Забилы Виктора, ул.; Zabi- 
ly Viktora, vul. 10539 (Голо- 
сіївський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про впорядкування найме- 
нувань та перейменувань вулиць і площ 
м. Києва» від 21.03.1977 № 410. Пролягає 
від проїзду до 40-річчя Жовтня, просп. до 
Голосіївської вул. 

 
Заболотний провулок; За- 
болотный пер.; Zabolotnyi 
prov. 12675 (Голосіївський 
р-н). Пролягає від Старообу- 
хівської вул. (Хутір Мриги). 

 
Заболотного Академіка ву- 
лиця; Заболотного Акаде- 
мика, ул.; Zabolotnoho Aka- 
demika, vul. 10540 (Голосіїв- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 

міської ради депутатів трудящих «Про на- 
йменування   і   перейменування   вулиць 
м. Києва» від 20.10.1966 № 1574. Рішення 
виконавчого комітету Київської міської 
ради депутатів трудящих «Про впорядку- 
вання найменувань та перейменувань ву- 
лиць і площ м. Києва» від 21.03.1977 № 410. 
Пролягає від Одеської пл. до Столичного 
шосе. Є частиною Великої Кільцевої доро- 
ги. Прилучаються: Сірка Івана, вул., Степо- 
вого Якова, вул., Метрологічна вул., проїзд 
до Лебедєва Академіка, вул., Квітуча вул., 
Комунальна вул., Червонопрапорна вул., 
Бродівська вул. (двічі), залізниця, Дніпро- 
петровське шосе (шляхопровід), Лазурна 
вул., Передова вул. 

 
Завальна вулиця; Заваль- 
ная ул.; Zavalna vul. 10541 
(Дарницький р-н). Сучас- 
на назва з 1933. Пролягає 
від Зарічної вул. до кінця 
забудови. 

Заводська вулиця; Завод- 
ская ул.; Zavodska vul. 
10542 (Подільський р-н). 
Виникла у 2-й пол. 19 ст. 
Пролягає від Електриків, 
вул. до Фрунзе, вул. Прилу- 

чаються: Межигірська вул., Новокостянти- 
нівська вул. 

 
Заводський провулок; За- 
водской пер.; Zavodskyi 
prov. 10543 (Дарницький 
р-н). Пролягає від Причаль- 
ної вул. до кінця забудови. 

 
Загороднього Михайла 
площа; Загороднего Миха- 
ила, пл.; Zahorodnoho My- 
khaila, pl. 10544 (Оболон- 
ський р-н). Рішення Київ- 
ської міської ради «Про вне- 

сення змін до рішення Київської міської 
ради» від 30.01.2001 № 190/1167. «Про вша- 
нування пам’яті Михайла Петровича Заго- 
роднього» від 26.04.2012 № 469/7806. Роз- 
ташована між Героїв Сталінграда, просп. і 
Тимошенка Маршала, вул. 

 
Задніпровського Михайла 
вулиця; Заднепровского Ми- 
хаила, ул.; Zadniprovskoho 
Mykhaila, vul. 10545 (Печер- 
ський р-н). Розпорядження 
Київської міської державної 

адміністрації «Про перейменування ву- 
лиць на честь М. Задніпровського та В’я- 
чеслава Чорновола» від 07.12.2000 № 2188. 
Пролягає від Лесі Українки, бульв. до Що- 
рса, вул. і Щорса, пров. 

 
Задорожний провулок; За- 
дорожный пер.; Zadorozh- 
nyi prov. 10546 (Голосіїв- 
ський р-н). Сучасна назва з 
1935. Пролягає від Краси- 
лівської вул. до Васильків- 

ської вул. 
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Заканальна вулиця; Зака- 
нальная ул.; Zakanalna vul. 
12662 (Дарницький р-н). 
Пролягає вздовж Бортниць- 
кого каналу (Бортничі). 

 
Закарпатська вулиця; За- 
карпатская ул.; Zakarpatska 
vul. 10547 (Голосіївський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про перейменування вулиць м. Києва» 
від 05.07.1955 № 857. Пролягає від Квітки- 
Основ’яненка, вул. до Ягідної вул. Прилу- 
чаються: Юлаєва Салавата, вул., Хортиць- 
ка вул., Петрусенко Оксани, вул. 

 
Закревського Миколи ву- 
лиця; Закревского Нико- 
лая, ул.; Zakrevskoho Myko- 
ly, vul. 10548 (Деснянський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету  Київської  міської 

ради депутатів трудящих «Про впорядку- 
вання найменувань та перейменувань ву- 
лиць м. Києва» від 18.04.1983 № 613. Про- 
лягає від Маяковського Володимира, 
просп. до кінця забудови. Прилучаються: 
Драйзера Теодора, вул., Сабурова Олексан- 
дра, вул., Висоцького Володимира, бульв., 
Бикова Леоніда, бульв., Данькевича Кос- 
тянтина, вул., Цвєтаєвої Марини, вул., Ми- 
лославська вул. 

 
Заливна вулиця; Заливная 
ул.; Zalyvna vul. 10557 (Го- 
лосіївський р-н). Сучасна 
назва з 1957. Пролягає від 
Дібровної вул. до кінця за- 
будови. 

 
Залізнична вулиця; Же- 
лезнодорожная ул.; Zaliz- 
nychna vul. 12456 (Дні- 
провський р-н, СТ «Пів- 
дентеплоенергомонтаж»). 

Пролягає вздовж залізниці від безіменно- 
го проїзду до Марка Черемшини, вул. до 
Північної вул. Прилучається Енергетиків, 
вул. 

 
Залізнична вулиця; Же- 
лезнодорожная ул.; Zaliz- 
nychna vul. 10549 (Солом’ян- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування та переймену- 
вання вулиць і площ м. Києва» від 
30.12.1962 № 2216. Пролягає від Маміна- 
Сибіряка, вул. до Польової вул. 

 
Залізнична 1 вулиця; Же- 
лезнодорожная 1 ул.; Zaliz- 
nychna 1 vul. 12424 (Дні- 
провський р-н, СТ «Заліз- 
ничник»). Пролягає від Га- 
ражної вул. до кінця забудо- 

ви. 
 

Залізнична 2 вулиця; Же- 
лезнодорожная 2 ул.; Zaliz- 
nychna 2 vul. 12425 (Дні- 
провський р-н, СТ «Заліз- 
ничник»). Пролягає від Га- 
ражної вул. до безіменного 

проїзду. 
 

Залізнична 3 вулиця; Же- 
лезнодорожная 3 ул.; Zaliz- 
nychna 3 vul. 12426 (Дні- 
провський р-н, СТ «За- 
лізничник»). Пролягає від 
Гаражної вул. до кінця забу- 

дови. 
 

Залізнична 4 вулиця; Же- 
лезнодорожная 4 ул.; Zaliz- 
nychna 4 vul. 12427 (Дні- 
провський р-н, СТ «Заліз- 
ничник»). Пролягає від Га- 
ражної вул. до безіменного 

проїзду. 
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Залізничне шосе; Железно- 
дорожное шоссе; Zaliznychne 
shose 10550 (Печерський р-
н). Існує з 1911. Пролягає 
від Дзержинського, пл. і 
Дружби Народів, бульв. до 

Кіквідзе, вул. (шляхопровід). Прилучають- 
ся: Чорногірська вул., Товарна вул., Вій- 
ськовий проїзд, Кіквідзе, вул., Звіринець- 
кий пров., Тимірязєвська вул. 

 
Залізняка Максима вули- 
ця; Железняка Максима, 
ул.; Zalizniaka Maksyma, 
vul. 10551 (Святошинський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 

ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання та перейменування вулиць м. Киє- 
ва» від 20.08.1957 № 1428. Пролягає від 
Вернадського Академіка, бульв. до кінця 
забудови (до гаражів). 

 
Залісна вулиця; Залесная 
ул.; Zalisna vul. 10552 (Со- 
лом’янський р-н). Пролягає 
від Героїв Севастополя, 
вул. до Суздальської вул. 
Прилучається   Попельнян- 

ська вул. 
 

Заломова Петра вулиця; 
Заломова Петра, ул.; Zalo- 
mova Petra, vul. 10554 (Со- 
лом’янський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Ки- 
ївської міської ради депу- 

татів трудящих «Про найменування та 
перейменування вулиць м. Києва» від 
20.08.1957 № 1428. Пролягає від Божків 
Яр, вул. до Нечуя-Левицького, вул. При- 
лучаються: Над’ярна вул., Шпильова вул., 
Траншейна вул. 

Залужна вулиця; Залуж- 
ная ул.; Zaluzhna vul. 10555 
(Голосіївський р-н). Сучас- 
на назва з 1957. Пролягає 
від Бродівської вул. до За- 
лужного пров. Прилучаєть- 

ся Любомирська вул. 
 

Залужний провулок; За- 
лужный пер.; Zaluzhnyi prov. 
10556 (Голосіївський р-н). 
Сучасна назва з 1957. Про- 
лягає від Бродівської вул. 
(двічі,   утворюючи   напів- 

кільце). Прилучаються: Залужна вул., про- 
їзд до Любомирської вул. 

 
Заміський провулок; Заго- 
родный пер.; Zamiskyi prov. 
10558 (Дарницький р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Харків- 
ського шосе до Ташкентської вул. 

 
Замковецька вулиця; Зам- 
ковецкая ул.; Zamkovetska 
vul. 10559 (Подільський р-
н). Існує з 40-х рр. 20 ст. 
Пролягає від Мостицької 
вул.   до   Полкового   пров. 

Прилучаються: Жашківська вул. (двічі), 
Замковецький пров., Білицький пров., Ста- 
рицького, пров., Парковий пров., Переяс- 
лавська вул., Вітчизняна вул., Глухівська 
вул., Красноводська вул. 

 
Замковецький провулок; 
Замковецкий пер.; Zamko- 
vetskyi prov. 10560 (Поділь- 
ський р-н). Існує з 1916. 
Пролягає від Замковецької 
вул. до Білицької вул. При- 

лучається Полкова вул. 
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Заньковецької вулиця; За- 
ньковецкой, ул.; Zankovet- 
skoi, vul. 10561 (Печерський 
р-н). Постанова виконавчо- 
го комітету Київської місь- 
кої  ради  депутатів  трудя- 

щих «Про впорядкування найменувань 
площ, вулиць та провулків м. Києва» від 
06.12.1944 № 286/2. Пролягає від Горо- 
децького Архітектора, вул. до Лютеран- 
ської вул. Прилучається Станіславського, 
вул. 

 
Заозерний провулок; Зао- 
зерный пер.; Zaozernyi prov. 
11994 (Деснянський р-н). 
Рішення Київської міської 
ради «Про найменування 
нових вулиць та провулків 

у котеджному селищі «Деснянське» в Дес- 
нянському районі м. Києва» від 28.04.2011 

 

 
 
 

 
 

лунева вул. 

Заплавний провулок; Зап- 
лавный пер.; Zaplavnyi prov. 
12653 (Дарницький р-н). 
Пролягає від Червоноармій- 
ської вул. до кінця забудови, 
до оз. Заплавне (Бортничі). 
 
Заповітна вулиця; Запови- 
тная ул.; Zapovitna vul. 
10564 (Солом’янський р-н). 
Пролягає від Яблуневої вул. 
до Каменярів, вул. Прилу- 
чаються: Сумська вул., Яб- 
 
 
Заповітний провулок; За- 
повитный пер.; Zapovitnyi 
prov. 10565 (Солом’янський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

№ 156/5543. Пролягає від Білаша Олексан- 
дра, вул. до кінця забудови. 

 
Западинська вулиця; За- 
падинская ул.; Zapadynska 
vul. 10562 (Подільський р-
н). Виникла на поч. 20 ст. 
Пролягає від Вишгород- 
ської  вул.  до  кінця  забу- 

дови. Прилучається Червонопільська вул. 
 

Запечерний провулок; За- 
печерный пер.; Zapechernyi 
prov. 10563 (Печерський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про перейменування вулиць по Кіров- 
ському району» від 19.03.1940 № 25/20. Рі- 
шення Київської міської ради «Про віднов- 
лення назв вулиць і провулків у м. Києві» 
від 13.10.2009 № 507/2576. Пролягає від 
Лаврської вул. вздовж Печерського ланд- 
шафтного парку. Сполучається сходами з 
проїздом на Дружби Народів, бульв. 

«Про  найменування  та  перейменування 
вулиць  і  площ  м.  Києва»  від  30.12.1962 
№ 2216. Пролягає від Крутогірної вул. до 
кінця забудови. 

 
Запорізька вулиця; Запорож- 
ская ул.; Zaporizka vul. 12698 
(Солом’янський р-н). Проля- 
гає від Повітрофлотського 
просп. до Волинської вул. 

 
Запорожця Петра вулиця; 
Запорожца Петра, ул.; Za- 
porozhtsia Petra, vul. 10566 
(Деснянський р-н). Проля- 
гає від проїзду на Вигурів- 
ське   кладовище   до   Лазо 

Сергія, вул. і Рибака Натана, вул. (Троєщи- 
на). Прилучається Довженка, вул. 

 
Запорожця Петра вулиця; 
Запорожца Петра, ул.; Za- 
porozhtsia Petra, vul. 10567 
(Дніпровський р-н). Рішен- 
ня   виконавчого   комітету 
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Київської міської ради депутатів трудя- 
щих «Про найменування та перейменуван- 
ня вулиць і площ м. Києва» від 26.08.1963 
№ 1247. Пролягає від Старосільської вул. 
до Курнатовського, вул. Прилучається Пе- 
рова, бульв. 

 
Зарічна вулиця; Заречная 
ул.; Zarichna vul. 10568 (Дар- 
ницький р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 
дящих    «Про    переймену- 

вання вулиць м. Києва» від 05.07.1955 № 857. 
Пролягає від Трускавецької вул. та Іжевської 
вул. до Малоземельної вул. Прилучаються: 
Осокорський пров., Осокорська вул. (двічі), 
Бажана Миколи, просп., Завальна вул. 

 
Заслонова Костянтина ву- 
лиця; Заслонова Констан- 
тина, ул.; Zaslonova Kostian- 
tyna, vul. 10569 (Дарницький 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету  Київської  міської 

ради депутатів трудящих «Про перейме- 
нування вулиць м. Києва» від 05.07.1955 
№ 857. Пролягає від Сімферопольської 
вул. до Бориспільської вул. Прилучаються: 
Ілліча, вул., Ялтинська вул., Севастополь- 
ська вул. 

 
Затєвахіна Полковника ву- 
лиця; Затевахина Полковни- 
ка, ул.; Zatievakhina Polkov- 
nyka, vul. 10570 (Голосіїв- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого  комітету  Київської 

міської ради депутатів трудящих «Про на- 
йменування  та  перейменування  вулиць 
м. Києва» від 27.12.1971 № 2061. Пролягає від 
Родимцева Генерала, вул. до кінця забудови. 

 
Затишна вулиця; Затиш- 
ная ул.; Zatyshna vul. 10571 
(Дарницький р-н). Проля- 
гає від Тепловозної вул. 
(двічі, утворюючи напів- 
кільце). 

Захарівська вулиця; Заха- 
ровская ул.; Zakharivska vul. 
10572 (Подільський р-н). Ви- 
никла у 2-й пол. 19 ст. Про- 
лягає від Теліги Олени, вул. 
(сполучається  сходами)  до 

кінця забудови. Прилучаються: Петропав- 
лівська вул., Артезіанський пров., Рилєєва, 
вул., Тагільський пров., Достоєвського, вул. 

 
Захисників провулок; За- 
щитников, пер.; Zakhysny- 
kiv, prov. 12117 (Деснян- 
ський р-н, ур. Толока). 
Пролягає від Справедливос- 
ті, вул. до Толстого, вул. 

 
Західна вулиця; Западная 
ул.; Zakhidna vul. 10573 
(Солом’янський р-н). По- 
станова виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

впорядкування найменувань площ, вулиць 
та  провулків  м.  Києва»  від  06.12.1944 
№ 286/2. Пролягає від Тупікова Генерала, 
вул. до Борщагівської вул. 

 
Західний провулок; Запад- 
ный пер.; Zakhidnyi prov. 
10574 (Солом’янський р-н). 
Постанова виконавчого ко- 
мітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про впорядкування найменувань площ, 
вулиць та провулків м. Києва» від 
06.12.1944 № 286/2. Пролягає від Тупікова 
Генерала, вул. до кінця забудови. 

 
Західно-Кільцева вулиця; 
Западно-Кольцевая ул.; Za- 
khidno-Kiltseva vul. 12142 
(Дарницький р-н). Пролягає 
від оз. Худа до оз. Стадне 
(Нижні сади). Прилучають- 

ся: Озерна 5 вул., Озерна 4 вул., Озерна 3 вул., 
Озерна 2 вул., Озерна 1 вул., Лісо-Степовий 4 
пров., Лісо-Степовий 3 пров. 
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Звенигородська вулиця; 
Звенигородская ул.; Zveny- 
horodska vul. 10575 (Свято- 
шинський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 
трудящих «Про найменуван- 

ня міських вулиць» від 29.12.1953 № 2610. 
Пролягає від Вітрука Генерала, вул. до Сте- 
панченка Василя, вул. Прилучається Пан- 
телькіна Анатолія, вул. 

 

Звіринецька вулиця; Зве- 
ринецкая ул.; Zvirynetska 
vul. 10576 (Печерський р-н). 
Сучасна назва з 1955. Про- 
лягає від Тимірязєвської 
вул. (двічі, утворюючи на- 

півкільце). Прилучаються: Ржищівська 
вул., Сєдовців, вул., Дубенська вул., Віль- 
шанський пров., Чайкіної Лізи, вул., До- 
бролюбова, вул., Добролюбова, пров., 
Вільшанська вул., Сніжнянський пров., 
Новоселицький пров., Правобережна вул., 
Ясеневий пров., Кленовий пров., Соловцо- 
ва Миколи, вул. (двічі), Сорочинська вул. 
(двічі), Звіринецький пров. 

 

Звіринецький провулок; 
Зверинецкий пер.; Zvirynet- 
skyi prov. 10577 (Печерсь- 
кий р-н). Пролягає від Зві- 
ринецької вул. до Залізнич- 
ного шосе. 

 

Зв’язківців вулиця; Свя- 
зистов, ул.; Zviazkivtsiv, vul. 
12086  (Святошинський р-
н). Рішення Київської 
міської ради «Про найме- 
нування вулиць у м. Києві» 

від 14.07.2011 № 375/5762. Пролягає від 
Брест-Литовського шосе до кінця забудо- 
ви. Прилучається Бударіна, вул. 

 

Згурівська вулиця; Згуров- 
ская ул.; Zghurivska vul. 
10578 (Солом’янський р-н). 
Постанова бюро Київського 
міського комітету Компартії 
України та виконкому Київ- 

ської міської ради депутатів трудящих «Про 
найменування та перейменування вулиць 
міста Києва» від 15.07.1958 № 1249. Пролягає 
від початку забудови до Федьковича, вул. 

 

Здолбунівська вулиця; 
Здолбуновская ул.; Zdolbu- 
nivska vul. 10579 (Дарниць- 
кий р-н). Постанова бюро 
Київського міського коміте- 
ту Компартії України та ви- 
конкому  Київської  міської 

ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання та перейменування вулиць міста Ки- 
єва» від 15.07.1958 № 1249. Пролягає від 
Дніпровської наб. до Харківського шосе. 
Прилучаються: Сортувальна вул., Урлів- 
ська вул., Бойка Івана, вул., Тепловозна вул., 
Григоренка Петра, просп., Любарський 
пров., Любарська вул., Драгоманова, вул., 
Ревуцького, вул. 

 

Зелена вулиця; Зеленая ул.; 
Zelena vul. 12449 (Дніпров- 
ський р-н, СТ «КЕВРЗ»). 
Пролягає від Лінії 3 до безі- 
менного проїзду. Прилу- 
чається Лінія 1. 

 

Зелена вулиця; Зеленая ул.; 
Zelena vul. 10580 (Солом’ян- 
ський р-н). Пролягає від Ге- 
роїв Севастополя, вул. до 
Суздальської вул. Прилуча- 
ється Попельнянська вул. 

 

Зелена вулиця; Зеленая ул.; 
Zelena vul. 11996 (Шевчен- 
ківський р-н, СТ «Зелений 
куточок»). Пролягає від 
Стеценка, вул. до кінця за- 
будови.  Прилучається  Ту- 

полєва Академіка, вул. 
 

Зеленогірська вулиця; Зе- 
леногорская ул.; Zelenohir- 
ska vul. 10581 (Солом’ян- 
ський р-н). Пролягає від 
Севастопольської пл. до 
кінця  забудови.  Прилуча- 

ється проїзд до Червонозоряного просп. 
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Зелінського Академіка 
провулок; Зелинского Ака- 
демика, пер.; Zelinskoho 
Akademika, prov. 10582 (По- 
дільський р-н). Пролягає 
від Покровської вул. до кін- 

ця забудови. Прилучається Боричів Тік, 
вул. 

 
Землянична вулиця; Зем- 
ляничная ул.; Zemlianychna 
vul. 11997 (Подільський р-н, 
СТ «Зірка»). Пролягає від 
Гречка Маршала, вул. до кін- 
ця забудови. 

 
Землянська вулиця; Зем- 
лянская ул.;  Zemlianska 
vul. 10583  (Печерський р-
н).  Сучасна  назва  з  сер. 
20 ст. Пролягає від Зем- 
лянського  пров.  до  Пиря- 

тинської вул. 
 

Землянський провулок; 
Землянский пер.; Zemlian- 
skyi prov. 10584 (Печер- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування вулиць по Кі- 
ровському району» від 19.03.1940 № 25/20. 
Пролягає від Мічуріна, вул. до кінця забу- 
дови. Прилучається Землянська вул. 

 
Зенітна вулиця; Зенитная 
ул.; Zenitna vul. 10585 (Со- 
лом’янський р-н). Пролягає 
від Семенівської вул. до 
Клінічної вул. 

 
Зимова вулиця; Зимняя 
ул.; Zymova vul. 10586 (По- 
дільський р-н). Пролягає 
від Білицької вул. до Пол- 
кової вул. Прилучається 
Паркова вул. 

 
Златопільська вулиця; 
Златопольская ул.; Zlatopil- 
ska vul. 10588 (Солом’ян- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про зміну найменувань вулиць» 
від 03.01.1952 № 5. Пролягає від 
Преображенської, вул. до 
Червонозоряного просп. 

 
Знам’янська вулиця; Зна- 
менская ул.; Znamianska 
vul. 10589 (Солом’янський 
р-н). Пролягає від Героїв 
Севастополя, вул. до Суз- 
дальської вул. Прилучаєть- 

ся Попельнянська вул. 
 

Зовнішня вулиця; Внеш- 
няя ул.; Zovnishnia vul. 
10590 (Дарницький р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської  міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про найменування та перейменування 
вулиць  і  площ  м.  Києва»  від  24.03.1964 
№ 379. Рішення виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради народних депутатів «Про 
впорядкування найменувань та переймену- 
вань вулиць м. Києва» від 06.09.1982 № 1479. 
Пролягає від Дніпрової вул. до Григорен- 
ка Петра, просп. 
 

Зодчих вулиця; Зодчих, ул.; 
Zodchykh, vul. 10591 (Свято- 
шинський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць і площ м. Києва» від 
31.10.1967 № 1826. Пролягає від Кольцова, 
бульв. і Симиренка, вул. до Кільцевої доро- 
ги. Прилучаються: Велика Окружна вул., 
проїзд до Кільцевої дороги, Литвиненко- 
Вольгемут, вул., Курбаса Леся просп., Тулу- 
зи, вул., Жмеринська вул., Ленінська вул.
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Золота вулиця; Золотая 
ул.; Zolota vul. 10592 (Дні- 
провський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 
тів трудящих «Про найме- 

нування    та    перейменування    вулиць 
м. Києва» від 13.10.1959 № 1710. Пролягає 
від Чаадаєва Петра, вул. до Каховської вул. 

 
Золоті Джерела вулиця; 
Золотые Джерела, ул.; Zo- 
loti Dzherela, vul. 11998 (Го- 
лосіївський р-н). Рішення 
Київської     міської     ради 
«Про найменування нових 

вулиць у Голосіївському районі м. Києва» 
від 17.02.2011 № 8/5395. Пролягає від Лют- 
невої вул. до кінця забудови. Прилучають- 
ся: проїзд до Кленова Долина, вул., Багря- 
на Дуброва, вул., Квіткові Луки, вул. 

 
Золотоворітська вулиця; Зо- 
лотоворотская ул.; Zoloto- 
voritska vul. 10593 (Шев- 
ченківський р-н). Сучасна 
назва з 1830. Пролягає від Во- 
лодимирської  вул.  до  Ярос- 

лавів Вал, вул. Прилучається Рейтарська вул. 
 

Золотоворітський проїзд; 
Золотоворотский проезд; 
Zolotovoritskyi proizd 10594 
(Шевченківський р-н). По- 
станова виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про впорядкування 
найменувань площ, вулиць та провулків 
м. Києва» від 06.12.1944 № 286/2. 
Пролягає від Володимирської вул. до 
Лисенка, вул.

 
Золотоніська вулиця; Золо- 
тоношская ул.; Zolotoniska 
vul. 10595 (Голосіївський р-
н). Пролягає від Весняної 
вул.  до  Хутірського  пров. 
Прилучаються:    Армійська 

вул., Хутірська вул., Корчуватська вул. 
 

Золотоустівська вулиця; 
Златоустовская ул.; Zoloto- 
ustivska vul. 10596 (Шевчен- 
ківський р-н). Газета «Кіев- 
лянинъ» «О наименовании 
некоторых улиц и площадей 

в Киеве» від 14.08.1869 № 95. Рішення Київ- 
ської міської ради «Про перейменування 
вулиць» від 08.07.1999 № 371/472. Розпоря- 
дження Київської міської державної адмі- 
ністрації «Про найменування та перейме- 
нування вулиць» від 10.01.2000 № 25. 
Пролягає від Бульварно-Кудрявської, 
вул. до кінця забудови. Прилучаються: 
Павлівська вул., Річна вул. 

 
Золочевська вулиця; Золо- 
чевская ул.; Zolochevska 
vul. 10597 (Подільський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про перейменування вулиць м. Києва» 
від 05.07.1955 № 857. Пролягає від Межово- 
го пров. до Сошенка, вул. Прилучаються: 
Їжакевича Івана, вул., Чигиринська вул., 
Осиповського, вул., Бестужева Олексан- 
дра, вул., Кареловська вул., Канівська вул., 
Золочівський пров. (двічі), Орська вул., 
Красицького, вул., Кобзарська вул., Мори- 
нецький пров., Сухумська вул. 

 
Золочевський провулок; 
Золочевский пер.; Zolochev- 
skyi prov. 10598 (Поділь- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
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міської ради депутатів трудящих «Про пе- 
рейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Рішення виконавчого ко- 
мітету Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць м. Києва» від 20.08.1957 
№ 1428. Пролягає від Кареловської вул. до 
кінця забудови. 

 
Зоологічна вулиця; Зооло- 
гическая ул.; Zoolohichna 
vul. 10599 (Шевченківський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про перейменування Бондаренківського 
перевулку та надання Безім’яній вулиці 
назви «Паркової» від 07.06.1949 № 1133. 
Пролягає від Перемоги, просп. до Дегтя- 
рівської вул. 

 
Зоотехніків вулиця; Зоо- 
техников, ул.; Zootekhnikiv, 
vul. 10600 (Дарницький р-
н). Пролягає від Тальнів- 
ської вул. до Урлівської вул. 

 
Зорге Ріхарда вулиця; Зор- 
ге Рихарда, ул.; Zorhe Ri- 
kharda, vul. 10601 (Свято- 
шинський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про найменування та пере- 
йменування вулиць м. Києва» від 
10.09.1968 № 1494. Рішення виконавчого 
комітету Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць і площ м. Києва» від 
29.07.1969 № 1306. Пролягає від початку 
забудови до Верховинця Василя, вул. 

 
Зоряна вулиця; Звездная 
ул.; Zoriana vul. 10602 (По- 
дільський р-н). Пролягає 
від Таврійської вул. до Го- 
мельської вул. 

Зоряна вулиця; Звездная 
ул.; Zoriana vul. 11999 (Со- 
лом’янський р-н). Пролягає 
від безіменного проїзду по- 
руч з Крейсера «Аврора», 
вул. і Контактною вул. до 
кінця забудови. 

 
Зоряний провулок; Зоря- 
ный пер.; Zorianyi prov. 
10603 (Подільський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Гомель- 
ської вул. до Білицької вул. Прилучається 
Таврійська вул. 

 
Зрошувальна вулиця; Зро- 
шувальная ул.; Zroshuvalna 
vul. 10604 (Дарницький р-н). 
Сучасна назва з 1958. Проля- 
гає від залізниці (як продо- 
вження Приколійної вул.) до 

Ремонтної вул. (утворюючи півколо). При- 
лучається Горбунова Академіка, вул. 

 
 

Івашкевича Ярослава ву- 
лиця; Ивашкевича Яросла- 
ва, ул.; Ivashkevycha Yaros- 
lava, vul. 10606 (Оболон- 
ський  р-н).  Рішення  вико- 

навчого комітету Київської міської ради 
народних депутатів «Про увічнення пам’я- 
ті  видатного  польського  письменника Я. 
Івашкевича» від 09.01.1984 № 39. Пролягає 
від Вишгородської вул. до Автозавод- 
ської вул. Прилучаються: Сокальська вул., 
Макіївська вул., Мукачівська вул. 
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Ігорівська вулиця; Игорев- 
ская ул.; Ihorivska vul. 10607 
(Подільський   р-н).   Газета 
«Кіевлянинъ» «О наимено- 
вании некоторых улиц и 
площадей    в    Киеве»    від 

14.08.1869 № 95. Пролягає від Боричів Тік, 
вул. до Набережно-Хрещатицької вул. При- 
лучаються: Сагайдачного Петра, вул., Брат- 
ська вул. 

 
Іжевська вулиця; Ижев- 
ская ул.; Izhevska vul. 10608 
(Дарницький р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 
тів трудящих «Про перей- 

менування вулиць м. Києва» від 05.07.1955 
№ 857. Пролягає від Трускавецької вул. та 
Зарічної вул. до Дніпровської наб. 

 
Іжевський провулок; 
Ижевский пер.; Izhevskyi 
prov. 12673 (Дарницький р-
н). Пролягає від Іжевської 
вул. до Трускавецької вул. 
(Осокорки). 

 
Ізюмська вулиця; Изюм- 
ская ул.; Iziumska vul. 10609 
(Голосіївський р-н). Проля- 
гає від Кіровоградської вул. 
до Червоноармійського пров. 

 
Іллінська вулиця; Ильин- 
ская ул.; Illinska vul. 10610 
(Подільський р-н). Сучасна 
назва з 1692. Пролягає від 
Контрактової пл. до Набе- 
режно-Хрещатицької  вул.  
Прилучаються: Братська 
вул., Волоська вул. 

 
Ілліча вулиця; Ільича, ул.; 
Illicha, vul. 10611 (Дарницький 
р-н). Відома з 1-ї пол. 20 ст. 
Пролягає від Привокзальної 
пл. та Привокзальної вул. до 
Російської вул. Прилучають- 

ся: Крупської, вул., Сормовська вул., Заслонова 
Костянтина, вул., Ново-Дарницька вул. 

 
Інгульський провулок; Ин- 
гульский пер.; Inhulskyi prov. 
10612 (Голосіївський р-н). 
Пролягає від Цимбалів Яр, 
вул. до Кошового Олега, вул. 

 
Індустріальний провулок; 
Индустриальный пер.; In- 
dustrialnyi prov. 10613 (Со- 
лом’янський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів  трудящих  «Про  перейменування  ву- 
лиць   м.   Києва»   від   05.07.1955   № 857. 
Пролягає  від  Гетьмана  Вадима,  вул.  до 
Борщагівської  вул.  Прилучаються:  Верх- 
ньоключова вул., Дашавська вул. 

 
Інженерна вулиця; Инже- 
нерная ул.; Inzhenerna vul. 
12656 (Дарницький р-н). 
Пролягає від Леніна, вул. до 
проїзду, що з’єднує Авто- 
транспортну вул. з Першого 

Травня, вул. (Бортничі). 
 

Інженерна вулиця; Инже- 
нерная ул.; Inzhenerna vul. 
10614 (Голосіївський р-н). 
Постанова бюро Київського 
міського комітету Компартії 
України та виконкому Київ- 

ської   міської   ради   депутатів   трудящих 
«Про найменування та перейменування ву- 
лиць  міста  Києва»  від  15.07.1958  № 1249. 
Пролягає від Наддніпрянського шосе і Про- 
мислової вул. до Будіндустрії, вул. 
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Інженерний провулок; Ин- 
женерный пер.; Inzhenernyi 
prov. 10616 (Дарницький р-н). 
Пролягає від Жданова, вул. 
до кінця забудови (Бортничі). 

 
Інженерний провулок; Ин- 
женерный пер.; Inzhenernyi 
prov. 10615 (Печерський р-н). 
Виник на поч. 20 ст. Проля- 
гає від Московської вул. до 
Мазепи Івана, вул. 

 
Інститутська вулиця; Ин- 
ститутская ул.; Instytutska 
vul. 10617 (Печерський р-н). 
Розпорядження Київської 
міської ради народних депу- 
татів  та  Київської  міської 

державної адміністрації «Про повернення 
вулицям історичних назв, перейменування 
парків культури та відпочинку, станцій ме- 
тро» від 02.02.1993 № 16/116. Пролягає від 
Героїв Небесної Сотні, алеї до Кловського 
узвозу. Прилучаються: Ольгинська вул., 
Банкова вул., Садова вул., Шовковична вул., 
Липська вул., Кріпосний пров. 

 
Інтернаціональна площа; 
Интернациональная пл.; In- 
ternatsionalna pl. 10618 (По- 
дільський р-н, Шевченків- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 

міської ради депутатів трудящих «Про на- 
йменування нових вулиць на житловому 
масиві «Оболонь» і перейменування дея- 
ких вулиць і площ м. Києва» від 14.12.1970 
№ 2210. Розташована між Стеценка, вул., 
Гречка Маршала, вул., Щербакова, вул., 
Блюхера Василя, вул. 

 
Ірининська вулиця; Ири- 
нинская ул.; Irynynska vul. 
10619 (Шевченківський р-н). 
Постанова виконавчого ко- 
мітету   Київської   міської 

ради депутатів трудящих «Про впорядку- 
вання найменувань площ, вулиць та про- 
вулків м. Києва» від 06.12.1944 № 286/2. 
Пролягає від Володимирської вул. до Па- 
торжинського, вул. 

 
Ірпінська вулиця; Ирпен- 
ская ул.; Irpinska vul. 10620 
(Святошинський р-н). Про- 
лягає від Серпової вул. до 
Чорнобильської вул. При- 
лучаються: Семашка, вул., 

Палладіна Академіка, просп. На ділянці 
між ними наявний розрив у проляганні ву- 
лиці. 

 
Іртишська вулиця; Ирты- 
шская ул.; Irtyshska vul. 
10621 (Голосіївський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Столєтова, 
вул. до кінця забудови. 

 
Ірчана Мирослава вулиця; 
Ирчана Мирослава, ул.; Irchana 
Myroslava, vul. 10622 (Свято- 
шинський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць м. Києва» від 10.09.1968 
№ 1494. Рішення виконавчого комітету 
Київської міської ради депутатів трудя- 
щих «Про найменування та переймену- 
вання вулиць і площ м. Києва» від 
29.07.1969 № 1306. Пролягає від Верховин- 
ця Василя, вул. до тупика. 

 
Ісаакяна вулиця; Исаакя- 
на, ул.; Isaakiana, vul. 10623 
(Шевченківський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 
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перейменування вулиці Фабричної на ву- 
лицю Ісаакяна» від 20.10.1975 № 1045. Про- 
лягає від Перемоги, просп. до Андрющен- 
ка Григорія, вул. 

 
Іскрівська вулиця; Иск- 
ровская ул.; Iskrivska vul. 
10624 (Солом’янський р-н). 
Постанова бюро Київсько- 
го міського комітету Ком- 
партії України та виконко- 

му Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць міста Києва» від 15.07.1958 
№ 1249. Пролягає від Пітерської вул. та 
Єреванської вул. до Уманської вул. Прилу- 
чається Міцкевича Адама, вул. 

 
Їжакевича Івана вулиця; 
Ижакевича Ивана, ул.; 
Yizhakevycha Ivana, vul. 
10625 (Подільський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету     Київської     міської 

ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання та перейменування вулиць і площ 
м. Києва» від 30.12.1962 № 2216. Пролягає 
від Бестужева Олександра, пров. до Ка- 
нівської вул. Прилучаються: Межова вул., 
Світлицького, вул., Золочевська вул. 

 
Кабельна вулиця; Кабель- 
ная ул.; Kabelna vul. 10626 
(Оболонський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради де- 
путатів    трудящих    «Про 

впорядкування найменувань та перейме- 
нування вулиць і площ м. Києва» від 
21.03.1977 № 410. Пролягає від Куренів- 
ської вул. до кінця забудови. 

 
Каблукова Академіка ву- 
лиця; Каблукова Академи- 
ка, ул.; Kablukova Akademi- 
ka,vul.10627(Солом’янський 
р-н).  Рішення  виконавчого 

комітету Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць м. Києва» від 20.08.1957 
№ 1428. Пролягає від Героїв Севастополя, 
вул. до кінця забудови. Прилучаються: Ме- 
тробудівська вул., Лепсе Івана, бульв. 

 
Кавалерідзе Івана вулиця; 
Кавалеридзе Ивана, ул.; Ka- 
valeridze Ivana, vul. 12000 
(Подільський р-н). Рішення 
Київської міської ради «Про 
найменування вулиць у По- 

дільському районі м. Києва» від 01.11.2012 
№ 228/8512. Пролягає від Замковецької вул. 
до Данченка Сергія, вул. 

 
Кавказька вулиця; Кавказ- 
ская ул.; Kavkazka vul. 10628 
(Солом’янський р-н). Проля- 
гає від Липківського Василя 
Митрополита, вул. до Меха- 
нізаторів, вул. Прилучаєть- 

ся Рощинський пров. 
 

Кадетський Гай вулиця; 
Кадетский Гай, ул.; Kadet- 
skyi Hai, vul. 10629 (Соло- 
м’янський р-н). Розпоряд- 
ження Представника Пре- 
зидента   України   у   місті 

Києві «Про перейменування нових вулиць 
у Залізничному районі м. Києва» від 
06.08.1994 № 604. Пролягає від Пулюя, 
вул. до кінця забудови. 

 
Кадіївська вулиця; Кади- 
евская ул.; Kadiivska vul. 
10630 (Деснянський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Бровар- 
ського просп. до Бобринецької вул. Прилу- 
чаються: Путивльська вул., Кисловодська 
вул. 
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Кадіївський провулок; Ка- 
диевский пер.; Kadiivskyi prov. 
10631 (Деснянський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Бровар- 
ського просп. до Путивльської вул. Прилу- 
чається Кисловодська вул. 

 
Казанська вулиця; Казан- 
ская ул.; Kazanska vul. 10632 
(Оболонський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 
тів  трудящих  «Про  зміну 

найменувань вулиць» від 03.01.1952 № 5. 
Пролягає від Вишгородської вул. до Авто- 
заводської вул. 

 
Кайсарова вулиця; Кайса- 
рова, ул.; Kaisarova, vul. 
10633 (Голосіївський р-н, 
Солом’янський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради де- 

путатів трудящих «Про найменування та 
перейменування вулиць і площ м. Києва» 
від 30.12.1962 № 2216. Пролягає від Охтир- 
ської вул. до Червонозоряного просп. При- 
лучаються: Смольна вул., Сумська вул., 
Каменярів, вул., Ясна вул. 

 
Калачівська вулиця; Ка- 
лачевская ул.; Kalachivska 
vul. 10634 (Дніпровський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Щепкіна, 
вул. до Вільнюської вул. Прилучаються: 
Профспілкова вул., Новаторів, пров., Лю- 
ботинська вул., Трактористів, вул., Азер- 
байджанська вул., Бутлерова Академіка, 
вул., Сновська вул., Станюковича, вул. 

Калинова вулиця; Калино- 
вая ул.; Kalynova vul. 12002 
(Солом’янський р-н). Про- 
лягає від Крейсера «Авро- 
ра», вул. до кінця забудови. 

 
Калинова вулиця; Кали- 
новая ул.; Kalynova vul. 
10635 (Шевченківський р-
н). Пролягає від Магіс- 
тральної вул. до Толбухіна, 
вул. 

 
Калиновий Ріг вулиця; 
Калиновый Рог, ул.; Kaly- 
novyi Rih, vul. 12911 (Обо- 
лонський р-н). Рішення Ки- 
ївської міської ради «Про 
найменування     вулиць     в 

Оболонському районі міста Києва» від 
13.11.2014 № 374/374. Пролягає від Луків- 
ської вул. до Богатирського проїзду. 

 

Калиновий Ріг проїзд; 
Калиновый Рог, проезд; 
Kalynovyi Rih, proizd 
12912 (Оболонський р-н). 
Рішення Київської міської 
ради «Про найменування     
вулиць     в Оболонському 

районі міста Києва» від 13.11.2014 
№ 374/374. Пролягає від Редчинської вул. 
до Калиновий Ріг, вул. 

 
 

Калініна вулиця; Калини- 
на, ул.; Kalinina, vul. 10636 
(Дарницький р-н). Проля- 
гає від Коцюбинського, вул. 
до Червоноармійської вул. 
Прилучаються: Маркса 
Карла, вул., Енгельса, пров. 
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Калініна вулиця; 
Калинина, ул.; Kalinina, 
vul. 10636 (Дарницький р-
н). Пролягає від Коцю-
бинського, вул. до Червоно-
армійської вул. Прилуча-

ються: Маркса Карла, вул., Енгельса, пров. 
 

Калінінградська вулиця; 
Калининградская ул.; 
Kalininhradska vul. 10637 
(Солом’янський р-н). Рі-
шення виконавчого комі-
тету Київської міської  

 ради депутатів трудящих «Про 
перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Стадіонної 
вул. до Шовкуненка, вул. Прилучається 
Богданівський пров. 

 
Калінінська вулиця; Ка- 
лининская ул.; Kalininska 
vul. 10638 (Святошинський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про перейменування вулиць в селищі 
Жовтневому Жовтневого району» від 
02.11.1965 № 1898. Пролягає від Мельни- 
ченка, вул. до Жмеринської вул. Прилуча- 
ються: Ленінська вул., Біляшівського Ака- 
деміка, вул. 
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Маршала, вул. 

Кальвільна вулиця; Каль- 
вильная ул.; Kalvilna vul. 
12001  (Подільський  р-н, 
СТ    «Весна»,    «Дружба», 
«Зірка», «Лотос»). Пролягає 
від Стеценка, вул. до Гречка 
 
 
Каменєва Командарма ву- 
лиця; Каменева Командар- 
ма, ул.; Kamenieva Koman- 
darma, vul. 10639 (Печер- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 

міської ради депутатів трудящих «Про 
впорядкування найменувань та перейме- 
нувань вулиць і площ м. Києва» від 
21.03.1977 № 410. Пролягає від Промисло- 
вої вул. до кінця забудови. Прилучається 
Співака Михайла, пл. 

 
Кам’янець-Подільська ву- 
лиця; Каменец-Подольская 
ул.; Kamianets-Podilska vul. 
10643 (Святошинський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про перейменуван- 
міської ради народних депутатів «Про пе- 
рейменування вулиці Лейтенантської на 
вулицю Командарма Камєнєва» від 
14.11.1977 № 1710. Пролягає від Лесі Укра- 
їнки, бульв. до тупика. 

 
Каменярів вулиця; Каме- 
няров, ул.; Kameniariv, vul. 
10640 (Солом’янський р-н). 
Пролягає від Кайсарова, 
вул.   до   Сигнальної   вул. 
Прилучаються: Мостовий 

пров., Ясний пров., Мостова вул. (двічі), 
Ясна вул., Кругла вул., Крутогірна вул., Ка- 
менярів, пров., Сумська вул., Охтирська 
вул., Кринична вул., Заповітна вул. 

 
Каменярів провулок; Ка- 
меняров, пер.; Kameniariv, 
prov. 10641 (Солом’янський 
р-н). Пролягає від Мостової 
вул. до Каменярів, вул. При- 
лучається Федьковича, вул. 

 
Камишинська вулиця; Ка- 
мышинская ул.; Kamyshyn- 
ska vul. 10642 (Голосіїв- 
ський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про перейменування ву- 
лиць м. Києва» від 05.07.1955 № 857. 
Рішення  виконавчого  комітету  Київської 

ня вулиць м. Києва» від 05.07.1955 № 857. 
Пролягає від Таращанського пров. до Рах- 
манінова, вул. Прилучається Кам’янець- 
Подільський пров. 

 
Кам’янець-Подільський 
провулок; Каменец-Подо- 
льский пер.; Kamianets-Po- 
dilskyi prov. 10644 (Свято- 
шинський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 

ської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Таращан- 
ської вул. до Кам’янець-Подільської вул. 

 
Канальна вулиця; Каналь- 
ная ул.; Kanalna vul. 10645 
(Дарницький р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 
тів трудящих «Про найме- 

нування    та    перейменування    вулиць 
м. Києва» від 20.08.1957 № 1428. Пролягає 
від Причальної вул. до Григоренка Петра, 
просп. Прилучається Сортувальна вул. 

 
Канальна 1 вулиця; Каналь- 
ная 1 ул.; Kanalna 1 vul. 12413 
(Дніпровський р-н, СТ «Чер- 
вона троянда»). Пролягає від 
Дамбової 1 вул. до берегової 
лінії оз. Русанівського. 
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санівського. 

Канальна 2 вулиця; Ка- 
нальная 2 ул.; Kanalna 2 vul. 
12414 (Дніпровський р-н, 
СТ «Червона троянда»). 
Пролягає від Дамбової 1 
вул. до берегової лінії оз. Ру- 

 
 
 
 
 
 
 

санівського. 

Канальна 8 вулиця; Ка- 
нальная 8 ул.; Kanalna 8 vul. 
12420 (Дніпровський р-н, 
СТ «Червона троянда»). 
Пролягає від Дамбової 1 
вул. до берегової лінії оз. Ру- 

 
 
 
 
 
 
 
санівського. 

 

Канальна 3 вулиця; Ка- 
нальная 3 ул.; Kanalna 3 vul. 
12415 (Дніпровський р-н, 
СТ «Червона троянда»). 
Пролягає від Дамбової 1 
вул. до берегової лінії оз. Ру- 

 
 
 
 
 
 
 

санівського. 

 

Канальна 9 вулиця; Ка- 
нальная 9 ул.; Kanalna 9 vul. 
12421 (Дніпровський р-н, 
СТ «Червона троянда»). 
Пролягає від Дамбової 1 
вул. до берегової лінії оз. Ру- 

 
 
 
 
 
 
 
санівського. 

 

Канальна 4 вулиця; Ка- 
нальная 4 ул.; Kanalna 4 vul. 
12416 (Дніпровський р-н, 
СТ «Червона троянда»). 
Пролягає від Дамбової 1 
вул. до берегової лінії оз. Ру- 

 
 
 
 
 
 
 

нівського. 

 

Канальна 10 вулиця; Ка- 
нальная 10 ул.; Kanalna 10 
vul. 12422 (Дніпровський 
р-н, СТ «Червона троянда»). 
Пролягає від Дамбової вул. 
до берегової лінії оз. Руса- 

 
 
 
 
 
 
 
санівського. 

 

Канальна 5 вулиця; Ка- 
нальная 5 ул.; Kanalna 5 vul. 
12417 (Дніпровський р-н, 
СТ «Червона троянда»). 
Пролягає від Дамбової 1 
вул. до берегової лінії оз. Ру- 

 
 
 
 
 
 
 

нівського. 

 

Канальна 11 вулиця; Ка- 
нальная 11 ул.; Kanalna 11 
vul. 12423 (Дніпровський 
р-н, СТ «Червона троянда»). 
Пролягає від Дамбової вул. 
до берегової лінії оз. Руса- 

 
 
 
 
 
 
 
санівського. 

 

Канальна 6 вулиця; Ка- 
нальная 6 ул.; Kanalna 6 vul. 
12418 (Дніпровський р-н, 
СТ «Червона троянда»). 
Пролягає від Дамбової 1 
вул. до берегової лінії оз. Ру- 

 
 
 
 
 
 
 

нівського. 

 

Канальна 12 вулиця; Ка- 
нальная 12 ул.; Kanalna 12 
vul. 12710 (Дніпровський 
р-н, СТ «Червона троянда»). 
Пролягає від Дамбової вул. 
до берегової лінії оз. Руса- 

 

 
 

санівського. 

 

Канальна 7 вулиця; Ка- 
нальная 7 ул.; Kanalna 7 vul. 
12419 (Дніпровський р-н, 
СТ «Червона троянда»). 
Пролягає від Дамбової 1 
вул. до берегової лінії оз. Ру- 

 

Канівська вулиця; Канев- 
ская ул.; Kanivska vul. 
10646 (Подільський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування   вулиць   м.   Києва»   від 
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05.07.1955 № 857. Пролягає від Золочев- 
ської вул. до кінця забудови. Прилучають- 
ся: Кареловська вул., Бестужева Олексан- 
дра, вул., Джаліля Муси, вул., 
Осиповського, вул., Чигиринська вул., Їжа- 
кевича Івана, вул., Межовий пров. 

 
Кантемирівський прову- 
лок; Кантемировский пер.; 
Kantemyrivskyi prov. 10647 
(Деснянський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць м. Києва» від 20.08.1957 
№ 1428. Пролягає від Радистів, вул. до Би- 
ківнянської вул. 

 
Караваєва Професора ву- 
лиця; Караваева Профессо- 
ра, ул.; Karavaieva Profesora, 
vul. 10648 (Солом’янський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету  Київської  міської 

ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання та перейменування вулиць і площ 
м. Києва» від 30.12.1962 № 2216. Пролягає 
від Яблонської Тетяни, вул. до Галана 
Ярослава, вул. Прилучаються: Тутковсько- 
го Академіка, вул., Долинна вул. 

 
Карбишева Генерала вули- 
ця; Карбышева Генерала, 
ул.; Karbysheva Henerala, vul. 
10649 (Дніпровський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про найменування та 
перейменування вулиць і площ м. Києва» 
від 31.10.1967 № 1826. Пролягає від Мики- 
тенка Івана, вул. до Кибальчича Миколи, 
вул. Прилучається Вільде Едуарда, вул. 

 
Кареловська вулиця; Ка- 
реловская ул.; Karelovska 
vul. 10650 (Подільський р-
н). Пролягає від Золочев- 
ського пров. до Косенка, 
вул. Прилучаються: Канів- 

ська вул., Золочевська вул. 

Карельський провулок; Ка- 
рельский пер.; Karelskyi prov. 
10651 (Деснянський р-н, Дніп- 
ровський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування та переймену- 
вання вулиць, площ та парків міста» від 
21.11.1961 № 2259. Пролягає від Гагаріна 
Юрія, просп. до Червоногвардійської вул. 
Прилучається Сергієнка Івана, вул. 

 
Кар’єрна вулиця; Карьер- 
ная ул.; Karierna vul. 10652 
(Солом’янський р-н). Про- 
лягає від Галана Ярослава, 
вул. до Героїв Севастополя, 
вул. Прилучаються: Черні- 

вецька вул., Піддубного Івана, вул., Черни- 
шевського, вул. 

 
Кармелюка Устима вули- 
ця; Кармелюка Устима, ул.; 
Karmeliuka Ustyma, vul. 
10653 (Дніпровський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
міських вулиць» від 29.12.1953 № 2610. 
Пролягає від Лобачевського, вул. до кінця 
забудови. Прилучаються: Кармелюка Ус- 
тима, пров., Астраханський пров. 

 
Кармелюка Устима про- 
вулок; Кармелюка Устима, 
пер.; Karmeliuka Ustyma, 
prov. 10654 (Дніпровський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 

ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання   міських   вулиць»   від   29.12.1953 
№ 2610. Пролягає від Астраханської вул. 
до Лохвицької вул. Прилучаються: Кар- 
мелюка Устима, вул., Хорольська вул., 
Сосницька вул. 
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Карпатська вулиця; Кар- 
патская ул.; Karpatska vul. 
10655 (Солом’янський р-н). 
Пролягає від Галана Ярос- 
лава, вул. до Героїв Севас- 
тополя,  вул.  Прилучають- 

ся: Чернівецька вул., Піддубного Івана, 
вул., Чернишевського, вул. 

 
Карпінського Академіка 
вулиця; Карпинского Ака- 
демика, ул.; Karpinskoho 
Akademika, vul. 10656 (Со- 
лом’янський р-н). Постано- 
ва Президії Київської місь- 

кої ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів «Про пере- 
йменування вулиць м. Києва» від 11.11.1938 
№ 1082/6. Постанова виконавчого комітету 
Київської міської ради депутатів трудя- 
щих «Про впорядкування найменувань 
площ, вулиць та провулків м. Києва» від 
06.12.1944 № 286/2. Пролягає від Молодог- 
вардійської вул. до Волинської вул. 

 
Картвелішвілі вулиця; 
Картвелишвили, ул.; Kart- 
velishvili, vul. 10657 (Свято- 
шинський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про найменування та пере- 
йменування вулиць і площ м. Києва» від 
31.10.1967 № 1826. Пролягає від Курбаса 
Леся, просп. до Кольцова, бульв. Прилуча- 
ються: Потапова Генерала, вул., Кучера 
Василя, вул. 

 
Касіяна Василя вулиця; 
Касияна Василия, ул.; Kasi- 
iana Vasylia, vul. 10658 (Го- 
лосіївський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про впорядкування найме- 
нувань та перейменувань вулиць і площ 
м. Києва» від 21.03.1977 № 410. Пролягає 

від Глушкова Академіка, вул. до Лятошин- 
ського Композитора, вул. Прилучається 
Якубовського Маршала, вул. 

 
Каунаська вулиця; Кау- 
насская ул.; Kaunaska vul. 
10659 (Дніпровський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування та перейменування вулиць 
м. Києва» від 20.08.1957 № 1428. Пролягає 
від Регенераторної вул. до Фанерної вул. 
Прилучається Гашека Ярослава, бульв. 

 
Каховська вулиця; Кахов- 
ская ул.; Kakhovska vul. 
10660 (Дніпровський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Челябін- 
ської вул. і Луначарського, пров. до Сагай- 
дака Степана, вул. Прилучаються: Силі- 
катна вул., Комбінатна вул., Чаадаєва 
Петра, вул., Золота вул. 

 
Качалова вулиця; Качало- 
ва, ул.; Kachalova, vul. 10661 
(Солом’янський р-н, Свято- 
шинський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про найменування та перейме- 
нування  вулиць  м.  Києва»  від  20.08.1957 
№ 1428. Пролягає від Лепсе Івана, бульв. до 
Відрадного просп. Прилучається залізниця, 
на перетині з якою вулиця переривається. 

 
Качури Якова вулиця; Ка- 
чуры Якова, ул.; Kachury 
Yakova, vul. 10662 (Свято- 
шинський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про впорядкування наймену- 
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вань та перейменування вулиць м. Києва» 
від 16.12.1974 № 1476. Пролягає від Сими- 
ренка, вул. до кінця забудови. Прилуча- 
ються: Трублаїні, вул. (двічі), Качури Яко- 
ва, пров. 

лягає від Науки, просп. до Голосіївського 
лісу. Прилучаються: Квітки-Основ’яненка, 
пров., Ново-Корчуватська вул., Військова 
вул., Парникова вул., Весняна вул., Закар- 
патська вул. 

 

Качури Якова провулок; 
Качуры Якова, пер.; Kachu- 
ry Yakova, prov. 10663 (Свя- 
тошинський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про впорядкування найме- 
нувань    та    перейменування    вулиць 
м. Києва» від 16.12.1974 № 1476. Пролягає 
від Качури Якова, вул. до кінця забудови. 

 
Каштанова вулиця; Кашта- 
новая ул.; Kashtanova vul. 
10664 (Деснянський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
народних  депутатів  «Про 

впорядкування найменувань та перейме- 
нування вулиць м. Києва» від 18.04.1983 
№ 613. Пролягає від Маяковського Воло- 
димира, просп. до Бальзака Оноре де, вул. 

 
Кащенка Академіка вули- 
ця; Кащенко Академика, ул.; 
Kashchenka Akademika, vul. 
10665 (Голосіївський р-н). 
Пролягає від Квітки-Осно- 
в’яненка,  пров.  до  Ягідної 

вул. Прилучаються: Трахтемирівська вул., 
Ягідний пров., Корчуватський пров., Пар- 
никова вул., Боровиченко Марії, вул., Сам- 
бірський пров. 

 
Квітки-Основ’яненка ву- 
лиця; Квитки-Основьянен- 
ко, ул.; Kvitky-Osnovianen- 
ka, vul. 10666 (Голосіївський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету  Київської  міської 

ради депутатів трудящих «Про зміну най- 
менувань вулиць» від 03.01.1952 № 5. Про- 

Квітки-Основ’яненка про- 
вулок; Квитки-Основьяненко, 
пер.; Kvitky-Osnovianenka, prov. 
10667 (Голосіївський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

депутатів трудящих «Про зміну наймену- 
вань вулиць» від 03.01.1952 № 5. Пролягає 
від Квітки-Основ’яненка, вул., розгалужу- 
ючись на два напрямки – до Парникової 
вул. та до Кащенка Академіка, вул. 

 
Квіткова вулиця; Квитковая 
ул.; Kvitkova vul. 12448 (Дні- 
провський р-н, СТ «КЕВРЗ»). 
Пролягає від Лінії 3 до кінця 
забудови. 

 
Квіткова вулиця; Квитковая 
ул.; Kvitkova vul. 12608 (Обо- 
лонський р-н, СТ «Хутір 
Редьки-1»). Пролягає від 
Центральної вул. до Лісової 
вул. 

 
Квіткові Луки, вулиця; 
Цветочные Луга, ул.; Kvit- 
kovi Luky, vul. 12003 (Голо- 
сіївський р-н). Рішення Ки- 
ївської міської ради «Про 
найменування   нових   ву- 

лиць у Голосіївському районі м. Києві» від 
17.02.2011 № 8/5395. Пролягає від Золоті 
Джерела, вул. до кінця забудови. Прилуча- 
ється Жуків Затон, вул. 

 
Квітнева вулиця; Апрель- 
ская ул.; Kvitneva vul. 12660 
(Дарницький р-н). Пролягає 
від Липової вул. до кінця за- 
будови (Бортничі). 
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Квітнева вулиця; Апрель- 
ская ул.; Kvitneva vul. 12102 
(Голосіївський р-н, СТ КІЗ 
«Метролог»). Рішення Ки- 
ївської міської ради «Про 
найменування    вулиць    у 

м. Києві» від 29.11.2012 № 481/8765. Проля- 
гає від Січневої вул. до території держав- 
ного заповідного госп-ва «Феофанія». 

 
Квітневий провулок; Ап- 
рельский пер.; Kvitnevyi 
prov. 10668 (Подільський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про перейменування вулиць м. Києва» 
від 05.07.1955 № 857. Пролягає від Ново- 
мостицької вул. до кінця забудови. 

 
Квітуча вулиця; Цветущая 
ул.; Kvitucha vul. 10669 (Го- 
лосіївський р-н). Відома з 
1-ї пол. 20 ст. Пролягає від 
Комунальної вул. до кінця 
забудови. Прилучається За- 

болотного Академіка, вул. 
 

Квітучий провулок; Цвету- 
щий пер.; Kvituchyi prov. 
10670 (Шевченківський р-
н). Постанова Президії 
Київської міської ради ро- 
бітничих,   селянських   та 

червоноармійських депутатів «Про перей- 
менування вулиць м. Києва» від 11.11.1938 
№ 1082/6. Постанова виконавчого комітету 
Київської міської ради депутатів трудя- 
щих «Про впорядкування найменувань 
площ, вулиць та провулків м. Києва» від 
06.12.1944 № 286/2. Пролягає від Тропіні- 
на, пров. до Багговутівської вул. 

 
Кемеровська вулиця; Кеме- 
ровская ул.; Kemerovska vul. 
10671 (Оболонський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

депутатів трудящих «Про впорядкування 
найменувань та перейменувань вулиць і 
площ м. Києва» від 21.03.1977 № 410. Про- 
лягає від Богатирської вул. до кінця забу- 
дови. Прилучається Лебединська вул. 

 
Керамічний провулок; Ке- 
рамический пер.; Keramich- 
nyi prov. 10672 (Голосіївсь- 
кий р-н). Постанова Прези- 
дії Київської міської ради 
робітничих, селянських та 

червоноармійських депутатів «Про пере- 
йменування вулиць м. Києва» від 11.11.1938 
№ 1082/6. Постанова виконавчого комітету 
Київської міської ради депутатів трудя- 
щих «Про впорядкування найменувань 
площ, вулиць та провулків м. Києва» від 
06.12.1944 № 286/2. Рішення виконавчого 
комітету Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про зміну найменувань ву- 
лиць» від 03.01.1952 № 5. Пролягає від Го- 
лосіївської вул. до Ремісничого пров. 

 
Керченська вулиця; Кер- 
ченская ул.; Kerchenska vul. 
10673 (Солом’янський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Донецької 
вул. до кінця забудови. Прилучаються: 
Очаківська вул., Мартиросяна, вул. 

 
Керченська площа; Кер- 
ченская пл.; Kerchenska pl. 
10674 (Деснянський р-н, 
Дніпровський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць і площ м. Києва на честь 
міст-героїв та героїв Великої Вітчизняної 
війни» від 31.03.1975 № 302. Розташована 
між Маяковського Володимира, просп., Ва- 
тутіна Генерала, просп., Перова, бульв. 
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Кецховелі Ладо провулок; 
Кецховели Ладо, пер.; Kets- 
khoveli Lado, prov. 10675 
(Подільський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про перейменування вулиць 
м. Києва» від 05.07.1955 № 857. Пролягає від 
Воздвиженської вул. до Житнього ринку. 

 
Кибальчича Миколи ву- 
лиця; Кибальчича Нико- 
лая, ул.; Kybalchycha Myko- 
ly, vul. 10676 (Дніпровський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 

ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання та перейменування вулиць, площ та 
парків міста» від 21.11.1961 № 2259. Проля- 
гає від Райдужної вул. до Ватутіна Генера- 
ла, просп. Прилучаються: Сєрова Вален- 
тина, вул., Перова, бульв., Курнатовського, 
вул., Карбишева Генерала, вул. 

 
Кизилова вулиця; Кизило- 
вая ул.; Kyzylova vul. 12006 
(Подільський р-н, СТ «Ар- 
сеналець», «Мукомол»). 
Пролягає від Сирецького 
проїзду до Стеценка, вул. 

 
Київська вулиця; Киев- 
ская ул.; Kyivska vul. 10677 
(Солом’янський р-н). Про- 
лягає від Леніна, вул. до 
Садової вул. 

 
Кирило-Мефодіївська ву- 
лиця; Кирилло-Мефодиев- 
ская ул.; Kyrylo-Mefodiivska 
vul. 10678 (Шевченківський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету   Київської   міської 

ради депутатів трудящих «Про найменуван- 
ня та перейменування вулиць і площ м. Киє- 
ва» від 29.10.1963 № 1665. Пролягає від Тимо- 
фєєвої Галі, вул. до Василевської Ванди, вул. 
Прилучаються: Старо-Київська вул., Старо- 
київський пров., Мефодіївський пров. 

Кирпоноса вулиця; Кир- 
поноса, ул.; Kyrponosa, vul. 
10679 (Шевченківський р-
н). Пролягає від Щерба- 
кова, вул. до Баумана, вул. 
Прилучаються:   Черняхов- 

ського, вул., Бабушкіна, пров. 
 

Кисловодська вулиця; Кис- 
ловодская ул.; Kyslovodska 
vul. 10680 (Деснянський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів   трудящих   «Про 

найменування міських вулиць» від 29.12.1953 
№ 2610. Пролягає від Кузбаської вул. до Пу- 
тивльського пров. Прилучаються: Бобри- 
нецький пров., Кисловодський пров., Радис- 
тів, вул., Броварський пров., Кадіївський 
пров., Кадіївська вул. 

 
Кисловодський провулок; 
Кисловодский пер.; Kyslo- 
vodskyi prov. 10681 (Дес- 
нянський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про найменування міських 
вулиць» від 29.12.1953 № 2610. Пролягає 
від Броварського просп. до Бобринецької 
вул. Прилучаються: Кисловодська вул., 
Путивльська вул. 

 
Китаївська вулиця; Кита- 
евская ул.; Kytaivska vul. 
10682 (Голосіївський р-н). 
Виникла у 2-й пол. 19 ст. 
Пролягає від Науки, просп. 
до кінця забудови. Прилу- 

чаються: Учбова вул., Ягідна вул., Дуки 
Степана, вул. 

 
Кишинівська вулиця; Ки- 
шиневская ул.; Kyshynivska 
vul. 10683 (Солом’янський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
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ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання   міських   вулиць»   від   29.12.1953 
№ 2610. Пролягає від початку забудови до 
Гаріна Бориса, вул. Прилучаються: Олексі- 
ївська вул., Можайська вул. (двічі), Громо- 
вої Уляни, вул. (двічі), Азовська вул. 

 
Киянівський провулок; Ки- 
яновский пер.; Kyianivskyi 
prov. 10684 (Шевченківський 
р-н). Один з давніх провул- 
ків Києва. Пролягає від 
Смирнова-Ласточкіна,  вул. 

до Дегтярної вул. 
 

Кіквідзе вулиця; Киквид- 
зе, ул.; Kikvidze, vul. 10685 
(Печерський р-н). Постано- 
ва бюро Київського місько- 
го комітету Компартії Ук- 
раїни  і  виконавчого  комі- 

тету Київської міської ради депутатів тру- 
дящих «Про впорядкування справи при- 
своєння імен державних і громадських ді- 
ячів  вулицям  і  державним   установам 
м. Києва» від 10.12.1957 № 2193. Пролягає 
від Бастіонної вул. і Дружби Народів, 
бульв. до Саперно-Слобідської вул. Прилу- 
чаються: Німанська вул., Підвисоцького 
Професора, вул., Військовий проїзд, Заліз- 
ничне шосе. 

 
Кільцева дорога; Кольце- 
вая дорога; Kiltseva doroha 
10686 (Святошинський р-н, 
Солом’янський р-н, Голосі- 
ївський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 

міської ради депутатів трудящих «Про 
впорядкування найменувань та перейме- 
нувань вулиць і площ м. Києва» від 
21.03.1977 № 410. Пролягає від Одеської пл. 
до Перемоги, просп. Прилучаються: Глуш- 
кова Академіка, просп., Теремківська вул., 
Лятошинського Композитора, вул., Луцен- 
ка Дмитра, вул., Леніна, вул., Садова вул., 
Радянська вул., Ватутіна, вул., Трублаїні, 

вул., Велика Окружна, вул., Зодчих, вул., 
Курбаса Леся, просп., Тулузи, вул., Жме- 
ринська вул., Мельниченка, вул., Янтарна 
вул., Перемоги, вул., Котельникова Ми- 
хайла, вул., Верховинна вул. 

 
Кільцевий провулок; Коль- 
цевой пер.; Kiltsevyi prov. 
12676 (Голосіївський р-н). 
Пролягає поблизу Квітневої 
вул. і Лебедєва Академіка, 
вул., утворюючи півколо. 

 
Кінцева вулиця; Кинцевая 
ул.; Kintseva vul. 10687 (Со- 
лом’янський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 
тів  трудящих  «Про  пере- 

йменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Повітроф- 
лотського просп. до кінця забудови. 

 
Кіото вулиця; Киото, ул.; 
Kioto, vul. 10688 (Деснян- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 
дящих «Про найменування 

вулиці на честь міста побратима Кіото» від 
30.06.1972 № 1007. Пролягає від Новоро- 
сійської пл. до Путивльської вул. Прилуча- 
ються: Братиславська вул., Мілютенка 
вул., Жукова Маршала, вул. 

 
Кіпріанова Академіка ву- 
лиця; Киприанова Акаде- 
мика ул.; Kiprianova Akade- 
mika, vul. 10689 (Свято- 
шинський р-н). Рішення ви- 
конавчого   комітету   Київ- 

ської   міської   ради   депутатів   трудящих 
«Про впорядкування найменувань та пере- 
йменування вулиць м. Києва» від 31.03.1976 
№ 296. Рішення виконавчого комітету 
Київської міської ради депутатів трудя- 
щих «Про впорядкування найменувань та 
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перейменувань вулиць і площ м. Києва» 
від 21.03.1977 № 410. Пролягає від Якуба 
Колоса, вул. до Жмеринської вул. 

 
Кірова вулиця; Кирова, 
ул.; Kirova, vul. 10690 (Дес- 
нянський р-н). Пролягає від 
Бальзака Оноре де, вул. до 
Толстого, вул. Прилучають- 
ся: Довженка, вул., Рибака 

Натана, вул., Боженка, вул., Миру, вул., 
Матросова, вул., Фрунзе, вул., Шевченка, 
вул., Пушкіна, вул., Садова вул. 

 
Кіровоградська вулиця; 
Кировоградская ул.; Kiro- 
vohradska vul. 10691 (Голосі- 
ївський р-н, Солом’янський 
р-н). Пролягає від Грінченка 
Миколи, вул. до Крутогірної 

вул. Прилучаються: Ізюмська вул., Волзька 
вул., Профінтерну, вул., Фрометіївський 
узвіз, Монтажників, вул., Травневий пров., 
Куп’янська вул., Дежнєва, вул., Луганська 
вул., Червонозоряний просп. 

 
Кіровоградський прову- 
лок; Кировоградский пер.; 
Kirovohradskyi prov. 10692 
(Голосіївський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про перейменування вулиць 
м. Києва» від 05.07.1955 № 857. Пролягає від 
Волзької вул. до кінця забудови. 

 
Кіровська вулиця; Киров- 
ская ул.; Kirovska vul. 10693 
(Святошинський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць в селищі Жовтне- 
вому  Жовтневого  району»  від  02.01.1965 
№ 1898. Пролягає від Мельниченка, вул. до 
Жмеринської вул. Прилучаються: Ленін- 
ська вул., Біляшівського Академіка, вул. 

Кірпи Георгія вулиця; 
Кирпы Георгия, ул.; Kirpy 
Heorhiia, vul. 10694 (Со- 
лом’янський р-н). Рішення 
Київської     міської     ради 
«Про перейменування ву- 
лиці у Солом’янському ра- 

йоні     міста     Києва»     від     24.12.2009 
№ 884/2953.  Пролягає  від  Липківського 
Василя Митрополита, вул. до Лукашеви- 
ча Миколи, вул. Прилучаються: Остров- 
ського Миколи, вул., Ползунова, вул. 

 
Клавдіївська вулиця; Клав- 
диевская ул.; Klavdiivska vul. 
10695 (Святошинський р-н). 
Пролягає від Робітничої 
вул. до Підлісної вул. При- 
лучаються:  Юнацька  вул., 

Димерська вул., Лісорубна вул., Корсун- 
ська вул., Бахмацька вул., Брусилівська 
вул., Гаршина, вул. 

 
Клеманська вулиця; Кле- 
манская ул.; Klemanska vul. 
10696 (Дарницький р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування та перейменування вулиць 
м. Києва» від 20.08.1957 № 1428. Пролягає 
від Причальної вул. до Сортувальної вул. 

 
Кленова Долина вулиця; 
Кленовая Долина, ул.; Kle- 
nova Dolyna, vul. 12004 (Го- 
лосіївський р-н). Рішення 
Київської міської Ради «Про 
найменування нових вулиць 

у Голосіївському районі м. Києва» від 
17.02.2011 № 8/5395. Пролягає від безімен- 
ного проїзду до Золоті Джерела, вул. до Жу- 
ків Затон, вул. 

 
Кленовий провулок; Кле- 
новый пер.; Klenovyi prov. 
12633 (Деснянський р-н). 
Пролягає від Лазурної вул. 
до кінця забудови (Селище 
Радистів). 
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Кленовий провулок; Кле- 
новый пер.; Klenovyi prov. 
10697 (Печерський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Звіринець- 
кої вул. до кінця забудови. 

 
 

Клінічна вулиця; Клини- 
ческая ул.; Klinichna vul. 
10699 (Солом’янський р-н). 
Постанова виконавчого ко- 
мітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про впорядкування найменувань площ, 
вулиць та провулків м. Києва» від 
06.12.1944 № 286/2. Пролягає від Народної 
вул. до Солом’янської вул. та Амосова Ми- 
коли, вул. Прилучаються: Гаврилюка, вул., 
Зенітна вул., Клінічний пров., Над’ярна 
вул., Семенівська вул., Яслинська вул., 
Божків Яр, вул. 

 
Клінічний провулок; Кли- 
нический пер.; Klinichnyi 
prov. 10700 (Солом’янський 
р-н). Виник у 1-й пол. 20 ст. 
Пролягає від Клінічної вул. 
до кінця забудови. 

Кловський узвіз; Кловский 
спуск; Klovskyi uzviz 10701 
(Печерський р-н). Почав за- 
будовуватися у 1-й пол. 19 
ст. Пролягає від Інститут- 
ської  вул.  до  Московської 

вул. Прилучаються: Мар’яненка Івана, вул., 
Мечнікова, вул., Гусовського, вул. 

 
Кмитів Яр вулиця; Кмитов 
Яр, ул.; Kmytiv Yar, vul. 
10702 (Шевченківський р-
н). Постанова виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про впорядкування найменувань площ, 
вулиць та провулків м. Києва» від 06.12.1944 
№ 286/2. Виникла у 1880-ті. Пролягає від 
Багговутівської вул. до тупика. 

 
Княжий Затон вулиця; 
Княжий Затон, ул.; Knia- 
zhyi Zaton, vul. 10703 (Дар- 
ницький р-н). Розпоряд- 
ження Київської міської 
ради народних депутатів та 

Київської міської державної адміністрації 
«Про найменування нових вулиць на маси- 
ві Осокорки-Позняки Харківського району 
м. Києва» від 13.07.1993 № 96/737. Проля- 
гає від Григоренка Петра, просп. до Дні- 
провської наб. Прилучаються: Срібнокіль- 
ська вул. (двічі), Урлівська вул. 

 
Кобзарська вулиця; Коб- 
зарская ул.; Kobzarska vul. 
10704 (Подільський р-н). 
Пролягає від Вишгород- 
ської вул. до Косенка, вул. 
Прилучаються:    Кобзарсь- 

кий пров., Водників, вул., Моринецька вул., 
Золочевська вул. 

 
Кобзарський провулок; Коб- 
зарский пер.; Kobzarskyi prov. 
10705 (Подільський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 
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депутатів трудящих «Про найменування 
міських вулиць» від 29.12.1953 № 2610. 
Пролягає від Кобзарської вул. до безімен- 
ного проїзду, який простягається від Виш- 
городської вул. до тупика. Прилучаються: 
Водників, вул., Красицького, вул. 

 
Кобилянської Ольги ву- 
лиця; Кобылянской Ольги, 
ул.; Kobylianskoi Olhy, vul. 
10706 (Солом’янський р-н). 
Пролягає від Народної вул. 
до  тупика.  Прилучаються: 

Новонародний пров., Кобилянської Ольги, 
пров. 

 
Кобилянської Ольги прову- 
лок; Кобылянской Ольги, 
пер.; Kobylianskoi Olhy,  prov. 
10707 (Солом’янський р-н). 
Пролягає від Кобилянської 
Ольги, вул. до кінця забудови. 

 
Ковалевської Софії вули- 
ця; Ковалевской Софьи, ул.; 
Kovalevskoi Sofii, vul. 10708 
(Голосіївський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської  міської  ради  де- 

путатів трудящих «Про найменування та 
перейменування вулиць м. Києва» від 
20.08.1957 № 1428. Пролягає від Глушкова 
Академіка, просп. до Ломоносова, вул. 

 
Ковальський провулок; Ко- 
вальский пер.; Kovalskyi prov. 
10709 (Солом’янський р-н). 
Відомий з 1-ї пол. 20 ст. Про- 
лягає від Смоленської вул. до 
Борщагівської вул. Прилуча- 

ються: Металістів, вул., Виборзька вул. 
 

Ковельська вулиця; Ко- 
вельская ул.; Kovelska vul. 
10710 (Голосіївський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про перейменуван- 
ня вулиць м. Києва» від 05.07.1955 № 857. 
Пролягає від Голосіївської вул. до Малоки- 
таївської вул. Прилучаються: Ремісничий 
пров., Малокитаївський пров. 

 
Ковпака вулиця; Ковпака, 
ул.; Kovpaka, vul. 10711 (Го- 
лосіївський р-н, Печер- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування та переймену- 
вання  вулиць  м.  Києва»  від  10.09.1968 
№ 1494. Рішення виконавчого комітету 
Київської міської ради депутатів трудя- 
щих «Про найменування та переймену- 
вання вулиць і площ м. Києва» від 
29.07.1969 № 1306. Пролягає від Саперне 
Поле, вул. до Малевича Казимира, вул. 
Прилучаються: Барбюса Анрі, вул., Пред- 
славинська вул., Велика Васильківська 
вул., Антоновича, вул. 

 
Кожум’яцька вулиця; Ко- 
жемяцкая ул.; Kozhumiatska 
vul. 10712 (Подільський р-н). 
Є однією з давніх вулиць. 
Пролягає від Верхній Вал, 
вул. до Дегтярної вул. 

 
Козацька вулиця; Казац- 
кая ул.; Kozatska vul. 10713 
(Голосіївський р-н). Вини- 
кла у 19 ст. Пролягає від 
Деміївської вул. до Амур- 
ської  вул.  Прилучаються: 

Кустанайська вул., Балакірева, вул., Щог- 
лівський пров., Козацький пров., Хутоярів- 
ський пров., Бурмистенка, пров., Майкоп- 
ський пров., Батумська вул., Майкопська 
вул., П’ятигорська вул., Ужгородська вул., 
Гориста вул., Криворізька вул., Москвіна, 
вул., Гатна вул., Стельмаха Михайла, вул., 
Деміївська вул., Широка вул., Водогінна 
вул., Бубнова Андрія, вул., Жуковського 
Василя, вул., Сумська вул. 
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Козацький провулок; Ка- 
зацкий пер.; Kozatskyi prov. 
10714 (Голосіївський р-н). 
Виник у 19 ст. Пролягає від 
Козацької вул. до Кустанай- 
ської вул. 

 
Козелецька вулиця; Козе- 
лецкая ул.; Kozeletska vul. 
10715 (Солом’янський р-н). 
Постанова бюро Київсько- 
го міського комітету Ком- 
партії України та виконко- 

му Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць міста Києва» від 15.07.1958 
№ 1249. Пролягає від Василенка Миколи, 
вул. до Авторемонтної вул. Прилучаються: 
Виборзький пров., Радищева, вул., Світло- 
гірська вул. (На ділянці між Радищева, 
вул. і Світлогорською вул. наявний розрив 
у проляганні вулиці). 

 
Козицького Пилипа вули- 
ця; Козицкого Филиппа, 
ул.; Kozytskoho Pylypa, vul. 
10716 (Солом’янський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць і площ м. Киє- 
ва» від 26.01.1961 № 146. Пролягає від Єре- 
ванської вул. до Уманської вул. 

 
Козловського Івана прову- 
лок; Козловского Ивана, 
пер.; Kozlovskoho Ivana, prov. 
10717 (Печерський р-н). Рі- 
шення Київської міської 
ради «Про повернення дея- 

ких історичних назв та перейменування на 
відзнаку 80-річчя пам’ятних подій Україн- 
ської революції 1917-1920 років» від 
20.11.1997 № 260. Рішення Київської місь- 
кої ради «Про перейменування вулиць» 
від 08.07.1999 № 371/472. Розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

«Про найменування та перейменування 
вулиць» від 10.01.2000 № 25. Пролягає від 
Круглоуніверситетської вул. до Шовко- 
вичної вул. 

 
Козятинська вулиця; Ка- 
затинская ул.; Koziatynska 
vul. 10718 (Печерський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Панфілов- 
ців, вул. до Лаврської вул. Прилучається 
Козятинський пров. 

 
Козятинський провулок; 
Казатинский пер.; Kozia- 
tynskyi prov. 10719 (Печер- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих   «Про   перейменування   вулиць 
м. Києва» від 05.07.1955 № 857. Пролягає 
від Козятинської вул. до кінця забудови. 

 
Колективізації вулиця; 
Коллективизации, ул.; Ko- 
lektyvizatsii, vul. 10720 (Со- 
лом’янський р-н). Виникла 
у 1930-ті рр. Пролягає від 
Чоколівського бульв. до До- 

нецької вул. Прилучається Мартиросяна, 
вул. 

 
Колекторна вулиця; Кол- 
лекторная ул.; Kolektorna 
vul. 10721 (Дарницький р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про найменування та перейменування 
вулиць м. Києва» від 20.08.1957 № 1428. 
Пролягає від Харківської пл. до Маслівка, 
вул. Прилучаються: Дніпродзержинська 
вул., Високовольтний пров., Колекторний 
пров., Вирлицька вул., Садова вул. 
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Колекторний провулок; 
Коллекторный пер.; Kolek- 
tornyi prov. 10722 (Дарниць- 
кий р-н). Рішення виконав- 
чого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про впорядкування найменувань 
та перейменувань вулиць і площ м. Києва» 
від 21.03.1977 № 410. Пролягає від Колек- 
торної вул. до кінця забудови. 

 
Коллонтай вулиця; Кол- 
лонтай, ул.; Kollontai, vul. 
10723 (Святошинський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць у селищі Біличі 
Жовтневого району і найменування нових 
вулиць, що виникли на житлових масивах» 
від 07.07.1966 № 980. Пролягає від Ушакова 
Миколи, вул. до Антонова-Овсієнка, вул. 

 
Коломийський провулок; 
Коломыйский пер.; Kolo- 
myiskyi prov. 10724 (Голосі- 
ївський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради народних де- 

путатів «Про найменування та переймену- 
вання  вулиць  м.  Києва»  від  22.07.1985 
№ 611. Пролягає від 40-річчя Жовтня, 
просп. до Васильківської вул. Прилуча- 
ються: Сєченова, вул., Ломоносова, вул. 

 
Колоскова вулиця; Коло- 
сковая ул.; Koloskova vul. 
12005 (Солом’янський р-н, 
Жуляни). Пролягає від Мо- 
лодіжної  вул.  до  Крейсера 
«Аврора», вул. 

 
Колоскова вулиця; Коло- 
сковая ул.; Koloskova vul. 
10725 (Солом’янський р-н, 
Совки). Пролягає від Кру- 
тогірної вул. до тупика. 

Кольцова бульвар; Коль- 
цова, бульв.; Koltsova, bulv. 
10726 (Святошинський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
народних  депутатів  «Про 

впорядкування найменування вулиць і 
площ м. Києва» від 23.03.1981 № 479. Про- 
лягає від Сосніних Сім’ї, вул. і Зодчих, 
вул. до Курбаса Леся, просп. Прилучають- 
ся: Картвелішвілі, вул., Литвиненко-Воль- 
гемут, вул., Сєркова Академіка, вул. 

 
Комарова Космонавта прос- 
пект; Комарова Космонавта, 
просп.; Komarova Kosmonavta, 
prosp. 10727 (Солом’янський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету  Київської  міської 

ради депутатів трудящих «Про увінчення 
пам’яті льотчика-космонавта Двічі Героя 
Радянського Союзу В. М. Комарова» від 
30.05.1967 № 894/а. Пролягає від Гарматної 
вул. до залізничного шляхопроводу і Кур- 
баса Леся, просп. Прилучаються: Василен- 
ка Миколи, вул., Героїв Севастополя, вул., 
Лепсе Івана, бульв. 

 
Комбайнерів вулиця; Ком- 
байнеров, ул.; Kombaineriv, 
vul. 10728 (Солом’янський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про перейменування вулиць м. Києва» 
від 05.07.1955 № 857. Пролягає від Яблон- 
ської Тетяни, вул. до Ніжинської вул. При- 
лучаються: Тутковського Академіка, вул., 
Долинна вул., Миронівська вул. 

 
Комбінатна вулиця; Комби- 
натная ул.; Kombinatna vul. 
10729 (Дніпровський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування та перейменування вулиць 

107 
 



 
 

м. Києва» від 13.10.1959 № 1710. Пролягає 
від Каховської вул. до Сагайдака Степана, 
вул. Прилучається Цегельна вул. 

вську вул. до Повітрофлотської вул. При- 
лучаються: Совська вул., Молодіжна вул., 
Шкільна вул., Стадіонна вул. 

 

Комінтерну вулиця; Ко- 
минтерна, ул.; Kominternu, 
vul. 10730 (Дарницький р-н). 
Пролягає від Переяслав- 
ської вул. до Будьонного 
Маршала, вул. Прилучаєть- 

ся Комінтерну, 1 пров. 
 

Комінтерну 1 провулок; 
Коминтерна, 1 пер.; Komin- 
ternu, 1 prov. 10731 (Дарни- 
цький р-н). Пролягає від Пе- 
реяславської вул. до Комін- 
терну, вул. 

 
Комінтерну 2 провулок; 
Коминтерна, 2 пер.; Komin- 
ternu, 2 prov. 10732 (Дар- 
ницький р-н). Пролягає від 
Переяславської вул. до кін- 
ця забудови. 

Комсомольський провулок; 
Комсомольский пер.; Komso- 
molskyi prov. 10471 (Дарниць- 
кий р-н). Пролягає від Лютне- 
вої вул. до Дружби, вул. При- 
лучається Комсомольська вул. 

 
Комунальна вулиця; Ком- 
мунальная ул.; Komunalna 
vul. 10736 (Голосіївський 
р-н). Сучасна назва з 1957. 
Пролягає від Заболотного 
Академіка,  вул.  до  кінця 

забудови.  Прилучаються:  Квітуча  вул., 
Крута вул. 

 
Комуністична вулиця; Ком- 
мунистическая ул.; Komunis- 
tychna vul. 10737 (Дарниць- 
кий р-н). Пролягає від Леніна, 
вул. до Червоноармійської 
вул.   Прилучається   Маркса 

Комінтерну 3 провулок; 
Коминтерна, 3 пер.; Ko- 
minternu, 3 prov. 10733 (Дар- 
ницький р-н). Пролягає від 
Переяславської вул. до кін- 
ця забудови. 

 
Комсомольська     вулиця; 

Карла, вул.  
 
Кондратюка Юрія вули- 
ця; Кондратюка Юрия, ул.; 
Kondratiuka Yuriia, vul. 
10738 (Оболонський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

Комсомольская ул.; Komso- 
molska vul. 10734 (Дарниць- 
кий р-н). Пролягає від Лені- 
на, вул. до Червоноармій- 
ської  вул.  Прилучаються: 

Комсомольський пров., Маркса Карла, вул. 

депутатів трудящих «Про найменування 
нових вулиць на житлових масивах «Ліс- 
ному», «Мінському» м. Києва» від 
16.02.1970 № 312/1. Пролягає від Мінського 
шосе до Майорова Михайла, вул. Прилу- 
чається Рокоссовського Маршала, просп. 

 

Комсомольська вулиця; 
Комсомольская ул.; Komso- 
molska vul. 10735 (Солом’ян- 
ський р-н). Пролягає від 
проїзду без назви, що спо- 
лучає Шкільну вул. та Со- 

Кондукторська вулиця; 
Кондукторская ул.; Kon- 
duktorska vul. 10739 (Со- 
лом’янський р-н). Постано- 
ва бюро Київського місько- 
го комітету Компартії Ук- 
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раїни та виконкому Київської міської ради 
депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць міста Києва» 
від 15.07.1958 № 1249. Пролягає від Ново- 
вокзальної вул. до Привітної вул. Прилуча- 
ється Організаторська вул. 

 
Конєва Маршала вулиця; 
Конева Маршала, ул.; Ko- 
nieva Marshala, vul. 10740 
(Голосіївський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради де- 

путатів трудящих «Про впорядкування 
найменувань та перейменувань вулиць і 
площ м. Києва» від 21.03.1977 № 410. Про- 
лягає від Ломоносова, вул. до Вільямса 
Академіка, вул. 

 
Коноплянська вулиця; Ко- 
ноплянская ул.; Konoplianska 
vul. 10741 (Оболонський р-н). 
Відома з 19 ст. Пролягає від 
Шахтарської вул. до тупи- 
ка.  Прилучаються:  Лугова 

вул., Бережанська вул., Полупанова, вул. 
 

Конотопська вулиця; Ко- 
нотопская ул.; Konotopska 
vul. 10742 (Голосіївський р-
н). Пролягає від Листо- 
падної вул. до Рильського 
Максима, вул. Прилучають- 

ся: Уральська вул., Кошового Олега вул., 
Добрий Шлях, вул. 

 
Конотопський провулок; 
Конотопский пер.; Konotop- 
skyi prov. 10743 (Голосіїв- 
ський р-н). Пролягає від 
Кошового Олега, вул. до 
Рильського  Максима,  вул. 

Прилучається Добрий Шлях, вул. 
 

Конституції площа; Кон- 
ституции, пл.; Konstytutsii, 
pl. 10744 (Печерський р-н). 
Рішення Київської міської 
ради «Про найменування 
площі перед будинком Вер- 

ховної ради України «Площа Конституції» 
від 20.06.2002 № 83/83. Рішення Київської 
міської ради «Про внесення змін до рішен- 
ня  Київської  міської  ради  від  20.06.2002 
№ 83/83 «Про найменування площі перед 
будинком Верховної ради України «Площа 
Конституції» від 26.04.2012 № 482/7819. 
Розташована між Грушевського Михайла, 
вул., Міським садом і Маріїнським парком. 

 
Контактна вулиця; Кон- 
тактная ул.; Kontaktna vul. 
12007 (Солом’янський р-н). 
Пролягає від Крейсера «Ав- 
рора», вул. до Зоряної вул. 

 
Контрактова площа; Кон- 
трактовая пл.; Kontraktova 
pl. 10745 (Подільський р-н). 
Постанова виконавчого ко- 
мітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про впорядкування найменувань площ, 
вулиць та провулків м. Києва» від 
06.12.1944 № 286/2. Рішення виконавчого 
комітету Київської міської ради народних 
депутатів «Про повернення вулицям істо- 
ричних назв, найменування і переймену- 
вання площ і вулиць у м. Києві, а також 
впорядкування нумерації окремих будин- 
ків» від 13.02.1990 № 149. Розташована між 
Сагайдачного Петра, вул., Покровською 
вул., Андріївським узвозом, Фролівською 
вул., Притисько-Микільською вул., Кос- 
тянтинівською вул., Межигірською вул., 
Спаською вул., Сковороди Григорія, вул., 
Іллінською вул. 

 

Кооперативна вулиця; Ко- 
оперативная ул.; Koopera- 
tyvna vul. 10746 (Солом’ян- 
ський р-н). Пролягає від 
Котляревського, вул. до 
Шевченка, вул. 

 

Копайгородська вулиця; 
Копайгородская ул.; Kopai- 
horodska vul. 10747 (По- 
дільський р-н). Рішення 
виконавчого  комітету  Ки- 
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ївської міської ради депутатів трудящих 
«Про   зміну   найменувань   вулиць»   від 
03.01.1952  № 5.  Пролягає  від  Білицької 
вул. до Полкової вул. Прилучається Пар- 
кова вул. 

 
Коперніка вулиця; Копер- 
ника, ул.; Kopernika, vul. 
10748 (Шевченківський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

впорядкування найменувань та перейме- 
нування вулиць м. Києва» від 19.03.1973 
№ 431. Пролягає від Артема, вул. до Рибал- 
ка Маршала, вул. і Довнар-Запольського, 
вул. Прилучаються: Дмитрівська вул., Бер- 
дичівська вул., Шолуденка, вул. 

 
Копиленка Олександра 
вулиця; Копыленко 
Александра, ул.; Kopylenka 
Oleksandra, vul. 10749 (Пе- 
черський р-н). Рішення ви- 
конавчого   комітету   Київ- 

ської   міської   ради   депутатів   трудящих 
«Про перейменування вулиці Петра Моги- 
ли на вулицю Олександра Копиленка» від 
19.07.1960 № 1293. Пролягає від Кутузова, 
вул. і Московської вул. до Печерської пл. 

 
Копилівська вулиця; Ко- 
пыловская ул.; Kopylivska 
vul. 10750 (Подільський р-н). 
Виникла у 1-й пол. 19 ст. 
Пролягає від Теліги Олени, 
вул. до Сирецької вул. При- 

лучаються: Петропавлівська вул., Рилєєва, 
вул., Достоєвського, пров., Цукровий пров. 

 
Корабельна вулиця; Кора- 
бельная ул.; Korabelna vul. 
10751 (Оболонський р-н). 
Пролягає від Новокостян- 
тинівської вул. до кінця за- 
будови. Прилучається Чор- 

номорська вул. 

Корінна вулиця; Коренная 
ул.; Korinna vul. 10752 (Го- 
лосіївський р-н). Відома з 
1-ї пол. 20 ст. Пролягає від 
Лауреатської вул. (двічі) до 
кінця забудови. 

 
Короленківська вулиця; 
Короленковская ул.; Koro- 
lenkivska vul. 10753 (Голо- 
сіївський р-н). Постанова 
виконавчого комітету Ки- 
ївської міської ради депу- 

татів трудящих «Про впорядкування на- 
йменувань площ, вулиць та  провулків 
м. Києва» від 06.12.1944 № 286/2. Проля- 
гає від Жилянської вул. до Ділової, вул. і 
Малевича Казимира, вул. Прилуча- 
ються: Тарасівська вул., Володимирська 
вул., Фізкультури, вул. 

 
Корольова Академіка ву- 
лиця; Королева Академика, 
ул.; Korolova Akademika, 
vul. 10754 (Святошинський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету  Київської  міської 

ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання та перейменування вулиць і площ 
м. Києва» від 31.10.1967 № 1826. Пролягає 
від Корольова Академіка, просп. і Сосні- 
них Сім’ї, вул. до Курбаса Леся, просп. 

 
Корольова Академіка прос- 
пект; Королева Академика, 
просп.; Korolova Akademika, 
prosp. 10755 (Святошинський 
р-н). Виник у 70-х – поч. 80-х 
20 ст. Пролягає  від  Сосні- 

них Сім’ї, вул. до 9-го Травня, вул. Прилу- 
чаються: Пшенична вул., Жолудєва, вул., 
Корольова Академіка, вул. Пришвіна, вул., 
Булгакова, вул., Симиренка, вул. 

 
Коростенська вулиця; Ко- 
ростенская ул.; Korostenska 
vul. 10756 (Святошинський 
р-н). Пролягає від Наумова 
Генерала, вул. до Робітни- 
чої вул. Прилучається Ру- 

бежівська вул. 
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Корсунська вулиця; Кор- 
сунская ул.; Korsunska vul. 
10757 (Святошинський р-н). 
Пролягає від Рубежівської 
вул. до Олевської вул. При- 
лучаються:    Рокитнянська 

вул., Рахманінова вул., Клавдіївська вул. 
 

Корсунь-Шевченківська 
вулиця; Корсунь-Шевчен- 
ковская ул.; Korsun-Shev- 
chenkivska vul. 10758 (Со- 
лом’янський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 

ської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Олексіїв- 
ської вул. до тупика. 

 
Корчуватська вулиця; 
Корчеватская ул.; Korchu- 
vatska vul. 10759 (Голосіїв- 
ський р-н). Пролягає від 
Хутірського пров. до Вес- 
няної   вул.   Прилучається 

Золотоніська вул. 
 

Корчуватський провулок; 
Корчеватский пер.; Korchu- 
vatskyi prov. 10760 (Голосі- 
ївський р-н). Пролягає від 
Кащенка Академіка,  вул. 
до Парникової вул. (двічі). 

 
Косенка вулиця; Косенко, 
ул.; Kosenka, vul. 10761 (По- 
дільський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 
трудящих  «Про  перейме- 

нування вулиць м. Києва» від 05.07.1955 
№ 857. Пролягає від Сошенка, вул., Лісоза- 
хисної вул. до Свободи, просп., Гонгадзе 
Георгія, просп. Прилучаються: Кобзарська 
вул., Красицького, вул., Орська вул., Каре- 
ловська вул., Бестужева, вул., Межовий 
пров. 

Космічна вулиця; Косми- 
ческая ул.; Kosmichna vul. 
10762 (Дніпровський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
народних депутатів «Про 
перейменування вулиці Ро- 

венської на вулицю Михайла Стельмаха та 
вул. Михайла Стельмаха на вул. Косміч- 
ну» від 22.06.1987 № 637». Пролягає від 
Юності, вул. до Миропільської вул. 

 
Космодем’янської Зої вули- 
ця; Космодемьянской Зои, 
ул.; Kosmodemianskoi Zoi, vul. 
10763 (Солом’янський р-н). Рі- 
шення виконавчого комітету 
Київської міської ради депу- 

татів трудящих «Про перейменування ву- 
лиць м. Києва» від 05.07.1955 №857. Проля- 
гає від Преображенської, вул. до кінця 
забудови (має дворовий виїзд на Червоно- 
партизанську вул.). 

 
Космонавтів площа; Кос- 
монавтов, пл.; Kosmonavtiv, 
pl. 10764 (Солом’янський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про найменування та перейменування 
вулиць  і  площ  м.  Києва»  від  30.12.1962 
№ 2216. Розташована між Чоколівським 
бульв., Антонова Авіаконструктора, вул. і 
Єреванською вул. 

 
Косогірний провулок; Ко- 
согорный пер.; Kosohirnyi 
prov. 10765 (Шевченківський 
р-н). Відомий з 2-ї пол. 19 ст. 
Пролягає від Глибочицької 
вул. до Кудрявської вул. 

 
Костельна вулиця; Косте- 
льная ул.; Kostelna vul. 10767 
(Шевченківський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
народних  депутатів  «Про 

найменування вулиць і повернення вули- 
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цям історичних назв» від 06.09.1991 № 561. 
Пролягає від Незалежності Майдану до 
Трьохсвятительської вул. 

 
Костичева Академіка ву- 
лиця; Костычева Академи- 
ка, ул.; Kostycheva Akade- 
mika, vul. 10766 (Голосіїв- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 

міської ради депутатів трудящих «Про 
найменування та перейменування вулиць і 
площ м. Києва» від 26.01.1961 № 146. Про- 
лягає від Якубовського Маршала, вул. до 
Ломоносова, вул. 

 
Костюка вулиця; Костюка, 
ул.; Kostiuka, vul. 10768 
(Святошинський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць в селищі Жовтне- 
вому  Жовтневого  району»  від  02.11.1965 
№ 1898. Пролягає від Мельниченка,  вул. 
до тупика. Прилучаються: Ленінська вул., 
Біляшівського Академіка, вул. 

 
Костя Гордієнка прову- 
лок; Костя Гордиенко, 
пер.; Kostia Hordiyenka 
prov. 10358 (Печерський р-
н). Рішення Київської 
міської ради «Про 
повернення історичних 
назв та перейменування 
вулиць, площ, провулків у 
місті Києві» від 13.11.2014 
№ 373/373. Пролягає від 
Орлика Пилипа, вул. до 
кінця забудови. 

 
 
 
 
 

 

 
Костянтинівська вулиця; 
Константиновская ул.; Kos- 
tiantynivska vul. 10769 (По- 
дільський     р-н).     Газета 
«Кіевлянинъ» «О наимено- 
вании  некоторых  улиц  и 

площадей в Киеве» від 14.08.1869 № 95. 
Постанова бюро Київського міського комі- 
тету Компартії України та виконкому Ки- 
ївської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про найменування та перейменування 
вулиць міста Києва» від 15.07.1958 № 1249. 
Пролягає від Контрактової пл. до Завод- 
ської вул. Прилучаються: Притисько-Ми- 
кільська вул., Спаська вул., Хорива, вул., 
Верхній Вал., вул., Нижній Вал, вул., Ярос- 
лавська вул., Щекавицька вул., Введенська 
вул., Оболонська вул., Юрківська вул., 
Оленівська вул. 
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Котельникова Михайла 

вулиця; Котельникова 
Михаила, ул.; Kotelnykova 
Mykhaila, vul. 10770 
(Святошинський р-н). 
Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради депутатів 

трудящих «Про впорядкування 
найменувань та перейменування вулиць 
м. Києва» від 16.12.1974 № 1476. 
Пролягає від Святошинської вул. до 
Живописної вул. Прилучаються: 
Петрицького Анатолія, вул., Крамського 
Івана, вул., Кричевського Федора, вул., 
Кільцева дорога, Шепетівська вул. 

 
 

Котика Валі вулиця; Ко- 
тика Вали, ул.; Kotyka 
Vali, vul. 10771 
(Святошинський р-н). 
Рішення виконавчого 
комітету Київської 
міської ради  депутатів  
трудящих 

«Про перейменування вулиць у селищі 
Бі- личі Жовтневого району і 
найменування нових вулиць, що 
виникли на житлових масивах» від 
07.07.1966 № 980. Пролягає від Ушакова 
Миколи, вул. до Павленка, вул., 
Павленка, пров. 

 
 

Котляревського вулиця; 
Котляревского, ул.; Kotlia- 
revskoho, vul. 10772 (Со- 
лом’янський р-н). 
Пролягає від Шевченка, 
вул. до Садової вул. 
Прилучаються: 
Кооперативна вул., 
Горького, вул. 

 
 
 

Котовського вулиця; Ко- 
товского, ул.; Kotovskoho, 
vul. 10774 (Дарницький р-н). 
Пролягає від Коцюбинсько- 
го, вул. до Лугової вул. При- 
лучаються:  Маркса  Карла, 

вул., Енгельса, пров., Котовського, пров. 
 

Котовського вулиця; Ко- 
товского, ул.; Kotovskoho, 
vul. 10773 (Подільський р-н, 
Шевченківський р-н). По- 
станова  виконавчого  комі- 

тету Київської міської ради депутатів тру- 
дящих «Про впорядкування найменувань 
площ, вулиць та провулків м. Києва» від 
06.12.1944 № 286/2. Рішення виконавчого 
комітету Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць і площ м. Києва» від 
29.10.1963 № 1665. Пролягає від Грекова 
Академіка, вул. до Стеценка, вул. Прилу- 
чаються: Берлінського Максима, вул., Ва- 
вілових, вул., Ясногірська вул., Житкова 
Бориса, вул., Тираспольська вул. Між Ти- 
распольською вул. і Стеценка, вул. наяв- 
ний розрив у проляганні вулиці. 
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Котовського провулок; Ко- 
товского, пер.; Kotovskoho, 
prov. 10775 (Дарницький 
р-н). Пролягає від Котов- 
ського, вул. до Челюскінців, 
вул. 
Коцюбинського вулиця; 
Коцюбинского, ул.; Kotsiu- 
bynskoho, vul. 10776 (Дар- 
ницький р-н). Пролягає від 
Горького, вул. до Лугової 
вул. Прилучаються: Каліні- 

на, вул., Енгельса, вул., Котовського, вул., 
Челюскінців, вул., Маркса Карла, вул. 

 
Коцюбинського Юрія ву- 
лиця;  Коцюбинского 
Юрия, ул.; Kotsiubynskoho 
Yuriia, vul. 10778 (Шевчен- 
ківський р-н). Рішення ви- 
конавчого   комітету   Київ- 

ської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про найменування та перейменування 
вулиць  і  площ  м.  Києва»  від  26.01.1961 
№ 146. Пролягає від Обсерваторної вул. до 
Гоголівської вул. та Павлівської вул. При- 
лучається Некрасівська вул. 

 
 

Коцюбинського вулиця; 
Коцюбинского, ул.; Kotsu- 
bynskoho, vul. 12617 (Дес- 
нянський р-н). Пролягає в 
ур. Моложі, веде до бази 
відпочинку «Виґурівщина». 

 
Коцюбинського Михайла 
вулиця; Коцюбинского Ми- 
хаила, ул.; Kotsiubynskoho 
Mykhaila, vul. 10777 (Шев- 
ченківський р-н). Постанова 
Президії  Київської  міської 

ради робітничих, селянських та червоно- 
армійських депутатів «Про перейменуван- 
ня вулиць м. Києва по Сталінському райо- 
ну» від 19.07.1939 № 1143/29. Рішення 
виконавчого комітету Київської міської 
ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання та перейменування вулиць  і  площ 
м. Києва» від 26.01.1961 № 146. Пролягає від 
Гончара Олеся, вул. до Шевченка Тараса, 
бульв. Прилучаються: Чапаєва, вул., Хмель- 
ницького Богдана, вул. 

Кочерги Івана вулиця; Ко- 
черги Ивана, ул.; Kocherhy 
Ivana, vul. 10779 (Дарниць- 
кий р-н). Рішення виконав- 
чого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих   «Про   перейменування   вулиць 
м. Києва» від 05.07.1955 № 857. Пролягає 
від Любарської вул. до Тепловозної вул. 
Прилучається Кочерги Івана, пров. 

 
Кочерги Івана провулок; 
Кочерги Ивана, пер.; Ko- 
cherhy Ivana, prov. 10780 
(Дарницький р-н). Виник у 
1-й третині 20 ст. Пролягає 
від Кочерги Івана, вул. до 

Тепловозної вул. 
 

Кочубеївська вулиця; Ко- 
чубеевская ул.; Kochubeiv- 
ska vul. 10781 (Голосіївсь- 
кий р-н). Постанова вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 
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дящих «Про впорядкування найменувань 
площ, вулиць та провулків м. Києва» від 
06.12.1944 № 286/2. Пролягає від Волзької 
вул. до Профінтерну, вул. 

 
Кочубеївський провулок; 
Кочубеевский пер.; Kochu- 
beivskyi prov. 10782 (Голосі- 
ївський р-н). Постанова ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про впорядкування найме- 
нувань площ, вулиць та провулків м. Киє- 
ва» від 06.12.1944 № 286/2. Пролягає від 
Профінтерну, вул. до кінця забудови. 

 

Кошиця Олександра вули- 
ця; Кошица Александра, 
ул.; Koshytsia Oleksandra, 
vul. 10783 (Дарницький р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

народних депутатів «Про найменування 
вулиць і повернення вулицям історичних 
назв» від 06.09.1991 № 561. Пролягає від 
Ревуцького, вул. до Драгоманова, вул. 

 

Кошового Олега вулиця; 
Кошевого Олега, ул.; 
Koshovoho Oleha, vul. 10784 
(Голосіївський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради де- 

путатів трудящих «Про перейменування 
вулиць м. Києва» від 05.07.1955 № 857. 
Пролягає від Голосіївської вул. до Тихвін- 
ського пров. Прилучаються: Цимбалів Яр, 
вул., Якубовських Родини, пров., Ураль- 
ський пров., Райгородська вул., Кошового 
Олега, пров., Санітарна вул., Снайперська 
вул., Конотопська вул., Конотопський 
пров., Листопадний пров. 

 

Кошового Олега провулок; 
Кошевого Олега, пер.; Ko- 
shovoho Oleha, prov. 10785 
(Голосіївський р-н). Проля- 
гає від Добрий Шлях, вул. до 
тупика.  Прилучається  Ко- 

шового Олега, вул. 

Кравченка Миколи вули- 
ця; Кравченко Николая, ул.; 
Kravchenka Mykoly, vul. 
10786 (Шевченківський р-
н). Витяг з протоколу засі- 
дання   Президії   Київської 

міської ради ІХ скликання «Про перейме- 
нування вулиць» від 08.02.1928 № 35 п. 541. 
Постанова виконавчого комітету Київської 
міської ради депутатів трудящих «Про впо- 
рядкування найменувань площ, вулиць та 
провулків м. Києва» від 06.12.1944 № 286/2. 
Пролягає від Артема, вул. до Шолуденка, 
вул. Прилучається Дмитрівська вул. 

 
Кравчука Михайла вулиця; 
Кравчука Михаила, ул.; Krav- 
chuka Mykhaila, vul. 10787 
(Дарницький р-н). Рішення 
Київської міської ради «Про 
найменування      вулиць      у 

м. Києві» від 29.10.2009 № 530/2599. Пролягає 
від Ревуцького, вул. до Харківського шосе. 

 
Краєвидний провулок; Кра- 
евидный пер.; Kraievydnyi 
prov. 12119 (Деснянський р-
н). Рішення Київської місь- 
кої ради «Про найменування 
нових вулиць та провулків у 

котеджному селищі «Деснянське» в Деснян- 
ському  районі  м.  Києва»  від  28.04.2011 
№ 156/5543. Пролягає від Білаша Олександра, 
вул. до кінця забудови. 

 
Крайній провулок; Край- 
ний пер.; Krayniy prov. 
12626 (Деснянський р-н). 
Рішення Київської міської 
ради «Про затвердження 
назв вулиць та провулків в 

Дарницькому, Дніпровському, Деснян- 
ському районах м.  Києва» від 27.05.2010 
№ 814/4252. Пролягає від Леніна, вул. до 
кінця забудови. 
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Крайня вулиця; Крайняя 
ул.; Krainia vul. 10788 (Дес- 
нянський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 
трудящих  «Про  наймену- 

вання та перейменування вулиць м. Киє- 
ва» від 20.08.1957 № 1428. Пролягає від 
Братиславської вул. до перехрестя з Сабу- 
рова Олександра, вул., Меліоративної вул. 
та Пухівською вул. Прилучаються: Хмель- 
ницького Богдана, вул., Нахімова, вул. 

 
Краківська вулиця; Кра- 
ковская ул.; Krakivska vul. 
10789 (Дніпровський р-н). 
Постанова бюро Київського 
міського комітету Компартії 
України та виконкому Київ- 

ської   міської   ради   депутатів   трудящих 
«Про найменування та перейменування ву- 
лиць міста Києва» від 15.07.1958 № 1249. Рі- 
шення виконавчого комітету Київської 
міської ради депутатів трудящих «Про най- 
менування та перейменування вулиць і 
площ м. Києва» від 26.01.1961 № 146. Про- 
лягає від Будівельників, вул. до Червоно- 
гвардійської вул. Прилучаються: Бажова, 
вул., Праці, бульв., Пожарського, вул., Міні- 
на, вул., Лебедєва Миколи, вул. 

 
Краматорська вулиця; Кра- 
маторская ул.; Kramatorska 
vul. 10790 (Голосіївський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Холмогор- 
ського, пров. до Говорова Маршала, вул. 
Прилучаються: Говорова Маршала, пров., 
Краматорський пров. (двічі). 

 
Краматорський провулок; 
Краматорский пер.; Krama- 
torskyi prov. 10791 (Голосіїв- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 

міської ради депутатів трудящих «Про пе- 
рейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Краматор- 
ської вул. (двічі). 

 
Крамського Івана вулиця; 
Крамского Ивана, ул.; Kram- 
skoho Ivana, vul. 10792 (Свя- 
тошинський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про найменування та 
перейменування вулиць і площ м. Києва» 
від 20.07.1965 № 1270. Пролягає від Пере- 
моги, просп. до тупика. Прилучаються: 
Львівська вул., Верховинна вул., Котель- 
никова Михайла, вул., Відпочинку, вул. 

 
Красилівська вулиця; 
Красиловская ул.; Krasyliv- 
ska vul. 10794 (Голосіїв- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування та переймену- 
вання  вулиць  м.  Києва»  від  20.08.1957 
№ 1428. Пролягає від Ужгородського пров. 
до Стельмаха Михайла, вул. 

 
Красицького вулиця; Кра- 
сицкого, ул.; Krasytskoho, 
vul. 10795 (Подільський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування та перейменування вулиць, 
площ та парків міста» від 21.11.1961 № 2259. 
Пролягає від Вишгородської вул. до Ко- 
сенка вул. Прилучаються: Кобзарський 
пров., Водників, вул., Бестужева Олександ- 
ра, пров., Млієвська вул., Лисянська вул., 
Моринецька вул., Золочевська вул. 

 
Красікова Петра вулиця; 
Красикова Петра, ул.; Kra- 
sikova Petra, vul. 10793 (Со- 
лом’янський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
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ської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про найменування та перейменування 
вулиць  і  площ  м.  Києва»  від  29.10.1963 
№ 1665. Пролягає від Кудряшова, вул. до 
Краснодонської вул. 

 
Краснова Миколи вули- 
ця; Краснова Николая, ул.; 
Krasnova Mykoly, vul. 10796 
(Святошинський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

народних депутатів «Про перейменування 
та найменування окремих вулиць м. Киє- 
ва» від 07.04.1980 № 453. Пролягає від Пе- 
ремоги, просп. до залізниці. Прилучають- 
ся: Пушиної Феодори, вул., Депутатська 
вул., Біличанська вул., Серпова вул., Ясно- 
полянська вул., Вернадського Академіка, 
бульв., Огарьова, вул., Бородянський пров., 
Вітрука Генерала, вул., Пантелькіна Ана- 
толія, вул., Степанченка Василя, вул. 

 
Красноводська вулиця; 
Красноводская ул.; Krasno- 
vodska vul. 10797 (Поділь- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування міських ву- 
лиць» від 29.12.1953 № 2610. Пролягає від 
Білицької вул. до Замковецької, вул. При- 
лучаються: Паркова вул., Полкова вул. 

 
Красноводський прову- 
лок; Красноводский пер.; 
Krasnovodskyi prov. 10798 
(Подільський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про найменування міських 
вулиць» від 29.12.1953 № 2610. Пролягає 
від Паркової вул. до Полкової вул. 

 
Краснодарська вулиця; 
Краснодарская ул.; Krasno- 
darska vul. 10799 (Шевчен- 
ківський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 

міської ради депутатів трудящих «Про на- 
йменування міських вулиць» від 29.12.1953 
№ 2610. Пролягає від Щербакова, вул. до Ба- 
умана, вул. Прилучаються: Черняховського, 
вул., Шаумяна, вул., Тешебаєва, вул., Сара- 
товська вул., Муромська вул. 

 
Краснодонська вулиця; 
Краснодонская ул.; Krasno- 
donska vul. 10800 (Солом’ян- 
ський р-н). Рішення виконав- 
чого комітету Київської 
міської  ради  депутатів  тру- 

дящих «Про перейменування вулиць м. Киє- 
ва» від 05.07.1955 № 857. Пролягає від Криво- 
носа Петра, пл. до Роздільної вул. При- 
лучаються: Кудряшова, вул., Локомотивна 
вул., Неходи Івана, вул., Кудряшова, пров., 
Краснодонський пров., Красікова Петра, вул. 

 
Краснодонський прову- 
лок; Краснодонский пер.; 
Krasnodonskyi prov. 10801 
(Солом’янський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

депутатів трудящих «Про перейменуван- 
ня вулиць м. Києва» від 05.07.1955 № 857. 
Пролягає від Краснодонської вул. до кін- 
ця забудови. 

 
Краснокутська вулиця; 
Краснокутская ул.; Krasno- 
kutska vul. 10802 (Дніпров- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування міських ву- 
лиць» від 29.12.1953 № 2610. Пролягає від 
Сиваської вул. до Лобачевського, вул. При- 
лучається Двінська вул. 

 
Краснокутський прову- 
лок; Краснокутский пер.; 
Krasnokutskyi prov. 10803 
(Дніпровський р-н). Рішен- 
ня   виконавчого   комітету 
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Київської міської ради депутатів трудя- 
щих «Про найменування міських вулиць» 
від 29.12.1953 № 2610. Пролягає від Лоба- 
чевського, вул. до Двінської вул. 

 
 

Крейсера «Аврора» вули- 
ця; Крейсера «Аврора», ул.; 
Kreisera «Avrora», vul. 12009 
(Солом’янський р-н). Про- 
лягає від Леніна, вул. до 
Променистої вул. Прилуча- 

ються: Місячна вул., Планетарна вул., Зоря- 
на вул., М’ятна вул., Калинова вул., Виног- 
радна вул., Соснова вул., Совська вул., 
Апельсинова вул., Малинова вул., Трояндо- 
ва вул., Березова вул., Ягідна вул., Янтарна 
вул., Ягідний пров. 

 
Крейсера «Аврора» прову- 
лок; Крейсера «Аврора», 
пер.; Kreisera «Avrora», prov. 
12697 (Солом’янський р-н). 
Пролягає від Московської 
вул. до кінця забудови. 

Кременецький провулок; 
Кременецкий пер.; Kreme- 
netskyi prov. 10804 (Свято- 
шинський р-н). Сучасна на- 
зва з 1953. Пролягає від 
Вітрука  Генерала,  вул.  до 

Тернопільської вул. 
 

Кржижановського Акаде- 
міка вулиця; Кржижанов- 
ского Академика, ул.; 
Krzhyzhanovskoho Akademi- 
ka, vul. 10805 (Святошин- 
ський  р-н).  Рішення  вико- 

навчого комітету Київської міської ради 
депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць м. Києва» від 
13.10.1959 № 1710. Пролягає від Вернад- 
ського Академіка, бульв. до Степанченка 
Василя, вул. 

 
Кривоноса Максима вули- 
ця; Кривоноса Максима, ул.; 
Kryvonosa Maksyma, vul. 
10806 (Солом’янський р-н). 
Пролягає від Солом’янської 
вул.    до    Червонозоряного 

просп. Прилучаються: Освіти, вул., 
Преображенська, вул., Кривоноса Максима, 
пров. 

 
Кривоноса Максима прову- 
лок; Кривоноса Максима, 
пер.; Kryvonosa Maksyma prov. 
10807 (Солом’янський р-н). 
Пролягає від Кривоноса 
Максима, вул. до Олексіїв- 

ської вул. Прилучається Червонопартизан- 
ська вул. 

 
Кривоноса Петра площа; 
Кривоноса Петра, пл.; 
Kryvonosa Petra, pl. 10808 
(Солом’янський р-н). Рі- 
шення виконавчого комі- 
тету    Київської    міської 

ради народних депутатів «Про перейме- 
нування та найменування вулиць і площ 
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м. Києва» від 29.12.1984 № 1116. Розташо- 
вана між Липківського Василя Митропо- 
лита, вул., Островського Миколи, вул., 
Кірпи Георгія, вул., проїздом до Толстого 
Льва, вул., Краснодонською вул., Кудря- 
шова, вул. 

 
Криворізька вулиця; Криво- 
рожская ул.; Kryvorizka vul. 
10809 (Голосіївський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Деміївської 
вул. до Козацької вул. Прилучаються: Ва- 
сильківський пров., Гатна вул. 

 
Криленка вулиця; Кры- 
ленко, ул.; Krylenka, vul. 
10810 (Святошинський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць у селищі Біличі 
Жовтневого району і найменування нових 
вулиць, що виникли на житлових маси- 
вах» від 07.07.1966 № 980. Пролягає від 
Павленка, вул. до Антонова-Овсієнка, вул. 
Прилучаються: Фадєєва, пров., Фадєєва, 
вул., Федька Івана, вул. 

 
Крилова вулиця; Крылова, 
ул.; Krylova, vul. 10811 
(Дарницький р-н). Проля- 
гає від Толстого Льва, вул. 
до кінця забудови. Прилу- 
чаються: Левадна вул., Во- 

ровського, вул., Гоголя, вул. 
 

Крилова 1 провулок; Кры- 
лова, 1 пер.; Krylova, 1 prov. 
12713 (Дарницький р-н). 
Пролягає від безіменного 
проїзду, що з’єднує Крило- 
ва, вул. з Левадним 1 пров. 

до кінця забудови (Бортничі). 

Крилова 2 провулок; Кры- 
лова, 2 пер.; Krylova, 2 prov. 
12714 (Дарницький р-н). 
Пролягає від безіменного 
проїзду, що з’єднує Крило- 
ва, вул. з Левадним 1 пров. 

до кінця забудови (Бортничі). 
 

Крилова 3 провулок; Кры- 
лова, 3 пер.; Krylova, 3 prov. 
12672 (Дарницький р-н). 
Пролягає від Крилова, вул. 
до кінця забудови (Бор- 
тничі). 

 
Криловський провулок; 
Крыловский пер.; Krylov- 
skyi prov. 10812 (Шевченків- 
ський р-н). Виник у 2-й пол. 
19 ст. Пролягає від Лермон- 
товської вул. до тупика. 

 
Кримська вулиця; Крым- 
ская ул.; Krymska vul. 10813 
(Голосіївський р-н). Проля- 
гає від Феодосійської вул. 
до Стратегічного шосе. 

 
Кримського Академіка ву- 
лиця; Крымского Академи- 
ка, ул.; Krymskoho Akade- 
mika, vul. 10814 (Святошин- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 

міської ради депутатів трудящих «Про на- 
йменування нових вулиць на житловому 
масиві «Оболонь» і перейменування деяких 
вулиць  і  площ  м.  Києва»  від  14.12.1970 
№ 2210. Пролягає від Вернадського Акаде- 
міка, бульв. до Бородянського пров. 

 
Кринична вулиця; Кри- 
ничная ул.; Krynychna vul. 
12101 (Дарницький р-н). 
Пролягає від Березневої 
вул. до кінця забудови (Бор- 
тничі). 
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Кринична вулиця; Кри- 
ничная ул.; Krynychna vul. 
10815 (Солом’янський р-н). 
Постанова Президії Київ- 
ської міської ради робітни- 
чих,  селянських  та  черво- 

ноармійських депутатів «Про перейме- 
нування  вулиць  м.  Києва»  від  11.11.1938 
№ 1082/6. Рішення виконавчого комітету 
Київської міської ради депутатів трудя- 
щих «Про найменування міських вулиць» 
від 29.12.1953 № 2610. Пролягає від Сиг- 
нальної вул. (двічі, утворюючи півколо). 
Прилучається Каменярів, вул. 

 
Кричевського Федора ву- 
лиця; Кричевского Федора, 
ул.; Krychevskoho Fedora, vul. 
10816 (Святошинський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць і площ м. Киє- 
ва» від 20.07.1965 № 1270. Пролягає від Пе- 
ремоги, просп. до кінця забудови. Прилу- 
чаються: Львівська вул., Верховинна вул., 
Котельникова Михайла, вул. 

 
Кріпосний провулок; Кре- 
постной пер.; Kriposnyi prov. 
10817 (Печерський р-н). Га- 
зета «Кіевлянинъ» «О наи- 
меновании некоторых улиц 
и  площадей  в  Киеве»  від 

14.08.1869 № 95. Пролягає від Грушевсько- 
го Михайла, вул. до Інститутської вул. 

 
Кронштадтська вулиця; 
Кронштадтская ул.; Kron- 
shtadtska vul. 10818 (Дар- 
ницький р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про перейменування ву- 
лиць м. Києва» від 05.07.1955 № 857. Про- 
лягає від Борової вул. і Славгородської вул. 
до  кінця  забудови.  Прилучаються:  Таш- 

кентська вул., Харківське шосе, Горлівська 
вул., Дніпродзержинська вул. 

 
Кропивницького вулиця; 
Кропивницкого, ул.; Kropyv- 
nytskoho, vul. 10819 (Печер- 
ський р-н). Рішення виконав- 
чого комітету Київської 
міської  ради  депутатів  тру- 

дящих «Про встановлення меморіальної 
дошки корифею української сцени М. Л. Кро- 
пивницькому» від 11.02.1958 № 282. Проля- 
гає від Крутого узвозу до кінця забудови. 

 
Кругла вулиця; Круглая 
ул.; Kruhla vul. 10820 (Со- 
лом’янський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 
трудящих «Про переймену- 

вання  вулиць  м.  Києва»  від  05.07.1955 
№ 857. Пролягає від Каменярів, вул. (двічі). 

 
Круглоуніверситетська ву- 
лиця; Круглоуниверситет- 
ская ул.; Kruhlouniversytetska 
vul. 10821 (Печерський р-н). 
Газета «Кіевлянинъ» «О на- 
именовании некоторых улиц 

и площадей в Киеве» від 14.08.1869 № 95. 
Пролягає від Крутого узвозу до Лютеран- 
ської вул. Прилучаються: Банкова вул., Кру- 
тий узвіз (вдруге), Козловського Івана, пров. 

 
Крупської вулиця; Крупс- 
кой, ул.; Krupskoi, vul. 10822 
(Дарницький р-н). Сучасна 
назва з 1-ї пол. 1930-х рр. Про- 
лягає від Сімферопольської 
вул. до Ялтинської вул. При- 

лучаються: Привокзальна пл., Ілліча, вул. 
 

Крута вулиця; Крутая 
ул.; Kruta vul. 10823 (Голо- 
сіївський р-н). Сучасна 
назва з 1957. Пролягає від 
початку забудови до Ко- 
мунальної вул. 
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Крута вулиця; Крутая ул.; 
Krutа vul. 12100 (Дарниць- 
кий р-н). Пролягає від Бе- 
резневої вул. до Левадного 
пров. Прилучається Кри- 
нична вул. (Бортничі). 

 
Крутий узвіз; Крутой 
спуск; Krutyi uzviz 10824 
(Печерський   р-н).   Газета 
«Кіевлянинъ» «О наимено- 
вании некоторых улиц и 
площадей   в   Киеве»   від 

14.08.1869 № 95. Пролягає від Бессараб- 
ської пл. до Круглоуніверситетської вул. 
(Сполучається сходами). Прилучаються: 
Кропивницького, вул., Дарвіна, вул. 

 
Крутогірна вулиця; Круто- 
горная ул.; Krutohirna vul. 
10825 (Солом’янський р-н). 
Постанова виконавчого ко- 
мітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про впорядкування найменувань площ, 
вулиць та провулків м. Києва» від 
06.12.1944 № 286/2. Рішення виконавчого 
комітету Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про найменування міських ву- 
лиць» від 29.12.1953 № 2610. Пролягає від 
Каменярів, вул. до Червонозоряного просп. 
Прилучаються: Яблунева вул., Заповітний 
пров., Колоскова вул., Кіровоградська вул., 
Пржевальського, вул.,  Добросусідська 
вул., Похила вул., Рибний пров., Червоний 
пров., Червона вул. 

 
Крушельницького вули- 
ця; Крушельницкого, ул.; 
Krushelnytskoho, vul. 10826 
(Святошинський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

депутатів трудящих «Про перейменуван- 
ня вулиць у селищі Біличі Жовтневого ра- 
йону і найменування нових вулиць, що ви- 
никли на житлових масивах» від 07.07.1966 

№ 980. Пролягає від Федька Івана, вул. до 
Антонова-Овсієнка, вул. 

 
Крушельницької Соломії 
вулиця; Крушельницкой 
Саломеи, ул.; Krushelnytskoi 
Solomii, vul. 10827 (Дарни- 
цький р-н). Розпорядження 
Київської  міської  ради  на- 

родних депутатів та Київської міської дер- 
жавної адміністрації «Про найменування 
нових вулиць на масиві Осокорки-Позняки 
Харківського району м. Києва» від 
13.07.1933 № 96/737. Пролягає від Григо- 
ренка Петра, просп. до Колекторної вул. 
Прилучається Руденко Лариси, вул. 

 
Кубанська вулиця; Кубан- 
ская ул.; Kubanska vul. 
10828 (Солом’янський р-н). 
Пролягає від Липківського 
Василя Митрополита, вул. 
до кінця забудови. 

 
Кудрі Івана вулиця; Кудри 
Ивана, ул.; Kudri Ivana, vul. 
10829 (Печерський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування та перейменування вулиць і 
площ м. Києва» від 26.08.1963 № 1247. Про- 
лягає від Дзержинського, пл. до Лесі Укра- 
їнки, бульв. Прилучаються: Велика 
Васильківська вул., Філатова Академіка, 
вул., Глазунова, вул., Чеська вул., 
Лумумби Па- тріса, вул., Чигоріна, вул. 

 
Кудрявська вулиця; Куд- 
рявская ул.; Kudriavska vul. 
10830 (Шевченківський р-
н). Сучасна назва з 1908. 
Пролягає від Артема, вул. і 
Кудрявського    узвозу    до 

Смирнова-Ласточкіна, вул. Прилучають- 
ся: Несторівський пров., Косогірний пров. 
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Кудрявський узвіз; Ку- 
дрявский спуск; Kudriav- 
skyi uzviz 10831 (Шевчен- 
ківський р-н). Постанова 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про впорядкування найме- 
нувань   площ,   вулиць   та    провулків 
м. Києва» від 06.12.1944 № 286/2. Пролягає 
від Кудрявської вул. і Артема, вул. до Гли- 
бочицької вул. 

 
Кудряшова вулиця; Ку- 
дряшова, ул.; Kudriashova, 
vul. 10832 (Солом’янський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   депутатів   трудящих 

«Про перейменування вулиць м. Києва» 
від 05.07.1955 № 857. Пролягає від Криво- 
носа Петра, пл. до Енергетиків, пров. При- 
лучаються: Липківського Василя Митро- 
полита, вул., Краснодонська вул., 
Кудряшова, пров., Красікова Петра, вул., 
Роздільна вул. 

 
Кудряшова провулок; Ку- 
дряшова, пер.; Kudriashova, 
prov. 10833 (Солом’янський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про перейменування вулиць м. Києва» 
від 05.07.1955 № 857. Пролягає від Кудря- 
шова, вул. до Краснодонської вул. 

 
Кузбаська вулиця; Кузбас- 
ская ул.; Kuzbaska vul. 
10834 (Деснянський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Бровар- 
ського просп. до Бобринецької вул. Прилу- 
чаються: Кисловодська вул., Путивльська 
вул. 

Кузбаський провулок; Куз- 
басский пер.; Kuzbaskyi 
prov. 10835 (Деснянський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 
«Про найменування міських 

вулиць» від 29.12.1953 № 2610. Пролягає від 
Путивльської вул. до Бобринецької вул. 

 
Кузнєцова Миколи вули- 
ця; Кузнецова Николая, ул.; 
Kuznietsova Mykoly, vul. 
10837 (Святошинський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць м. Києва» від 
10.09.1968 № 1494. Рішення виконавчого 
комітету Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць і площ м. Києва» від 
29.07.1969 № 1306. Пролягає від Строкача 
Тимофія, вул. до Верховинця Василя, вул. 

 
Кузьминський провулок; 
Кузьминский пер.; Kuzmyn- 
skyi prov. 10836 (Шевченків- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради народних депу- 

татів «Про впорядкування найменування 
вулиць  і  площ  м.  Києва»  від  23.03.1981 
№ 479. Пролягає від початку забудови до 
Жабаєва Жамбила, вул. Прилучається Ру- 
данського Степана, вул. 

 
Кукурудзяна вулиця; Ку- 
курузная, ул.; Kukurudziana, 
vul. 12010 (Подільський р-н, 
СТ «Мукомол», «Тюльпан»). 
Пролягає від Стеценка, вул. 
до Гречка Маршала, вул. 

 
Кукурудзяний проїзд; Ку- 
курузный проезд; Kukurud- 
zianyi proizd 12011 (Поділь- 
ський р-н, СТ «Тюльпан»). 
Пролягає від Стеценка, вул. 
до Кукурудзяної вул. 
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Кулібіна вулиця; Кулиби- 
на, ул.; Kulibina, vul. 10838 
(Святошинський р-н). Про- 
лягає від Перемоги, просп. 
до Горбачова Омеляна, вул. 
Прилучаються: Стрийська 

вул., Червонозаводська вул., Кулібіна, 
пров., Червонозаводський пров. 

 
Кулібіна провулок; Кулиби- 
на, пер.; Kulibina, prov. 10839 
(Святошинський р-н). Проля- 
гає від Кулібіна, вул. до Чис- 
тяківської вул. Прилучається 
Червонозаводський  пров. 

 
Купріна вулиця; Куприна, 
ул.; Kuprina, vul. 10841 
(Святошинський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць у селищі Біличі 
Жовтневого району і найменування нових 
вулиць, що виникли на житлових маси- 
вах» від 07.07.1966 № 980. Пролягає від 
Жовтневої вул. до Шкільної вул. 

Курбаса Леся проспект; 
Курбаса Леся, просп.; Kur- 
basa Lesia, prosp. 10844 (Свя- 
тошинський р-н). Рішення 
Київської міської ради «Про 
перейменування  вулиць  у 

Святошинському районі міста Києва» від 
26.06.2007 № 932/1593. Пролягає від заліз- 
ничного шляхопроводу (над платформою 
станції Борщагівка) і Комарова Космонавта, 
просп. до Кільцевої дороги. Прилучаються: 
Пшенична вул., Сосніних Сім’ї, вул., Стро- 
кача Тимофія, вул., Верховинця Василя 
вул., Корольова Академіка, вул., Героїв 
Космосу, вул., Картвелішвілі, вул., Юри 
Гната, вул., Тулузи, вул., Сєркова Академі- 
ка, вул., Кольцова, бульв., Роллана Ромена, 
бульв., Зодчих, вул. 

 
Курганівська вулиця; Кур- 
гановская ул.; Kurhanivska 
vul. 10845 (Печерський р-н). 
Виникла наприкінці 19 ст. 
Пролягає від Верхньої вул. 
до  Бастіонної  вул.  Прилу- 

чаються: Дружби Народів, бульв., Курга- 
нівський пров. 

 

Куп’янська вулиця; Ку- 
пянская ул.; Kupianska vul. 
10842 (Солом’янський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Медвин- 
ської вул. до Кіровоградської вул. Прилу- 
чаються: Монтажників, вул., Лисичанська 
вул., Куп’янський, пров., Травнева вул. 

 
Куп’янський провулок; Ку- 
пянский пер.; Kupianskyi 
prov. 10843 (Солом’янський 
р-н). Сучасна назва з 1950. 
Пролягає від Куп’янської 
вул. до Дежнєва, вул. При- 

лучається Дежнєва, пров. 

Курганівський провулок; 
Кургановский пер.; Kurha- 
nivskyi prov. 10846 (Пе- 
черський р-н). Виник на- 
прикінці 19 ст. Пролягає 
від  Курганівської  вул.  до 

кінця забудови. 
 

Куренівська вулиця; Куре- 
невская ул.; Kurenivska vul. 
10847 (Оболонський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування та перейменування вулиць і 
площ м. Києва» від 26.01.1961 № 146. Про- 
лягає від Фрунзе, вул. і Московського 
просп. до Єрмака, вул. Прилучаються: 
Скляренка   Семена,   вул.,   Куренівський 
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пров., Вербова вул. і залізниця. Між Куре- 
нівським пров. і Вербовою вул. наявний 
розрив у проляганні Куренівської вул. 

 
Куренівський провулок; 
Куреневский пер.; Kureniv- 
skyi prov. 10848 (Оболон- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування та переймену- 
вання вулиць і площ м. Києва» від 
26.08.1963 № 1247. Пролягає від Куренів- 
ської вул. до Ливарської вул. 

 
Курнатовського вулиця; 
Курнатовского, ул.; Kurna- 
tovskoho, vul. 10849 (Дніпров- 
ський р-н, Деснянський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць м. Києва» від 
20.08.1957 № 1428. Пролягає від Миропіль- 
ської вул. до Кибальчича Миколи, вул. 
Прилучаються: Навої Алішера, просп., За- 
порожця Петра, вул., Стальського Сулей- 
мана, вул., Микитенка Івана, вул., Вільде 
Едуарда, вул. 

 
Курортна вулиця; Курорт- 
ная ул.; Kurortna vul. 10850 
(Оболонський р-н). Проля- 
гає від Міської вул. до кін- 
ця забудови. Прилучають- 
ся: Лінія 1, Лінія 3, Лінія 4. 

 
Курська вулиця; Курская 
ул.; Kurska vul. 10851 (Со- 
лом’янський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 
тів трудящих «Про найме- 

нування  міських  вулиць»  від  29.12.1953 
№ 2610. Пролягає від Повітрофлотського 
просп. до Уманської вул. Прилучаються: 
Єреванська вул., Ніщинського Петра, вул. 

Курчатова Академіка ву- 
лиця; Курчатова Академи- 
ка, ул.; Kurchatova Akade- 
mika, vul. 10852 (Деснян- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування нових вулиць 
на житлових масивах «Лісному», «Мін- 
ському» м. Києва» від 16.02.1970 № 312/1. 
Пролягає від Братиславської вул. до Жуко- 
ва Маршала, вул. Прилучається Мілютен- 
ка, вул. 

 
Кустанайська вулиця; Кус- 
танайская ул.; Kustanaiska 
vul. 10853 (Голосіївський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про найменування та перейменування 
вулиць м. Києва» від 20.08.1957 № 1428. 
Пролягає від Майкопської вул. до Козаць- 
кої вул. Прилучаються: Кустанайський 
пров., Козацький пров., Балакірева, вул. 

 
Кустанайський провулок; 
Кустанайский пер.; Kusta- 
naiskyi prov. 10854 (Голосі- 
ївський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування та переймену- 
вання  вулиць  м.  Києва»  від  20.08.1957 
№ 1428. Пролягає від Майкопської вул. і 
Майкопського пров. до Кустанайської вул. 

 
Кутова вулиця; Угловая 
ул.; Kutova vul. 12687 (Со- 
лом’янський р-н). Пролягає 
від Совської вул. до безі- 
менного проїзду до Пше- 
ничної вул. Прилучаються: 

Трояндова вул., Пшенична вул. 
 
Кутова вулиця; Угловая 
ул.; Kutova vul. 12110 
(Шев ченківський р-н, СТ 
«Зеле- ний куточок»). 
Пролягає від Туполєва 
Академіка, вул. до Гречка 

Маршала, вул. 
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Кутовий провулок; Угло- 
вой пер.; Kutovyi prov. 
12715 (Деснянський р-н). 
Пролягає від Леніна, вул. до 
кінця забудови. 

 
Кутузова вулиця; Кутузо- 
ва, ул.; Kutuzova, vul. 10855 
(Деснянський р-н). Проля- 
гає від Лермонтова, вул. до 
Леніна, вул. Прилучається 
Некрасова, вул. 

 
Кутузова вулиця; Кутузо- 
ва, ул.; Kutuzova, vul. 10856 
(Печерський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 
тів трудящих «Про впоряд- 

кування найменувань та перейменувань 
вулиць  і  площ  м.  Києва»  від  21.03.1977 
№ 410. Пролягає від Московської вул. і Ци- 
тадельної вул. до Лесі Українки, пл. При- 
лучаються: Копиленка Олександра, вул., 
Кутузова, пров., Ластовського, вул., 
Старонаводницька вул., Арсенальна вул., 
Лесі Українки, бульв. 

 
Кутузова провулок; Куту- 
зова, пер.; Kutuzova, prov. 
10857 (Печерський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

впорядкування найменувань та перейме- 
нувань вулиць і площ м. Києва» від 
21.03.1977 № 410. Пролягає від Кутузова, 
вул. до Печерської пл. та Немировича-Дан- 
ченка, вул. Прилучається Лєскова, вул. 

 
Кучера Василя вулиця; 
Кучера Василия, ул.; Kuche- 
ra Vasylia, vul. 10858 (Свя- 
тошинський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про найменування та пере- 

йменування вулиць і площ м. Києва» від 
31.10.1967 № 1826. Пролягає від Сосніних 
Сім’ї, вул. до Картвелішвілі, вул. 

 
Лабораторна вулиця; Ла- 
бораторная ул.; Laboratorna 
vul. 10859 (Печерський р-н, 
Голосіївський р-н). Рішен- 
ня  Київської  міської  ради 
«Про перейменування ву- 

лиці у Голосіївському, Печерському райо- 
нах м. Києва» від 13.10.2009 № 506/2575. 
Пролягає від Барбюса Анрі, вул. до Ям- 
ської вул. Прилучаються: Предславинська 
вул., Велика Васильківська вул., 
Антоновича, вул., Боженка, вул. 

 
Лабораторний провулок; 
Лабораторный пер.; Labo- 
ratornyi prov. 10860 (Печер- 
ський р-н). Сучасна назва – 
поч. 19 ст. Пролягає від 
Барбюса Анрі, вул. до ту- 

пика. Прилучається Літня вул. 
 

Лаврова Юрія вулиця; 
Лаврова Юрия, ул.; Lavrova 
Yuriia, vul. 12120 (Голосіїв- 
ський р-н). Рішення Київ- 
ської міської ради «Про на- 
йменування нових вулиць 

у мікрорайоні «Чапаєвка» у Голосіївсько- 
му   районі   м.   Києва»   від   25.05.2011 
№ 189/5576. Пролягає від Бродівської вул. 
до кінця забудови. 

 
Лаврська вулиця; Лавр- 
ская ул.; Lavrska vul. 10861 
(Печерський р-н). Рішення 
Київської     міської     ради 
«Про перейменування ву- 
лиці у Печерському районі 

міста Києва» від 08.07.2010 № 981/4419. 
Пролягає від Слави, пл. до Героїв Великої 
Вітчизняної війни, пл., Дружби Народів, 
бульв. Прилучаються: Лаврський пров., 
Цитадельна вул., Панфіловців, вул., Козя- 
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тинська вул., Новонаводницький пров., За- 
печерний пров., Редутна вул., Старонавод- 
ницька вул. 

 
Лаврський провулок; Лавр- 
ский пер.; Lavrskyi prov. 
10862 (Печерський р-н). 
Пролягає від Лаврської вул. 
до тупика. 

 
Лаврухіна Миколи вули- 
ця; Лаврухина Николая, 
ул.; Lavrukhina Mykoly, vul. 
10863 (Деснянський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

народних депутатів «Про найменування 
нової вулиці у Ватутінському районі м. Ки- 
єва» від 21.03.1995 № 73. Пролягає від 
Бальзака Оноре де, вул. до Драйзера Тео- 
дора, вул., Радунської вул. 

 
Лагерна вулиця; Лагерная 
ул.; Laherna vul. 10864 (Шев- 
ченківський    р-н).    Газета 
«Кіевлянинъ» «О наимено- 
вании некоторых улиц и 
площадей    в    Киеве»    від 

14.08.1869 № 95. Пролягає від Жабаєва Жам- 
била, вул. до Перемоги, просп. Прилучаєть- 
ся Артилерійський пров. 

 
Лазо Сергія вулиця; Лазо 
Сергея, ул.; Lazo Serhiia, vul. 
10865 (Деснянський р-н). 
Пролягає від Рибака Натана, 
вул. та Запорожця Петра, 
вул. до Маркса Карла, вул. 

 
Лазо Сергія вулиця; Лазо 
Сергея, ул.; Lazo Serhiia, vul. 
10866 (Дніпровський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць міста Києва» від 
05.07.1955 №  857. Пролягає від Довбуша 

Олекси, вул. до Рогозівської вул. Прилуча- 
ються: Макаренка, вул., Волховська вул. 

 
Лазурна вулиця; Лазурная 
ул.; Lazurna vul. 10867 (Го- 
лосіївський р-н). Сучасна 
назва з 1957. Пролягає від 
Передової вул. до Бродів- 
ської вул. Прилучається За- 

болотного Академіка, вул. 
 

Лазурна вулиця; Лазурная 
ул.; Lazurna vul. 12632 (Дес- 
нянський р-н). Пролягає від 
Діамантового пров. до кінця 
забудови (Селище Радис- 
тів). Прилучаються: Рубіно- 

вий пров., Молодіжний пров., Лазурний 
пров., Липова вул., Кленовий пров. 

 
Лазурний провулок; Ла- 
зурный пер.; Lazurnyi prov. 
12631 (Деснянський р-н). 
Пролягає від безіменного 
проїзду до Лазурної вул. 
(Селище Радистів). 

 
Ластовського вулиця; Лас- 
товского, ул.; Lastovskoho, 
vul. 10868 (Печерський р-н). 
Витяг з протоколу засідан- 
ня Президії Київської місь- 
кої ради ІХ скликання «Про 

перейменування  вулиць»  від  08.02.1928 
№ 35 п. 541. Постанова бюро Київського 
міського комітету Компартії України і вико- 
навчого комітету Київської міської ради де- 
путатів трудящих «Про впорядкування 
справи присвоєння імен державних і громад- 
ських діячів вулицям і державним устано- 
вам м. Києва» від 10.12.1957 № 2193. Проля- 
гає від Арсенальної вул. до Кутузова, вул. 

 
Лауреатська вулиця; Лау- 
реатская ул.; Laureatska vul. 
10869 (Голосіївський р-н). 
Сучасна назва з 1957. Про- 
лягає від Червонопрапорної 
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вул. до кінця забудови. Прилучаються: Ко- 
рінна вул., Солов’їна вул. 

 
Лебедєва Академіка вули- 
ця; Лебедева Академика, ул.; 
Lebedieva Akademika, vul. 
10870 (Голосіївський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

депутатів трудящих «Про впорядкування 
найменувань та перейменування вулиць 
м. Києва» від 15.11.1976 № 1345. Пролягає 
від початку забудови до Метрологічної 
вул. Прилучається безіменний проїзд до 
Заболотного Академіка, вул. та проїзд на 
Метрологічну вул. 

 
Лебедєва-Кумача вулиця; 
Лебедева-Кумача, ул.; Lebe- 
dieva-Kumacha, vul. 10871 
(Солом’янський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

депутатів трудящих «Про зміну наймену- 
вань вулиць» від 03.01.1952 № 5. Пролягає 
від Гетьмана Вадима, вул. до Ніжинської 
вул. Прилучаються: Тупікова Генерала, 
вул., Яблонської Тетяни, вул. 

 
Лебедєва Миколи вулиця; 
Лебедева Николая, ул.; Le- 
bedieva Mykoly, vul. 10872 
(Дніпровський р-н). Поста- 
нова бюро Київського місь- 
кого    комітету    Компартії 

України і виконавчого комітету Київської 
міської ради депутатів трудящих «Про впо- 
рядкування справи присвоєння імен держав- 
них і громадських діячів вулицям і держав- 
ним  установам  м.  Києва»  від  10.12.1957 
№ 2193. Рішення виконавчого комітету Ки- 
ївської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про найменування та перейменування 
вулиць, площ та парків міста» від 21.11.1961 
№ 2259. Пролягає від Верховної Ради, 
бульв. і Гагаріна Юрія, просп. до Попу- 
дренка, вул. Прилучаються: Краківська 
вул., Червоноткацька вул. 

Лебединська вулиця; Ле- 
бединская ул.; Lebedynska 
vul. 10873 (Оболонський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів   трудящих 

«Про найменування та перейменування 
вулиць м. Києва» від 27.12.1971 № 2061. 
Пролягає від Полярної вул. до Дибенка 
Павла, вул. Прилучається Кемеровська 
вул. 

 
Левадна вулиця; Левадная 
ул.; Levadna vul. 10874 (Дар- 
ницький р-н). Пролягає від 
Березневої вул. до кінця за- 
будови. Прилучаються: Ле- 
вадний пров., Мостова вул., 

Толстого Льва, вул., Крилова, вул. 
 

Левадний провулок; Ле- 
вадный пер.; Levadnyi prov. 
10875 (Дарницький р-н). 
Пролягає від Левадної вул. 
до кінця забудови. 

 
Левадний 1 провулок; Ле- 
вадный  1  пер.;  Levadnyi  1 
prov. 12671 (Дарницький 
р-н). Пролягає вздовж межі 
міськради поблизу з Левад- 
ною вул. (Бортничі). 

 
Левадний 2 провулок; Ле- 
вадный 2 пер.; Levadnyi 2 
prov. 12099 (Дарницький 
р-н). Пролягає від Левадної 
вул. до Березневої вул. 
(Бортничі) 

 
Леваневського вулиця; Ле- 
ваневского, ул.; Levanevsko- 
ho, vul. 10876 (Солом’янсь- 
кий р-н). Постанова Пре- 
зидії Київської міської ради 
робітничих, селянських та 

червоноармійських депутатів «Про перей- 
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менування вулиць м. Києва» від 11.11.1938 
№ 1082/6. Постанова виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради депутатів тру- 
дящих «Про впорядкування наймену- 
вань площ, вулиць та провулків м. Києва» 
від 06.12.1944 № 286/2. Рішення виконав- 
чого комітету Київської міської ради де- 
путатів трудящих «Про перейменування 
вулиць м. Києва» від 05.07.1955 № 857. 
Пролягає від Гетьмана Вадима, вул. до 
Ніжинської вул. Прилучається Тупікова 
Генерала, вул. 

 
Левандовська вулиця; Ле- 
вандовская ул.; Levandovska 
vul. 10024 (Печерський р-н). 
Рішення Київської міської 
ради «Про повернення істо- 
ричних назв та переймену- 

вання вулиць, площ, провулків у місті Киє- 
ві» від 13.11.2014 № 373/373. Пролягає від 
Московської вул. до Суворова, вул. Прилу- 
чаються: Аїстова, вул., Бутишев пров., Гай- 
цана Миколи, вул.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Левітана вулиця; Левита- 
на, ул.; Levitana, vul. 10877 
(Голосіївський р-н). Проля- 
гає від Науки, просп. до 
Моторного пров. 

 
Левітана провулок; Леви- 
тана, пер.; Levitana, prov. 
10878 (Голосіївський р-н). 
Пролягає від Науки, просп. 
(двічі, утворюючи півколо). 

 
Лейпцизька вулиця; Лейп- 
цигская ул.; Leiptsyzka vul. 
10879 (Печерський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування та перейменування вулиць і 
площ м. Києва» від 30.12.1962 № 2216. Рі- 
шення Київської міської ради «Про уточ- 
нення назв вулиць та площ у місті Києві» 
від 29.11.2012 № 480/8764. Пролягає від 
Московської вул. до кінця забудови. При- 
лучаються: Цитадельна вул., сходи до Реу- 
та Михайла, пров., Старонаводницької 
вул., Панфіловців, вул. 

 
Леніна вулиця; Ленина, 
ул.; Lenina, vul. 10882 
(Дарницький р-н). Проля- 
гає від Світлої вул. до Бо- 
рової вул. Прилучаються: 
Фрунзе,  вул.,  Геофізиків, 

вул., Дяченка, вул., Нижній Вал, вул., 
Горького, вул., Свердлова, вул., Комуніс- 
тична вул., Лютнева вул., Комсомольська 
вул., Дружби, вул., Бортницька вул., Пер- 
шого Травня, вул.

128 
 



 
 

 
Леніна вулиця; Ленина, 
ул.; Lenina, vul. 10880 
(Деснянський р-н). 
Пролягає від Маркса 
Карла, вул. до межі 
міськради. 
Прилучаються: 
Маяковського,   вул.,   
Будівельників, вул., 
Боженка, вул., Миру, вул., 
Деснянська вул., 
Мічуріна, вул., Фрунзе, 
вул., Лермонтова, вул., 
Некрасова, вул., 
Шевченка, вул., Пушкіна, 
вул., Кутузова, вул., 
Садова вул., Толстого, 
вул., Суворова, вул., 
Гришка Миколи, вул., 
Даля Олександра, вул., 
Горького, вул., 
Милославська вул. 

 
Леніна вулиця; Ленина, 
ул.; Lenina, vul. 10881 
(Со- лом’янський р-н). 
Пролягає від Трутенка 
Онуфрія, вул. до 
Кільцевої дороги. При- 
лучаються:  Шкільна  
вул., 

Московська вул., Московський пров., 
Вчительська вул., Мічуріна, вул., 
Стадіонна вул., Лугова вул., Героїв 
Війни, вул., Набережна вул., Шевченка, 
вул., Садова вул., Київська вул. 

 
 
 
 
 
 

 
Ленінградська площа; Ле- 
нинградская пл.; Lenin- 
hradska pl. 10883 (Дніпров- 
ський р-н). Постанова бюро 
Київського міського комі- 
тету Компартії України та 

виконкому Київської міської ради депута- 
тів трудящих «Про найменування та пере- 
йменування вулиць міста Києва» від 
15.07.1958 № 1249. Розташована між Воз- 
з’єднання, просп., Гагаріна Юрія, просп., 
Миру, просп., Будівельників, вул., Сергієн- 
ка Івана, вул., Сосюри Володимира, вул., 
Празькою вул., Харківським шосе. 
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Ленінська вулиця; Ленин- 
ская ул.; Leninska vul. 10884 
(Святошинський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць в селищі Жовтне- 
вому  Жовтневого  району»  від  02.11.1965 
№ 1898. Пролягає від Міжнародної вул. до 
Бетховена, вул. Прилучаються: Калінін- 
ська вул., Примакова, вул., Костюка, вул., 
Блока Олександра, вул., Кіровська вул., 
Москворецька вул., Тухачевського Марша- 
ла, вул., Єсеніна Сергія, вул., Астрономіч- 
на вул. 

 
Леонтовича вулиця; Леон- 
товича, ул.; Leontovycha, 
vul. 10885 (Шевченківський 
р-н). Постанова виконавчо- 
го комітету Київської місь- 
кої  ради  депутатів  трудя- 

щих «Про впорядкування найменувань 
площ, вулиць та провулків м. Києва» від 
06.12.1944 № 286/2. Пролягає від Хмель- 
ницького Богдана, вул. до Шевченка Тара- 
са, бульв. Прилягає Ботанічна пл. 

 
Лепсе Івана бульвар; Леп- 
се Ивана, бульв.; Lepse Iva- 
na, bulv. 10886 (Солом’ян- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування та переймену- 
вання вулиць і площ м. Києва» від 
26.08.1963 № 1247. Пролягає від Гарматної 
вул. до Відрадного просп. Прилучаються: 
Василенка Миколи, вул., Героїв Севасто- 
поля, вул., Радищева, вул., Метробудівська 
вул., Авторемонтна вул., Чумака Василя, 
вул., Каблукова Академіка, вул., Комаро- 
ва, просп., Стражеска Академіка, вул., Бі- 
лецького Академіка, вул., Качалова, вул., 
Донця Михайла, вул. 

Лермонтова вулиця; Лер- 
монтова, ул.; Lermontova, 
vul. 10888 (Дарницький р-
н). Пролягає від Березне- 
вої вул. і Франка Івана, вул. 
до кінця забудови (до межі 

міськради). Прилучаються: Червоноармій- 
ська вул., Промислова вул., Лермонтова, 1 
пров., Лермонтова, 2 пров. 

 
Лермонтова вулиця; Лер- 
монтова, ул.; Lermontova, 
vul. 10887 (Деснянський 
р-н). Пролягає від Деснян- 
ської вул. до Шевченка, 
вул.  Прилучаються:  Куту- 

зова, вул., Тургенєва, вул., Леніна, вул. 
 

Лермонтова провулок; Лер- 
монтова, пер.; Lermontova, 
prov. 12716  (Дарницький р-
н). Пролягає від Лермон- 
това, вул. до Лермонтова, 4 
пров. 

 
Лермонтова 1 провулок; 
Лермонтова, 1 пер.; Ler- 
montova, 1 prov. 10889 (Дар- 
ницький р-н). Пролягає від 
Лермонтова, вул. до кінця 
забудови. 

 
Лермонтова 2 провулок; 
Лермонтова, 2 пер.; Ler- 
montova, 2 prov. 10890 (Дар- 
ницький р-н). Пролягає від 
Лермонтова, 3 пров. до Лер- 
монтова, 1 пров. 

 
Лермонтова 3 провулок; 
Лермонтова, 3 пер.; Lermon- 
tova, 3 prov. 12098 (Дар- 
ницький р-н). Пролягає від 
Лермонтова, вул. до кінця 
забудови. 
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Лермонтова 4 провулок; 
Лермонтова, 4 пер.; Ler- 
montova, 4 prov. 12658 (Дар- 
ницький р-н). Пролягає від 
безіменного проїзду до Лер- 
монтова, вул. до кінця забу- 
дови, вздовж оз. Вітовець. 

 
Лермонтова 5 провулок; 
Лермонтова, 5 пер.; Ler- 
montova, 5 prov. 12659 (Дар- 
ницький р-н). Пролягає від 
початку забудови до Лер- 
монтова,  вул.  (паралельно 

Лермонтова, вул.). 
 

Лермонтовська вулиця; 
Лермонтовская ул.; Lermon- 
tovska vul. 10891 (Шевчен- 
ківський р-н). Сучасна назва 
з 1911. Пролягає від Майбо- 
роди Платона, вул. до Герце- 

на, вул. Прилучається Криловський пров. 
 

Лесі Українки бульвар; 
Леси Украинки, бульв.; Lesi 
Ukrainky, bulv. 10892 (Пе- 
черський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць, площ та парків міста» від 
21.11.1961 № 2259. Пролягає від Госпіталь- 
ної вул. до Дружби Народів, бульв. Прилу- 
чаються: Мечнікова, вул., Шовковична 
вул., Первомайського Леоніда, вул. (сходи), 
Щорса, пров., Кутузова, вул., Задніпров- 
ського Михайла, вул., Лесі Українки, пл., 
Кудрі Івана, вул., Каменєва Командарма, 
вул., Приймаченко Марії, бульв., Курганів- 
ська вул. Сполучається Печерським мос- 
том з Кіквідзе, вул. і Бастіонною вул. 

 
Лесі Українки вулиця; 
Леси Украинки, ул.; Lesi 
Ukrainky, vul. 10894 (Дес- 
нянський р-н). Пролягає від 
Толстого, вул. до Макарен- 
ка, вул. Прилучаються: Що- 

рса, вул., Суворова, вул. 

Лесі Українки вулиця; 
Леси Украинки, ул.; Lesi 
Ukrainky, vul. 10893 (По- 
дільський р-н). Сучасна на- 
зва з 1922. Пролягає від 
Мліївської вул. до Золочев- 

ського пров. Прилучається Лисянська вул. 
 

Лесі Українки площа; Ле- 
си Украинки, пл.; Lesi Uk- 
rainky, pl. 10895 (Печер- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування та переймену- 
вання вулиць і площ м. Києва» від 
20.07.1965 № 1270. Розташована між Лесі 
Українки, бульв., Кутузова вул. і Задні- 
провського Михайла, вул. 

 
Лєскова вулиця; Лескова, 
ул.; Lieskova, vul. 10896 (Пе- 
черський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 
трудящих «Про переймену- 

вання вулиць по Кіровському району» від 
19.03.1940 № 25/20. Постанова виконавчого 
комітету Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про впорядкування наймену- 
вань площ, вулиць та провулків м. Києва» 
від 06.12.1944 № 286/2. Пролягає від Куту- 
зова, пров. і Печерської пл. до кінця забудо- 
ви. Прилучається Арсенальна вул. 

 
Либідська вулиця; Лыбед- 
ская ул.; Lybidska vul. 10897 
(Голосіївський р-н). Поста- 
нова виконавчого комітету 
Київської міської ради де- 
путатів    трудящих    «Про 

впорядкування найменувань площ, вулиць 
та  провулків  м.  Києва»  від  06.12.1944 
№ 286/2. Пролягає від Гайдара, вул. до кін- 
ця забудови. 
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Ливарська вулиця; Ли- 
варская ул.; Lyvarska vul. 
10898 (Оболонський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Скляренка 
Семена, вул. до тупика. Прилучається Ку- 
ренівський пров. 

 
Липківського Василя Ми- 
трополита вулиця; Лип- 
ковского Василия Митро- 
полита, ул.; Lypkivskoho 
Vasylia Mytropolyta, vul. 
10899 (Солом’янський р-н). 

Рішення Київської міської ради «Про пере- 
йменування вулиці у Солом’янському ра- 
йоні м. Києва» від 26.04.2007 № 453/1114. 
Пролягає від Кривоноса Петра, пл. до Со- 
лом’янської пл. Прилучаються: Кудряшо- 
ва, вул., Кірпи Георгія, вул., Стадіонна 
вул., Кавказька вул., Кубанська вул., Ост- 
ровського Миколи, пров., Сурікова, вул., 
Повітрофлотський просп. 

 
Липнева вулиця; Июль- 
ская ул.; Lypneva vul. 12097 
(Голосіївський р-н, СТ КІЗ 
«Метролог»). Рішення Ки- 
ївської міської ради «Про 
найменування    вулиць    у 

м. Києві» від 29.11.2012 № 481/8765. Проля- 
гає від Січневої вул. до території держав- 
ного заповідного госп-ва «Феофанія». 

 
Липова вулиця; Липовая 
ул.; Lypova vul. 12661 (Дар- 
ницький р-н). Пролягає від 
початку забудови до Левад- 
ної вул. (Бортничі). Прилу- 
чається Квітнева вул. 

 
Липова вулиця; Липовая 
ул.; Lypova vul. 12634 (Дес- 
нянський р-н). Пролягає від 
початку забудови до Лазур- 
ної вул. (Селище Радистів). 

Липова вулиця; Липовая 
ул.; Lypova vul. 10900 (Свя- 
тошинський р-н). Виникла 
у 1910-ті. Пролягає від Пе- 
ремоги, просп. до Львів- 
ської вул. і Горенської вул. 

 
Липська вулиця; Липская 
ул.; Lypska vul. 10901 (Пе- 
черський р-н). Розпоряд- 
ження Київської міської 
ради народних депутатів та 
Київської  міської  держав- 

ної адміністрації «Про повернення вули- 
цям історичних назв, перейменування 
парків культури та відпочинку, станцій 
метро» від 02.02.1993 № 16/116. Пролягає 
від Грушевського Михайла, вул. до Орли- 
ка Пилипа, вул. Прилучаються: Інститут- 
ська вул., Липський пров. 

 
Липський провулок; Лип- 
ский пер.; Lypskyi prov. 
10902 (Печерський р-н). Ви- 
ник у 30-40-і роки 19 ст. 
Пролягає від Шовковичної 
вул. до Липської вул. 

 
Лисенка вулиця; Лысенко, 
ул.; Lysenka, vul. 10903 (Шев- 
ченківський р-н). Постанова 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 
тів трудящих «Про впоряд- 

кування найменувань площ, вулиць та 
провулків м. Києва» від 06.12.1944 № 286/2. 
Пролягає від Ярославів Вал, вул. до Хмель- 
ницького Богдана, вул. Прилучається Золото- 
ворітський проїзд. 

 
Лисичанська вулиця; Ли- 
сичанская ул.; Lysychanska 
vul. 10904 (Солом’янський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про найменування міських вулиць» від 
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29.12.1953 № 2610. Пролягає від Дежнєва, 
вул. до Травневої вул. Прилучаються: 
Куп’янська вул., Лисичанський пров., 
Травневий пров. 

 
Лисичанський провулок; 
Лисичанский пер.; Lysy- 
chanskyi prov. 10905 (Соло- 
м’янський р-н). Сучасна на- 
зва з 1953. Пролягає від 
Лисичанської вул. до Трав- 

невого пров. 
 

Лисогірська вулиця; Лы- 
согорская ул.; Lysohirska vul. 
10906 (Голосіївський р-н). 
Пролягає від Науки, просп. 
до Ракетної вул. Прилуча- 
ються: Панорамна вул., Ли- 

согірський пров. 
 

Лисогірський провулок; 
Лысогорский пер.; Lysohir- 
skyi prov. 10907 (Голосіїв- 
ський р-н). Рішення Київ- 
ської міської ради «Про 
відновлення  назв  вулиць  і 

провулків   у   м.   Києві»   від   13.10.2009 
№ 507/2576. Пролягає від Лисогірської вул. 
до Червонопрапорної вул. 

 
Листопадна вулиця; Лис- 
топадная ул.; Lystopadna 
vul. 10908 (Голосіївський 
р-н). Пролягає від Ураль- 
ського пров. до Уральської 
вул. Прилучаються: Райго- 

родський пров., Снайперська вул., Коно- 
топська вул,. Листопадний пров. 

 
Листопадний провулок; 
Листопадный пер.; Lysto- 
padnyi prov. 10909 (Голосіїв- 
ський р-н). Сучасна назва з 
1944. Пролягає від Ураль- 
ської вул. до Добрий Шлях, 

вул. Прилучається Кошового Олега, вул. 

Лисянська вулиця; Лысян- 
ская ул.; Lysianska vul. 10910 
(Подільський р-н). Пролягає 
від Красицького, вул. до Бес- 
тужева Олександра, вул. 
Прилучаються:    Млієв- 
ська вул., Лесі Українки, вул. 

 
Литвиненко-Вольгемут 
вулиця; Литвиненко-Воль- 
гемут, ул.; Lytvynenko-Vol- 
hemut, vul. 10911 (Святошин- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 

міської ради депутатів трудящих «Про най- 
менування та перейменування вулиць і 
площ м. Києва» від 31.10.1967 № 1826. Про- 
лягає від Кольцова, бульв. до Зодчих, вул. 

 
Литовський провулок; Ли- 
товский пер.; Lytovskyi prov. 
10912 (Голосіївський р-н). 
Пролягає від Саперно-Сло- 
бідської вул. до Феодосійсь- 
кої вул. Прилучається Сер- 

пуховський пров. 
 

Личанська вулиця; Лы- 
чанская ул.; Lychanska vul. 
12017 (Святошинський р-н). 
Рішення Київської міської 
Ради «Про найменування 
нових вулиць у м. Києві» від 

25.05.2011 № 190/5577. Пролягає від Чай- 
ківської вул. до кінця забудови. 

 
Лікарняна вулиця; Ликар- 
няная ул.; Likarniana vul. 
10913 (Дніпровський р-н). 
Виникла у 1-й пол. 20 ст. 
Пролягає віл Лікарняного 
пров. до кінця забудови. 

 
Лікарняний провулок; Ли- 
карняный пер.; Likarnianyi 
prov. 10914 (Дніпровський 
р-н). Виник у 1-й пол. 20 ст. 
Пролягає від Луначарського 
Анатолія, вул. до кінця за- 

будови. Прилучається Лікарняна вул. 
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Лінійна вулиця; Линейная 
ул.; Liniina vul. 10915 (Со- 
лом’янський р-н). Виникла 
наприкінці 19 ст. Пролягає 
від Протасів Яр, вул. до Но- 
вовокзальної вул. 

 
Лінія 1; Линия 1; Liniia 1 
12439 (Дніпровський р-н, 
СТ  «Аерофлот»,  «КЕВРЗ», 
«Освіта», «Райдуга»). Про- 
лягає вздовж лінії швидкіс- 
ного трамваю від Вершиго- 

ри Петра, вул. до кінця забудови. Прилу- 
чаються: Квіткова вул., Зелена вул., Цен- 
тральна вул., Сонячна вул. 

Лінія 1; Линия 1; Liniia 1 
12467   (Подільський   р-н, 
СТ  «Більшовик»).  Проля- 
гає  від  Стеценка,  вул.  до 
безіменного проїзду. 

 
Лінія 1; Линия 1; Liniia 1 
12487    (Подільський    р-н, 
СТ «Дружба»). Пролягає від 
початку забудови до Синьо- 
озерної вул. 

 
Лінія 1а; Линия 1а; Liniia 1а 
12574 (Оболонський р-н, 
КДТ «Чорнобилець»). Про- 
лягає від початку забудови 
до межі товариства. 

 

Лінія 1; Линия 1; Liniia 1 
10916 (Оболонський р-н, 
Пуща-Водиця). Виникла на 
поч. 20 ст. Пролягає від Ку- 
рортної вул. до Лісної вул. 
Прилучаються:    Новікова- 

Прибоя, вул., Червонофлотська вул., Юн- 
керова Миколи, вул., Гамарника вул. 

 
Лінія 1; Линия 1; Liniia 1 
12597 (Оболонський р-н). 
Пролягає від проїзду, який 
проходить вздовж оз. Редь- 
кине і веде до Богатирської 
вул. до кінця забудови (ко- 

теджне містечко «Урочище Наталка»). 
 

Лінія 1; Линия 1; Liniia 1 
12560 (Оболонський р-н, 
СТ «Фронтовик»). Пролягає 
від Садової 23 вул. до кінця 
забудови. 

 
Лінія 1; Линия 1; Liniia 1 
12575 (Оболонський р-н, 
КДТ «Чорнобилець»). Про- 
лягає від Лінії 18 до кінця 
забудови. 

Лінія 2; Линия 2; Liniia 2 
12440   (Дніпровський   р-н, 
СТ    «Освіта»,    «Радуга»). 
Пролягає від початку забу- 
дови до безіменного проїзду 
до Марка Черемшини, вул. 

 
Лінія 2; Линия 2; Liniia 2 
10917   (Оболонський   р-н, 
Пуща-Водиця). Виникла на 
поч.  20  ст.  Пролягає  від 
Новикова-Прибоя,  вул.,  до 
Лісної вул. Прилучаються: 

Червонофлотська вул., Юнкерова Миколи, 
вул., Гамарника, вул. 

 
Лінія 2; Линия 2; Liniia 2 
12598  (Оболонський  р-н). 
Пролягає від проїзду, який 
проходить вздовж оз. Редь- 
кине і веде до Богатирської 
вул. до кінця забудови (ко- 
теджне  містечко  «Урочище 

Наталка»). 
 

Лінія 2; Линия 2; Liniia 2 
12561   (Оболонський   р-н, 
СТ «Фронтовик»). Пролягає 
від Совхозної вул. до кінця 
забудови. Прилучається Са- 
дова 23 вул. 
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Лінія 2; Линия 2; Liniia 2 
12576   (Оболонський   р-н, 
КДТ «Чорнобилець»). Про- 
лягає від Лінії 18 до кінця 
забудови. 
 
Лінія 2; Линия 2; Liniia 2 
12468 (Подільський  р-н, 
СТ «Більшовик»). Пролягає 
від Стеценка, вул. до безі- 
менного проїзду. 
 
Лінія 2; Линия 2; Liniia 2 
12488 (Подільський  р-н, 
СТ «Дружба»). Пролягає від 
безіменного проїзду до Га- 
зопровідної вул. до проїзду, 
який  з’єднує  Газопровідну 
вул. з Лінією 1 
 
Лінія 3; Линия 3; Liniia 3 
12444 (Дніпровський р-н, 
СТ «Аерофлот»). Пролягає 
паралельно лінії 
швидкісно- го трамваю і 
Садовій 200 вул.  
Прилучаються: Квітко- ва 
вул., Зелена вул., 
Центральна вул., Со- 
нячна вул. 

Лінія 3; Линия 3; Liniia 3 
12599  (Оболонський  р-н). 
Пролягає від проїзду, який 
проходить вздовж оз. Редь- 
кине і веде до Богатирської 
вул. до кінця забудови (ко- 

теджне містечко «Урочище Наталка»). 
 

Лінія 3; Линия 3; Liniia 3 
12562 (Оболонський р-н, 
СТ «Фронтовик»). Пролягає 
від Совхозної вул. до кінця 
забудови. Прилучається Са- 
дова 23 вул. 

 
Лінія 3; Линия 3; Liniia 3 
12577 (Оболонський р-н, 
КДТ «Чорнобилець»). Про- 
лягає від Лінії 18 до кінця 
забудови. 

 
Лінія 3; Линия 3; Liniia 3 
12469 (Подільський  р-н, 
СТ «Більшовик»). Пролягає 
від Стеценка, вул. до безі- 
менного проїзду. 

 

 
Лінія 3; Линия 3; Liniia 3 
12441 (Дніпровський р-н, 
СТ «Освіта», «Радуга»). 
Пролягає від Марка Черем- 
шини, вул. до безіменного 
проїзду. 

 
Лінія 3; Линия 3; Liniia 3 
10918 (Оболонський р-н, 
Пуща-Водиця). Виникла на 
поч. 20 ст. Пролягає від Ку- 
рортної вул. до Лісної вул. 
Прилучаються:    Новікова- 

Прибоя, вул., Червонофлотська вул., Юн- 
керова Миколи, вул., Гамарника, вул. 

Лінія 3; Линия 3; Liniia 
3 12489 (Подільський  р-н, 
СТ  «Дружба»). Пролягає 
від проїзду до 
Газопровідної вул. до 
проїзду, який з’єднує 

Газопровідну вул. з Лінією 1. 
 

Лінія 4; Линия 4; Liniia 4 
12442 (Дніпровський р-н, 
СТ «Освіта», «Освіта-2»). 
Пролягає вздовж оз. Радун- 
ка (Райдуга) до безіменного 
проїзду до Райдужної вул. 

 
Лінія 4; Линия 4; Liniia 4 
10919 (Оболонський р-н, 
Пуща-Водиця). Виникла на 
поч. 20 ст. Пролягає від Ку- 
рортної вул. до Червоно- 
флотської   вул.,   перерива- 
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ється і продовжується від Юнкерова 
Миколи, вул. до Лісної вул. Прилуча- 
ються: Новікова-Прибоя, вул., Гамарни- 
ка, вул. 

 
Лінія 4; Линия 4; Liniia 4 
12717 (Оболонський р-н). 
Пролягає від Лінії 1 до Лінії 
3. Прилучається Лінія 2 (ко- 
теджне містечко «Урочище 
Наталка»). 

 
Лінія 4; Линия 4; Liniia 4 
12563   (Оболонський   р-н, 

Лінія 5; Линия 5; Liniia 5 
10920   (Оболонський   р-н, 
Пуща-Водиця). Виникла на 
поч.  20  ст.  Пролягає  від 
Червонофлотської  вул.  до 
Лісної вул. Прилучаються: 
Юнкерова   Миколи,   вул., 

Гамарника, вул. 
 

Лінія 5; Линия 5; Liniia 5 
12600  (Оболонський  р-н). 
Пролягає від проїзду, який 
проходить вздовж оз. Редь- 
кине і веде до Богатирської 
вул. до кінця забудови (ко- 

 

СТ «Фронтовик»). Пролягає 
від Совхозної вул. до кінця 
забудови. Прилучається Са- 
дова 23 вул. 

 
Лінія 4; Линия 4; Liniia 4 
12578 (Оболонський р-н, 
КДТ «Чорнобилець»). Про- 
лягає від проїзду до Лінії 18 
до кінця забудови. 

 
Лінія 4; Линия 4; Liniia 4 
12470 (Подільський  р-н, 
СТ «Більшовик»). Пролягає 
від Стеценка, вул. до безі- 
менного проїзду. 

 
Лінія 4; Линия 4; Liniia 4 
12490 (Подільський  р-н, 
СТ «Дружба»). Пролягає від 
проїзду Газопровідної вул. 
до проїзду, який з’єднує Га- 
зопровідну вул. з Лінією 1. 

 
Лінія 5; Линия 5; Liniia 5 
12443 (Дніпровський р-н, 
СТ «Аерофлот»). Пролягає 
від лінії швидкісного трам- 
ваю   до   Спортивної   вул. 
Прилучаються: Садова 200 

вул., Садова 201 вул., Садова 202 вул., Са- 

 
Наталка»). 

теджне містечко «Урочище 
 
 
Лінія 5; Линия 5; Liniia 5 
12564   (Оболонський   р-н, 
СТ «Фронтовик»). Пролягає 
від Совхозної вул. до кінця 
забудови. Прилучається Са- 
дова 23 вул. 
 
Лінія 5; Линия 5; Liniia 5 
12579   (Оболонський   р-н, 
КДТ «Чорнобилець»). Про- 
лягає від Лінії 18 до кінця 
забудови. 
 
Лінія 5; Линия 5; Liniia 5 
12471    (Подільський    р-н, 
СТ «Більшовик»). Пролягає 
від Стеценка, вул. до безі- 
менного проїзду. 
 
Лінія 5; Линия 5; Liniia 5 
12491    (Подільський    р-н, 
СТ «Дружба»). Пролягає від 
проїзду   до   Газопровідної 
вул. до Синьоозерної вул. 
 
Лінія 6; Линия 6; Liniia 6 
10921   (Оболонський   р-н, 
Пуща-Водиця). Виникла на 
поч.  20  ст.  Пролягає  від 
Червонофлотської  вул.  до 
Лісної вул. Прилучаються: 
Юнкерова   Миколи,   вул., 

дова 204 вул. Гамарника, вул. 
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Лінія 6; Линия 6; Liniia 6 
12565 (Оболонський р-н, 
СТ «Фронтовик»). Пролягає 
від Садової 23 вул. до кінця 
забудови. 

 
Лінія 6; Линия 6; Liniia 6 
12580 (Оболонський р-н, 
КДТ «Чорнобилець»). Про- 
лягає від проїзду до Лінії 18 
до кінця забудови. 

 
Лінія 6; Линия 6; Liniia 6 
12472 (Подільський  р-н, 
СТ «Більшовик»). Пролягає 
від Лінії 7 до безіменного 
проїзду. 

 
Лінія 7; Линия 7; Liniia 7 
10922 (Оболонський р-н, 
Пуща-Водиця). Виникла на 
поч. 20 ст. Пролягає від 
Червонофлотської вул. до 
кінця  забудови.  Прилуча- 

ються: Юнкерова Миколи, вул., Гамарни- 
ка, вул., Лісна вул. 

 
Лінія 7; Линия 7; Liniia 7 
12601 (Оболонський р-н). 
Пролягає паралельно з Ліні- 
єю   8   (котеджне   містечко 
«Урочище Наталка»). 

 
Лінія 7; Линия 7; Liniia 7 
12566 (Оболонський р-н, 
СТ «Фронтовик»). Пролягає 
від Садової 23 вул. до кінця 
забудови. 

 
Лінія 7; Линия 7; Liniia 7 
12581 (Оболонський р-н, 
КДТ «Чорнобилець»). Про- 
лягає від проїзду до Лінії 18 
до кінця забудови. 

Лінія 7; Линия 7; Liniia 7 
12473 (Подільський  р-н, 
СТ «Більшовик»). Пролягає 
від Стеценка, вул. до безі- 
менного проїзду. 

 
Лінія 8; Линия 8; Liniia 8 
10923 (Оболонський р-н, 
Пуща-Водиця). Виникла на 
поч. 20 ст. Пролягає від 
Червонофлотської вул. до 
Гамарника,  вул.  Прилуча- 

ється Юнкерова Миколи, вул. 
 

Лінія 8; Линия 8; Liniia 8 
12602 (Оболонський р-н). 
Пролягає паралельно Бога- 
тирській вул. між Лінією 9 і 
Лінією 7 (котеджне містечко 
«Урочище Наталка»). 

 
Лінія  8;  Линия  8;  Liniia  8 
12567 (Оболонський  р-н, 
СТ «Дніпровський-2», «Фрон- 
товик»). Пролягає від Садової 
23 вул. до кінця забудови. 

 
Лінія 8; Линия 8; Liniia 8 
12582 (Оболонський р-н, 
КДТ «Чорнобилець»). Про- 
лягає від проїзду до Лінії 18 
до кінця забудови. 

 
Лінія 8; Линия 8; Liniia 8 
12474 (Подільський  р-н, 
СТ «Більшовик»). Пролягає 
від Синьоозерної вул. до 
безіменного проїзду. 

 
Лінія 9; Линия 9; Liniia 9 
10924 (Оболонський р-н, 
Пуща-Водиця). Виникла 
на поч. 20 ст. Пролягає від 
Червонофлотської вул. до 
Лісної  вул.  Прилучають- 

ся: Юнкерова Миколи, вул., Гамарника, 
вул. 

137 
 



 
 

Лінія 9; Линия 9; Liniia 9 
12603  (Оболонський  р-н). 
Пролягає  вздовж  Богатир- 
ської вул. (котеджне містеч- 
ко «Урочище Наталка»). 

 
Лінія 9; Линия 9; Liniia 9 
12718   (Оболонський   р-н, 
СТ «Дніпровський-2», «Фрон- 
товик»). Пролягає від Садової 
24 вул. до Садової 16 вул. 

 
Лінія 9; Линия 9; Liniia 9 
12583   (Оболонський   р-н, 
КДТ «Чорнобилець»). Про- 
лягає від проїзду до Лінії 18 
до кінця забудови. 

 
Лінія 9; Линия 9; Liniia 9 
12475   (Подільський   р-н, 
СТ  «Більшовик»).  Проля- 
гає  від  Синьоозерної  вул. 
до безіменного проїзду. 

 
Лінія 10; Линия 10; Liniia 
10 10925 (Оболонський р-н, 
Пуща-Водиця). Виникла на 
поч.  20  ст.  Пролягає  від 
Червонофлотської  вул.  до 
Лісної вул. Прилучаються: 

Юнкерова Миколи, вул., Гамарника, вул. 
Лінія 10; Линия 10; Liniia 
10 12584 (Оболонський р-н, 
КДТ «Чорнобилець»). Про- 
лягає від проїзду до Лінії 18 
до кінця забудови. 

 
Лінія 10; Линия 10; Liniia 
10 12476 (Подільський р-н, 
СТ  «Більшовик»).  Проля- 
гає від Синьоозерної вул. до 
безіменного проїзду. 

 
Лінія 11; Линия 11; Liniia 
11 10926 (Оболонський р-н, 
Пуща-Водиця). Виникла на 
поч.  20  ст.  Пролягає  від 
Червонофлотської  вул.  до 

Лісної вул. Прилучаються: Юнкерова Ми- 
коли, вул., Гамарника, вул. 

 
Лінія 11; Линия 11; Liniia 
11 12604 (Оболонський р-
н). Пролягає паралельно 
Лінії 1 (котеджне містечко 
«Урочище  Наталка»). 

 
Лінія 11; Линия 11; Liniia 11 
12585 (Оболонський р-н, 
КДТ «Чорнобилець»). Про- 
лягає від Лінії 15 до кінця 
забудови. 

 
Лінія 11; Линия 11; Liniia 
11 12477 (Подільський р-н, 
СТ «Більшовик»). Проля- 
гає від Синьоозерної вул. 
до безіменного проїзду. 

 
Лінія 12; Линия 12; Liniia 
12 10927 (Оболонський р-н, 
Пуща-Водиця). Виникла на 
поч. 20 ст. Пролягає від 
Червонофлотської вул. до 
Гамарника,  вул.  Прилуча- 

ється Юнкерова Миколи, вул. 
 

Лінія 12; Линия 12; Liniia 
12 12586 (Оболонський р-н, 
КДТ «Чорнобилець»). Про- 
лягає від проїзду до Лінії 18 
до Лінії 15. 

 
Лінія 12; Линия 12; Liniia 
12 12478 (Подільський р-н, 
СТ “Більшовик”). Пролягає 
від Лінії 11 до безіменного 
проїзду. 

 
 

Лінія 13; Линия 13; Liniia 
13 12479 (Подільський р-н, 
СТ «Більшовик»). Пролягає 
від Лінії 11 до безіменного 
проїзду. 
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Лінія 13; Линия 13; 
Liniia 13 
10928 (Оболонський р-н, 
Пуща-Водиця). Виникла 
на поч. 20 ст. Пролягає 
від Червонофлотської 
вул. до Лісної вул. 
Прилучаються: 

Юнкерова Миколи, вул., Гамарника, вул. 
 

Лінія 13; Линия 13; 
Liniia 
13 12587 (Оболонський р-
н, КДТ «Чорнобилець»). 
Пролягає від Лінії 15 до 
кінця забудови. 

 
 

Лінія 14; Линия 14; 
Liniia 14 
12480 (Подільський р-н, 
СТ «Більшовик»). 
Пролягає від Лінії 11 до 
безіменного проїзду. 
 
Лінія 14; Линия 14; 
Liniia 
14 10929 (Оболонський р-
н, Пуща-Водиця). Виникла 
на поч. 20 ст. Пролягає 
від Червонофлотської вул. 
до кінця  забудови.  
Прилучаються: Юнкерова 
Миколи, вул., Гамарника, 
вул. 

 
Лінія 14; Линия 14; 
Liniia 
14 12588 (Оболонський р-
н, КДТ «Чорнобилець»). 
Пролягає від Лінії 15 до 
кінця забудови. 

 

Лінія 15; Линия 15; Liniia 
15 12719 (Оболонський р-н, 
КДТ «Чорнобилець»). Про- 
лягає від Лінії 1 до кінця за- 
будови. Прилучаються: Лі- 
нія 2, Лінія 3, Лінія 4, Лінія 

5, Лінія 6, Лінія 7, Лінія 8, Лінія 9, Лінія 10, 
Лінія 12. 
 

Лінія 15; Линия 15; Liniia 
14 12481 (Подільський р-н, 
СТ «Більшовик»). Пролягає 
від Лінії 11 до безіменного 
проїзду. 
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Лінія 16; Линия 16; Liniia 
16 12720 (Оболонський р-н, 
КДТ «Чорнобилець»). Про- 
лягає від Лінії 1 до Лінії 12. 
Прилучаються: Лінія 2, Лі- 
нія 3, Лінія 4, Лінія 5, Лінія 

6, Лінія 7, Лінія 8, Лінія 9, Лінія 10. 
 

Лінія 17; Линия 17; Liniia 
17 12721 (Оболонський р-н, 
КДТ «Чорнобилець»). Про- 
лягає від Лінії 18 до Лінії 
12. Прилучаються: Лінія 3, 
Лінія 4, Лінія 5, Лінія 6, Лі- 

нія 7, Лінія 8, Лінія 9, Лінія 10. 
 

Лінія 18; Линия 18; Liniia 
18 12589 (Оболонський р-н, 
КДТ «Чорнобилець»). Про- 
лягає від Лінії 1 вздовж бе- 
регової лінії Дніпра до про- 
їзду до Лінії 7, Лінії 8, Лінії 

9, Лінії 10. Прилучаються: Лінія 2, Лінія 3, 
Лінія 5. 

Лісківська вулиця; Лис- 
ковская ул.; Liskivska vul. 
10930 (Деснянський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
народних  депутатів  «Про 

найменування і перейменування вулиць 
м. Києва» від 06.12.1991 № 916. Пролягає 
від Бальзака Оноре де, вул. до Милослав- 
ської вул. Прилучається Радунська вул. 

 
Лісна вулиця; Лесная ул.; 
Lisna vul. 10932 (Дарниць- 
кий р-н). Пролягає від Лені- 
на, вул. до Польової вул. 
Прилучаються: Фрунзе, вул., 
Чапаєва, вул., Садова вул., 

Суворова, вул., Чкалова, вул., Лісовий пров., 
Жданова, вул., Борова вул. 

 
Лісна вулиця; Лесная ул.; 
Lisna vul. 10931 (Оболон- 
ський р-н). Сучасна назва з 
1920. Пролягає від Міської 
вул. до Селянської вул. При- 
лучаються: Лінія 1, Лінія 2, 

Лінія 3, Лінія 4, Лінія 5, Лінія 6, Лінія 7, Лі- 
нія 9, Лінія 10, Лінія 11, Лінія 13. 

 
Лісний провулок; Лесной 
пер.; Lisnyi prov. 12722 
(Оболонський р-н). Проля- 
гає від Мінського просп. до 
межі міськради (Хутір Ми- 
кільський). 

 
Ліснича вулиця; Лесничая 
ул.; Lisnycha vul. 10933 (Го- 
лосіївський р-н). Сучасна 
назва – з 1957. Пролягає від 
Столичного шосе до кінця 
забудови. Прилучається Ді- 

бровна вул. 
 

Лісова вулиця; Лесовая ул.; 
Lisova vul. 12607 (Оболон- 
ський р-н, СТ «Хутір Редь- 
ки-1»). Пролягає від Квітко- 
вої вул. до кінця забудови. 
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Лісова-Козинська вулиця; 
Лесная-Козинская ул.; Liso- 
va-Kozynska vul. 12123 (Го- 
лосіївський р-н). Рішення 
Київської     міської     ради 
«Про затвердження назви 

вулиці у Голосіївському районі м. Києва» 
від 24.12.2009 № 896/2965. Пролягає поруч 
з південною межею міськради, праворуч 
від Столичного шосе. 

 
Лісовий проспект; Лесной 
просп.; Lisovyi prosp.; 10934 
(Деснянський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради народних 
депутатів   «Про   наймену- 

вання і перейменування вулиць м. Києва» 
від 06.12.1991 № 916. Пролягає від Братис- 
лавської вул. до Волкова Космонавта, вул. 
Прилучаються: Мілютенка, вул., Жукова 
Маршала, вул. 

 
Лісовий провулок; Лесной 
пер.; Lisovyi prov. 10935 
(Дарницький р-н). Проля- 
гає від Лісної вул. до Деми- 
дівської вул. 

 
Лісоводна вулиця; Лесо- 
водная ул.; Lisovodna vul. 
10936 (Голосіївський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування та перейменування вулиць 
м. Києва» від 13.10.1959 № 1710. Пролягає 
від Любомирської вул. до кінця забудови. 

 
Лісозахисна вулиця; Лесо- 
защитная ул.; Lisozakhysna 
vul. 10937 (Подільський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Косенка, 
вул. до Лісозахисного пров. 

Лісозахисний провулок; 
Лесозащитный пер.; Lisoza- 
khysnyi prov. 10938 (Поділь- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування міських ву- 
лиць» від 29.12.1953 № 2610. Пролягає від 
Лісозахисної вул. до Ростовської вул. 

 
Лісорубна вулиця; Лесо- 
рубная ул.; Lisorubna vul. 
10939 (Святошинський р-н). 
Пролягає від Наумова Гене- 
рала, вул. до Олевської вул. 
Прилучаються:  Рубежівська 

вул., Рахманінова, вул., Клавдіївська вул. 
 

Лісо-Степова вулиця; Ле- 
со-Степная ул.; Liso-Stepo- 
va vul. 12157 (Дарницький 
р-н, СДТ «Стадне»). Проля- 
гає від Соборної вул. до 
Східно-Дальньої  вул.  При- 

лучається Північно-Озерна вул. 
 

Лісо-Степовий 1 провулок; 
Лесо-Степной 1 пер.; Liso- 
Stepovyi 1 prov. 12158 (Дар- 
ницький р-н, СДТ «Стадне»). 
Пролягає від Східно-Дальньої 
вул. до кінця забудови. 

 
Лісо-Степовий 2 провулок; 
Лесо-Степной 2 пер.; Liso- 
Stepovyi 2 prov. 12159 (Дар- 
ницький р-н, СДТ «Стадне»). 
Пролягає від Східно-Даль- 
ньої вул. до кінця забудови. 

 
Лісо-Степовий 3 прову- 
лок; Лесо-Степной 3 пер.; 
Liso-Stepovyi 3 prov. 12160 
(Дарницький р-н, СДТ «Стад- 
не»). Пролягає від Східно- 
Дальньої  вул.  до  Західно- 

Кільцевої вул. 
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Кільцевої вул. 

Лісо-Степовий 4 провулок; 
Лесо-Степной 4 пер.; Liso- 
Stepovyi 4 prov. 12161 (Дар- 
ницький р-н, СДТ «Стад- 
не»). Пролягає від Східно- 
Дальньої  вул.  до  Західно- 
 
 

Лісо-Степовий 5 прову- 
лок; Лесо-Степной 5 пер.; 
Liso-Stepovyi 5 prov. 12723 
(Дарницький     р-н,     СДТ 
«Стадне»). Пролягає від 
Західно-Кільцевої   вул.   до 

Літня вулиця; Летняя ул.; 
Litnia vul. 10941 (Печер- 
ський р-н). Виникла у 1928- 
1929. Пролягає від Щорса, 
вул. до Лабораторного пров. 

 
Лобачевського вулиця; Ло- 
бачевского, ул.; Lobachevsko- 
ho, vul. 10942 (Дніпровський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради    депутатів    трудящих 

«Про найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Сосницької 
вул.  до  Кармелюка  Устима,  вул.  Прилуча- 

кінця забудови. 
 

Літинська вулиця; Литин- 
ская ул.; Litynska vul. 10940 
(Дніпровський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради де- 
путатів трудящих «Про на- 

йменування міських вулиць» від 29.12.1953 
№ 2610. Пролягає від початку забудови до 
Новоросійської вул. Прилучаються: Алма- 
Атинська вул., Марганецька вул., між яки- 
ми наявний розрив вулиці. 

 
Літинський провулок; Ли- 
тинский пер.; Litynskyi 
prov. 12096 (Дніпровський 
р-н). Рішення Київської 
міської ради «Про затвер- 
дження назв вулиць та про- 

вулків у Дарницькому, Дніпровському, 
Деснянському районах м. Києва» від 
27.05.2010 № 814/4252. Пролягає від проїз- 
ду до Літинської вул. до кінця забудови. 

 
Літківська вулиця; Лет- 

ковская ул.; Litkivska vul. 
12619 (Деснянський р-н, ур. 
Городище). Пролягає від 
Деснянської вул. до Єднос- 
ті, вул. 

ються: Краснокутський пров., Краснокутська 
вул., Хорольський пров., Хорольська вул. 

 
Лобачевського провулок; 
Лобачевского, пер.; Loba- 
chevskoho, prov. 10943 (Дні- 
провський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про найменування та пере- 
йменування вулиць і площ м. Києва» від 
26.08.1963 № 1247. Пролягає від Гашека 
Ярослава, бульв. до Лохвицької вул. 

 
Лодигіна вулиця; Лодыги- 
на, ул.; Lodyhina, vul. 10944 
(Подільський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 
тів трудящих «Про найме- 

нування  міських  вулиць»  від  29.12.1953 
№ 2610. Пролягає від Яблочкова, пров. до 
кінця забудови. 

 
Лодигіна провулок; Лоды- 
гина, пер.; Lodyhina, prov. 
10945 (Подільський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Сирецької 
вул. до кінця забудови. 
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Лозовий провулок; Лозо- 
вой пер.; Lozovyi prov. 12014 
(Деснянський р-н). Рішення 
Київської     міської     ради 
«Про найменування нових 
вулиць та провулків у ко- 

теджному селищі «Деснянське» в Деснян- 
ському  районі  м.  Києва»  від  28.04.2011 
№ 156/5543. Пролягає від Шелеста Петра, 
вул. до Даля Олександра, вул. 

 
Локомотивна вулиця; Ло- 
комотивная ул.; Lokomo- 
tyvna vul. 10946 (Солом’ян- 
ський р-н). Постанова бюро 
Київського міського комі- 
тету Компартії України та 

виконкому Київської міської ради депута- 
тів трудящих «Про найменування та 
перейменування вулиць міста Києва» від 
15.07.1958 № 1249. Пролягає від Красно- 
донської вул. до Привітної вул. Прилуча- 
ються: Федосєєва, вул., Дружня вул. 

 
Ломоносова вулиця; Ломо- 
носова, ул.; Lomonosova, vul. 
10947 (Голосіївський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування та перейменування вулиць 
м. Києва» від 20.08.1957 № 1428. Пролягає 
від Стельмаха Михайла, вул. до Костичева 
Академіка, вул. Прилучаються: Бубнова 
Андрія, вул., Бурмистенка, вул., Дубініна 
Володі, вул., Жуковського Василя, пров., 
Коломийський пров., Васильківська вул., 
Симоненка, вул., Мейтуса Композитора, 
вул., Конєва Маршала, вул. 

 
Лохвицька вулиця; Лох- 
вицкая ул.; Lokhvytska vul. 
10948 (Дніпровський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування   вулиць   м.   Києва»   від 

05.07.1955 № 857. Пролягає від Сиваської 
вул. до кінця забудови. Прилучаються: 
Двінська вул., проїзд до Лобачевського, 
вул., Лобачевського, пров., Кармелюка 
Устима, пров., Астраханський пров. 

 
Лубенська вулиця; Лубен- 
ская ул.; Lubenska vul. 
10949 (Печерський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Товарної 
вул. до Ромоданівської вул. Прилучається 
Яготинська вул. 

 
Луганська вулиця; Луган- 
ская ул.; Luhanska vul. 10950 
(Солом’янський р-н). Про- 
лягає від Кіровоградської 
вул. до кінця забудови. 

 
Лугова вулиця; Луговая ул.; 
Luhova vul. 10953 (Дарниць- 
кий р-н). Пролягає від Горь- 
кого, вул. до Коцюбинського, 
вул. Прилучаються: Черво- 
ноармійська вул., Котовсько- 

го, вул., Челюскінців, вул., Луговий пров. 
(Бортничі). 

 
Лугова вулиця; Луговая 
ул.; Luhova vul. 12445 (Дні- 
провський р-н, СТ «КВРЗ», 
«РЦАУК»). Пролягає від 
проїзду, що проходить пара- 
лельно Лінії 1 до безіменно- 

го проїзду, що проходить вздовж оз. Радун- 
ка (Райдуга). 

 
Лугова вулиця; Луговая 
ул.; Luhova vul. 10951 (Обо- 
лонський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 
трудящих  «Про  наймену- 
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вання та перейменування вулиць і площ 
м. Києва» від 26.01.1961 № 146. Пролягає 
від Автозаводської вул. до Богатирської 
вул. Прилучаються: Новозабарська вул., 
Бережанська вул., Коноплянська вул., Дех- 
тяренка Петра, вул. 

 
Лугова вулиця; Луговая 
ул.; Luhova vul. 12536 (Обо- 
лонський р-н, СТ «Дніпров- 
ське-1»). Пролягає від Дні- 
провської вул. до кінця 
забудови. 

 

Лугова вулиця; Луговая 
ул.; Luhova vul. 10952 (Со- 
лом’янський р-н). Проля- 
гає від Московської вул. 
до Леніна, вул. Прилуча- 
ються: Мічуріна, вул., Но- 

вомічурінська вул. (Жуляни). 
 

Лугова 1 вулиця; Луговая 1 
ул.;  Luhova  1  vul.  12187 
(Дарницький р-н, СТ «Дні- 
про»).  Пролягає  від  Цен- 
тральної вул. до Східної 3 
вул. Прилучаються: Східна 

1 вул., Східна 2 вул., Лугова 2 вул. 
 

Лугова 2 вулиця; Луговая 2 
ул.; Luhova 2 vul. 12188 (Дар- 
ницький р-н, СТ «Ветеран», 
«Восточне», «Дніпро»). Про- 
лягає від Центральної вул. до 
Лугової 1 вул. 

 

Лугова 3 вулиця; Луговая 3 
ул.; Luhova 3 vul. 12189 (Дар- 
ницький р-н, СТ «Ветеран», 
«Восточне»). Пролягає від Цен- 
тральної  вул.  до  Східної  вул. 
Прилучається Східна 3 вул. 

 

Лугова 4 вулиця; Луговая 4 
ул.;  Luhova  4  vul.  12190 
(Дарницький р-н, СТ «Вете- 
ран», «Зелений луг»). Про- 
лягає від Центральної вул. 
до Східної вул. Прилучаєть- 

ся Східна 3 вул. 

Лугова 5 вулиця; Луговая 5 
ул.; Luhova 5 vul. 12191 (Дар- 
ницький р-н, СТ «Ветеран», 
«Восточне», «Зелений луг», 
«Зелений луг-2»). Пролягає 
від Центральної вул. до Схід- 

ної вул. Прилучається Східна 3 вул. 
 

Лугова 6 вулиця; Луговая 6 
ул.; Luhova 6 vul. 12192 
(Дарницький р-н, СТ «Вете- 
ран», «Зелений луг», «Зеле- 
ний луг-2»). Пролягає від 
Центральної вул. до Східної 

вул. Прилучається Східна 3 вул. 
 

Лугова 7 вулиця; Луговая 7 
ул.; Luhova 7 vul. 12193 
(Дарницький р-н, СТ «Вете- 
ран», «Зелений луг», «Зеле- 
ний луг-2»). Пролягає від 
Центральної вул. до Східної 

вул. Прилучається Східна 3 вул. 
 

Лугова 8 вулиця; Луговая 8 
ул.; Luhova 8 vul. 12194 
(Дарницький р-н, СТ «Зеле- 
ний луг», «Зелений луг-2»). 
Пролягає від Східної 3 вул. 
до Лугової 7 вул. 

 
Лугова 9 вулиця; Луговая 9 
ул.; Luhova 9 vul. 12195 
(Дарницький р-н, СТ «Зеле- 
ний луг», «Зелений луг-2»). 
Пролягає від Центральної 
вул. до Східної вул. Прилу- 

чається Східна 3 вул. 
 

Лугова 10 вулиця; Луговая 
10 ул.; Luhova 10 vul. 12196 
(Дарницький р-н, СТ «Зеле- 
ний луг», «Зелений луг-2»). 
Пролягає від Центральної 
вул. до кінця забудови. При- 

лучається Східна 3 вул., Східна вул. 
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Лугова 11 вулиця; Луговая 11 
ул.; Luhova 11 vul. 12197 
(Дарницький р-н, СТ «Вете- 
ран», «Лівобережний»). Про- 
лягає від Центральної вул. до 
кінця забудови. 

 
Лугова 12 вулиця; Луговая 12 
ул.; Luhova 12 vul. 12198 
(Дарницький р-н, СТ «Івуш- 
ка», «Лівобережний»). Про- 
лягає від Центральної вул. до 
кінця забудови. 

 
Лугова 13 вулиця; Луговая 13 
ул.; Luhova 13 vul. 12199 
(Дарницький р-н, СТ «Івуш- 
ка»). Пролягає від Цен- 
тральної вул. до кінця забу- 
дови. 

 
Лугова 14 вулиця; Луговая 14 
ул.; Luhova 14 vul. 12200 
(Дарницький р-н, СТ «Івуш- 
ка», «Інвалідів ВВВ»). Про- 
лягає від Центральної вул. до 
кінця забудови. 
 
Луговий провулок; 
Луго- вой пер.; Luhovyi 
prov. 10954 (Дарницький 
р-н). Пролягає від Лугової 
вул. до кінця забудови. 
(Бортничі).  

Прилучається  Маркса Карла, вул. 
 
 
 
 
 
 
 

Луговий провулок; Луго- 
вой пер.; Luhovyi prov. 
12095 (Деснянський р-н). 
Рішення Київської міської 
ради «Про затвердження 
назв вулиць та провулків у 

Дарницькому, Дніпровському, Деснян- 
ському районах м.  Києва» від 27.05.2010 
№ 814/4252. Пролягає від Леніна, вул. 
до кінця забудови паралельно Крайньому 
пров. 

Лукашевича Миколи ву- 
лиця; Лукашевича Николая, 
ул.; Lukashevycha Mykoly, 
vul. 10955 (Солом’янський р-
н). Постанова виконавчо- 
го комітету Київської місь- 

кої ради депутатів трудящих «Про впоряд- 
кування найменувань площ, вулиць та 
провулків м. Києва» від 06.12.1944 № 286/2. 
Рішення виконавчого комітету Київської 
міської ради депутатів трудящих «Про на- 
йменування та перейменування вулиць і 
площ м. Києва» від 30.12.1962 № 2216. Про- 
лягає від Повітрофлотського просп. до 
Кірпи Георгія, вул. Прилучаються: Брюло- 
ва, вул., Фурманова, вул., Ползунова, вул. 

 
Луківська вулиця; Лукив- 
ская ул.; Lukivska vul. 12905 
(Оболонський р-н). Рішення 
Київської міської ради «Про 
найменування вулиць в 
Оболонському районі міста 

Києва» від 13.11.2014 № 374/374. Пролягає 
від Редчинської вул. до кінця забудови. 

 

Луківський провулок; Лу- 
кивской пер.; Lukivskyi prov. 
12906 (Оболонський р-н). Рі- 
шення Київської міської 
ради «Про найменування ву- 
лиць в Оболонському районі 

міста Києва» від 13.11.2014 № 374/374. Про- 
лягає від Луківської вул. до кінця забудови. 
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Луківський проїзд; Лукив- 
ской проезд; Lukivskyi proizd 
12908 (Оболонський р-н). Рі- 
шення Київської міської ради 
«Про найменування вулиць в 
Оболонському районі 

міста Києва» від 13.11.2014 № 374/374. Про- 
лягає від Редчинської вул. до кінця забудови. 

 
Лук’янівська вулиця; Лу- 
кьяновская ул.; Lukianivska vul. 
10956 (Шевченківський р-н). 
Виникла у 30-ті роки  
19 ст. Пролягає від Ниж- 
нього Валу, вул. до 

Глибочицької вул. 
Прилучаються: Олегівська 
вул., Лук’янівський пров., 
Трудова вул., сполучається 
сходами з Нижньоюрків- 
ською вул., Стара Поляна, вул. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Лук’янівська площа; 

Лукьяновская 
пл.;Lukianivska pl. 10957 
(Шевченківський р-н). 
Газета «Кіевлянинъ» «О 
наименовании некоторых 

улиц и  площадей  в  Киеве»  від14.08.1869 
№ 95. Розташована між Артема, вул., 
Дмитрівською вул., Дегтярівською вул., 
Білоруською вул., Мельникова, вул. 
 
 

Лук’янівський 
провулок; Лукьянов’ский 
пер.; Lukia- nivskyi prov. 
10958 (Шевченківський    
р-н). Газета «Кіевлянинъ»  
«О  наименовании   

некоторых   улиц   и 
площадей в Киеве» від 14.08.1869 № 95. Про- 
лягає від Лук’янівської вул. до кінця забу- 
дови. 
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Лумумби Патріса вулиця; 
Лумумбы Патриса, ул.; 
Lumumby Patrisa, vul. 10959 
(Печерський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про перейменування Ново- 
Тверської вулиці на вулицю Патріса 
Лумумби» від 28.02.1961 № 355. Пролягає 
від Барбюса Анрі, вул. до Дружби Народів, 
бульв. Прилучаються: Саперне Поле, вул., 
Тверський тупик, Перспективна вул., Раєв- 
ського Миколи, вул., Чигоріна, вул., Кудрі 
Івана, вул., Приймаченко Марії, бульв. 

 
Луначарського Анатолія 
вулиця; Луначарского Ана- 
толия, ул.; Lunacharskoho 
Anatolia, vul. 10960 (Дні- 
провський р-н). Рішення ви- 
конавчого   комітету   Київ- 

ської міської ради депутатів трудящих «Про 
впорядкування найменувань та переймену- 
вань вулиць і площ м. Києва» від 21.03.1977 
№ 410. Пролягає від Броварського просп. до 
Луначарського, пл. Прилучаються: Лікарня- 
ний пров., Микільсько-Слобідська вул., 
Мільчакова Олександра, вул., Панельна вул., 
Челябінська вул., Луначарського, пров. 

 
Луначарського площа; Лу- 
начарского, пл.; Lunachar- 
skoho, pl. 10961 (Дніпров- 
ський р-н). Виникла у 1980. 
Розташована між Луначар- 
ського Анатолія, вул., Па- 

нельною вул., Челябінською вул., Луначар- 
ського, пров. 

 
Луначарського провулок; 
Луначарского, пер.; Luna- 
charskoho, prov. 10962 (Дні- 
провський р-н). Виник у 1-й 
пол. 20 ст. Пролягає від Ка- 
ховської вул. до Сагайдака 

Степана, вул. Прилучаються: Цегельна 
вул., Луначарського, пл. 

Луценка Дмитра вулиця; 
Луценко Дмитрия, ул.; Lut- 
senka Dmytra, vul. 10963 (Го- 
лосіївський р-н). Рішення 
Київської міської ради «Про 
перейменування         вулиці 

Крейсера «Аврора» у Голосіївському районі 
на вулицю Дмитра Луценка» від 08.07.2010 
№ 984/4422. Пролягає від Смолича Юрія, 
вул. до Кільцевої дороги. Прилучаються: Са- 
дова вул., Лятошинського Композитора, вул. 

 
Любарська вулиця; Лю- 
барская ул.; Liubarska vul. 
10964 (Дарницький р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Кочерги 
Івана, вул. до Здолбунівської вул. (перери- 
вається посередині). Прилучаються: Те- 
пловозна вул., Григоренка Петра, просп., 
Любарський пров. 

 
Любарський провулок; 
Любарский пер.; Liubarskyi 
prov. 10965 (Дарницький 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про перейменування вулиць м. Києва» 
від 05.07.1955 № 857. Пролягає від Любар- 
ської вул. до Здолбунівської вул. 

 
Любимівська вулиця; 
Любимовская ул.; Liuby- 
mivska vul. 12015 (Оболон- 
ський р-н, ТІЗ «Чорноби- 
лець 2005»). Рішення 
Київської    міської    Ради 

«Про найменування вулиць в Оболонсько- 
му районі м. Києва» від 14.07.2011 № 
374/5761. Пролягає в новому мікрорайоні 
від Абрикосової вул. до Аркасівської вул. 
Прилучаються: Сетомльська вул., Рожнів- 
ська вул., Сваромська вул. 
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Любимівська вулиця; Лю- 
бимовская ул.; Liubymivska 
vul. 12016 (Святошинський 
р-н). Рішення Київської 
міської Ради «Про наймену- 
вання нових вулиць у м. Ки- 

єві» 25.05.2011 № 190/5577. Пролягає пара- 
лельно Чайківській вул. Прилучається Бі- 
логородська вул. 

 
Любомирська вулиця; Лю- 
бомирская ул.; Liubomyrska 
vul. 10966 (Голосіївський р-
н). Сучасна назва з 1957. 
Пролягає від Столичного 
шосе до Дніпропетровського 

шосе. Прилучаються: Лісоводна вул. (пішо- 
хідною стежкою), Вітавська вул., Риболовець- 
ка вул., Бродівська вул., Бродівський пров., 
Залужна вул., Залужний пров., залізниця. 

 
Люботинська вулиця; Лю- 
ботинская ул.; Liubotynska 
vul. 10967 (Дніпровський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   депутатів   трудящих 

«Про перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Калачівської 
вул. до Новаторів, вул. і Трактористів, вул. 
Прилучається Люботинський пров. 

 
Люботинський провулок; 
Люботинский пер.; Liubo- 
tynskyi prov. 10968 (Дні- 
провський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про найменування міських 
вулиць» від 29.12.1953 № 2610. Пролягає 
від Новаторів, вул. до Люботинської вул. 

 
Любченка Панаса вулиця; 
Любченко Панаса, ул.; Liub- 
chenka Panasa, vul. 10969 
(Голосіївський р-н). Рішен- 
ня   виконавчого   комітету 

Київської міської ради депутатів трудящих 
«Про впорядкування найменувань та пере- 
йменувань вулиць і площ м. Києва» від 
21.03.1977 № 410. Пролягає від Великої 
Васильківської вул. до Малевича 
Казимира, вул. Прилучається Антоновича, 
вул. 

 
Лютеранська вулиця; Лю- 
теранская ул.; Liuteranska 
vul. 10970 (Печерський р-н). 
Розпорядження Представ- 
ника Президента України у 
місті Києві «Про повернен- 

ня вулицям історичних назв» від 11.09.1992 
№ 1043. Пролягає від Хрещатик, вул. до 
Шовковичної вул. Прилучаються: Занько- 
вецької, вул., Банкова вул., Круглоунівер- 
ситетська вул. 

 
Лютнева вулиця; Лютне- 
вая ул.; Liutneva vul. 10972 
(Голосіївський р-н). Вини- 
кла у 1-й пол. 20 ст. Проля- 
гає від Столичного шосе 
(двічі), утворюючи півколо, 

розірване руслом річки Віта. 
 

Лютнева вулиця; Лютневая 
ул.; Liutneva vul. 10971 (Дар- 
ницький р-н). Пролягає від 
Леніна, вул. до Червоноар- 
мійської вул. Прилучаються: 
Дружби,   1   пров.,   Комсо- 

мольський пров., Маркса Карла, вул. 
 

Лютневий провулок; Лют- 
невый пер.; Liutnevyi prov. 
10973 (Подільський р-н). 
Пролягає від Теліги Олени, 
вул. (з’єднується сходами) 
до   Петропавлівської   вул. 

(двічі, утворюючи півколо). 
 

Лятошинського Компози- 
тора вулиця; Лятошин- 
ского Композитора, ул.; 
Liatoshynskoho Kompozyto- 
ra,   vul.   10974   (Голосіїв- 
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ський р-н). Рішення виконавчого комітету 
Київської міської ради народних депутатів 
«Про найменування нової вулиці на жит- 
ловому масиві Теремки-2» від 30.06.1978 
№ 910/4. Пролягає від Кільцевої дороги до 
Луценка Дмитра, вул. 

 
Львівська вулиця; Львов- 
ская ул.; Lvivska vul. 10975 
(Святошинський р-н). Про- 
лягає від Липової вул. до 
кінця забудови. Прилуча- 
ються: Петрицького Анато- 

лія, вул., Крамського Івана, вул., Кричев- 
ського Федора, вул., Живописна вул. Між 
Кричевського Федора, вул. та Кільцевою 
дорогою наявний розрив у проляганні ву- 
лиці. 

 
Львівська площа; Львов- 
ская пл.; Lvivska pl. 10976 
(Шевченківський р-н). Га- 
зета «Кіевлянинъ» «О наи- 
меновании  некоторых 
улиц и площадей в Киеве» 

від 14.08.1869 № 95. Постанова виконавчо- 
го комітету Київської міської ради депута- 
тів трудящих «Про впорядкування найме- 
нувань   площ,   вулиць   та    провулків 
м. Києва» від 06.12.1944 № 286/2. Розташо- 
вана між Артема, вул., Бульварно-
Кудрявською, вул., Ярославів Вал, вул., 
Рейтарською вул., Стрітенською вул., 
Великою Житомирською вул. 

 
Магістральна вулиця; Ма- 
гистральная ул.; Mahistralna 
vul. 10977 (Шевченківський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   депутатів   трудящих 

«Про перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Толбухіна, 
вул. до кінця забудови. Прилучаються: Тол- 
бухіна, пров., Калинова вул., Черкаська 
вул., Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 
вул., Жабаєва Жамбила, вул. 

Магнітогорська    вулиця; 
Магнитогорская  ул.;  Mah- 
nitohorska vul. 10978 (Дес- 
нянський р-н). Рішення ви- 
конавчого  комітету  Київ- 
ської міської ради депута- 
тів трудящих «Про найме- 

нування  міських  вулиць»  від  29.12.1953 
№ 2610. Пролягає від Попудренка, вул. і 
Гагаріна Юрія, просп. до Червоногвардій- 
ського   пров.   Прилучаються:   Червоно- 
ткацька вул., Магнітогорський пров. 

 
Магнітогорський прову- 
лок; Магнитогорский пер.; 
Mahnitohorskyi prov. 10979 
(Деснянський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих  «Про  найменування  та  перей- 
менування вулиць м. Києва» від 20.08.1957 
№ 1428. Пролягає від Магнітогорської вул. 
до тупика. 

 
Мазепи Івана вулиця; 
Мазепы Ивана, ул.; Mazepy 
Ivana, vul. 10980 (Печер- 
ський р-н). Рішення Київ- 
ської міської ради «Про пе- 
рейменування    вулиці    у 

Печерському   районі   міста   Києва»   від 
25.10.2007 № 1059/3892. Рішення Київської 
міської ради «Про перейменування вулиці 
в  Печерському  районі  міста  Києва»  від 
08.07.2010 № 981/4419. Пролягає від Арсе- 
нальної пл. до Слави, пл. Прилучаються: 
Інженерний пров., Аскольдів пров. 

 
Майбороди Платона вули- 
ця; Майбороды Платона, 
ул.; Maiborody Platona, vul. 
10981 (Шевченківський р-н). 
Рішення Київської міської 
ради «Про перейменування 

вулиці у Шевченківському районі міста 
Києва» від 27.11.2008 № 644/644. Пролягає 
від Багговутівської вул. до тупика. Прилу- 
чаються: Лермонтовська вул., Мурашка 
Миколи, вул. 
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Майкопська 
 

вулиця; Майкопская ул.; 
Maikopska vul. 10982 (Голо- 
сіївський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 
трудящих  «Про  наймену- 

вання   міських   вулиць»   від   29.12.1953 
№ 2610. Пролягає від Доватора Генерала, 
пров. і Козацької вул. до Батумської вул. 
Прилучаються: Сквирський пров., Батум- 
ська вул., Майкопський пров., Кустанай- 
ський пров., Кустанайська вул. 

 
Майкопський провулок; 
Майкопский пер.; Maikop- 
skyi prov. 10983 (Голосіїв- 
ський р-н). Сучасна назва з 
1953. Пролягає від Козаць- 
кої   вул.   до   Майкопської 

вул. і Кустанайського пров. 
 

Майорова Михайла вули- 
ця; Майорова  Михаила, 
ул.; Maiorova Mykhaila, vul. 
10984 (Оболонський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
нових вулиць на житлових масивах «Ліс- 
ному», «Мінському» м. Києва» від 
16.02.1970 № 312/1. Пролягає від Полярної 
вул. до Кондратюка Юрія, вул. 

 
Макаренка вулиця; Мака- 
ренко, ул.; Makarenka, vul. 
10986 (Деснянський р-н). 
Пролягає від Горького, вул. 
до Лісківської вул. (Троє- 
щина). Прилучаються: Лесі 

Українки, вул., Петровського, вул. 
 

Макаренка вулиця; Мака- 
ренко, ул.; Makarenka, vul. 
10985 (Дніпровський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Алма- 
Атинської вул. до Вільхової вул. Прилуча- 
ються: Лазо Сергія, вул., Марганецька 
вул., Новоросійська вул., Семафорна вул. 

 
Макаренка провулок; Ма- 
каренко, пер.; Makarenka, 
prov. 10987 (Дніпровський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Марга- 
нецької вул. до Новоросійської вул. 

 
Макарівська вулиця; Ма- 
каровская ул.; Makarivska 
vul. 10988 (Шевченківський 
р-н).  Газета  «Кіевлянинъ» 
«О наименовании некото- 
рых улиц и площадей в Ки- 

еве» від 14.08.1869 № 95. Пролягає від Пу- 
гачова, вул. до кінця забудови. Прилу- 
чаються: Новомакарівська вул. і сходи до 
Подільського узвозу. 

 
Макіївська вулиця; Маке- 
евская ул.; Makiivska vul. 
10989 (Оболонський р-н). 
Постанова виконавчого ко- 
мітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про впорядкування найменувань площ, 
вулиць та провулків м. Києва» від 
29.10.1963 № 1665. Пролягає від Івашкеви- 
ча Ярослава, вул. до Дубровицької вул. 
Прилучаються: Полупанова, вул., Макіїв- 
ський пров. 

 
Макіївський провулок; 
Макеевский пер.; Makiiv- 
skyi prov. 10990 (Оболон- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих  «Про  найменування  міських  ву- 
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лиць» від 29.12.1953 № 2610. Пролягає від 
Макіївської вул. до кінця забудови. 

 
Максимовича вулиця; Мак- 
симовича, ул.; Maksymovy- 
cha, vul. 12139 (Святошин- 
ський р-н). Рішення виконав- 
чого комітету Київської місь- 
кої ради депутатів трудящих 

«Про найменування та перейменування ву- 
лиць, площ та парків міста» від 21.11.1961 
№ 2259. Пролягає від Брест-Литовського 
шосе до Чалого Михайла, вул. Прилучається 
Жовтнева вул.  
 

Мала Житомирська вули- 
ця; Малая Житомирская 
ул.; Mala Zhytomyrska vul. 
10991 (Шевченківський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 

ради народних депутатів «Про повернення 
вулицям історичних назв» від 03.04.1990 
№ 329. Пролягає від Незалежності Майда- 
ну до Володимирського проїзду. Прилуча- 
ється Михайлівський пров. 

 
Малевича Казимира вули- 
ця; Малевича Казимира, ул.; 
Malevycha Kazymyra, vul. 
10992 (Голосіївський р-н). 
Рішення Київської міської 
ради «Про перейменування 

вулиці Боженка у Голосіївському  районі 
м. Києва на вулицю Казимира Малевича» 
від 20.09.2012 № 4/8282. Пролягає від 
Ділової, вул. і Короленківської вул. до 
Любченка Петра, вул. Прилучаються: Фе- 
дорова Івана, вул., Лабораторна вул., Воло- 
димиро-Либідська вул., Тельмана, вул., 
Тверська вул. 

 
Малинівська вулиця; Ма- 
линовская ул.; Malynivska 
vul. 12750 (Дніпровський р-
н, СТ «Приозерне»). Про- 
лягає від Садової 200 вул. 
до Садової 209 вул. Прилу- 

чаються: Садова 201 вул., Садова 202 вул., 

Садова 203 вул., Садова 204 вул., Садова 
205 вул., Садова 206 вул., Садова 208 вул. 

 
Малинова вулиця; Малино- 
вая ул.; Malynova vul. 12019, 
(Подільський р-н, СТ «Жас- 
мін», «Зодчий», «Містобудів- 
ник», «Труд»). Пролягає від 
Гречка Маршала, вул. до Аб- 

рикосової вул. Прилучається Ананасна вул. 
 

Малинова вулиця; Малино- 
вая ул.; Malynova vul. 12018 
(Солом’янський р-н). Проля- 
гає від Крейсера «Аврора», 
вул. до кінця забудови. 

 
Малиновського Маршала 
вулиця; Малиновского Мар- 
шала, ул.; Malynovskoho Mar- 
shala, vul. 10993 (Оболон- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого  комітету  Київської 

міської ради депутатів трудящих «Про на- 
йменування нових вулиць на житловому ма- 
сиві «Оболонь» і перейменування деяких ву- 
лиць і площ м. Києва» від 14.12.1970 № 2210. 
Пролягає від Тимошенка Маршала, вул. до 
Сантьяго-де-Чилі, пл. Прилучаються: До- 
бринінська вул., Оболонський просп., Друж- 
би Народів, пл., Гавро Лайоша, вул., Героїв 
Сталінграда, просп. 

 
Малинська вулиця; Ма- 
линская ул.; Malynska vul. 
10994 (Святошинський р-н). 
Пролягає від Палладіна 
Академіка, просп. і Наумова 
Генерала, вул. до кінця забу- 

дови. Прилучається Рубежівський пров. 
 

Малинський провулок; 
Малинский пер.; Malynskyi 
prov. 10995 (Святошинсь- 
кий р-н). Сучасна назва з 
1944. Пролягає від Наумова 
Генерала, вул. до Робітни- 

чої вул. Прилучається Рубежівський пров. 
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Малишка Андрія вулиця; 
Малышко Андрея, ул.; Ma- 
lyshka Andriia, vul. 10996 
(Дніпровський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради де- 

путатів трудящих «Про найменування та 
перейменування вулиць м. Києва» від 
27.12.1971 № 2061. Пролягає від Будівель- 
ників, вул. до Новоросійської пл. Прилуча- 
ються: Жмаченка Генерала, вул., Миро- 
пільська вул., Дарницький бульв. 

 
Малоземельна вулиця; 
Малоземельная ул.; Maloze- 
melna vul. 10997 (Дарниць- 
кий р-н, СТ «Дніпро», «Дні- 
про-2»,         «Жовтневий-2», 
«Здоров’я-1»,    «Здоров’я-2», 

«Підбірний», «Ударник»). Рішення виконав- 
чого комітету Київської міської ради народ- 
них депутатів «Про впорядкування найме- 
нувань та перейменувань вулиць м. Києва» 
від 06.09.1982 № 1479. Пролягає від р. Дні- 
про до Маслівка, вул. Прилучаються: Заріч- 
на вул., Садова 40 вул., Садова 41 вул., Са- 
дова 42 вул., Садова 43 вул., Садова 45 вул., 
Садова 46 вул., Садова 47 вул. 

 
Малокитаївська вулиця; 
Малокитаевская ул.; Malo- 
kytaivska vul. 10998 (Голо- 
сіївський р-н). Вперше зга- 
дується в 19 ст. Пролягає 
від  Ремісничого  пров.  до 

Науки, просп. Прилучаються: Ковельська 
вул., Малокитаївський пров., Стратегічне 
шосе, Оскольський пров., Ціолковського, 
пров., Цимбалів Яр, пров., Гребінки, вул., 
проїзд до Цимбалів Яр, вул. 

 
Малокитаївський прову- 
лок; Малокитаевский пер.; 
Malokytaivskyi prov. 10999 
(Голосіївський р-н). Виник 
у 19 ст. Пролягає від Ма- 
локитаївської  вул.  до  Ко- 

вельської вул. 

Маломарганецький про- 
вулок; Маломарганецкий 
пер.; Malomarhanetskyi prov. 
11000 (Дніпровський р-н). 
Сучасна назва з 1957. Про- 
лягає від Сеноманської вул. 

до кінця забудови. 
 

Малопідвальна вулиця; 
Малоподвальная ул.; Malo- 
pidvalna vul. 11001 (Шев- 
ченківський р-н).  Виникла 
у 30-ті рр. 19 ст. Пролягає 
від Шевченка Тараса, пров. 

до Володимирської вул. Прилучається Па- 
торжинського, вул. 

 
Малосадова вулиця; Ма- 
лосадовая ул.; Malosadova 
vul. 12020 (Святошинський 
р-н, СТ «Врожай»). Проля- 
гає від початку забудови 
(поблизу Плодової вул.) до 

Вишневої вул. 
 

Мальовнича вулиця; Ма- 
левнычая ул.; Malovnycha 
vul. 11002 (Святошинський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про перейменування вулиць у селищі Бі- 
личі Жовтневого району і найменування 
нових вулиць, що виникли на житлових 
масивах» від 07.07.1966 № 980. Пролягає 
від Жовтневої вул. до Осінньої вул. При- 
лучаються: Маршака, пров., Мальовничий 
пров., Жовтневий пров. 

 
Мальовничий провулок; 
Малевнычий пер.; Malov- 
nychyi prov. 11003 (Свято- 
шинський р-н). Виник у 1-й 
пол. 20 ст. Пролягає від Ма- 
льовничої вул. до Маршака, 

вул. Прилучається Жовтнева вул. 
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Маміна-Сибіряка вулиця; 
Мамина-Сибиряка, ул.; Ma- 
mina-Sybiriaka, vul. 11004 
(Солом’янський р-н). Про- 
лягає від Борщагівської вул. 
до Залізничної вул. Прилу- 
чається Дашавська вул. 

 
Марганецька вулиця; 
Марганецкая ул.; Marha- 
netska vul. 11005 (Дніпров- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування міських ву- 
лиць» від 29.12.1953 № 2610. Пролягає від 
Довбуша Олекси, вул. до кінця забудови. 
Прилучаються: Дундіча, вул., Макаренка, 
вул., Волховська вул., Рогозівська вул., 
Остерська вул., Винахідників, вул., Літин- 
ська вул., Макаренка, пров, Волховський 
пров., Остерський пров., Слюсарний пров., 
Винахідників, пров., Гіллястий пров., Та- 
ганрозький пров. 

 
Марганецький провулок; 
Марганецкий пер.; Marha- 
netskyi prov. 11006 (Дні- 
провський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про найменування та пере- 
йменування вулиць м. Києва» від 
20.08.1957 № 1428. Пролягає від Сеноман- 
ської вул. до кінця забудови. 

 
Марка Вовчка вулиця; 
Марко Вовчок, ул.; Marka 
Vovchka, vul. 11007 (Обо- 
лонський р-н). Постанова 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про впорядкування найме- 
нувань   площ,   вулиць   та    провулків 
м. Києва» від 06.12.1944 № 286/2. Рішення 
виконавчого комітету Київської міської 
ради депутатів трудящих «Про перейме- 
нування вулиць м. Києва» від 05.07.1955 
№ 857. Пролягає від Скляренка Семена, 
вул. до Вербової вул. 

Марка Черемшини вули- 
ця; Марко Черемшины, ул.; 
Marka Cheremshyny, vul. 
11008 (Дніпровський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про перейменування 
вулиць м. Києва» від 05.07.1955 № 857. Про- 
лягає від Райдужної вул. до кінця забудови. 

 
Маркса Карла вулиця; 
Маркса Карла, ул.; Marksa 
Karla, vul. 11009 (Дарниць- 
кий р-н). Пролягає від ту- 
пика до Коцюбинського, 
вул.  (Бортничі).  Прилуча- 

ються: проїзд до Леніна, вул., Дружби, 
вул., Комсомольська вул., Лютнева вул., 
Комуністична вул., Свердлова, вул., Горь- 
кого, вул., Калініна, вул., Енгельса, вул., 
Котовського, вул., Челюскінців, вул., Луго- 
вий пров. 

 
Маркса Карла вулиця; 
Маркса Карла, ул.; Marksa 
Karla, vul. 11010 (Деснян- 
ський р-н). Пролягає від 
Бальзака Оноре де, вул. до 
Леніна,   вул.   (Троєщина). 

Прилучаються: Димитрова, вул., Довжен- 
ка, вул., Маяковського, вул., Лазо Сергія, 
вул., Будівельників, вул. 

 
Маркса Карла вулиця; 
Маркса Карла, ул.; Marksa 
Karla, vul. 11011 (Солом’ян- 
ський р-н). Пролягає від 
Повітрофлотської вул. до 
кінця  забудови  (Жуляни). 

Прилучається Робітнича вул. 
 

Мартиросяна вулиця; 
Мартиросяна, ул.; Martyro- 
siana, vul. 11012 (Солом’ян- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради народних депу- 
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татів «Про перейменування вулиць м. Киє- 
ва» від 07.08.1984 № 714. Пролягає від Ко- 
лективізації, вул. до Ушинського, вул. 
Прилучаються: Соціалістична вул., Очаків- 
ська вул., Керченська вул., Волинська вул. 

 
Маршака вулиця; Марша- 
ка, ул.; Marshaka, vul. 11013 
(Святошинський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць у селищі Біличі 
Жовтневого району і найменування нових 
вулиць, що виникли на житлових маси- 
вах» від 07.07.1966 № 980. Пролягає від Бу- 
чанської вул. до Осінньої вул. Прилуча- 
ються: Мальовничий пров., Маршака, 
пров., Маршака, 3 пров. 

 
Маршака провулок; Мар- 
шака, пер.; Marshaka, prov. 
11014 (Святошинський р-н). 
Виник у 1-й пол. 20 ст. Про- 
лягає від Маршака, вул. до 
Мальовничої вул. Прилуча- 

ється Маршака, 2 пров. 
 

Маршака 2 провулок; 
Маршака, 2 пер.; Marshaka, 
2 prov. 11015 (Святошин- 
ський р-н). Виник у 1-й пол. 
20 ст. Пролягає від Марша- 
ка, пров. до тупика. 

 
Маршака 3 провулок; Мар- 
шака,  3  пер.;  Marshaka,  3 
prov. 11016 (Святошинський 
р-н). Виник у 1-й пол. 20 ст. 
Пролягає від Маршака, вул., 
утворюючи півкільце. 

 
Маршальська вулиця; 
Маршальская ул.; Marshal- 
ska vul. 11017 (Голосіїв- 
ський р-н). Пролягає від 
Науки, просп. до Буковин- 

ської вул. Прилучається Ушакова Адміра- 
ла, вул. 

 
Мар’яненка Івана вулиця; 
Марьяненко Ивана, ул.; 
Marianenka Ivana, vul. 11018 
(Печерський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про найменування та пере- 
йменування вулиць і площ м. Києва» від 
26.09.1963 № 1247. Пролягає від Кловсько- 
го узвозу та Мечнікова, вул. до тупика. 

 
Маслівка вулиця; Маслов- 
ка, ул.; Maslivka, vul. 11019 
(Дарницький р-н, СТ «Ви- 
соковольтний», «Дніпров- 
ський садовод», «Дніпро-1», 
«Здоров’я-2», «Підбірне А», 

«Підбірний»). Виникла у 1-й пол. 20 ст. 
Пролягає від р. Дніпро до Колекторної вул. 
Прилучаються: Садова 98 вул., Підлипка, 
вул., Ареф’єва Костянтина, вул., Малозе- 
мельна вул., Садова 48 вул., Садова 51 вул., 
Садова 52 вул. 

 
Мате Залки вулиця; Мате 
Залки, ул.; Mate Zalky, vul. 
10553 (Оболонський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування нових вулиць на житловому 
масиві «Оболонь» і перейменування дея- 
ких вулиць і площ м. Києва» від 14.12.1970 
№ 2210. Пролягає від Гавро Лайоша, вул. 
до Героїв Сталінграда, просп. 

 
Матеюка Миколи вулиця; 
Матеюка Николая, ул.; 
Mateiuka Mykoly, vul. 11020 
(Деснянський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про найменування та пере- 
йменування вулиць і площ м. Києва» від 
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29.07.1969 № 1306. Пролягає від Мілютен- 
ка, вул. до Жукова Маршала, вул. 

 
Матикіна Генерала вули- 
ця; Матыкина Генерала, 
ул.; Matykina Henerala, vul. 
11021 (Голосіївський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

народних депутатів «Про найменування 
нових  вулиць  м.  Києва»  від  17.05.1989 
№ 440. Пролягає від Столичного шосе до 
кінця забудови. 

 
Матросова вулиця; Ма- 
тросова, ул.; Matrosova, vul. 
11022 (Деснянський р-н). 
Пролягає від Пожарського, 
вул. до Кірова, вул. 

 
Матросова Олександра 
вулиця; Матросова Алек- 
сандра, ул.; Matrosova Olek- 
sandra, vul. 11023 (Печер- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 

міської ради депутатів трудящих «Про на- 
йменування міських вулиць» від 29.12.1953 
№ 2610. Пролягає від Яготинської вул. до 
Фіалека Івана, вул. Прилучається Ромода- 
нівська вул. 

 
Машиністівська вулиця; 
Машинистовская ул.; Ma- 
shynistivska vul. 11024 (Дні- 
провський р-н). Виникла у 
1-й пол. 20 ст. Пролягає від 
Алма-Атинської вул. (двічі, 

утворюючи квадратову «дужку»). Прилу- 
чаються: проїзди до Алма-Атинської вул. 
та залізниця. 

 
Машинобудівна вулиця; 
Машиностроительная ул.; 
Mashynobudivna vul. 11025 
(Солом’янський р-н). Рі- 
шення виконавчого комітету 
Київської міської ради депу- 

татів трудящих «Про перейменування ву- 
лиць м. Києва» від 05.07.1955 № 857. Проля- 

гає від Гетьмана Вадима, вул. до Василенка 
Миколи, вул. Прилучаються: Деснянська 
вул., Дністровська вул., Гарматна вул., Шу- 
това Полковника, вул., Чугуївський пров. 

 
Машинобудівний прову- 
лок; Машиностроительный 
пер.; Mashynobudivnyi prov. 
11026 (Солом’янський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про перейменування 
вулиць м. Києва» від 05.07.1955 № 857. Про- 
лягає від Гарматної вул. до кінця забудови. 

 
Маяковського вулиця; Ма- 
яковского, ул.; Maiakov- 
skoho, vul. 11027 (Деснян- 
ський р-н). Пролягає від 
Маркса Карла, вул. (двічі). 

 
Маяковського Володими- 
ра проспект; Маяковского 
Владимира, просп.; Maia- 
kovskoho Volodymyra, prosp. 
11028 (Деснянський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 

ту Київської міської ради народних депу- 
татів «Про впорядкування найменувань та 
перейменування вулиць м. Києва» від 
18.04.1983 № 613. Пролягає від Ватутіна 
Генерала, просп. та Керченської пл. до Ми- 
лославської вул. Прилучаються: Закрев- 
ського Миколи, вул., Каштанова вул., Ні- 
колаєва Архітектора, вул., Драйзера 
Теодора, вул., Беретті Вікентія, вул., Анка- 
ри, пл., Сабурова Олександра, вул., Висо- 
цького Володимира, бульв., Бикова Леоні- 
да, бульв., Данькевича Костянтина, вул., 
Цвєтаєвої Марини, вул. 
 

 Медвинська вулиця; Мед- 
винская ул.; Medvynska vul. 
11029 (Солом’янський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 
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перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Нечуя-Ле- 
вицького, вул. та Монтажників, вул. до кін- 
ця забудови. Прилучаються: Куп’янська 
вул., Травневий пров. 

 
Медична вулиця; Медицин- 
ская ул.; Medychna vul. 11030 
(Солом’янський р-н). Проля- 
гає від Робітничої вул. до 
кінця забудови. 

 
Медова вулиця; Медовая 
ул.; Medova vul. 11031 (Со- 
лом’янський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 
трудящих   «Про   наймену- 

вання та перейменування вулиць м. Києва» 
від 13.10.1959 № 1710. Пролягає від Пові- 
трофлотського просп. до кінця забудови. 
Прилучається Народного Ополчення, вул. 

 
Межигірська вулиця; Ме- 
жигорская ул.; Mezhyhirska 
vul. 11032 (Подільський р-н). 
Газета «Кіевлянинъ» «О 
наименовании некоторых 
улиц и площадей в Киеве» 

від 14.08.1869 № 95. Постанова виконавчо- 
го комітету Київської міської ради депута- 
тів трудящих «Про впорядкування найме- 
нувань площ, вулиць та провулків м. Києва» 
від 06.12.1944 № 286/2. Пролягає від Контр- 
актової пл. до Заводської вул. Прилучають- 
ся: Сковороди Григорія, вул., Спаська вул., 
Хорива, вул., Верхній Вал, вул., Нижній 
Вал, вул., Ярославська вул., Щекавицька 
вул., Введенська вул., Оболонська вул., Юр- 
ківська вул., Оленівська вул., Набережно- 
Лугова вул. 

 
Межова вулиця; Межевая 
ул.; Mezhova vul. 11033 (По- 
дільський р-н). Пролягає 
від Осиповського, вул. до 
Білицької вул. Прилучають- 

ся: Чигиринський пров., Биківський пров., 
Їжакевича Івана, вул., Червонопільська 
вул., Полкова вул., Свободи, просп. 

 
Межова вулиця; Межевая 
ул.; Mezhova vul. 12021 (Со- 
лом’янський р-н). Пролягає 
від Леніна, вул. до Грушевої 
вул. 

 
Межовий провулок; Ме- 
жевой пер.; Mezhovyi prov. 
11034 (Подільський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування та перейменування вулиць 
м. Києва» від 20.08.1957 № 1428. Рішення 
виконавчого комітету Київської міської 
ради депутатів трудящих «Про впорядку- 
вання найменувань та перейменувань ву- 
лиць і площ м. Києва» від 21.03.1977 № 410. 
Пролягає від Світлицького, вул. до Косен- 
ка, вул. Прилучаються: Золочевська вул., 
Канівська вул., Джаліля Муси, вул., Вере- 
щагіна, вул. 

 
Мейтуса Композитора ву- 
лиця; Мейтуса Композито- 
ра, ул.; Meitusa Kompozyto- 
ra, vul. 11035 (Голосіївський 
р-н). Рішення Київської 
міської ради «Про наймену- 

вання    нових    вулиць»    від    08.07.1999 
№ 370/471. Розпорядження Київської місь- 
кої державної адміністрації «Про найме- 
нування та перейменування вулиць» від 
08.07.2000 № 25. Пролягає від Ломоносова, 
вул. до Вільямса Академіка, вул. 

 
Меліоративна вулиця; Ме- 
лиоративная ул.; Meliora- 
tyvna vul. 11036 (Деснян- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування та переймену- 
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вання  вулиць  м.  Києва»  від  20.08.1957 
№ 1428. Пролягає від Сабурова Олександра, 
вул. до проїзду до Електротехнічної вул. 

05.07.1955 № 857. Пролягає від Янгеля Ака- 
деміка, вул. до Гетьмана Вадима, вул. При- 
лучається Ковальський пров. 

 

Мельникова вулиця; Мель- 
никова, ул.; Melnykova, vul. 
11037 (Шевченківський р-н). 
Постанова бюро Київського 
міського комітету Компартії 
України і виконавчого комі- 

тету Київської міської ради депутатів трудя- 
щих «Про впорядкування справи присвоєн- 
ня імен державних і громадських діячів 
вулицям і державним установам м. Києва» 
від 10.12.1957 № 2193. Пролягає від Артема, 
вул. і Лук’янівської пл. до Теліги Олени, вул. 
Прилучаються: Герцена, вул., Якіра, вул., 
Пугачова, вул., Дорогожицька вул., Хохло- 
вих Сім’ї, вул., Оранжерейна вул. 

 
Мельниченка вулиця; Ме- 
льниченко, ул.; Melnychen- 
ka, vul. 11038 (Святошин- 
ський р-н). Виникла у 
серед. 20 ст. Пролягає від 
Кільцевої дороги до Бетхо- 

вена, вул. Прилучаються: Міжнародна 
вул., Калінінська вул., Примакова, вул., 
Костюка, вул., Блока Олександра, вул., Кі- 
ровська вул., Москворецька вул., Тухачев- 
ського Маршала, вул., Єсеніна Сергія, вул. 

 
Менделєєва вулиця; Мен- 
делеева, ул.; Mendelieieva, 
vul. 11039 (Печерський р-н). 
Пролягає від тупика до 
Чорногірської вул. Прилу- 
чаються:   Остапа   Вишні, 

вул., Філатова Академіка, пров. 
 

 
Металістів вулиця; 
Металлистов, ул.; 
Metalistiv, vul. 11040 
(Солом’янський р-н). 
Рішення виконавчого 
комітету Київської 

міської ради депутатів  
трудящих  «Про 

перейменування   вулиць   м.   Києва»   від 

Металістів провулок; Ме- 
таллистов, пер.; Metalistiv, 
prov. 12022 (Солом’янський 
р-н). Пролягає від Гетьмана 
Вадима, вул. до Деснянської 
вул. 

 
Метробудівська вулиця; 
Метростроевская ул.; Met- 
robudivska vul. 11041 (Со- 
лом’янський р-н). Постано- 
ва бюро Київського місь- 
кого   комітету   Компартії 

України та виконкому Київської міської 
ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання та перейменування вулиць міста Ки- 
єва» від 15.07.1958 № 1249. Рішення вико- 
навчого комітету Київської міської ради 
депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць і площ м. Киє- 
ва» від 26.01.1961 № 146. Пролягає від Леп- 
се Івана, бульв. до Каблукова Академіка, 
вул. Прилучається Чумака Василя, вул. 

 
Метрологічна вулиця; 
Метрологическая ул.; Met- 
rolohichna vul. 11042 (Голо- 
сіївський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету 
Київської міської ради де- 

путатів трудящих «Про найменування та 
перейменування вулиць і площ м. Києва» 
від 29.07.1966 № 1306. Пролягає від Забо- 
лотного Академіка, вул. до межі міськра- 
ди. Прилучаються: Лебедєва Академіка, 
вул., Січнева вул. 

 
Мефодіївський провулок; 
Мефодиевский пер.; Mefo- 
diivskyi prov. 11043 (Шев-  
ченківський р-н). 
Пролягає від Кирило-
Мефодіївської вул. до 
тупика. 
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Кавказька вул. 

Механізаторів вулиця; Ме- 
ханизаторов, ул.; Mekhani- 
zatoriv, vul. 11044 (Солом’ян- 
ський р-н). Пролягає від 
Кудряшова, вул. до Соло- 
м’янської вул. Прилучається 
 
 
Мечнікова вулиця; Мечни- 
кова, ул.; Mechnikova, vul. 
11045 (Печерський р-н). По- 
станова Президії Київської 
міської ради робітничих, се- 
лянських  та  червоноармій- 

бульв., Сєрова Валентина, вул., Курнатов- 
ського, вул. 

 
Мик і льсько -Ботанічна 
вулиця; Никольско-Бота- 
ническая ул.; Mykilsko-Bo- 
tanichna vul. 11048 (Голосі- 
ївський р-н). Постанова 
виконавчого комітету Київ- 

ської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про впорядкування найменувань площ, 
вулиць та провулків м. Києва» від 
06.12.1944 № 286/2. Пролягає від Тарасів- 
ської вул. до Толстого Льва, вул. Прилуча- 

ських депутатів «Про перейменування ву- 
лиць м. Києва» від 11.11.1938 № 1082/6. 
Постанова виконавчого комітету Київської 
міської ради депутатів трудящих «Про 
впорядкування найменувань площ, вулиць 
та  провулків  м.  Києва»  від  06.12.1944 
№ 286/2. Пролягає від Шовковичної вул. і 
Лесі Українки, бульв. до Кловського узво- 
зу. Прилучається Первомайського Леоніда, 
вул. 

 
Микешина вулиця; Мике- 
шина, ул.; Mykeshyna, vul. 
11046 (Дніпровський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Гроднен- 
ської вул. до кінця забудови. Прилучається 
Бишівський пров. 

 
Микитенка Івана вулиця; 
Микитенко Ивана, ул.; My- 
kytenka Ivana, vul. 11047 
(Дніпровський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради де- 

путатів трудящих «Про найменування та 
перейменування вулиць і площ м. Києва» 
від 24.03.1964 № 379. Пролягає дугою від 
перетину з Райдужною вул. до Карбишева 
Генерала,   вул.   Прилучаються:   Перова, 

ється Паньківська вул. 
 

Микільсько-Слобідська 
вулиця; Никольско-Слобод- 
ская ул.; Mykilsko-Slobidska 
vul. 11049 (Дніпровський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету  Київської  міської 

ради народних депутатів «Про наймену- 
вання нових вулиць на житловому масиві 
«Лівобережний» та впорядкування найме- 
нування  вулиць  м.  Києва»  від  28.02.1978 
№ 296. Пролягає від Луначарського Анато- 
лія, вул. до кінця забудови. 

 
Миколи Хвильового ву- 
лиця; Миколы Хвыльового, 
ул.; Mykoly Khvylovoho, vul. 
11792 (Дарницький р-н). Рі- 
шення Київської міської 
ради   «Про   найменування 

вулиць у Дарницькому районі м. Києва» 
від 01.11.2012 № 229/8513. Пролягає від 
Вінграновського Миколи, вул. до Старобо- 
риспільської вул. 

 
Милославська вулиця; 
Милославская ул.; Mylos- 
lavska vul. 11050 (Деснян- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київсь- 
кої міської ради народних 

депутатів «Про найменування нових ву- 
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лиць м. Києва» від 17.05.1989 № 440. Про- 
лягає від Закревського Миколи, вул. до 
Леніна, вул. Прилучаються: Маяковсько- 
го Володимира, просп., Бальзака Оноре 
де, вул., Лісківська вул., Радунська вул. 

 
Мильний провулок; Мыль- 
ный пер.; Mylnyi prov. 11051 
(Подільський р-н). Відомий 
з поч. 20 ст. Пролягає від 
Фрунзе, вул. (двічі). 

 
Мирна вулиця;  Мирная 
ул.; Myrna vul. 12023 (Шев- 
ченківський р-н). Пролягає 
від Олегівської вул. до Ниж- 
ній Вал, вул. 

 
Миронівська вулиця; Ми- 
роновская ул.; Myronivska 
vul. 11053 (Солом’янський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про перейменування вулиць м. Києва» 
від 05.07.1955 № 857. Пролягає від Комбай- 
нерів, вул. до Героїв Севастополя, вул. 
Прилучаються: Галана Ярослава, вул., 
Чернівецька вул., Піддубного Івана, вул., 
Чернишевського, вул. 

 
Миропільська вулиця; Ми- 
ропольская ул.; Myropilska 
vul. 11054 (Деснянський р-н, 
Дніпровський р-н). Розпоря- 
дження Київської міської 
ради народних депутатів та 

Київської  міської  державної  адміністрації 
«Про повернення вулицям історичних назв, 
перейменування парків культури та відпо- 
чинку,    станцій    метро»    від    02.02.1993 
№ 16/116. Пролягає від Новоросійської пл. до 
Навої Алішера, просп. та Курнатовського, 
вул. Прилучаються: Малишка Андрія, вул., 
Братиславська вул., Бойченка Олександра, 
вул., Космічна вул., Юності, вул., Шалетт 
Міста, вул. 

Миру вулиця; Мира, ул.; 
Myru, vul. 11055 (Деснян- 
ський р-н). Пролягає від 
Леніна, вул. до Пожарсько- 
го, вул. Прилучаються: 
Дзержинського, вул., Кіро- 

ва, вул. (Троєщина). 
 

Миру вулиця; Мира, ул.; 
Myru, vul. 11056 (Святошин- 
ський р-н). Відома з 1-ї пол. 
20 ст. Пролягає від 9-го 
Травня, вул. до Трублаїні, 
вул. Прилучається Страто- 

навтів, вул. (Михайлівська Борщагівка). 
 

Миру провулок; Мира, 
пер.; Myru, prov. 11057 (Свя- 
тошинський р-н). Виник у 
1-й пол. 20 ст. Пролягає від 
Стратонавтів, вул. до 9-го 
Травня, вул. 

 
Миру проспект; Мира, 
просп.; Myru, prosp. 11058 
(Дніпровський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради де- 
путатів трудящих «Про на- 

йменування та перейменування вулиць і 
площ м. Києва» від 26.01.1961 № 146. Про- 
лягає від Ленінградської пл. до Верховної 
Ради, бульв. Прилучаються: Возз’єднання, 
просп., Чудновського, вул., проїзд до Буді- 
вельників, вул., Тампере, вул. 

 
Мисливська вулиця; Мыс- 
лывская ул.; Myslyvska vul. 
12145 (Дарницький  р-н, 
СТ «Інвалідів ВВВ», «Озер- 
ний-7»). Рішення виконав- 
чого    комітету    Київської 

міської ради депутатів трудящих «Про пе- 
рейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Централь- 
ної вул. до кінця забудови вздовж межі 
міськради. 
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Мистецька  вулиця;  Мыс- 
тецская  ул.;  Mystetska  vul. 
11059   (Голосіївський   р-н). 
Постанова бюро Київського 
міського комітету Компартії 
України та виконкому Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць міста Києва» від 15.07.1958 
№ 1249. Пролягає від Червонозоряного 
просп. до тупика. Прилучаються: Проле- 
тарська вул., Гвардійська вул., Говорова 
Маршала, вул., Холмогорська вул. (двічі), 
Пролетарський пров., Холмогорський пров. 

 
Михайлівська вулиця; 
Михайловская ул.; Mykhai- 
livska vul. 11060 (Шевчен- 
ківський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради народних 

депутатів «Про повернення вулицям істо- 
ричних назв, найменування та переймену- 
вання вулиць, станцій метро та нового 
мостового переходу в м. Києві» від 
19.10.1990 № 905. Пролягає від Незалеж- 
ності Майдану до Михайлівської пл. При- 
лучається Михайлівський пров. 

 
Михайлівська площа; 
Михайловская пл.; Mykhai- 
livska pl. 11061 (Шевченків- 
ський р-н). Газета «Кіев- 
лянинъ» «О наименовании 
некоторых улиц и площа- 

дей в Киеве» від 14.08.1869 № 95. Рішення 
виконавчого комітету Київської міської 
ради народних депутатів «Про наймену- 
вання вулиць і повернення вулицям істо- 
ричних назв» від 06.09.1991 № 561. Розта- 
шована між Десятинною вул., Трьохсвяти- 
тельською вул., Михайлівською вул., Ве- 
ликою Житомирською вул., Володимир- 
ським проїздом. 

 
Михайлівський провулок; 
Михайловский пер.; Mykha- 
ilivskyi prov. 11062 (Шев- 
ченківський р-н). Постанова 
виконавчого комітету Київ- 

ської міської ради депутатів трудящих «Про 
впорядкування найменувань площ, вулиць 
та   провулків   м.   Києва»   від   06.12.1944 
№ 286/2. Пролягає від Михайлівської вул. 
до Шевченка Тараса, пров. Прилучаються: 
Мала Житомирська вул., Тарасової Алли, 
вул., Софіївська вул. і сходи до Ірининської 
вул. 

 
Мишина Михайла вулиця; 
Мишина Михаила, ул.; Mi- 
shyna Mykhaila, vul. 11063 
(Солом’янський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради депу- 

татів трудящих «Про найменування та пе- 
рейменування вулиць і площ м. Києва» від 
26.08.1963 № 1247. Пролягає від Севасто- 
польської пл. до Волинської вул. Прилуча- 
ються: Повітрофлотський просп., Доне- 
цький пров., Молодогвардійська вул. 

 
Мишуги Олександра ву- 
лиця; Мишуги Александра, 
ул.; Myshuhy  Oleksandra, 
vul. 11064 (Дарницький р-н). 
Розпорядження Київської 
міської ради народних де- 

путатів та Київської міської державної ад- 
міністрації «Про найменування нових ву- 
лиць на масиві Осокорки-Позняки, 
Харківського району м. Києва» від 
13.07.1993 № 96/737. Пролягає від Руденко 
Лариси, вул. до Григоренка Петра, просп. 

 
Міжнародна вулиця; 
Международная ул.; Mi- 
zhnarodna vul. 11065 
(Святошинський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць і площ м. Киє- 
ва» від 20.07.1965 № 1270. Пролягає від 
Мельниченка, вул. до Жмеринської вул. 
Прилучаються: Ленінська вул., Біляшів- 
ського Академіка, вул. 
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Мілютенка вулиця; Ми- 
лютенко, ул.; Miliutenka, 
vul. 11066 (Деснянський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про перейменування вулиць у селищі 
Біличі Жовтневого району і найменуван- 
ня нових вулиць, що виникли на житло- 
вих масивах» від 07.07.1966 № 980. Проля- 
гає від Кіото, вул. до Волкова Космонавта, 
вул. Прилучаються: Матеюка Миколи, 
вул., Шолом-Алейхема, вул., Волгоград- 
ська пл., Курчатова Академіка, вул. та Лі- 
совий просп. 

 
Мільчакова Олександра 
вулиця; Мильчакова Алек- 
сандра, ул.; Milchakova 
Oleksandra, vul. 11052 (Дні- 
провський р-н). Рішення ви- 
конавчого   комітету   Київ- 

ської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про впорядкування найменувань та пере- 
йменувань вулиць і площ м. Києва» від 
21.03.1977 № 410. Простягається від Луна- 
чарського Анатолія, вул. до Челябінської 
вул. 

 
Мініна вулиця; Минина, 
ул.; Minina, vul. 11067 (Дні- 
провський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 
тів  трудящих  «Про  пере- 

йменування вулиць м. Києва» від 05.07.1955 
№ 857. Пролягає від Верховної Ради, бульв. 
до Попудренка, вул. Прилучаються: Чер- 
воноткацька вул., Краківська вул. 

 
Мінська вулиця; Минская 
ул.; Minska vul. 11068 (По- 
дільський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 
трудящих  «Про  перейме- 

нування вулиць м. Києва» від 05.07.1955 
№ 857. Пролягає від Таврійської вул. до ту- 
пика. Прилучаються: Гомельська вул., 
Мінський пров. 

 
Мінська площа; Минская 
пл.; Minska pl. 11069 (Обо- 
лонський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради народних депу- 
татів   «Про   найменування 

площі у Мінському районі» від 03.03.1982 
№ 308. Розташована на перетині Оболон- 
ського просп. і Тимошенка Маршала, вул. 

 
Мінське шосе; Минское 
шоссе; Minske shose 11070 
(Оболонський р-н). Існує з 
1970. Пролягає від Шевчен- 
ка Тараса, пл. до Кондратю- 
ка  Юрія,  вул.,  паралельно 

Мінському просп. 
 

Мінський провулок; Мин- 
ский пер.; Minskyi prov. 11071 
(Подільський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 
трудящих «Про переймену- 

вання вулиць м. Києва» від 05.07.1955 № 857. 
Пролягає від Рожевої вул. до Гомельської 
вул. Прилучаються: Мінська вул., Гомель- 
ський пров. 

 
Мінський проспект; Мин- 
ский просп.; Minskyi prosp. 
11072 (Оболонський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

впорядкування найменувань та перейме- 
нування вулиць м. Києва» від 19.03.1973 
№ 431. Пролягає від Шевченка Тараса, пл. 
до межі міськради. Прилучаються: Поляр- 
на вул., Кондратюка Юрія, вул., Велика 
Кільцева дорога. 
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Міська вулиця; Городская 
ул.; Miska vul. 11073 (Обо- 
лонський р-н, Подільський р-
н, Святошинський р-н). 
Постанова виконавчого ко- 
мітету Київської  міської 
ради    депутатів    трудящих 

«Про впорядкування найменувань площ, ву- 
лиць та провулків м. Києва» від 06.12.1944 
№ 286/2. Пролягає від Гостомельської пл. до 
Лісної вул. Прилучаються: Берковецька вул., 
Синьоозерна вул., Гостомельське шосе, Ве- 
лика Кільцева дорога, Курортна вул., Нови- 
кова-Прибоя, вул., Червонофлотська вул., 
Юнкерова Миколи, вул., Гамарника, вул. 

 
Місячна вулиця; Лунная 
ул.; Misiachna vul. 12024 
(Солом’янський р-н). Про- 
лягає від Крейсера «Авро- 
ра», вул. до кінця забудови. 

 
Міцкевича Адама вулиця; 
Мицкевича Адама, ул.; Mit- 
skevycha Adama, vul. 11074 
(Солом’янський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць м. Києва» від 
20.08.1957 № 1428. Рішення виконавчого 
комітету Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць і площ м. Києва» від 
26.01.1961 № 146. Пролягає від Чоколів- 
ського бульв. до Іскрівської вул. Прилуча- 
ється Петровського, вул. 

Мічуріна вулиця; Мичу- 
рина, ул.; Michurina, vul. 
11077 (Печерський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів трудящих «Про 
перейменування вулиць по 

Кіровському     району»     від     19.03.1940 
№ 25/20. Пролягає від Струтинського Сер- 
гія, вул. до Дружби Народів, бульв. При- 
лучаються: Пирятинська вул., Землянська 
вул., Мічуріна, пров., Пирятинський пров., 
Землянський пров. 

 
Мічуріна вулиця; Мичури- 
на, ул.; Michurina, vul. 11076 
(Солом’янський р-н). Проля- 
гає від Леніна, вул. до Луго- 
вої вул. Прилучаються: Вчи- 
тельська вул., Новомічурін- 

ська вул. (Жуляни). 
 

Мічуріна провулок; Ми- 
чурина, пер.; Michurina, 
prov. 11078 (Печерський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Мічуріна, 
вул. до кінця забудови. 

 
Млієвська вулиця; Мли- 
евская ул.; Mliievska vul. 
11079 (Подільський р-н). 
Пролягає від Красицького, 
вул. до Лисянської вул. 
Прилучається Лесі Україн- 

Мічуріна вулиця; Мичури- 
на, ул.; Michurina, vul. 11075 
(Деснянський р-н). Проля- 
гає від Деснянської вул. до 
Леніна, вул. (Троєщина). 

 
Мічуріна вулиця; Мичури- 
на, ул.; Michurina, vul. 12025 

ки, вул.  
 
Можайська вулиця; Мо- 
жайская ул.; Mozhaiska vul. 
11080 (Солом’янський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

(Оболонський р-н). Пролягає 
у лісовому масиві на північ 
від урочища Мушанка, пара- 
лельно Мінському просп. 

найменування     міських     вулиць»     від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Олексіїв- 
ської вул. до Гаріна Бориса, вул. Прилуча- 
ється Кишинівська вул. (двічі). 

162 
 



 
 

Молдавська вулиця; Мол- 
давская ул.; Moldavska vul. 
11081 (Шевченківський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Довнар-За- 
польського, вул. до тупика. 

 
Молодіжна вулиця; Моло- 
дежная ул.; Molodizhna vul. 
11082 (Солом’янський р-н). 
Пролягає від безіменного 
проїзду до Комсомольської 
вул. 

 
Молодіжний провулок; Мо- 
лодежный пер.; Molodizhnyi 
prov. 12630 (Деснянський р-
н). Пролягає від безімен- 
ного проїзду до Лазурної 
вул. (Селище Радистів). 

 
Молодогвардійська вули- 
ця; Молодогвардейская ул.; 
Molodohvardiiska vul. 11083 
(Солом’янський р-н). Про- 
лягає від Донецької вул. до 
Вінницької  вул.  Прилуча- 

ються: Мишина Михайла, вул., Карпін- 
ського Академіка, вул., Смілянська вул. 

 
Моложанська вулиця; Мо- 
ложанская ул.; Molozhanska 
vul. 12611 (Деснянський р-
н). Пролягає від безімен- 
ного проїзду, який простяга- 
ється від узбережжя Десен- 

ки до Деснянської вул., до кінця забудови. 
 

Молоков а вулиця; Молоко- 
ва ул.; Molokova vul. 12724 
(Солом’янський р-н). Рі- 
шення виконавчого комі- 
тету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про впорядкування найменувань площ, 
вулиць та провулків м. Києва» від 
06.12.1944 № 286/2. Пролягає від Соло- 
м’янської вул. до Преображенської, вул. 

 
Молочанська вулиця; Мо- 
лочанская ул.; Molochanska 
vul. 11084 (Дарницький р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Харків- 
ського шосе до Борової вул. Прилучається 
Ташкентська вул. 

 
Молочанський провулок; 
Молочанский пер.; Molo- 
chanskyi prov. 11085 (Дар- 
ницький р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про найменування міських ву- 
лиць» від 29.12.1953 № 2610. Пролягає від 
Харківського шосе до Ташкентської вул. 

 
Монтажників вулиця; 
Монтажников, ул.; Mon- 
tazhnykiv, vul. 11086 (Со- 
лом’янський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Ки- 
ївської міської ради депу- 

татів трудящих «Про найменування та 
перейменування вулиць, площ та парків 
міста» від 21.11.1961 № 2259. Пролягає від 
Кіровоградської вул. до Медвинської вул. 
та Дежньова, вул. Прилучаються: Травне- 
ва вул., Травневий пров., Куп’янська вул. 

 
Моринецька вулиця; Мо- 
ринецкая ул.; Morynetska 
vul. 11087 (Подільський 
р-н). Пролягає від Сошен- 
ка, вул. до Красицького, 
вул.   Прилучаються:   Су- 

хумська вул., Кобзарська вул., Моринець- 
кий пров. 
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Моринецький провулок; 
Моринецкий пер.; Morynet- 
skyi prov. 11088 (Поділь- 
ський р-н). Пролягає від 
Моринецької вул. до Золо- 
чевської вул. 

 
Морозова Павлика вули- 
ця; Морозова Павлика, ул.; 
Morozova Pavlyka, vul. 11089 
(Оболонський р-н). Поста- 
нова бюро Київського місь- 
кого    комітету    Компартії 

України та виконкому Київської міської 
ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання та перейменування вулиць міста Ки- 
єва» від 15.07.1958 № 1249. Пролягає від 
Дніпроводської вул. до кінця забудови. 

 
Москаленка Маршала ву- 
лиця; Москаленко Марша- 
ла, ул.; Moskalenka Marshala, 
vul. 11090 (Дарницький р-н). 
Рішення Київської міської 
ради   «Про   найменування 

нової вулиці» від 29.10.1998 № 44/145. Про- 
лягатиме від 2-го до 6-го мікрорайону жит- 
лового масиву Осокорки. 

 
Москвіна вулиця; Мо- 
сквина, ул.; Moskvina, vul. 
11091 (Голосіївський р-н). 
Пролягає від Гористої вул. 
до Козацької вул. Прилуча- 
ється Москвіна, пров. 

 
Москвіна провулок; Мо- 
сквина, пер.; Moskvina, prov. 
11092 (Голосіївський р-н). 
Пролягає від Москвіна, 
вул. до Тихорецької вул. 

 
Москворецька вулиця; 
Москворецкая ул.; Mos- 
kvoretska vul. 11093 (Свя- 
тошинський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Ки- 

ївської міської ради депутатів трудящих 
«Про перейменування вулиць в селищі 
Жовтневому Жовтневого району» від 
02.11.1965 № 1898. Пролягає від Мельни- 
ченка, вул. до Жмеринської вул. Прилу- 
чаються: Ленінська вул., Біляшівського 
Академіка, вул. 

 
Московська вулиця; Мос- 
ковская ул.; Moskovska vul. 
11095 (Печерський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

впорядкування найменувань площ, вулиць 
та  провулків  м.  Києва»  від  06.12.1944 
№ 286/2. Пролягає від Арсенальної пл. до 
Кутузова, вул. Прилучаються: Грушев- 
ського Михайла, вул., Мазепи Івана, вул., 
Інженерний пров., Левандовська, вул., 
Бутишев, пров., Гайцана Миколи, вул., 
Кловський узвіз, Суворова, вул., 
Лейпцизька вул., Різницька вул., 
Рибальська вул., Панаса Мирного, вул., 
Цитадельна вул., Копиленка Олександра, 
вул. 

 
Московська вулиця; Мос- 
ковская ул.; Moskovska vul. 
11094 (Солом’янський р-н, 
Голосіївський р-н). Проля- 
гає від Леніна, вул. до Ві- 
льямса    Академіка,    вул. 

Прилучається Московський пров. (Жуля- 
ни). 

 
Московська площа; Мос- 
ковская пл.; Moskovska pl. 
11096 (Голосіївський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування та перейменування вулиць і 
площ м. Києва» від 29.07.1969 № 1306. Роз- 
ташована між 40-річчя Жовтня, просп., 
Червонозоряним просп., Ізюмською вул., 
Грінченка Миколи, вул., Червоноармій- 
ським пров., Науки, просп. 
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ська вул. 

Московський провулок; 
Московский пер.; Moskov- 
skyi prov. 11097 (Солом’ян- 
ський р-н). Пролягає від по- 
чатку забудови до Леніна, 
вул. Прилучається Москов- 
 
 
Московський проспект; 
Московский просп.; Mos- 
kovskyi prosp. 11098 (Обо- 
лонський р-н, Подільський 
р-н). Рішення Київської 
міської ради від 20.11.1997 

Мостищанська вулиця; 
Мостищанская ул.; Mosty- 
shchanska vul. 11100 (Дес- 
нянський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про найменування та пере- 
йменування вулиць м. Києва» від 
20.08.1957 № 1428. Пролягає від Вересая 
Остапа, вул. до кінця забудови. Прилуча- 
ється Томашевська вул. 

 
Мостищанський прову- 
лок;  Мостищанский  пер.; 

№ 260 «Про повернення деяких історич- 
них назв та перейменування на відзнаку 
80-річчя пам’ятних подій Української ре- 
волюції 1917-1920 років». Рішення Київ- 
ської міської ради «Про перейменування 
вулиці Радгоспної у Святошинському ра- 
йоні на вулицю Василя Стуса та проспекту 
Червоних Козаків у Оболонському районі 
на Московський проспект» від 27.03.2003 
№ 351/511. Розпорядження Київської місь- 
кої державної адміністрації «Про найме- 
нування та перейменування вулиць і площ 
в м. Києві» від 12.08.2004 № 1505. Проля- 
гає від Куренівської вул. і Фрунзе, вул. до 
Московського мосту. Прилучаються: Скля- 
ренка Семена, вул., Теліги Олени, вул. 
(шляхопровід), Новокостянтинівська вул., 
залізниця (шляхопровід), Вербова вул., Єр- 
мака, вул., Тульська пл., Богатирська вул. 
(шляхопровід), Гавро Лайоша, вул., шляхо- 
провід над Героїв Сталінграда, просп. і На- 
бережно-Рибальською дорогою. 

 
Мостицька вулиця; Мос- 
тицкая ул.; Mostytska vul. 
11099 (Подільський р-н). 
Відома з 1-ї пол. 19 ст. 
Пролягає від Вишгород- 
ської вул. до Ужвій Ната- 

лії, вул. Прилучаються: Замковецька 
вул., Брестська вул. 

Mostyshchanskyi prov. 11101 
(Деснянський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про найменування та пере- 
йменування вулиць м. Києва» від 
20.08.1957 № 1428. Пролягає від Томашев- 
ської вул. до кінця забудови. 

 
Мостова вулиця; Мостовая 
ул.; Mostova vul. 11102 (Дар- 
ницький р-н). Пролягає від 
Шевченка, вул. до Левадної 
вул. (Бортничі). 

 
Мостова вулиця; Мостовая 
ул.; Mostova vul. 11103 (Со- 
лом’янський р-н). Пролягає 
від Каменярів, вул. (двічі). 
Прилучаються: Мостовий 
пров.,    Каменярів,    пров., 

Федьковича, пров., Федьковича, вул. 
 

Мостовий провулок; Мос- 
товой пер.; Mostovyi prov. 
11104 (Солом’янський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Каменярів, 
вул. до Мостової вул. 
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Моторна вулиця; Мото- 
рная ул.; Motorna vul. 11105 
(Голосіївський р-н). Поста- 
нова бюро Київського місь- 
кого комітету Компартії 
України та виконкому Ки- 

ївської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про найменування та перейменування 
вулиць міста Києва» від 15.07.1958 № 1249. 
Пролягає від Науки, просп. до тупика. 
Прилучається Моторний пров. 

 
Моторний провулок; Мо- 
торный пер.; Motornyi prov. 
11106 (Голосіївський р-н). 
Виник у серед. 20 ст. Про- 
лягає від Моторної вул., до 
Левітана, вул. 

 
Музейний провулок; Му- 
зейный пер.; Muzeinyi prov. 
11107 (Печерський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

впорядкування найменувань площ, вулиць 
та   провулків   м.   Києва»   від   06.12.1944 
№ 286/2. Пролягає від Грушевського Ми- 
хайла, вул. (двічі). 

 
Музичанська вулиця; Му- 
зычанская ул.; Muzychanska 
vul. 11108 (Святошинський 
р-н). Рішення Київської 
міської ради «Про наймену- 
вання вулиць у м. Києві» від 

25.05.2011 № 190/5577. Пролягає від Чайків- 
ської вул. до кінця забудови (колектив інди- 
відуальних забудовників «Чайка»). 

 
Мукачівська вулиця; Му- 
качевская ул.; Mukachivska 
vul. 11109 (Оболонський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про  перейменування  вулиць  м.  Києва» 

від 05.07.1955 № 857. Пролягає від Вишго- 
родської вул. до кінця забудови. Прилуча- 
ються: Сокальська вул., Попова, пров., 
Агрегатна вул. 

 
Мурашка Миколи вули- 
ця; Мурашко Николая, ул.; 
Murashka Mykoly, vul. 11110 
(Шевченківський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць і площ м. Киє- 
ва» від 26.08.1963 № 1247. Пролягає від 
Багговутівської вул. до Майбороди Плато- 
на, вул. 

 
Мурманська вулиця; Мур- 
манская ул.; Murmanska 
vul. 11111 (Деснянський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про перейменування вулиць м. Києва» 
від 05.07.1955 № 857. Пролягає від Попу- 
дренка, вул. до тупика. 

 
Муромська вулиця; Му- 
ромская ул.; Muromska vul. 
12613 (Деснянський р-н). 
Пролягає від безіменного 
проїзду, який простягається 
від узбережжя Десенки до 

Деснянської вул., до кінця забудови. 
 

Муромська вулиця; Му- 
ромская ул.; Muromska vul. 
11112 (Шевченківський р-н). 
Пролягає від Баумана, вул. 
до Салютної вул. Прилуча- 
ється Піка Вільгельма, вул. 

 
М’ятна вулиця; Мятная ул.; 
Miatna vul. 12026 (Солом’ян- 
ський р-н). Пролягає від без- 
іменного проїзду до Крейсе- 
ра «Аврора», вул. 
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Набережна вулиця; Набе- 
режная ул.; Naberezhna vul. 
12211  (Дарницький  р-н, 
СТ «Осокорки-2»). Пролягає 
від Малоземельної вул. до 
Садової  42  вул.  Прилуча- 

ються: Садова 37 вул., Садова 40 вул., Садо- 
ва 41 вул. 

 
Набережна вулиця; Набе- 
режная ул.; Naberezhna vul. 
11113 (Солом’янський р-н). 
Пролягає від Повітрофлот- 
ської вул. до Леніна, вул. 

 
Набережна 1 вулиця; На- 
бережная 1 ул.; Naberezhna 
1 vul. 12212 (Дарницький 
р-н, СТ «Гідромеханіза- 
тор-2»). Пролягає від безі- 
менного    проїзду    вздовж 

Дніпра до кінця забудови. 
 

Набережна 2 вулиця; На- 
бережная 2 ул.; Naberezhna 
2 vul. 12213 (Дарницький 
р-н, СТ «Гідромеханіза- 
тор-2»). Пролягає від безі- 
менного    проїзду    вздовж 

Дніпра до кінця забудови. 
 

Набережна 3 вулиця; Набе- 
режная 3 ул.; Naberezhna 3 
vul. 12214 (Дарницький р-н, 
СТ «Гідромеханізатор-2»). 
Пролягає від безіменного 
проїзду  вздовж  Дніпра  до 

кінця забудови. 

Набережна 5 вулиця; На- 
бережная 5 ул.; Naberezhna 
5 vul. 12216 (Дарницький 
р-н, СТ «Гідромеханіза- 
тор-2»). Пролягає від безі- 
менного    проїзду    вздовж 

Дніпра до кінця забудови. 
 

Набережна 6 вулиця; На- 
бережная 6 ул.; Naberezhna 
6 vul. 12217 (Дарницький 
р-н, СТ «Гідромеханіза- 
тор-2»). Пролягає від безі- 
менного    проїзду    вздовж 

Дніпра до кінця забудови. 
 

Набережна 7 вулиця; На- 
бережная 7 ул.; Naberezhna 
7 vul. 12218 (Дарницький 
р-н, СТ «Гідромеханіза- 
тор-2»). Пролягає від безі- 
менного    проїзду    вздовж 

Дніпра до кінця забудови. 
 

Набережне шосе; Набереж- 
ное шоссе; Naberezhne shose 
11114 (Печерський р-н, По- 
дільський р-н). Сучасна на- 
зва з 1850. Пролягає від По- 
штової    пл.    до    Дружби 

Народів, бульв. і мосту ім. Патона. Прилуча- 
ються: Парковий пішохідний міст, Метро, 
міст, Дніпровський узвіз. 

 
Набережний провулок; На- 
бережный пер.; Naberezhnyi 
prov. 11115 (Голосіївський р-
н). Сучасна назва з 1958. 
Пролягає від Столичного 
шосе до Набережно-Корчу- 

Набережна  4  вулиця;  На- 
бережная 4 ул.; Naberezhna 
4 vul. 12215 (Дарницький 
р-н, СТ «Гідромеханіза- 
тор-2»). Пролягає від безі- 
менного    проїзду    вздовж 

Дніпра до кінця забудови. 

ватської вул.  
 
Набережно-Жилянська ву- 
лиця; Набережно-Жилян- 
ская ул.; Naberezhno-Zhylian- 
ska vul. 11116 (Голосіївський 
р-н). Постанова виконавчого 
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комітету Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про впорядкування наймену- 
вань площ, вулиць та провулків м. Києва» 
від 06.12.1944 № 286/2. Пролягає від Ерен- 
бурга Іллі, вул. до тупика. 

 
Набережно-Корчуватська 
вулиця; Набережно-Корче- 
ватская ул.; Naberezhno-Kor- 
chuvatska vul. 11117 (Голосі- 
ївський р-н). Сучасна назва з 
1958. Пролягає від початку 

забудови до Новопирогівської вул. Прилу- 
чаються: Галерна вул., Набережний пров., 
Плещеєва, вул. 

 
Набережно-Лугова вулиця; 
Набережно-Луговая ул.; Na- 
berezhno-Luhova vul. 11118 
(Подільський р-н). Відома з 
1-ї пол. 19 ст. Пролягає від 
Турівської вул. і Набережно- 

Хрещатицької вул. до Межигірської вул. 
Прилучаються: Почайнинська вул., Оболон- 
ська вул., Юрківська вул., Оленівська вул. 

 
Набережно-Печерська до- 
рога; Набережно-Печерская 
дорога; Naberezhno-Pecher- 
ska doroha 11119 (Печерсь- 
кий р-н, Голосіївський р-н). 
Відома з 19 ст. Пролягає від 

Наддніпрянського шосе (двічі) до залізниці. 
Прилучаються: Баренбойма, вул., Деревоо- 
бробний пров., Будіндустрії, вул. 

 
Набережно-Рибальська 
дорога; Набережно-Рыба- 
льская дорога; Naberezhno- 
Rybalska doroha 11120 (По- 
дільський р-н). Розпоряд- 
ження   Київської   міської 

державної адміністрації «Про будівни- 
цтво автомобільної дороги «Набережно- 
Рибальської» від вулиці Набережно-Хре- 
щатицької до проспекту Червоних Коза- 
ків»  від  15.04.1999  № 564.  Пролягає  від 

Гаванського мосту до Московського 
просп. Прилучається Електриків, вул. 

 
Набережно-Хрещатицька 
вулиця; Набережно-Кре- 
щатикская ул.; Naberezhno- 
Khreshchatytska vul. 11121 
(Подільський  р-н).  Газета 
«Кіевлянинъ» «О наимено- 

вании некоторых улиц и площадей в Кие- 
ве» від 14.08.1869 № 95. Пролягає від 
Поштової пл. до Турівської вул. і Набе- 
режно-Лугової вул. Прилучаються: Набе- 
режне шосе, Боричів узвіз,  Ігорівська 
вул., Андріївська вул., Борисоглібська 
вул., Іллінська вул., Гаванський міст, Ско- 
вороди Григорія, вул., Спаська вул., Хори- 
ва, вул., Верхній Вал, вул., Нижній Вал, 
вул., Рибальський міст, Ярославська вул., 
Щекавицька вул., Турівська вул. 

 
Навашина Академіка ву- 
лиця; Навашина Академи- 
ка, ул.; Navashyna Akademi- 
ka, vul. 11122 (Оболонський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету  Київської  міської 

ради народних депутатів «Про переймену- 
вання  вулиць  м.  Києва»  від  07.08.1984 
№ 714. Пролягає від Вишгородської вул. до 
Автозаводської вул. 

 
Навої Алішера проспект; 
Навои Алишера, просп.; Na- 
voi Alishera, prosp. 11123 
(Дніпровський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради депу- 

татів трудящих «Про найменування та пе- 
рейменування вулиць м. Києва» від 
10.09.1968 № 1494. Рішення виконавчого ко- 
мітету Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць і площ м. Києва» від 
29.07.1969 № 1306. Пролягає від Миропіль- 
ської вул. і Курнатовського, вул. до Райдуж- 
ної вул. Прилучаються: Жмаченка Генера- 
ла, вул., Воскресенська вул., Перова, бульв. 
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Нагірна вулиця; Нагорная 
ул.; Nahirna vul. 11124 (Шев- 
ченківський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради народних 
депутатів   «Про   наймену- 

вання вулиць і повернення вулицям істо- 
ричних назв» від 06.09.1991 № 561. Проля- 
гає від початку забудови до Татарської вул. 
Прилучаються: Овруцька вул., Смородин- 
ський узвіз, Нагірний пров., Шишкінський 
пров., Айвазовського, пров., Тропініна, 
вул., Половецька вул. 

 
Нагірний провулок; На- 
горный пер.; Nahirnyi prov. 
11125 (Шевченківський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про зміну найменувань вулиць» від 
03.01.1952 № 5. Виник у 19 ст. Пролягає від 
Нагірної вул. до кінця забудови. 

 
Наддніпрянське шосе; Над- 
днепрянское шоссе; Naddni- 
prianske shose 11126 (Голосі- 
ївський р-н,  Печерський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету   Київської   міської 

ради депутатів трудящих «Про зміну най- 
менувань вулиць» від 03.01.1952 № 5. По- 
станова бюро Київського міського коміте- 
ту Компартії України та виконкому Київ- 
ської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про найменування та перейменування 
вулиць міста Києва» від 15.07.1958 № 1249. 
Пролягає від Дружби Народів, бульв. і 
мосту ім. Патона до Столичного шосе. 
Прилучаються: Набережно-Печерська до- 
рога (двічі), Видубицька вул., шляхопровід 
Дарницького залізнично-автомобільного 
мостового переходу, Інженерна вул., еста- 
када до Південного мосту, Саперно-Сло- 
бідська вул., Промислова вул. 

Надії вулиця; Надежды, 
ул.; Nadiyi, vul. 12618 (Дес- 
нянський р-н, ур. Городи- 
ще). Пролягає від Деснян- 
ської вул. до Єдності, вул. 

 
Над’ярна вулиця; Надъяр- 
ная ул.; Nadiarna vul. 11127 
(Солом’янський р-н). Проля- 
гає від Клінічної вул. до Не- 
чуя-Левицького, вул. При- 
лучаються: Яслинська вул., 
Заломова Петра, вул. 
 
Назарівська вулиця; Наза- 
ровская ул.; Nazarivska vul. 
10228 (Шевченківський р-н). 
Рішення Київської міської 
ради «Про повернення  
історичних  назв  та 

перейменування вулиць, площ, провулків 
у місті Києві» від 13.11.2014 № 373/373. 
Пролягає від Толстого Льва, вул. до 
Петлюри Симона, вул. 

 
Нарбута  Георгія  вулиця; 
Нарбута Георгия, ул.; Narbu- 
ta Heorhiia, vul. 12028 (По- 
дільський р-н). Рішення Ки- 
ївської  міської  ради  «Про 
найменування вулиць у По- 
дільському районі м. Києва» 

від 01.11.2012 № 228/8512. Пролягає від Дан- 
ченка Сергія, вул. (двічі, утворюючи коло). 

 
Народна   вулиця;   Народ- 
ная ул.; Narodna vul. 11128 
(Солом’янський р-н). Вини- 
кла в 1-й чв. 20 ст. Пролягає 
від  Солом’янської  вул.  до 
Донської вул. Прилучають- 
ся:  Народний  пров.,  Семе- 

нівська вул., Василівська вул., Гайсинська 
вул., Гучний пров., Клінічна вул., Універси- 
тетська вул., Скрипника Миколи, вул., Ар- 
хітекторська вул., Оборонний пров., Обо- 
ронна вул., Устинівський пров., 
Кобилянської Ольги, вул., Червонозоряний 
просп. 
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Народний провулок; На- 
родный пер.; Narodnyi 
prov. 11129 
(Солом’янський р-н). 
Виник в 1-й чв. 20 ст. 
Пролягає від Головка 
Андрія, вул. до Народної 
вул. 

 

Народного Ополчення ву- 
лиця; Народного Ополче- 
ния, ул.; Narodnoho Opol- 
chennia, vul. 11130 (Соло- 
м’янський р-н). Рішення ви 
конавчого комітету 
Київської міської ради 
депутатів трудящих «Про 
найменування та 
перейменування вулиць і 
площ м. Києва» від 
31.10.1967 № 1826. Пролягає 
від Севастопольської пл. до 
Медової вул. Прилучають- 
ся: Червонозоряний просп., 
Повітрофлотський просп., 
Зеленогірська вул., 
Смілянська вул., Вінницька 
вул., Ернста, вул. 
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Науки проспект; Науки, 
просп.; Nauky, prosp. 11131 
(Голосіївський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради де- 
путатів трудящих «Про на- 

йменування та перейменування вулиць і 
площ м. Києва» від 29.07.1969 № 1306. Про- 
лягає від Московської пл. до Столичного 
шосе. Прилучаються: 40-річчя Жовтня, 
просп., Саперно-Слобідська вул., Голосіїв- 
ська вул., Малокитаївська вул. (двічі), 
Стратегічне шосе, Грабовського Павла, 
вул., Оскольська вул., Писаржевського Ака- 
деміка, вул., Тихвінський пров., Блакитно- 
го, вул., Лисогірська вул., Весняна вул., Па- 
норамна вул., Черешневий пров., Ушакова 
Адмірала, вул. (двічі), Маршальська вул., 
Моторна вул., Військова вул., Левітана, 
вул., Левітана, пров. (двічі), Квітки-Осно- 
в’яненка, вул., Китаївська вул., Червонопра- 
порний пров., Червонопрапорна вул., заліз- 
ниця (переїзд). 

 
Наумова Генерала вули- 
ця; Наумова Генерала, ул.; 
Naumova Henerala, vul. 
11132 (Святошинський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету     Київської     міської 

ради депутатів трудящих «Про впорядку- 
вання найменувань та перейменування 
вулиць м. Києва» від 15.11.1976 № 1345. 
Пролягає від Робітничої вул. до Булахов- 
ського Академіка, вул. Прилучаються: 
Рубежівський пров., Приладний пров., 
Малинський пров., Малинська вул., Пал- 
ладіна  Академіка,  просп.,  Коростенська 
вул., Соснова вул., Гостомельська вул., 
Юнацька вул., Димерська вул., 
Лісорубна вул., Рубежівська вул., 
Корсунська вул., Бахмацька вул., 
Брусилівська вул., Гаршина, вул., 
Підлісна вул.

 
Нахімова вулиця; Нахимо- 
ва, ул.; Nakhimova, vul. 
12094 (Деснянський р-н). 
Пролягає від Крайньої вул. 
до Томашевської вул. 

 
Нахімова вулиця; Нахимо- 
ва, ул.; Nakhimova, vul. 11133 
(Подільський р-н). Пролягає 
від Фрунзе, вул. до Новокос- 
тянтинівської вул. 

 
Національної Гвардії ву- 
лиця; Национальной Гвар- 
дии, ул.; Natsionalnoyi Hvar- 
diyi, vul. 12127 (Деснянський 
р-н, ур. Толока). Пролягає 
від Леніна, вул. до кінця за- 

будови. Прилучається Захисників, пров. 
 

Невська вулиця; Невская 
ул.; Nevska vul. 11134 (Шев- 
ченківський р-н). Виникла у 
1-й чв. 20 ст. Пролягає від 
Перемоги, просп. до Естон- 
ської вул. Прилучається Нев- 

ський пров. 
 

Невський провулок; Нев- 
ский пер.; Nevskyi prov. 
11135 (Шевченківський р-н). 
Виник у 1-й пол. 20 ст. Про- 
лягає від Гончарова, вул. до 
Невської вул. Прилучається 

Олександрівська вул. 
 

Незалежності Майдан; 
Незалежности Майдан; Ne- 
zalezhnosti Maidan 11136 
(Шевченківський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
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ту Київської міської ради народних депу- 
татів «Про перейменування площі 
Жовтневої революції і станції метро «Пло- 
ща  Жовтневої  революції»  від  26.08.1991 
№ 524. Розташований між Хрещатик, вул., 
Грінченка Бориса, вул., Шевченка Тараса, 
пров., Софіївською вул., Малою Жито- 
мирською вул., Михайлівською вул., Кос- 
тьольною вул., Інститутською вул., Горо- 
децького Архітектора, вул. 

 
Некрасівська вулиця; Нек- 
расовская ул.; Nekrasivska 
vul. 11138 (Шевченківський 
р-н). Постанова виконавчо- 
го комітету Київської місь- 
кої  ради  депутатів  трудя- 

щих «Про впорядкування найменувань 
площ, вулиць та провулків м. Києва» від 
06.12.1944 № 286/2. Сучасна назва з 1910. 
Пролягає від Артема, вул. до Коцюбинсько- 
го Юрія, вул. 

 
Некрасова вулиця; Некра- 
сова, ул.; Nekrasova, vul. 
11137 (Деснянський р-н). 
Пролягає від Леніна, вул. 
до Кутузова, вул. Прилуча- 
ється Тургенєва, вул. 

 
Неми рови ча-Данченка 
вулиця; Немировича-Дан- 
ченко, ул.; Nemyrovycha- 
Danchenka, vul. 11139 (Пе- 
черський р-н). Рішення 
виконавчого  комітету  Ки- 

ївської міської ради депутатів трудящих 
«Про перейменування вулиць по Кіров- 
ському району» від 19.03.1940 № 25/20. 
Постанова виконавчого комітету Київ- 
ської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про впорядкування найменувань площ, 
вулиць та провулків м. Києва» від 
06.12.1944 № 286/2. Пролягає від Печер- 
ської пл. до Лесі Українки, бульв. Прилу- 
чаються: Арсенальний пров., Арсенальна 
вул. 

Нестерова вулиця; Несте- 
рова, ул.; Nesterova, vul. 
11140 (Шевченківський р-н). 
Постанова бюро Київського 
міського комітету Компартії 
України та виконкому Київ- 

ської   міської   ради   депутатів   трудящих 
«Про найменування та перейменування ву- 
лиць  міста  Києва»  від  15.07.1958  № 1249. 
Пролягає  від  Перемоги,  просп.  до  Потьє 
Ежена, вул. Прилучається Желябова, вул. 

 
Несторівський провулок; 
Нестеровский пер.; Nesto- 
rivskyi prov. 11141 (Шев- 
ченківський р-н). Сучасна 
назва з 1855. Пролягає від 
Кудрявської вул. до Смир- 

нова-Ласточкіна, вул. 
 

Неходи Івана вулиця; Не- 
ходы Ивана, ул.; Nekhody 
Ivana, vul. 11142 (Солом’ян- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування та переймену- 
вання вулиць і площ м. Києва» від 
20.07.1965 № 1270. Рішення виконавчого 
комітету Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про перейменування провулку 
Докучаєвського в Залізничному районі» 
від 16.11.1965 № 1992. Пролягає від Волго- 
градської вул. до Краснодонської вул. 
(з’єднана сходами). 

 
Нечуя-Левицького вули- 
ця; Нечуя-Левицкого, ул.; 
Nechuia-Levytskoho, vul. 
11143 (Солом’янський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про перейменуван- 
ня вулиць м. Києва» від 05.07.1955 № 857. 
Пролягає від Божків Яр, вул. до Дежнєва, 
вул. Прилучаються: Над’ярна вул., Гайова 
вул., Шпильова вул., Траншейна вул., За- 
ломова Петра, вул. Продовженням вулиці 
слугує Монтажників, вул. 

172 
 



 
 
 

 
 

ви.  

Нечуя-Левицького прову- 
лок; Нечуя-Левицкого, пер.; 
Nechuia-Levytskoho, prov. 
12029 (Солом’янський р-н). 
Пролягає від Нечуя-Левиць- 
кого, вул. до кінця забудо- 
 
 
Нижній Вал, вулиця; Ниж- 
ний Вал, ул.; Nyzhnii Val, 
vul. 11145 (Дарницький р-н). 
Складається з двох окремих 
частин: перша пролягає від 
Дяченка,  вул.  до  тупика, 

Нижньоюрківський про- 
вулок; Нижнеюрковский 
пер.; Nyzhnoiurkivskyi prov. 
12030 (Подільський р-н). 
Пролягає від Нижньоюрків- 
ської вул. до кінця забудови. 

 
Низинна вулиця; Низин- 
ная ул.; Nyzynna vul. 11592 
(Голосіївський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради де- 
путатів трудящих «Про на- 

йменування  та  перейменування  вулиць 
друга – від Леніна, вул. до Дяченка, вул. 

 
Нижній Вал вулиця; Ниж- 
ний Вал, ул.; Nyzhnii Val, 
vul. 11144 (Подільський р-
н). Сучасна назва відома з 
поч. 19 ст. Пролягає від 
Глибочицької вул. до Набе- 

режно-Хрещатицької вул. Прилучаються: 
Лук’янівська вул., Олегівська вул., Жит- 
ньоторзька пл., Житньоторзька вул., Кос- 
тянтинівська вул., Межигірська вул., Во- 
лоська вул., Почайнинська вул. 

м. Києва» від 13.10.1959 № 1710. Пролягає 
від Столичного шосе до кінця забудови. 

 
Ніжинська вулиця; Не- 
жинская ул.; Nizhynska vul. 
11148 (Солом’янський р-н). 
Сучасна назва з поч. 20 ст. 
Пролягає від Борщагівської 
вул. до Миронівської вул. і 

Комбайнерів, вул. Прилучаються: Лева- 
невського, вул., Слов’янська вул., Лебедє- 
ва-Кумача, вул., Відрадний просп., Борис- 
лавська вул. 

 

Нижньоключова вулиця; 
Нижнеключевая ул.; Nyzh- 
nokliuchova vul. 11146 (Со- 
лом’янський р-н). Постано- 
ва бюро Київського місь- 
кого   комітету   Компартії 

України та виконкому Київської міської 
ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання та перейменування вулиць міста Ки- 
єва» від 15.07.1958 № 1249. Пролягає від 
Гетьмана Вадима, вул. до Польової вул. 

 
Нижньоюрківська вули- 
ця; Нижнеюрковская ул.; 
Nyzhnoiurkivska vul. 11147 
(Подільський р-н). Сучасна 
назва відома з 19 ст. Проля- 
гає від Фрунзе, вул. до Ста- 

ра Поляна, вул. та Шмідта Отто, вул. 

 
Ніколаєва Архітектора 
вулиця; Николаева Архи- 
тектора, ул.; Nikolaieva Ar- 
khitektora, vul. 11149 
(Деснянський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 

ської  міської  ради  народних  депутатів 
«Про впорядкування найменувань та пере- 
йменування вулиць м. Києва» від 
18.04.1983 № 613. Пролягає від Маяков- 
ського Володимира, просп. до Бальзака 
Оноре де, вул. 
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Нікопольська вулиця; 
Никопольская ул.; Nikopol- 
ska vul. 11150 (Голосіїв- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про зміну найменувань вулиць» 
від 03.01.1952 № 5. Пролягає від Деміїв- 
ської вул. до тупика. 

 
Німанська вулиця; Неман- 
ская ул.; Nimanska vul. 11151 
(Печерський р-н). Постано- 
ва бюро Київського місько- 
го комітету Компартії Укра- 
їни та виконкому Київської 

міської ради депутатів трудящих «Про на- 
йменування та перейменування вулиць міс- 
та Києва» від 15.07.1958 № 1249. Пролягає 
від Дружби Народів, бульв. до Кіквідзе, вул. 
Прилучається проїзд (без назви) до Підви- 
соцького Професора, вул. 

 
Ніщинського Петра вули- 
ця; Нищинского Петра, ул.; 
Nishchynskoho Petra, vul. 
11152 (Солом’янський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць м. Києва» від 
20.08.1957 № 1428. Рішення виконавчого 
комітету Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць і площ м. Києва» від 
26.01.1961 № 146. Пролягає від Повітроф- 
лотського просп. до Курської вул. і Єреван- 
ської вул. 

 
Нова вулиця; Новая ул.; 
Nova vul. 12031 (Солом’ян- 
ський р-н). Пролягає від 
Повітрофлотської вул. до 
Робітничої вул. 

Новаторів вулиця; Нова- 
торов, ул.; Novatoriv, vul. 
11153 (Дніпровський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської  міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Гроднен- 
ської вул. до Вільнюської вул. Прилуча- 
ються: Щепкіна, вул., Профспілкова вул., 
Новаторів, пров., Люботинський пров., 
Люботинська вул., Трактористів, вул., 
Сновська вул., Станюковича, вул. 

 
Новаторів провулок; Нова- 
торов, пер.; Novatoriv, prov. 
11154 (Дніпровський р-н). 
Пролягає від Новаторів, 
вул. до Калачівської вул. 

 
Новгородська вулиця; 
Новгородская ул.; Novho- 
rodska vul. 11155 (Солом’янс- 
ький р-н). Рішення виконав- 
чого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про зміну найменувань вулиць» 
від 03.01.1952 № 5. Пролягає від Волинської 
вул. до Ушинського, вул. 

 
Новикова-Прибоя вули- 
ця; Новикова-Прибоя, ул.; 
Novykova-Pryboia,  vul. 
11156 (Оболонський р-н). 
Сучасна назва з 1956. Про- 
лягає  від  Міської  вул.  до 

кінця забудови. Прилучаються: Лінія 1, Лі- 
нія 2, Лінія 3, Лінія 4. 

 
Нововокзальна вулиця; 
Нововокзальная ул.; Novo- 
vokzalna vul. 11157 (Соло- 
м’янський р-н). Сучасна 
назва з 1910. Пролягає від 
Протасів Яр, вул. до Про- 

відницької  вул.  Прилучаються:  Кондук- 
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торська вул., Лінійна вул., прохід (сходи) 
до Провідницької вул. 

 
Ново-Дарницька вулиця; 
Ново-Дарницкая ул.; Novo- 
Darnytska vul. 11158 (Дар- 
ницький р-н). Постанова 
Президії Київської міської 
ради   робітничих,   селян- 

ських   та   червоноармійських   депутатів 
«Про перейменування вулиць м. Києва» 
від 11.11.1938 № 1082/6. Пролягає від Сім- 
феропольської вул. до Вересневої вул. 
Прилучаються: Ілліча, вул., Ялтинська 
вул., Севастопольська вул., Санаторна вул. 

 
Новодачний провулок; Но- 
водачный пер.; Novodachnyi 
prov. 12032 (Солом’янський 
р-н). Виник на поч. 20 ст. 
Пролягає від Пироговсько- 
го Олександра, вул. до кінця 

гає від Заводської вул. до Теліги Олени, 
вул. та Московського просп. Прилучають- 
ся: Аляб’єва, вул., Гаванський пров., На- 
хімова, вул., Корабельна вул., Хвойки Ві- 
кентія, вул., Тульчинська вул., Терьохіна 
Олексія, вул. 

 
Новомакарівська вулиця; 
Новомакаровская ул.; Novo- 
makarivska vul. 11162 (Шев- 
ченківський р-н).  Виникла 
у 19 ст. Пролягає від Мака- 
рівської  вул.  до  Врубелів- 

ського узвозу. 
 

Новомічурінська вулиця; 
Новомичуринская ул.; No- 
vomichurinska vul. 11163 (Со- 
лом’янський р-н). Пролягає 
від Мічуріна, вул. до Лені- 
на, вул. та Лугової вул. 

забудови.  
 
Новозабарська вулиця; Но- 
возабарская ул.; Novoza- 
barska vul. 11159 (Оболон- 
ський р-н). Виникла у 2-й 
пол. 19 ст. Пролягає від Лу- 
гової вул. до кінця забудови. 

 
Новомостицька вулиця; 
Новомостицкая ул.; Novo- 
mostytska vul. 11164 (По- 
дільський р-н). Сучасна на- 
зва з 1980. Пролягає від 
перетину  Брестської  вул., 

Ужвій Наталії, вул. і Мостицької вул. до 
Прилучаються: Радомишльська вул., Полу- 
панова, вул. 

Квітневого пров. 

 
Ново-Корчуватська вули- 
ця; Ново-Корчеватская ул.; 
Novo-Korchuvatska vul. 
11160 (Голосіївський р-н). 
Пролягає від Ушакова Ад- 
мірала,   вул.   до   Квітки- 

Основ’яненка, вул. Прилучається безімен- 
ний проїзд до Військової вул. 

 
Новокостянтинівська ву- 
лиця; Новоконстантинов- 
ская ул.; Novokostiantyniv- 
ska vul. 11161 (Подільський 
р-н, Оболонський р-н). Су- 
часна назва з 1958. Проля- 

Новонаводницький про- 
вулок; Новонаводницкий 
пер.; Novonavodnytskyi prov. 
11165 (Печерський р-н). Су- 
часна назва з 1958. Проля- 
гає  від  Лаврської  вул.  до 

кінця забудови. 
 

Новонародний провулок; 
Новонародный пер.; Novo- 
narodnyi prov. 11166 (Со- 
лом’янський р-н). Сучасна 
назва з 1944. Пролягає від 
Кобилянської  Ольги,  вул. 

до Червонозоряного просп. 
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Новопечерський прову- 
лок; Новопечерский пер.; 
Novopecherskyi prov. 11167 
(Печерський р-н). Сучасна 
назва з 1920. Пролягає від 
Предславинської   вул.   до 

Тверського туп. Прилучається Барбюса 
Анрі, вул. 

 
Новопирогівська вулиця; 
Новопироговская ул.; Novo- 
pyrohivska vul. 11168 (Голо- 
сіївський р-н). Виникла у 
1-й пол. 20 ст. Пролягає від 
Столичного   шосе   (двічі, 

утворюючи півколо). Прилучаються: Ві- 
тянська вул., Плещеєва, пров., Острівна 
вул., Набережно-Корчуватська вул. 

 
Новопольова вулиця; Но- 
вополевая ул.; Novopolova 
vul. 11169 (Солом’янський 
р-н). Сучасна назва з 1944. 
Пролягає від Піддубного 
Івана, вул. до Пост-Волин- 

ської вул. Прилучаються: Чернишевсько- 
го, вул., Героїв Севастополя, вул., Попель- 
нянська вул., Суздальська вул., Шепелєва 
Миколи, вул., Бакуніна, вул. 

 
Новорічна вулиця; Ново- 
годняя ул.; Novorichna vul. 
12689 (Солом’янський р-н). 
Пролягає від Каменярів, 
вул. до кінця забудови. 

 
Новоросійська вулиця; 
Новороссийская ул.; Novo- 
rosiiska vul. 11170 (Дніпров- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування міських ву- 
лиць» від 29.12.1953 № 2610. Пролягає від 
Довбуша Олекси, вул. до Літинської вул. 
Прилучаються: Дундіча, вул., Макаренка, 
пров.,    Макаренка,    вул.,    Волховський 

пров., Волховська вул., Рогозівська вул., 
Остерська вул., Остерський пров., Слю- 
сарний пров., Винахідників, вул., Вина- 
хідників, пров., Гіллястий пров., Таган- 
розький пров. 

 
Новоросійська площа; Но- 
вороссийская пл.; Novoro- 
siiska pl. 11171 (Деснянсь- 
кий р-н, Дніпровський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць і площ м. Києва 
на честь міст-героїв та героїв Великої Ві- 
тчизняної війни» 31.03.1975 № 302. Розта- 
шована між Малишка Андрія, вул., Бра- 
тиславською вул., Кіото, вул., Броварським 
просп., Попудренка, вул., шляхопроводом 
на Червоногвардійську вул. 

 
Новоселицька вулиця; 
Новоселицкая ул.; Novo- 
selytskа vul. 11173 (Печер- 
ський р-н). Пролягає від 
Добролюбова, вул. до Пра- 
вобережної  вул.  Прилуча- 

ються: Тимірязєвський пров., Новосе- 
лицький пров. 

 
Новоселицький провулок; 
Новоселицкий пер.; Novo- 
selytskyi prov. 11172 (Печер- 
ський р-н). Пролягає від 
Звіринецької вул. до Ново- 
селицької вул. 

 
Новоукраїнська вулиця; 
Новоукраинcкая ул.; Novo- 
ukrainska vul. 11174 (Шев- 
ченківський р-н). Сучасна 
назва з 1948. Пролягає від 
Жабаєва Жамбила, вул. до 

кінця забудови. Прилучаються: Рудан- 
ського Степана, вул., Українська вул. 
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Оболонська вулиця; Обо- 
лонская ул.; Obolonska vul. 
11175 (Подільський р-н). 
Сучасна назва з 18 ст. Про- 
лягає від Фрунзе, вул. до 
Набережно-Лугової      вул. 

Прилучаються: Костянтинівська вул., Ме- 
жигірська вул., Волоська вул., Турівська 
вул. 

 
Оболонська набережна; 
Оболонская наб.; Obolo- 
nska nab. 11176 (Оболон- 
ський р-н). Рішення Київ- 
ської міської ради «Про 
найменування набережної 

в  Оболонському  районі»  від  24.04.2003 
№ 370/530. Розпорядження Київської 
міської державної адміністрації «Про 
найменування та перейменування ву- 
лиць і площ в м. Києві» від 12.08.2004 
№ 1505. Пролягає від Московського мос- 
ту до Прирічної вул. 

 
Оболонський проспект; 
Оболонский просп.; Obo- 
lonskyi prosp. 11177 (Обо- 
лонський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про найменування нових 
вулиць на житловому масиві «Оболонь» і 
перейменування деяких вулиць і  площ 
м. Києва» від 14.12.1970 № 2210. Розпоря- 
дження Київської міської ради народних 
депутатів «Про повернення вулицям істо- 
ричних назв, перейменування парків куль- 
тури та відпочинку, станцій метро» від 
02.02.1993 № 16/116. Пролягає від Вербової 
вул. до Північної вул. Прилучаються: 
Тульська пл., Московський просп., Бога- 
тирська вул., Малиновського Маршала, 
вул., Дружби Народів, пл., Тимошенка 
Маршала, вул., Мінська пл., Героїв Дніпра, 
вул. 

Оборонна вулиця; Обо- 
ронная ул.; Oboronna vul. 
11178 (Солом’янський р-н). 
Пролягає від Червонозоря- 
ного просп. та Головка Ан- 
дрія, вул. до Народної вул. 

Прилучаються: Теремківський пров., Дон- 
ський пров. 

 
Оборонний провулок; Обо- 
ронный пер.; Oboronnyi prov. 
11179 (Солом’янський р-н). 
Пролягає від Народної вул. 
до тупика. Прилучається 
Скрипника Миколи, вул. 

 
Обсерваторна вулиця; Об- 
серваторная ул.; Observa- 
torna vul. 11180 (Шевченків- 
ський р-н). Виникла в 
серед. 19 ст. Пролягає від  

Бульварно-Кудрявської, вул. до Артема, 
вул. Прилучається Коцюбинського Юрія, 
вул. 

 
Обухівська вулиця; Обу- 
ховская ул.; Obukhivska vul. 
11181 (Святошинський р-н). 
Пролягає від Чорнобиль- 
ської вул. до кінця забудо- 
ви. Прилучаються: Проріз- 

на вул., Ульянова Володі, пров., Павленка, 
вул., Булаховського Академіка, вул., Нау- 
мова Генерала, вул., Фадєєва, вул., Федька 
Івана, вул., Антонова-Овсієнка, вул. 

 
Овочевий провулок; Ово- 
щной пер.; Ovochevyi prov. 
11182 (Шевченківський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про перейменування вулиць м. Києва» 
від 05.07.1955 № 857. Пролягає від Естон- 
ської вул. до тупика. 

177 
 



 
 

Овражний провулок; Ов- 
ражный пер.; Ovrazhnyi 
prov. 12105 (Солом’янський 
р-н). Сучасна назва з 1910. 
Пролягає від Дружньої вул. 
до кінця забудови. 

 
Овруцька вулиця; Овруч- 
ская ул.; Ovrutska vul. 11183 
(Шевченківський р-н). Га- 
зета «Кіевлянинъ» «О наи- 
меновании некоторых улиц 
и  площадей  в  Киеве»  від 

14.08.1869 № 95. Пролягає від Герцена, вул. 
до Нагірної вул. Прилучаються: Баггову- 
тівська вул., Делегатський пров., Поділь- 
ський узвіз, Тропініна, вул. 

 
Огарьова вулиця; Огаре- 
ва, ул.; Oharova vul. 11184 
(Святошинський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Тернопіль- 
ської вул. до Краснова Миколи, вул. При- 
лучаються: Алексухіна Василя, вул., Уліті- 
на Івана, вул. 

 
Огуречна вулиця; Огуреч- 
ная ул.; Ohurechna vul. 12033 
(Подільський р-н, СТ «Тюль- 
пан», «Арсеналець»). Проля- 
гає від Гречка Маршала, вул. 
до Кукурудзяного проїзду. 

 
Одеська вулиця; Одесская 
ул.; Odeska vul. 11185 (Со- 
лом’янський р-н). Пролягає 
від Героїв Севастополя, вул. 
до Суздальської вул. Прилу- 
чається Попельнянська вул. 

 
Одеська площа; Одесская 
пл.; Odeska pl. 11186 (Голо- 
сіївський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 
трудящих  «Про  впорядку- 

вання найменувань та перейменування ву- 
лиць м. Києва» від 15.11.1976 № 1345. Роз- 
ташована між Глушкова Академіка, 
просп., Заболотного Академіка, вул., Те- 
ремківською вул. та Кільцевою дорогою. 

 
Одоєвського вулиця; Одо- 
евского, ул.; Odoievskoho, 
vul. 11187 (Подільський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 
«Про найменування місь- 

ких вулиць» від 29.12.1953 № 2610. Проля- 
гає від Сирецької вул. до кінця забудови. 

 
Одоєвського провулок; 
Одоевского,   пер.;   Odoiev- 
skoho, prov. 11188 (Поділь- 
ський  р-н).  Рішення  вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 
дящих «Про найменування 

міських вулиць» від 29.12.1953 № 2610. 
Пролягає від Сирецької вул. до кінця забу- 
дови. Прилучається Лодигіна, пров. 

 
Озерна вулиця; Озерная 
ул.; Ozerna vul. 11189 (Дар- 
ницький р-н). Пролягає від 
Фрунзе, вул. до Дяченка, 
вул. Прилучаються: Деми- 
дівська вул. і Озерний пров. 

 
Озерна  вулиця;  Озерная 
ул.; Ozerna vul. 11190 (Обо- 
лонський р-н). Рішення ви- 
конавчого  комітету  Київ- 
ської  міської  ради  народ- 
них депутатів «Про найме- 
нування та впорядкування 

найменувань вулиць м. Києва» від 
06.09.1982 № 1479. Пролягає від Богатир- 
ської вул. до Оболонського просп. 

 
Озерна вулиця; Озерная 
ул.; Ozerna vul. 12726 (Свя- 
тошинський р-н, СТ «Нив- 
ки»). Пролягає паралельно 
Бударіна, вул. поруч з за- 
хідною межею міськради. 
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ва 128 вул. 

Озерна вулиця; Озерная 
ул.; Ozerna vul. 11191 (Со- 
лом’янський р-н). Сучасна 
назва з 1912. Пролягає від 
Преображенської, вул. до 
Червонозоряного просп. 
 
Озерна 1 вулиця; Озерная 
1 ул.; Ozerna 1 vul. 12168 
(Дарницький р-н, СТ «Озер- 
не», «Міжозерне»). Проля- 
гає від Західно-Кільцевої 
вул. до кінця забудови. 
 
Озерна 1 вулиця; Озерная 1 
ул.; Ozerna 1 vul. 12179 (Дар- 
ницький р-н, СТ «Блакитні 
піски»). Пролягає від Садової 
128 вул. до кінця забудови. 
 
Озерна 2 вулиця; Озерная 
2 ул.; Ozerna 2 vul. 12169 
(Дарницький р-н, СТ «Озер- 
не»). Пролягає від Західно- 
Кільцевої вул. до Східно- 
Дальньої вул. 
 
Озерна 2 вулиця; Озерная 2 
ул.; Ozerna 2 vul. 12180 (Дар- 
ницький р-н, СТ «Дружба»). 
Пролягає від Садової 126 вул. 
до кінця забудови. Прилуча- 
ються: Садова 127 вул., Садо- 
 
 
Озерна 3 вулиця; Озерная 
3 ул.; Ozerna 3 vul. 12170 
(Дарницький р-н, СТ «Озер- 
не», «Міжозерне»). Проля- 
гає від Західно-Кільцевої 
вул. до Східно-Дальньої вул. 
 
Озерна 3 вулиця; Озерная 3 
ул.; Ozerna 3 vul. 12181 (Дар- 
ницький р-н, СТ «Дружба»). 
Пролягає від Садової 127 
вул. до кінця забудови. При- 
лучається Садова 128 вул. 

Озерна 4 вулиця; Озерная 
4 ул.; Ozerna 4 vul. 12171 
(Дарницький р-н, СТ «Між- 
озерне»). Пролягає від Захід- 
но-Кільцевої вул. до Східно- 
Дальньої вул. 

 
Озерна 5 вулиця; Озер- 
ная  5  ул.;  Ozerna  5  vul. 
12172  (Дарницький  р-н, 
СТ «Міжозерне»). Проля- 
гає від Західно-Кільцевої 
вул.   до   Східно-Дальньої 

вул. Переривається озером. 
 

Озерна 7 вулиця; Озерная 7 
ул.; Ozerna 7 vul. 12174 
(Дарницький р-н). Пролягає 
паралельно Західно-Кільце- 
вій  вул.  та  Озерній  8  вул. 
Прилучається    Озерна    15 

вул. (Нижні сади). 
 

Озерна 8 вулиця; Озерная 8 
ул.; Ozerna 8 vul. 12175 
(Дарницький р-н). Пролягає 
паралельно Озерній 7 вул. 
Прилучається Озерна 15 вул. 
(Нижні сади). 

 
Озерна 14 вулиця; Озерная 
14 ул.; Ozerna 14 vul. 12176 
(Дарницький р-н). Пролягає 
від безіменного проїзду до 
Озерної 5 вул. до Східно- 
Дальньої вул. (Нижні сади). 

 
Озерна 15 вулиця; Озерная 
15 ул.; Ozerna 15 vul. 12177 
(Дарницький р-н). Пролягає 
від Західно-Кільцевої вул. 
до Східно-Дальньої вул. 
(Нижні сади). Прилучають- 

ся: Озерна 7 вул., Озерна 8 вул. 
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Озерна 16 вулиця; Озерная 
16 ул.; Ozerna 16 vul. 12178 
(Дарницький р-н). Пролягає 
від безіменного проїзду до 
Озерної 15 вул. до кінця за- 
будови (Нижні сади). 

 
Озерний провулок; Озер- 
ный пер.; Ozernyi prov. 
11192 (Дарницький р-н). 
Пролягає від Озерної вул. 
до Дяченка, вул. 

 
Окіпної Раїси вулиця; 
Окипной Раисы, ул.; Okip- 
noi Raisy, vul. 11193 (Дні- 
провський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про найменування та пере- 
йменування вулиць і площ м. Києва» від 
20.07.1965 № 1270. Пролягає від Раскової 
Марини, вул. до мосту через Русанівський 
канал, що сполучає вулицю з Русанів- 
ською наб. Прилучається Флоренції, вул. 

 
Олевська вулиця; Олевская 
ул.; Olevska vul. 11194 (Свя- 
тошинський р-н). Пролягає 
від Підлісної вул. до Робіт- 
ничої  вул.  Прилучаються: 
Лісорубна вул., Корсунська 

вул., Бахмацька вул. та Гаршина, вул. 
 

Олегівська вулиця; Олегов- 
ская ул.; Olehivska vul. 11195 
(Шевченківський р-н). Газе- 
та «Кіевлянинъ» «О наиме- 
новании некоторых улиц и 
площадей    в    Киеве»    від 

14.08.1869 № 95. Пролягає від Нижній Вал, 
вул. до Лук’янівської вул. 

 
Олександрівська вулиця; 
Александровская ул.; Olek- 
sandrivska vul. 12034 (Дес- 
нянський р-н). Рішення Ки- 
ївської  міської  ради  «Про 

найменування нової вулиці у Деснянському 
районі м. Києва» від 10.11.2011 № 588/6824. 
Пролягає на о. Трухановому, веде до бази 
відпочинку ВАТ «Укртелеком». 

 
Олександрівська вулиця; 
Александровская ул.; Olek- 
sandrivska vul. 11196 (Шев- 
ченківський р-н). Виникла у 
1-й третині 20 ст. Пролягає 
від Перемоги, просп. до Ес- 

тонської вул. Прилучається Невський пров. 
 

Олексіївська вулиця; Алек- 
сеевская ул.; Oleksiivska vul. 
11197 (Солом’янський р-н). 
Постанова виконавчого ко- 
мітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про впорядкування найменувань площ, 
вулиць та провулків м. Києва» від 
06.12.1944 № 286/2. Виникла на поч. 20 ст. 
Пролягає від Солом’янської вул. до Киши- 
нівської вул. Прилучаються: 
Преображенська, вул., проїзд до Озерної 
вул., Черво- нозоряний просп., Громової 
Уляни, вул., Корсунь-Шевченківська вул., 
Можайська вул. 

 
Олени Пчілки вулиця; 
Олены Пчилки, ул.; Oleny 
Pchilky, vul. 11198 (Дарни- 
цький р-н). Розпорядження 
Київської міської ради на- 
родних депутатів та Київ- 

ської міської державної адміністрації «Про 
найменування нових вулиць на масиві 
Осокорки-Позняки Харківського району 
м. Києва» від 13.07.1993 № 96/737. Проля- 
гає від Григоренка Петра, просп. до Драго- 
манова Михайла, вул. 

 
Оленівська вулиця; Еле- 
новская ул.; Olenivska vul. 
11199 (Подільський р-н). Ві- 
дома з 19 ст. Пролягає від 
Фрунзе, вул. до Набережно- 
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Лугової вул. Прилучаються: Костянтинів- 
ська вул., Межигірська вул., Турівська вул. 

 
Олійника Степана вули- 
ця; Олейника Степана, ул.; 
Oliinyka Stepana, vul. 11200 
(Дарницький р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради народних 

депутатів «Про повернення вулицям істо- 
ричних назв, найменування і переймену- 
вання площі і вулиць у м. Києві, а також 
впорядкування нумерації окремих будин- 
ків» від 13.02.1990 № 149. Пролягає від Ре- 
вуцького, вул. до тупика. 

 
Ольгинська вулиця; Оль- 
гинская ул.; Olhynska vul. 
11201 (Печерський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
народних  депутатів  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
07.08.1984 № 714. Пролягає від Франка Іва- 
на, пл. та Городецького Архітектора, вул. 
до Інститутської вул. 

 
Ольжича вулиця; Ольжи- 
ча, ул.; Olzhycha, vul. 11202 
(Шевченківський р-н). Роз- 
порядження Київської місь- 
кої ради народних депута- 
тів   та   Київської   міської 

державної адміністрації «Про повернення 
вулицям історичних назв, перейменуван- 
ня парків культури та відпочинку, станцій 
метро» від 02.02.1993 № 16/116. Пролягає 
від Теліги Олени, вул. до Сирецької вул. 
Прилучаються: Бакинський пров., Грекова 
Академіка, вул., Бакинська вул., Берлін- 
ського Максима, вул. 

навчого комітету Київської міської ради де- 
путатів трудящих «Про впорядкування на- 
йменувань  та  перейменування  вулиць 
м. Києва» від 15.11.1976 № 1345. Пролягає 
від Вітрука Генерала, вул. до тупика. При- 
лучаються: Пантелькіна Анатолія, вул., 
Степанченка Василя, вул. 

 
Оранжерейна вулиця; 
Оранжерейная ул.; Oran- 
zhereina vul. 11204 (Шев- 
ченківський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про найменування міських 
вулиць» від 29.12.1953 № 2610. Пролягає 
від Дегтярівської вул. до Мельникова, вул. 
Прилучається Дорогожицька вул. 

 
Орбітна вулиця; Орбитная 
ул.; Orbitna vul. 11205 (Голо- 
сіївський р-н). Постанова 
бюро Київського міського 
комітету Компартії України 
та виконкому Київської місь- 

кої ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання та перейменування вулиць міста Киє- 
ва» від 15.07.1958 № 1249. Пролягає від 
Планетної вул. (двічі), утворюючи півколо. 

 
Організаторська вулиця; 
Организаторская ул.; Orha- 
nizatorska vul. 11206 (Со- 
лом’янський р-н). Постано- 
ва бюро Київського місь- 
кого   комітету   Компартії 

України та виконкому Київської міської 
ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання та перейменування вулиць міста Ки- 
єва» від 15.07.1958 № 1249. Пролягає від 
Кондукторської вул. до Радісної вул. 

 

Онискевича Григорія ву- 
лиця; Онискевича Григо- 
рия, ул.; Onyskevycha Hryho- 
riia, vul. 11203 (Святошин- 
ський  р-н).  Рішення  вико- 

Орлика Пилипа вулиця; 
Орлика Филиппа, ул.; Orly- 
ka Pylypa, vul. 11207 (Печер- 
ський р-н). Розпорядження 
Київської  міської  ради  на- 
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родних депутатів та Київської міської дер- 
жавної адміністрації «Про повернення ву- 
лицям історичних назв, перейменування 
парків культури та відпочинку, станцій ме- 
тро» від 02.02.1993 № 16/116. Пролягає від 
Шовковичної вул. до Костя Гордієнка, пров. 
Прилучаються: Липська вул., Виноградний 
пров., Богомольця Академіка, вул. 

 
Орловська вулиця; Орлов- 
ская ул.; Orlovska vul. 11208 
(Шевченківський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Орлов- 
ського пров. до Щусєва, вул. Прилучається 
Вавілових, вул. 

 
Орловський провулок; 
Орловский пер.; Orlovskyi 
prov. 11209 (Шевченків- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування міських ву- 
лиць» від 29.12.1953 № 2610. Пролягає від 
Ризької вул. до Щусєва, вул. 

 
Орська вулиця; Орская ул.; 
Orska vul. 11210 (Поділь- 
ський р-н). Рішення виконав- 
чого комітету Київської місь- 
кої ради депутатів трудящих 
«Про перейменування ву- 

лиць м. Києва» від 05.07.1955 № 857. Проля- 
гає від Золочевської вул. до Косенка, вул. 

 
Орхідейна вулиця; Орхи- 
дейная ул.; Orkhideyna vul. 
12140 (Дарницький р-н). 
Пролягає від Північно-Озер- 
ного 3 пров. до кінця забудо- 
ви (Нижні сади). Прилуча- 

ються: Соборна вул., Північно-Озерний 1 
пров., Північно-Озерний 2 пров. 

Освіти вулиця; Просвеще- 
ния, ул.; Osvity, vul. 11211 
(Солом’янський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради де- 
путатів трудящих «Про на- 
йменування    міських    ву- 

лиць» від 29.12.1953 № 2610. Пролягає від 
Повітрофлотського просп. до Кривоноса 
Максима, вул. 

 
Осиповського вулиця; 
Осиповского,  ул.;  Osypov- 
skoho,  vul.  11212  (Поділь- 
ський  р-н).  Рішення  вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 
дящих «Про найменування 

та перейменування вулиць м. Києва» від 
20.08.1957 № 1428. Рішення виконавчого 
комітету Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць, площ та парків міста» від 
21.11.1961 № 2259. Пролягає від Вишгород- 
ської вул. до Канівської вул. Прилучають- 
ся: Вітряні Гори, вул., Бестужева Олексан- 
дра, вул., Бестужева Олександра, пров., 
Межова вул., Світлицького, вул., Золочев- 
ська вул. 

 
Осіння   вулиця;   Осенняя 
ул.; Osinnia vul. 11213 (Свя- 
тошинський  р-н).  Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради народних 
депутатів   «Про   наймену- 
вання  та  перейменування 

вулиць м. Києва» від 17.06.1985 № 500. 
Пролягає від Уборевича Командарма, вул. 
до Булаховського Академіка, вул. Прилу- 
чаються: Свєтлова Михайла, вул., Купріна, 
вул., Шкільна вул., Чорнобильський пров., 
Бучанська вул., Прорізний пров., проїзд до 
Прорізної вул., Ульянова Володимира, 
пров., Маршака, вул., Мальовнича вул. 
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Оскольська вулиця; Оско- 
льская ул.; Oskolska vul. 
11214 (Голосіївський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів трудящих «Про 
перейменування       вулиць 

м. Києва» від 05.07.1955 № 857. Пролягає 
від початку забудови до Науки, просп. 
Прилучається Цимбалів Яр, пров. 

 
Оскольський провулок; 
Оскольский пер.; Oskol- 
skyi prov. 11215 (Голосіїв- 
ський р-н). Сучасна назва 
з 1950. Пролягає від Мало- 
китаївської  вул.  до  Ціол- 

ковського, вул. 
 

Осокорська вулиця; Осо- 
корская ул.; Osokorska vul. 
11216 (Дарницький р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Зарічної 
вул. (двічі), утворюючи півколо. Прилуча- 
ється Осокорський пров. 

 
Осокорський провулок; 
Осокорский пер.; Osokor- 
skyi prov. 11217 (Дарниць- 
кий р-н). Рішення виконав- 
чого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про перейменування вулиць м. Ки- 
єва» від 05.07.1955 № 857. Пролягає від Осо- 
корської вул. до кінця забудови. 

 
Остапа Вишні вулиця; Ос- 
тапа Вишни, ул.; Ostapa 
Vyshni, vul. 11218 (Печер- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування та переймену- 
вання  вулиць  м.  Києва»  від  20.08.1957 
№ 1428. Пролягає від Менделєєва, вул. (дві- 
чі). Прилучається Філатова Академіка, вул. 

Остерська вулиця; Остер- 
ская ул.; Osterska vul. 11219 
(Дніпровський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради де- 
путатів трудящих «Про на- 

йменування міських вулиць» від 29.12.1953 
№ 2610. Пролягає від Марганецької вул. до 
Новоросійської вул. 

 
Остерський провулок; 
Остерский пер.; Osterskyi 
prov. 11220 (Дніпровський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Марга- 
нецької вул. до Новоросійської вул. 

 
Острівна вулиця; Остров- 
ная ул.; Ostrivna vul. 11221 
(Голосіївський р-н). Поста- 
нова бюро Київського місь- 
кого комітету Компартії 
України та виконкому Ки- 

ївської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про  найменування  та  перейменування 
вулиць міста Києва» від 15.07.1958 № 1249. 
Пролягає від Новопирогівської вул. до кін- 
ця   забудови.   Прилучаються:   Охотська 
вул., проїзд до Столичного шосе. 

 
Острівна 1 вулиця; Остров- 
ная  1  ул.;  Ostrivna  1  vul. 
12363 (Голосіївський р-н, 
СТ «Блакитна затока»). 
Пролягає на о. Водників 
вздовж  узбережжя  Дніпра 

від мосту до кінця забудови. 
 

Острівна 2 вулиця; Ост- 
ровная 2 ул.; Ostrivna 2 vul. 
12364 (Голосіївський р-н, 
СТ «Блакитна затока»). 
Пролягає на о. Водників від 
Острівної 1 вул. до кінця за- 

будови. 
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Островського Миколи ву- 
лиця; Островского Нико- 
лая, ул.; Ostrovskoho 
Mykoly, vul. 11222 (Дар- 
ницький р-н). Пролягає від 
проїзду без назви до Польо- 
вої вул. Прилучається Ост- 

ровського, пров. 
 

Островського Миколи ву- 
лиця; Островского Нико- 
лая, ул.; Ostrovskoho Mykoly, 
vul. 11223 (Солом’янський 
р-н). Постанова Президії 
Київської міської ради ро- 

бітничих, селянських та червоноармій- 
ських депутатів «Про перейменування ву- 
лиць м. Києва» від 11.11.1938 № 1082/6. 
Постанова виконавчого комітету Київської 
міської ради депутатів трудящих «Про впо- 
рядкування найменувань площ, вулиць та 
провулків м. Києва» від 06.12.1944 № 286/2. 
Пролягає від Кривоноса Петра, пл. до Лип- 
ківського Василя Митрополита, вул. При- 
лучаються: Кірпи Георгія, вул., Платонів- 
ський пров., Платонівська вул., Стадіонна 
вул., Островського Миколи, пров. 

 
Островського Миколи 
провулок; Островского Ни- 
колая, пер.; Ostrovskoho My- 
koly, prov. 11224 (Солом’ян- 
ський р-н). Постанова Пре- 
зидії Київської міської ради 

робітничих, селянських та червоноармій- 
ських депутатів «Про перейменування ву- 
лиць м. Києва» від 11.11.1938 № 1082/6. По- 
станова виконавчого комітету Київської 
міської ради депутатів трудящих «Про 
впорядкування найменувань площ, вулиць 
та  провулків  м.  Києва»  від  06.12.1944 
№ 286/2. Пролягає від Островського Ми- 
коли, вул. до тупика. 

 
Охотська вулиця; Охот- 
ская ул.; Okhotska vul. 11225 
(Голосіївський р-н). Сучас- 
на назва з 1957. Пролягає 
від Столичного шосе до 
Острівної вул. 

Охотський провулок; 
Охотский пер.; Okhotskyi 
prov. 11226 (Голосіївський 
р-н). Сучасна назва з 1957. 
Пролягає від Чапаєвського 
шосе до Столичного шосе. 

 
Охтирська вулиця; Ахтыр- 
ская ул.; Okhtyrska vul. 11227 
(Солом’янський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету Ки- 
ївської міської ради депута- 
тів  трудящих  «Про  пере- 

йменування вулиць м. Києва» від 05.07.1955 
№ 857. Пролягає від Каменярів, вул. до Кай- 
сарова, вул. та Охтирського, пров. 

 
Охтирський провулок; 
Ахтырский пер.; Okhtyrskyi 
prov. 11228 (Голосіївський 
р-н). Сучасна назва з 1954. 
Пролягає від Трутенка 
Онуфрія, вул. до Кайсаро- 

ва, вул. та Охтирської вул. 
 

Очаківська вулиця; Оча- 
ковская ул.; Ochakivska vul. 
11229 (Солом’янський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Соціаліс- 
тичної вул. до Волинської вул. Прилуча- 
ються: Очаківський пров., Керченська вул. 

 
Очаківський провулок; 
Очаковский пер.; Ochakiv- 
skyi prov. 11230 (Солом’ян- 
ський р-н). Сучасна назва з 
1953. Пролягає від Донецької 
вул. до Очаківської вул. 

 
Павленка вулиця; Павлен- 
ко, ул.; Pavlenka, vul. 11231 
(Святошинський р-н). Ви- 
никла у 1-й пол. 20 ст. Про- 
лягає від Обухівської вул. 
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до Антонова-Овсієнка, вул. Прилучають- 
ся: Ушакова Миколи, вул., Криленка, вул., 
Павленка, пров., Фадєєва, вул., Федька Іва- 
на, вул. 

 
Павленка провулок; Павлен- 
ко, пер.; Pavlenka, prov. 11232 
(Святошинський р-н). Виник 
у 1-й пол. 20 ст. Пролягає від 
Павленка, вул. до Антонова- 
Овсієнка, вул. Прилучають- 

ся: Котика Валі, вул., Федька Івана, вул. 
 

Павлівська вулиця; Пав- 
ловская ул.; Pavlivska vul. 
11233 (Шевченківський р-н). 
Постанова виконавчого ко- 
мітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про впорядкування найменувань площ, 
вулиць та провулків м. Києва» від 
06.12.1944 № 286/2. Пролягає від Гоголів- 
ської вул. та Коцюбинського Юрія, вул. до 
Чорновола В’ячеслава, вул. Прилучаються: 
Тургенєвська вул., Дмитрівська вул., Золо- 
тоустівська вул. 

 
Павлоградська вулиця; 
Павлоградская ул.; Pavloh- 
radska vul. 11234 (Поділь- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування міських ву- 
лиць» від 29.12.1953 № 2610. Пролягає від 
Сирецької вул. до кінця забудови. 

 
Палладіна Академіка прос- 
пект; Палладина Академика, 
просп.; Palladina Akademika, 
prosp. 11235 (Святошинський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету   Київської   міської 

ради депутатів трудящих «Про впорядку- 
вання найменувань та перейменування ву- 
лиць м. Києва» від 19.03.1973 № 431. Рішення 
виконавчого комітету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про впорядкування 
найменувань та перейменувань вулиць і 
площ м. Києва» від 21.03.1977 № 410. Проля- 
гає від Перемоги, просп. і Кільцевої дороги 
до Гостомельської пл. Прилучаються: Пу- 
шиної Феодори, вул., Стуса Василя, вул., 
Ірпінська вул., Доброхотова Академіка, 
вул., Уборевича Командарма, вул., Вернад- 
ського Академіка, бульв., Булаховського 
Академіка, вул., Наумова Генерала, вул., 
Малинська вул., Робітнича вул., залізнич- 
ний шляхопровід, Пономарьова, вул., Пло- 
дова вул., Газопровідна вул. 

 
Панаса Мирного вулиця; 
Панаса Мирного, ул.; Pana- 
sa Myrnoho, vul. 11236 (Пе- 
черський р-н). Решение ис- 
полнительного комитета 
Киевского  городского  Со- 

вета депутатов трудящихся «Об увекове- 
чении памяти выдающегося писателя – 
классика украинской литературы Панаса 
Мирного (А. Я. Рудченко)» от 30.05.1949 
№ 1026. Пролягає від Московської вул. до 
тупика. Прилучаються: Гусовського, вул., 
Панаса Мирного, пров., прохід до Перво- 
майського Леоніда, вул. 

 
Панаса Мирного прову- 
лок; Панаса Мирного, пер.; 
Panasa Myrnoho, prov. 11237 
(Печерський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про перейменування ву- 
лиць м. Києва» від 05.07.1955 № 857. 
Пролягає від Панаса Мирного, вул. до ту- 
пика. 

 
Панельна вулиця; Панель- 
ная ул.; Panelna vul. 11238 
(Дніпровський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради де- 
путатів трудящих «Про на- 

йменування  та  перейменування  вулиць 
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м. Києва» від 13.10.1959 № 1710. Пролягає 
від Луначарського, пл. до кінця забудови. 

 
Панорамна вулиця; Пано- 
рамная ул.; Panoramna vul. 
11239 (Голосіївський р-н). 
Постанова бюро Київсько- 
го міського комітету Ком- 
партії України та виконко- 

му Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць міста Києва» від 15.07.1958 
№ 1249. Пролягає від Лисогірської вул. до 
Науки, просп. Прилучаються: Жигулів- 
ська вул., Ракетна вул. 

 
Пантелькіна Анатолія ву- 
лиця; Пантелькина Анато- 
лия, ул.; Pantelkina Anatoliia, 
vul. 11240 (Святошинський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету  Київської  міської 

ради народних депутатів «Про переймену- 
вання та найменування окремих  вулиць 
м. Києва» від 07.04.1980 № 453. Пролягає від 
Онискевича Григорія, вул. до Краснова Ми- 
коли, вул. Прилучаються: Хмельницька 
вул., Звенигородська вул., Алексухіна Васи- 
ля, вул., Улітіна Івана, вул. 

 
Панфіловців вулиця; Пан- 
филовцев, ул.; Panfilovtsiv, 
vul. 11241 (Печерський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Старона- 
водницької вул. до Лаврської вул. Прилу- 
чаються: Редутна вул., Реута Михайла, 
пров., Редутний пров., Панфіловців, вул., 
Радіальна вул., Козятинська вул. 

 
Панфіловців провулок; 
Панфиловцев, пер.; Pan- 
filovtsiv, prov. 11242 (Пе- 
черський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 

ської міської ради депутатів трудящих 
«Про перейменування вулиць м. Києва» 
від 05.07.1955 № 857. Пролягає від Панфі- 
ловців, вул. (двічі, утворюючи півколо). 

 
Панча Петра вулиця; Пан- 
ча Петра, ул.; Pancha Petra, 
vul. 11243 (Оболонський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   народних   депутатів 

«Про найменування нових вулиць м. Киє- 
ва» від 17.05.1989 № 440. Пролягає від Бе- 
режанської вул. до кінця забудови. 

 
Паньківська вулиця; Па- 
ньковская ул.; Pankivska vul. 
11244 (Голосіївський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
народних   депутатів   «Про 

повернення вулицям історичних назв, на- 
йменування та перейменування вулиць, 
станцій метро та нового мостового перехо- 
ду в м. Києві» від 19.10.1990 № 905. Проля- 
гає від Толстого Льва, вул. до Жилянської 
вул. Прилучаються: Микільсько-Ботанічна 
вул., Саксаганського, вул. 

 
Паркова вулиця; Парковая 
ул.; Parkova vul. 11245 (По- 
дільський р-н). Пролягає 
від Білицької вул. до Пол- 
кового пров. Прилучають- 
ся:   Копайгородська   вул., 

Таврійський пров., Білицький пров., Пар- 
ковий пров., Переяславська вул., Вітчизня- 
на вул., Глухівська вул., Красноводська 
вул., Красноводський пров., Городищен- 
ська вул., Зимова вул., Піхотний пров. 

 
Паркова дорога; Парковая 
дорога; Parkova doroha 
11246 (Печерський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 
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найменування та перейменування вулиць і 
площ м. Києва» від 26.08.1963 № 1247. Про- 
лягає від Петрівської алеї до Андрія Пер- 
возванного, пл. 

 
Парковий провулок; Пар- 
ковый пер.; Parkovyi prov. 
11247 (Подільський р-н). 
Рішення виконавчого ко- 
мітету Київської міської 
ради депутатів трудящих 

«Про перейменування вулиць м. Києва» 
від 05.07.1955 № 857. Пролягає від Білиць- 
кої вул. до Замковецької вул. Прилуча- 
ються: Паркова вул., проїзд до Білицько- 
го пров. 

 
Парникова вулиця; Пар- 
никовая ул.; Parnykova vul. 
11248 (Голосіївський р-н, 
СТ «Мічурінець»). Проля- 
гає від Кащенка Академіка, 
вул. до Квітки-Основ’янен- 

ка, вул. Прилучається Корчуватський 
пров. (двічі). 

 
Паровозна вулиця; Паро- 
возная ул.; Parovozna vul. 
11249 (Дніпровський р-н). 
Рішення виконавчого ко- 
мітету Київської міської 
ради депутатів трудящих 

«Про найменування та перейменування 
вулиць м. Києва» від 20.08.1957 № 1428. 
Пролягає від Сеноманської вул. до кінця 
забудови. 

 
Паровозний провулок; Па- 
ровозный пер.; Parovoznyi 
prov. 11250 (Дніпровський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про найменування та перейменування 
вулиць м. Києва» від 20.08.1957 № 1428. 
Пролягає від Сеноманської вул. до кінця 
забудови. 

Патона Академіка прову- 
лок; Патона Академика, 
пер.; Patona Akademika, prov. 
11251 (Подільський р-н). Рі- 
шення виконавчого комітету 
Київської міської ради депу- 

татів трудящих «Про перейменування ву- 
лиць м. Києва» від 05.07.1955 № 857. Про- 
лягає від «Правди», просп. до Западинської 
вул. 

 
Паторжинського вулиця; 
Паторжинского, ул.; Pator- 
zhynskoho, vul. 11252 (Шев- 
ченківський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про найменування та пере- 
йменування вулиць і площ м. Києва» від 
30.12.1962 № 2216. Пролягає від Прорізної 
вул. до Ірининської вул. Прилучається Ма- 
лопідвальна вул. 

 
Патріотів вулиця; Патри- 
отов, ул.; Patriotiv, vul. 
11253 (Солом’янський р-н). 
Пролягає від Галана Ярос- 
лава, вул. до Шепелєва 
Миколи, вул. Прилучають- 

ся: Чернівецька вул., Піддубного Івана, 
вул., Чернишевського, вул., Героїв Севас- 
тополя, вул., Попельнянська вул., Суз- 
дальська вул. 

 
Паустовського вулиця; 
Паустовского, ул.; Paustov- 
skoho, vul. 11254 (Солом’ян- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування та переймену- 
вання вулиць і площ м. Києва» від 
29.07.1968 № 1306. Пролягає від Галана 
Ярослава, вул. до  Героїв  Севастополя, 
вул. Прилучаються: Чернівецька вул., 
Піддубного Івана, вул., Чернишевського, 
вул. 
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Пашківська вулиця; Паш- 
ковская ул.; Pashkіvska vul. 
11255 (Святошинський р-н). 
Рішення Київської міської 
ради «Про найменування 
вулиць   у   м.   Києві»   від 

25.05.2011 № 190/5577. Пролягає в межах 
території колективу індивідуальних забу- 
довників «Чайка». 

 
Первомайського Леоніда 
вулиця; Первомайского 
Леонида, ул.; Pervomaisko- 
ho Leonida, vul. 11256 (Пе- 
черський р-н). Рішення ви- 
конавчого  комітету  Київ- 

ської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про впорядкування найменувань та пе- 
рейменування вулиць м. Києва» від 
16.12.1974 № 1476. Пролягає від Мечніко- 
ва, вул. до кінця забудови. Прилучається 
Печерський узвіз. Сполучається сходами 
з Панаса Мирного, вул., Лесі Українки, 
бульв. 

 
Передова вулиця; Пере- 
довая ул.; Peredova vul. 
11257 (Голосіївський р-н). 
Виникла у 1-й пол. 20 ст. 
Пролягає від Столичного 
шосе до Заболотного Ака- 

деміка, вул. і Лазурної вул. 
 

Перемоги вулиця; Победы, 
ул.; Peremohy, vul. 11258 
(Святошинський р-н). Су- 
часна назва з 1975. Проля- 
гає від Кільцевої дороги до 
Бетховена, вул. 

Перемоги площа; Победы, 
пл.; Peremohy, pl. 11259 
(Шевченківський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

зміну найменувань вулиць» від 03.01.1952 
№ 5. Розташована між Перемоги, просп., 
Шевченка Тараса, бульв., Бульварно-
Кудрявською, вул., Золотоустівською вул., 
Дмитрівською вул., Гончара Олеся, вул., 
Саксаганського, вул., Старовокзальною 
вул. 

 
Перемоги проспект; Побе- 
ды, просп.; Peremohy, prosp. 
11260 (Шевченківський р-н, 
Святошинський р-н, Со- 
лом’янський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 

ської міської ради депутатів трудящих «О 
преименовании Брест-Литовского про- 
спекта и части бульвара Шевченко на про- 
спект Победы» від 27.03.1985 № 285. Проля- 
гає від Перемоги, пл. до Брест-Литовського 
шосе. Прилучаються: Повітрофлотський 
просп., Чорновола В’ячеслава, вул., Шолу- 
денка, вул., Тимофєєвої Галі, вул., Василев- 
ської Ванди, вул., Політехнічний пров., 
Брест-Литовський пров., Зоологічна вул., 
Янгеля Академіка, вул., Польовий пров., 
Гетьмана Вадима, вул., Довженка Олексан- 
дра, вул., Нестерова, вул., Гарматна вул., 
Шутова Полковника, вул., Шпака Миколи, 
вул., Василенка Миколи, вул., Дегтярівська 
вул., Лагерна вул., Дружківська вул., Щер- 
бакова, вул., Горбачова Омеляна, вул., 
Олександрівська вул., Невська вул., Чистя- 
ківська вул., Туполєва Академіка, вул., Екс- 
каваторна вул., Святошинська вул., Вітрука 
Генерала, вул., Петрицького Анатолія, вул., 
Вернадського Академіка, бульв., Краснова 
Миколи, вул., Крамського Івана, вул., Се- 
машка, вул., Кричевського Федора, вул., 
Палладіна Академіка, просп., Кільцева до- 
рога, Живописна вул., Чорнобильська вул., 
Ушакова Миколи, вул. 
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Переяславська вулиця; 
Переяславская ул.; Pereias- 
lavska vul. 11261 (Дарниць- 
кий р-н). Пролягає від Лені- 
на, вул. та Будьонного 
Маршала, вул. до межі місь- 

кради. Прилучаються: Комінтерну, 1 пров., 
Комінтерну, вул., Комінтерну, 2 пров., Ко- 
мінтерну, 3 пров. 

 
Переяславська вулиця; Пе- 
реяславская ул.; Pereiaslavska 
vul. 11262 (Подільський р-н). 
Пролягає від Білицької вул. 
до Замковецької вул. Прилу- 
чаються: Паркова вул., Пол- 

кова вул. 
 

Перова бульвар; Перова, 
бульв.; Perova, bulv. 11263 
(Дніпровський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради де- 
путатів трудящих «Про на- 

йменування та перейменування вулиць 
м. Києва» від 20.08.1957 № 1428. Рішення 
виконавчого комітету Київської міської 
ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання та перейменування вулиць м. Киє- 
ва» від 10.09.1968 № 1494. Пролягає від Ви- 
зволителів, просп. та Воскресенської вул. 
до Ватутіна Генерала, просп. та Керчен- 
ської пл. Прилучаються: Навої Алішера, 
просп., Запорожця Петра, вул., Стальсько- 
го Сулеймана, вул., Микитенка Івана, вул., 
Кибальчича Миколи, вул. 

 
Перовської Софії вулиця; 
Перовской Софьи, ул.; Pe- 
rovskoi Sofii, vul. 11264 
(Шевченківський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць м. Києва» від 
20.08.1957 № 1428. Пролягає від Перемо- 
ги, просп. до Дегтярівської вул. Прилуча- 
ються: Желябова, вул., Потьє Ежена, вул. 

Перспективна вулиця; 
Перспективная ул.; Perspek- 
tyvna vul. 11265 (Печерський 
р-н). Пролягає від Лумумби 
Патріса, вул. до Чигоріна, 
вул. Прилучається Раєвсько- 

го Миколи, вул. 
 

Перша вулиця; Первая 
ул.; Persha vul. 12568 (Обо- 
лонський р-н, СТ «Чорно- 
билець-2001»). Пролягає 
від початку забудови (по- 
близу дорожньої розв’язки 

на Богатирській вул.) до кінця забудови. 
Прилучаються: Третя вул., Четверта вул., 
Шоста вул. 

 
Першого Травня вулиця; 
Первого Мая, ул.; Pershoho 
Travnia, vul. 11266 (Дар- 
ницький р-н). Пролягає від 
Леніна, вул. до Автотран- 
спортної вул. та Червоноар- 

мійської вул. 
 

Пестеля Павла вулиця; 
Пестеля Павла, ул.; Pestelia 
Pavla, vul. 11267 (Шевчен- 
ківський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про найменування та перейме- 
нування  вулиць  м.  Києва»  від  27.12.1971 
№ 2061. Рішення виконавчого комітету Ки- 
ївської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про впорядкування найменувань та пере- 
йменування вулиць м. Києва» від 31.05.1976 
№ 296. Пролягає від Перемоги, пл. та Жи- 
лянської вул. до Старовокзальної вул. 

 
Петлюри Симона вулиця; 
Петлюры Симона, ул.; Petliu- 
ry Symona, vul. 11268 (Шев- 
ченківський р-н). Рішення 
Київської міської ради «Про 
перейменування   вулиці   у 
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Шевченківському районі міста Києва» від 
18.06.2009 № 634/1690. Пролягає від Шев- 
ченка Тараса, бульв. до Вокзальної пл. При- 
лучаються: Назарівська, вул., 
Саксаганського, вул., Жилянська вул. 

Петровського вулиця; Пе- 
тровского, ул.; Petrovskoho, 
vul. 11273 (Солом’янський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 

ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання та перейменування вулиць і площ 
м. Києва» від 26.01.1961 № 146. Пролягає 
від Пітерської вул. до Уманської вул. При- 
лучається Міцкевича Адама, вул. 

 

Петрицького Анатолія ву- 
лиця; Петрицкого Анато- 
лия, ул.; Petrytskoho Anato- 
liia, vul. 11269 (Святошин- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 

міської ради депутатів трудящих «Про 
найменування та перейменування вулиць і 
площ м. Києва» від 20.07.1965 № 1270. Про- 
лягає від Перемоги, просп. до кінця забу- 
дови. Прилучаються: Львівська вул., Вер- 
ховинна вул., Котельникова Михайла, вул., 
Відпочинку, вул. 

 
Петрівська алея; Петров- 
ская ал.; Petrivska al. 11270 
(Печерський р-н). Сучасна 
назва з 1912. Пролягає від 
Грушевського Михайла, вул. 
до Паркової дороги. 

 
Петрівська вулиця; Пе- 
тровская ул.; Petrivska vul. 
11271 (Шевченківський р-н). 
Сучасна назва з 1907. Про- 
лягає від Глибочицької вул. 
до кінця забудови. 

 
Петровського вулиця; Пе- 
тровского, ул.; Petrovskoho, 
vul. 11272 (Деснянський р-н). 
Пролягає від Толстого, вул. 
до Макаренка, вул. Прилуча- 
ються: Щорса, вул., Сєдова, 

вул. (Троєщина). 

Петропавлівська вулиця; 
Петропавловская ул.; Petro- 
pavlivska vul. 11274 (Поділь- 
ський р-н). Сучасна назва з 
1883. Пролягає від Фрунзе, 
вул. до Бакинської вул. та 

Верболозної вул. Прилучаються: Копилів- 
ська вул., Захарівська вул., Рилєєва, вул., 
Лютневий пров., Верболозний пров., Ряс- 
ний пров. 

 
Петропавлівська площа; 
Петропавловская пл.; Petro- 
pavlivska pl. 11784 (Оболон- 
ський р-н). Рішення Київ- 
ської міської ради «Про 
повернення історичних назв 

та перейменування вулиць, площ, провул- 
ків у місті Києві» від 13.11.2014 № 373/373. 
Розташована між Фрунзе, вул. та проїздом 
без назви до Скляренка Семена, вул. 

 
 
 
 

Петропавлівський прову- 
лок; Петропавловский пер.; 
Petropavlivskyi prov. 11275 
(Подільський р-н). Виник у 
1-й чверті 20 ст. Пролягає 
від   Петропавлівської   вул. 

(двічі, утворюючи півколо). 
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Петрусенко Оксани 
вулиця; Петрусенко 
Оксаны, ул.; Petrusenko 
Oksany, vul. 11276 
(Голосіївський р-н). 
Пролягає від 
Закарпатської вул. до 
кінця забудови. 

 

Печенізька вулиця; Пече- 
нежкая ул.; Pechenizka vul. 
11277 (Шевченківський р-н). 
Газета «Кіевлянинъ» «О на- 
именовании некоторых улиц 
и  площадей  в  Киеве»  від 

14.08.1869 № 95. Пролягає від Шмідта Отто, 
вул. до Підгірної вул. Прилучається Татар- 
ський пров. 

 

 Печерська площа; Печер- 
ская пл.; Pecherska pl. 11278 
(Печерський р-н). Виникла в 
серед. 20 ст. Розташована 
між    Немировича-Данченка, 

вул., Гусовського, вул., Панаса Мирного, вул., 
Копиленка Олександра, вул., Кутузова, пров. 
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Печерський узвіз; Печер- 
ский спуск; Pecherskyi uz- 
viz 11279 (Печерський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

зміну найменувань вулиць» від 03.01.1952 
№ 5. Пролягає від Первомайського Леоні- 
да, вул. до тупика. Прилучається Рибаль- 
ська вул. 

 
Пилипівський провулок; 
Филипповский пер.; Pyly- 
pivskyi prov. 11280 (Шев- 
ченківський р-н). Сучасна 
назва з 1950. Пролягає від 
Студентської вул. до Дон- 

чука Василя, вул. 
 

Пимоненка Миколи вули- 
ця; Пимоненко Николая, 
ул.; Pymonenka Mykoly, vul. 
11281 (Шевченківський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про найменування та 
перейменування вулиць м. Києва» від 
13.10.1959 № 1710. Пролягає від Артема, 
вул. до Глибочицької вул. Прилучаються: 
Студентська вул., Дончука Василя, вул. 

 
Пирогова вулиця; Пиро- 
гова, ул.; Pyrohova, vul. 
11282 (Шевченківський р-
н). Сучасна назва з 1970. 
Пролягає від Хмельниць- 
кого Богдана, вул. до Шев- 

ченка Тараса, бульв. 
 

Пироговського Олексан- 
дра вулиця; Пироговского 
Александра, ул.; Pyrohov- 
skoho Oleksandra, vul. 11283 
(Солом’янський р-н). Поста- 
нова  виконавчого  комітету 

Київської міської ради депутатів трудящих 
«Про впорядкування найменувань площ, 
вулиць та провулків м. Києва» від 29.10.1963 
№ 1665. Рішення виконавчого комітету Ки- 
ївської  міської  ради  народних  депутатів 
«Про перейменування та найменування ву- 
лиць і площ м. Києва» від 29.12.1984 № 1116. 
Пролягає від Солом’янської вул. до Червоно- 
зоряного просп. Прилучається 
Преображенська, вул. 

 
Пирятинська вулиця; Пи- 
рятинская ул.; Pyriatynska 
vul. 11284 (Печерський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Дружби На- 
родів, бульв. (сполучається сходами) до 
кінця забудови. Прилучаються: Мічуріна, 
вул., Землянська вул. 

 
Пирятинський провулок; 
Пирятинский пер.; Pyriatyn- 
skyi prov. 11285 (Печерський 
р-н). Пролягає від Мічуріна, 
вул. до кінця забудови. 

 
Писаржевського Академі- 
ка вулиця; Писаржевского 
Академика, ул.; Pysarzhev- 
skoho Akademika, vul. 11286 
(Голосіївський р-н). Рішен- 
ня   виконавчого   комітету 

Київської міської ради депутатів трудя- 
щих «Про найменування та переймену- 
вання вулиць і площ м. Києва» від 
26.01.1961 № 146. Пролягає від Науки, 
просп. до кінця забудови. Сполучається 
проїздом з Єнісейською вул. 

 
Південна вулиця; Южная 
ул.; Pivdenna vul. 12609 (Шев- 
ченківський р-н, СТ «Зе- 
лений куточок»). Пролягає 
від Стеценка, вул. до Туполє- 
ва Академіка, вул. 
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Північна вулиця; Север- 
ная ул.; Pivnichna vul. 12454 
(Дніпровський р-н, СТ «Пів- 
дентеплоенергомонтаж»). 
Пролягає від безіменного 
проїзду до Марка Черемши- 

ни, вул. до Залізничної вул. 
 

Північна вулиця; Север- 
ная ул.; Pivnichna vul. 11287 
(Оболонський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради на- 
родних депутатів «Про пе- 

рейменування та найменування окремих 
вулиць м. Києва» від 07.04.1980 № 453. 
Пролягає від Оболонського просп. до Геро- 
їв Сталінграда, просп. 

 
Північний провулок; Се- 
верный пер.; Pivnichnyi 
prov. 11288 (Святошин- 
ський р-н). Виник у серед. 
20 ст. Пролягає від Семаш- 
ка, вул. до тупика. 

 
Північно-Озерна вулиця; 
Северо-Озерная ул.; Pivnich- 
no-Ozerna vul. 12146 (Дар- 
ницький р-н, СДТ «Стад- 
не»). Пролягає від Північ- 
но-Озерного 6 пров. до кінця 

забудови, до оз. Стадне. Прилучаються: Пів- 
нічно-Озерний 5 пров., Північно-Озерний 4 
пров., Північно-Озерний 3 пров., Північно- 
Озерний 2 пров., Північно-Озерний 1 пров., 
Соборна вул., Північно-Степова вул., Лісо- 
Степова вул. 

 
Північно-Озерний  1  про- 
вулок;   Северо-Озерный   1 
пер.;   Pivnichno-Ozernyi   1 
prov. 12147 (Дарницький р-
н, СДТ «Стадне»). Проля- 
гає    від    Північно-Озерної 

вул. до Орхідейної вул. 

Північно-Озерний  2  про- 
вулок;   Северо-Озерный   2 
пер.;   Pivnichno-Ozernyi   2 
prov. 12148 (Дарницький р-
н, СДТ «Стадне»). Проля- 
гає    від    Північно-Озерної 

вул. до Орхідейної вул. 
 

Північно-Озерний  3  про- 
вулок;   Северо-Озерный   3 
пер.;   Pivnichno-Ozernyi   3 
prov. 12149 (Дарницький р-
н, СДТ «Стадне»). Проля- 
гає    від    Північно-Озерної 

вул. до Північно-Озерного 4 пров. Прилу- 
чається Орхідейна вул. 

 
Північно-Озерний  4  про- 
вулок;   Северо-Озерный   4 
пер.;   Pivnichno-Ozernyi   4 
prov. 12150 (Дарницький р-
н, СДТ «Стадне»). Проля- 
гає    від    Північно-Озерної 

вул. до Північно-Озерного 5 пров. 
 

Північно-Озерний  5  про- 
вулок;   Северо-Озерный   5 
пер.;   Pivnichno-Ozernyi   5 
prov. 12151 (Дарницький р-
н, СДТ «Стадне»). Проля- 
гає    від    Північно-Озерної 

вул. до кінця забудови. 
 

Північно-Озерний  6  про- 
вулок;   Северо-Озерный   6 
пер.; Pivnichno-Ozernyi 6 
prov. 12152 (Дарницький р-н, 
СДТ «Стадне»). Пролягає від 
Північно-Озерної   вул.   до 

кінця забудови. 
 

Північно-Озерний  7  про- 
вулок;   Северо-Озерный   7 
пер.;   Pivnichno-Ozernyi   7 
prov. 12153 (Дарницький р-
н, СДТ «Стадне»). Проля- 
гає   від   Північно-Степової 

вул. до кінця забудови. 
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Північно-Озерний  8  про- 
вулок;   Северо-Озерный   8 
пер.;   Pivnichno-Ozernyi   8 
prov. 12154 (Дарницький р-
н, СДТ «Стадне»). Проля- 
гає   від   Північно-Степової 

вул. до кінця забудови. 
 

Північно-Озерний  9  про- 
вулок;   Северо-Озерный   9 
пер.;   Pivnichno-Ozernyi   9 
prov. 12155 (Дарницький р-
н, СДТ «Стадне»). Проля- 
гає   від   Північно-Степової 

вул. до кінця забудови. 
 

Північно-Озерний  10  про- 
вулок;  Северо-Озерный  10 
пер.; Pivnichno-Ozernyi 10 
prov. 12156 (Дарницький р-н, 
СДТ «Стадне»). Пролягає від 
Північно-Степової   вул.   до 

кінця забудови. 
 

Північно-Сирецька вули- 
ця; Северо-Сырецкая ул.; 
Pivnichno-Syretska  vul. 
11289 (Подільський р-н). 
Відома з 30-х рр. 20 ст. Про- 
лягає від залізниці до Греч- 

ка Маршала, вул. 
 

Північно-Степова вулиця; 
Северо-Степовая ул.; Piv- 
nichno-Stepova vul. 12143 
(Дарницький р-н, СДТ «Стад- 
не»). Пролягає від Північно- 
Озерної вул. до кінця забудо- 

ви. Прилучаються: Північно-Озерний 7 пров., 
Північно-Озерний 8 пров., Північно-Озерний 
9 пров., Північно-Озерний 10 пров. 

 
Підбірна вулиця; Подбор- 
ная ул.; Pidbirna vul. 11290 
(Голосіївський р-н). Сучас- 
на назва з 1957. Пролягає 
від Дібровної вул. до кінця 
забудови. 

Підбірний провулок; Под- 
борный пер.; Pidbirnyi prov. 
11291 (Голосіївський р-н). 
Сучасна назва з 1957. Про- 
лягає від Столичного шосе 
до Підбірної вул. 

 
Підвисоцького Професо- 
ра вулиця; Подвысоцкого 
Профессора, ул.; Pidvysot- 
skoho Profesora, vul. 11292 
(Печерський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 

ської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про вшанування пам’яті видатного укра- 
їнського вченого В. В. Підвисоцького» від 
01.04.1958 № 558. Пролягає від Дружби 
Народів, бульв. до тупика. Прилучаються: 
Драгомирова Михайла, вул., Кіквідзе, 
вул., Білокур Катерини, вул., Вільшанська 
вул. 

 
Підгірна вулиця; Подгор- 
ная ул.; Pidhirna vul. 11293 
(Шевченківський р-н). Га- 
зета «Кіевлянинъ» «О наи- 
меновании некоторых улиц 
и  площадей  в  Киеве»  від 

14.08.1869 № 95. Пролягає від Половецької 
вул. до Печенізької вул. Прилучається Та- 
тарська вул. 

 
Піддубного Івана вулиця; 
Поддубного Ивана, ул.; Pid- 
dubnoho Ivana, vul. 11294 
(Солом’янський р-н). Рі- 
шення Київської міської 
ради «Про перейменування 

вулиць» від 08.07.1999 № 371/472. Розпоря- 
дження Київської міської державної адмі- 
ністрації «Про найменування та перейме- 
нування вулиць» від 08.07.2000 № 25. 
Пролягає від Відрадного просп. до Ново- 
польової вул. Прилучаються: Борислав- 
ська вул., Миронівська вул., Патріотів, 
вул., Карпатська вул., Паустовського, вул., 
Кар’єрна вул., Постова вул. 
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Підлипка вулиця; По- 
длипка, ул.; Pidlypka, vul. 
11295  (Дарницький  р-н, 
СТ «Високовольтник», «Вол- 
на-1», «Дружба-2», «Заліз- 
ничник», «Світанок»). Вини- 
кла у 1-й пол. 20 ст. Пролягає 

від Маслівки, вул. до Садової 77 вул. При- 
лучаються: Ареф’єва Костянтина, вул., Са- 
дова 105 вул., Садова 75 вул., Садова 76 вул. 

 
Підлісна вулиця; Подлес- 
ная ул.; Pidlisna vul. 11296 
(Святошинський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Булахов- 
ського Академіка, вул. до Олевської вул. 
Прилучаються: Наумова Генерала, вул., 
Клавдіївська вул. 

 
Піка Вільгельма вулиця; 
Пика Вильгельма, ул.; Pika 
Vilhelma, vul. 11297 (Шев- 
ченківський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про найменування та пере- 
йменування вулиць і площ м. Києва» від 
26.01.1961 № 146. Пролягає від Щербакова, 
вул. до Баумана, вул. та Черкаської вул. 
Прилучаються: Тешебаєва, вул., Саратов- 
ська вул., Муромська вул. 

 
Пілот вулиця; Пилот, ул.; 
Pilot, vul. 12453 (Дніпров- 
ський р-н, СТ «Аерофлот», 
«Південтеплоенергомон- 
таж»,   «Пілот»).   Пролягає 
від безіменного проїзду до 
Марка  Черемшини,  вул.  до 

Гаражної вул. 
 

Пітерська вулиця; Питер- 
ская ул.; Piterska vul. 11298 
(Солом’янський р-н). Поста- 
нова бюро Київського місь- 
кого    комітету    Компартії 

України та виконкому Київської міської 
ради депутатів трудящих «Про найменуван- 
ня та перейменування вулиць міста Києва» 
від 15.07.1958 № 1249. Пролягає від Чоколів- 
ського бульв. до Іскрівської вул. та Єреван- 
ської вул. Прилучається Петровського, вул. 

 
Піхотна вулиця; Пехотная 
ул.; Pikhotna vul. 11299 (По- 
дільський р-н). Пролягає 
від Білицької вул. до кінця 
забудови. 

 
Піхотний провулок; Пе- 
хотный пер.; Pikhotnyi prov. 
11300 (Подільський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Білицької 
вул. до Полкової вул. Прилучається Парко- 
ва вул. 

 
Піхтова вулиця; Пихтовая 
ул.; Pihtova vul. 11301 (Дар- 
ницький р-н). Рішення Ки- 
ївської міської ради «Про 
затвердження назв вулиць 
та провулків у Дарницько- 

му, Дніпровському, Деснянському районах 
м. Києва» від 27.05.2010 № 814/4252. 

 
Пішохідний провулок; Пе- 
шеходный пер.; Pishokhid- 
nyi prov. 11302 (Печерський 
р-н). Виник у 1-й пол. 20 ст. 
Пролягає від Верхньогір- 
ської вул. до тупика. 

 
Планерна вулиця; Планер- 
ная ул.; Planerna vul. 11303 
(Солом’янський р-н). Про- 
лягає від Героїв Севастопо- 
ля, вул. до Суздальської 
вул. Прилучається Попель- 

нянська вул. 
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Планетна вулиця; Пла- 
нетная ул.; Planetna vul. 
11304 (Голосіївський р-н). 
Постанова бюро Київсько- 
го міського комітету Ком- 
партії України та виконко- 

му Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць міста Києва» від 15.07.1958 
№ 1249. Пролягає від Сірка Івана, вул. до 
Степового Якова, вул. Прилучаються: Се- 
лекціонерів, вул., Орбітна вул. (двічі). 

 
Планетарна вулиця; Пла- 
нетарная ул.; Planetarna vul. 
12035 (Солом’янський р-н). 
Пролягає від безіменного 
проїзду до Крейсера «Авро- 
ра», вул. 

 
Платонівська вулиця; Пла- 
тоновская ул.; Platonivska vul. 
11305 (Солом’янський р-н). 
Сучасна назва з 1913. Проля- 
гає від Стадіонного пров. до 
Островського Миколи, вул. 

 
Платонівський провулок; 
Платоновский пер.; Plato- 
nivskyi prov. 11306 (Со- 
лом’янський р-н). Сучасна 
назва з 1911. Пролягає від 
Островського Миколи, вул. 

до тупика. 
 

Плеханова вулиця; Плеха- 
нова, ул.; Plekhanova, vul. 
11307 (Дніпровський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування та перейменування вулиць і 
площ м. Києва» від 29.07.1969 № 1306. Про- 
лягає двома відрізками від тупика до Фло- 
ренції, вул. та від Раскової Марини, вул. до 
Возз’єднання, просп. Прилучаються: Рас- 
кової Марини, вул. (двічі), проїзд до Енту- 
зіастів, вул. 

Плещеєва вулиця; Плеще- 
ева, ул.; Pleshcheieva, vul. 
11308 (Голосіївський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Чапаєвсько- 
го шосе до Набережно-Корчуватської вул. 
Прилучаються: Столичне шосе, Вітянська 
вул., Плещеєва, пров. 

 
Плещеєва провулок; Пле- 
щеева, пер.; Pleshcheieva, 
prov. 11309 (Голосіївський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про перейменування вулиць м. Києва» 
від 05.07.1955 № 857. Пролягає від Плещеє- 
ва, вул. до Новопирогівської вул. 

 
Плодова вулиця; Плодовая 
ул.; Plodova vul. 11310 (Свя- 
тошинський р-н, СТ «Дні- 
про», «Дружба»). Постанова 
бюро Київського міського 
комітету Компартії України 

та виконкому Київської міської ради депу- 
татів трудящих «Про найменування та пе- 
рейменування вулиць міста Києва» від 
15.07.1958 № 1249. Пролягає від Стеценка, 
вул. до Палладіна Академіка, просп. При- 
лучаються: Садова 2 вул., Садова 3 вул., Са- 
дова 4 вул., Садова 5 вул., Садова 6 вул., Са- 
дова 7 вул., Садова 8 вул., Садова 9 вул., 
Садова 10 вул., Садова 11 вул., Садова 12 
вул., Садова 13 вул., Садова 14 вул., Малин- 
ська вул. 

 
Повздовжня 1 вулиця; По- 
вздовжняя 1 ул.; Povzdo- 
vzhnia 1 vul. 12595 (Оболон- 
ський р-н, СТ «Гідромеха- 
нізатор»). Пролягає від по- 
чатку  забудови  до  проїзду, 

що з’єднує з дорожньою розв’язкою на Бо- 
гатирській вул. 
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Повздовжня 2 вулиця; 
Повздовжняя 2 ул.; Povz- 
dovzhnia 2 vul. 12596 (Обо- 
лонський р-н, СТ «Гідроме- 
ханізатор»). Пролягає від 
початку забудови до проїз- 

ду, що з’єднує з дорожньою розв’язкою на 
Богатирській вул. (паралельно Повздов- 
жній 1 вул.). 

 
Повітрофлотська вулиця; 
Воздухофлотская ул.; Povit- 
roflotska vul. 11311 (Со- 
лом’янський р-н). Пролягає 
від Шевченка, вул. та Ко- 
оперативної  вул.  до  Сов- 

ської вул. Прилучаються: Набережна вул., 
Героїв Війни, вул., Маркса Карла, вул., 
Комсомольська вул. 

 
Повітрофлотський про- 
спект; Воздухофлотский 
просп.; Povitroflotskyi prosp. 
11312 (Шевченківський р-н, 
Солом’янський р-н). Рішен- 
ня   виконавчого   комітету 

Київської міської ради депутатів трудя- 
щих «Про найменування та переймену- 
вання вулиць і площ м. Києва» від 
26.08.1963 № 1247. Пролягає від Чорновола 
В’ячеслава, вул. та Перемоги, просп. до 
кінця забудови. Прилучаються: Лукаше- 
вича Миколи, вул., Стадіонна вул., Фучи- 
ка Юліуса, вул., Шовкуненка, вул., Ніщин- 
ського Петра, вул., Сурикова, вул., Курська 
вул., Липківського Василя Митрополита, 
вул., Солом’янська пл., Солом’янська вул., 
Преображенська, вул., Антонова 
Авіаконструктора, вул., Освіти, вул., 
Севастопольська пл., Червонозоряний 
просп., Чоколівський бульв., Донецька 
вул., Народного Ополчення, вул., 
Зеленогірська вул., Мішина Михайла, вул., 
Смілянська вул., Вінницька вул., 
Дніпропетровська вул., Ернста, вул., 
Кінцева вул., Медова вул., Волинська вул. 

Подвойського вулиця; По- 
двойского, ул.; Podvoiskoho, 
vul. 11313 (Шевченківський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про найменування та перейменування ву- 
лиць і площ м. Києва» від 26.01.1961 № 146. 
Пролягає від Грекова Академіка, вул. до 
Житкова Бориса, вул. Прилучаються: Бер- 
лінського Максима, вул., Вавілових, вул. 

 
Подільський провулок; 
Подольский пер.; Podilskyi 
prov. 11314 (Подільський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про перейменування вулиць м. Києва» 
від 05.07.1955 № 857. Пролягає від Сирець- 
кої вул. до Білицької вул. Прилучаються: 
Валківська вул., Розважівський пров., Са- 
довського Миколи, вул. 

 
Подільський узвіз; По- 
дольский спуск; Podilskyi 
uzviz 11315 (Шевченків- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування збудованого 
шляху з вул. Овруцької до вул. Фрунзе та 
Гідропарку на Трухановому острові» від 
27.04.1957 № 734. Пролягає від Овруцької 
вул. до Фрунзе, вул. і Тульчинської вул. 

 
Пожарського вулиця; По- 
жарского, ул.; Pozharskoho, 
vul. 11316 (Деснянський р-н). 
Пролягає від Польової вул. 
до Матросова, вул. Прилуча- 
ється Миру, вул. (Троєщина). 

 
Пожарського вулиця; По- 
жарского, ул.; Pozharskoho, 
vul. 11317 (Дніпровський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету  Київської  міської 
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ради депутатів трудящих «Про переймену- 
вання вулиць м. Києва» від 05.07.1955 № 857. 
Пролягає від Верховної Ради, бульв. до По- 
пудренка, вул. Прилучаються: Червоно- 
ткацька вул., Краківська вул. 

 
Позняківська вулиця; По- 
зняковская ул.; Pozniakivska 
vul. 12090 (Дарницький р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про найменування та перейменування 
вулиць м. Києва» від 20.08.1957 № 1428. 
Пролягає від Тальнівської вул. до Позня- 
ківського пров. 

депутатів трудящих «Про перейменуван- 
ня вулиць м. Києва» від 05.07.1955 № 857. 
Пролягає від Лукашевича Миколи, вул. до 
Кірпи Георгія, вул. 

 
Поліська вулиця; Полес- 
ская ул.; Poliska vul. 11319 
(Дарницький р-н). Постано- 
ва бюро Київського міського 
комітету Компартії України 
та    виконкому    Київської 

міської ради депутатів трудящих «Про на- 
йменування та перейменування вулиць міс- 
та Києва» від 15.07.1958 № 1249. Пролягає 
від Бориспільської вул. до Старобориспіль- 
ської вул. Прилучається Поліський пров. 

 

Позняківський провулок; 
Позняковский пер.; Poznia- 
kivskyi prov. 12091 (Дар- 
ницький р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про перейменування ву- 
лиць м. Києва» від 05.07.1955 № 857. Про- 
лягає від Позняківської вул. до Тальнівської 
вул. 

 
Покровська вулиця; По- 
кровская ул.; Pokrovska vul. 
11318 (Подільський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
народних   депутатів   «Про 

повернення вулицям історичних назв, най- 
менування і перейменування площ і вулиць 
у м. Києві, а також впорядкування нумера- 
ції окремих будинків» від 13.02.1990 № 149. 
Пролягає від Андріївської вул. до Контрак- 
тової пл. Прилучаються: Зелінського Ака- 
деміка, пров., Андріївський узвіз. 

 
Ползунова вулиця; Ползу- 
нова, ул.; Polzunova, vul. 
11323 (Солом’янський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

Поліський провулок; По- 
лесский пер.; Poliskyi prov. 
11320 (Дарницький р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Рішення виконавчого ко- 
мітету Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про перейменування вулиць у 
селищі Біличі Жовтневого району і найме- 
нування нових вулиць, що виникли на жит- 
лових масивах» від 07.07.1966 № 980. Рі- 
шення виконавчого комітету Київської 
міської ради народних депутатів «Про по- 
вернення вулицям історичних назв, найме- 
нування і перейменування площ і вулиць у 
м. Києві, а також впорядкування нумерації 
окремих будинків» від 13.02.1990 № 149. 
Пролягає від Поліської вул. до промзони. 
Прилучаються проїзди до Бориспільської 
вул. та Російської вул. 

 
Політехнічна вулиця; По- 
литехническая ул.; Politekh- 
nichna vul. 11321 (Солом’ян- 
ський р-н). Пролягає від 
Політехнічного пров. до 
Янгеля Академіка, вул. При- 

лучається Боткіна, вул. 
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Політехнічний провулок; 
Политехнический пер.; Po- 
litekhnichnyi prov. 11322 
(Солом’янський р-н, Шев- 
ченківський р-н). Постано- 
ва   виконавчого   комітету 

Київської міської ради депутатів трудя- 
щих «Про впорядкування найменувань 
площ, вулиць та провулків м. Києва» від 
06.12.1944 № 286/2. Пролягає від Перемо- 
ги, просп. до Борщагівської вул. Прилуча- 
ється Політехнічна вул. 

 
Полкова вулиця; Полковая 
ул.; Polkova vul. 11324 (По- 
дільський р-н). Постанова 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 
тів трудящих «Про впоряд- 

кування найменувань площ, вулиць та 
провулків м. Києва» від 06.12.1944 № 286/2. 
Рішення виконавчого комітету Київської 
міської ради депутатів трудящих «Про змі- 
ну  найменувань  вулиць»  від  03.01.1952 
№ 5. Пролягає від Замковецького пров. до 
тупика. Прилучаються: Копайгородська 
вул., Таврійський пров., Білицький пров., 
Парковий пров., Переяславська вул., Ві- 
тчизняна вул., Глухівська вул., Красновод- 
ська вул., Красноводський пров., Городи- 
щенська вул., Зимова вул., Піхотний пров., 
Полковий пров., Межова вул., Данченка 
Сергія, вул. 

 
Полковий провулок; Пол- 
ковой пер.; Polkovyi prov. 
11325 (Подільський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Білицької 
вул. до Замковецької вул. Прилучаються: 
Паркова вул., Полкова вул. 

Половецька вулиця; По- 
ловецкая ул.;  Polovetska 
vul. 11326 (Шевченківсь- 
кий р-н). Газета «Кіевля- 
нинъ» «О наименовании 
некоторых  улиц  и  площа- 

дей в Киеве» від 14.08.1869 № 95. Проля- 
гає від Нагірної вул. до Підгірної вул. 
Прилучаються: Шмідта Отто, вул., Баг- 
говутівська вул., Татарський пров. 

 
Полоцький провулок; По- 
лоцкий пер.; Polotskyi prov. 
11327 (Голосіївський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Голосіїв- 
ської вул. до тупика. 

 
Полтавська вулиця; Пол- 
тавская ул.; Poltavska vul. 
11328 (Шевченківський р-н). 
Сучасна назва з 1908. Про- 
лягає від Артема, вул. до 
Чорновола В’ячеслава, вул. 

(з’єднана сходами). Прилучаються: Турге- 
нєвська вул., Дмитрівська вул. 

 
Полупанова вулиця; По- 
лупанова, ул.; Polupanova, 
vul. 11329 (Оболонський р-
н). Постанова бюро Київ- 
ського міського комітету 
Компартії  України  і  вико- 

навчого комітету Київської міської ради де- 
путатів трудящих «Про впорядкування 
справи присвоєння імен державних і громад- 
ських діячів вулицям і державним устано- 
вам м. Києва» від 10.12.1957 № 2193. Рішення 
виконавчого комітету Київської міської 
ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання та перейменування вулиць і площ 
м. Києва» від 26.01.1963 № 1247. Пролягає 
від Вишгородської вул. до Коноплянської 
вул. Прилучаються: Макіївська вул., Авто- 
заводська вул., Новозабарська вул., Бере- 
жанська вул. 
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Польова вулиця; Полевая 
ул.; Polova vul. 11330 (Дар- 
ницький р-н). Пролягає від 
початку забудови до Про- 
мислової вул. (двічі). При- 
лучаються:   Чайковського, 

вул., Тургенєва Івана, вул., Островського 
Миколи, вул. (Бортничі). 

 
Польова вулиця; Полевая 
ул.; Polova vul. 11331 (Дес- 
нянський р-н). Пролягає 
від Бальзака Оноре де, вул. 
до тупика. Прилучається 
Пожарського,   вул.   (Троє- 

щина). 
 

Польова вулиця; Полевая 
ул.; Polova vul. 11332 (Со- 
лом’янський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 
тів трудящих «Про найме- 

нування та перейменування вулиць міста 
Києва» від 15.07.1958 № 1249. Пролягає від 
Борщагівської вул. до Галана Ярослава, 
вул. Прилучаються: Дашавська вул., Верх- 
ньоключова вул., Нижньоключова вул., За- 
лізнична вул., Гетьмана Вадима, вул., Яб- 
лонської Тетяни, вул. 

 
Польовий провулок; По- 
левой пер.; Polovyi prov. 
11333 (Солом’янський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської  міської 
ради  депутатів   трудящих 

«Про найменування та перейменування 
вулиць м. Києва» від 20.08.1957 № 1428. 
Пролягає від Янгеля Академіка, вул. до 
Смоленської вул. 

 
Польовий 1 провулок; По- 
левой 1 пер.; Polovyi 1 prov. 
12089 (Дарницький р-н). 
Пролягає від Промислової 
вул. до кінця забудови. 

Полякова Олександра ву- 
лиця; Полякова Александра 
ул.; Poliakova Oleksandra vul. 
12729 (Печерський р-н). Про- 
лягає від Патріса Лумумби, 
вул. до кінця забудови. 

 
Полянська вулиця; Полян- 
ская ул.; Polianska vul. 11334 
(Шевченківський р-н). Про- 
лягає від проїзду до Бакин- 
ського пров. до кінця забудо- 
ви.  Прилучаються:  Бакин- 

ська вул., Чаплигіна, вул., Бугорна вул. 
 

Полянський провулок; По- 
лянский пер.; Polianskyi 
prov. 11335 (Шевченківський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   депутатів   трудящих 

«Про перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Бакинської 
вул. до кінця забудови. 

 
Полярна вулиця; Полярная 
ул.; Poliarna vul. 11336 (Обо- 
лонський р-н). Пролягає від 
Шевченка Тараса, пл. до Бо- 
гатирської вул. та Героїв 
Дніпра, вул. Прилучаються: 

Мінське шосе, Автозаводська вул., Бере- 
жанська вул., Рокоссовського Маршала, 
просп., Майорова Михайла, вул., Дехтярен- 
ка Петра, вул., Лебединська вул. 

 
Пономарьова вулиця; По- 
номарева, ул.; Ponomarova, 
vul. 11337 (Святошинський 
р-н). Рішення Київської 
міської ради «Про найме- 
нування   вулиці   від   про- 

спекту Академіка Палладіна до території 
колишнього військового містечка № 136 
біля селища Коцюбинське у Святошин- 
ському районі міста Києва іменем Понома- 
рьова» від 29.03.2007 № 374/1035. Пролягає 
від Палладіна Академіка, просп. до тери- 
торії колишнього військового містечка. 
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Попельнянська вулиця; 
Попельнянская ул.; Popel- 
nianska vul. 11338 (Со- 
лом’янський р-н). Проля- 
гає від Відрадного просп. 
до кінця забудови. Прилу- 

чаються: Знам’янська вул., Газова вул., 
Танкістів, вул., Патріотів, вул., Одеська 
вул., Залісна вул., Планерна вул., Зелена 
вул., Постова вул., Новопольова вул. 

 
Поперечна 1 вулиця; Попе- 
речная  1  ул.;  Poperechna  1 
vul. 12592 (Оболонський р-
н, СТ «Оболонь-2»). Про- 
лягає від безіменного проїз- 
ду поблизу Богатирської вул. 

до кінця забудови. 
 

Поперечна 2 вулиця; Попе- 
речная  2  ул.;  Poperechna  2 
vul. 12593 (Оболонський р-
н, СТ «Оболонь-2»). Про- 
лягає від безіменного проїз- 
ду поблизу Богатирської вул. 

до кінця забудови. 
 

Поперечна 3 вулиця; По- 
перечная 3 ул.; Poperechna 3 
vul. 12594 (Оболонський р-н, 
СТ «Оболонь-2»). Пролягає 
від безіменного проїзду по- 
близу  Богатирської  вул.  до 

кінця забудови. 
 

Поперечна 4 вулиця; По- 
перечная 4 ул.; Poperechna 4 
vul. 12749 (Оболонський р-н, 
СТ «Оболонь-2»). Пролягає 
паралельно Поперечній 3 вул. 
і Повздовжній 1 вул. 

 
Попова вулиця; Попова, 
ул.; Popova, vul. 11339 (Обо- 
лонський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 
трудящих  «Про  перейме- 

нування вулиць м. Києва» від 05.07.1955 
№ 857. Пролягає від Сокальської вул. до 
Автозаводської вул. Прилучається Попова, 
пров. 

 
Попова провулок; Попова, 
пер.; Popova, prov. 11340 
(Оболонський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 
трудящих  «Про  зміну  на- 

йменувань вулиць» від 03.01.1952 № 5. Про- 
лягає від Мукачівської вул. до Попова, вул. 

 
Попудренка вулиця; Попу- 
дренко, ул.; Popudrenka, vul. 
11341 (Дніпровський р-н, 
Деснянський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про найменування міських ву- 
лиць» від 29.12.1953 № 2610. Пролягає від 
Дубового Івана, вул. до Броварського просп. 
Прилучаються: Будівельників, пров., Буді- 
вельників, вул., Бажова, вул., Праці, бульв., 
Пожарського, вул., Мініна, вул., Лебедєва 
Миколи, вул., Червоногвардійська вул., Га- 
гаріна Юрія, просп., Магнітогорська вул., 
Біломорська вул., Мурманська вул., шляхо- 
провід над Броварським просп. до Кіото, 
вул. та Путивльської вул. 

 
Порика Василя проспект; 
Порика Василия, просп.; 
Poryka Vasylia, prosp. 11343 
(Подільський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про найменування та переймену- 
вання вулиць м. Києва» від 27.12.1971 № 2061. 
Пролягає від Свободи, просп. до «Правди», 
просп. Прилучається Світлицького, вул. 

 
Порічкова вулиця; Пореч- 
ковая ул.; Porichkova vul. 
11342  (Подільський  р-н, 
СТ «Арсеналець»). Пролягає 
від Гречка Маршала, вул. до 
кінця забудови. 
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Пост-Волинська вулиця; 
Пост-Волынская ул.; Post- 
Volynska vul. 11344 (Со- 
лом’янський р-н). Постано- 
ва бюро Київського місько- 
го комітету Компартії Ук- 

раїни та виконкому Київської міської ради 
депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць міста Києва» 
від 15.07.1958 № 1249. Пролягає від заліз- 
ничних колій поблизу ст. Київ-Волин- 
ський до Відрадного просп. Прилучається 
Новопольова вул. 

 
Постова вулиця; Постовая 
ул.; Postova vul. 11345 (Со- 
лом’янський р-н). Пролягає 
від Піддубного Івана, вул. 
до Суздальської вул. При- 
лучаються: Чернишевсько- 

го, вул., Героїв Севастополя, вул., Попель- 
нянська вул. 

 
Потапова Генерала вули- 
ця; Потапова Генерала, 
ул.; Potapova Henerala, vul. 
11346 (Святошинський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 

ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання та перейменування вулиць і площ 
м. Києва» від 31.10.1967 № 1826. Проля- 
гає від Картвелішвілі, вул. до Сосніних 
Сім’ї, вул. 

 
Потебні Академіка вули- 
ця; Потебни Академика, 
ул.; Potebni Akademika, vul. 
11347 (Солом’янський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць м. Києва» від 
13.10.1959 № 1710. Пролягає від Добрузької 
вул. до кінця забудови. Прилучаються: 
Яна Райніса, вул., Далека вул. 

Потєхіна Полковника ву- 
лиця; Потехина Полковни- 
ка, ул.; Potiekhina Polkovny- 
ka, vul. 11348 (Голосіївський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 

ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання та перейменування вулиць м. Киє- 
ва» від 27.12.1971 № 2061. Пролягає від 
40-річчя Жовтня, просп. до кінця забудо- 
ви. Прилучається Героїв Оборони, вул. 

 
Потьє Ежена вулиця; По- 
тье Эжена, ул.; Potie Ezhena, 
vul. 11349 (Шевченківський 
р-н). Сучасна назва з 1957. 
Пролягає від Довженка, вул. 
до  тупика.  Прилучаються: 

Нестерова, вул., Шевцова Івана, вул., Пе- 
ровської Софії, вул. 

 
Похила вулиця; Похилая 
ул.; Pokhyla vul. 11350 (Со- 
лом’янський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 
трудящих   «Про   наймену- 

вання та перейменування вулиць м. Києва» 
від 13.10.1959 № 1710. Пролягає від Черво- 
нозоряного просп. до Крутогірної вул. 

 
Почайнинська вулиця; По- 
чайнинская ул.; Pochainyn- 
ska vul. 11351 (Подільський 
р-н). Відома з 18 ст. Проля- 
гає від Іллінської вул. та На- 
бережно-Хрещатицької вул. 

до Набережно-Лугової вул. Прилучаються: 
Сковороди Григорія, вул., Спаська вул., Хо- 
рива, вул., Верхній Вал, вул., Нижній Вал, 
вул., Ярославська вул., Щекавицька вул., 
Введенська вул., Турівська вул. 

 
Поштова площа; Почтовая 
пл.; Poshtova pl. 11352 (По- 
дільський р-н). Сучасна на- 
зва з 1-ї пол. 18 ст. Розташо- 
вана між Володимирським 
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узвозом, Боричевим узвозом, Сагайдачно- 
го Петра, вул., Набережно-Хрещатицькою 
вул. і Набережним шосе. 

 
«Правди» проспект; «Прав- 
ды», просп. «Pravdy», prosp. 
від 11353 (Подільський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів   трудящих   «Про 

найменування та перейменування вулиць 
м. Києва» від 27.12.1971 № 2061. Пролягає від 
Вишгородської вул. та Івашкевича Ярослава, 
вул. до Газопровідної вул. Прилучаються: 
Брюсова, вул., Ужвій Наталії, вул., Свободи, 
просп., Порика Василя, вул., Гонгадзе Геор- 
гія, просп., Гречка Маршала, вул. 

 
Правобережна вулиця; 
Правобережная ул.; Pravo- 
berezhna vul. 11354 (Печер- 
ський р-н). Пролягає від 
Буслівської вул. до Сніж- 
нянського  пров.  Прилуча- 

ються: Новоселицька вул., Звіринецька вул. 

Праці бульвар; Труда, 
бульв.; Pratsi, bulv. 11356 
(Дніпровський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради де- 
путатів трудящих «Про на- 

йменування та перейменування вулиць і 
площ м. Києва» від 31.10.1967 № 1826. Про- 
лягає від Червоноткацької вул. до Попу- 
дренка, вул. Прилучається Краківська вул. 

 
Предславинська вулиця; 
Предславинская ул.; Pred- 
slavynska vul. 11357 (Печер- 
ський р-н). Газета «Кіев- 
лянинъ» «О наименовании 
некоторых  улиц  и  площа- 

дей в Киеве» від 14.08.1869 № 95. Рішення 
виконавчого комітету Київської міської 
ради народних депутатів «Про переймену- 
вання  вулиць  м.  Києва»  від  07.08.1984 
№ 714. Простягається від Федорова Івана, 
вул. до кінця забудови. Прилучаються: Ла- 
бораторна вул., Щорса, вул., Тельмана, 
вул., Тверська вул., Ковпака, вул. 
 

Преображенська вулиця; 
Преображенская ул.; Preob- 
razhenska vul. 10698 (Соло- 
м’янський р-н).Рішення Ки- 
ївської міської ради «Про 
повернення історичних назв 

та перейменування вулиць, площ, провул- 
ків у місті Києві» від 13.11.2014 № 373/373. 
Пролягає від Повітрофлотського просп. до 
Головка Андрія, вул. Прилучаються: Кри- 
воноса Максима, вул., Космодем’янської 
Зої, вул., Червонопартизанська вул., Білго- 
родська вул., Олексіївська вул., Озерна вул., 
Горовиця Олександра, вул., Златопільська 
вул., Пироговського Олександра, вул. 
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Празька вулиця; Праж- 
ская ул.; Prazka vul. 11355 
(Дніпровський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради де- 
путатів    трудящих    «Про 

найменування та перейменування вулиць і 
площ м. Києва» від 20.07.1965 № 1270. Про- 
лягає від Ленінградської пл. до Сиваської 
вул. (залізничної ст. Дарниця). Прилуча- 
ються: Сергієнка Івана, вул., Сосюри Воло- 
димира, вул., Азербайджанська вул., Ал- 
ма-Атинська вул. 

 
Практична вулиця; Прак- 
тичная ул.; Praktychna vul. 
12693 (Солом’янський р-н). 
Пролягає від Трутенка 
Онуфрія, вул. до Юнацької 
вул.  Прилучається  Журав- 

лина вул. 

Пржевальського вулиця; 
Пржевальского, ул.; Przhe- 
valskoho, vul. 11358 (Со- 
лом’янський р-н). Проля- 
гає від Кіровоградської 
вул. та Крутогірної вул. до 

кінця забудови. Прилучається Добросу- 
сідська вул. 

 
Прибережна вулиця; При- 
брежная ул.; Pryberezhna 
vul. 12407 (Дніпровський 
р-н,  СТ  «Агат»,  «Волна», 
«ДВРЗ», «Дружба», «Жов- 
тень»,    «Золотий    Ренет», 

«Зоря», «Кооператор», «Локомотив», «Нау- 
ка», «Русанівець», «Сад-Машинобудівник»). 
Пролягає від Садової 3 вул. до Садової 22 
вул. Прилучаються: Садова 3 вул., Садова 4 
вул., Садова 5 вул., Садова 6 вул., Садова 7 
вул., Садова 8 вул., Садова 9 вул., Садова 10 
вул., Садова 11 вул., Садова 12 вул., Садова 
14 вул., Садова 15 вул., Садова 16 вул., Са- 
дова 17 вул., Садова 18 вул., Садова 19 вул., 
Садова 20 вул., Садова 21 вул. 
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Прибережна Садова вули- 
ця; Прибрежная Садовая 
ул.; Pryberezhna Sadova vul. 
12704 (Дніпровський р-н, 
СТ «Арсеналець-1», «Буді- 
вельників КІБІ», «Водник», 

«Локомотив», «Лотос», «Мічурінець», «Ру- 
санівець»,     «Русанівський     політехнік», 
«Сад-Будівник»,  «Садівник»,  «Трамвайник», 
«Укрдіпроцукор»). Пролягає від Прибереж- 
ної вул. до Садововї 35 вул. Прилучаються: 
Садова 23 вул., Садова 24 вул., Садова 25 
вул., Садова 26 вул., Садова 27 вул., Садова 
28 вул., Садова 29 вул., Садова 30 вул., Са- 
дова 31 вул., Садова 32 вул., Садова 33 вул., 
Садова 34 вул. 

 
Привітна вулиця; Привет- 
ная ул.; Pryvitna vul. 11359 
(Солом’янський р-н). По- 
станова бюро Київського 
міського комітету Компар- 
тії  України  та  виконкому 

Київської міської ради депутатів трудя- 
щих «Про найменування та переймену- 
вання вулиць міста Києва» від 15.07.1958 
№ 1249. Пролягає від Громадської вул. до 
Докучаєвської вул. та Докучаєвського туп. 
Прилучаються: Дружня вул., Радісна вул., 
Локомотивна вул., Кондукторська вул. 

 
Привокзальна вулиця; 
Привокзальная ул.; Pryvok- 
zalna vul. 11360 (Дарниць- 
кий р-н). Рішення виконав- 
чого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про перейменування вулиць м. Ки- 
єва» від 05.07.1955 № 857. Пролягає від Хар- 
ківського шосе до Бориспільської вул. 
Прилучаються: Сімферопольська вул., При- 
вокзальна пл., Ілліча, вул., Ялтинська вул. 

Привокзальна площа; 
Привокзальная пл.; Pryvok- 
zalna pl. 11361 (Дарницький 
р-н). Сучасна назва з 1955. 
Розташована між Привок- 
зальною   вул.,   Крупської, 

вул., Сімферопольською вул. та Ялтин- 
ською вул. 

 
Призалізнична вулиця; 
Прижелезнодорожная ул.; 
Pryzaliznychna vul. 12405 
(Дніпровський     р-н,     СТ 
«Локомотив», «Червоний 
Хімік»).  Пролягає  від  Са- 

гайдака Степана вул. до Садової 32 вул. 
Прилучаються: Садова 8 вул., Садова 9 
вул., Садова 10 вул., Садова 11 вул., Садова 
12 вул., Садова 13 вул., Садова 14 вул., Са- 
дова 15 вул., Садова 16 вул., Садова 17 
вул., Садова 18 вул., Садова 19 вул., Садо- 
ва 20 вул., Садова 21 вул., Садова 22 вул., 
Садова 23 вул., Садова 24 вул., Садова 25 
вул., Садова 26 вул., Садова 27 вул., Садо- 
ва 28 вул., Садова 29 вул., Садова 30 вул., 
Садова 31 вул. 

 
Приймаченко Марії буль- 
вар; Примаченко Марии, 
бульв.; Pryimachenko Marii, 
bulv. 11362 (Печерський р-н). 
Рішення Київської міської 
ради «Про перейменування 

бульвару Лихачова у Печерському районі 
на бульвар Марії Приймаченко» від 
22.01.2009 № 13/1068. Пролягає від Лумум- 
би Патріса, вул. до Лесі Українки, бульв. 

 
Приколійна вулиця; При- 
колейная ул.; Prykoliina vul. 
11363 (Дарницький р-н). 
Пролягає від Бориспіль- 
ської вул. до Вересневої 
вул. Продовжується по ін- 

ший бік залізничних колій, від Ремонтної 
вул. до тупика. Прилучається Голованьова 
Степана, вул. 
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Прикордонна вулиця; При- 
граничная ул.; Prykordonna 
vul. 12131 (Деснянський р-
н, ур. Толока). Пролягає від 
Леніна, вул. до кінця за- 
будови. 

 
Приладний провулок; 
Приборный пер.; Pryladnyi 
prov. 11364 (Святошин- 
ський р-н). Сучасна назва з 
1957. Пролягає від Палладі- 
на Академіка, просп. до Ро- 

бітничої вул. (фактично перетворився на 
непарний бік Наумова Генерала, вул.). 

 
Прилужна вулиця; При- 
лужная ул.; Pryluzhna vul. 
11365  (Святошинський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   депутатів   трудящих 

«Про перейменування вулиць у селищі Бі- 
личі Жовтневого району і найменування 
нових вулиць, що виникли на житлових 
масивах» від 07.07.1966 № 980. Пролягає 
від Чорнобильської вул. до Ушакова Ми- 
коли, вул. 

 
Примакова вулиця; При- 
макова, ул.; Prymakova, vul. 
11366  (Святошинський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   депутатів   трудящих 

«Про перейменування вулиць в селищі 
Жовтневому Жовтневого району» від 
02.11.1965 № 1898. Пролягає від Мельни- 
ченка, вул. до Жмеринської вул. Прилуча- 
ються: Ленінська вул., Біляшівського Ака- 
деміка, вул. 

 
Приозерна вулиця; Прио- 
зерная ул.; Pryozerna vul. 
12088 (Дарницький р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

депутатів трудящих «Про перейменування 
вулиць м. Києва» від 05.07.1955 № 857. Про- 
лягає від проїзду до Березневої вул. до кінця 
забудови (Бортничі). 

 
Приозерна вулиця; Прио- 
зерная ул.; Pryozerna vul. 
11367 (Оболонський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
народних  депутатів  «Про 

найменування та впорядкування наймену- 
вань   вулиць   м.   Києва»   від   06.09.1982 
№ 1479. Пролягає від Героїв Сталінграда, 
просп. до Гавро Лайоша, вул. 

 
Прип’ятська вулиця; При- 
пятская ул.; Prypiatska vul. 
12037 (Дарницький р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Дніпров- 
ської наб. до кінця забудови. Прилучається 
Прип’ятський пров.  

 
Прип’ятський провулок; 
Припятский пер.; Prypiat- 
skyi prov. 12087 (Дарниць- 
кий р-н). Рішення виконав- 
чого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих   «Про   перейменування   вулиць 
м. Києва» від 05.07.1955 № 857. Пролягає 
від Прип’ятської вул. до кінця забудови.  

 
Прирічна вулиця; При- 
речная ул.; Pryrichna vul. 
11368 (Оболонський р-н). 
Сучасна назва з 1-ї пол. 
1980. Пролягає від Героїв 
Сталінграда,    просп.    до 

Північної вул. 
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Притисько-Микільська 
вулиця; Притисско-Ни- 
кольская ул.; Prytysko-My- 
kilska vul. 11369 (Поділь- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 

міської ради народних депутатів «Про на- 
йменування вулиць і повернення вулицям 
історичних назв» від 06.09.1991 № 561. 
Пролягає від Контрактової пл. і Костянти- 
нівської вул. до Хорива, вул. Прилучається 
Фролівська вул. 

будови до Радісної вул. Прилучається Гро- 
мадська вул. Сполучається сходами з Но- 
вовокзальною вул. 

 
Продольна 1 вулиця; Про- 
дольная  1  ул.;  Prodolna  1 
vul.   12590   (Оболонський 
р-н, СТ «Гідромеханізатор», 
«Оболонь-2»). Пролягає від 
проїзду   поблизу   Богатир- 

ської вул. до безіменного проїзду, що 
з’єднує вулицю з Продольною 2 вул. 

 

Причальна вулиця; При- 
чальная ул.; Prychalna vul. 
11370 (Дарницький р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування та перейменування вулиць 
м. Києва» від 20.08.1957 № 1428. Пролягає 
від Дніпровської набережної до тупика. 
Прилучаються: Канальна вул., Клеман- 
ська вул. 

 
Пришвіна вулиця; При- 
швина, ул.; Pryshvina, vul. 
11371 (Святошинський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

впорядкування найменувань та перейме- 
нування вулиць м. Києва» від 16.12.1974 
№ 1476. Пролягає від початку забудови по- 
близу Якутської вул. до Корольова Акаде- 
міка, просп. 

 
Провідницька вулиця; 
Проводницкая ул.; Provid- 
nytska vul. 11372 (Солом’ян- 
ський р-н). Постанова бюро 
Київського міського комі- 
тету Компартії України та 

виконкому Київської міської ради депута- 
тів трудящих «Про найменування та пере- 
йменування вулиць міста Києва» від 
15.07.1958 № 1249. Пролягає від початку за- 

Продольна 2 вулиця; Про- 
дольная  2  ул.;  Prodolna  2 
vul. 12591 (Оболонський 
р-н, СТ «Гідромеханізатор», 
«Оболонь-2»). Пролягає від 
проїзду, що з’єднує з Богатир- 

ською вул. до безіменного проїзду, що з’єднує 
вулицю з Продольною 1 вул. 

 
Проектна вулиця; Проек- 
тная ул.; Proektna vul. 12730 
(Голосіївський р-н). Проля- 
гає від Заболотного Акаде- 
міка, вул. до Столичного 
шосе. 

 
Проектна вулиця; Проек- 
тная ул.; Proektna vul. 11373 
(Святошинський р-н). Про- 
лягає від Качури Якова, 
вул. до проїзду до Миру, 
вул. 

 
Проектна вулиця; Проек- 
тная ул.; Proektna vul. 12678 
(Солом’янський р-н). Про- 
лягає від Медової вул. до 
новобудови. 

 
Проектна 1 вулиця; Проек- 
тная  1  ул.;  Proektna  1  vul. 
12694 (Святошинський р-н). 
Пролягає від Кільцевої до- 
роги до кінця забудови. 
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Проектна 2 вулиця; Проек- 
тная  2  ул.;  Proektna  2  vul. 
12695 (Святошинський р-н). 
Пролягає від Кільцевої до- 
роги до кінця забудови. 

 
Проектний 2 провулок; 
Проектный 2 пер.; Proektnyi 
2 prov. 12663 (Дарницький 
р-н). Пролягає від Заканаль- 
ної вул., утворюючи трикут- 
ник (Бортничі). 

 
Пролетарська вулиця; 
Пролетарская ул.; Proletar- 
ska vul. 11374 (Голосіївський 
р-н). Постанова виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   депутатів   трудящих 

«Про найменування та перейменування ву- 
лиць м. Києва» від 06.12.1944 № 286/2. Про- 
лягає від Червонозоряного просп. (двічі). 
Прилучається Пролетарський пров. 

 
Пролетарський провулок; 
Пролетарский пер.; 
Proletarskyi prov. 11375 (Го- 
лосіївський р-н). Постанова 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про найменування та пере- 
йменування вулиць м. Києва» від 
06.12.1944 № 286/2. Рішення виконавчого 
комітету Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про найменування міських ву- 
лиць» від 29.12.1953 № 2610. Пролягає від 
Пролетарської вул. до Мистецької вул. 

 
Промениста вулиця; Про- 
менистая ул.; Promenysta 
vul. 11376 (Деснянський р-
н). Розпорядження Київ- 
ської міської державної ад- 
міністрації «Про наймену- 

вання та перейменування вулиць» від 
10.01.2000 № 25. Розташована у Бровар- 
ському лісництві (54 квартал). 

Промениста вулиця; Про- 
менистая ул.; Promenysta 
vul. 12038 (Солом’янський 
р-н). Пролягає від Крейсера 
«Аврора», вул. до кінця за- 
будови. 

 
Промислова вулиця; Про- 
мысловая ул.; Promyslova 
vul. 11377 (Голосіївський 
р-н). Виникла у 1950. Про- 
лягає від Наддніпрянського 
шосе  та  Столичного  шосе 

та Інженерної вул. до кінця забудови та до 
Південного мосту (з розгалуженням). При- 
лучається Камишинська вул. 

 
Промислова вулиця; Про- 
мысловая ул.; Promyslova 
vul. 11378 (Дарницький р-
н). Пролягає від Переяс- 
лавської вул. до Лермонто- 
ва,  вул.  та  Червоноармій- 

ської вул. (Бортничі). Прилучаються: 
Польова вул., Промисловий пров. 

 
Промисловий провулок; 
Промысловый пер.; Promys- 
lovyi prov. 11379 (Дарниць- 
кий р-н). Пролягає від Про- 
мислової вул. до Автотран- 
спортної вул. 

 
Прорізна вулиця; Прорез- 
ная ул.; Prorizna vul. 11380 
(Святошинський р-н). Ви- 
никла у 1-й пол. 20 ст. Про- 
лягає від Осінньої вул. до 
Обухівської вул. Прилуча- 

ється Прорізний пров. 
 

Прорізна вулиця; Прорез- 
ная ул.; Prorizna vul. 11381 
(Шевченківський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
народних  депутатів  «Про 
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повернення вулицям історичних назв» від 
03.04.1990 № 329. Пролягає від Хрещатик, 
вул. до Володимирської вул. Прилучають- 
ся: Грінченка Бориса, вул., Пушкінська 
вул., Паторжинського, вул. 

 
Прорізний провулок; Про- 
резной пер.; Proriznyi prov. 
11382 (Святошинський р-н). 
Виник у 1-й пол. 20 ст. Про- 
лягає від Прорізної вул. до 
кінця забудови.  

 
Протасів Яр вулиця; Про- 
тасов Яр, ул.; Protasiv Yar, 
vul. 11383 (Солом’янський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   народних   депутатів 

«Про найменування вулиць і повернення 
вулицям історичних назв» від 06.09.1991 
№ 561. Пролягає від Грінченка Миколи, 
вул. і Лінійної вул. до Солом’янської вул. 
Прилучаються: Нововокзальна вул., Горо- 
дня вул., Амосова Миколи, вул., Докучаєв- 
ський пров. 

 
Профінтерну вулиця; Про- 
финтерна, ул.; Profinternu, 
vul. 11384 (Голосіївський р-
н). Постанова виконавчо- 
го комітету Київської місь- 
кої  ради  депутатів  трудя- 

щих «Про найменування та переймену- 
вання  вулиць  м.  Києва»  від  06.12.1944 
№ 286/2. Сучасна назва з 1926. Пролягає від 
Байкова вул. до Кіровоградської вул. Прилу- 
чаються: Богунський пров., Профінтерну, 
пров., Псковська вул., Кочубеївська вул., 
Псковський пров., Кочубеївський пров. 

 
Профінтерну провулок; 
Профинтерна, пер.; Profin- 
ternu, prov. 11385 (Голосіїв- 
ський р-н). Пролягає від 
Профінтерну, вул. до кінця 
забудови. 

Профспілкова вулиця; 
Профсоюзная ул.; Profspil- 
kova vul. 11386 (Дніпров- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих   «Про   перейменування   вулиць 
м. Києва» від 05.07.1955 № 857. Пролягає 
від Алма-Атинської вул. до Азербайджан- 
ської вул. Прилучаються: Новаторів, вул., 
Калачівська вул., Профспілковий пров., 
Бакинських Комісарів, пров. 

 
Профспілковий прову- 
лок; Профсоюзный пер.; 
Profspilkovyi prov. 11387 
(Дніпровський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради де- 

путатів трудящих «Про найменування 
міських вулиць» від 29.12.1953 № 2610. 
Пролягає від Профспілкової вул. до 
Азербайджанської вул. 

 
Псковська вулиця; Псков- 
ская ул.; Pskovska vul. 11388 
(Голосіївський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради де- 
путатів трудящих «Про пе- 

рейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Волзької 
вул. до Профінтерну, вул. Прилучається 
Богунська вул. 

 
Псковський провулок; 
Псковский пер.; Pskovskyi 
prov. 11389 (Голосіївський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про зміну найменувань вулиць» від 
03.01.1952 № 5. Пролягає від початку забу- 
дови до Профінтерну, вул. 
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Пугачова вулиця; Пугачева, 
ул.; Puhachova, vul. 11390 
(Шевченківський р-н). Поста- 
нова Президії Київської місь- 
кої ради робітничих, селян- 
ських  та  червоноармійських 

депутатів «Про перейменування вулиць по 
Молотовському     району»     від     19.08.1939 
№ 1148/25. Постанова виконавчого комітету 
Київської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про найменування та перейменування ву- 
лиць м. Києва» від 06.12.1944 № 286/2. Про- 
лягає від Мельникова, вул. до Макарівської 
вул. Прилучаються: Герцена, вул., Багговутів- 
ська вул., Врубелівський узвіз. 

 
Пулюя Івана вулиця; Пу- 
люя Ивана, ул.; Puliuia Iva- 
na, vul. 11391 (Солом’янсь- 
кий р-н). Розпорядження 
Представника Президента 
України у місті Києві «Про 

перейменування нових вулиць у Залізнич- 
ному районі м. Києва» від 06.07.1994 № 604. 
Пролягає від початку забудови до Кадет- 
ський Гай, вул. Прилучається Ернста, вул. 

 
Путивльська вулиця; Пу- 
тивльская ул.; Putyvlska 
vul. 11392 (Деснянський р-
н). Сучасна назва з 1955. 
Пролягає від Кіото, вул. до 
Путивльського  пров.  При- 

лучаються: Кузбаська вул., Кузбаський 
пров., Бобринецький пров., Радистів, вул., 
Броварський пров., Кадіївський пров., Ка- 
діївська вул. 

 
Путивльський провулок; 
Путивльский пер.; Putyvl- 
skyi prov. 11393 (Деснян- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих   «Про   перейменування   вулиць 
м. Києва» від 05.07.1955 № 857. Пролягає 
від Броварського просп. до Бобринецької 
вул.  Прилучаються:  Кисловодська  вул., 
Путивльська вул. 

Пухівська вулиця; Пухов- 
ская ул.; Pukhivska vul. 
11394 (Деснянський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
народних  депутатів  «Про 

найменування нової вулиці в Дніпровсько- 
му районі» від 03.03.1980 № 289. Пролягає 
від Сабурова Олександра, вул. та Крайньої 
вул. до межі міськради. 

 
Пухова Генерала вулиця; 
Пухова Генерала, ул.; Pu- 
khova Henerala, vul. 11395 
(Святошинський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць і площ м. Киє- 
ва» від 10.09.1968 № 1494. Рішення вико- 
навчого комітету Київської міської ради 
депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць і площ м. Киє- 
ва» від 29.07.1969 № 1306. Пролягає від ту- 
пика до Верховинця Василя, вул. 

 
Пушиної Феодори вули- 
ця; Пушиной  Феодоры, 
ул.; Pushynoi Feodory, vul. 
11396  (Святошинський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету  Київської  міської 

ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання та перейменування вулиць і площ 
м. Києва на честь міст-героїв та героїв Ве- 
ликої  Вітчизняної  війни»  від  31.03.1975 
№ 302. Пролягає від Краснова Миколи, 
вул. до Ушакова Миколи, вул. Прилуча- 
ються: Семашка, вул., Святошинська пл., 
Палладіна Академіка, просп., Чорнобиль- 
ська вул. 

 
Пушкіна вулиця; Пушки- 
на, ул.; Pushkina, vul. 11397 
(Деснянський р-н). Проля- 
гає від Леніна, вул. до Кіро- 
ва, вул. 
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Пушкінська вулиця; Пуш- 
кинская ул.; Pushkinska vul. 
11398 (Шевченківський р-
н). Виникла у 1840. Про- 
лягає від Прорізної вул. до 
Толстого Льва, пл. Прилу- 

чаються: Хмельницького Богдана,  вул., 
Шевченка Тараса, бульв., Толстого Льва, 
вул., Велика Васильківська вул. 

 
Пуща-Водицька вулиця; 
Пуща-Водицкая ул.; Pu- 
shcha-Vodytska vul. 11399 
(Подільський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про найменування міських 
вулиць» від 29.12.1953 № 2610. Пролягає 
від Шевченка Тараса, пл. до Ростовської 
вул. Прилучається Пуща-Водицький пров. 

 
Пуща-Водицький прову- 
лок; Пуща-Водицкий пер.; 
Pushcha-Vodytskyi prov. 
11400 (Подільський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

депутатів трудящих «Про перейменуван- 
ня вулиць м. Києва» від 05.07.1955 № 857. 
Пролягає від Пуща-Водицької вул. до Са- 
жина, вул. 

 
Пшенична вулиця; Пше- 
ничная ул.; Pshenychna vul. 
11401 (Святошинський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування та перейменування вулиць 
м. Києва» від 13.10.1959 № 1710. Пролягає 
від Сосніних Сім’ї, вул. до Корольова Ака- 
деміка, просп. Прилучається Якутська вул. 

 
Пшенична вулиця; Пеше- 
ничная ул.; Pshenychna vul. 
12686 (Солом’янський р-н). 
Пролягає від Кутової вул. до 
безіменного проїзду до Ку- 
тової вул. 

П’ята вулиця; Пятая ул.; 
Piata vul. 12572 (Оболон- 
ський р-н, СТ «Чорноби- 
лець-2001»). Пролягає від 
проїзду, що з’єднує Четвер- 
ту вул. і Шосту вул. до кінця 
забудови. 

 
П’ятигорська вулиця; Пя- 
тигорская ул.; Piatyhorska 
vul. 11402 (Голосіївський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   депутатів   трудящих 

«Про найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Гвардійської 
вул. до Козацької вул. Прилучаються: Тихо- 
рецька вул., Гористий пров. (двічі), Гориста 
вул., Доватора Генерала, вул., П’ятигорський 
пров., Доватора Генерала, пров. 

 
П’ятигорський провулок; 
Пятигорский пер.; Piatyhor- 
skyi prov. 11403 (Голосіїв- 
ський р-н). Виник у  серед. 
20 ст. Пролягає від П’ятигор- 
ської вул. до Доватора Гене- 

рала, вул. 
 

Радистів вулиця; Радис- 
тов, ул.; Radystiv, vul. 11404 
(Деснянський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 
тів трудящих «Про найме- 

нування та перейменування вулиць і площ 
м. Києва» від 26.01.1961 № 146. Пролягає 
від Броварського просп. до кінця забудови. 
Прилучаються: Кисловодська вул., Пу- 
тивльська вул., Бобринецька вул., Вешен- 
ський пров., Кантемирівський пров., Би- 
ківнянський пров., Ушицька вул. 

 
Радистів провулок; Радис- 
тов, пер.; Radystiv, prov. 
12627 (Деснянський р-н). 
Пролягає від Лазурного пров. 
до Діамантового пров. (Сели- 
ще Радистів). Прилучаються: 

Молодіжний пров., Рубіновий пров. 
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Радистів провулок; Радис- 
тов, пер.; Radystiv, prov. 
12052 (Деснянський р-н). 
Пролягає від Радистів, вул. 
до кінця забудови. 

Радіальна вулиця; Ради- 
альная ул.; Radialna vul. 
11407 (Печерський р-н). 
Пролягає від Панфіловців, 
вул. до Редутної вул. 

 

Радистів 1 провулок; Ра- 
дистов,  1  пер.;  Radystiv,  1 
prov. 12647 (Деснянський 
р-н). Пролягає паралельно 
Радистів, 2 пров. (Селище 
Радистів). 

 
Радистів 2 провулок; Ра- 
дистов,  2  пер.;  Radystiv,  2 
prov. 12648 (Деснянський 
р-н). Пролягає від Сосново- 
го 2 пров. до безіменного 
проїзду,  паралельного  Бо- 

бринецькій вул. (Селище Радистів). 
 

Радистів 3 провулок; Ра- 
дистов,  3  пер.;  Radystiv,  3 
prov. 12649 (Деснянський 
р-н). Пролягає паралельно 
Радистів, 2 пров. (Селище 
Радистів). 

 
Радищева вулиця; Ради- 
щева, ул.; Radyshcheva, vul. 
11405 (Солом’янський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Козелецької 
вул. і Виборзького пров. до Лепсе Івана, 
бульв. Прилучаються: Радищева, пров., 
Світлогірська вул. 

 
Радищева провулок; Ради- 
щева, пер.; Radyshcheva. 
prov. 11406 (Солом’янський 
р-н). Пролягає від Василен- 
ка Миколи, вул. до Світло- 
горської вул. Прилучається 

Радищева, вул. 

Радісна вулиця; Радостная 
ул.; Radisna vul. 11408 (Со- 
лом’янський р-н). Постано- 
ва бюро Київського місько- 
го комітету Компартії 
України та виконавчого ко- 

мітету Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць м. Києва» від 15.07.1958 
№ 1249. Пролягає від Привітної вул. до 
Провідницької вул. Прилучаються: Орга- 
нізаторська вул., Громадська вул. 

 
Радомишльська вулиця; 
Радомышльская ул.; Rado- 
myshlska vul. 11409 (Оболон- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про перейменування вулиць м. Ки- 
єва» від 05.07.1955 № 857. Пролягає від Ав- 
тозаводської вул. до Новозабарської вул. 

 
Радунська вулиця; Радун- 
ская ул.; Radunska  vul. 
11410 (Деснянський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
народних  депутатів  «Про 

найменування і перейменування вулиць 
м. Києва» від 06.12.1991 № 916. Пролягає 
від Лаврухіна Миколи, вул. до Милослав- 
ської вул. Прилучаються: Градинська вул., 
Лісківська вул., Будищанська вул. 

 
Радченка Петра вулиця; 
Радченко Петра, ул.; Rad- 
chenka Petra, vul. 11411 (Со- 
лом’янський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 
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тів трудящих «Про найменування та 
перейменування вулиць м. Києва» від 
20.08.1957 № 1428. Пролягає від Гаріна Бо- 
риса, вул. (двічі) до кінця забудови. 

 
Радченко Клавдії вулиця; 
Радченко Клавдии, ул.; Rad- 
chenko Klavdii, vul. 12053 
(Голосіївський р-н). Рішен- 
ня  Київської  міської  ради 
«Про найменування нових 

вулиць у мікрорайоні Чапаєвка в Голосіїв- 
ському районі міста Києва» від 25.05.2011 
№ 189/5576. Пролягає від безіменного про- 
їзду до Любомирської вул. до Хохлова Кос- 
тянтина, вул. 

 
Радянська вулиця; Совет- 
ская ул.; Radianska vul. 
11412 (Солом’янський р-н). 
Пролягає від Шевченка, 
вул. до Садової вул. Прилу- 
чаються: Ватутіна, вул., Го- 

голя, вул., Горького, вул. 
 

Радянський провулок; Со- 
ветский пер.; Radianskyi 
prov. 11413 (Голосіївський 
р-н). Пролягає від Риль- 
ського Максима, вул. (дві- 
чі).  Прилучаються:  Стріл- 

кова вул., Тульський пров. 
 

Радянський провулок; Со- 
ветский пер.; Radianskyi prov. 
12699 (Солом’янський р-н). 
Пролягає від Радянської вул. 
до Кооперативної вул. 

 
Раєвського Миколи вули- 
ця; Раевского Николая, ул.; 
Raievskoho Mykoly, vul. 
11414 (Печерський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць і площ м. Киє- 

ва» від 30.12.1962 № 2216. Пролягає від Ку- 
дрі Івана, вул. до Перспективної вул. При- 
лучаються: Глазунова, вул., Чигоріна, вул., 
Лумумби Патріса, вул. 

 
Райгородська вулиця; Рай- 
городская ул.; Raihorodska 
vul. 11415 (Голосіївський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   депутатів   трудящих 

«Про найменування та перейменування ву- 
лиць м. Києва» від 20.08.1957 № 1428. Про- 
лягає від Уральського пров. до тупика. При- 
лучається Кошового Олега, вул. 

 
Райгородський провулок; 
Райгородский пер.; Raiho- 
rodskyi prov. 11416 (Голосі- 
ївський р-н). Пролягає від 
Листопадної вул. до Цим- 
балів Яр, вул. 

 
Райдужна вулиця; Радуж- 
ная ул.; Raiduzhna  vul. 
11417 (Дніпровський р-н, 
СТ «КЕВРЗ», «Пілот»). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць м. Києва» від 
20.08.1957 № 1428. Пролягає від Ватутіна 
Генерала, просп. до Навої Алішера, просп. 
Прилучаються: Вершигори Петра, вул., 
Кибальчича Миколи, вул., Микитенка Іва- 
на, вул.,  Стальського Сулеймана,  вул., 
Марка Черемшини, вул. 

 
Ракетна вулиця; Ракетная 
ул.; Raketna vul. 11418 (Голо- 
сіївський р-н). Постанова 
бюро Київського міського 
комітету Компартії України 
та виконавчого комітету Ки- 

ївської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про найменування та перейменування ву- 
лиць м. Києва» від 15.07.1958 № 1249. Проля- 
гає від Лисогірської вул. до кінця забудови. 
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Ранетна вулиця; Ранетная 
ул.; Ranetna vul. 12054 (По- 
дільський р-н, СТ «Арсена- 
лець»). Пролягає від Гречка 
Маршала, вул. до Кизило- 
вої вул. 

 
Раскової Марини вулиця; 
Расковой Марины, ул.; 
Raskovoi Maryny, vul. 11419 
(Дніпровський р-н). Рі- 
шення виконавчого комі- 
тету    Київської    міської 

ради депутатів трудящих «Про перейме- 
нування вулиць м. Києва» від 05.07.1955 
№ 857. Пролягає від Броварського просп. 
до Верховної Ради, бульв. Прилучаються: 
Окіпної Раїси, вул., Туманяна Ованеса, 
вул., Плеханова, вул. (двічі), залізниця 
(переїзд). 

 
Рахманінова вулиця; Рах- 
манинова, ул.; Rakhmani- 
nova, vul. 11420 (Святошин- 
ський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про перейменування ву- 
лиць м. Києва» від 05.07.1955 № 857. 
Пролягає від Робітничої вул. до Гаршина, 
вул. Прилучаються: Соснова вул., Госто- 
мельська вул., Юнацька вул., Димерська 
вул., Лісорубна вул., Таращанська вул., 
Кам’янець-Подільська вул., Корсунська 
вул., Бахмацька вул., Брусилівська вул. 

 
Ревуцького вулиця; Ре- 
вуцкого, ул.; Revutskoho, 
vul. 11421 (Дарницький р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   народних   депутатів 

«Про найменування нових вулиць в м. Ки- 
єві» від 18.08.1987 № 841. Пролягає від 
Здолбунівської вул. до Вишняківської вул. 
Прилучаються: Кравчука Михайла, вул., 
Російська   вул.,   Ахматової   Анни,   вул., 

Тростянецька вул., Олійника Степана, 
вул., Кошиця, вул., Декабристів, вул., Ба- 
жана Миколи, просп. 

 
Регенераторна вулиця; Ре- 
генераторная ул.; Rehene- 
ratorna vul. 11422 (Дніпров- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування та переймену- 
вання  вулиць  м.  Києва»  від  20.08.1957 
№ 1428. Пролягає від Тампере, вул. до Кау- 
наської вул. 

 
Редутна вулиця; Редутная 
ул.; Redutna vul. 11423 (Пе- 
черський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 
трудящих  «Про  наймену- 

вання   міських   вулиць»   від   29.12.1953 
№ 2610. Пролягає від Панфіловців, вул. до 
Лаврської вул. Прилучаються: проїзди і 
проходи без назви до Панфіловців, вул., Ре- 
дутний пров., Радіальна вул. 

 
Редутний провулок; Редут- 
ный пер.; Redutnyi prov. 
11424 (Печерський р-н). Рі- 
шення виконавчого комітету 
Київської міської ради депу- 
татів трудящих «Про найме- 

нування   міських   вулиць»   від   29.12.1953 
№ 2610. Пролягає від Старонаводницької 
вул. до Панфіловців, вул. (з’єднується схода- 
ми). Прилучається Редутна вул. 
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Редьчинська вулиця; Ред- 
чинская ул.; Redchynska vul. 
12902 (Оболонський р-н). 
Рішення Київської міської 
ради «Про найменування 
вулиць в Оболонському  ра- 

йоні міста Києва» від 13.11.2014 № 374/374. 
Пролягає від Богатирської вул. на північ від 
затоки Верблюд. 

 

Редьчинський проїзд; Ред- 
чинский проезд; Redchynskyi 
proizd 12903 (Оболонський 
р-н). Рішення Київської місь- 
кої ради «Про найменування 
вулиць в Оболонському райо- 

ні міста Києва» від 13.11.2014 № 374/374. Про- 
лягає від Редчинської вул. до кінця забудови. 

 
 

Резервна вулиця; Резерв- 
ная ул.; Rezervna vul. 
11425 (Оболонський р-н). 
Рішення виконавчого 
комітету Київської 
міської ради депутатів    
трудящих    «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від 
Автозаводської вул. до Вишгородської 
вул. 
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Рейтарська вулиця; Рей- 
тарская ул.; Reitarska vul. 
11426 (Шевченківський р-н). 
Виникла у 2-й пол. 17 ст. 
Пролягає від Володимир- 
ської вул. до Львівської пл. 

Прилучаються: Золотоворітська вул., Геор- 
гіївський пров., Стрілецька вул., Гончара 
Олеся, вул., Велика Житомирська вул. 

 
Ремісничий провулок; Ре- 
месленный пер.; Remisny- 
chyi prov. 11427 (Голосіїв- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про зміну найменувань вулиць» 
від 03.01.1952 № 5. Пролягає від початку 
забудови поблизу Ковельської вул. до Ма- 
локитаївської вул. Прилучається Кераміч- 
ний пров. (з’єднаний сходами). 

 
Ремонтна вулиця; Ремонт- 
ная ул.; Remontna vul. 11428 
(Дарницький р-н). Постано- 
ва бюро Київського місько- 
го комітету Компартії Укра- 
їни та виконавчого комітету 

Київської міської ради депутатів трудящих 
«Про найменування та перейменування ву- 
лиць м. Києва» від 15.07.1958 № 1249. Про- 
лягає від Зрошувальної вул. (двічі). Прилу- 
чається     залізниця.     Поблизу     станції 
«Дарниця-Депо» наявний розрив у проля- 
ганні вулиці. 

 
Реута Михайла провулок; 
Реута Михаила, пер.; Reuta 
Mykhaila, prov. 11429 (Пе- 
черський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про найменування та перей- 
менування вулиць і площ м. Києва» від 
20.07.1965 № 1270. Пролягає від Лейпцизь- 
кої вул. до тупика. Має відгалуження, яке 
виходить на Панфіловців, вул. 

Ржевський провулок; Ржев- 
ский пер.; Rzhevskyi prov. 
11430 (Голосіївський р-н). Рі- 
шення виконавчого комітету 
Київської міської ради депу- 
татів трудящих «Про пере- 
йменування  вулиць  м.  Киє- 

ва» від 05.07.1955 № 857. Пролягає від 
Феодосійського пров. до тупика. 

 

Ржищівська вулиця; Ржи- 
щевская ул.; Rzhyshchivska 
vul. 11431 (Печерський р-н). 
Пролягає від Звіринецької 
вул. до Тимірязєвської вул. 

 
Рибака Натана вулиця; 
Рыбака Натана, ул.; Rybaka 
Natana, vul. 11432 (Деснян- 
ський р-н). Пролягає від Кі- 
рова, вул. до Запорожця Пе- 
тра, вул. Продовженням є 
Лазо Сергія, вул. 

 

Рибалка  Маршала  вули- 
ця; Рибалко Маршала, ул.; 
Rybalka Marshala, vul. 11433 
(Шевченківський  р-н).  Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування та перейменування вулиць і 
площ м. Києва» від 31.10.1967 № 1826. Про- 
лягає від Чорновола В’ячеслава, вул. до Ва- 
силевської Ванди, вул. та Коперніка, вул. 
Прилучається Шолуденка, вул. 

 

Рибальська вулиця; Ры- 
бальская ул.; Rybalska vul. 
11434 (Печерський р-н). Ві- 
дома з кін. 18 ст. Пролягає 
від Московської вул. до Пе- 
черського узвозу. Прилуча- 
ється Гусовського, вул. 

 

Рибна вулиця; Рыбная ул.; 
Rybna vul. 11435 (Солом’ян- 
ський р-н). Пролягає від 
Червоної вул. до Добросу- 
сідської вул. Прилучаються: 
Червоний пров., Рибний 
пров. 
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Рибний провулок; Рыб- 
ный пер.; Rybnyi prov. 
11436 (Солом’янський р-н). 
Виник у серед. 20 ст. Про- 
лягає від Рибної вул. до 
Крутогірної вул. 

«Про перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Фрунзе, вул. 
до Петропавлівської вул. Прилучаються: 
Копилівська вул., Рилєєва, пров., Захарів- 
ська вул., Веселковий пров., Артезіанський 
пров., Шполянська вул., Верболозна вул. 

 

Риболовецька вулиця; Ры- 
боловецкая ул.; Rybolovetska 
vul. 11437 (Голосіївський р-
н). Виникла в серед. 20 ст. 
Пролягає від Любомирської 
вул. до Бродівської вул. 

 
Ризька вулиця; Рижская 
ул.; Ryzka vul. 11438 (Шев- 
ченківський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 
тів трудящих «Про найме- 

нування  міських  вулиць»  від  29.12.1953 
№ 2610. Пролягає від Шамрила Тимофія, 
вул. і Дорогожицької вул. до кінця забудо- 
ви. Прилучаються: Грекова Академіка, 
вул., Берлінського Максима, вул., Орлов- 
ський пров., Вавілових, вул. 

 
Рикова Комісара вулиця; 
Рыкова Комиссара, ул.; 
Rykova Komisara, vul. 11439 
(Святошинський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць і площ м. Киє- 
ва» від 31.10.1967 № 1826. Пролягає від Ге- 
роїв Космосу, вул. до Юри Гната, вул. 

 
Рилєєва вулиця; Рылеева, 
ул.; Rylieieva, vul. 11440 
(Подільський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 
тів трудящих «Про найме- 

нування  міських  вулиць»  від  29.12.1953 
№ 2610. Рішення виконавчого комітету Ки- 
ївської  міської  ради  депутатів  трудящих 

Рилєєва провулок; Рылее- 
ва, пер.; Rylieieva, prov. 
11441 (Подільський р-н). 
Виник у серед. 20 ст. Про- 
лягає від Рилєєва, вул. до 
тупика.  Прилучається  До- 

стоєвського, пров. 
 

Рильський провулок; Ры- 
льский пер.; Rylskyi prov. 
11442 (Шевченківський р-н). 
Постанова виконавчого ко- 
мітету Київської міської 
ради   депутатів   трудящих 

«Про впорядкування найменувань площ, 
вулиць та провулків м. Києва» від 06.12.1944 
№ 286/2. Пролягає від Софійської пл. і Во- 
лодимирської вул. до Стрілецької вул. 

 
Рильського Максима ву- 
лиця; Рыльского Максима, 
ул.; Rylskoho Maksyma, vul. 
11443 (Голосіївський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць і площ м. Киє- 
ва» від 20.07.1965 № 1270. Пролягає від Го- 
лосіївської пл. та Голосіївської вул. до Тих- 
вінського пров. і Блакитного, вул. Прилу- 
чаються: Родимцева Генерала, вул., Радян- 
ський пров. (двічі), Стрілкова вул., Туль- 
ський пров., Снайперська вул., Конотоп- 
ська вул., Конотопський пров. 

 
Римського-Корсакова ву- 
лиця; Римского-Корсакова, 
ул.; Rymskoho-Korsakova, 
vul. 11444 (Голосіївський р-
н).  Пролягає  від  початку 
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забудови (прохід до Деміївської вул.) до ту- 
пика. Прилучається Щоглівський пров. 

 
Ринковий провулок; Ры- 
ночный пер.; Rynkovyi, prov. 
12731 (Шевченківський р-н). 
Пролягає від Перемоги 
просп. до тупика. 

 
Різдвяна вулиця; Риздвя- 
ная ул.; Rizdviana vul. 12688 
(Солом’янський р-н). Про- 
лягає від Каменярів, вул. до 
кінця забудови. 

 
Різницька вулиця; Резниц- 
кая ул.; Riznytska vul. 11445 
(Печерський р-н). Виникла 
у 1-й третині 19 ст. Проля- 
гає від Московської вул. до 
Гусовського, вул. 

 
Річна вулиця; Речная ул.; 
Richna vul. 11446 (Шевчен- 
ківський р-н). Відома з се- 
ред. 19 ст. Пролягає від 
Дмитрівської вул. до Чор- 
новола    В’ячеслава,    вул. 

Прилучається Золотоустівська вул. 
 

Робітнича вулиця; Рабочая 
ул.; Robitnycha vul. 11447 
(Солом’янський р-н). Про- 
лягає від Маркса Карла, 
вул. до Шевченка, вул. При- 
лучається    Медична    вул. 

ка, просп., Робітничий пров., Коростенська 
вул., Рахманінова, вул., Гостомельська 
вул., Клавдіївська вул., Димерська вул., 
Олевська вул. 

 
Робітничий провулок; Ра- 
бочий пер.; Robitnychyi 
prov. 11449 (Святошинський 
р-н). Виник у 1-й пол. 20 ст. 
Пролягає від Рубежівської 
вул. до Робітничої вул. 

 
Рогнідинська вулиця; Рог- 
нединская ул.; Rohnidynska 
vul. 11450 (Печерський р-н). 
Газета «Кіевлянинъ» «О 
наименовании некоторых 
улиц и площадей в Киеве» 

від 14.08.1869 № 95. Постанова виконавчо- 
го комітету Київської міської ради депута- 
тів трудящих «Про впорядкування найме- 
нувань   площ,   вулиць   та    провулків 
м. Києва» від 06.12.1944 № 286/2. Пролягає 
від Великої Васильківської вул. до 
Еспланадної вул. Прилучається Руставелі 
Шота, вул. 

 
Рогозівська вулиця; Рого- 
зовская ул.; Rohozivska vul. 
11451 (Дніпровський р-н). Рі- 
шення виконавчого комітету 
Київської міської ради депу- 
татів трудящих «Про пере- 

йменування вулиць м. Києва» від 05.07.1955 
№ 857. Пролягає від Алма-Атинської вул. до 
Новоросійської вул. Прилучаються: Лазо 
Сергія, вул., Марганецька вул. 

(Жуляни).  
 
Робітнича вулиця; Рабочая 
ул.; Robitnycha vul. 11448 
(Святошинський р-н). Про- 
лягає від Степанченка Ва- 
силя, вул. до шосе на сели- 
ще    Коцюбинське    (Ново- 

 
Родимцева Генерала вули- 
ця; Родимцева Генерала, ул.; 
Rodymtseva Henerala, vul. 
11452 (Голосіївський р-н). Рі- 
шення виконавчого комітету 
Київської міської ради депу- 

татів трудящих «Про перейменування Голо- 
біличі). Прилучаються: Приладний пров., 
Наумова Генерала, вул., Малинський 
пров., Малинська вул., Палладіна Академі- 

сіївського шляху на вул. Генерала Родимце- 
ва» від 06.06.1977 № 824. Пролягає від 
Рильського Максима, вул. (поблизу Голосіїв- 
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ської пл.) до кінця забудови. Прилучаються: 
Блакитного, вул., Героїв Оборони, вул., Затє- 
вахіна Полковника, вул. 

 
Рожева вулиця; Рожевая 
ул.; Rozheva vul. 11453 (По- 
дільський р-н).  Пролягає 
від Таврійської вул. до Бі- 
лицької вул. Прилучають- 
ся: Гомельська вул. (двічі), 
Мінський пров. 

 
Рожевий провулок; Роже- 
вый пер.; Rozhevyi prov. 
11454 (Подільський р-н). 
Пролягає від Білицької вул. 
(двічі, утворюючи півколо). 

 
Рожнівська вулиця; Рож- 
новская ул.; Rozhnivska vul. 
12055   (Оболонський   р-н, 
ТІЗ  «Чорнобилець  2005»). 
Рішення  Київської  міської 
Ради   «Про   найменування 
вулиць в Оболонському ра- 

йоні м. Києва» від 14.07.2011 № 374/5761. 
Пролягає в новому мікрорайоні на схід від 
Богатирської вул. паралельно Сваромській 
вул. і Сетомльській вул. 

 
Розважівський  провулок; 
Розважевский  пер.;  Rozva- 
zhivskyi   prov.   11455   (По- 
дільський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету 
Київської міської ради де- 
путатів трудящих «Про на- 

йменування міських вулиць» від 29.12.1953 
№ 2610. Рішення виконавчого комітету Ки- 
ївської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про  перейменування  вулиць  м.  Києва» 
від 05.07.1955 № 857. Пролягає від Поділь- 
ського пров. до Валківської вул. 

 
Роздільна вулиця; Раз- 
дельная ул.; Rozdilna vul. 
11456 (Солом’янський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської  міської 
ради  депутатів   трудящих 

«Про перейменування вулиць м. Києва» 
від 05.07.1955 № 857. Пролягає від Кудря- 
шова, вул. до Краснодонської вул. Прилу- 
чаються: Енергетиків, вул., Енергетиків, 
пров. 

 
Рокитнянська вулиця; Ра- 
китнянская ул.; Rokytnian- 
ska vul. 11457 (Святошин- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування міських ву- 
лиць» від 29.12.1953 № 2610. Пролягає від 
Корсунської вул. до Бахмацької вул. Розга- 
лужена на два «рукави», один з яких про- 
лягає до Бахмацької вул., другий – до Ру- 
бежівської вул. 

 
Рокоссовського Маршала 
проспект; Рокоссовского 
Маршала, просп.; Rokossov- 
skoho Marshala, prosp. 11458 
(Оболонський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 

ської   міської   ради   депутатів   трудящих 
«Про найменування нових вулиць на жит- 
лових масивах «Лісному», «Мінському» 
м. Києва» від 16.02.1970 № 312/1. Пролягає 
від Полярної вул. до Кондратюка Юрія, вул. 

 
Роллана Ромена бульвар; 
Роллана Ромена, бульв.; 
Rollana Romena, bulv. 11459 
(Святошинський р-н). Рі- 
шення виконавчого комі- 
тету    Київської    міської 

ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання та перейменування вулиць і площ 
м. Києва» від 31.10.1967 № 1826. Рішення 
виконавчого комітету Київської міської 
ради народних депутатів «Про впорядку- 
вання  найменування  вулиць  і   площ 
м. Києва» від 23.03.1981 № 479. Пролягає 
від Курбаса Леся, просп. до Жмеринської 
вул. Прилучаються: Тулузи, вул., Якуба 
Коласа, вул. 
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Романова Михайла вули- 
ця; Романова Михаила, ул.; 
Romanova Mikhaila, vul. 
12056 (Голосіївський р-н). 
Рішення Київської міської 
Ради   «Про   найменування 

нових вулиць у мікрорайоні Чапаєвка в Го- 
лосіївському районі міста Києва» від 
25.05.2011 № 189/5576. Пролягає від Хох- 
лова Костянтина, вул. до Лісоводної вул. 
Прилучається Бродівська вул. 

 
Ромоданівська вулиця; Ро- 
модановская ул.; Romodaniv- 
ska vul. 11460 (Печерський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   депутатів   трудящих 

«Про найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Лубенської 
вул. до Матросова Олександра, вул. 

 
Російська вулиця; Россий- 
ская ул.; Rosiiska vul. 11461 
(Дарницький р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 
тів трудящих «Про найме- 

нування  міських  вулиць»  від  29.12.1953 
№ 2610. Пролягає від початку забудови до 
Россошанської вул. Прилучаються: Горлів- 
ська вул., Харківське шосе, Сімферополь- 
ська вул., Ілліча, вул., Гостинна вул., Ял- 
тинська вул., Севастопольська вул., 
Санаторна вул., Вереснева вул., Руднєва, 
пров., Волго-Донський пров. 

 
Россошанська вулиця; Рос- 
сошанская ул.; Rossoshanska 
vul. 11462 (Дарницький р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування та перейменування вулиць 
м. Києва» від 20.08.1957 № 1428. Пролягає 
від Бориспільської вул. до тупика. Прилу- 
чається Російська вул. 

Ростовська вулиця; Рос- 
товская ул.; Rostovska vul. 
11463 (Подільський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Сошенка, 
вул. до Пуща-Водицької вул. Прилучають- 
ся: Лісозахисний пров., Сажина, вул. 

 
Рощинський провулок; Ро- 
щинский пер.; Roshchynskyi 
prov. 11464 (Солом’янський 
р-н). Виник у 1-й чв. 20 ст. 
Пролягає від Кавказької 
вул. до тупика. 

 
Рубежівська вулиця; Ру- 
бежовская ул.; Rubezhivska 
vul. 11465 (Святошинський 
р-н). Пролягає від Робітни- 
чого пров. до Гаршина, 
вул.    Прилучаються:    Ко- 

ростеньська вул., Соснова вул., Госто- 
мельська вул., Юнацька вул., Димерська 
вул., Лісорубна вул., Таращанський пров., 
Корсунська вул., Рокитнянська вул., Нау- 
мова Генерала, вул., Бахмацька вул., Бру- 
силівська вул. 

 
Рубежівський провулок; 
Рубежовский пер.; Rube- 
zhivskyi prov. 11466 (Свято- 
шинський р-н). Виник у се- 
ред. 20 ст. Пролягає від 
Наумова Генерала, вул. до 

Малинської вул. Прилучається Малин- 
ський пров. 

 
Рубіновий провулок; Ру- 
биновый пер.; Rubinovyi 
prov. 12629 (Деснянський 
р-н). Пролягає від Радистів, 
пров. до Дачної 2 вул. (Се- 
лище  Радистів).  Прилуча- 

ється Лазурна вул. 
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Руданського Степана ву- 
лиця; Руданского Степана, 
ул.; Rudanskoho Stepana, vul. 
11467 (Шевченківський р-н). 
Пролягає від Новоукраїн- 
ської вул. до залізниці. При- 

лучається Кузьминський пров. 

шення виконавчого комітету Київської 
міської ради депутатів трудящих «Про 
впорядкування найменувань та перейме- 
нування вулиць м. Києва» від 16.12.1974 
№ 1476. Пролягає від Бориспільської вул. 
до Тростянецької вул. Прилучаються: Ро- 
сійська вул., Волго-Донська вул. 

 

Руденко Лариси вулиця; 
Руденко Ларисы, ул.; Ruden- 
ko Larysy, vul. 11468 (Дар- 
ницький р-н). Розпоряджен- 
ня Київської міської ради 
народних депутатів та Київ- 

ської міської державної адміністрації «Про 
найменування нових вулиць на масиві Осо- 
корки-Позняки Харківського району м. Ки- 
єва» від 13.07.1993 № 96/737. Пролягає від 
Бажана Миколи, просп. до Крушельницької 
Соломії, вул. Прилучаються: Вишняківська 
вул., Мишуги Олександра, вул. 

 
Руднєва Миколи вулиця; 
Руднева Николая, ул.; Rud- 
nieva Mykoly, vul. 11469 
(Дарницький р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про перейменування вулиць 
м. Києва» від 05.07.1955 № 857. Рішення ви- 
конавчого комітету Київської міської ради 
депутатів трудящих «Про впорядкування 
найменувань та перейменування вулиць 
м. Києва» від 16.12.1974 № 1476. Пролягає 
від Гостинної вул. до Вересневої вул. При- 
лучаються: Ялтинська вул., Севастополь- 
ська вул., Санаторна вул. (між двома остан- 
німи наявний розрив у проляганні вулиці). 

Ружинський провулок; 
Ружинский пер.; Ruzhyn- 
skyi prov. 11471 (Шевченків- 
ський р-н). Виник у серед. 
20 ст. Пролягає від Черня- 
ховського, вул. до тупика. 

 
Русанівська набережна; 
Русановская наб.; Rusaniv- 
ska nab. 11472 (Дніпров- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування та переймену- 
вання вулиць і площ м. Києва» від 
30.12.1962  № 2216.  Пролягає  від  мосту 
ім. Патона до Раскової Марини, вул. При- 
лучаються: Русанівський канал (двічі), Ен- 
тузіастів, вул. (двічі), Русанівський бульв. 

 
Русанівський бульвар; Ру- 
сановский бульв.; Rusaniv- 
skyi bulv. 11473 (Дніпров- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування та переймену- 
вання вулиць і площ м. Києва» від 
24.03.1964 № 379. Пролягає від Русанів- 
ської наб. до Давидова Олексія, бульв. 

 

Руднєва Миколи прову- 
лок; Руднева Николая, пер.; 
Rudnieva Mykoly, prov. 
11470 (Дарницький р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

депутатів  трудящих  «Про  найменування 
міських вулиць» від 29.12.1953 № 2610. Рі- 

Русової Софії вулиця; Ру- 
совой Софьи, ул.; Rusovoi 
Sofii, vul. 11474 (Дарниць- 
кий р-н). Рішення Київської 
міської ради «Про най- 
менування вулиць у м. Киє- 

ві» від 15.12.2011 № 840/7076. Пролягає від 
Чавдар Єлизавети, вул. до Колекторної вул. 
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Руставелі Шота вулиця; 
Руставели Шота, ул.; Rusta- 
veli Shota, vul. 11475 (Пе- 
черський р-н). Постанова 
Президії Київської міської 
ради   робітничих,   селян- 

ських   та   червоноармійських   депутатів 
«Список перейменованих вулиць м. Києва 
за 1937 рік» від 29.07.1937 № 797/10. Поста- 
нова виконавчого комітету Київської місь- 
кої ради депутатів трудящих «Про впоряд- 
кування найменувань площ, вулиць та 
провулків    м.    Києва»    від    06.12.1944 
№ 286/2. Пролягає від Басейної вул. до 
Жилянської вул. Прилучаються: Рогнідин- 
ська вул., Саксаганського, вул. 

 
Рябова Олега вулиця; Ря- 
бова Олега, ул.; Riabova 
Oleha, vul. 12134 (Голосіїв- 
ський р-н). Рішення Київ- 
ської міської Ради «Про 
найменування   нових   ву- 

лиць у мікрорайоні Чапаєвка в Голосіїв- 
ському районі міста Києва» від 25.05.2011 
№ 189/5576. Пролягає від безіменного про- 
їзду до Любомирської вул. до Хохлова 
Костянтина, вул. 

 
Рясний провулок; Рясный 
пер.; Riasnyi prov. 11476 
(Подільський р-н). Проля- 
гає від Петропавлівської 
вул. до кінця забудови (ур- 
вище). Прилучаються: Вер- 

болозна вул., Тагільська вул., Фруктова 
вул. 

 
Сабурова Олександра ву- 
лиця; Сабурова Александ- 
ра, ул.; Saburova Oleksandra, 
vul. 11477 (Деснянський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету  Київської  міської 

ради народних депутатів «Про впорядку- 
вання найменувань та перейменування ву- 
лиць м. Києва» від 18.04.1983 № 613. Про- 

лягає від Пухівської вул., Крайньої вул. до 
Бальзака Оноре де, вул. Прилучаються: 
Електротехнічна вул., Закревського Мико- 
ли, вул., Маяковського Володимира, просп., 
Анкари, пл. 

 
Саврасова вулиця; Савра- 
сова, ул.; Savrasova, vul. 
11478 (Солом’янський р-н). 
Постанова бюро Київсько- 
го міського комітету Ком- 
партії України та виконко- 

му Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про найменування та пере- 
йменування вулиць міста Києва» від 
15.07.1958 № 1249. Пролягає від Гаврилю- 
ка, вул. (двічі, утворюючи форму літери 
«П»). 

 
Сагайдака Степана вули- 
ця; Сагайдака  Степана, 
ул.; Sahaidaka Stepana, vul. 
11479 (Дніпровський р-н). 
Рішення виконавчого ко- 
мітету   Київської   міської 

ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання та перейменування вулиць,  площ 
та парків міста» від 21.11.1961 № 2259. 
Пролягає від Луначарського Анатолія, 
вул. до кінця забудови. Прилучаються: 
Силікатна вул., Комбінатна вул., Чаадає- 
ва Петра, вул., Золота вул., Каховська 
вул. 

 
Сагайдачного Петра вули- 
ця; Сагайдачного Петра, 
ул.; Sahaidachnoho Petra, vul. 
11480 (Подільський р-н). Рі- 
шення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

народних депутатів «Про перейменування 
вулиці Жданова на вулицю Петра Сагай- 
дачного» від 01.02.1989 № 78. Пролягає від 
Поштової пл., Володимирського узвозу до 
Контрактової пл. Прилучаються: Боричів 
узвіз, Ігорівська вул., Андріївська вул., Бо- 
рисоглібська вул. 
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Садова вулиця; Садовая 
ул.; Sadova vul. 11484 (Дар- 
ницький р-н). Пролягає від 
Лісної вул. до Дяченка Іва- 
на, вул. Прилучаються: Де- 
мидівська вул., Садовий 1 

пров., Садовий 2 пров., Суворова, пров., 
Садовий 3 пров. (Бортничі). 

 
Садова вулиця; Садовая 
ул.; Sadova vul. 11481 (Дес- 
нянський р-н). Пролягає від 
Леніна, вул. до Кірова, вул. 
(Троєщина). 

 
Садова вулиця; Садовая 
ул.; Sadova vul. 12446 (Дні- 
провський р-н, СТ «Рай- 
дужне», «РЦАУК»). Проля- 
гає від безіменного проїзду, 
що  проходить  паралельно 

Лінії 1 до безіменного проїзду, що прохо- 
дить вздовж оз. Радунка (Райдуга). 

 
Садова вулиця; Садовая 
ул.; Sadova vul. 12606 (Обо- 
лонський р-н, СТ «Хутір 
Редьки-1»). Пролягає пара- 
лельно між Центральною 
вул. та Лісовою вул. Прилу- 

чається Квіткова вул. 
 

Садова вулиця; Садовая 
ул.; Sadova vul. 11482 (Пе- 
черський р-н). Газета «Кіев- 
лянинъ» «О наименовании 
некоторых улиц и площа- 
дей в Киеве» від 14.08.1869 

№ 95. Пролягає від Грушевського Михай- 
ла, вул. до Інститутської вул. 

 
Садова вулиця; Садовая 
ул.; Sadova vul. 11483 (Со- 
лом’янський р-н). Пролягає 
від Луценка Дмитра, вул. до 
Ватутіна, вул. Прилучають- 
ся:  Садовий  пров.,  Леніна, 

вул.,  Котляревського,  вул.,  Київська  вул., 
Радянська вул. 

Садова 1 вулиця; Садовая 
1 ул.; Sadova 1 vul. 12227 
(Дарницький р-н, СТ «Інва- 
лідів ВВВ»). Пролягає від 
Центральної вул. до кінця 
забудови. 

 
Садова 1 вулиця; Садовая 1 
ул.; Sadova 1 vul. 12365 (Дні- 
провський р-н, СТ «Кому- 
нальник», «Радист», «Сілі- 
катчик», «Супутник»). Про- 
лягає  від  Садово-Набереж- 

ної вул. до Каховської вул. Прилучається 
Центральна Садова вул. 

 
Садова 1 вулиця; Садовая 1 
ул.; Sadova 1 vul. 12530 
(Оболонський р-н, СТ «Дні- 
провське-1»). Пролягає від 
початку забудови до Дні- 
провської вул. 

 
Садова 1 вулиця; Садовая 1 
ул.; Sadova 1 vul. 12457 (Свя- 
тошинський р-н, СТ «40-річ- 
чя Жовтня»). Пролягає від 
безіменного проїзду до По- 
номарьова, вул. до кінця за- 

будови. 
 

Садова 1 вулиця; Садовая 1 
ул.; Sadova 1 vul. 12492 (Свя- 
тошинський р-н, СТ «Вес- 
на», «Дружба»). Пролягає 
від безіменного проїзду до 
Плодової вул. до безіменно- 

го проїзду до Туполєва Академіка, вул. При- 
лучається Зелена вул. 

 
Садова 1 вулиця; Садовая 1 
ул.; Sadova 1 vul. 12742 (Свя- 
тошинський р-н, СТ «Нив- 
ки»). Пролягає паралельно 
Бударіна вул. поруч з захід- 
ною межею міськради. 
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Садова 2 вулиця; Садовая 
2 ул.; Sadova 2 vul. 12228 
(Дарницький р-н, СТ «Інва- 
лідів ВВВ»). Пролягає від 
Центральної вул. до кінця 
забудови. 

 
Садова 2 вулиця; Садовая 2 
ул.; Sadova 2 vul. 12366 (Дні- 
провський р-н, СТ «Енер- 
гетик», «Радист», «Супут- 
ник»). Пролягає від безімен- 
ного  проїзду  вздовж  Руса- 

нівської прот. до Сагайдака Степана, вул. 
Прилучаються: Прибережна вул., Централь- 
на Садова вул. 

 
Садова 2 вулиця; Садовая 2 
ул.; Sadova 2 vul. 12531 
(Оболонський р-н, СТ «Дні- 
провське-1», «Дніпров- 
ський-2»). Пролягає від Са- 
дової 25 вул. до Дніпровської 

вул. Прилучається Совхозна вул. 
 

Садова 2 вулиця; Садовая 2 
ул.; Sadova 2 vul. 12540 (Обо- 
лонський р-н, СДТ «Обо- 
лонь»). Пролягає вздовж бе- 
регової лінії Дніпра. 

 
Садова 2 вулиця; Садовая 2 
ул.; Sadova 2 vul. 12458 (Свя- 
тошинський р-н, СТ «40-річ- 
чя Жовтня»). Пролягає від 
безіменного проїзду до По- 
номарьова, вул. до кінця за- 

будови. 
 

Садова 2 вулиця; Садовая 2 
ул.; Sadova 2 vul. 12493 (Свя- 
тошинський р-н, СТ «Вес- 
на»,  «Врожай»,  «Дружба», 
«Сірень»). Пролягає від 
Плодової вул. до кінця забу- 

дови. Прилучається Зелена вул. 

Садова 2 вулиця; Садовая 2 
ул.; Sadova 2 vul. 12743 (Свя- 
тошинський р-н, СТ «Нив- 
ки»). Пролягає паралельно 
Бударіна вул. поруч з захід- 
ною межею міськради. 

 
Садова 3 вулиця; Садовая 3 
ул.; Sadova 3 vul. 12229 (Дар- 
ницький р-н, СТ «Інвалідів 
ВВВ»). Пролягає від Централь- 
ної вул. до кінця забудови. 

 
Садова 3 вулиця; Садовая 3 
ул.; Sadova 3 vul. 12367 (Дні- 
провський  р-н,  СТ  «ДВРЗ», 
«Енергетик», «Супутник»). 
Пролягає від безіменного 
проїзду  вздовж  Русанівської 

прот. до Сагайдака Степана, вул. Прилучають- 
ся: Прибережна вул., Центральна Садова вул. 

 
Садова 3 вулиця; Садовая 3 
ул.; Sadova 3 vul. 12541 (Обо- 
лонський р-н, СДТ «Обо- 
лонь»). Пролягає від проїзду, 
що з’єднує з Богатирською 
вул., до кінця забудови. 

 
Садова 3 вулиця; Садовая 3 
ул.; Sadova 3 vul. 12532 
(Оболонський р-н, СТ «Дні- 
провське-1», «Дніпров- 
ський-2», «Зелений бір»). 
Пролягає від Садової 25 вул. 

до Дніпровської вул. Прилучається Совхоз- 
на вул. 

 
Садова 3 вулиця; Садовая 3 
ул.; Sadova 3 vul. 12494 (Свя- 
тошинський р-н, СТ «Вес- 
на»,  «Врожай»,  «Дружба», 
«Сірень»). Пролягає від Пло- 
дової  вул.  до  безіменного 

проїзду до Туполєва Академіка, вул. Наявний 
розрив у проляганні вулиці. Прилучається 
Зелена вул. 
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Садова 5 вулиця; Садовая 5 Садова 6 вулиця; Садовая 

 

ул.; Sadova 3 vul. 12459 (Свя- 
тошинський р-н, СТ «40-річчя 
Жовтня»). Пролягає від безі- 
менного проїзду до Понома- 
рьова, вул. до кінця забудови. 

 
Садова 3 вулиця; Садовая 3 
ул.; Sadova 3 vul. 12744 (Свя- 
тошинський р-н, СТ «Нив- 
ки»). Пролягає паралельно 
Бударіна вул. поруч з захід- 
ною межею міськради. 

 
 
 
 
 

будови. 

ул.; Sadova 4 vul. 12460 (Свя- 
тошинський р-н, СТ «40-річ- 
чя Жовтня»). Пролягає від 
безіменного проїзду до По- 
номарьова, вул. до кінця за- 
 
 
Садова 4 вулиця; Садовая 4 
ул.; Sadova 4 vul. 12495 (Свя- 
тошинський р-н, СТ «Вес- 
на»). Пролягає від Плодової 
вул. до безіменного проїзду 
до Туполєва Академіка, вул. 

Садова 4 вулиця; Садовая 4 
ул.; Sadova 4 vul. 12230 
(Дарницький р-н, СТ «Інва- 
лідів ВВВ»). Пролягає від 
Центральної вул. до кінця 
забудови. 

 
Садова 4 вулиця; Садовая 4 
ул.; Sadova 4 vul. 12368 (Дні- 
провський р-н, СТ «ДВРЗ», 
«Здоров’я», «Супутник»). 
Пролягає від безіменного 
проїзду вздовж Русанівської 

прот. до Сагайдака Степана, вул. Прилуча- 
ються: Прибережна вул., Центральна Садо- 
ва вул. 

 
Садова 4 вулиця; Садовая 4 
ул.; Sadova 4 vul. 12533 
(Оболонський р-н, СТ «Дні- 
провське-1», «Дніпров- 
ський-2», «Зелений бір», ). 
Пролягає від початку забу- 

дови до безіменного проїзду до Дніпров- 
ської вул. 

Прилучається Зелена вул. 
 

Садова 4 вулиця; Садовая 4 
ул.; Sadova 4 vul. 12745 (Свя- 
тошинський р-н, СТ «Нив- 
ки»). Пролягає паралельно 
Бударіна вул. поруч з захід- 
ною межею міськради. 

 
Садова 5 вулиця; Садовая 5 
ул.; Sadova 5 vul. 12231 
(Дарницький р-н, СТ «Інва- 
лідів ВВВ»). Пролягає від 
Центральної вул. до кінця 
забудови. 

 
Садова 5 вулиця; Садовая 5 
ул.; Sadova 5 vul. 12369 (Дні- 
провський р-н, СТ «ДВРЗ», 
«Дружба», «Здоров’я», «Ко- 
оператор», «Супутник»). Про- 
лягає від безіменного проїзду 

вздовж Русанівської прот. до Сагайдака Степа- 
на, вул. Прилучаються: Прибережна вул., Цен- 
тральна Садова вул. 

 
 

 
 

дови. 

Садова 4 вулиця; Садовая 4 
ул.; Sadova 4 vul. 12542 
(Оболонський     р-н,     СДТ 
«Оболонь»). Пролягає від 
безіменного проїзду до Бога- 
тирської вул., до кінця забу- 

Садова 5 вулиця; Садовая 5 
ул.; Sadova 5 vul. 12534 
(Оболонський р-н, СТ «Дні- 
провське-1», «Дніпров- 
ський-2»). Пролягає від по- 
чатку          забудови          до 

безіменного проїзду до Дніпровської вул. 
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Садова 5 вулиця; Садовая 5 Садова 6 вулиця; Садовая 

 

ул.; Sadova 5 vul. 12543 (Обо- 
лонський р-н, СДТ «Обо- 
лонь»). Пролягає від безімен- 
ного проїзду до Богатирської 
вул., до кінця забудови. 

 
Садова 5 вулиця; Садовая 5 
ул.; Sadova 5 vul. 12461 (Свя- 
тошинський р-н, СТ «40-річ- 
чя Жовтня»). Пролягає від 
безіменного проїзду до По- 
номарьова, вул. вздовж межі 

міськради, паралельно Садовій 4 вул. 
 

Садова 5 вулиця; Садовая 5 
ул.; Sadova 5 vul. 12497 (Свя- 
тошинський р-н, СТ «Авіа- 
тор», «Весна»). Пролягає від 
Садової 15 вул. до Малин- 
ської вул. 

 
Садова 5 вулиця; Садовая 5 
ул.; Sadova 5 vul. 12746 (Свя- 
тошинський р-н, СТ «Нив- 
ки»). Пролягає паралельно 
Бударіна вул. поруч з захід- 
ною межею міськради. 

 
Садова 6 вулиця; Садовая 6 
ул.; Sadova 6 vul. 12232 
(Дарницький р-н, СТ «Інва- 
лідів ВВВ»). Пролягає від 
Центральної  вул.  до  кінця 

 
 
 
 
 

5 вул. 

6 ул.; Sadova  6  vul.  12535 
(Оболонський р-н, СТ «Дні- 
провське-1»). Пролягає від 
початку забудови до безі- 
менного проїзду до Садової 
 
 
Садова 6 вулиця; Садовая 6 
ул.; Sadova 6 vul. 12544 (Обо- 
лонський р-н, СДТ «Обо- 
лонь»). Пролягає від безімен- 
ного проїзду до Богатирської 
вул., до кінця забудови. 
 
Садова 6 вулиця; Садовая 6 
ул.; Sadova 6 vul. 12498 (Свя- 
тошинський р-н, СТ «Авіа- 
тор», «Весна»). Пролягає від 
Садової 15 вул. до Садової 5 
вул. 
 
Садова 6 вулиця; Садовая 6 
ул.; Sadova 6 vul. 12747 (Свя- 
тошинський р-н, СТ «Нив- 
ки»). Пролягає паралельно 
Бударіна вул. поруч з захід- 
ною межею міськради. 
 
Садова 7 вулиця; Садовая 7 
ул.; Sadova 7 vul. 12233 (Дар- 
ницький р-н, СТ «Інвалідів 
ВВВ», «Озерний-7»). Проля- 
гає від Лугової 10 вул. до 
кінця   забудови.   Пролягає 

забудови. 
 

Садова 6 вулиця; Садовая 6 
ул.; Sadova 6 vul. 12370 (Дні- 
провський р-н, СТ «Друж- 
ба», «Жовтень», «Здоров’я», 
«Кооператор», «Труд»). Про- 
лягає від безіменного проїз- 

ду вздовж Русанівської прот. до Сагайдака 
Степана, вул. Прилучаються: Прибережна 
вул., Центральна Садова вул. 

вздовж межі міськради. Прилучається Садо- 
ва 3 вул. 

 
Садова 7 вулиця; Садовая 7 
ул.; Sadova 7 vul. 12371 (Дні- 
провський р-н, СТ «Друж- 
ба»,    «Жовтень»,    «Зоря», 
«Труд»). Пролягає від безі- 
менного проїзду вздовж Ру- 

санівської прот. до Сагайдака Степана, вул. 
Прилучаються: Прибережна вул., Централь- 
на Садова вул. 
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Садова 15 вулиця; Садовая 
15 ул.; Sadova 15 vul. 12553 

 
 

Садова 7 вулиця; Садовая 7 
ул.; Sadova 7 vul. 12545 (Обо- 
лонський р-н, СДТ «Обо- 
лонь»). Пролягає від безі- 
менного проїзду до Богатир- 
ської вул., до кінця забудови. 

 
Садова 7 вулиця; Садовая 7 
ул.; Sadova 7 vul. 12499 (Свя- 
тошинський р-н, СТ «Авіа- 
тор»). Пролягає від Садової 
15 вул. до Садової 5 вул. 

 
Садова 8 вулиця; Садовая 8 
ул.; Sadova 8 vul. 12372 (Дні- 
провський р-н, СТ «Волна», 
«Дружба»,  «Зоря»,  «Труд», 
«Фільм»). Пролягає від безі- 
менного проїзду вздовж Ру- 

санівської прот. до Призалізничної вул. При- 
лучаються:  Прибережна  вул.,  Центральна 

 

 
 

кінця забудови. 
 

 
 

8 вул. 

Садова 9 вулиця; Садовая 9 
ул.; Sadova 9 vul. 12547 (Обо- 
лонський р-н, СДТ «Обо- 
лонь», СТ «Фронтовик»). 
Пролягає від безіменного про- 
їзду до Богатирської вул., до 
 
 
Садова 9 вулиця; Садовая 9 
ул.; Sadova 9 vul. 12501 (Свя- 
тошинський р-н, СТ «Авіа- 
тор», «Плодовий»). Пролягає 
від Садової 15 вул. до безі- 
менного проїзду до Садової 
 
 
Садова 10 вулиця; Садо- 
вая 10 ул.; Sadova 10 vul. 
12374 (Дніпровський р-н, 
СТ «Агат», «Волна», «Де- 
ревообробник», «Електрон», 
«Зоря»). Пролягає від безі- 

Садова вул.  
 
Садова 8 вулиця; Садовая 8 
ул.; Sadova 8 vul. 12546 (Обо- 
лонський р-н, СДТ «Обо- 
лонь»). Пролягає від безімен- 
ного проїзду до Богатирської 
вул., до кінця забудови. 
 
Садова 8 вулиця; Садовая 8 
ул.; Sadova 8 vul. 12500 (Свя- 
тошинський р-н, СТ «Авіа- 
тор»). Пролягає від Садової 
15 вул. до Садової 5 вул. 
 
Садова 9 вулиця; Садовая 9 
ул.; Sadova 9 vul. 12373 (Дні- 
провський р-н, СТ «Волна», 
«Деревообробник»,   «Друж- 
ба», «Зоря», «Фільм»). Про- 
лягає від безіменного проїзду 

менного проїзду вздовж Русанівської прот. 
до Призалізничної вул. Прилучаються: При- 
бережна вул., Центральна Садова вул. 

 
Садова 10 вулиця; Садовая 
10 ул.; Sadova vul. 10 12548 
(Оболонський р-н, СДТ «Обо- 
лонь»). Пролягає від безімен- 
ного проїзду до Богатирської 
вул., до кінця забудови. 

 
Садова 10 вулиця; Садовая 
10 ул.; Sadova 10 vul. 12502 
(Святошинський            р-н, 
СТ «Плодовий»). Пролягає від 
Садової 15 вул. до безіменного 
проїзду до Садової 9 вул. 

 
Садова 11 вулиця; Садовая 11 
ул.; Sadova 11 vul. 12375 (Дні- 
провський   р-н,   СТ   «Агат», 
«Волна»,  «Деревообробник», 
«Електрон»,  «Затока»).  Про- 

вздовж Русанівської прот. до Призалізнич- 
ної  вул.  Прилучаються:  Прибережна  вул., 
Центральна Садова вул. 

лягає від Дамбової 3 вул. до 
Призалізничної вул. Прилучаються: Прибе- 
режна вул., Центральна Садова вул. 
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Садова 15 вулиця; Садовая 
15 ул.; Sadova 15 vul. 12553 

 
 

Садова 11 вулиця; Садовая 
11 ул.; Sadova 11 vul. 12549 
(Оболонський р-н, СДТ «Обо- 
лонь»). Пролягає від безімен- 
ного проїзду до Богатирської 
вул., до кінця забудови. 

Садова 13 вулиця; Садовая 
13 ул.; Sadova 13 vul. 12551 
(Оболонський р-н, СДТ «Обо- 
лонь»). Пролягає від безімен- 
ного проїзду до Богатирської 
вул., до кінця забудови. 

 
Садова 11 вулиця; Садовая 11 
ул.; Sadova 11 vul. 12503 (Свя- 
тошинський р-н, СТ «Плодо- 
вий»). Пролягає від Садової 
15 вул. до безіменного проїзду 
до Садової 10 вул. 

 
Садова 12 вулиця; Садовая 
12 ул.; Sadova 12 vul. 12376 
(Дніпровський р-н, СТ «Агат», 
«Волна», «Електрон», «Зато- 
ка», «Золотий Ренет»). Проля- 
гає  від  початку  забудови  до 

Призалізничної  вул.  Прилучаються:  Цен- 
тральна Садова вул., Прибережна вул. 

 
Садова 12 вулиця; Садовая 12 
ул.; Sadova 12 vul. 12504 (Свя- 
тошинський р-н, СТ «Плодо- 
вий»). Пролягає від Садової 15 
вул. до кінця забудови. 

 
Садова 12 вулиця; Садовая 
12 ул.; Sadova 12 vul. 12550 
(Оболонський р-н, СДТ «Обо- 
лонь»). Пролягає від безімен- 
ного проїзду до Богатирської 
вул., до кінця забудови. 

 

Садова 13 вулиця; Садовая 13 
ул.; Sadova 13 vul. 12505 (Свя- 
тошинський р-н, СТ «Плодо- 
вий»). Пролягає від Садової 15 
вул. до кінця забудови. 

 

 
Садова 14 вулиця; Садовая 
14 ул.; Sadova 14 vul. 12378 
(Дніпровський р-н, СТ «Зо- 
лотий  Ренет»,  «Плановик», 
«Сад-Машинобудівник»). 
Пролягає від Дамбової 3 

вул. до Призалізничної вул. Прилучаються: 
Прибережна вул., Центральна Садова вул. 

 

 
Садова 14 вулиця; Садовая 
14 ул.; Sadova 14 vul. 12552 
(Оболонський р-н, СДТ «Обо- 
лонь»). Пролягає від безімен- 
ного проїзду до Богатирської 
вул., до кінця забудови. 

 

 
Садова 14 вулиця; Садовая 14 
ул.; Sadova 14 vul. 12506 (Свя- 
тошинський р-н, СТ «Плодо- 
вий»). Пролягає від Садової 15 
вул. до кінця забудови. 

 
 

Садова 13 вулиця; Садовая 
13 ул.; Sadova 13 vul. 12377 
(Дніпровський р-н, СТ «Зо- 
лотий Ренет», «Плановик»). 
Пролягає від Садової 12 вул. 
до Призалізничної вул. При- 

лучаються:  Прибережна  вул.,  Центральна 
Садова вул. 

Садова 15 вулиця; Садовая 
15 ул.; Sadova 15 vul. 12379 
(Дніпровський р-н, СТ «На- 
ука», «Плановик», «Сад- 
Машинобудівник»). Проля- 
гає від Прибережної вул. до 

Призалізничної   вул.   Прилучається   Цен- 
тральна Садова вул. 
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Садова 15 вулиця; Садовая 
15 ул.; Sadova 15 vul. 12553 

 

Садова  17  вулиця;  Садовая 
17 ул.; Sadova 17 vul. 12381 

(Оболонський р-н, СТ «Дні- 
провський-2»,      «Дружба», 
«Фронтовик»). Пролягає від 
безіменного проїзду до Бога- 

тирської вул., до кінця забудови. 
 

Садова 15 вулиця; Садовая 
15 ул.; Sadova 15 vul. 12507 
(Святошинський            р-н, 
СТ «Авіатор»,    «Газовик», 
«Здоров’я», «Зоря», «Плодо- 
вий», «Поліграфіст»). Проля- 

гає від Палладіна Академіка, просп. до Плодо- 
вої вул. Прилучаються: Садова 22 вул., Садова 
21 вул., Садова 14 вул., Садова 13 вул., Садова 
20 вул., Садова 12 вул., Садова 11 вул., Садова 
19 вул., Садова 10 вул., Садова 9 вул., Садова 18 
вул., Садова 8 вул., Садова 7 вул., Садова 17 
вул., Садова 6 вул., Садова 5 вул. 

 
Садова 16 вулиця; Садовая 
16 ул.; Sadova 16 vul. 12380 
(Дніпровський р-н, СТ «На- 
ука»). Пролягає від При- 
бережної вул. до Призаліз- 
ничної  вул.  Переривається 

озером. Прилучається Центральна Садова 
вул. 

 
Садова 16 вулиця; Садовая 
16 ул.; Sadova 16 vul. 12554 
(Оболонський р-н, СТ «Го- 
лубий факел», «Дніпров- 
ський-2», «Дружба», «Кос- 
мос», «Фронтовик»). Проля- 

гає від безіменного проїзду до Богатирської 
вул., до кінця забудови. 

 
Садова 16 вулиця; Садовая 
16 ул.; Sadova 16 vul. 12508 
(Святошинський р-н, СТ «Дні- 
про», «Дружба», «Електрон», 
«Іскра», «Поліграфіст»). Про- 
лягає від Стеценка, вул. до Са- 

дової 15 вул. 

(Дніпровський р-н, СТ «Енер- 
гетик    РВК»,    «Локомотив», 
«Машинобудівник»,  «Наука», 
«Червоний Хімік»). Пролягає 

від початку забудови до Садової 16 вул. При- 
лучаються: Прибережна вул., Центральна Са- 
дова вул. 

 
Садова 17 вулиця; Садовая 
17 ул.; Sadova 17 vul. 12555 
(Оболонський р-н, СТ «Го- 
лубий факел», «Дніпров- 
ський-2», «Дружба», «Кос- 
мос»). Пролягає від безімен- 

ного проїзду до Богатирської вул., до кінця 
забудови. 

 
Садова 17 вулиця; Садовая 
17 ул.; Sadova 17 vul. 12509 
(Святошинський р-н, СТ Дні- 
про»,  «Дружба»,  «Електрон», 
«Здоров’я», «Іскра», «Полі- 
графіст»,    «Ясна    Поляна»). 

Пролягає від Стеценка, вул. до Садової 15 вул. 
 

Садова 18 вулиця; Садовая 
18 ул.; Sadova 18 vul. 12382 
(Дніпровський р-н, СТ «Енер- 
гетик   РВК»,   «Локомотив», 
«Машинобудівник», «Наука», 
«Русанівець», «Червоний Хі- 

мік»). Пролягає від початку забудови до При- 
залізничної вул. Переривається декілька разів 
озерами. Прилучаються: Прибережна вул., 
Центральна Садова вул. 

 
Садова 18 вулиця; Садовая 
18 ул.; Sadova 18 vul. 12556 
(Оболонський р-н, СТ «Го- 
лоубой факел», «Дніпров- 
ський-2», «Космос»). Проля- 
гає   від   безіменного   про- 

їзду до Богатирської вул., до кінця забудови. 
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Садова 18 вулиця; Садовая 
18 ул.; Sadova 18 vul. 12510 
(Святошинський р-н, СТ «Дні- 
про»,  «Дружба»,  «Електрон», 
«Здоров’я»,       «Поліграфіст», 
«Ясна поляна»). Пролягає від 

Стеценка, вул. до Садової 15 вул. 
 

Садова 19 вулиця; Садовая 
19 ул.; Sadova 19 vul. 12383 
(Дніпровський р-н, СТ «Енер- 
гетик   РВК»,   «Локомотив», 
«Русанівець», «Червоний Хі- 
мік»).  Пролягає  від  Прибе- 

режної вул. до Призалізничної вул. Перерива- 
ється озером. Прилучається Центральна 
Садова вул. 

 
Садова 19 вулиця; Садовая 
19 ул.; Sadova 19 vul. 12511 
(Святошинський р-н, СТ «Дні- 
про»,  «Дружба»,  «Електрон», 
«Здоров’я», «Зоря», «Садів- 
ник», «Ясна поляна»). Проля- 

гає від Стеценка, вул. до Садової 15 вул. 
 

Садова 20 вулиця; Садовая 
20 ул.; Sadova 20 vul. 12384 
(Дніпровський р-н, СТ «Енер- 
гетик   РВК»,   «Русанівець», 
«Червоний Хімік»). Пролягає 
від початку забудови до При- 

залізничної вул. Прилучаються: Прибережна 
вул., Центральна Садова вул. 

 
Садова 20 вулиця; Садовая 
20 ул.; Sadova 20 vul. 12512 
(Святошинський          р-н, 
СТ «Зоря», «Садівник»). Про- 
лягає від Стеценка, вул. до 
Садової 15 вул. 

мік»). Пролягає від початку забудови до 
Призалізничної вул. Переривається озером. 
Прилучаються: Прибережна вул., Централь- 
на Садова вул. 

 
Садова 21 вулиця; Садовая 
21 ул.; Sadova 21 vul. 12513 
(Святошинський р-н, СТ «Га- 
зовик», «Медик», «Мічурі- 
на»). Пролягає від Стеценка, 
вул. до Садової 15 вул. 

 
Садова 22 вулиця; Садовая 
22 ул.; Sadova 22 vul. 12386 
(Дніпровський р-н, СТ «Вод- 
ник», «Трамвайник», «Уро- 
жай»,   «Червоний   Хімік»). 
Пролягає від Прибережної 

вул. до Призалізничної вул. Переривається 
озером. Прилучається Центральна Садова 
вул. 

 
Садова 22 вулиця; Садовая 
22 ул.; Sadova 22 vul. 12514 
(Святошинський р-н, СТ «Га- 
зовик», «Медик», «Метробу- 
дівець-1», «Мічуріна», «При- 
ладобудівник»,    «Тюльпан», 

«1-го Травня»). Пролягає від Стеценка, вул. 
до Садової 15 вул. 

 
Садова 23 вулиця; Садовая 
23 ул.; Sadova 23 vul. 12387 
(Дніпровський р-н, СТ «Вод- 
ник», «Локомотив», «Ло- 
тос», «Мічурінець», «Руса- 
новець», «Урожай»). Проля- 

гає від початку забудови до Призалізничної 
вул. Переривається озером. Прилучаються: 
Прибережна Садова вул., Центральна Садо- 
ва вул. 

 

Садова 21 вулиця; Садовая 
21 ул.; Sadova 21 vul. 12385 
(Дніпровський р-н, СТ «Ру- 
санівець»,    «Трамвайник», 
«Урожай»,  «Червоний  Хі- 

Садова 23 вулиця; Садовая 
23 ул.; Sadova 23 vul. 12557 
(Оболонський р-н, СТ «Дні- 
провський-2», «Фронтовик»). 
Пролягає від Лінії 1 до Лінії 8. 
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Садова 23 вулиця; Садовая 
23 ул.; Sadova 23 vul. 12515 

Садова  25  вулиця;  Садовая 
25  ул.;  Sadova  25  vul.  12517 

(Святошинський р-н, СТ «Ме- 
тробудівець-1», «Приладобу- 
дівник», «Тюльпан»). Проля- 
гає  від  Садової  40  вул.  до 
безіменного проїзду до Палла- 

діна Академіка, просп. 
 

Садова 24 вулиця; Садовая 
24 ул.; Sadova 24 vul. 12388 
(Дніпровський р-н, СТ «Ло- 
комотив»,       «Мічурінець», 
«Сад-Будівник», «Урожай»). 
Пролягає від початку забудо- 

ви до Призалізничної вул. Переривається 
озером. Прилучаються: Прибережна Садова 
вул., Центральна Садова вул. 

 
Садова 24 вулиця; Садовая 
24 ул.; Sadova 24 vul. 12558 
(Оболонський р-н, СТ «Дні- 
провський-2»). Пролягає від 
початку забудови до Лінії 9. 

 
Садова 24 вулиця; Садовая 
24 ул.; Sadova 24 vul. 12516 
(Святошинський р-н, СТ «Ме- 
тробудівець-1», «Приладобу- 
дівник», «Тюльпан»). Про- 
лягає від Стеценка, вул. до 

безіменного проїзду до Палладіна Академі- 
ка, просп. 

 
Садова 25 вулиця; Садовая 
25 ул.; Sadova 25 vul. 12389 
(Дніпровський р-н, СТ «Ло- 
комотив», «Мічурінець», «Ру- 
бін», «Сад-Будівник», «Уро- 
жай»). Пролягає від початку 

забудови до Призалізничної вул. Прилучають- 
ся: Прибережна Садова вул., Центральна Са- 
дова вул. 

 
Садова 25 вулиця; Садовая 
25 ул.; Sadova 25 vul. 12559 
(Оболонський р-н, СТ «Дні- 
провський-2»). Пролягає від 
Лінії 4 до Садової 2 вул., па- 
ралельно Совхозній вул. 

(Святошинський р-н, СТ «Бер- 
ковець-2», «Метробудівець-1», 
«Приладобудівник», «Тюль- 
пан»). Пролягає від Садової 

40 вул. до Палладіна Академіка, просп. 
 

Садова 26 вулиця; Садовая 
26 ул.; Sadova 26 vul. 12390 
(Дніпровський р-н, СТ «Ло- 
комотив», «Медик», «Мічу- 
рінець», «Рубін», «Сад-Бу- 
дівник»).     Пролягає     від 

початку забудови до Призалізничної вул. 
Прилучаються: Прибережна Садова вул., 
Центральна Садова вул. 

 
Садова 26 вулиця; Садовая 
26 ул.; Sadova 26 vul. 12518 
(Святошинський р-н, СТ «Від- 
починок», «Тюльпан»). Про- 
лягає від безіменного проїз- 
ду  до  Палладіна  Академіка, 

просп. 
 

Садова 27 вулиця; Садовая 
27 ул.; Sadova 27 vul. 12391 
(Дніпровський р-н, СТ «Ар- 
сеналець-1», «Будівельників 
КІБІ»,  «Локомотив»,  «Ме- 
дик», «Мічурінець», «Ру- 

бін», «Сад-Будівник»). Пролягає від почат- 
ку забудови до Призалізничної вул. 
Прилучаються: Прибережна Садова вул., 
Центральна Садова вул. 

 
Садова 28 вулиця; Садовая 
28 ул.; Sadova 28 vul. 12392 
(Дніпровський р-н, СТ «Ар- 
сеналець-1», «Будівельник 
КІБІ», «Локомотив», «Ме- 
дик»,  «Мічурінець»,  «Руса- 

нівський Політехнік»). Пролягає від початку 
забудови до Призалізничної вул. Перерива- 
ється озером. Прилучаються: Прибережна 
Садова вул., Центральна Садова вул. 
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Садова 29 вулиця; Садовая 
29 ул.; Sadova 29 vul. 12393 
(Дніпровський р-н, СТ «Ар- 
сеналець-1», «Медик», «Ру- 
санівський Політехнік»). 
Пролягає від початку забудо- 
ви (біля оз. Русанівське) до 

Призалізничної вул. Прилучаються: Прибе- 
режна Садова вул., Центральна Садова вул. 

 
Садова 30 вулиця; Садовая 
30 ул.; Sadova 30 vul. 12394 
(Дніпровський р-н, СТ «Ар- 
сеналець-1», «Медик»). 
Пролягає від початку забудо- 
ви (біля оз. Русанівське) до 

Призалізничної вул. Прилучаються: Прибе- 
режна Садова вул., Центральна Садова вул. 

 
Садова 30 вулиця; Садовая 
30 ул.; Sadova 30 vul. 12519 
(Святошинський             р-н, 
СТ «Берковець-1»). Пролягає 
від Палладіна Академіка, 
просп. до безіменного проїзду 

до Стеценка, вул. 
 

Садова 31 вулиця; Садовая 
31 ул.; Sadova 31 vul. 12395 
(Дніпровський р-н, СТ «Ар- 
сеналець-1», «Медик»). Про- 
лягає від початку забудови 
(біля оз. Русанівське) до При- 

залізничної вул. Прилучаються: Прибережна 
Садова вул., Центральна Садова вул. 

 
Садова 31 вулиця; Садовая 
31 ул.; Sadova 31 vul. 12520 
(Святошинський     р-н,     СТ 
«Берковець-1»). Пролягає від 
Палладіна Академіка, 
просп. до безіменного про- 

їзду до Стеценка, вул. 
 

Садова 32 вулиця; Садовая 
32 ул.; Sadova 32 vul. 12396 
(Дніпровський р-н, СТ «Ар- 
сеналець-1»). Пролягає від 
початку   забудови   (біля 
оз. Русанівське) до Дамбо- 

вої вул. Переривається озером. Прилуча- 
ються: Прибережна Садова вул., Централь- 
на Садова вул. 

 

Садова 32 вулиця; Садовая 
32 ул.; Sadova 32 vul. 12521 
(Святошинський             р-н, 
СТ «Берковець-1»). Пролягає 
від Палладіна Академіка, 
просп. до безіменного проїзду 

до Стеценка, вул. 
 

Садова 33 вулиця; Садовая 
33 ул.; Sadova 33 vul. 12397 
(Дніпровський р-н, СТ «Ар- 
сеналець-1»). Пролягає від 
початку   забудови   (біля 
оз. Русанівське) до кінця за- 

будови. Прилучається Прибережна Садова 
вул. 

 

Садова 33 вулиця; Садовая 
33 ул.; Sadova 33 vul. 12522 
(Святошинський             р-н, 
СТ «Берковець-2»). Пролягає 
від проїзду, що з’єднує Плодо- 
ву вул. зі Стеценка, вул. до без- 

іменного проїзду до Стеценка, вул. 
 

Садова 34 вулиця; Садовая 
34 ул.; Sadova 34 vul. 12398 
(Дніпровський р-н, СТ «Ар- 
сеналець-1», «Садівник»). 
Пролягає від Дамбової вул. 
до Садової 32 вул. Прилуча- 

ється Прибережна Садова вул. 
 

Садова 34 вулиця; Садовая 
34 ул.; Sadova 34 vul. 12523 
(Святошинський      р-н,      СТ 
«Берковець-2»). Пролягає від 
проїзду, що з’єднує Плодову 
вул. зі Стеценка, вул. до безі- 

менного проїзду до Стеценка, вул 
 

Садова 35 вулиця; Садовая 
35 ул.; Sadova 35 vul. 12399 
(Дніпровський р-н, СТ «Са- 
дівник»). Пролягає від по- 
чатку забудови вздовж Руса- 
нівського оз. до Садової 34 

вул. Прилучається Прибережна Садова вул. 
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Садова 35 вулиця; Садовая 
35 ул.; Sadova 35 vul. 12524 
(Святошинський             р-н, 
СТ «Берковець-2»). Пролягає 
від проїзду, що з’єднує Плодо- 
ву вул. зі Стеценка, вул. до без- 

іменного проїзду до Стеценка, вул 
 

Садова 36 вулиця; Садовая 
36 ул.; Sadova 36 vul. 12525 
(Святошинський             р-н, 
СТ «Берковець-2»). Пролягає 
від проїзду, що з’єднує Плодо- 
ву вул. зі Стеценка, вул. до без- 

іменного проїзду до Стеценка, вул 
 

Садова 37 вулиця; Садовая 
37 ул.; Sadova 37 vul. 12234 
(Дарницький р-н, СТ «Дні- 
про», «Осокорки-2», «Удар- 
ник»). Пролягає від Малозе- 
мельної вул. до Набережної 

вул. (Осокорки). 
 

Садова 37 вулиця; Садовая 
37 ул.; Sadova 37 vul. 12526 
(Святошинський   р-н,   СТ 
«Берковець-2»). Пролягає від 
проїзду, що з’єднує Плодову 
вул. зі Стеценка, вул. до безі- 

менного проїзду до Стеценка, вул 
 

Садова 40 вулиця; Садовая 
40 ул.; Sadova 40 vul. 12235 
(Дарницький р-н, СТ «Дні- 
про-1», «Дніпро-2», «Здо- 
ров’я»). Пролягає від Набе- 
режної вул. до Малоземель- 

ної вул. 
 

Садова 40 вулиця; Садовая 40 
ул.; Sadova 40 vul. 12527 (Свя- 
тошинський  р-н,  СТ  «Зоря», 
«Метробудівець-1», «1-го Трав- 
ня»). Пролягає  від Садової 
22 вул. до проїзду, що з’єд- 

нує Плодову вул. зі Стеценка, вул. Прилуча- 
ються: Садова 23 вул., Садова 24 вул., Садо- 
ва 25 вул. 

Садова 41 вулиця; Садовая 
41 ул.; Sadova 41 vul. 12236 
(Дарницький р-н, СТ «Дні- 
про-1», «Дніпро-2», «Здоро- 
в’я»). Пролягає від Набереж- 
ної вул. до Малоземельної вул. 

 
Садова 41 вулиця; Садовая 
41 ул.; Sadova 41 vul. 12528 
(Святошинський          р-н, 
СТ «Берковець-1», «Зоря», «1- 
го Травня»). Пролягає від Са- 
дової 22 вул. до проїзду, що 

з’єднує Плодову вул. зі Стеценка, вул. При- 
лучається Садова 24 вул. 

 
Садова 42 вулиця; Садовая 
42 ул.; Sadova 42 vul. 12237 
(Дарницький р-н, СТ «Дні- 
про-1», «Здоров’я-1», «Мон- 
тажник Осокорки»). Проля- 
гає  від  Набережної  вул.  до 

Малоземельної вул. 
 

Садова 43 вулиця; Садовая 
43 ул.; Sadova 43 vul. 12238 
(Дарницький р-н, СТ «Буді- 
вельник-1»,           «Дніпро-1», 
«Монтажник Осокорки»). 
Пролягає від Набережної вул. 

до Малоземельної вул. 
 

Садова 44 вулиця; Садовая 
44 ул.; Sadova 44 vul. 12239 
(Дарницький р-н, СТ «Буді- 
вельник-1», «Дніпровський 
садовод», «Дніпро-1»). Про- 
лягає від Садової 45 вул. до 

кінця забудови. 
 

Садова 45 вулиця; Садовая 
45 ул.; Sadova 45 vul. 12240 
(Дарницький р-н, СТ «Буді- 
вельник-1», «Дніпровський 
садовод», «Дніпро-1», «Здо- 
ров’я-2»). Пролягає від безі- 

менного проїзду до Малоземельної вул. (по- 
руч з оз. Підбірна) до кінця забудови. 
Прилучається Малоземельна вул. 

233 
 



 
 

Садова 46 вулиця; Садовая 
46 ул.; Sadova 46 vul. 12241 
(Дарницький р-н, СТ «Дні- 
провський садовод», «Здо- 
ров’я-2»). Пролягає від безі- 
менного проїзду до Малозе- 

мельної вул. (поруч з оз. Підбірна) до кінця 
забудови. Прилучається Малоземельна вул. 

 
Садова 47 вулиця; Садовая 
47 ул.; Sadova 47 vul. 12242 
(Дарницький р-н, СТ «Дні- 
провський садовод», «Дні- 
про-1», «Здоров’я-2», «Озер- 
ний-2»).  Пролягає  від  безі- 

менного проїзду до Малоземельної вул. (по- 
руч з оз. Підбірна) до кінця забудови. При- 
лучається Малоземельна вул. 

 
Садова 48 вулиця; Садовая 
48 ул.; Sadova 48 vul. 12243 
(Дарницький р-н, СТ «Дні- 
провський садовод», «Дні- 
про-1», «Здоров’я-2»). Про- 
лягає від початку забудови 

поблизу оз. Підбірна до кінця забудови. 
Прилучається Маслівка, вул. 

 
Садова 49 вулиця; Садовая 
49 ул.; Sadova 49 vul. 12244 
(Дарницький р-н, СТ «Авто- 
мобіліст», «Берізка», «Беріз- 
ка-2», «Дніпро-1», «Жовтне- 
вий-2», «Мрія», «Осокорки 

3а», «Осокорки-1», «Парус», «Піон», «Ста- 
тистик», «Тепломереж», «Тополя»). Проля- 
гає від Садової 180 вул. до безіменного про- 
їзду, що пролягає паралельно Ващенка 
Григорія, вул. Переривається оз. Яремине, 
оз. Зариваха. Прилучаються: Центральна 
вул., Завальна вул. 

 
Садова 50 вулиця; Садовая 
50 ул.; Sadova 50 vul. 12245 
(Дарницький р-н, СТ «Авто- 
мобіліст», «Бджілка», «Вату- 
тінець», «Дніпро-1», «Друж- 

ба», «Осокорки 3а», «Осокорки-1», «Парус», 
«Піон», «Сочі»). Пролягає від Садової 180 вул. до 
безіменного проїзду, що пролягає паралельно Ва- 
щенка Григорія, вул. Переривається оз. Яремине, 
оз. Зариваха, оз. Пономарівське. Прилучаються: 
Центральна вул., проїзд до Завальної вул. 

 
Садова 50а вулиця; Садовая 
50а ул.; Sadova 50а vul. 12246 
(Дарницький р-н, СТ «Бджіл- 
ка», «Ватутінець», «Вимпел», 
«Дружба»,  «Лисенка»,  «Осо- 
корки-1»,    «Піон»,    «Сочі», 

«40 років Жовтня»). Пролягає від Садової 180 
вул. до безіменного проїзду, що пролягає па- 
ралельно Ващенка Григорія, вул. Перерива- 
ється оз. Яремине, оз. Зариваха, оз. Понома- 
рівське. Прилучаються: Центральна вул., 
проїзд до Завальної вул. 

 
Садова 51 вулиця; Садовая 
51 ул.; Sadova 51 vul. 12039 
(Дарницький р-н, СТ «Бджіл- 
ка»,    «Ватутінець»,    «Вим- 
пел»,  «Дніпро-1»,  «Лисен- 
ка», «Мічуріна», «Осокор- 

ки-1», «Сочі», «40 років Жовтня»). Рішення 
Київської міської Ради «Про найменування 
вулиць у м. Києві» від 14.07.2011 № 375/5762. 
Пролягає від початку забудови (поблизу Дні- 
пра) до безіменного проїзду, що пролягає па- 
ралельно Ващенка Григорія, вул. Перерива- 
ється оз. Підбірна, оз. Яремине, оз. Зариваха, 
оз. Пономарівське. Прилучаються: Маслівка, 
вул., Центральна вул., проїзд до Завальної вул. 

 
Садова 52 вулиця; Садовая 
52 ул.; Sadova 52 vul. 12247 
(Дарницький р-н, СТ «Бджіл- 
ка», «Дніпро-1», «Мічуріна», 
«Сіміренка», «40 років Жов- 
тня»). Пролягає від початку 

забудови (поблизу Дніпра) до безіменного 
проїзду, що пролягає паралельно Ващенка 
Григорія, вул. Переривається оз.  Підбірна, 
оз. Яремине. Прилучаються: Маслівка, вул., 
Центральна вул., проїзд до Завальної вул. 
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Садова 53 вулиця; Садовая 
53 ул.; Sadova 53 vul. 12248 
(Дарницький р-н, СТ «Голов- 
снабспецбуд»,     «Мічуріна, 
«Сіміренка»,   «Сонячний», 
«40 років Жовтня»). Проля- 

гає від Садової 180 вул. до безіменного про- 
їзду, що пролягає паралельно Ващенка Гри- 
горія, вул. Переривається оз. Яремине. 
Прилучаються: Центральна вул., проїзд до 
Завальної вул., проїзд до Колекторної вул. 

 
Садова 53а вулиця; Садовая 
53а ул.; Sadova 53а vul. 12249 
(Дарницький р-н, СТ «Авто- 
мобіліст», «Восход», «Дні- 
про», «Здоров’я», «Злагода», 
«Медпрепарат», «Мир», «Об- 

лліксанупр», «Рибпроект», «Сонячний»). 
Пролягає від безіменного проїзду поруч  з 
оз. Підбірна до проїзду поруч з оз.Небреж. 
Прилучаються: Центральна вул., Садова 74 
вул., проїзд до Колекторної вул. 

 
Садова 54 вулиця; Садовая 
54 ул.; Sadova 54 vul. 12250 
(Дарницький р-н, СТ «Авто- 
мобіліст», «Восход», «Дні- 
про», «Здоров’я», «Злагода», 
«Медпрепарат», «Метропо- 

літеновець», «Мир», «Райдуга», «РайФО», 
«Рибпроект», «Ромашка», «Сонячний»). 
Пролягає від безіменного проїзду поруч з 
оз. Підбірна до кінця забудови. Прилу- 
чаються: Центральна вул., Садова 74 вул., 
проїзд до Колекторної вул. 

 
Садова 55 вулиця; Садовая 
55 ул.; Sadova 55 vul. 12251 
(Дарницький р-н, СТ «Вос- 
ход»,    «Злагода»,    «Іскра», 
«Космос», «Метробудівець-2», 
«Метрополітеновець», «Пе- 

черський», «Райдуга», «РайФО», «Ромашка», 
«Сонячний», «Харчовик»). Пролягає від безі- 
менного проїзду поруч з оз. Підбірна до безі- 
менного проїзду вздовж оз. Мартишів. Прилу- 

чаються: Центральна вул., Садова 74 вул., 
проїзд до Колекторної вул. 

 
Садова 56 вулиця; Садовая 
56 ул.; Sadova 56 vul. 12252 
(Дарницький р-н, СТ «Буді- 
вельник», «Злагода», «Зоря», 
«Іскра», «Космос», «Метро- 
будівець-2», «Озерний», «Пе- 

черський», «Підсніжник», «Світанок», «Со- 
нячний»). Пролягає від безіменного проїзду 
поруч з оз. Підбірна до проїзду вздовж оз. Мар- 
тишів. Прилучаються: Центральна вул., Садо- 
ва 74 вул., проїзд до Колекторної вул. 

 
Садова 57 вулиця; Садовая 
57 ул.; Sadova 57 vul. 12253 
(Дарницький р-н, СТ «АТП 
Облсільгосптехніка 09102», 
«Будівельник», «Зоря», «Іс- 
кра», «КБУ-521», «Метро- 

будівець-2», «Озерний», «Осокорки», «Сві- 
танок», «Сонячний»). Пролягає від 
безіменного проїзду поруч з оз. Підбірна до 
безіменного проїзду вздовж оз. Мартишів. 
Прилучаються: Центральна вул., Садова 74 
вул., проїзд до Колекторної вул. 

 
Садова 58 вулиця; Садовая 
58 ул.; Sadova 58 vul. 12254 
(Дарницький р-н, СТ «АТП 
Облсільгосптехніка   09102», 
«Будівельник», «Зоря», «КБУ- 
521», «Метробудівець-2», 

«Оптиміст», «Осокорки», «Сонячний», «Тех- 
нік-будівельник», «Фанерний завод»). Проля- 
гає від безіменного проїзду поруч з оз. Підбір- 
на    до    безіменного    проїзду    вздовж 
оз. Мартишів. Прилучаються: Центральна 
вул., Садова 74 вул., проїзд до Колекторної вул. 

 
Садова 59 вулиця; Садовая 
59 ул.; Sadova 59 vul. 12255 
(Дарницький р-н, СТ «Буді- 
вельник», «Злагода», «Зоря», 
«Лівобережний», «Лілея між- 
озерна», «Оптиміст», «Осо- 
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корки», «Південне», «Рембаза», «Соняч- 
ний», «Технік будівельник», «Фанерний 
завод», «Холодок»). Пролягає від безімен- 
ного проїзду поруч з оз. Підбірна до безі- 
менного проїзду вздовж оз. Мартишів. Пе- 
реривається оз. Піскун. Прилучаються: 
Центральна вул., Садова 74 вул., проїзд до 
Колекторної вул. 

 
Садова 60 вулиця; Садовая 
60 ул.; Sadova 60 vul. 12256 
(Дарницький р-н, СТ «Беріз- 
ка», «Димок», «Зоря», «Лі- 
лея міжозерна», «Південне», 
«Рембаза»,        «Сонячний», 

«Управляння культури», «Холодок»). Проля- 
гає від безіменного проїзду поруч з оз. Під- 
бірна   до   безіменного   проїзду   вздовж 
оз. Мартишів. Переривається оз. Піскун. 
Прилучаються: Центральна вул., Садова 74 
вул., проїзд до Колекторної вул. 

 
Садова 61 вулиця; Садовая 
61 ул.; Sadova 61 vul. 12257 
(Дарницький р-н, СТ «Беріз- 
ка»,  «Восход-1»,  «Димок», 
«Лівобережний», «Лілея між- 
озерна»,   «Луговий»,   «Пів- 

денне», «Сонячний», «Холодок»). Пролягає 
від початку забудови поруч з оз. Підбірна до 
безіменного проїзду вздовж оз. Мартишів. 
Переривається оз. Піскун. Прилучаються: 
Центральна вул., Садова 74 вул., проїзд до 
Колекторної вул. 

 
Садова 62 вулиця; Садовая 
62 ул.; Sadova 62 vul. 12258 
(Дарницький р-н, СТ «Беріз- 
ка», «Восход-1», «Восход-2», 
«Димок»,  «Луговий»,  «Пів- 
денне», «Сигнал», «Холо- 

док»). Пролягає від початку забудови поруч з 
оз. Підбірна до безіменного проїзду вздовж 
оз. Мартишів. Переривається оз. Піскун. 
Прилучаються: Центральна вул., Садова 74 
вул., проїзд до Колекторної вул. 

Садова 63 вулиця; Садовая 
63 ул.; Sadova 63 vul. 12259 
(Дарницький р-н, СТ «БАМ», 
«Восход-2», «Луговий», «Луч», 
«Південне», «Політ-2», «Сиг- 
нал»).  Пролягає  від  початку 

забудови поруч з оз. Підбірна до безіменного 
проїзду вздовж оз.Мартишів. Переривається 
оз. Піскун. Прилучаються: Центральна вул., 
Садова 74 вул., проїзд до Колекторної вул. 

 
Садова 64 вулиця; Садовая 
64 ул.; Sadova 64 vul. 12260 
(Дарницький р-н, СТ «БАМ», 
«Дніпровська левадія», «Лу- 
говий»,  «Луч»,  «Південне», 
«Політ», «Політ-2», «Сиг- 

нал»). Пролягає від початку забудови поруч з 
оз. Підбірна до безіменного проїзду вздовж 
оз. Мартишів. Переривається оз. Піскун. 
Прилучаються: Центральна вул., Садова 74 
вул., проїзд до Колекторної вул. 

 
Садова 65 вулиця; Садовая 
65 ул.; Sadova 65 vul. 12262 
(Дарницький р-н, СТ «Дні- 
провська левадія», «Луго- 
вий»,  «Озерний»,  «Півден- 
не», «Політ», «Трикотажник», 

«Цукровик», «Цукровик-1»). Пролягає від по- 
чатку забудови поруч з оз. Підбірна до безі- 
менного проїзду вздовж оз. Мартишів. Пере- 
ривається оз. Піскун. Прилучаються: Цен- 
тральна вул., Садова 74 вул., проїзд до Колек- 
торної вул. 

 
Садова 66 вулиця; Садовая 
66 ул.; Sadova 66 vul. 12263 
(Дарницький р-н, СТ «Дні- 
провська левадія», «Золотий 
ранет», «Луговий», «Озера», 
«Озерний», «Трикотажник», 

«Цукровик», «Цукровик-1»). Пролягає від 
початку забудови поруч з оз. Підбірна до 
безіменного проїзду вздовж оз. Мартишів. 
Переривається оз. Піскун. Прилучаються: 
Центральна вул., Садова 74 вул., проїзд до 
Колекторної вул. 
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Садова 67 вулиця; Садовая 
67 ул.; Sadova 67 vul. 12264 

Садова 72 вулиця; Садовая 
72 ул.; Sadova 72 vul. 12269 

(Дарницький р-н, СТ «Золо- 
тий     ранет»,     «Луговий», 
«Озера», «Озерний», «При- 
озерне»,    «Трикотажник»). 

Пролягає від початку забудови поруч  з 
оз. Підбірна до безіменного проїзду вздовж 
оз. Мартишів. Переривається оз. Піскун. 
Прилучаються: Центральна вул., Садова 74 
вул., проїзд до Колекторної вул. 

 
Садова 68 вулиця; Садовая 
68 ул.; Sadova 68 vul. 12265 
(Дарницький р-н, СТ «Буді- 
вельник-1», «Приозерне»). 
Пролягає від початку забу- 
дови поруч з оз. Підбірна до 

кінця забудови, до оз. Піскун. Прилучаєть- 
ся Центральна вул. 

(Дарницький р-н, СТ «Буді- 
вельник-1»). Пролягає від 
Центральної вул. до кінця 
забудови. 

 
Садова 73 вулиця; Садовая 
73 ул.; Sadova 73 vul. 12270 
(Дарницький р-н, СТ «Буді- 
вельник-1»). Пролягає від 
Центральної вул. до кінця 
забудови. 

 
Садова 73а вулиця; Садо- 
вая 73а ул.; Sadova 73а vul. 
12271 (Дарницький р-н, 
СТ «Будівельник-1»). Про- 
лягає від Центральної вул. 
до кінця забудови. 

 

Садова 69 вулиця; Садовая 
69 ул.; Sadova 69 vul. 12266 
(Дарницький р-н, СТ «Буді- 
вельник-1», «Приозерне»). 
Пролягає від початку забу- 
дови поруч з оз. Підбірна до 

безіменного проїзду вздовж оз. Мартишів. 
Прилучається Центральна вул. 

 
Садова 70 вулиця; Садовая 
70 ул.; Sadova 70 vul. 12267 
(Дарницький р-н, СТ «Буді- 
вельник-1»). Пролягає від 
початку забудови поруч з 
оз. Підбірна до безіменного 

проїзду вздовж оз. Мартишів. Прилучаєть- 
ся Центральна вул. 

 
Садова 71 вулиця; Садовая 
71 ул.; Sadova 71 vul. 12268 
(Дарницький р-н, СТ «Буді- 
вельник-1»). Пролягає від 
Центральної вул. до кінця 
забудови. 

Садова 74 вулиця; Садовая 
74 ул.; Sadova 74 vul. 12272 
(Дарницький р-н, СТ «Жов- 
тневий-2», «Озерне-3», «Рай- 
дуга»). Пролягає від Колек- 
торної     вул.     до     кінця 

забудови. Прилучаються: Садова 53а вул., 
Садова 54 вул., Садова 55 вул., Садова 56 
вул., Садова 57 вул., Садова 58 вул., Садова 
59 вул., Садова 60 вул., Садова 61 вул., Садо- 
ва 62 вул., Садова 63 вул., Садова 64 вул., Са- 
дова 65 вул., Садова 66 вул., Садова 67 вул. 

 
Садова 75 вулиця; Садовая 
75 ул.; Sadova 75 vul. 12273 
(Дарницький р-н, СТ «Дні- 
про»,  «Дружба-2»,  «Мело- 
дія»,  «Мрія»,  «Прибереж- 
ний», «Прибой», «Світа- 

нок», «Торфяник»). Пролягає від безімен- 
ного проїзду вздовж оз. Підбірна до безі- 
менного проїзду вздовж берегової лінії Дні- 
пра. Прилучаються: Ареф’єва Костянтина, 
вул., Підлипка, вул. 

237 
 



 
 

Садова 76 вулиця; Садовая 
76 ул.; Sadova 76 vul. 12274 
(Дарницький р-н, СТ «Гип- 
ротранспуть»,  «Дружба-2», 
«Мелодія», «Мрія», «Поля- 
на», «Прибережний», «Сві- 

танок», «Славутич», «Торфяник»). Проля- 
гає   від   безіменного   проїзду   вздовж 
оз. Підбірна до безіменного проїзду вздовж 
берегової лінії Дніпра. Прилучаються: 
Ареф’єва Костянтина, вул., Підлипка, вул. 

 
Садова 77 вулиця; Садовая 
77 ул.; Sadova 77 vul. 12275 
(Дарницький р-н, СТ «Бито- 
вик», «Гипротранспуть», 
«Здоров’я-3», «Здоров’я-4», 
«Мелодія», «Мрія», «Поля- 

на», «Прибережний», «Славутич»). Проля- 
гає від безіменного проїзду вздовж оз. Під- 
бірна до безіменного проїзду вздовж 
берегової лінії Дніпра. Прилучаються: Аре- 
ф’єва Костянтина, вул., Підлипка, вул. 

 
Садова 78 вулиця; Садовая 
78 ул.; Sadova 78 vul. 12276 
(Дарницький р-н, СТ «Бито- 
вик», «Відпочинок», «Елек- 
тротранспортник», «Здоро- 
в’я-3»,  «Здоров’я-4»,  «Лю- 

битель природи», «Мрія», «Прибережний», 
«Славутич»). Пролягає від безіменного про- 
їзду вздовж оз. Підбірна до безіменного про- 
їзду вздовж берегової лінії Дніпра. Прилуча- 
ється Ареф’єва Костянтина, вул. 

 
Садова 79 вулиця; Садовая 
79 ул.; Sadova 79 vul. 12277 
(Дарницький р-н, СТ «Від- 
починок», «Електротранс- 
портник», «Любитель при- 
роди», «Мрія», «Прибереж- 

ний»). Пролягає від безіменного проїзду 
вздовж оз. Підбірна до безіменного проїзду 
вздовж берегової лінії Дніпра. Прилучається 
Ареф’єва Костянтина, вул. 

Садова 80 вулиця; Садовая 
80 ул.; Sadova 80 vul. 12278 
(Дарницький р-н, СТ «Від- 
починок», «Любитель при- 
роди», «Любитель приро- 
ди-2»,        «Прибережний»). 

Пролягає від безіменного проїзду вздовж 
оз. Підбірна до безіменного проїзду вздовж 
берегової лінії Дніпра. 

 
Садова 81 вулиця; Садовая 
81 ул.; Sadova 81 vul. 12279 
(Дарницький р-н, СТ «Від- 
починок», «Дружба-1», «Лю- 
битель природи-2», «Прибе- 
режний»). Пролягає від безі- 

менного проїзду вздовж оз. Підбірна до без- 
іменного проїзду вздовж берегової лінії Дні- 
пра. 

 
Садова 82 вулиця; Садовая 
82 ул.; Sadova 82 vul. 12280 
(Дарницький р-н, СТ «Друж- 
ба-1», «Здоров’я-2», «При- 
бережний»). Пролягає від 
безіменного проїзду вздовж 

оз. Підбірна до безіменного проїзду вздовж 
берегової лінії Дніпра. 

 
Садова 83 вулиця; Садовая 
83 ул.; Sadova 83 vul. 12281 
(Дарницький р-н, СТ «Авто- 
матика», «Дружба-1», «Здо- 
ров’я-2»,   «Прибережний»). 
Пролягає від безіменного 

проїзду вздовж оз. Підбірна до безіменного 
проїзду вздовж берегової лінії Дніпра. 

 
Садова 84 вулиця; Садовая 
84 ул.; Sadova 84 vul. 12282 
(Дарницький р-н, СТ «Авто- 
матика», «Здоров’я-2», «Піс- 
чинка»,      «Прибережний», 
«Проектировщик»). Проля- 

гає від безіменного проїзду вздовж оз. Під- 
бірна до безіменного проїзду вздовж берего- 
вої лінії Дніпра. 
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Садова 85 вулиця; Садовая 
85 ул.; Sadova 84 vul. 12283 
(Дарницький р-н, СТ «Авто- 
матика», «Дружний», «Піс- 
чинка»,  «Проектировщик»). 
Пролягає від безіменного 

проїзду вздовж оз. Підбірна до безіменного 
проїзду вздовж берегової лінії Дніпра. 

 
Садова 86 вулиця; Садовая 
86 ул.; Sadova 86 vul. 12284 
(Дарницький р-н, СТ «Дні- 
провський»,         «Дружний», 
«Пісчинка»,  «Прибережний», 
«Проектировщик», «Раду- 

га»). Пролягає від безіменного проїзду вздовж 
оз. Підбірна до безіменного проїзду вздовж 
берегової лінії Дніпра. 

 
Садова 87 вулиця; Садовая 
87 ул.; Sadova 87 vul. 12285 
(Дарницький р-н, СТ «Дні- 
провський», «Радуга»). Про- 
лягає від безіменного проїз- 
ду  вздовж  оз.  Підбірна  до 

безіменного проїзду вздовж берегової лінії 
Дніпра. 

 
Садова 88 вулиця; Садовая 
88 ул.; Sadova 88 vul. 12286 
(Дарницький р-н, СТ «Дні- 
провський», «Мир», «Раду- 
га», «Радуга-2»). Пролягає 
від безіменного    проїзду 

вздовж оз. Підбірна до безіменного проїзду 
вздовж берегової лінії Дніпра. 

 
Садова 89 вулиця; Садовая 
89 ул.; Sadova 89 vul. 12287 
(Дарницький р-н, СТ «Барві- 
нок», «Дніпровський», «Зоря 
дніпровська», «Київпроект», 
«Мир», «Радуга», «Раду- 

га-2»). Пролягає від Садової 167 вул. до 
безіменного проїзду вздовж берегової лінії 
Дніпра. 

Садова 90 вулиця; Садовая 
90 ул.; Sadova 90 vul. 12288 
(Дарницький р-н, СТ «Бар- 
вінок», «Зоря дніпровська», 
«Київпроект», «Мир»). Про- 
лягає від безіменного проїз- 

ду  до  кінця  забудови  (до  берегової  лінії 
р. Дніпро). 

 
Садова 91 вулиця; Садовая 
91 ул.; Sadova 91 vul. 12289 
(Дарницький р-н, СТ «Барві- 
нок», «Дніпровський», «Зоря 
дніпровська»). Пролягає від 
безіменного проїзду до кінця 

забудови (до берегової лінії р. Дніпро). 
 

Садова 92 вулиця; Садовая 
92 ул.; Sadova 92 vul. 12290 
(Дарницький р-н, СТ «Зоря 
дніпровська», «Мічурінець», 
«Світанок»). Пролягає від 
безіменного проїзду до кінця 

забудови (до берегової лінії р. Дніпро). 
 

Садова 93 вулиця; Садовая 
93 ул.; Sadova 93 vul. 12291 
(Дарницький р-н, СТ «Мі- 
чурінець», «Світанок», «Со- 
нячний берег»,    «Якір»). 
Пролягає від Центральної 

вул. до кінця забудови. Прилучається Садо- 
ва 169 вул. 

 
Садова 94 вулиця; Садовая 
94 ул.; Sadova 94 vul. 12292 
(Дарницький р-н, СТ «Зоря 
дніпровська»,    «Світанок», 
«Сонячний берег», «Хви- 
ля-2», «Якір»). Пролягає від 

Центральної вул. до кінця забудови. Пере- 
ривається системою озер. 

 
Садова 95 вулиця; Садовая 
95 ул.; Sadova 95 vul. 12293 
(Дарницький р-н, СТ «Дитя- 
чий світ», «Зоря дніпров- 
ська»,        «Комунальник-5», 
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«Монтажник», «Радуга», «Світанок», «Хви- 
ля-2», «Якір»). Пролягає від Центральної вул. 
до кінця забудови. 

 
Садова 96 вулиця; Садовая 
96 ул.; Sadova 96 vul. 12294 
(Дарницький р-н, СТ «Дитя- 
чий світ», «Дніпро-1», «Ко- 
мунальник-5», «Монтаж- 
ник», «Радуга», «Труд», «Уро- 

жайний»). Пролягає від Центральної вул. до 
кінця забудови. 

 
Садова 98 вулиця; Садовая 
98 ул.; Sadova 98 vul. 12296 
(Дарницький р-н, СТ «Бриз»). 
Пролягає від Маслівка, вул. 
до кінця забудови. 

 
Садова 99 вулиця; Садовая 
99 ул.; Sadova 99 vul. 12297 
(Дарницький р-н, СТ «Авіа- 
тор», «Бриз», «Високоволь- 
тник-1»). Пролягає від Мас- 
лівка, вул. до кінця забудови. 

 
Садова 100 вулиця; Садовая 
100 ул.; Sadova 100 vul. 12298 
(Дарницький р-н, СТ «Висо- 
ковольтник-1»). Пролягає від 
початку забудови до берего- 
вої лінії р. Дніпро. 

 
Садова 101 вулиця; Садо- 
вая 101 ул.; Sadova 101 vul. 
12299  (Дарницький  р-н, 
СТ       «Високовольтник-1», 
«Дружба-2», «Комунальник 
на Дніпрі», «Точелектропри- 

лад»). Пролягає від безіменного проїзду до 
Підлипка, вул. до берегової лінії р. Дніпро. 

 
Садова 102 вулиця; Садо- 
вая 102 ул.; Sadova 102 vul. 
12300 (Дарницький  р-н, 
СТ «Дружба-2», «Кому- 
нальник на Дніпрі»). Проля- 

гає від безіменного проїзду до Підлипка, 
вул. до берегової лінії р. Дніпро. 

 
Садова 103 вулиця; Садо- 
вая 103 ул.; Sadova 103 vul. 
12301 (Дарницький  р-н, 
СТ «Дружба-2», «Комуналь- 
ник на Дніпрі»). Пролягає 
від безіменного проїзду до 

Підлипка, вул. до берегової лінії р. Дніпро. 
 

Садова 104 вулиця; Садо- 
вая 104 ул.; Sadova 104 vul. 
12302 (Дарницький  р-н, 
СТ  «Волна-1»,  «Прибой», 
«Осокорки»). Пролягає від 
безіменного проїзду до Під- 

липка, вул. до берегової лінії р. Дніпро. 
 

Садова 105 вулиця; Садо- 
вая 105 ул.; Sadova 105 vul. 
12303  (Дарницький  р-н, 
СТ «Печерський-3», «При- 
бой», «Осокорки», «Супут- 
ник»).  Пролягає  від  Під- 

липка, вул. до берегової лінії р. Дніпро. 
 

Садова 106 вулиця; Садо- 
вая 106 ул.; Sadova 106 vul. 
12304 (Дарницький  р-н, 
СТ «Дніпро», «Печерсь- 
кий-3», «Прибой», «Супут- 
ник», «Чайка-2»). Пролягає 

від Садової 110 вул. берегової лінії р. Дні- 
про. Прилучається Садова 107 вул. 

 
Садова 107 вулиця; Садовая 
107 ул.; Sadova 107 vul. 12305 
(Дарницький р-н, СТ «Дні- 
про», «Прибой», «Чайка-2»). 
Пролягає від Садової 106 вул. 
до кінця забудови. 

 
Садова 108 вулиця; Садо- 
вая 108 ул.; Sadova 108 vul. 
12306  (Дарницький  р-н, 
СТ    «Дніпро»,    «Прибой», 
«Чайка-2»). Пролягає від Са- 
дової 106 вул. до кінця забу- 

дови. 
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Садова 109 вулиця; Садо- 
вая 109 ул.; Sadova 109 vul. 
12307  (Дарницький  р-н, 
СТ «Дніпро», «Прибой»). 
Пролягає від Садової 106 
вул. до кінця забудови. 

 
Садова 110 вулиця; Садо- 
вая 110 ул.; Sadova 110 vul. 
12308 (Дарницький  р-н, 
СТ «Дніпро», «Прибой»). 
Пролягає від Садової 106 
вул. до кінця забудови. 

 
Садова 112 вулиця; Садо- 
вая 112 ул.; Sadova 112 vul. 
12310   (Дарницький   р-н, 
СТ «Дитячий світ», «Дні- 
про-1», «Енергетик», «Мон- 
тажник»,          «Строитель», 

«Труд», «Урожайний»). Пролягає від Цен- 
тральної вул. до кінця забудови. Перериваєть- 
ся озером. 

 
Садова 113 вулиця; Садовая 
113 ул.; Sadova 113 vul. 
12311 (Дарницький р-н, СТ 
«Автомобіліст»,     «Битовик», 
«Блискавка»,        «Дніпро-1», 
«Енергетик»,      «Строитель», 

«Труд»). Пролягає від берегової лінії озера по- 
близу Центральної вул. до кінця забудови. 

«Прибрежний», «Придніпровський»). Про- 
лягає від Садової 114 вул. до кінця забудови. 

 
Садова 116 вулиця; Садовая 
116   ул.;   Sadova   116   vul. 
12314  (Дарницький  р-н, 
СТ «Вікторія», «За кер- 
мом»). Пролягає від Садової 
115 вул. до кінця забудови. 

 
Садова 117 вулиця; Садовая 
117 ул.; Sadova 117 vul. 12315 
(Дарницький р-н, СТ «Авто- 
мобіліст», «Вікторія», «За 
кермом»). Пролягає від Садо- 
вої 116 вул. до кінця забудови. 

 
Садова 118 вулиця; Садовая 
118 ул.; Sadova 118 vul. 12316 
(Дарницький р-н, СТ «Авто- 
мобіліст»,  «Будівельник-2», 
«Ветеран», «Дніпро», «Пере- 
мога», «Славутич»). Проля- 

гає від Центральної вул. до кінця забудови. 
 

Садова 118а вулиця; Садо- 
вая 118а ул.; Sadova 118а 
vul. 12317 (Дарницький р-н, 
СТ «Автомобіліст», «Буді- 
вельник-2»,   «За   кермом», 
«Славутич»).  Пролягає  від 

Центральної вул. до кінця забудови. 
 

Садова 114 вулиця; Садовая 
114 ул.;   Sadova   114   vul. 
12312  (Дарницький  р-н, 
СТ «Автомобіліст», «Бито- 
вик», «Блискавка», «Енерге- 
тик», «Прибрежний», «При- 

дніпровський», «Строитель»). Пролягає від 
Садової 113 вул. до кінця забудови. 

 
Садова 115 вулиця; Садовая 
115 ул.;   Sadova   115   vul. 
12313 (Дарницький  р-н, 
СТ «Блискавка», «Вікторія», 
«Енергетик»,  «За  кермом», 

 

 
 

забудови. 

Садова 119 вулиця; Садо- 
вая 119 ул.; Sadova 119 vul. 
12318 (Дарницький  р-н, 
СТ   «Ветеран»,   «Дніпро», 
«Перемога»). Пролягає від 
Центральної  вул.  до  кінця 
 
 
Садова 120 вулиця; Садо- 
вая 120 ул.; Sadova 120 vul. 
12319 (Дарницький  р-н, 
СТ «Дніпро», «Перемога»). 
Пролягає від Центральної 
вул. до кінця забудови. 

241 
 



 
 

Садова 121 вулиця; Садо- 
вая 121 ул.; Sadova 121 vul. 
12320 (Дарницький р-н, СТ 
«Гідромеханізатор-2», «Дні- 
про», «Перемога», «Троян- 
да», «Труд»). Пролягає  від 

Центральної вул. до кінця забудови. 
 

Садова 122 вулиця; Садо- 
вая 122 ул.; Sadova 122 vul. 
12321 (Дарницький  р-н, 
СТ    «Гідромеханізатор-2», 
«Труд»). Пролягає від Цен- 
тральної вул. до кінця забу- 

дови. 
 

Садова 123 вулиця; Садо- 
вая 123 ул.; Sadova 123 vul. 
12322 (Дарницький  р-н, 
СТ «Троянда»). Пролягає 
від Центральної вул. до кін- 
ця забудови. 

 
Садова 124 вулиця; Садо- 
вая 124 ул.; Sadova 124 vul. 
12323  (Дарницький  р-н, 
СТ     «Гідромеханізатор-2», 
«Дружба», «Троянда»). Про- 
лягає  від  Центральної  вул. 

до кінця забудови. 
 

Садова 125 вулиця; Садо- 
вая 125 ул.; Sadova 125 vul. 
12324 (Дарницький  р-н, 
СТ    «Гідромеханізатор-2», 
«Дружба»). Пролягає від 
початку забудови до проїзду 

вздовж р. Дніпро. 
 

Садова 126 вулиця; Садо- 
вая 126 ул.; Sadova 126 vul. 
12325 (Дарницький  р-н, 
СТ    «Гідромеханізатор-2», 
«Дружба»). Пролягає від 
Озерної  2  вул.  до  проїзду 

вздовж р. Дніпро. 

Садова 127 вулиця; Садо- 
вая 127 ул.; Sadova 127 vul. 
12326   (Дарницький   р-н, 
СТ      «Гідромеханізатор-2», 
«Дружба»). Пролягає від 
Озерної 3 вул. до проїзду 
вздовж р. Дніпро. Прилуча- 

ється Озерна 2 вул. 
 

Садова 128 вулиця; Садо- 
вая 128 ул.; Sadova 128 vul. 
12327  (Дарницький  р-н, 
СТ «Блакитні піски», «Гідро- 
механізатор-2»,   «Дружба»). 
Пролягає від Центральної 

вул. до проїзду вздовж р. Дніпро. Прилуча- 
ються: Озерна 3 вул., Озерна 2 вул., Озерна 1 
вул. 

 
Садова 129 вулиця; Садо- 
вая 129 ул.; Sadova 129 vul. 
12328  (Дарницький   р-н 
СТ «Блакитні піски», «Гід- 
ромеханізатор-2»). Проля- 
гає від безіменного проїзду 

до проїзду вздовж р. Дніпро. 
 

Садова 130 вулиця; Садо- 
вая 130 ул.; Sadova 130 vul. 
12329  (Дарницький  р-н, 
СТ «Блакитні піски», «Гід- 
ромеханізатор-2»). Пролягає 
від  безіменного  проїзду  до 

проїзду вздовж р. Дніпро. 
 

Садова 131 вулиця; Садо- 
вая 131 ул.; Sadova 131 vul. 
12330 (Дарницький  р-н, 
СТ «Блакитні піски»). Про- 
лягає від безіменного проїз- 
ду до кінця забудови, до за- 

токи Млинової. 
 

Садова 132 вулиця; Садо- 
вая 132 ул.; Sadova 132 vul. 
12331 (Дарницький  р-н, 
СТ «Блакитні піски»). Про- 
лягає від безіменного проїз- 
ду до кінця забудови, до за- 

токи Млинової. 
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Садова 133 вулиця; Садо- 
вая 133 ул.; Sadova 133 vul. 
12332 (Дарницький  р-н, 
СТ «Блакитні піски»). Про- 
лягає від безіменного проїз- 
ду до кінця забудови, до за- 

токи Млинової. 
 

Садова 134 вулиця; Садо- 
вая 134 ул.; Sadova 134 vul. 
12333 (Дарницький  р-н, 
СТ «Блакитні піски»). Про- 
лягає від початку забудови 
до затоки Млинової. 

 
Садова 135 вулиця; Садо- 
вая 135 ул.; Sadova 135 vul. 
12334 (Дарницький  р-н, 
СТ «Блакитні піски»). Про- 
лягає від початку забудови 
до затоки Млинової. 

 
Садова 136 вулиця; Садо- 
вая 136 ул.; Sadova 136 vul. 
12335  (Дарницький  р-н, 
СТ «Весна», «Весна травне- 
ва»,   «Весна-3»,   «Восход», 
«Жовтневий-1», «Металіст», 

«Озерний-1», «Підземщик», «Придніпров- 
ський-2», «Райдуга»). Пролягає від Цен- 
тральної вул. до безіменного проїзду, що 
пролягає паралельно Ващенка Григорія, вул. 
Переривається оз. Зариваха. 

 
Садова 137 вулиця; Садовая 
137 ул.; Sadova 137 vul. 12336 
(Дарницький р-н, СТ «Беріз- 
ка», «Весна», «Весна травне- 
ва», «Весна-3», «Жов- 
тневий-1»,          «Металіст», 

«Озерне-3», «Підземщик», «Придніпров- 
ський-2», «Райдуга», «Тепломереж»). Проля- 
гає від Центральної вул. до безіменного про- 
їзду, що пролягає паралельно Ващенка 
Григорія, вул. Переривається оз. Зариваха. 

Садова 138 вулиця; Садо- 
вая 138 ул.; Sadova 138 vul. 
12337 (Дарницький  р-н, 
СТ   «Арсенал»,   «Берізка», 
«Весна»,     «Жовтневий-1», 
«Мрія», «Озерне-3», «Під- 

земщик», «Придніпровський-2», «Тепломе- 
реж»). Пролягає від Центральної вул. до 
безіменного проїзду, що пролягає паралель- 
но Ващенка Григорія, вул. Переривається 
оз. Зариваха. 

 
Садова 139 вулиця; Садо- 
вая 139 ул.; Sadova 139 vul. 
12338  (Дарницький  р-н, 
СТ   «Арсенал»,   «Берізка», 
«Берізка-2», «Мрія», «Озер- 
не-3», «Тепломереж»). Про- 

лягає від Центральної вул. до безіменного 
проїзду, що пролягає паралельно Ващенка 
Григорія, вул. Переривається оз. Зариваха. 

 
Садова 150 вулиця; Садовая 
150 ул.; Sadova 150 vul. 12339 
(Дарницький р-н, СТ «Люби- 
тель», «Острівок», «Райду- 
га», «Світанок»). Пролягає 
від Садової 162 вул. до кінця 

забудови. Прилучаються: Садова 161 вул., Са- 
дова 160 вул., Садова 159 вул., Садова 158 
вул., Садова 157 вул., Садова 156 вул., Садова 
155 вул., Садова 154 вул., Садова 153 вул. 

 
Садова 153 вулиця; Садовая 
153 ул.; Sadova 153 vul. 12340 
(Дарницький р-н, СТ «Острі- 
вок», «Райдуга»). Пролягає 
від безіменного проїзду, що 
простягається вздовж оз. Під- 

бірна до Підлипка, вул. Прилучається 
Ареф’єва Костянтина, вул. 

 
Садова 154 вулиця; Садовая 
154 ул.; Sadova 154 vul. 12341 
(Дарницький р-н, СТ «Острі- 
вок», «Райдуга»). Пролягає 
від безіменного проїзду, що 
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простягається вздовж оз. Підбірна до проїзду, 
що сполучає Садову 153 і Садову 157 вул. 
Прилучається Садова 150 вул. 

 
Садова 155 вулиця; Садо- 
вая 155 ул.; Sadova 155 vul. 
12342  (Дарницький  р-н, 
СТ «Райдуга»). Пролягає від 
безіменного проїзду, що про- 
стягається вздовж оз. Підбір- 

на до проїзду, що сполучає Садову 153 і Са- 
дову 157 вул. Прилучається Садова 150 вул. 

 
Садова 156 вулиця; Садо- 
вая 156 ул.; Sadova 156 vul. 
12343 (Дарницький р-н, СТ 
«Райдуга», «Світанок»). 
Пролягає від безіменного 
проїзду,  що  простягається 

вздовж оз. Підбірна до проїзду, що сполу- 
чає Садову 153 і Садову 157 вул. Прилуча- 
ються: Садова 169 вул., Садова 150 вул. 

ся вздовж оз. Підбірна до проїзду, що сполучає 
Садову 153 вул. з Центральною вул. Прилуча- 
ються: Садова 169 вул., Садова 150 вул. 

 
Садова 160 вулиця; Садо- 
вая 160 ул.; Sadova 160 vul. 
12347  (Дарницький  р-н, 
СТ «Світанок»). Пролягає від 
безіменного проїзду, що про- 
стягається вздовж оз. Підбір- 

на до проїзду, що сполучає Садову 153 вул. з 
Центральною вул. Прилучаються: Садова 
169 вул., Садова 150 вул. 

 
Садова 161 вулиця; Садо- 
вая 161 ул.; Sadova 161 vul. 
12348 (Дарницький  р-н, 
СТ «Світанок»). Пролягає 
від Центральної вул. до кін- 
ця забудови. Прилучаються: 

Садова 169 вул., Садова 150 вул. 
 

Садова 157 вулиця; Садовая 
157   ул.;   Sadova   157   vul. 
12344    (Дарницький    р-н, 
СТ «Любитель», «Райдуга», 
«Світанок»).   Пролягає   від 
безіменного проїзду, що про- 

стягається вздовж оз. Підбірна до проїзду, що 
сполучає вулицю з Садовою 153 вул. Прилу- 
чаються: Садова 169 вул., Садова 150 вул. 

 
Садова 158 вулиця; Садо- 
вая 158 ул.; Sadova 158 vul. 
12345  (Дарницький  р-н, 
СТ «Любитель», «Світа- 
нок»). Пролягає від безімен- 
ного  проїзду,  що  простяга- 

ється вздовж оз. Підбірна до проїзду, що 
сполучає вулицю з Центральною вул. При- 
лучаються: Садова 169 вул., Садова 150 вул. 

 
Садова 159 вулиця; Садовая 
159 ул.; Sadova 159 vul. 12346 
(Дарницький р-н, СТ «Світа- 
нок»). Пролягає від безімен- 
ного проїзду, що простягаєть- 

Садова 162 вулиця; Садовая 
162 ул.; Sadova 162 vul. 12349 
(Дарницький р-н, СТ «Пів- 
денне», «Світанок»). Про- 
лягає від Центральної вул. до 
кінця забудови. Прилучають- 

ся: Садова 169 вул., Садова 150 вул. 
 

Садова 163 вулиця; Садо- 
вая 163 ул.; Sadova 163 vul. 
12350 (Дарницький  р-н, 
СТ «Південне»). Пролягає 
від Центральної вул. до кін- 
ця  забудови.  Прилучається 

Садова 169 вул. 
 

Садова 164 вулиця; Садо- 
вая 164 ул.; Sadova 164 vul. 
12351    (Дарницький    р-н, 
СТ «Південне»). Пролягає 
від Центральної вул. до кін- 
ця  забудови.  Прилучається 

Садова 169 вул. 
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Садова 165 вулиця; Садо- 
вая 165 ул.; Sadova 165 vul. 
12352 (Дарницький  р-н, 
СТ «Південне»). Пролягає 
від Центральної вул. до кін- 
ця забудови. Прилучається 
Садова 169 вул. 

 
Садова 166 вулиця; Садо- 
вая 166 ул.; Sadova 166 vul. 
12353 (Дарницький  р-н, 
СТ «Південне»). Пролягає 
від Центральної вул. до кін- 
ця  забудови.  Прилучається 

Садова 169 вул. 
 

Садова 167 вулиця; Садо- 
вая 167 ул.; Sadova 167 vul. 
12354 (Дарницький  р-н, 
СТ «Південне»). Пролягає 
від Центральної вул. до кін- 
ця  забудови.  Прилучається 

Садова 169 вул. 
 

Садова 168 вулиця; Садо- 
вая 168 ул.; Sadova 168 vul. 
12355 (Дарницький  р-н, 
СТ «Південне»). Пролягає 
від Центральної вул. до Са- 
дової 169 вул. 

 
Садова 169 вулиця; Садо- 
вая 169 ул.; Sadova 169 vul. 
12356 (Дарницький  р-н, 
СТ «Барвінок», «Дніпровсь- 
кий»,  «Зоря  дніпровська», 
«Мічурінець»,  «Південне», 

«Світанок», «Якір»). Пролягає від Садової 
156 вул. до Садової 93 вул. Прилучаються: 
Садова 157 вул., Садова 158 вул., Садова 
159 вул., Садова 160 вул., Садова 161 вул., 
Садова 162 вул., Садова 163 вул., Садова 
164 вул., Садова 165 вул., Садова 166 вул., 
Садова 167 вул., Садова 168 вул. 

 
Садова 180 вулиця; Садовая 
180 ул.; Sadova 180 vul. 12357 
(Дарницький р-н, СТ «Жов- 
тневий-2», «Мрія», «Озер- 
не-3», «Ударник»). Пролягає 

від Центральної вул. до Маслівка, вул. При- 
лучаються: Садова 49 вул., Садова 50 вул., Са- 
дова 50а вул., Садова 51 вул., Садова 52 вул., 
Садова 53 вул. 

 
Садова 182 вулиця; Садо- 
вая 182 ул.; Sadova 182 vul. 
12358 (Дарницький р-н, 
СТ «Жовтневий-2»). Про- 
лягає від Центральної вул. 
до проїзду вздовж оз. Під- 

бірна. 
 

Садова 183 вулиця; Садо- 
вая 183 ул.; Sadova 183 vul. 
12359 (Дарницький  р-н, 
СТ «Жовтневий-2»). Проля- 
гає від безіменного проїзду 
вздовж оз. Підбірна до кін- 

ця забудови. 
 

Садова 191 вулиця; Садо- 
вая 191 ул.; Sadova 191 vul. 
12360 (Дарницький  р-н, 
СТ «Весна», «Весна травне- 
ва»,  «Весна-3»,  «Восход», 
«Озерний-1», «Придніпров- 

ський-2»). Пролягає від проїзду вздовж 
оз. Зариваха до проїзду, що пролягає пара- 
лельно Ващенка Григорія, вул. 

 
Садова 192 вулиця; Садо- 
вая 192 ул.; Sadova 192 vul. 
12361 (Дарницький  р-н, 
СТ     «Весна»,     «Восход», 
«Озерний-1», «Придніпров- 
ський-2»). Пролягає від по- 

чатку забудови до проїзду, що пролягає па- 
ралельно Ващенка Григорія, вул. (в середині 
наявний розрив у проляганні вулиці). 

 
Садова 193 вулиця; Садо- 
вая 193 ул.; Sadova 193 vul. 
12362 (Дарницький  р-н, 
СТ     «Весна»,     «Восход», 
«Озерний-1», «Придніпров- 
ський-2»). Пролягає від по- 

чатку забудови до Завальної вул. 
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Садова 200 вулиця; Садо- 
вая 200 ул.; Sadova 200 vul. 
12429 (Дніпровський р-н, 
СТ «Приозерне»). Пролягає 
від Лінії 5 і Спортивної вул. 
вздовж   оз.   Малинівка   до 

кінця забудови. Прилучається Малинівська 
вул. 

 
Садова 201 вулиця; Садо- 
вая 201 ул.; Sadova 201 vul. 
12430 (Дніпровський р-н, 
СТ «Приозерне»). Пролягає 
від Спортивної вул. вздовж 
оз. Малинівка до кінця забу- 

дови. Прилучається Малинівська вул. 
 

Садова 202 вулиця; Садо- 
вая 202 ул.; Sadova 202 vul. 
12431 (Дніпровський р-н, 
СТ «Приозерне»). Пролягає 
від Спортивної вул. до кінця 
забудови.        Прилучається 

Малинівська вул. 
 

Садова 203 вулиця; Садо- 
вая 203 ул.; Sadova 203 vul. 
12432 (Дніпровський р-н, 
СТ «Приозерне»). Пролягає 
від початку забудови до Ма- 
линівської вул. 

 
Садова 204 вулиця; Садо- 
вая 204 ул.; Sadova 204 vul. 
12433 (Дніпровський р-н, 
СТ «Приозерне»). Пролягає 
від Спортивної вул. до кінця 
забудови.        Прилучається 

Малинівська вул. 
 

Садова 205 вулиця; Садо- 
вая 205 ул.; Sadova 205 vul. 
12434 (Дніпровський р-н, 
СТ «Приозерне»). Пролягає 
від початку забудови до кін- 
ця забудови поруч з Гараж- 

ною вул. Прилучається Малинівська вул. 

Садова 206 вулиця; Садо- 
вая 206 ул.; Sadova 206 vul. 
12435 (Дніпровський р-н, 
СТ «Приозерне»). Пролягає 
від початку забудови до кін- 
ця забудови поруч з Гараж- 

ною вул. Прилучається Малинівська вул. 
 

Садова 208 вулиця; Садо- 
вая 208 ул.; Sadova 208 vul. 
12437 (Дніпровський р-н). 
Пролягає від Малинівської 
вул. до кінця забудови. 

 
Садова 209 вулиця; Садо- 
вая 209 ул.; Sadova 209 vul. 
12438 (Дніпровський р-н). 
Пролягає від проїзду до 
Деснянської вул. (від зато- 
ки) до кінця забудови. При- 

лучається Малинівська вул. 
 

Садовий провулок; Садо- 
вый пер.; Sadovyi prov. 
12538 (Оболонський р-н, 
СТ «Дніпровське-1»). Про- 
лягає від початку забудови 
до Дніпровської вул. 

 
Садовий провулок; Садо- 
вый пер.; Sadovyi prov. 
11486 (Солом’янський р-н). 
Пролягає від початку забу- 
дови до Садової вул. 

 
Садовий 1 провулок; Са- 
довый  1  пер.;  Sadovyi  1 
prov. 11487 (Дарницький 
р-н). Пролягає від Садової 
вул. до тупика (Бортничі). 

 
Садовий 1 провулок; Са- 
довый 1 пер.; Sadovyi 1 prov. 
12400 (Дніпровський р-н, 
СТ «Сілікатчик», «Кому- 
нальник»). Пролягає від 
Центральної Садової вул. до 

Садово-Набережної вул. 
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вул. 

Садовий 2 провулок; Са- 
довый  2  пер.;  Sadovyi  2 
prov. 11488 (Дарницький 
р-н). Пролягає від Садової 
вул. до тупика (Бортничі). 
 
Садовий 2 провулок; Садо- 
вый 2 пер.; Sadovyi 2 prov. 
12643 (Деснянський р-н). 
Пролягає від Соснового 2 
пров. до безіменного проїз- 
ду (Селище Радистів). 
 
Садовий 2 провулок; Садо- 
вый 2 пер.; Sadovyi 2 prov. 
12401 (Дніпровський р-н, 
СТ «Сілікатчик»). Пролягає 
від Центральної Садової 
вул. до Садово-Набережної 
 
 
Садовий 3 провулок; Садо- 
вый 3 пер.; Sadovyi 3 prov. 
11489 (Дарницький р-н). 
Пролягає від Садової вул. 
до тупика (Бортничі). 
 
Садовий 3 провулок; Садо- 
вый 3 пер.; Sadovyi 3 prov. 

 

 
 
 

 
 

новий 2 пров. 

Садовий 5 провулок; Садо- 
вый 5 пер.; Sadovyi 5 prov. 
12404 (Дніпровський р-н, 
СТ «Сілікатчик»). Пролягає 
від Центральної Садової 
вул. до безіменного проїзду. 
 
Садовий 6 провулок; Садо- 
вый 6 пер.; Sadovyi 6 prov. 
12645 (Деснянський р-н). 
Пролягає паралельно Садо- 
вому 7 пров. (Селище Ра- 
дистів). Прилучається Сос- 
 
 
Садовий 7 провулок; Садо- 
вый 7 пер.; Sadovyi 7 prov. 
12646 (Деснянський р-н). 
Пролягає від Соснового 2 
пров. до кінця забудови (Се- 
лище Радистів). 
 
Садово-Набережна вули- 
ця; Садово-Набережная ул.; 
Sadovo-Naberezhna vul. 
12408 (Дніпровський р-н, 
СТ «Сілікатчик»). Пролягає 
від Садового 2 пров. до Са- 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

сновий 2 пров. 

12402 (Дніпровський р-н, 
СТ «Сілікатчик»). Пролягає 
від Центральної Садової 
вул. до безіменного проїзду. 
 
Садовий 4 провулок; Садо- 
вый 4 пер.; Sadovyi 4 prov. 
12403 (Дніпровський р-н, 
СТ «Сілікатчик»). Пролягає 
від Центральної Садової 
вул. до безіменного проїзду. 
 
Садовий 5 провулок; Садо- 
вый 5 пер.; Sadovyi 5 prov. 
12644 (Деснянський р-н). 
Пролягає паралельно Садо- 
вому 6 пров. (Селище Ра- 
дистів).  Прилучається  Со- 

дової 1 вул. Прилучається Садовий 1 пров. 
 

Садовського Миколи ву- 
лиця; Садовского Николая, 
ул.; Sadovskoho Mykoly, vul. 
11490 (Подільський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
міських вулиць» від 29.12.1953 № 2610. 
Пролягає від Валківської вул. до Поділь- 
ського пров. 

 
Садовського Миколи про- 
вулок; Садовского Николая, 
пер.; Sadovskoho Mykoly, 
prov. 11491 (Подільський р-н). 
Пролягає від Подільського 
пров. до Валківської вул. 
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Сажина вулиця; Сажина, 
ул.; Sazhyna, vul. 11492 (По- 
дільський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 
трудящих «Про наймену- 
вання  та  перейменування 

вулиць  і  площ  м.  Києва»  від  30.12.1962 
№ 2216. Пролягає від Сошенка, вул. до Рос- 
товської вул. Прилучається Пуща-Водиць- 
кий пров. 

 
Саксаганського вулиця; 
Саксаганского,  ул.;  Saksa- 
hanskoho, vul. 11493 (Голо- 
сіївський  р-н,  Печерський 
р-н,  Шевченківський  р-н). 
Постанова  Президії  Київ- 
ської міської ради робітни- 

чих, селянських та червоноармійських де- 
путатів «Про перейменування колишньої 
Марино-Благовіщенської вулиці в Києві» 
від 28.08.1937 № 817/1. Постанова виконав- 
чого комітету Київської міської ради депу- 
татів трудящих «Про впорядкування на- 
йменувань площ, вулиць та  провулків 
м. Києва» від 06.12.1944 № 286/2. Пролягає 
від Еспланадної вул. до Перемоги, пл. При- 
лучаються: Руставелі Шота, вул., Великої 
Васильківскої вул., Антоновича, вул., 
Володимирська вул., Тарасівська вул., 
Паньківська вул., Толстого Льва, вул., 
Петлюри Симона, вул., Старовокзальна 
вул. 

 
Салтикова-Щедріна вули- 
ця; Салтыкова-Щедрина, 
ул.; Saltykova-Shchedrina, 

vul. 11494 (Печерський р-н). 
Постанова бюро Київського 
міського комітету Компартії 
України та виконкому Київ- 

ської міської ради депутатів трудящих «Про 
найменування та перейменування вулиць 
міста Києва» від 15.07.1958 № 1249. Пролягає 
від Військового проїзду до кінця забудови. 

 
Салютна вулиця; Салют- 
ная ул.; Saliutna vul. 11495 
(Шевченківський р-н). Рі- 
шення виконавчого комітету 
Київської міської ради депу- 

татів трудящих «Про найменування міських 
вулиць» від 29.12.1953 №2610. Пролягає від 
Туполєва Академіка, вул. до Баумана, вул. 
Прилучаються: Щербакова, вул., Тешебаєва, 
вул., Саратовська вул., Муромська вул., Са- 
лютний пров. 

 
Салютний провулок; Са- 
лютный пер.; Saliutnyi prov. 
11496 (Шевченківський р-н). 
Сучасна назва з серед. 1950- 
х рр. Пролягає від Салютної 
вул. до Баумана, вул. Прилу- 

чається Салютний проїзд. 
 

Салютний проїзд; Салют- 
ный проезд; Saliutnyi 
proizd 11497 (Шевченків- 
ський р-н). Сучасна назва з 
серед. 1950-х рр. Пролягає 
від   Салютного   пров.   до 

Баумана, вул. 
 

Самбірський провулок; 
Самборский пер.; Sambir- 
skyi prov. 11498 (Голосіїв- 
ський р-н). Сучасна назва 
з 1960. Пролягає від Ка- 
щенка Академіка, вул. до 

кінця забудови. 
 

Санаторна вулиця; Сана- 
торная ул.; Sanatorna vul. 
11499 (Дарницький р-н). 
Постанова Президії Київ- 
ської міської ради робітни- 
чих,  селянських  та  черво- 

ноармійських депутатів «Про переймену- 
вання  вулиць  м.  Києва»  від  11.11.1938 
№ 1082/6. Пролягає від Бориспільської 
вул. до Тростянецької вул. Прилучаються: 
Заслонова Костянтина, вул., Ново-Дар- 
ницька вул., Російська вул., Руднєва Мико- 
ли, вул., Волго-Донська вул. 

 
Санітарна вулиця; Сани- 
тарная ул.; Sanitarna vul. 
11500 (Голосіївський р-н). 
Пролягає від Уральської 
вул. до Кошового Олега, вул. 
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Сантьяго-де-Чилі площа; 
Сантьяго-де-Чили, пл.; San- 
tiaho-de-Chyli, pl. 11501 (Обо- 
лонський р-н). Рішення 
Київської міської ради «Про 
найменування нової площі у 

м. Києві» від 14.07.1998 № 99. Розташована 
на перетині Героїв Сталінграда, просп. та 
Малиновського Маршала, вул. 

 
Саперне Поле вулиця; Са- 
перное Поле, ул.; Saperne 
Pole, vul. 11502 (Печерський 
р-н). Сучасна назва з 1916. 
Пролягає від Лумумби Па- 
тріса, вул. до кінця забудо- 

ви (кінець вулиці має форму кільця). При- 
лучаються: Ковпака, вул., Барбюса Анрі, 
вул., Філатова Академіка, вул. 

 
Саперно-Слобідська вули- 
ця; Саперно-Слободская ул.; 
Saperno-Slobidska vul. 11503 
(Голосіївський р-н). Виникла 
у 2-й пол. 19 ст. Пролягає від 
Науки, просп. до Південного 

мосту. Прилучаються: Велика Китаївська 
вул., Феодосійський пров., Ржевський пров., 
Серпуховський пров., Литовський пров., 
Саперно-Слобідський проїзд (двічі), Страте- 
гічне шосе, Кіквідзе, вул. 

 
Саперно-Слобідський про- 
їзд; Саперно-Слободской про- 
езд; Saperno-Slobidskyi proizd. 
11504 (Голосіївський р-н). 
Пролягає від Саперно-Слобід- 
ської вул. до кінця забудови. 

 
Саратовська вулиця; Сара- 
товская ул.; Saratovska vul. 
11505 (Шевченківський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955  № 857.  Пролягає  від  Баумана, 

вул. до Стеценка, вул. Прилучаються: Став- 
ропольська вул., Краснодарська вул., Піка 
Вільгельма, вул., Салютна вул. 

 
Сваромська вулиця; Сва- 
ромская ул.; Svaromska vul. 
12040 (Оболонський р-н, ТІЗ 
«Чорнобилець 2005»). Рі- 
шення Київської міської 
ради «Про найменування ву- 

лиць в Оболонському районі м. Києва» від 
14.07.2011 № 374/5761. Пролягає в новому 
мікрорайоні на схід від Богатирської вул. па- 
ралельно Аркасівській вул. і Рожнівській вул. 

 
Свердлова вулиця; Сверд- 
лова, ул.; Sverdlova, vul. 
11507 (Дарницький р-н). 
Пролягає від Леніна, вул. 
до Червоноармійської вул. 
Прилучається Маркса Кар- 

ла, вул. 
 

Свердлова провулок; Свер- 
длова, пер.; Sverdlova, prov. 
12106 (Дарницький р-н). 
Пролягає від Свердлова, 
вул. до Комуністичної вул. 

 
Свєтлова Михайла вули- 
ця; Светлова Михаила, ул.; 
Svietlova Mykhaila, vul.; 
11508 (Святошинський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про перейменуван- 
ня вулиць у селищі Біличі Жовтневого ра- 
йону і найменування нових вулиць, що ви- 
никли на житлових масивах» від 07.07.1966 
№ 980. Пролягає від Уборевича Командар- 
ма, вул. до Осінньої вул. 

 
Світла вулиця; Светлая 
ул.; Svitla vul. 11509 (Дар- 
ницький р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 
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трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць м. Києва» від 27.12.1971 
№ 2061. Пролягає від Харківської пл. до 
Леніна, вул. та Лісної вул. Прилучається 
Автопаркова вул. 

 
Світлицького вулиця; Свет- 
лицкого, ул.;  Svitlytskoho, 
vul. 11510 (Подільський р-н). 
Рішення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради де- 
путатів  трудящих  «Про  на- 

йменування та перейменування  вулиць, 
площ та парків міста» від 21.11.1961 № 2259. 
Пролягає від Бестужева Олександра, вул. до 
Порика Василя, просп. Прилучаються: Оси- 
повського, вул., Биківський пров., Чигирин- 
ська вул., Їжакевича Івана, вул., Межовий 
пров., Червонопільська вул., Свободи, просп. 

 
Світлогірська вулиця; Свет- 

 

 
 

 

 
 

ського, вул. 

Свято-Георгіївська вули- 
ця; Свято-Георгиевская ул.; 
Sviato-Heorhiyivska vul. 
12625  (Деснянський  р-н, 
ур. Толока). Пролягає від 
Леніна, вул. до Єдності, вул. 
 
Святославська вулиця; 
Святославская ул.; Sviato- 
slavska vul. 11513 (Со- 
лом’янський р-н). Виникла 
на поч. 19 ст. Пролягає від 
початку забудови до Ушин- 
 
 
Свято-Троїцька вулиця; 
Свято-Троицкая ул.; Sviato- 
Troitska vul. 12135 (Деснян- 
ський р-н, ур. Толока). Про- 
лягає від Леніна, вул. до 
кінця   забудови.   Прилуча- 

логорская ул.; Svitlohirska 
vul. 11511 (Солом’янський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   депутатів   трудящих 

«Про найменування та перейменування ву- 
лиць м. Києва» від 20.08.1957 № 1428. Проля- 
гає від Радищева, вул. до Козелецької вул. 
Прилучається Радищева, пров. 

 
Свободи проспект; Свобо- 
ды, просп.; Svobody, prosp. 
11512 (Подільський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування та перейменування вулиць 
м. Києва» від 27.12.1971 № 2061. Пролягає 
від «Правди», просп. до Гонгадзе Георгія, 
просп. і Косенка, вул. Прилучаються: 
Межова вул., Світлицького, вул., Порика 
Василя, просп., Джаліля Муси, вул. 

 
Святкова вулиця; Святко- 
вая ул.; Sviatkova vul. 12690 
(Солом’янський р-н). Про- 
лягає паралельно Новоріч- 
ній вул. і Юнацькій вул. 

ється Захисників, пров. 
 

Святошинська вулиця; 
Святошинская ул.; Sviato- 
shynska vul. 11514 (Свято- 
шинський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про найменування та пере- 
йменування вулиць і площ м. Києва» від 
30.12.1962 № 2216. Пролягає від Героїв 
Бреста, пл. до Жмеринської вул. Прилуча- 
ються: Горенська вул., Верховинна вул., 
Котельникова Михайла, вул., Святошин- 
ський пров. 

 
Святошинська площа; 
Святошинская пл.; Sviato- 
shynska pl. 11515 (Святошин- 
ський р-н). Сучасна назва з 
1958. Розташована між Пу- 
шиної  Феодори,  вул.,  Се- 

машка, вул. і Північним пров. 
 

Святошинський прову- 
лок; Святошинский пер.; 
Sviatoshynskyi prov. 11516 
(Святошинський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
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ту Київської міської ради депутатів трудя- 
щих «Про найменування та переймену- 
вання  вулиць  м.  Києва»  від  13.10.1959 
№ 1710. Пролягає від Святошинської вул. 
до кінця забудови. 

 
Севастопольська вулиця; 
Севастопольская ул.; Sevas- 
topolska vul. 11517 (Дар- 
ницький р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про найменування міських 
вулиць» від 29.12.1953 № 2610. Рішення ви- 
конавчого комітету Київської міської ради 
депутатів трудящих «Про перейменуван- 
ня вулиць м. Києва» від 05.07.1955 № 857. 
Пролягає від Сормовської вул. до Тростя- 
нецької вул. Прилучаються: Заслонова 
Костянтина, вул., Ново-Дарницька вул., 
Російська вул., Руднєва Миколи, вул., 
Волго-Донська вул. 

 
Севастопольська площа; 
Севастопольская пл.; Sevas- 
topolska pl. 11518 (Солом’ян- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування та переймену- 
вання вулиць і площ м. Києва» від 31.10.1967 
№ 1826. Розташована між Повітрофлот- 
ським просп., Червонозоряним просп., Зе- 
леногірською вул., Народного Ополчення, 
вул., Мишина Михайла, вул., Донецькою 
вул., Чоколівським бульв. 

 
Северинівська вулиця; 
Севериновская ул.; Severy- 
nivska vul. 12041 (Свято- 
шинський р-н). Рішення 
Київської     міської     ради 
«Про найменування вулиць 

у м. Києві» від 25.05.2011 № 190/5577. Про- 
лягає від Чайківської вул. до кінця забудо- 
ви. 

Селекціонерів вулиця; 
Селекционеров, ул.; Sele- 
ktsioneriv, vul. 11519 (Голо- 
сіївський р-н). Постанова 
бюро Київського міського 
комітету  Компартії  Украї- 

ни та виконкому Київської міської ради де- 
путатів трудящих «Про найменування та 
перейменування вулиць міста Києва» від 
15.07.1958 № 1249. Пролягає від Планетної 
вул. до Степового Якова, вул. 

 
Селянська вулиця; Селян- 
ская ул.; Selianska vul. 11520 
(Оболонський р-н). Сучасна 
назва з 1948. Пролягає від 
Червонофлотської вул. до 
кінця  забудови.  Прилуча- 

ються: Юнкерова Миколи, вул., Гамарни- 
ка, вул., Лісна вул. 

 
Семафорна вулиця; Сема- 
форная ул.; Semaforna vul. 
11521 (Дніпровський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування та перейменування вулиць 
м. Києва» від 20.08.1957 № 1428. Пролягає 
від Дундіча, вул. до тупика. Прилучається 
Макаренка, вул. 

 
Семашка вулиця; Семаш- 
ко, ул.; Semashka, vul. 11522 
(Святошинський р-н). По- 
станова бюро Київського 
міського комітету Компар- 
тії  України  та  виконкому 

Київської міської ради депутатів трудя- 
щих «Про найменування та переймену- 
вання вулиць міста Києва» від 15.07.1958 
№ 1249. Пролягає від Перемоги, просп. до 
Вернадського Академіка, бульв. Прилуча- 
ються: Пушиної Феодори, вул., Святошин- 
ська пл., Північний пров., Стуса Василя, 
вул., Доброхотова Академіка, вул. 
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Семенівська вулиця; Се- 
меновская ул.; Semenivska 
vul. 11523 (Солом’янський 
р-н). Сучасна назва з 1920. 
Пролягає від Народної вул. 
до Клінічної вул. Прилуча- 

ється Зенітна вул. 
 

Сеноманська вулиця; Се- 
номанская ул.; Senomanska 
vul. 11524 (Дніпровський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про найменування та перейменування 
вулиць м. Києва» від 20.08.1957 № 1428. 
Пролягає від Алма-Атинської вул. до До- 
вбуша Олекси, вул. Прилучаються: Сено- 
манський пров., Маломарганецький пров., 
Марганецький пров., Шляховиків, вул., 
Паровозний пров., Паровозна вул. 

 
Сеноманський провулок; 
Сеноманский пер.; Seno- 
manskyi prov. 11525 (Дні- 
провський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про найменування та пере- 
йменування вулиць м. Києва» від 
20.08.1957 № 1428. Пролягає від Сеноман- 
ської вул. до кінця забудови. 

просп.). Прилучається Бучми Амвросія, 
бульв. 

 
Сергієнка Івана вулиця; 
Сергиенко Ивана, ул.; Ser- 
hiienka Ivana, vul. 11527 
(Дніпровський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради де- 

путатів трудящих «Про найменування та 
перейменування вулиць і площ м. Києва» 
від 20.07.1965 № 1270. Пролягає від Ленін- 
градської пл. до Карельського пров. При- 
лучаються: Сосюри Володимира, вул., 
Усенка Павла, вул. 

 
Серпнева вулиця; Серпне- 
вая ул.; Serpneva vul. 12107 
(Голосіївський р-н, СТ КІЗ 
«Метролог»). Рішення Ки- 
ївської міської ради «Про 
найменування          вулиць 

м. Києва» від 29.11.2012 № 481/8765. Про- 
лягає від Січневої вул. до кінця забудови. 

 
Серпова вулиця; Серповая 
ул.; Serpova vul. 11528 (Свя- 
тошинський р-н). Пролягає 
від Сільської вул. до Добро- 
хотова Академіка, вул. При- 
лучаються: Краснова Мико- 

ли, вул., Ірпінська вул. 
 

Серафимовича вулиця; 
Серафимовича, ул.; Serafy- 
movycha, vul. 11526 (Дні- 
провський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про перейменування ву- 
лиць м. Києва» від 05.07.1955 № 857. Рі- 
шення виконавчого комітету Київської 
міської ради депутатів трудящих «Про на- 
йменування та перейменування вулиць і 
площ м. Києва» від 31.10.1967 № 1826. Про- 
лягає від Дніпровської наб. до Березняків- 
ської    вул.    (паралельно    Возз’єднання, 

Серпуховський провулок; 
Серпуховский пер.; Serpu- 
khovskyi prov. 11529 (Голо- 
сіївський р-н). Пролягає від 
Саперно-Слобідської вул. 
до Литовського пров. 

 
Сетомльська вулиця; Се- 
томльская ул.; Setomlska vul. 
12042   (Оболонський   р-н, 
ТІЗ «Чорнобилець 2005»). 
Рішення Київської міської 
ради  «Про  найменування 

вулиць в Оболонському районі м. Києва» 
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від 14.07.2011 № 374/5761. Пролягає у ново- 
му мікрорайоні на схід від Богатирської вул. 
паралельно Абрикосовій вул. і Рожнівській 
вул. 

 
Сєдова вулиця;  Седова, 
ул.; Siedova, vul. 11531 (Дес- 
нянський р-н). Пролягає від 
Гоголя, вул. до Безіменного 
пров. 

 
Сєдовців вулиця; Седов- 
цев, ул.; Siedovtsiv, vul. 
11530 (Печерський р-н). 
Рішення виконавчого ко- 
мітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про перейменування вулиць по Кіров- 
ському району» від 19.03.1940 № 25/20. 
Постанова виконавчого комітету Київської 
міської ради депутатів трудящих «Про 
впорядкування найменувань площ, вулиць 
та  провулків  м.  Києва»  від  06.12.1944 
№ 286/2. Пролягає від Звіринецької вул. 
до Тимірязєвської вул. 

 
Сєдовців провулок; Се- 
довцев, пер.; Siedovtsiv, 
prov. 12732 (Печерський 
р-н). Постанова виконавчо- 
го комітету Київської місь- 
кої  ради  депутатів  трудя- 

щих «Про впорядкування найменувань 
площ, вулиць та провулків м. Києва» від 
06.12.1944 № 286/2. Пролягає від Сєдовців, 
вул. до кінця забудови. 

 
Сєркова Академіка вули- 
ця; Серкова Академика, 
ул.; Sierkova Akademika, 
vul. 11533 (Святошинський 
р-н). Рішення Київської 
міської  ради  «Про  перей- 

менування вулиці у Святошинському ра- 
йоні міста Києва» від 02.10.2008 № 402/402. 
Пролягає від Курбаса Леся, просп. до 
Кольцова, бульв. 

Сєрова Валентина вули- 
ця; Серова Валентина, ул.; 
Sierova Valentyna, vul. 11532 
(Дніпровський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради де- 

путатів трудящих «Про найменування та 
перейменування вулиць м. Києва» від 
20.08.1957 № 1428. Рішення виконавчого 
комітету Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про впорядкування наймену- 
вань та перейменування вулиць м. Києва» 
від 16.12.1974 № 1476. Пролягає від Мики- 
тенка Івана, вул. до Кибальчича Миколи, 
вул. 

 
Сєченова вулиця; Сечено- 
ва, ул.; Siechenova, vul. 
11534 (Голосіївський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування та перейменування вулиць 
м. Києва» від 20.08.1957 № 1428. Пролягає 
від Коломийського пров. до тупика. 

 
Сиваська вулиця; Сиваш- 
ская ул.; Syvaska vul. 11535 
(Дніпровський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради депу- 
татів трудящих «Про пере- 

йменування вулиць м. Києва» від 05.07.1955 
№ 857. Пролягає від Лохвицької вул. до 
Празької вул. Прилучаються: Сосницька 
вул., Краснокутська вул., Хорольський 
пров., Хорольська вул., Астраханська вул. 
Між Хорольським пров. і Хорольською вул. 
наявний розрив у проляганні вулиці. 

 
Сигнальна вулиця; Сиг- 
нальная ул.; Syhnalna vul. 
11536 (Солом’янський р-н). 
Пролягає від початку забу- 
дови   до   Криничної   вул. 
Прилучаються: Сумська 

вул., Яблунева вул., Каменярів, вул., Кри- 
нична вул. (двічі). 
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Силікатна вулиця; Сили- 
катная ул.; Sylikatna vul. 
11537 (Дніпровський р-н). 
Сучасна назва з 1948. Про- 
лягає від Каховської вул. до 
Сагайдака   Степана,   вул. 

Прилучається Цегельна вул. 
 

Симиренка вулиця; Си- 
миренко, ул.; Symyrenka, 
vul. 11538 (Святошинський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  народних  депутатів 

«Про найменування нових вулиць на жит- 
ловому масиві Південна Борщагівка» від 
03.04.1981 № 583. Пролягає від Сосніних 
Сім’ї, вул. і Зодчих, вул. до Корольова 
Академіка, просп. Прилучаються: Жолу- 
дєва, вул., Григоровича-Барського, вул., 
Булгакова, вул., Качури Якова, вул., Тру- 
блаїні, вул. 

 
Симоненка Василя вули- 
ця; Симоненко Василия, 
ул.; Symonenka Vasylia, vul. 
11539 (Голосіївський р-н). 
Рішення Київської міської 
ради  «Про  найменування 

нових вулиць» від 08.07.1999 № 370/471. 
Розпорядження Київської міської держав- 
ної адміністрації «Про найменування та 
перейменування  вулиць»  від  08.07.2000 
№ 25. Пролягає від Ломоносова, вул. до 
Трутенка Онуфрія, вул. Прилучається Ві- 
льямса Академіка, вул. 

 
Синьоозерна вулиця; Си- 
неозерная ул.; Synoozerna 
vul. 11540 (Подільський р-
н, Святошинський р-н, СТ 
«Більшовик», «Буд- 
шляхмашовець»,   «Верста- 

тозавод», «Водник», «Лісне», «Проекту- 
вальник»). Постанова бюро Київського 
міського комітету Компартії України та 
виконкому Київської міської ради депута- 

тів трудящих «Про найменування та пере- 
йменування вулиць міста Києва» від 
15.07.1958 № 1249. Пролягає від Берковець- 
кої вул. до Газопровідної вул. Прилучаєть- 
ся Міська вул. 

 
Синьоозерна 1 вулиця; Си- 
неозерная 1 ул.; Synoozerna 
1 vul. 12462 (Подільський 
р-н, СТ «Лісне»). Пролягає 
від Синьоозерної вул. до 
Стеценка, вул. 

 
Синьоозерна 2 вулиця; Си- 
неозерная 2 ул.; Synoozerna 
2 vul. 12463 (Подільський 
р-н, СТ «Лісне»). Пролягає 
від Синьоозерної вул. до 
Стеценка, вул. 

 
Синьоозерна 3 вулиця; Си- 
неозерная 3 ул.; Synoozerna 
3 vul. 12464 (Подільський 
р-н, СТ «Лісне»). Пролягає 
від Синьоозерної вул. до 
Стеценка, вул. 

 
Сирецька вулиця; Сырец- 
кая ул.; Syretska vul. 11541 
(Оболонський р-н, Поділь- 
ський р-н, Шевченківський 
р-н). Виникла у 2-й  пол. 
19 ст. Пролягає від Скля- 

ренка Семена, вул. до Північно-Сирецької 
вул. Прилучаються: Фрунзе, вул., Копи- 
лівська вул., Бондарська вул., Поділь- 
ський пров., Павлоградська вул., Одоєв- 
ського, вул., Одоєвського, пров., Лодигіна, 
пров., Яблочкова, вул., Ольжича, вул. 

 
Сирецький проїзд; Сы- 
рецкий проезд; Syretskyi 
proizd. 12043 (Поділь- 
ський р-н, СТ «Арсена- 
лець», «Весна», «Дружба», 
«Жасмін», «Зодчий», «Міс- 

тобудівник», «Мукомол», «Тюльпан», 
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«Флора»). Пролягає від Гречка Маршала, 
вул. до Стеценка, вул. 

ка, бульв. Прилучаються: Серпова вул., Яс- 
нополянська вул. 

 

Сирецько-Садова вули- 
ця; Сырецко-Садовая ул.; 
Syretsko-Sadova vul. 11542 
(Подільський р-н, СТ «Вес- 
на», «Зірка», «Лотос»). Ви- 
никла в серед. 20 ст. Про- 

лягає від Гречка Маршала, вул. до 
Стеценка, вул. 

 
Ситняківська вулиця; Сит- 
няковская ул.; Sytniakivska 
vul. 12614 (Деснянський р-н). 
Пролягає від безіменного 
проїзду, який простягається 
від  узбережжя  Десенки  до 

Деснянської вул., до кінця забудови. 
 

Ситняківська вулиця; Сит- 
няковская ул.; Sytniakivska 
vul. 12044 (Святошинський 
р-н). Рішення Київської місь- 
кої ради «Про найменування 
нових вулиць в м. Києві» від 

25.05.2011 № 190/5577. Пролягає від Чайків- 
ської вул., до кінця забудови. 

 
Сікорського Ігоря Авіа- 
конструктора вулиця; Си- 
корского Игоря Авиакон- 
структора, ул.; Sikorskoho 
Ihoria Aviakonstruktora, vul. 
11543 (Шевченківський р-н). 

Рішення Київської міської ради «Про пере- 
йменування вулиці у Шевченківському ра- 
йоні міста Києва» від 27.10.2011 № 376/6592. 
Пролягає від Жабаєва Жамбила, вул. до Ма- 
гістральної вул. і Черкаської вул. Прилуча- 
ється залізничний шляхопровід. 

 
Сільська вулиця; Сель- 
ская ул.; Silska vul. 11544 
(Святошинський р-н). Про- 
лягає від Депутатської вул. 
до  Вернадського  Академі- 

Сільськогосподарський 
провулок; Сельскохозяйст- 
венный пер.; Silskohospo- 
darskyi prov. 11545 (Голосі- 
ївський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 

міської ради депутатів трудящих «Про на- 
йменування та перейменування вулиць 
м. Києва» від 20.08.1957 № 1428. Пролягає 
від Героїв Оборони, вул. до кінця забудо- 
ви. 

 
Сімферопольська вулиця; 
Симферопольская ул.; Sim- 
feropolska vul. 11546 (Дар- 
ницький р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про перейменування ву- 
лиць м. Києва» від 05.07.1955 № 857. Про- 
лягає від Привокзальної вул. до 
Харківського шосе. Прилучаються: Круп- 
ської, вул., Сормовська вул., Заслонова 
Костянтина, вул., Ново-Дарницька вул. 

 
Сірка Івана вулиця; Сир- 
ко Ивана, ул.; Sirka Ivana, 
vul. 11547 (Голосіївський 
р-н). Постанова бюро Київ- 
ського міського комітету 
Компартії  України  та  ви- 

конкому Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць міста Києва» від 15.07.1958 
№ 1249. Пролягає від Заболотного Акаде- 
міка, вул. до межі міськради. Прилучають- 
ся: Планетна вул., Степового Якова, вул. 

 
Січнева вулиця; Январ- 
ская ул.; Sichneva vul. 
12108 (Голосіївський р-н, 
СТ КІЗ «Метролог»). Рі- 
шення Київської міської 
Ради   «Про   найменування 
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вулиць    у    м.    Києві»    від    29.11.2012 
№ 481/8765. Пролягає від Метрологічної 
вул. до кінця забудови. Прилучаються: 
Серпнева вул., Липнева вул., Квітнева вул. 

 
Січневий провулок; Январ- 
ский пер.; Sichnevyi prov. 
11548 (Печерський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць по Кіровському ра- 
йону» від 19.03.1940 № 25/20. Постанова ви- 
конавчого комітету Київської міської ради 
депутатів трудящих «Про впорядкування 
найменувань площ, вулиць та  провулків 
м. Києва» від 06.12.1944 № 286/2. Пролягає 
від Бутишева, п р о в .  до Мазепи Івана, 
вул. 

 
Сквирська вулиця; Сквир- 
ская ул.; Skvyrska vul. 11549 
(Голосіївський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради де- 
путатів трудящих «Про на- 

йменування міських вулиць» від 29.12.1953 
№ 2610. Пролягає від Батумської вул. до 
тупика. Прилучається Сквирський пров. 

 
Сквирський провулок; 
Сквирский пер.; Skvyrskyi 
prov. 11550 (Голосіївський 
р-н). Пролягає від Майкоп- 
ської вул. до Сквирської вул. 

 
Скляренка Семена вули- 
ця; Скляренко Семена, ул.; 
Skliarenka Semena, vul. 
11551 (Оболонський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про впорядкування 
найменувань та перейменування вулиць 
м. Києва» від 19.03.1973 № 431. Пролягає 
від Московського просп. до залізничного 
шляхопроводу і Автозаводської вул. При- 

лучаються: Ливарська вул., Куренівська 
вул., Сирецька вул., Марка Вовчка, вул., 
Балтійський пров. 

 
Сковороди Григорія вули- 
ця; Сковороды Григория, 
ул.; Skovorody Hryhoriia, vul. 
11552 (Подільський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

депутатів трудящих «Про перейменуван- 
ня вулиць м. Києва» від 05.07.1955 № 857. 
Рішення виконавчого комітету Київської 
міської ради депутатів трудящих «Про впо- 
рядкування найменувань та перейменуван- 
ня вулиць м. Києва» від 19.03.1973 № 431. 
Пролягає від Контрактової пл. до Набереж- 
но-Хрещатицької вул. Прилучаються: Ме- 
жигірська вул., Волоська вул., Почайнин- 
ська вул. 

 
Скоропадського Павла ву- 
лиця; Скоропадского Пав- 
ла, ул.; Skoropadskoho Pavla, 
vul. 11553 (Печерський р-н). 
Рішення Київської міської 
ради «Про присвоєння на- 

йменування вулиці Павла Скоропадського 
та перейменування узвозу Протасів Яр на 
вулицю Миколи Амосова» від 24.04.2003 
№ 439/589. Розпорядження Київської місь- 
кої державної адміністрації «Про найме- 
нування та перейменування вулиць і площ 
в м. Києві» від 12.07.2004 № 1505. Проля- 
гає від Великої Васильківської вул. до 
Басейної вул. 

 
Скрипника Миколи вули- 
ця; Скрипника Николая, 
ул.; Skrypnyka Mykoly, vul. 
11554 (Солом’янський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць і площ м. Киє- 
ва» від 24.03.1964 № 379. Пролягає від по- 
чатку забудови до Оборонного пров. 
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Славгородська вулиця; 
Славгородская ул.; Slavho- 
rodska vul. 11555 (Дарниць- 
кий р-н). Рішення виконав- 
чого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування міських ву- 
лиць» від 29.12.1953 № 2610. Пролягає від 
Руднєва Миколи, вул. та Ялтинської вул. 
до Кронштадтської вул. Прилучаються: 
Волго-Донська вул., Тростянецька вул., 
Гостинний пров., Брацлавська, вул. 

 
Славгородський прову- 
лок; Славгородский пер.; 
Slavhorodskyi prov. 11556 
(Дарницький р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про найменування міських 
вулиць» від 29.12.1953 № 2610. Пролягає 
від Тростянецької вул. до кінця забудови. 
Прилучається Гостинний пров. 

 
Слави площа; Славы, пл.; 
Slavy, pl. 11557 (Печерський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 
«Про найменування та пе- 

рейменування вулиць і площ м. Києва» від 
20.07.1965 № 1270. Розташована між Мазепи 
Івана, вул., Героїв Крут, алеєю, Лаврською 
вул., Суворова, вул., Бутишевим, пров. 

 
Славська вулиця; Слав- 
ская ул.; Slavska vul. 12733 
(Деснянський р-н). Проля- 
гає від Леніна, вул. до Ми- 
лославської вул. та Лісків- 
ської вул. 

 
Словечанська вулиця; Сло- 
вечанская ул.; Slovechanska 
vul. 11558 (Солом’янський р-
н). Постанова бюро Київ- 
ського   міського   комітету 

Компартії України та виконкому Київської 
міської ради депутатів трудящих «Про на- 
йменування та перейменування вулиць 
міста Києва» від 15.07.1958 № 1249. Проля- 
гає від Федьковича, вул. (двічі). 

 
Слов’янська вулиця; Сла- 
вянская ул.; Slovianska vul. 
11559 (Солом’янський р-н). 
Сучасна назва з 1923. Проля- 
гає від Ніжинської вул. до 
кінця забудови. 

 
Слюсарний провулок; Сле- 
сарный пер.; Sliusarnyi prov. 
11560 (Дніпровський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Марганець- 
кої вул. до Новоросійської вул. 

 
Смерекова вулиця; Сме- 
рековая ул.; Smerekova vul. 
12045 (Солом’янський р-н). 
Пролягає від Повітрофлот- 
ської вул. до Комсомоль- 
ської вул. 

 
Смирнова-Ласточкіна ву- 
лиця; Смирнова-Ласточки- 
на, ул.; Smyrnova-Lastochki- 
na, vul. 11561 (Шевченків- 
ський р-н). Постанова вико-/ 
навчого комітету Київської 

міської ради депутатів трудящих «Про впо- 
рядкування найменувань площ, вулиць та 
провулків м. Києва» від 06.12.1944 № 286/2. 
Пролягає від Артема, вул. до Глибочицької 
вул. Прилучаються: Несторівський пров., 
Киянівський пров., Кудрявська вул. 

 
Смілянська вулиця; Сме- 
лянская ул.; Smilianska vul. 
11562 (Солом’янський р-н). 
Пролягає від Народного 
Ополчення, вул. до Ушин- 
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ського, вул. Прилучаються: Повітрофлот- 
ський просп., Молодогвардійська вул., Во- 
линська вул. 

 
Смоленська вулиця; Смо- 
ленская ул.; Smolenska vul. 
11563 (Солом’янський р-н). 
Рішення виконавчого ко- 
мітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про перейменування вулиць м. Києва» 
від 05.07.1955 № 857. Пролягає від Янге- 
ля Академіка, вул. до Гетьмана Вадима, 
вул. Прилучаються: Ковальський пров., 
Польовий пров. 

 
Смолича Юрія вулиця; 
Смолича Юрия, ул.; Smo- 
lycha Yuriia, vul. 11564 (Го- 
лосіївський р-н, Солом’ян- 
ський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 

ської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про впорядкування найменувань та пере- 
йменувань вулиць і площ м. Києва» від 
21.03.1977 № 410. Пролягає від Луценка 
Дмитра, вул. до Московської вул., Вільям- 
са Академіка, вул. Прилучається Якубов- 
ського Маршала, вул. 

 
Смольна вулиця; Смоль- 
ная ул.; Smolna vul. 11565 
(Голосіївський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради де- 
путатів    трудящих    «Про 

найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Амурської 
вул. до Кайсарова, вул. 

 
Смородинова вулиця; Смо- 
родиновая ул.; Smorodynova 
vul. 12046 (Подільський р-н, 
СТ «Будівельник», «Жас- 
мін», «Зодчий», «Містобу- 
дівник»,  «Труд»).  Пролягає 

від Гречка Маршала, вул. до кінця забудови. 

Смородинський узвіз; 
Смородинский спуск; Smo- 
rodynskyi uzviz. 11566 (Шев- 
ченківський р-н). Постанова 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про впорядкування наймену- 
вань площ, вулиць та провулків м. Києва» 
від 06.12.1944 № 286/2. Пролягає від Нагір- 
ної вул. до Фрунзе, вул. 

 
Снайперська вулиця; 
Снайперская ул.; Snaiperska 
vul. 11567 (Голосіївський р-
н). Пролягає від Цимбалів 
Яр, вул. до Рильського Мак- 
сима,  вул.  Прилучаються: 

Листопадна вул., Уральська вул., Кошового 
Олега, вул., Добрий Шлях, вул. 

 
Сніжнянський провулок; 
Снежненский пер.; Snizh- 
nianskyi prov. 11568 (Печер- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих   «Про   перейменування   вулиць 
м. Києва» від 05.07.1955 № 857. Пролягає 
від Звіринецької вул. до Правобережної 
вул. Прилучається Правобережна вул. 

 
Сновська вулиця; Сновская 
ул.; Snovska vul. 11569 (Дні- 
провський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 
трудящих   «Про   наймену- 

вання міських вулиць» від 29.12.1953 № 2610. 
Пролягає від Новаторів, вул. до Калачівської 
вул. Прилучається Сновський пров. 

 
Сновський провулок; 
Сновский пер.; Snovskyi 
prov. 11570 (Дніпровський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 
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«Про найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Тракторис- 
тів, вул. до Сновської вул. 

 
Соборна вулиця; Соборная 
ул.; Soborna vul. 12141 (Дар- 
ницький р-н). Пролягає від 
Орхідейної вул. до Лісо- 
Степової вул. Прилучається 
Північно-Озерна вул. (Ниж- 

ні сади). 
 

Сови Андрія вулиця; Совы 
Андрея, ул.; Sovy Andriia, 
vul. 12047 (Деснянський р-
н). Рішення Київської 
міської ради «Про наймену- 
вання нових вулиць та про- 

вулків у котеджному селищі «Деснянське» 
в Деснянському районі м. Києва» від 
28.04.2011 № 156/5543. Пролягає від Гриш- 
ка Миколи, вул. до Даля Олександра, вул. 

 
«Совки»  радгосп  вулиця; 
«Совки» совхоз ул.; «Sovky» 
radgosp vul. 12734 (Соло- 
м’янський р-н). Пролягає 
вздовж Совського кладови- 
ща до госп-ва «Совки». 

 
Совська вулиця; Совская 
ул.; Sovska vul. 11571 (Со- 
лом’янський р-н). Пролягає 
від Крейсера «Аврора», вул. 
до Повітрофлотської вул. 

 

Совхозна вулиця; Совхоз- 
ная ул.; Sovkhozna vul. 12539 
(Оболонський р-н, СТ «Зеле- 
ний  бір»,  «Дніпровське-1», 
«Дніпровський-2»). Проля- 
гає від Лінії 2 до Садової 2 

вул. Прилучаються: Лінія 3, Лінія 4, Вишне- 
ва вул., Садова 3 вул. 

 
Сокальська вулиця; Со- 
кальская ул.; Sokalska vul. 
11572 (Оболонський р-н). 
Рішення виконавчого ко- 
мітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про перейменування вулиць м. Києва» 
від 05.07.1955 № 857. Пролягає від Попо- 
ва, вул. до кінця забудови. Прилучається 
Мукачівська вул. 

 
Солов’їна вулиця; Соло- 
вьиная ул.; Solovina vul. 
11573 (Голосіївський р-н). 
Сучасна назва з 1957. Про- 
лягає від Лауреатської вул. 
до кінця забудови. Прилу- 

чаються: Фіалкова вул., Ставкова вул. 
 

Соловцова Миколи вули- 
ця; Соловцова  Николая, 
ул.; Solovtsova Mykoly, vul. 
11574 (Печерський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць і площ м. Киє- 
ва» від 30.12.1962 № 2216. Пролягає від Зві- 
ринецької вул. до безіменного пров. При- 
лучається Буслівська вул. 

 
Солом’янська вулиця; Со- 
ломенская ул.; Solomianska 
vul. 11575 (Солом’янський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   депутатів   трудящих 

«Про найменування та перейменування ву- 
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лиць і площ м. Києва» від 26.01.1961 № 146. 
Пролягає від Солом’янської пл. до Клініч- 
ної вул. та Амосова Миколи, вул. Прилуча- 
ються: Механізаторів, вул., Кривоноса Мак- 
сима, вул., Олексіївська вул., Пироговського 
Олександра, вул., Волгоградська вул., Голо- 
вка Андрія, вул., Народна вул., Протасів Яр, 
вул. 

 
Солом’янська площа; Со- 
ломенская пл.; Solomianska 
pl. 11576 (Солом’янський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   народних   депутатів 

«Про перейменування вулиці та  площі 
м. Києва» від 22.12.1988 № 1239. Розташо- 
вана між Повітрофлотським просп., Лип- 
ківського Василя Митрополита, вул., 
Солом’янською вул. 

 
Соляна вулиця; Соляная 
ул.; Soliana vul. 11577 (Шев- 
ченківський р-н). Постано- 
ва виконавчого комітету 
Київської міської ради де- 
путатів    трудящих    «Про 

впорядкування найменувань площ, вулиць 
та  провулків  м.  Києва»  від  06.12.1944 
№ 286/2. Сучасна назва з 1915. Пролягає 
від Глибочицької вул. до Шмідта Отто, 
вул. 

 
Сонячна вулиця; Солнеч- 
ная ул.; Soniachna vul. 12451 
(Дніпровський р-н, СТ «Рай- 
дужне», «КВРЗ»). Пролягає 
від Лінії 3 до Центральної 
вул. 

 
Сонячна вулиця; Солнеч- 
ная ул.; Soniachna vul. 11578 
(Шевченківський р-н). Су- 
часна назва з 1913. Проля- 
гає від Черкаської вул. до 
кінця забудови. 

Сормовська вулиця; Сор- 
мовская ул.; Sormovska vul. 
11579 (Дарницький р-н). 
Пролягає від Сімферополь- 
ської вул. до Бориспільської 
вул. Прилучаються: Ілліча, 

вул., Ялтинська вул., Севастопольська вул. 
 

Сорочинська вулиця; Со- 
рочинская ул.; Sorochynska 
vul. 11580 (Печерський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Звіринець- 
кої вул. (двічі). 

 
Сортувальна вулиця; 
Сортировочная ул.; Sortu- 
valna vul. 11581 (Дарниць- 
кий р-н). Рішення виконав- 
чого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування та переймену- 
вання  вулиць  м.  Києва»  від  20.08.1957 
№ 1428. Пролягає від Дарницького мосто- 
вого переходу та залізниці до Здолбунів- 
ської вул. Прилучається Клеманська вул. 

 
Сосницька вулиця; Со- 
сницкая ул.; Sosnytska vul. 
11582 (Дніпровський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Сиваської 
вул. до Хорольської вул. і Астраханського 
пров. Прилучаються: Двінська вул., Лоба- 
чевського, вул., Кармелюка Устима, пров. 

 
Сосніних Сім’ї вулиця; 
Сосниных Семьи, ул.; Sos- 
ninykh Simi, vul. 11583 (Свя- 
тошинський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
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ської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про найменування та перейменування 
вулиць  і  площ  м.  Києва»  від  31.10.1967 
№ 1826. Пролягає від Курбаса Леся, просп. 
до Симиренка, вул. і Кольцова, бульв. При- 
лучаються: Пшенична вул., Корольова 
Академіка, вул., Корольова Академіка, 
просп., Потапова Генерала, вул., Кучера 
Василя, вул. 

 
Соснова вулиця; Сосновая 
ул.; Sosnova vul. 12652 (Дар- 
ницький р-н). Пролягає від 
Польової вул. і Борової вул. 
до кінця забудови (Бортничі). 

 
Соснова вулиця; Сосновая 
ул.; Sosnova vul. 12640 (Дес- 
нянський р-н). Пролягає від 
Соснового пров. до кінця за- 
будови (Селище Радистів). 

 
Соснова вулиця; Сосновая 
ул.; Sosnova vul. 11584 (Свя- 
тошинський р-н). Пролягає 
від Генерала Наумова, вул. 
до Рахманінова, вул. При- 
лучається Рубежівська вул. 

 
Соснова вулиця; Сосновая 
ул.; Sosnova vul. 12748 (Свя- 
тошинський р-н, СТ «Нив- 
ки»). Пролягає паралельно 
Бударіна вул. поруч з захід- 
ною межею міськради. 

 
Соснова вулиця; Сосно- 
вая ул.; Sosnova vul. 12048 
(Солом’янський р-н). Про- 
лягає від Крейсера «Авро- 
ра», вул. до кінця забудови. 

 
Сосновий провулок; Сос- 
новый пер.; Sosnovyi prov. 
12641 (Деснянський р-н). 
Пролягає від початку забу- 
дови (поблизу Дачної 4 вул.) 
до кінця забудови (Селище 

Радистів). Прилучається Соснова вул. 

Сосновий     2     провулок; 
Сосновый 2 пер.; Sosnovyi 2 
prov. 12642 (Деснянський 
р-н). Пролягає від Радистів, 
2 пров. до кінця забудови 
(Селище Радистів). Прилу- 

чаються: Садовий 7 пров., Садовий 6 пров., 
Садовий 5 пров., Садовий 2 пров. 

 
Сосюри Володимира ву- 
лиця; Сосюры Владимира, 
ул.; Sosiury Volodymyra, 
vul. 11585 (Дніпровський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 

ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання та перейменування вулиць і площ 
м. Києва» від 20.07.1965 № 1270. Пролягає 
від Ленінградської пл. до Празької вул. 
Прилучається Сергієнка Івана, вул. 

 
Софіївська вулиця; Софи- 
евская ул.; Sofiivska vul. 
11586 (Шевченківський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   народних   депутатів 

«Про повернення вулицям історичних 
назв, найменування і перейменування 
площ і вулиць у м. Києві, а також впоряд- 
кування нумерації окремих будинків» від 
13.02.1990 № 149. Пролягає від Незалеж- 
ності Майдану до Софійської пл. та Воло- 
димирської вул. Прилучається Михайлів- 
ський пров. 

 
Софійська площа; Софий- 
ская пл.; Sofiiska pl. 11587 
(Шевченківський р-н). Га- 
зета «Кіевлянинъ» «О наи- 
меновании некоторых улиц 
и  площадей  в  Киеве»  від 

14.08.1869 № 95. Розпорядження Київської 
міської ради народних депутатів та Київ- 
ської   міської   державної   адміністрації 
«Про повернення вулицям історичних 
назв, перейменування парків культури та 
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відпочинку, станцій метро» від 02.02.1993 
№ 16/116. Розташована між Володимир- 
ською вул., Володимирським проїздом, 
Софіївською вул., Рильським пров. 

 
Софронівський провулок; 
Сафроновский пер.; Sofro- 
nіvskyi prov. 11506 (Печер- 
ський р-н). Виник у 19 ст. 
Пролягає від Струтинсько- 
го Сергія, вул. до кінця за- 

будови.  
 

Соціалістична вулиця; Со- 
циалистическая ул.; Sotsia- 
listychna vul. 11588 (Со- 
лом’янський р-н). Пролягає 
від проїзду до Антонова 
Авіаконструктора,  вул.  до 

Донецької вул. Прилучаються: Янки Купа- 
ли, вул., Чоколівський бульв., Мартиросяна, 
вул., Очаківська вул. 

 
Сошенка вулиця; Сошен- 
ко, ул.; Soshenka, vul. 11589 
(Подільський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради де- 
путатів трудящих «Про на- 

йменування та перейменування вулиць і 
площ м. Києва» від 30.12.1962 № 2216. 
Пролягає від Шевченка Тараса, пл. і Виш- 
городської вул. до Лісозахисної вул. і Ко- 
сенка, вул. Прилучаються: Пуща-Води- 
цька вул., Сажина, вул., Моринецька вул., 
Золочевська вул. 

 
Спартаківська вулиця; 
Спартаковская ул.; Sparta- 
kivska vul. 12677 (Свято- 
шинський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про перейменування ву- 
лиць м. Києва» від 05.07.1955 № 857. Про- 
лягає від Чорнобильської вул. до Пушиної 
Феодори, вул. 

Спаська вулиця; Спасская 
ул.; Spaska vul. 11590 (По- 
дільський р-н). Розпоряджен- 
ня Представника Президента 
України у місті Києві «Про 
повернення    вулицям    істо- 

ричних назв» від 11.09.1992 № 1043. Пролягає 
від Костянтинівської вул. до Набережно-Хре- 
щатицької вул. Прилучаються: Контрактова 
пл., Межигірська вул., Хорива, пров., Волось- 
ка вул., Почайнинська вул. 

 
Співака Михайла площа; 
Спивака Михаила, пл.; 
Spivaka Mykhaila, pl. 11591 
(Голосіївський р-н). Розпо- 
рядження Київської місь- 
кої  державної  адміністра- 

ції «Про присвоєння імені Співака М. В. 
домобудівному комбінату № 1 та площі в 
м. Києві» від 24.04.1997 № 525. Розташо- 
вана на перетині Камишинської вул. та 
Промислової вул. 

 
Спортивна вулиця; Спор- 
тивная ул.; Sportyvna vul. 
12751 (Дніпровський р-н, 
СТ «Приозерне»). Пролягає 
від Лінії 5 і Садової 200 вул. 
до Садової 204 вул. Прилу- 

чаються: Садова 201 вул., Садова 202 вул. 
 

Спортивна площа; Спор- 
тивная пл.; Sportyvna pl. 
11593 (Печерський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування та перейменування вулиць і 
площ м. Києва» від 30.12.1962 № 2216. Роз- 
ташована вздовж Еспланадної вул. навпро- 
ти Рогнідинської вул. 

 
Справедливості вулиця; 
Справедливости, ул.; Spra- 
vedlyvosti, vul. 12136 (Дес- 
нянський р-н, ур. Толока). 
Пролягає від Леніна, вул. до 
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кінця забудови. Прилучається Захисників, 
пров. 

 
Срібнокільська вулиця; 
Срибнокильская ул.; Srib- 
nokilska vul. 11594 (Дарни- 
цький р-н). Розпорядження 
Київської міської ради на- 
родних депутатів та Київ- 

ської міської державної адміністрації «Про 
найменування нових вулиць на масиві 
Осокорки-Позняки Харківського району 
м. Києва» від 13.07.1993 № 96/737. Проля- 
гає від Княжий Затон, вул. (двічі). 

 
Ставкова вулиця; Ставко- 
вая ул.; Stavkova vul. 11595 
(Голосіївський р-н). Сучас- 
на назва з 1957. Пролягає 
від Солов’їної вул. до кінця 
забудови. 

 
Ставропольська вулиця; 
Ставропольская ул.; Stav- 
ropolska vul. 11596 (Шев- 
ченківський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про найменування міських 
вулиць» від 29.12.1953 № 2610. Пролягає 
від Щербакова, вул. до Саратовської вул. 
Прилучаються: Черняховського, вул., Ша- 
умяна, вул., Тешебаєва, вул., Ставрополь- 
ський пров. 

 
Ставропольський прову- 
лок; Ставропольский пер.; 
Stavropolskyi prov. 11597 
(Шевченківський р-н). Су- 
часна назва з 1957. Пролягає 
від Баумана, вул. до Став- 

ропольської вул. 
 

Стадіонна вулиця; Стади- 
онная ул.; Stadionna vul. 
11598 (Солом’янський р-н). 
Сучасна назва з 1928. Про- 

лягає від Липківського Василя Митропо- 
лита, вул. до Тополевої вул. Прилучають- 
ся: Островського Миколи, вул., Стадіонний 
пров., Богданівська вул., Повітрофлот- 
ський просп. 

 
Стадіонна вулиця; Стади- 
онная ул.; Stadionna vul. 
11599 (Солом’янський р-н, 
Жуляни). Пролягає від Ле- 
ніна, вул. до Комсомоль- 
ської вул. 

 
Стадіонний провулок; 
Стадионный пер.; Stadion- 
nyi prov. 11600 (Солом’ян- 
ський р-н). Сучасна назва з 
1928. Пролягає від Брюло- 
ва, вул. до Стадіонної вул. 

Прилучаються: Фурманова, вул., Плато- 
нівська вул. 

 
Стальського Сулеймана 
вулиця; Стальского Сулей- 
мана, ул.; Stalskoho Suleima- 
na, vul. 11601 (Дніпров- 
ський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 

ської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про найменування та перейменування 
вулиць м. Києва» від 20.08.1957 № 1428. 
Пролягає від Райдужної вул. до Братислав- 
ської вул. Прилучаються: Старосільська 
вул., Перова, бульв., Курнатовського, вул. 

 
Станіславського вулиця; 
Станиславского, ул.; Stani- 
slavskoho, vul. 11602 (Пе- 
черський р-н). Постанова 
Президії Київської міської 
ради   робітничих,   селян- 

ських   та   червоноармійських   депутатів 
«Про перейменування вулиць м. Києва» 
від 11.11.1938 № 1082/6. Пролягає від Зань- 
ковецької, вул. до Франка Івана, пл. 
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Станюковича вулиця; Ста- 
нюковича, ул.; Staniukovy- 
cha, vul. 11603 (Дніпровсь- 
кий р-н). Рішення виконав- 
чого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих   «Про   перейменування   вулиць 
м. Києва» від 05.07.1955 № 857. Пролягає 
від Алма-Атинської вул. до Калачівської 
вул. Прилучається Новаторів, вул. 

 
Стара Поляна вулиця; 
Старая Поляна, ул.; Stara 
Poliana, vul. 11604 (Шевчен- 
ківський р-н). Виникла у 
2-й пол. 19 ст. Пролягає від 
Лук’янівської  вул.  (сполу- 

чається сходами) до Шмідта Отто, вул. та 
Нижньоюрківської вул. 

 
Старицького вулиця; Ста- 
рицкого, ул.; Starytskoho, 
vul. 11605 (Подільський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про перейменування вулиць м. Києва» 
від 05.07.1955 № 857. Пролягає від Ста- 
рицького, пров. (двічі). 

 
Старицького провулок; 
Старицкого, пер.; Starytsko- 
ho, prov. 11606 (Поділь- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих   «Про   перейменування   вулиць 
м. Києва» від 05.07.1955 № 857. Пролягає 
від Замковецької вул. до Старицького, вул. 

 
Старобориспільська ву- 
лиця; Старобориспольская 
ул.; Staroboryspilska vul. 
11607 (Дарницький р-н). 
Сучасна назва з 2008. Про- 
лягає   від   Бориспільської 

вул.  до  Харківської  пл.  Прилучаються: 

Миколи Хвильового, вул., Ялинкова вул., 
Ташкентська вул. 

 
Старовокзальна вулиця; 
Старовокзальная ул.; Staro- 
vokzalna vul. 11608 (Шев- 
ченківський р-н). Постано- 
ва Президії Київської 
міської   ради   робітничих, 

селянських та червоноармійських депута- 
тів «Про перейменування вулиць м. Києва 
по  Сталінському  району»  від  19.07.1939 
№ 1143/29. Постанова виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради депутатів трудя- 
щих «Про впорядкування найменувань 
площ, вулиць та провулків м. Києва» від 
06.12.1944 № 286/2. Пролягає від Перемо- 
ги, пл. та Саксаганського, вул. до Пестеля 
Павла, вул. Прилучаються: Жилянська 
вул. і прохід до залізничних станцій «Ки- 
їв-Пасажирський» і «Київ-Приміський». 

 
Старожитомирський про- 
вулок; Старожитомирский 
пер.; Starozhytomyrskyi prov. 
11609 (Шевченківський р-н). 
Постанова бюро Київського 
міського комітету Компартії 

України та виконкому Київської міської 
ради депутатів трудящих «Про найменуван- 
ня та перейменування вулиць міста Києва» 
від 15.07.1958 № 1249. Пролягає від Дегтярів- 
ської вул. до кінця забудови.  

 
Старокиївська вулиця; 
Старокиевская ул.; Staroky- 
ivska vul. 11610 (Шевченків- 
ський р-н). Постанова Прези- 
дії Київської міської ради 
робітничих,  селянських  та 

червоноармійських депутатів «Про перейме- 
нування  вулиць  м.  Києва»  від  11.11.1938 
№ 1082/6. Постанова виконавчого комітету 
Київської міської ради депутатів трудящих 
«Про впорядкування найменувань площ, 
вулиць та провулків м. Києва» від 06.12.1944 
№ 286/2. Рішення виконавчого комітету Ки- 
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ївської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про зміну найменувань вулиць» від 
03.01.1952 № 5. Пролягає від Ярмоли Вікто- 
ра, вул. до Василевської Ванди, вул. Прилу- 
чається Кирило-Мефодіївська вул. 

 
Старокиївський провулок; 
Старокиевский пер.; Staro- 
kyivskyi prov. 11611 (Шев- 
ченківський р-н). Пролягає 
від Ярмоли Віктора, вул. до 
Кирило-Мефодіївської вул. 

 
Старонаводницька вули- 
ця; Старонаводницкая ул.; 
Staronavodnytska  vul. 
11612 (Печерський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць і площ м. Киє- 
ва» від 30.12.1962 № 2216. Відома з 18 ст. 
Пролягає від Кутузова, вул. до Героїв Ве- 
ликої Вітчизняної війни, пл. Прилуча- 
ються: Лейпцизька вул., Панфіловців, 
вул., Редутний пров., Лаврська вул., 
Дружби Народів, бульв. 

 
Старообухівська вулиця; 
Старообуховская ул.; Staro- 
obukhivska vul. 12137 (Голо- 
сіївський р-н). Пролягає че- 
рез  хутір   Мриги   (біля 
оз. Шапарня), як продовжен- 

ня проїзду від Столичного шосе. 
 

Старосільська вулиця; Ста- 
росельская ул.; Starosilska 
vul. 12615 (Деснянський р-н). 
Пролягає в ур. Старе Село, 
паралельно Старосільському 
пров. та береговій лінії р. Де- 

сенки. 
 

Старосільська вулиця; 
Старосельская ул.; Starosil- 
ska vul. 11613 (Дніпров- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування та переймену- 
вання  вулиць  м.  Києва»  від  20.08.1957 
№ 1428. Пролягає від Запорожця Петра, 
вул. до Стальського Сулеймана, вул. 

 
Старосільський провулок; 
Старосельский пер.; Staro- 
silskyi prov. 12616 (Деснян- 
ський  р-н).   Пролягає   в 
ур. Старе Село, паралельно 
Старосільській вул. та бере- 

говій лінії р. Десенки. 
 

Старосільський провулок; 
Старосельский пер.; Staro- 
silskyi prov. 12109 (Дніпров- 
ський р-н). Рішення Київ- 
ської міської ради «Про 
затвердження назви «прову- 

лок Старосільський» в Дніпровському ра- 
йоні м. Києва» від 29.04.2010 № 586/4024. 
Пролягає від Навої Алішера, вул. до Перо- 
ва, бульв. 

 
Стельмаха Михайла ву- 
лиця; Стельмаха Михаила, 
ул.; Stelmakha Mykhaila, 
vul. 11614 (Голосіївський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 

ради депутатів трудящих «Про перейме- 
нування вулиці Ровенської на вулицю Ми- 
хайла Стельмаха та вул. М. Стельмаха на 
вул. Космічну» від 22.06.1987 № 637. Про- 
лягає від 40-річчя Жовтня, просп. до Водо- 
гінної вул. Прилучаються: Красилівська 
вул., Ломоносова, вул., Васильківська вул. 

 
Степанченка Василя ву- 
лиця; Степанченко Васи- 
лия, ул.; Stepanchenka Vasy- 
lia, vul. 11615 (Святошин- 
ський р-н). Рішення Київ- 
ської міської ради «Про пе- 

рейменування вулиць у Святошинському 
районі    міста    Києва»    від    26.06.2007 
№ 932/1593. Пролягає вздовж залізниці від 
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Онискевича Григорія, вул. до Робітничої 
вул. Прилучаються: Хмельницька вул., Зве- 
нигородська вул., Алексухіна Василя, вул., 
Улітіна Івана, вул., Краснова Миколи, вул., 
Залізняка Максима, вул., Кржижановського 
Академіка, вул. 

 
Степовий провулок; Степ- 
ной пер.; Stepovyi prov. 
12049 (Деснянський р-н). 
Рішення Київської міської 
ради «Про найменування 
нових вулиць та провулків 

у котеджному селищі «Деснянське» в Дес- 
нянському районі м. Києва» від 28.04.2011 
№ 156/5543. Пролягає між Шелеста Петра, 
вул., та Даля Олександра, вул. 

 
Степового Якова вулиця; 
Степового Якова, ул.; Ste- 
povoho Yakova, vul. 11616 
(Голосіївський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради де- 

путатів трудящих «Про найменування та 
перейменування вулиць і площ м. Києва» 
від 26.08.1963 № 1247. Рішення виконавчо- 
го комітету Київської міської ради депута- 
тів трудящих «Про найменування та пере- 
йменування вулиць і площ м. Києва» від 
29.07.1969 № 1306. Пролягає від Заболотно- 
го Академіка, вул. до Сірка Івана, вул. 
Прилучаються: Планетна вул., Селекціо- 
нерів, вул. 

 
Стеценка вулиця; Стецен- 
ко, ул.; Stetsenka, vul. 11617 
(Подільський р-н, Шевчен- 
ківський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про найменування та перейме- 
нування  вулиць  м.  Києва»  від  20.08.1957 
№ 1428. Рішення виконавчого комітету Ки- 
ївської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про впорядкування найменувань та пере- 
йменувань вулиць і площ м. Києва» від 

21.03.1977 № 410. Пролягає від Щусєва, 
вул. і залізничного шляхопроводу до Пал- 
ладіна Академіка, просп. і Міської вул. 
Прилучаються: Саратовська вул., Котов- 
ського, вул., Інтернаціональна пл., Щерба- 
кова, вул., Гречка Маршала, вул., Цен- 
тральна вул., Сторожова вул, Порічкова 
вул., Землянична вул., Зелена вул., Бакла- 
жанна вул., Огуречна вул., Кутова вул., Ку- 
курудзяна вул., Сирецький проїзд, Туполє- 
ва Академіка, вул., Кальвільна вул., 
Сирецько-Садова вул., Газопровідна вул. 

 
Столєтова вулиця; Столе- 
това, ул.; Stolietova, vul. 
11618 (Голосіївський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Грабовсько- 
го Павла, вул. до Грабовського Павла, 
пров. Прилучаються: Іртишська вул., Бай- 
кальська вул., Столєтова, пров. 

 
Столєтова провулок; Сто- 
летова пер.; Stolietova, prov. 
11619 (Голосіївський р-н). 
Пролягає від Стратегічного 
шосе до Столєтова, вул. 
Прилучаються:    Грабовсь- 

кого Павла, пров., Стратегічний пров. 
 

Столичне шосе; Столич- 
ное шоссе; Stolychne shose. 
11620 (Голосіївський р-н). 
Сучасна назва з 1957. Про- 
лягає від Наддніпрянського 
шосе (поблизу Промислової 

вул.) до межі міськради і шосе на Обухів. 
Прилучаються: Набережно-Корчуватська 
вул., Набережний пров., Науки, просп., Ча- 
паєвське шосе (двічі), Плещеєва, вул., Но- 
вопирогівська вул., Охотська вул., Фести- 
вальна вул., Заболотного Академіка, вул., 
Передова вул., Лютнева вул. (двічі), Цілин- 
на вул., Вітавська вул., Низинна вул., Ді- 
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бровна вул., Підбірний пров., Дібровний 
пров., Ліснича вул., Любомирська вул., 
Матикіна Генерала, вул., Дніпропетров- 
ське шосе (шляхопровід), проїзд до о. Вод- 
ників та залізничний шляхопровід. 

 
Сторожова вулиця; Сторо- 
жевая ул.; Storozhova vul. 
12050 (Подільський р-н, 
Шевченківський р-н, СТ «Зе- 
лений куточок»). Пролягає 
від Туполєва Академіка, вул. 

до Стеценка вул. 
 

Стражеска Академіка ву- 
лиця; Стражеско Академи- 
ка, ул.; Strazheska Akademi- 
ka, vul. 11621 (Солом’ян- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 

міської ради депутатів трудящих «Про на- 
йменування та перейменування вулиць, 
площ та парків міста» від 21.11.1961 № 2259. 
Пролягає від Героїв Севастополя, вул. до 
Лепсе Івана, бульв. 

 
Стратегічне шосе; Страте- 
гическое шоссе; Stratehich- 
ne shose. 11622 (Голосіїв- 
ський  р-н).  Виникло   у 1-
й чв. 20 ст. Пролягає від 
Ціолковського, вул. до Са- 

перно-Слобідської вул. Прилучаються: 
Малокитаївська вул., Науки, просп., Вели- 
ка Китаївська вул., Кримська вул., Грабов- 
ського Павла, вул., Столєтова, пров., Фео- 
досійська вул. 

 
Стратегічний провулок; 
Стратегический пер.; Stra- 
tehichnyi prov. 11623 (Голо- 
сіївський р-н). Постанова 
бюро Київського міського 
комітету  Компартії  Украї- 

ни та виконкому Київської міської ради де- 
путатів трудящих «Про найменування та 
перейменування вулиць міста Києва» від 

15.07.1958 № 1249. Пролягає від тупика до 
кінця забудови (поблизу Стратегічного 
шосе). Прилучається Столєтова, пров. 

 
Стратонавтів вулиця; 
Стратонавтов, ул.; Stratona- 
vtiv, vul. 11624 (Святошин- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про впорядкування найменувань 
та перейменування вулиць м. Києва» від 
16.12.1974 № 1476. Пролягає від 9-го Трав- 
ня, вул. до Миру, вул. Прилучаються: 
Миру, пров., Бірюзова Маршала, вул. 

 
Стрийська вулиця; Стрый- 
ская ул.; Stryiska vul. 11625 
(Святошинський р-н). Про- 
лягає від Горбачова Омеля- 
на, вул. до Чистяківської 
вул. Прилучаються: Кулібі- 

на, вул., Червонозаводський пров. 
 

Стрілецька вулиця; Стре- 
лецкая ул.; Striletska vul. 
11626 (Шевченківський р-н). 
Виникла у 2-й пол. 17 ст. 
Пролягає від Великої Жито- 
мирської вул. до Ярославів 

Вал, вул. Прилучаються: Рильський пров., 
Стрітенська вул., Георгіївський пров., Рей- 
тарська вул. 

 
Стрілкова вулиця; Стрел- 
ковая ул.; Strilkova vul. 
11627 (Голосіївський р-н). 
Пролягає від Добрий Шлях, 
вул. до Рильського Макси- 
ма,  вул.  Прилучається  Ра- 

дянський пров. 
 

Стрітенська вулиця; Сре- 
тенская ул.; Stritenska vul. 
11628 (Шевченківський р-н). 
Рішення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради де- 
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путатів трудящих «Про найменування та пе- 
рейменування вулиць і площ м. Києва» від 
29.07.1969 № 1306. Рішення виконавчого ко- 
мітету Київської міської ради народних де- 
путатів «Про повернення вулицям істо- 
ричних назв» від 03.04.1990 № 329. 
Пролягає від Стрілецької вул. до Великої 
Житомирської вул. Прилучається Гончара 
Олеся, вул. 

 
Строкача Тимофія вули- 
ця; Строкача Тимофея, ул.; 
Strokacha Tymofiia, vul. 
11629 (Святошинський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць в м. Києві» від 
10.09.1968 № 1494. Рішення виконавчого 
комітету Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць і площ м. Києва» від 
29.07.1969 № 1306. Пролягає від Кузнєцова 
Миколи, вул. до Курбаса Леся, просп. При- 
лучаються: Гурамішвілі Давида, вул., Ав- 
дєєнка Генерала, вул. 

 
Струтинського Сергія ву- 
лиця; Струтинского Сер- 
гея, ул.; Strutynskoho Ser- 
hiia, vul. 11630 (Печерський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 

ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання вулиць і площ м. Києва» від 
12.05.1964 № 619. Пролягає від Дружби На- 
родів, бульв. до Бастіонної вул. Прилуча- 
ються: Мічуріна, вул., Софронівський 
пров., Бастіонний пров. 

 
Студентська вулиця; Сту- 
денческая ул.; Studentska 
vul. 11631 (Шевченківський 
р-н). Постанова Президії 
Київської міської ради ро- 
бітничих,   селянських   та 

червоноармійських депутатів «Про пере- 

йменування вулиць м. Києва» від 11.11.1938 
№ 1082/6. Постанова виконавчого комітету 
Київської міської ради депутатів трудя- 
щих «Про впорядкування найменувань 
площ, вулиць та провулків м. Києва» від 
06.12.1944 № 286/2. Пролягає від Артема, 
вул. до Дончука Василя, вул. Прилучаєть- 
ся Пилипівський пров. 

 
Стуса Василя вулиця; Сту- 
са Василия, ул.; Stusa 
Vasylia, vul. 11632 (Свято- 
шинський р-н). Рішення Ки- 
ївської міської ради «Про 
перейменування        вулиці 

Радгоспної у Святошинському районі на ву- 
лицю Василя Стуса та проспекту Червоних 
Козаків у Оболонському районі на Москов- 
ський проспект» від 27.03.2003 № 351/511. 
Розпорядження Київської міської державної 
адміністрації «Про найменування та пере- 
йменування вулиць і площ в м. Києві» від 
12.08.2004 № 1505. Пролягає від Біличан- 
ської вул. до Палладіна Академіка, просп. 
Прилучається Семашка, вул. 

 
Суворова вулиця; Суворо- 
ва, ул.; Suvorova, vul. 11635 
(Дарницький р-н). Пролягає 
від Лісної вул. до Дяченка 
Івана, вул. Прилучаються: 
Демидівська вул., Суворова, 

пров. (Бортничі). 
 

Суворова вулиця; Суворо- 
ва, ул.; Suvorova, vul. 11634 
(Деснянський р-н). Проля- 
гає від Леніна, вул. до Гого- 
ля, вул. Прилучаються: 
Горького, вул., Лесі Україн- 

ки, вул. (Троєщина). 
 

Суворова вулиця; Суворо- 
ва, ул.; Suvorova, vul. 11633 
(Печерський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 
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трудящих «Про впорядкування наймену- 
вань та перейменувань вулиць  і  площ 
м. Києва» від 21.03.1977 № 410. Пролягає від 
Слави, пл. до Московської вул. Прилуча- 
ються: Мазепи Івана, вул., Лаврська вул., 
Січневий пров., Бутишев, п р о в ., 
Левандовська, вул., Царика Григорія, вул. 

 
Суворова провулок; Суво- 
рова, пер.; Suvorova, prov. 
11636 (Дарницький р-н). 
Пролягає від Суворова, 
вул. до Садової вул. 

 
Суздальська вулиця; Суз- 
дальская ул.; Suzdalska vul. 
11637 (Солом’янський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Відрадно- 
го просп. до кінця забудови. Прилучають- 
ся: Знам’янська вул., Газова вул., Танкістів, 
вул., Патріотів, вул., Одеська вул., Залісна 
вул., Планерна вул., Зелена вул., Постова 
вул., Новопольова вул. 

 
Суміжна вулиця; Смежная 
ул.; Sumizhna vul. 12447 (Дні- 
провський р-н, СТ «РЦАУК»). 
Пролягає від проїзду, що про- 
ходить паралельно Лінії 1 до 
безіменного проїзду, що про- 

ходить вздовж оз. Радунка (Райдуга). 
 

Сумська вулиця; Сумская 
ул.; Sumska vul. 11638 (Го- 
лосіївський р-н, Солом’ян- 
ський р-н). Пролягає від 
Васильківської вул. до кін- 
ця  забудови.  Прилучають- 

ся: Козацька вул., Гвардійська вул., Кайса- 
рова, вул., Федьковича, вул. (двічі), 
Каменярів, вул., Охтирська вул., Яблунева 
вул., Заповітна вул., Сигнальна вул. 

Сурикова вулиця; Сури- 
кова, ул.; Surykova, vul. 
11639 (Солом’янський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

впорядкування найменувань та перейме- 
нування вулиць м. Києва» від 16.12.1974 
№ 1476. Пролягає від Повітрофлотського 
просп. до Солом’янської пл. Прилучається 
Богданівська вул. 

 
Сухомлинського Василя 
вулиця; Сухомлинского Ва- 
силия, ул.; Sukhomlynskoho 
Vasylia, vul. 12051 (Деснян- 
ський р-н). Рішення Київ- 
ської міської ради «Про на- 

йменування нових вулиць та провулків у 
котеджному селищі «Деснянське» в Дес- 
нянському районі м. Києва» від 28.04.2011 
№ 156/5543. Пролягає від Даля Олександра, 
вул. до Сови Андрія, вул. 

 
Сухумська вулиця; Су- 
хумская ул.; Sukhumska 
vul. 11640 (Подільський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Моринець- 
кої вул. до Золочевської вул. 

 
Східна вулиця; Восточная 
ул.; Skhidna vul. 12183 (Дар- 
ницький р-н, СТ «Автомобі- 
ліст», «Восточне», «Пере- 
мога», «Славутич»). Рішен- 
ня   виконавчого   комітету 

Київської міської ради депутатів трудя- 
щих «Про впорядкування найменувань та 
перейменувань вулиць і площ м. Києва» 
від 21.03.1977 № 410. Пролягає від Цен- 
тральної вул. до Лугової 10 вул. Прилуча- 
ються: Ентузіастів, 6 вул., Ентузіастів, 7 
вул., Ентузіастів, 8 вул., Ентузіастів, 9 вул., 
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Ентузіастів, 10 вул., Лугова 3 вул., Лугова 4 
вул., Лугова 5 вул., Лугова 6 вул., Лугова 7 
вул., Лугова 8 вул., Лугова 9 вул. 

 
Східна 1 вулиця; Восточная 
1 ул.; Skhidna 1 vul. 12184 
(Дарницький р-н, СТ «Вос- 
точне»). Пролягає від Луго- 
вої 1 вул. до кінця забудови. 

 
Східна 1 вулиця; Восточ- 
ная  1  ул.;  Skhidna  1  vul. 
12486 (Подільський  р-н, 
СТ «Більшовик»). Пролягає 
від Газопровідної вул. до 
перетину Лінії 1 з Лінією 9. 

 
Східна 2 вулиця; Восточная 
2 ул.; Skhidna 2 vul. 12185 
(Дарницький р-н, СТ «Вос- 
точне»). Пролягає від Луго- 
вої 1 вул. до кінця забудови. 

 
Східна 3 вулиця; Восточ- 
ная  3  ул.;  Skhidna  3  vul. 
12186 (Дарницький  р-н, 
СТ «Восточне»). Пролягає 
від початку забудови до Лу- 
гової 10 вул. Прилучаються: 

Лугова 3 вул., Лугова 4 вул., Лугова 5 вул., 
Лугова 6 вул., Лугова 7 вул., Лугова 8 вул., 
Лугова 9 вул. 

 
Східно-Дальня вулиця; 
Восточно-Дальняя ул.; Skhid- 
no-Dalnia vul. 12144 (Дар- 
ницький р-н, СДТ «Стадне»). 
Пролягає від Східно-Даль- 
нього 1 пров. до межі місь- 

кради. Прилучаються: Східно-Дальній 2 
пров., Лісо-Степова вул., Східно-Дальній 3 
пров., Лісо-Степовий 1 пров., Лісо-Сте- 
повий 2 пров., Східно-Дальній 4 пров., Лі- 
со-Степовий   3   пров.,   Лісо-Степовий   4 
пров., Східно-Дальній 5 пров., Озерна 2 
вул., Озерна 3 вул., Східно-Дальній 6 пров., 
Озерна 4 вул., Озерна 5 вул., Озерна 14 вул., 
Озерна 15 вул., Озерна 16 вул. 

Східно-Дальній  1  прову- 
лок; Восточно-Дальний 1 
пер.; Skhidno-Dalnii 1 prov. 
12162 (Дарницький р-н, 
СДТ «Стадне»). Пролягає 
від  Північно-Степової  вул. 

до кінця забудови. 
 

Східно-Дальній  2  прову- 
лок; Восточно-Дальний 2 
пер.; Skhidno-Dalnii 2 prov. 
12163 (Дарницький р-н, 
СДТ «Стадне»). Пролягає 
від    Східно-Дальнього    1 

пров. до кінця забудови. 
 

Східно-Дальній  3  прову- 
лок; Восточно-Дальний 3 
пер.; Skhidno-Dalnii 3 prov. 
12164 (Дарницький р-н, 
СДТ «Стадне»). Пролягає 
від Східно-Дальньої вул. до 

кінця забудови. 
 

Східно-Дальній  4  прову- 
лок; Восточно-Дальний 4 
пер.; Skhidno-Dalnii 4 prov. 
12165 (Дарницький р-н, 
СДТ «Стадне»). Пролягає 
від Східно-Дальньої вул. до 

кінця забудови. 
 

Східно-Дальній  5  прову- 
лок; Восточно-Дальний 5 
пер.; Skhidno-Dalnii 5 prov. 
12166 (Дарницький р-н, 
СДТ «Стадне»). Пролягає 
від Східно-Дальньої вул. до 

кінця забудови. 
 

Східно-Дальній  6  прову- 
лок; Восточно-Дальний 6 
пер.; Skhidno-Dalnii 6 prov. 
12167 (Дарницький р-н, 
СДТ «Стадне»). Пролягає 
від Східно-Дальньої вул. до 

кінця забудови. 
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Мінська вул. 

Таврійська вулиця; Таври- 
ческая ул.; Tavriiska vul. 
11641 (Подільський р-н). 
Пролягає від Білицької вул. 
до Зоряної вул. Прилучають- 
ся: Зоряний пров., Рожева 
вул.,    Бобруйський    пров., 
 
 
Таврійський провулок; 
Таврический пер.; Tavriiskyi 
prov. 11642 (Подільський 
р-н). Пролягає від Білиць- 
кої вул. до Полкової вул. 
Прилучається Паркова вул. 
 
Таганрозька вулиця; Та- 
ганрогская ул.; Tahanrozka 
vul. 11643 (Дніпровський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

Тальнівська вулиця; Таль- 
новская ул.; Talnivska vul. 
11647 (Дарницький р-н). 
Пролягає від Дніпровської 
вул. до Урлівської вул. При- 
лучаються: Дніпровий пров., 

Батуринська вул. 
 

Тампере вулиця; Тампере, 
ул.; Tampere, vul. 11648 
(Дніпровський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради де- 
путатів трудящих «Про на- 

йменування та перейменування вулиць і 
площ м. Києва» від 26.01.1961 № 146. Про- 
лягає від Регенераторної вул. до Миру, 
просп. Прилучаються: проїзд на Шліхтера 
Академіка, вул., Возз’єднання, просп. (роз- 
рив у проляганні вулиці). 

«Про перейменування вулиць м. Києва» 
від 05.07.1955 № 857. Пролягає від Винахід- 
ників, пров. до Гіллястого пров. 

 
Таганрозький провулок; 
Таганрогский пер.; Tahan- 
rozkyi prov. 11644 (Дніпров- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про перейменування вулиць м. Ки- 
єва» від 05.07.1955 № 857. Пролягає від 
Марганецької вул. до Новоросійської вул. 

 
Тагільська вулиця; Та- 
гильская  ул.;  Tahilska  vul. 

 

 
 

нянська вул. 

Танкістів вулиця; Танкис- 
тов, ул.; Tankistiv, vul. 11649 
(Солом’янський р-н). Про- 
лягає від Героїв Севастопо- 
ля, вул. до Суздальської 
вул. Прилучається Попель- 
 
 
Тарасівська вулиця; Тара- 
совская ул.; Tarasivska vul. 
11650 (Голосіївський р-н). 
Сучасна назва з 1869. Про- 
лягає від Толстого Льва, 
вул.  до  Яна  Василя,  вул. 

11645 (Подільський р-н). 
Пролягає від Шполянської 
вул.   до   кінця   забудови. 
Прилучаються: Рясний 

пров., Фруктова вул. 
 

Тагільський провулок; Та- 
гильский пер.; Tahilskyi prov. 
11646 (Подільський р-н). Су- 
часна назва з 1955. Пролягає 
від Захарівської вул. до Ве- 
селкового пров. 

Прилучаються: Микільсько-Ботанічна 
вул., Саксаганського, вул., Жилянська вул., 
Короленківська вул. 

 
Тарасової Алли вулиця; 
Тарасовой Аллы, ул.; Tara- 
sovoi Ally, vul. 11651 (Шев- 
ченківський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Ки- 
ївської міської ради народ- 

них депутатів «Про перейменування Ма- 
ложитомирського  провулку  на  вулицю 
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Алли Тарасової» від 16.04.1979 № 512. 
Пролягає від Михайлівського пров. до 
Володимирського проїзду. 

 
Таращанська вулиця; Та- 
ращанская ул.; Tarashchan- 
ska vul. 11652 (Святошин- 
ський р-н). Пролягає від 
Таращанського пров. до Рах- 
манінова, вул. Прилучаєть- 

ся: Кам’янець-Подільський пров. 
 

Таращанський провулок; 
Таращанский пер.; Tara- 
shchanskyi prov. 11653 (Свя- 
тошинський р-н). Пролягає 
від Рубежівської вул., має 
два відгалуження – до Тара- 

щанської вул. та Кам’янець-Подільської вул. 
 

Татарська вулиця; Татар- 
ская ул.; Tatarska vul. 11654 
(Шевченківський р-н). Ві- 
дома з 60-х рр. 19 ст. Про- 
лягає від Глибочицької вул. 
до Нагірної вул. Прилуча- 

ються: Підгірна вул., Татарський пров., 
Шмідта Отто, вул. 

 
Татарський провулок; Та- 
тарский пер.; Tatarskyi prov. 
11655 (Шевченківський р-н). 
Відома з 60-х рр. 19 ст. Про- 
лягає від Половецької вул. 
до Печенізької вул. Прилу- 

чається Татарська вул. 
 

Ташкентська вулиця; Та- 
шкентская ул.; Tashkentska 
vul. 11656 (Дарницький р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про найменування та перейменування 
вулиць  і  площ  м.  Києва»  від  26.08.1963 
№ 1247. Пролягає від Кронштадтської вул. 
до Харківської пл. Прилучаються: Томаш- 

пільська вул., Молочанська вул., Грузин- 
ська вул., Вірменська вул., Чернігівська 
вул., Бортницька вул., Вакуленчука, вул., 
Молочанський пров., Заміський пров., Гру- 
зинський пров., Вірменський пров., Хар- 
ківський пров., Ялинковий пров., Чернігів- 
ський пров., Бортницький пров., Вакулен- 
чука, пров. 

 
Тбіліський провулок; Тби- 
лисский пер.; Tbiliskyi prov. 
11657 (Шевченківський р-н). 
Пролягає від Шулявської 
вул. до Ярмоли Віктора, вул. 

 
Тверська вулиця; Тверская 
ул.; Tverska vul. 11658 (Голо- 
сіївський р-н, Печерський 
р-н). Сучасна назва з 1901. 
Пролягає від Барбюса Анрі, 
вул. до Малевича Казимира, 

вул. Прилучаються: Предславинська вул., 
Велика Васильківська вул., Антоновича, вул. 

 
Тверський тупик; Твер- 
ской туп.; Tverskyi туп. 
11659 (Печерський р-н). 
Пролягає від Лумумби Па- 
тріса, вул. до кінця забудо- 
ви.  Прилучається  Новопе- 

черський пров. 
 

Творча вулиця; Творчес- 
кая ул.; Tvorcha vul. 11660 
(Голосіївський р-н). Рішен- 
ня  Київської  міської  ради 
«Про    найменування    ву- 
лиць нового мікрорайону у 

Голосіївському   районі»   від   27.11.2008 
№ 645/645. Пролягає від Вільямса Акаде- 
міка, вул. до тупика. Прилучається Ус- 
пішна вул. 

 
Театральна площа; Теа- 
тральная пл.; Teatralna pl. 
11661 (Шевченківський р-н). 
Газета «Кіевлянинъ» «О 
наименовании    некоторых 
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улиц и площадей в Киеве» від 14.08.1869 
№ 95. Постанова Президії Київської міської 
ради робітничих, селянських та червоноар- 
мійських депутатів «Про перейменування 
вулиць м. Києва по Сталінському району» 
від  19.07.1939  № 1143/29.  Розташована  на 
розі Володимирської вул. і Хмельницького 
Богдана, вул. 

 
Телеграфний провулок; 
Телеграфный пер.; Teleh- 
rafnyi prov. 11662 (Печер- 
ський р-н). Виник у кінці 
19 ст. Пролягає від Ри- 
бальської  вул.  до  Печер- 

ського узвозу. 
 

Теліги Олени вулиця; Те- 
лиги Елены, ул.; Telihy 
Oleny, vul. 11663 (Поділь- 
ський р-н, Шевченківський 
р-н). Розпорядження Київ- 
ської міської ради народних 

депутатів та Київської міської державної 
адміністрації «Про повернення вулицям 
історичних назв, перейменування парків 
культури та відпочинку, станцій метро» 
від 02.02.1993 № 16/116. Пролягає від Дег- 
тярівської вул. до Московського просп. і 
Новокостянтинівської вул. Прилучаються: 
Гонти Івана, вул., Дорогожицька вул., Щу- 
сєва, вул., Мельникова, вул., Ольжича, 
вул., Копилівська вул., Фрунзе, вул. 

 
Тельмана вулиця; Тельма- 
на, ул.; Telmana, vul. 11664 
(Голосіївський р-н, Печер- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про впорядкування найменувань 
площ, вулиць та провулків м. Києва» від 
06.12.1944 № 286/2. Пролягає від Предсла- 
винської вул. до Ямської вул. Прилучають- 
ся: Велика Васильківська вул., Антоновича, 
вул., Малевича Казимира, вул. 

Теплична вулиця; Теплич- 
ная ул.; Teplychna vul. 11665 
(Святошинський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів трудящих «Про 
впорядкування      наймену- 

вань та перейменувань вулиць  і  площ 
м. Києва» від 21.03.1977 № 410. Пролягає 
від Трублаїні, вул. (двічі, утворюючи пів- 
коло). 

 
Тепловозна вулиця; Тепло- 
возная ул.; Teplovozna vul. 
11666 (Дарницький р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування та перейменування вулиць 
м. Києва» від 20.08.1957 № 1428. Пролягає 
від Харківського шосе до Тальнівської вул. 
Прилучаються: Григоренка Петра, просп., 
Затишна вул. (двічі), Любарська вул., Ко- 
черги Івана, вул., Здолбунівська вул. 

 
Теремківська вулиця; Те- 
ремковская ул.; Teremkivska 
vul. 11667 (Голосіївський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про впорядкування найменувань та пере- 
йменувань вулиць і площ м. Києва» від 
21.03.1977 № 410. Пролягає від Одеської пл. 
та Кільцевої дороги до Жулянської вул. 
(паралельно Глушкова Академіка, просп.). 

 
Теремківський провулок; 
Теремковский пер.; Terem- 
kivskyi prov. 11668 (Соло- 
м’янський р-н). Сучасна на- 
зва з 1944. Пролягає від 
Архітекторської вул. до Обо- 

ронної вул. 
 

Терешкової Валентини ву- 
лиця; Терешковой Валенти- 
ны, ул.; Tereshkovoi Valenty- 
ny, vul. 11669 (Дарницький 
р-н).  Пролягає  від  Борової 
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вул. до кінця забудови. Прилучаються: Че- 
хова, вул., Боровий пров. 

 
Терешкової Валентини 2 
провулок; Терешковой Ва- 
лентины, 2 пер.; Tereshkovoi 
Valentyny, 2 prov. 11670 
(Дарницький р-н). Пролягає 
від Жданова, вул. до Тереш- 

кової Валентини, вул. 
 

Терещенка Миколи вули- 
ця; Терещенко Николая, 
ул.; Tereshchenka Mykoly, 
vul. 11671 (Святошинський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 

ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання та перейменування вулиць м. Киє- 
ва» від 10.09.1968 № 1494. Рішення вико- 
навчого комітету Київської міської ради 
депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць і площ м. Киє- 
ва» від 29.07.1969 № 1306. Пролягає від 
Строкача Тимофія, вул. до Верховинця Ва- 
силя, вул. 

 
Терещенківська вулиця; 
Терещенская ул.; Tereshchen- 
kivska vul. 11672 (Шевченків- 
ський р-н). Розпорядження 
Представника Президента 
України у місті Києві «Про 

повернення вулицям історичних назв» від 
11.09.1992 № 1043. Пролягає від Хмельниць- 
кого Богдана, вул. до Толстого Льва, вул. 
Прилучається Шевченка Тараса, бульв. 

 
Тернопільська вулиця; 
Тернопольская ул.; Terno- 
pilska vul. 11673 (Святошин- 
ський р-н). Пролягає від 
Вернадського Академіка, 
бульв.  до  Огарьова,  вул.  і 

Хмельницької вул. Прилучається Креме- 
нецький пров. 

Терьохіна Олексія вули- 
ця; Терехина Алексея, ул.; 
Terokhina Oleksiia, vul. 
11674 (Подільський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць і площ м. Киє- 
ва» від 26.08.1963 № 1247. Пролягає від 
Фрунзе, вул. до Новокостянтинівської 
вул. 

 
Теслярська вулиця; Тес- 
лярская ул.; Tesliarska vul. 
11675 (Голосіївський р-н). 
Постанова бюро Київсько- 
го міського комітету Ком- 
партії України та виконко- 

му Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про найменування та пере- 
йменування вулиць міста Києва» від 
15.07.1958 № 1249. Пролягає від Амур- 
ської вул. до тупика. 

 
Тешебаєва вулиця; Теше- 
баева, ул.; Teshebaieva, vul. 
11676 (Шевченківський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про найменування та перейменування 
вулиць м. Києва» від 22.07.1985 № 611. 
Пролягає від Естонської вул. до Салютної 
вул. Прилучаються: Ставропольська вул., 
Краснодарська  вул.,  Піка  Вільгельма, 
вул. 

 
Тимірязєвська вулиця; 
Тимирязевская ул.; Tymi- 
riazievska vul. 11677 (Печер- 
ський р-н). Пролягає від 
Бастіонної вул. (як її продо- 
вження) до залізниці. При- 

лучаються: Звіринецька вул. (двічі), Ржи- 
щівська вул., Сєдовців, вул., Дубенська 
вул., Тимірязєвський пров., Звіринецький 
пров. 
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Тимірязєвський провулок; 
Тимирязевский пер.; Tymi- 
riazievskyi prov. 11678 (Пе- 
черський р-н). Сучасна назва 
з 1955. Пролягає від Тиміря- 
зєвської вул. до Новоселиць- 
кої вул. Прилучаються: Гас- 

телло Миколи, вул., Буслівська вул., Доб- 
ролюбова, вул. 

 
Тимофєєвої Галі вулиця; 
Тимофеевой Гали, ул.; 
Tymofieievoi Hali, vul. 11679 
(Шевченківський р-н). По- 
станова виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про впорядкування 
найменувань площ, вулиць та  провулків 
м. Києва» від 06.12.1944 № 286/2. Постано- 
ва бюро Київського міського комітету 
Компартії України і виконавчого комітету 
Київської міської ради депутатів трудя- 
щих «Про впорядкування справи присво- 
єння імен державних і громадських діячів 
вулицям і державним установам м. Києва» 
від 10.12.1957 № 2193. Пролягає від Пере- 
моги, просп. до Кирило-Мефодіївської вул. 
Прилучається Ярмоли Віктора, вул. 

 
Тимошенка Маршала ву- 
лиця; Тимошенко Маршала, 
ул.; Tymoshenka Marshala, 
vul. 11680 (Оболонський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про найменування но- 
вих вулиць на житловому масиві «Оболонь» 
і перейменування деяких вулиць  і  площ 
м. Києва» від 14.12.1970 № 2210. Пролягає від 
шляхопроводу над Богатирською вул. і за- 
лізницею (як продовження Лугової вул.) до 
Героїв Сталінграда, просп. Прилучаються: 
Малиновського Маршала, вул., Гайдай 3ої, 
вул., Мінська пл., Оболонський просп. 

 
Тираспольська вулиця; 
Тираспольская ул.; Tyras- 
polska vul. 11681 (Поділь- 
ський р-н, Шевченківський 
р-н). Сучасна назва з 1940. 

Пролягає від Сирецької вул. до Щусєва, 
вул. Прилучається Котовського, вул. Наяв- 
ний розрив у проляганні вулиці. 

 
Тиха вулиця; Тихая ул.; 
Tykha vul. 11682 (Печер- 
ський р-н). Виникла у 1927. 
Пролягає від Товарної вул. 
до тупика. Прилучається 
Чорногірська вул. 

 
Тихвінський провулок; 
Тихвинский пер.; Tykhvin- 
skyi prov. 11683 (Голосіїв- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих   «Про   перейменування   вулиць 
м. Києва» від 05.07.1955 № 857. Пролягає 
від Науки, просп. до Рильського Максима, 
вул. та Блакитного, вул. Прилучаються: 
Уральська вул., Кошового Олега, вул., До- 
брий Шлях, вул. 

 
Тихонівський провулок; 
Тихоновский пер.; Tykho- 
nivskyi prov. 11684 (Голосіїв- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про перейменування вулиць м. Ки- 
єва» від 05.07.1955 № 857. Пролягає від по- 
чатку забудови до Фрометівської вул. 

 
Тихорецька вулиця; Ти- 
хорецкая ул.; Tykhoretska 
vul. 11685 (Голосіївський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської місь- 
кої ради депутатів трудя- 

щих «Про найменування міських ву- 
лиць» від 29.12.1953 № 2610. Пролягає 
від Широкої вул. до Доватора Генерала, 
вул. Прилучаються: П’ятигорська вул. 
(двічі), Гориста вул., Москвіна, пров., 
Тихорецький пров. 
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Тихорецький провулок; 
Тихорецкий пер.; Tykhoret- 
skyi prov. 11686 (Голосіїв- 
ський р-н). Пролягає від 
Гвардійської вул. до Тихо- 
рецької вул. 

 
Тичини Павла проспект; 
Тычины Павла, просп.; 
Tychyny Pavla, prosp. 11687 
(Дніпровський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради де- 

путатів трудящих «Про найменування та 
перейменування вулиць м. Києва» від 
10.09.1968 № 1494. Рішення виконавчого 
комітету Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць і площ м. Києва» від 
29.07.1969 № 1306. Пролягає від Дніпров- 
ської наб. до Березняківської вул. Прилу- 
чаються: Шумського Юрія, вул., Бучми 
Амвросія, бульв. 

 
Тобольський провулок; 
Тобольский пер.; Tobolskyi 
prov. 11688 (Голосіївський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про перейменування вулиць м. Києва» 
від 05.07.1955 № 857. Пролягає від Голосіїв- 
ського пров. до кінця забудови. 

 
Товарна вулиця; Товарная 
ул.; Tovarna vul. 11689 (Пе- 
черський р-н). Постанова 
бюро Київського міського 
комітету Компартії Украї- 
ни та виконкому Київської 

міської ради депутатів трудящих «Про 
найменування та перейменування вулиць 
міста Києва» від 15.07.1958 № 1249. Про- 
лягає від Дружби Народів, бульв. до За- 
лізничного шосе. Прилучаються: Лубен- 

ська вул., Яготинська вул., Чорногірська 
вул., Фіалека Івана, вул., Тиха вул., Верх- 
ньогірська вул., Чеська вул. 

 
Толбухіна вулиця; Толбу- 
хина, ул.; Tolbukhina, vul. 
11690 (Шевченківський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Баумана, 
вул. (двічі, утворюючи півколо). Прилуча- 
ються: Магістральна вул., Калинова вул., 
Баумана, пров., Толбухіна, пров. 

 
Толбухіна провулок; Тол- 
бухина пер.; Tolbukhina 
prov. 11691 (Шевченківський 
р-н). Сучасна назва з 1955. 
Пролягає від Магістральної 
вул. до Толбухіна, вул. 

 
Толочанська вулиця; То- 
лочанская ул.; Tolochanska 
vul. 12612 (Деснянський р-
н). Пролягає від безімен- 
ного проїзду, який простяга- 
ється від узбережжя Десен- 

ки до Деснянської вул., до кінця забудови. 
 

Толстого вулиця; Толсто- 
го, ул.; Tolstoho, vul. 11693 
(Деснянський р-н). Проля- 
гає від початку забудови 
до Радунської вул. Прилу- 
чаються: Леніна, вул., Горь- 

кого, вул., Лесі Українки, вул., Гоголя, вул., 
Петровського, вул. (Троєщина). 

 
Толстого провулок; Толсто- 
го, пер.; Tolstoho, prov. 12665 
(Дарницький р-н). Пролягає 
від Толстого Льва, вул. до 
кінця забудови (Бортничі). 
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Толстого Льва вулиця; 
Толстого Льва, ул.; Tolstoho 
Lva, vul. 11692 (Дарницький 
р-н). Пролягає від Шевченка, 
вул. до Левадної вул. Прилу- 
чаються: Воровського, вул., 
Крилова, вул. (Бортничі). 

 
Толстого Льва вулиця; 
Толстого Льва, ул.; Tolstoho 
Lva, vul. 11694 (Шевченків- 
ський р-н, Солом’янський р-
н, Голосіївський р-н). Рі- 
шення виконавчого комітету 

Київської міської ради депутатів трудящих 
«Про  впорядкування  найменувань  площ, 
вулиць та провулків м. Києва» від 06.12.1944 
№ 286/2. Пролягає від Толстого Льва, пл. до 
залізничного шляхопроводу. Прилучають- 
ся: Велика Васильківська вул., Пушкінська вул., 
Антоновича, вул., Терещенківська вул., 
Володимирська вул., Тарасівська вул., 
Паньківська вул., Микільсько-Ботанічна 
вул., Назарівська, вул., Саксаганського, вул., 
Жилянська, вул., Гайдара, вул. 

 
Толстого Льва площа; 
Толстого Льва, пл.; Tolstoho 
Lva, pl. 11695 (Шевченків- 
ський р-н). Постанова Пре- 
зидії Київської міської ради 
робітничих,  селянських  та 

червоноармійських депутатів «Про пере- 
йменування вулиць м. Києва» від 11.11.1938 
№ 1082/6. Рішення виконавчого комітету 
Київської міської ради депутатів трудя- 
щих «Про впорядкування найменувань 
площ, вулиць та провулків м. Києва» від 
06.12.1944 № 286/2. Розташована між Чер- 
воноармійською вул., Толстого Льва, вул., 
Пушкінською вул. 

 
Томашевська вулиця; То- 
машевская ул.; Tomashevska 
vul. 11696 (Деснянський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування та перейменування вулиць 
м. Києва» від 20.08.1957 № 1428. Рішення 

Київської міської ради «Про відновлення 
назв вулиць і провулків у м. Києві» від 
13.10.2009 № 507/2576. Пролягає від Мости- 
щанської вул. до кінця забудови. 

 
Томашпільська вулиця; То- 
машпольская ул.; Tomash- 
pilska vul. 11697 (Дарниць- 
кий р-н). Рішення виконав- 
чого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування міських вулиць» 
від 29.12.1953 № 2610. Пролягає від Харків- 
ського шосе до Борової вул. Прилучається 
Ташкентська вул. 

 
Тополева вулиця; Тополе- 
вая ул.; Topoleva vul. 11698 
(Солом’янський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Стадіонної 
вул. до Фучика Юліуса, вул. 

 
Травнева вулиця; Майская 
ул.; Travneva vul. 12452 (Дні- 
провський р-н, СТ «Рай- 
дужне»). Пролягає пара- 
лельно Сонячній вул. вздовж 
системи озер. 

 
Травнева вулиця; Майская 
ул.; Travneva vul. 11699 
(Солом’янський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради депу- 
татів  трудящих  «Про  на- 

йменування міських вулиць» від 29.12.1953 
№ 2610. Пролягає від Монтажників, вул. до 
Дежньова,  вул.  Прилучаються:  Лисичан- 
ська вул., Травневий пров., Куп’янська вул. 

 
Травневий провулок; Май- 
ский пер.; Travnevyi prov. 
11700 (Солом’янський р-н). 
Пролягає від Кіровоград- 
ської вул. до Лисичанського 
пров. Прилучається Травне- 

ва вул. 
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Трактористів вулиця; 
Трактористов, ул.; Trakto- 
rystiv, vul. 11701 (Дніпров- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування міських ву- 
лиць» від 29.12.1953 № 2610. Пролягає від 
Алма-Атинської вул. до Калачівської вул. 
Прилучаються: Новаторів, вул., Люботин- 
ська вул., Сновський пров. 

 
Траншейна вулиця; Тран- 
шейная ул.; Transheina vul. 
11702 (Солом’янський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

впорядкування найменувань площ, вулиць 
та  провулків  м.  Києва»  від  06.12.1944 
№ 286/2. Пролягає від Заломова Петра, 
вул. до кінця забудови. Прилучається Не- 
чуя-Левицького, вул. 

 
Трахтемирівська вулиця; 
Трахтемировская ул.; Tra- 
khtemyrivska vul. 11703 (Го- 
лосіївський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про впорядкування найме- 
нувань   площ,   вулиць   та    провулків 
м. Києва» від 06.12.1944 № 286/2. Пролягає 
від Кащенка Академіка, вул. до Ягідної 
вул. Прилучаються: проїзд до Боровичен- 
ко Марії, вул., Учбовий пров., Квітки- 
Основ’яненка, пров. 

 
Третя вулиця; Третяя ул.; 
Tretia vul. 12570 (Оболон- 
ський р-н, СТ «Чорноби- 
лець-2001»). Пролягає від 
безіменного проїзду, що 
з’єднує з Богатирською вул., 

до Першої вул. 

Тропініна вулиця; Тропи- 
нина, ул.; Tropinina, vul. 
11704 (Шевченківський р-н). 
Пролягає від Овруцької вул. 
до Нагірної вул. Прилуча- 
ється Тропініна, пров. 

 
Тропініна провулок; Тро- 
пинина, пер.; Tropinina, 
prov. 11705 (Шевченків- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих   «Про   перейменування   вулиць 
м. Києва» від 05.07.1955 № 857. Пролягає 
від Тропініна, вул. до Квітучого пров. 

 
Тростянецька вулиця; 
Тростянецкая ул.; Trostia- 
netska vul. 11706 (Дарниць- 
кий р-н). Рішення виконав- 
чого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування міських ву- 
лиць» від 29.12.1953 № 2610. Пролягає від 
Ревуцького, вул. до кінця забудови. Прилу- 
чаються: Вербицького Архітектора, вул., 
Горлівська вул., Урожайна вул., Харківське 
шосе, Славгородська вул., Славгородський 
пров., Севастопольська вул., Санаторна 
вул., Вереснева вул., Руднєва Миколи, 
пров., Волго-Донський пров. 

 
Трояндова вулиця; Троян- 
довая ул.; Troyandova vul. 
12685 (Солом’янський р-н). 
Постанова бюро Київсько- 
го міського комітету Ком- 
партії України та виконко- 

му Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць міста Києва» від 15.07.1958 
№ 1249. Пролягає від Крейсера «Аврора», 
вул. до Кутової вул. 
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Трублаїні вулиця; Труб- 
лаини, ул.; Trublaini, vul. 
11707 (Святошинський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

впорядкування найменувань та перейме- 
нування вулиць м. Києва» від 16.12.1974 
№ 1476. Починається від Кільцевої дороги, 
після перетину з 9-го Травня, вул. має два 
відгалуження – до Миру, вул. і Качури 
Якова, вул. Прилучаються: Качури Якова, 
вул. (двічі), Симиренка, вул., 9-го Травня, 
вул., Теплична вул. 

 
Трудова вулиця; Трудовая 
ул.; Trudova vul. 11708 (Шев- 
ченківський р-н). Пролягає 
від Чмелів Яр, вул. (зникла) 
до Лук’янівської вул. 

 
Трускавецька вулиця; Тру- 
скавецкая ул.; Truskavetska 
vul. 11709 (Дарницький р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Зарічної вул. 
та Іжевської вул. до кінця забудови. 

 
Трутенка Онуфрія вули- 
ця; Трутенко Онуфрия, ул.; 
Trutenka Onufriia, vul. 11710 
(Голосіївський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради на- 

родних депутатів «Про повернення вули- 
цям історичних назв, найменування і пере- 
йменування площі і вулиць у м. Києві, а 
також впорядкування нумерації окремих 
будинків» від 13.02.1990 № 149. Пролягає 
від Амурської пл. до Вільямса Академіка, 
вул. Прилучаються: Амурська вул., Охтир- 
ський пров. 

Труханівська вулиця; 
Трухановская ул.; Trukha- 
nivska vul. 11711 (Дніпров- 
ський р-н). Рішення Київ- 
ської міської ради «Про 
найменування  вулиці»  від 

05.07.2001 № 448/1425. Пролягає від Ватуті- 
на Генерала, просп. до Паркового пішохід- 
ного мосту. 

 
Трьохсвятительська ву- 
лиця; Трехсвятительская 
ул.; Trokhsviatytelska vul. 
11712  (Шевченківський р-
н). Розпорядження Пред- 
ставника Президента Укра- 

їни у місті Києві «Про повернення вули- 
цям    історичних    назв»    від    11.09.1992 
№ 1043. Пролягає від Європейської пл. до 
Михайлівської пл. Прилучаються: Хреща- 
тик, вул., Костельна вул. 

 
Тулузи вулиця; Тулузы, 
ул.; Tuluzy, vul. 11713 (Свя- 
тошинський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 
трудящих   «Про   наймену- 

вання нової вулиці на Микільсько-Борща- 
гівському масиві» від 24.08.1970 № 1437. 
Пролягає від Кільцевої дороги і Зодчих, 
вул. до Курбаса Леся, просп. Прилучається 
Роллана Ромена, бульв. 

 
Тульська площа; Тульская 
пл.; Tulska pl. 11714 (Обо- 
лонський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 
трудящих  «Про  впорядку- 

вання найменувань та перейменувань ву- 
лиць і площ м. Києва» від 21.03.1977 № 410. 
Розташована між Московським просп., 
Оболонським просп., Богатирською вул., 
Вербовою вул. 
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Тульський провулок; 
Тульский пер.; Tulskyi prov. 
11715 (Голосіївський р-н). 
Пролягає від тупика до Ра- 
дянського пров. 

 
Тульчинська вулиця; Ту- 
льчинская ул.; Tulchynska 
vul. 11716 (Подільський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про перейменування вулиць м. Києва» 
від 05.07.1955 № 857. Пролягає від Фрунзе, 
вул. до Аляб’єва, вул. Прилучаються: Но- 
вокостянтинівська вул., Дмитрівська вул. 

 
Туманяна Ованеса вули- 
ця; Туманяна Ованеса, ул.; 
Tumaniana Ovanesa, vul. 
11717 (Дніпровський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць і площ м. Киє- 
ва» від 29.07.1969 № 1306. Пролягає від 
Раскової Марини, вул. до Флоренції, вул. 

 
Тупиковий 1 провулок; Ту- 
пиковый 1 пер.; Tupykovyi 1 
prov. 12111 (Дарницький р-
н). Пролягає від Березне- 
вої вул. до кінця забудови. 

 
Тупиковий 2 провулок; Ту- 
пиковый 2 пер.; Tupykovyi 2 
prov. 12112 (Дарницький р-
н). Пролягає від Вишневої 
вул. до Левадного пров. 

 
Тупиковий 3 провулок; Ту- 
пиковый 3 пер.; Tupykovyi 3 
prov. 12113 (Дарницький 
р-н). Пролягає від Вишневої 
вул. до кінця забудови. 

Тупікова Генерала вули- 
ця; Тупикова Генерала, ул.; 
Tupikova Henerala, vul. 
11718 (Солом’янський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць і площ м. Киє- 
ва» від 26.08.1963 № 1247. Пролягає від 
Гарматної вул. до Лебедєва-Кумача, вул. 
Прилучаються: Західна вул., Західний 
пров., Дністровська вул., Деснянська вул., 
Леваневського, вул. наявний розрив у про- 
лягані вулиці (на перетині з Борщагів- 
ською вул.). 

 
Туполєва Академіка ву- 
лиця; Туполева Академика, 
ул.; Tupolieva Akademika, 
vul. 11719 (Святошинський 
р-н, Шевченківський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 

тету Київської міської ради депутатів тру- 
дящих «Про впорядкування найменувань 
та перейменування вулиць м. Києва» від 
19.03.1973 № 431. Пролягає від Перемоги, 
просп. до Стеценка, вул. Прилучаються: 
Естонська вул., Салютна вул., Блюхера Ва- 
силя, вул. 

 
Тургенєва вулиця; Турге- 
нева, ул.; Turhenieva, vul. 
11720 (Деснянський р-н). 
Пролягає від Лермонтова, 
вул. до Некрасова, вул. 

 
Тургенєва провулок; Тур- 
генева, пер.; Turhenieva, 
prov. 11721 (Дарницький р-
н). Пролягає від Промис- 
лової вул. до кінця забудови. 

 
Тургенєва Івана вулиця; 
Тургенева Ивана, ул.; Turhe- 
nieva Ivana, vul. 11722 (Дар- 
ницький р-н). Пролягає від 
межі міськради до Польової 
вул. 
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Тургенєвська вулиця; 
Тургеневская ул.; Turhe- 
nievska vul. 11723 (Шевчен- 
ківський р-н). Сучасна наз- 
ва з 1903. Пролягає від 
Гончара Олеся, вул. до Ар- 

тема, вул. Прилучаються: Бульварно-
Кудрявська, вул., Павлівська вул., 
Полтавська вул. 

 
Турівська вулиця; Туров- 
ская ул.; Turivska vul. 11724 
(Подільський  р-н).  Газета 
«Кіевлянинъ» «О наимено- 
вании некоторых улиц и 
площадей   в   Киеве»   від 

14.08.1869 № 95. Пролягає від Оленівської 
вул. до Набережно-Хрещатицької вул. 
Прилучаються: Почайнинська вул., Обо- 
лонська вул., Юрківська вул. 

 
Тутковського Академіка 
вулиця; Тутковского Ака- 
демика, ул.; Tutkovskoho 
Akademika, vul. 11725 
(Солом’янський р-н). Рішен- 
ня   виконавчого   комітету 

Київської міської ради депутатів трудя- 
щих «Про найменування та переймену- 
вання вулиць і площ м. Києва» від 
30.12.1962 № 2216. Пролягає від Комбайне- 
рів, вул. до кінця забудови (поблизу Яблон- 
ської Тетяни, вул.). Прилучається Караває- 
ва Професора, вул. 

 
Тухачевського Маршала 
вулиця; Тухачевского Мар- 
шала, ул.; Tukhachevskoho 
Marshala, vul. 11726 (Свято- 
шинський р-н). Рішення ви- 
конавчого   комітету   Київ- 

ської   міської   ради   депутатів   трудящих 
«Про найменування та перейменування ву- 
лиць і площ м. Києва» від 20.07.1965 № 1270. 
Пролягає від Мельниченка, вул. до Жме- 
ринської вул. Прилучаються: Ленінська 
вул., Біляшівського Академіка, вул. 

Уборевича Командарма 
вулиця; Уборевича Коман- 
дарма, ул.; Uborevycha Ko- 
mandarma, vul. 11727 (Свя- 
тошинський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 

ської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про впорядкування найменувань та пере- 
йменувань вулиць і площ м. Києва» від 
29.07.1969 № 1306. Пролягає від Палладіна 
Академіка, просп. до Ушакова Миколи, 
вул. Має також відгалуження, що прямує 
до тупика (поблизу Осінньої вул. та Про- 
різної вул.). Прилучаються: Осіння вул., 
Чорнобильський пров., Чорнобильська 
вул., Обухівська вул. 

 
Ужвій Наталії вулиця; 
Ужвий Натальи, ул.; Uzhvii 
Natalii, vul. 11728 (Поділь- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради народних де- 

путатів «Про перейменування проспекту 
Паркового на вулицю Наталії Ужвій» від 
04.12.1986 № 1180. Пролягає від «Прав- 
ди», просп. до Новомостицької вул. і Мос- 
тицької вул. 

 
Ужгородська вулиця; Уж- 
городская ул.; Uzhhorodska 
vul. 11729 (Голосіївський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про перейменування вулиць м. Києва» 
від 05.07.1955 № 857. Пролягає від Деміїв- 
ської вул. до Козацької вул. 

 
Ужгородський провулок; 
Ужгородский пер.; Uzhho- 
rodskyi prov. 11730 (Голосі- 
ївський р-н). Сучасна на- 
зва з 1957. Пролягає від 
40-річчя   Жовтня,   просп. 

до Васильківської вул. Прилучається 
Красилівська вул. 
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Узинська вулиця; Узин- 
ская ул.; Uzynska vul. 11731 
(Святошинський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування та перейменування вулиць 
в м. Києві» від 10.09.1968 № 1494. Рішення 
виконавчого комітету Київської міської 
ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання та перейменування вулиць і площ 
м. Києва» від 29.07.1969 № 1306. Пролягає 
від залізниці до Верховинця Василя, вул. 

 
Українська вулиця; Укра- 
инская ул.; Ukrainska vul. 
11732 (Шевченківський р-н). 
Відома з 1-ї чв. 20 ст. Про- 
лягає від Новоукраїнської 
вул. до кінця забудови. 

 
Улітіна Івана вулиця; 
Улитина Ивана, ул.; Ulitina 
Ivana, vul. 11733 (Свято- 
шинський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

«Про перейменування та найменування 
окремих вулиць м. Києва» від 07.04.1980 
№ 453. Пролягає від Вернадського Акаде- 
міка, бульв. до Степанченка Василя, вул. 
Прилучаються: Огарьова, вул., Вітрука Ге- 
нерала, вул., Пантелькіна Анатолія, вул. 

 

конавчого комітету Київської міської ради 
депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць і площ м. Киє- 
ва» від 29.07.1969 № 1306. Пролягає від 
Осінньої вул. до Уборевича Командарма, 
вул. Прилучаються: Бонч-Бруєвича, вул., 
Обухівська вул. 

 
Уманська вулиця; Уман- 
ская ул.; Umanska vul. 11735 
(Солом’янський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради депу- 
татів  трудящих  «Про  на- 

йменування міських вулиць» від 29.12.1953 
№ 2610. Пролягає від Фучика Юліуса, вул. 
до Чоколівського бульв. Прилучаються: 
Курська вул, Козицького Пилипа, вул., 
Іскрівська вул., Петровського, вул. 

 
Університетська вулиця; 
Университетская ул.; Uni- 
versytetska vul. 11736 (Соло- 
м’янський р-н). Виникла у 
1-й чв. 20 ст. Пролягає від 
Головка   Андрія,   вул.   до 

Гаврилюка, вул. Прилучаються: Народна 
вул., Устинівський пров. 

 
Уральська вулиця; Ураль- 
ская ул.; Uralska vul. 11737 
(Голосіївський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради де- 
путатів трудящих «Про на- 

йменування міських вулиць» від 29.12.1953 
№ 2610. Пролягає від Уральського пров. до 
Тихвінського пров. Прилучаються: Сані- 
тарна вул., Снайперська вул., Конотопська 
вул., Листопадна вул., Листопадний пров., 
прохід до Цимбалів Яр, вул. 

 

Ульянова Володимира 
провулок; Ульянова Влади- 
мира, пер.; Ulianova Volody- 
myra, prov. 11734 (Свято- 
шинський р-н). Рішення ви- 

Уральський провулок; 
Уральский пер.; Uralskyi 
prov. 11738 (Голосіївський 
р-н). Пролягає від Кошового 
Олега, вул. до кінця забудо- 
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ви (поблизу Стратегічного шосе та Ціолков- 
ського, вул.). Прилучаються: Райгородська 
вул., Інгульський пров., Уральська вул., 
Листопадна вул., Цимбалів Яр, вул. 

 
Урлівська вулиця; Урлов- 
ская ул.; Urlivska vul. 11739 
(Дарницький р-н). Розпоря- 
дження Київської міської 
ради народних депутатів та 
Київської  міської  держав- 

ної адміністрації «Про найменування но- 
вих вулиць на масиві Осокорки-Позняки 
Харківського району м. Києва» від 
13.07.1993 № 96/737. Пролягає від Княжий 
Затон, вул. до Здолбунівської вул. Прилу- 
чаються: Ахматової Анни, вул., Тальнів- 
ська вул. 

 
Урожайна вулиця; Уро- 
жайная ул.; Urozhaina vul. 
11740 (Дарницький р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Тростя- 
нецької вул. до кінця забудови. 

 
Усенка Павла вулиця; 
Усенко Павла, ул.; Usenka 
Pavla, vul. 11741 (Дніпров- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування нових вулиць 
на житловому масиві «Лівобережний» та 
впорядкування  найменування   вулиць 
м. Києва» від 28.02.1978 № 296. Пролягає 
від Гагаріна Юрія, просп. до Бутлерова 
Академіка, вул. Прилучаються: Сергієнка 
Івана, вул., Червоногвардійська вул. (на- 
явний розрив у проляганні вулиці). 

 
Успішна вулиця; Успеш- 
ная ул.; Uspishna vul. 11742 
(Голосіївський р-н). Рішен- 
ня  Київської  міської  ради 
«Про найменування вулиць 
нового мікрорайону у Голо- 

сіївському      районі»      від      27.11.2008 
№ 645/645.  Пролягає  від  Академіка  Ві- 
льямса, вул. до Московської вул. Прилуча- 
ються: Творча вул., Щаслива вул. 

 
Уссурійська вулиця; Уссу- 
рийская ул.; Ussuriiska vul. 
11743 (Шевченківський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць  м. Києва»  від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Баумана, 
вул. до кінця забудови. Прилучається Цю- 
рупинська вул. 

 
Уссурійський провулок; 
Уссурийсий пер.; Ussurii- 
skyi prov. 11744 (Шевчен- 
ківський р-н). Сучасна на- 
зва з 1958. Пролягає від 
Баумана, вул. до кінця за- 

будови. 
 

Устинівський провулок; 
Устиновский пер.; Ustyniv- 
skyi prov. 11745 (Солом’ян- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих   «Про   перейменування   вулиць 
м. Києва» від 05.07.1955 № 857. Пролягає 
від Народної вул. до Університетської вул. 
У кінцевій частині має два паралельних 
відгалуження. 

 
Учбова вулиця; Учебная 
ул.; Uchbova vul. 11746 (Го- 
лосіївський р-н). Сучасна 
назва з 1953. Пролягає від 
Ягідної вул. до кінця забу- 
дови (сходи до Квітки-Ос- 

нов’яненка, вул.). 
 

Учбовий провулок; Учеб- 
ный пер.; Uchbovyi prov. 
11747 (Голосіївський р-н). Рі- 
шення виконавчого комітету 
Київської міської ради депу- 
татів  трудящих  «Про  най- 
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менування  міських  вулиць»  від  29.12.1953 
№ 2610. Пролягає від Учбової вул. до Трахте- 
мирівської вул. 

 
Ушакова Адмірала вули- 
ця; Ушакова Адмирала, ул.; 
Ushakova Admirala, vul. 
11748 (Голосіївський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про зміну наймену- 
вань вулиць» від 03.01.1952 № 5. Пролягає 
від Науки, просп. (двічі, утворюючи форму 
півкола). Прилучаються: Маршальська вул., 
Буковинська вул., Військова вул., Ново-Кор- 
чуватська вул., прохід до Науки, просп. 

 
Ушакова Миколи вулиця; 
Ушакова Николая, ул.; 
Ushakova Mykoly, vul. 11749 
(Святошинський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

депутатів трудящих «Про впорядкування 
найменувань та перейменування вулиць 
м. Києва» від 16.12.1974 № 1476. Пролягає 
від Перемоги, просп. до Уборевича Коман- 
дарма, вул. Прилучаються: Пушиної Фео- 
дори, вул., Прилужна вул., Коллонтай, 
вул., Котика Валі, вул., Павленка, вул. 

 
Ушинського вулиця; Ушин- 
ского, ул.; Ushynskoho, vul. 
11750 (Солом’янський р-н). 
Сучасна назва з 1957. Проля- 
гає від Чоколівського бульв. 
до Фастівської вул. Прилу- 

чаються: Антонова Авіаконструктора, вул., 
Мартиросяна, вул., Донецька вул., Святос- 
лавська вул., Новгородська вул., Васильчен- 
ка, вул., Глінки, вул., Смілянська вул. 

 
Ушинського провулок; 
Ушинского, пер.; Ushynsko- 
ho, prov. 12138 (Солом’ян- 
ський р-н). Пролягає від 
Святославської вул. до Глін- 

ки, вул. Прилучаються: Новгородська вул., 
Васильченка Миколи, вул. 

 
Ушицька вулиця; Ушиц- 
кая ул.; Ushytska vul. 11751 
(Деснянський р-н). Сучас- 
на назва з 1957. Пролягає 
від Биківнянського пров. 
до Радистів, вул. 

 
Фадєєва вулиця; Фадеева, 
ул.; Fadieieva, vul. 11752 (Свя- 
тошинський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 
трудящих «Про переймену- 

вання вулиць у селищі Біличі Жовтневого 
району і найменування нових вулиць, що ви- 
никли на житлових масивах» від 07.07.1966 
№ 980. Пролягає від Павленка, вул. до Осін- 
ньої вул. Прилучаються: Криленка, вул., Фа- 
дєєва, пров., Обухівська вул., Булаховського 
Академіка, вул., Бонч-Бруєвича, вул., Бонч- 
Бруєвича, пров. 

 
Фадєєва провулок; Фадее- 
ва, пер.; Fadieieva, prov. 
11753 (Святошинський р-н). 
Сучасна назва з 1966. Про- 
лягає від Фадєєва, вул. до 
Криленка, вул. 

 
Фанерна вулиця; Фанер- 
ная ул.; Fanerna vul. 11754 
(Дніпровський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради де- 
путатів трудящих «Про на- 

йменування та перейменування вулиць 
м. Києва» від 20.08.1957 № 1428. Пролягає 
від Харківського шосе до Фанерного пров. 
Прилучається Каунаська вул. 

 
Фанерний провулок; Фа- 
нерный пер.; Fanernyi prov. 
11755 (Дніпровський р-н). 
Постанова бюро Київсько- 
го міського комітету Ком- 
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партії України та виконкому Київської 
міської ради депутатів трудящих «Про на- 
йменування та перейменування вулиць 
міста Києва» від 15.07.1958 № 1249. Проля- 
гає від Березневої вул. до Фанерної вул. 

Федосєєва провулок; Федо- 
сеева, пер.; Fedosyeieva, prov. 
12737 (Солом’янський р-н). 
Пролягає від Федосєєва, 
вул. до Локомотивної, вул. 

 

Фастівська вулиця; Фас- 
товская ул.; Fastivska vul. 
11756 (Солом’янський р-н). 
Постанова виконавчого ко- 
мітету Київської міської 
ради   депутатів   трудящих 

«Про впорядкування найменувань площ, 
вулиць та провулків м. Києва» від 06.12.1944 
№ 286/2. Рішення виконавчого комітету 
Київської міської ради депутатів трудя- 
щих «Про перейменування вулиць м. Киє- 
ва» від 05.07.1955 № 857. Пролягає від Во- 
линської вул. до Ушинського, вул. 

 
Федорова Івана вулиця; 
Федорова Ивана, ул.; Fedo- 
rova Ivana, vul. 11757 (Голо- 
сіївський р-н, Печерський 
р-н, Солом’янський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 

ту Київської міської ради депутатів трудя- 
щих «Про впорядкування найменувань та 
перейменувань вулиць і площ м. Києва» від 
21.03.1977 № 410. Пролягає від Барбюса 
Анрі, вул. до Протасів Яр, вул. Прилуча- 
ються: Предславинська вул., Велика 
Василькывська вул., Антоновича, вул., 
Малевича Казими- ра, вул., Ямська вул. 

 
Федосєєва вулиця; Федосе- 
ева, ул.; Fedosieieva, vul. 
11758 (Солом’янський р-н). 
Постанова бюро Київського 
міського комітету Компартії 
України та виконкому Київ- 

ської   міської   ради   депутатів   трудящих 
«Про найменування та перейменування ву- 
лиць міста Києва» від 15.07.1958 № 1249. 
Пролягає від Краснодонської вул. та Локо- 
мотивної вул. до тупика. Прилучається без- 
іменний проїзд до Локомотивної вул. 

 

Федька Івана вулиця; 
Федько Ивана, ул.; Fedka 
Ivana, vul. 11759 (Свято- 
шинський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Ки- 
ївської міської ради депу- 

татів трудящих «Про перейменування ву- 
лиць у селищі Біличі Жовтневого району і 
найменування нових вулиць, що виникли 
на   житлових   масивах»   від   07.07.1966 
№ 980. Пролягає від Обухівської вул. до 
Антонова-Овсієнка, вул. Прилучаються: 
Крушельницького, вул., Криленка, вул., 
Павленка, пров., Федька Івана, пров. 

 
Федька Івана провулок; 
Федько Ивана, пер.; Fedka 
Ivana, prov. 11760 (Свято- 
шинський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про перейменування вулиць у 
селищі Біличі Жовтневого району і найме- 
нування нових вулиць, що виникли на 
житлових масивах» від 07.07.1966 № 980. 
Пролягає від Федька Івана, вул. до тупика. 

 
Федьковича вулиця; Федь- 
ковича, ул.; Fedkovycha, vul. 
11761 (Солом’янський р-н). 
Пролягає від Каменярів, 
пров. до Сумської вул. (дві- 
чі).   Прилучаються:   Федь- 

ковича, пров., Мостова вул., Сумська вул., 
Словечанська вул. (двічі), Згурівська вул. 

 
Федьковича провулок; Фе- 
дьковича, пер.; Fedkovycha, 
prov. 11762 (Солом’янський 
р-н). Сучасна назва з 1955. 
Пролягає від Федьковича, 
вул. до Мостової вул. 
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Феодосійська вулиця; Фе- 
одосийская ул.; Feodosiiska 
vul. 11763 (Голосіївський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 
«Про впорядкування на- 

йменувань  та  перейменування  вулиць 
м. Києва» від 19.03.1973 № 431. Пролягає 
від Великої Китаївської вул. до Стратегіч- 
ного шосе. Прилучаються: Кримська вул., 
Феодосійський пров., Ржевський пров., 
Литовський пров. 

 
Феодосійський провулок; 
Феодосийский пер.; Feodo- 
siiskyi prov. 11764 (Голосіїв- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про впорядкування найменувань 
та перейменування вулиць м. Києва» від 
19.03.1973 № 431. Пролягає від Саперно- 
Слобідської вул. до Феодосійської вул. 

 
Феофанівський провулок; 
Феофаниевский пер.; Feo- 
fanivskyi prov. 12738 (Голо- 
сіївський р-н). Пролягає 
вздовж південної межі міськ- 
ради в історичній місцевості 

Феофанія. 
 

Фестивальна вулиця; Фес- 
тивальная ул.; Festyvalna 
vul. 11765 (Голосіївський р-
н). Сучасна назва з 1957. 
Пролягає від залізниці та 
Заболотного       Академіка, 

вул. до Столичного шосе. 
 

Фіалека Івана вулиця; Фи- 
алека Ивана, ул.; Fialeka 
Ivana, vul. 11766 (Печерський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   депутатів   трудящих 

«Про найменування вулиць і площ м. Киє- 
ва» від 12.05.1964 № 619. Пролягає від Ма- 
тросова Олександра, вул. до Товарної вул. 

Фіалкова вулиця; Фиал- 
ковая ул.; Fialkova vul. 11767 
(Голосіївський р-н). Сучас- 
на назва з 1967. Пролягає 
від Солов’їної вул. до кінця 
забудови. 

 
Фізкультури вулиця; Физ- 
культуры, ул.; Fizkultury, 
vul. 11768 (Голосіївський р-
н, Печерський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради депу- 

татів трудящих «Про зміну найменувань 
вулиць» від 03.01.1952 № 5. Пролягає від по- 
чатку забудови до р. Либідь. Прилучають- 
ся: Велика Васильківська вул., Антоновича, 
вул., Короленківська вул., Фізкультури, 
пров. 

 
Фізкультури провулок; 
Физкультуры, пер.; Fizkul- 
tury, prov. 11769 (Голосіїв- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих   «Про   перейменування   вулиць 
м. Києва» від 05.07.1955 № 857. Пролягає 
від початку забудови до Фізкультури, вул. 

 
Філатова Академіка ву- 
лиця; Филатова Академи- 
ка, ул.; Filatova Akademika, 
vul. 11770 (Печерський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць м. Києва» від 
20.08.1957 № 1428. Пролягає від Дружби 
Народів, бульв. до Саперне Поле, вул. При- 
лучаються: Кудрі Івана, вул., Барбюса 
Анрі, вул. 

 
Філатова Академіка про- 
вулок; Филатова Академи- 
ка, пер.; Filatova Akademika, 
prov. 11771 (Печерський р-
н).  Рішення  виконавчого 
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комітету Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць м. Києва» від 20.08.1957 
№ 1428. Пролягає від Менделєєва, вул. до 
Дружби Народів, бульв. Прилучається Ви- 
шні Остапа, вул. 

 
Флоренції вулиця; Фло- 
ренции, ул.; Florentsii, vul. 
11772 (Дніпровський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування та перейменування вулиць і 
площ м. Києва» від 29.07.1969 № 1306. Про- 
лягає від Окіпної Раїси, вул. до Туманяна 
Ованеса, вул. і Плеханова, вул. Прилуча- 
ються: пішохідний міст до Ентузіастів, 
вул. і Давидова Олексія, бульв. 

 
Франка Івана вулиця; 
Франко Ивана, ул.; Franka 
Ivana, vul. 11773 (Дарниць- 
кий р-н). Пролягає від Шев- 
ченка, вул. та Лермонтова, 
вул. до Воровського, вул. 

 
Франка Івана вулиця; 
Франко Ивана, ул.; Franka 
Ivana, vul. 11774 (Шевчен- 
ківський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про впорядкування наймену- 
вань площ, вулиць та провулків м. Києва» 
від 06.12.1944 № 286/2. Пролягає від Ярос- 
лавів Вал, вул. до Шевченка Тараса, бульв. 
Прилучаються: Чапаєва, вул., Хмельниць- 
кого Богдана, вул., Ботанічна пл. 

 
Франка Івана площа; 
Франко Ивана, пл.; Franka 
Ivana, pl. 11775 (Печерський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про впорядкування найменувань площ, 

вулиць та провулків м. Києва» від 
06.12.1944 № 286/2. Розташована між Горо- 
децького Архітектора, вул., Ольгинською 
вул. та Станіславського, вул. 

 
Франка Івана провулок; 
Франко Ивана, пер.; Franka 
Ivana, prov. 11776 (Дарниць- 
кий р-н). Пролягає від 
Франка Івана, вул. до кінця 
забудови. 

 
Франка Івана 1 провулок; 
Франко Ивана, 1 пер.; Franka 
Ivana, 1 prov. 12667 (Дар- 
ницький р-н). Пролягає від 
Франка Івана, вул. до кінця 
забудови (Бортничі). 

 
Франка Івана 2 провулок; 
Франко Ивана, 2 пер.; Franka 
Ivana, 2 prov. 12668 (Дар- 
ницький р-н). Пролягає від 
Франка Івана, пров. до кінця 
забудови (Бортничі). 

 
Франка Івана 3 провулок; 
Франко Ивана, 3 пер.; Franka 
Ivana, 3 prov. 12669 (Дар- 
ницький р-н). Пролягає від 
Франка Івана, пров. до кінця 
забудови (Бортничі). 

 
Франка Івана 4 провулок; 
Франко Ивана, 4 пер.; Franka 
Ivana, 4 prov. 12670 (Дар- 
ницький р-н). Пролягає від 
Франка Івана, вул. до кінця 
забудови (Бортничі). 

 
Фролівська вулиця; Фро- 
ловская ул.; Frolivska vul. 
11777 (Подільський р-н). Су- 
часна назва з 1920. Пролягає 
від Контрактової пл. і При- 
тисько-Микільської  вул.  до 

Андріївського узвозу. Прилучаються: Бори- 
чів Тік, вул., Фролівський пров. 
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Фролівський провулок; 
Фроловский пер.; Frolivskyi 
prov. 11778 (Подільський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   депутатів   трудящих 

«Про перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Фролівської 
вул. від кінця забудови до Замкової гори. 

 
Фрометівська вулиця; 
Фрометовская ул.; Frome- 
tivska vul. 11779 (Голосіїв- 
ський р-н). Виникла у 2-й 
пол. 19 ст. Пролягає від 
початку забудови до Чер- 

вонозоряного просп. Прилучаються: 
проїзд до Червонозоряного просп., Тихо- 
нівський пров., Фрометівський узвіз. 

 
Фрометівський узвіз; Фро- 
метовский спуск; Frometiv- 
skyi uzviz 11780 (Голосіїв- 
ський р-н). Виник у 2-й пол. 
19 ст. Пролягає від Фрометів- 
ської вул. до Кіровоградської 

вул. Прилучається Ясинуватський пров. 
 

Фруктова вулиця; Фрук- 
товая ул.; Fruktova vul. 
11781 (Подільський р-н). 
Виникла на поч. 20 ст. Про- 
лягає від Шполянської вул. 
до Тагільської вул. Прилу- 

чається Рясний пров. 
 

Фрунзе вулиця; Фрунзе, ул.; 
Frunze, vul. 11782 (Дарниць- 
кий р-н). Пролягає від Лісної 
вул. до кінця забудови. При- 
лягає Озерна вул. 

 
Фрунзе вулиця; Фрунзе, ул.; 
Frunze, vul. 11783 (Деснян- 
ський р-н). Пролягає від Ле- 
ніна, вул. до Кірова, вул. 
Прилучається Дзержинсько- 
го, вул. 

 
Фрунзе вулиця; Фрунзе, 
ул.; Frunze, vul. 11785 (По- 
дільський р-н, Оболон- 
ський р-н, Шевченківський 
р-н). Постанова виконавчо- 
го комітету Київської місь- 

кої ради депутатів трудящих «Про впоряд- 
кування найменувань площ, вулиць та 
провулків м. Києва» від 06.12.1944 № 286/2. 
Сучасна назва з 1935. Пролягає від Ярос- 
лавської вул. до Білицької вул. Прилуча- 
ються: Щекавицька вул., Цимлянський 
пров., Введенська вул., Оболонська вул., 
Нижньоюрківська вул., Юрківська вул., 
Оленівська вул., Мильний пров. (двічі), За- 
водська вул., Богуславський узвіз, Нахімо- 
ва, вул., Хвойки Вікентія, вул., Смородин- 
ський узвіз, Подільський узвіз, Тульчин- 
ська вул., Терьохіна Олексія, вул., Теліги 
Олени, вул., Петропавлівська вул., Рилєє- 
ва, вул., Московський просп., Куренівська 
вул., Цукровий пров., Сирецька вул., 
Петропавлівська, пл., Бондарський пров. 

 
Фурманова вулиця; Фур- 
манова, ул.; Furmanova, vul. 
11786 (Солом’янський р-н). 
Пролягає від Стадіонного 
пров. до Лукашевича Ми- 
коли,   вул.   Прилучається 

Брюлова, вул. 
 

Фучика Юліуса вулиця; 
Фучика Юлиуса, ул.; Fuchy- 
ka Yuliusa, vul. 11787 (Соло- 
м’янський р-н). Рішення ви- 
конавчого   комітету   Київ- 

ської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про найменування та перейменування 
вулиць  і  площ  м.  Києва»  від  26.01.1961 
№ 146. Пролягає від Повітрофлотського 
просп. до Уманської вул. Прилучається То- 
полева вул.
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Харківська площа; Харь- 
ковская пл.; Kharkivska pl. 
11788 (Дарницький р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської  міської 
ради  депутатів   трудящих 

«Про впорядкування найменувань та пе- 
рейменувань вулиць і площ м. Києва» від 
21.03.1977 № 410. Розташована між Хар- 
ківським шосе,  Старобориспільською 
вул., Бориспільським шосе, Світлою вул., 
Колекторною вул. і Бажана Миколи, 
просп. 

 
Харківське шосе; Харьков- 
ское шоссе; Kharkivske 
shose 11789 (Дніпровський 
р-н, Дарницький р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць м. Києва» від 
13.10.1959 № 1710. Пролягає від Ленінград- 
ської пл. до Харківської пл. Прилучають- 
ся: Празька вул., Гашека Ярослава, бульв., 
Березнева вул., Фанерна вул., шляхопровід 
через залізницю, Привокзальна вул., Те- 
пловозна вул., Здолбунівська вул., Кравчу- 
ка Михайла, вул., Сімферопольська вул., 
Російська вул., Тростянецька вул., Брац- 
лавська, вул., Кронштадтська вул., Томаш- 
пільська вул., Молочанський пров., Моло- 
чанська вул., Заміський пров., Диканський 
пров., Вербицького Архітектора, вул., Гру- 
зинська вул., Грузинський пров., Вірмен- 
ський пров., Вірменська вул., Харківський 
пров., Ялинковий пров., Чернігівський 
пров., Чернігівська вул., Бажана Миколи, 
просп. 

Харківський провулок; 
Харьковский пер.; Kharkiv- 
skyi prov. 11790 (Дарниць- 
кий р-н). Рішення виконав- 
чого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 
дящих «Про найменування 

міських вулиць» від 29.12.1953 № 2610. 
Пролягає від Харківського шосе до тупи- 
ка. Прилучається Ташкентська вул. 

 
Хвойки Вікентія вулиця; 
Хвойки Викентия, ул.; 
Khvoiky Vikentiia, vul. 
11791 (Подільський р-н, 
Оболонський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 

ської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про  найменування  та  перейменування 
вулиць  і  площ  м.  Києва»  від  30.12.1962 
№ 2216.  Пролягає  від  Фрунзе,  вул.  до 
Аляб’єва,  вул.  Прилучаються:  Дмитрів- 
ська вул., Новокостянтинівська вул. 

 
Хмельницька вулиця; 
Хмельницкая ул.; Khmel- 
nytska vul. 11793 (Свято- 
шинський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про найменування та пере- 
йменування вулиць і площ м. Києва» від 
29.10.1963 № 1665. Пролягає від Огарьова, 
вул. і Тернопільської вул. до Степанченка 
Василя, вул. Прилучаються: Вітрука Гене- 
рала, вул., Пантелькіна Анатолія, вул. 

 
Хмельницького Богдана ву- 
лиця; Хмельницкого Богдана, 
ул.; Khmelnytskoho Bohdana, 
vul. 11794 (Деснянський р-н). 
Пролягає від Електротехніч- 
ної вул. до Крайньої вул. 

 
Хмельницького Богдана 
вулиця; Хмельницкого Бог- 
дана, ул.; Khmelnytskoho 
Bohdana, vul. 11795 (Шевчен- 
ківський р-н). Розпоряджен- 
ня Київської міської ради на- 
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родних депутатів та Київської міської 
державної адміністрації «Про повернення ву- 
лицям історичних назв, перейменування 
парків культури та відпочинку, станцій ме- 
тро» від 02.02.1993 № 16/116. Пролягає від 
Хрещатик, вул. до Гончара Олеся, вул. При- 
лучаються: Пушкінська вул., Терещенківська 
вул., Володимирська вул., Лисенка, вул., Ле- 
онтовича, вул., Франка Івана, вул., Пирогова, 
вул., Коцюбинського Михайла, вул. 

 

 
Холмогорська вулиця; Хол- 
могорская ул.; Kholmohorska 
vul. 11796 (Голосіївський р-н). 
Рішення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради де- 
путатів трудящих «Про на- 

йменування міських вулиць» від 29.12.1953 
№ 2610. Пролягає від Мистецької вул. до Хол- 
могорського пров., утворює форму півкола. 
Прилучаються: сходи до Кайсарова, вул., 
Мистецька вул. (друге прилучення). 

 
Холмогорський провулок; 
Холмогорский пер.; Khol- 
mohorskyi prov. 11797 (Голо- 
сіївський р-н). Виник у серед. 
20 ст. Пролягає від Мистець- 
кої   вул.   до   Краматорської 

вул. Прилучається Холмогорська вул. 
 

Хорива вулиця; Хорива, 
ул.; Khoryva, vul. 11798 (По- 
дільський   р-н).   Відома   з 
19 ст. Пролягає від Жит- 
ньоторзької вул. до 
Набережно-Хрещатицької 

вул. Прилучаються: Притисько-Микіль- 
ська вул., Костянтинівська вул., Межигір- 
ська вул., Хорива, пров., Волоська вул., По- 
чайнинська вул. 

 
Хорива провулок; Хори- 
ва, пер.; Khoryva, prov. 
11799 (Подільський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про перейменування 
вулиць м. Києва» від 05.07.1955 № 857. Ви- 
ник у серед. 19 ст. Пролягає від Спаської 
вул. до Хорива, вул. 

 
Хорольська вулиця; Хо- 
рольская ул.; Khorolska vul. 
11800 (Дніпровський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Сиваської 
вул. до кінця забудови. Прилучаються: 
Двінська вул., Лобачевського, вул., Карме- 
люка Устима, пров., Сосницька вул., 
Астраханський пров. 

 
Хорольський провулок; 
Хорольский пер.; Khorolskyi 
prov. 11801 (Дніпровський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   депутатів   трудящих 

«Про найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Сиваської 
вул. до кінця забудови. Прилучається Двін- 
ська вул. 

 
Хортицька вулиця; Хор- 
тицкая ул.; Khortytska vul. 
11802 (Голосіївський р-н). 
Пролягає від Закарпатської 
вул. до кінця забудови. 

 
Хортицький провулок; 
Хортицкий пер.; Khortyt- 
skyi prov. 11803 (Голосіїв- 
ський р-н). Постанова бюро 
Київського міського комі- 
тету Компартії України та 

виконкому Київської міської ради депута- 
тів трудящих «Про найменування та пере- 
йменування вулиць міста Києва» від 
15.07.1958 № 1249. Пролягає від Ягідної 
вул. до кінця забудови. 
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Хотівська вулиця; Хотов- 
ская ул.; Khotivska vul. 11804 
(Голосіївський р-н). Проля- 
гає від Деміївської вул. до 
Гатної вул. 

 
Хотянівська вулиця; Хо- 
тяновская ул.; Khotianivska 
vul. 12622 (Деснянський р-
н, ур. Городище). Проля- 
гає від Деснянської вул. до 
Єдності, вул. 

 
Хотянівська вулиця; Хо- 
тяновская ул.; Khotianivska 
vul. 11805 (Оболонський р-
н, ТІЗ «Чорнобилець 
2005»). Рішення Київської 
міської  ради  «Про  найме- 

нування вулиць в Оболонському  районі 
м. Києва» від 14.07.2011 № 374/5761. Проля- 
гає від Вербної вул. до кінця забудови. 
Прилучаються: Абрикосова вул., Сетомль- 
ська вул. 

 
Хохлова Костянтина ву- 
лиця; Хохлова Константи- 
на, ул.; Khokhlova Kostian- 
tyna, vul. 11806 (Голосіїв- 
ський р-н). Рішення Київ- 
ської   міської   ради   «Про 

найменування нових вулиць у мікрорайоні 
Чапаєвка в Голосіївському районі міста 
Києва» від 25.05.2011 № 189/5576. Пролягає 
від початку забудови до Бродівської вул. 
Прилучаються: Радченко Клавдії, вул., Ря- 
бова Олега, вул. 

 
Хохлових Сім’ї вулиця; 
Хохловых Семьи, ул.; Kho- 
khlovykh Simi, vul. 11807 
(Шевченківський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць м. Києва» від 
27.12.1971 № 2061. Пролягає від Дегтярів- 

ської вул. до Мельникова, вул. Прилуча- 
ються: Якіра, вул., Дорогожицька вул. 

 
Хрещатик вулиця; Креща- 
тик, ул.; Khreshchatyk, vul. 
11808 (Печерський р-н, 
Шевченківський р-н). Пос- 
танова Президії Київської 
міської   ради   робітничих, 

селянських та червоноармійських депута- 
тів «Про перейменування вулиць» від 
13.07.1937 № 789/14. Пролягає від Європей- 
ської пл. до Бессарабської пл. і Шевченка 
Тараса, бульв. Прилучаються: Володимир- 
ський узвіз, Грушевського Михайла, вул., 
Трьохсвятительська вул., Інститутська 
вул., Незалежності Майдан, Городецького 
Архітектора, вул., Прорізна вул., Хмель- 
ницького Богдана, вул. 

 
Хутірська вулиця; Хутор- 
ская ул.; Khutirska vul. 
11809 (Голосіївський р-н). 
Пролягає від Хутірського 
пров. до Золотоніської вул. 

 
Хутірський провулок; Ху- 
торской пер.; Khutirskyi prov. 
11810 (Голосіївський р-н). 
Виник у серед. 20 ст. Проля- 
гає від Армійської вул. до Зо- 
лотоніської   вул.   Прилуча- 

ються: Хутірська вул., Корчуватська вул. 
Проходить вздовж Голосіївського лісу. 

 
Хутоярівський провулок; 
Хутояровский пер.; Khutoia- 
rivskyi prov. 11811 (Голосіїв- 
ський р-н). Виник у кін. 19 ст. 
Пролягає від Козацької вул. 
до тупика. 

 
Царика Григорія вулиця; 
Царика Григория, ул.; Tsa- 
ryka Hryhoriia, vul. 11812 
(Печерський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
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ської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про впорядкування найменувань та пере- 
йменування вулиць м. Києва» від 16.12.1974 
№ 1476. Пролягає від Гайцана Миколи, 
вул. до Суворова, вул. 

 
Цвєтаєвої Марини вули- 
ця; Цветаевой Марины, ул.; 
Tsvietaievoi Maryny, vul. 
11813 (Деснянський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

народних депутатів «Про найменування 
нових  вулиць  в  м.  Києві»  від  18.08.1987 
№ 841. Пролягає від Закревського Миколи, 
вул. до Бальзака Оноре де, вул. Прилуча- 
ється Маяковського Володимира, просп. 

 
Цегельна вулиця; Цегель- 
ная ул.; Tsehelna vul. 11814 
(Дніпровський р-н). Сучас- 
на назва з 1959. Пролягає 
від Луначарського, пров. до 
Комбінатної вул. 

 
Цегельний провулок; Це- 
гельный пер.; Tsehelnyi 
prov. 11815 (Голосіївський 
р-н). Сучасна назва з 1958. 
Пролягає від Червонопра- 
порної вул. до тупика. 

 
Центральна вулиця; Цен- 
тральная ул.; Tsentralna vul. 
11485 (Дарницький р-н). 
Пролягає від Зарічної вул. 
до межі міськради. Прилу- 
чаються:  Садова  136  вул., 

Садова 182 вул., Садова 137 вул., Садова 
138 вул., Садова 139 вул., Садова 49а вул., 
Садова 49 вул., Садова 50 вул., Садова 50а 
вул., Садова 51 вул., Садова 52 вул., Садова 
53 вул., Колекторна Садова 53а вул., Садова 
54 вул., Садова 55 вул., Садова 56 вул., Са- 
дова 57 вул., Садова 58 вул., Садова 59 вул., 
Садова 60 вул., Садова 61 вул., Садова 62 
вул., Садова 63 вул., Садова 64 вул., Садова 
65 вул., Садова 66 вул., Садова 67 вул., Са- 

дова 68 вул., Садова 69 вул., Садова 70 вул., 
Садова 71 вул., Садова 72 вул., Садова 73 
вул., Садова 73а вул., Садова 161 вул., Садо- 
ва 162 вул., Садова 163 вул., Садова 164 
вул., Садова 165 вул., Садова 166 вул., Садо- 
ва 167 вул., Садова 168 вул., Садова 93 вул., 
Ентузіастів 1 вул., Ентузіастів 2 вул., Енту- 
зіастів 3 вул., Садова 94 вул., Ентузіастів 4 
вул., Садова 95 вул., Ентузіастів 5 вул., Са- 
дова 96 вул., Східна вул., Садова 112 вул., 
Садова 118а вул., Садова 118 вул., Садова 
119 вул., Садова 120 вул., Садова 121 вул., 
Садова 122 вул., Лугова 2 вул., Садова 123 
вул., Лугова 3 вул., Садова 124 вул., Лугова 
4 вул., Лугова 5 вул., Лугова 6 вул., Лугова 7 
вул., Садова 128 вул., Лугова 9 вул., Лугова 
10 вул., Озерна 4 вул., Лугова 11 вул., Луго- 
ва 12 вул., Лугова 13 вул., Лугова 14 вул., 
Садова 6 вул., Садова 5 вул., Садова 4 вул., 
Садова 3 вул., Садова 2 вул., Садова 1 вул., 
Мисливська вул. 

 
Центральна вулиця; Цен- 
тральная ул.; Tsentralna vul. 
12450 (Дніпровський р-н, 
СТ «Райдужне»). Пролягає 
від Лінії 1 до Зеленої вул. 

 
Центральна вулиця; Цен- 
тральная ул.; Tsentralna vul. 
12605  (Оболонський  р-н, 
СТ «Хутір Редьки-1»). Про- 
лягає від Квіткової вул. до 
кінця забудови. 

 
Центральна вулиця; Цен- 
тральная ул.; Tsentralna vul. 
12059 (Шевченківський р-н, 
СТ «Зелений куточок»). Про- 
лягає від Туполєва Академі- 
ка, вул. до Стеценка, вул. 

 
Центральна Садова вули- 
ця; Центральная Садовая 
ул.; Tsentralna Sadova vul. 
12406 (Дніпровський р-н, 
СТ «Арсеналець-1», «Буді- 
вельник  КІБІ»,  «Водник», 

292 
 



 

 

«ДВРЗ»,   «Деревообробник»,   «Електрон», 
«Енергетик», «Енергетик РВК», «Жовтень», 
«Затока»,   «Здоров’я»,   «Золотий   Ренет», 
«Зоря»,  «Кооператор»,  «Локомотив»,  «Ло- 
тос», «Машинобудівник», «Наука», «Плано- 
вик», «Радист», «Рубін», «Русанівець», «Ру- 
санівський   Політехнік»,   «Сад-Будівник», 
«Сад-Машинобудівник», «Сілікатчик», «Су- 
путник», «Трамвайник», «Труд», «Урожай», 
«Фільм»). Пролягає від Комбінатної вул. до 
Дамбової  вул.  Прилучаються:  Садовий  5 
пров., Садовий 4 пров., Садовий 3 пров., Са- 
довий 2 пров., Садовий 1 пров., Садова 1 
вул., Садова 2 вул., Садова 3 вул., Садова 4 
вул., Садова 5 вул., Садова 6 вул., Садова 7 
вул., Садова 8 вул., Садова 9 вул., Садова 10 
вул., Садова 11 вул., Садова 12 вул., Садова 
13 вул., Садова 14 вул., Садова 15 вул., Садо- 
ва 16 вул., Садова 17 вул., Садова 18 вул., Са- 
дова 19 вул., Садова 20 вул., Садова 21 вул., 
Садова 22 вул., Садова 23 вул., Садова 24 
вул., Садова 25 вул., Садова 26 вул., Садова 
27 вул., Садова 28 вул., Садова 29 вул., Садо- 
ва 30 вул., Садова 31 вул., Садова 32 вул. 

 
Цеткін Клари вулиця; Цет- 
кин Клары, ул.; Tsetkin 
Klary, vul. 12739 (Оболон- 
ський р-н). Постанова бюро 
Київського міського комі- 
тету Компартії України та 

виконкому Київської міської ради депута- 
тів трудящих «Про найменування та пере- 
йменування вулиць міста Києва» від 
15.07.1958 № 1249. Пролягає від Дніпровод- 
ської вул. до кінця забудови (селище ДВС). 

 
Цимбалів Яр вулиця; Цим- 
балов Яр, ул.; Tsymbaliv Yar, 
vul. 11816 (Голосіївський р-
н). Виникла у 2-й пол. 19 
ст. Пролягає від Голосіїв- 
ської вул. та Кошового Оле- 

га, вул. до кінця забудови (з проходом до 
Уральської вул.). Прилучаються: Якубов- 
ських Родини, пров., Інгульський пров., 
Уральський пров., Райгородський пров., 
Цимбалів Яр, пров. (двічі), Снайперська 
вул., Бойова вул. (двічі). 

Цимбалів Яр провулок; 
Цимбалов Яр, пер.; Tsymba- 
liv Yar, prov. 11817 (Голосіїв- 
ський р-н). Відомий з 1-ї чв. 
20 ст. Пролягає від Цимба- 
лів   Яр,   вул.   до   Науки, 

просп. (з’єднується сходами). Прилучають- 
ся: Малокитаївська вул., Оскольська вул. 

 
Цимлянський провулок; 
Цимлянский пер.; Tsymlian- 
skyi prov. 11818 (Поділь- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про зміну найменувань вулиць» 
від 03.01.1952 № 5. Пролягає від Фрунзе, 
вул. до кінця забудови. 

 
Цитадельна вулиця; Цита- 
дельная ул.; Tsytadelna vul. 
11819 (Печерський р-н). По- 
станова виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради де- 
путатів     трудящих     «Про 

впорядкування найменувань площ, вулиць 
та провулків м. Києва» від 06.12.1944 № 286/2. 
Пролягає від Лаврської вул. до Московської 
вул. Прилучається Лейпцизька вул. 

 
Цілинна вулиця; Целинная 
ул.; Tsilynna vul. 11820 (Го- 
лосіївський р-н). Сучасна 
назва з 1957. Пролягає від 
Столичного шосе до Бродів- 
ської вул. 

 
Ціолковського вулиця; Ци- 
олковского, ул.; Tsiolkovsko- 
ho, vul. 11821 (Голосіївський 
р-н). Рішення виконавчого ко- 
мітету Київської міської ради 
депутатів трудящих «Про на- 

йменування  міських  вулиць»  від  29.12.1953 
№ 2610. Пролягає від Стратегічного шосе до 
Малокитаївської вул. Прилучаються: Осколь- 
ський пров., Ціолковського, пров. 
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Ціолковського провулок; 
Циолковского, пер.; Tsiolkov- 
skoho, prov. 11822 (Голосіїв- 
ський р-н). Рішення виконав- 
чого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування міських вулиць» 
від 29.12.1953 № 2610. Пролягає від Ціолков- 
ського, вул. до Малокитаївської вул. 

 
Цукровий провулок; Цук- 
ровый пер.; Tsukrovyi prov. 
11823 (Подільський р-н). 
Виник у серед. 20 ст. Про- 
лягає від Фрунзе, вул. до 
Копилівської вул. 

 
Цулукідзе вулиця; Цулуки- 
дзе, ул.; Tsulukidze, vul. 11824 
(Шевченківський р-н). Сучас- 
на назва з 1955. Пролягає від 
Черкаської вул. до тупика. 

 
Цюрупинська вулиця; Цю- 
рупинская ул.; Tsiurupynska 
vul. 11825 (Шевченківський 
р-н). Пролягає від Бабушкі- 
на, вул. до Уссурійської вул. 

 
Чаадаєва Петра вулиця; 
Чаадаева Петра, ул.; Chaa- 
daieva Petra, vul. 11827 (Дні- 
провський р-н). Постанова 
Президії Київської міської 
ради    робітничих,    селян- 

ських та червоноармійських депутатів «Про 
перейменування вулиць м. Києва» від 
11.11.1938 № 1082/6. Пролягає від Сагайдака 
Степана, вул. до Каховської вул. Прилуча- 
ються: Луначарського Анатолія, вул., Золо- 
та вул. 

 
Чаадаєва Петра вулиця; 
Чаадаева Петра, ул.; Chaa- 
daieva Petra, vul. 11826 (Свя- 
тошинський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 

ської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про найменування та перейменування 
вулиць м. Києва» від 27.12.1971 № 2061. 
Пролягає від Якуба Коласа, вул. до Жме- 
ринської вул. 

 
Чабанівська вулиця; Ча- 
бановская ул.; Chabanivska 
vul. 11828 (Голосіївський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про найменування та перейменування 
вулиць  і  площ  м.  Києва»  від  26.08.1963 
№ 1247. Пролягає від Глушкова Академі- 
ка, просп. до кінця забудови. 

 
Чавдар Єлизавети вули- 
ця; Чавдар Елизаветы, ул.; 
Chavdar Yelyzavety, vul. 
11829 (Дарницький р-н). Рі- 
шення Київської міської 
ради  «Про  найменування 

вулиць    у    м.    Києві»    від    29.10.2009 
№ 530/2599. Пролягає від Бажана Миколи, 
просп. до Гмирі Бориса, вул. 

 
Чайківська вулиця; Чай- 
ковская ул.; Chaikivska vul. 
11830  (Святошинський р-
н). Рішення Київської 
міської ради «Про найме- 
нування вулиць у м. Києві» 

від 25.05.2011 № 190/5577. Пролягає від 
Любимівської вул. до кінця забудови. 
Прилучаються: Личанська вул., Ситняків- 
ська вул., Северинівська вул., Музичан- 
ська вул. 

 
Чайкіної Лізи вулиця; 
Чайкиной Лизы, ул.; Chai- 
kinoi Lizy, vul. 11831 (Пе- 
черський р-н). Пролягає від 
Звіринецької вул. до Дубен- 
ської вул. 
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Чайковського вулиця; Чай- 
ковского, ул.; Chaikovskoho, 
vul. 11832 (Дарницький р-н). 
Пролягає від Польової вул. 
до проїзду без назви. 

 
Чалого Михайла вулиця; 
Чалого Михаила, ул.; Cha- 
loho Mykhaila, vul. 11833 
(Святошинський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць, площ та парків 
міста» від 21.11.1961 № 2259. Пролягає від 
Брест-Литовського шосе до кінця забудо- 
ви. Прилучаються: Жовтнева вул., Гераси- 
менка Костя, вул. 

 
Чапаєва вулиця; Чапаева, 
ул.; Chapaieva, vul. 11834 
(Дарницький р-н). Проля- 
гає від Демидівської вул. до 
Лісної вул. 

 
Чапаєва вулиця; Чапаева, 
ул.; Chapaieva, vul. 11835 
(Шевченківський р-н). По- 
станова Президії Київської 
міської ради робітничих, 
селянських  та  червоноар- 

мійських депутатів «Про перейменування 
вулиць м. Києва» від 11.11.1938 № 1082/6. 
Постанова виконавчого комітету Київської 
міської ради депутатів трудящих «Про 
впорядкування найменувань площ, вулиць 
та  провулків  м.  Києва»  від  06.12.1944 
№ 286/2. Пролягає від Франка Івана, вул. 
до Коцюбинського Михайла, вул. 

трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць міста Києва» від 15.07.1958 
№ 1249. Пролягає від Столичного шосе 
(двічі, утворюючи форму півкола). Прилу- 
чаються: Плещеєва, вул., Новопирогівська 
вул., Охотський пров. 

 
Чаплигіна вулиця; Чап- 
лыгина, ул.;  Chaplyhina, 
vul. 11837 (Шевченківський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про перейменування вулиць м. Києва» 
від 05.07.1955 № 857. Пролягає від Чаплигі- 
на, пров. до Ольжича, вул. Прилучаються: 
Полянська вул., Грозненська вул. 

 
Чаплигіна провулок; Чап- 
лыгина, пер.; Chaplyhina, 
prov. 11838 (Шевченківський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   депутатів   трудящих 

«Про перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Бакинської 
вул. до кінця забудови. Прилучаються: Ча- 
плигіна, вул., Бугорна вул. 

 

 

Чапаєвське шосе; Чапаев- 
ское шоссе; Chapaievske 
shose. 11836 (Голосіївський 
р-н). Постанова бюро Київ- 
ського міського комітету 
Компартії  України  та  ви- 

конкому Київської міської ради депутатів 

Челюскінців вулиця; Че- 
люскинцев, ул.; Cheliuskin- 
tsiv, vul. 11839 (Дарниць- 
кий р-н). Пролягає від Ко- 
цюбинського, вул. до Лу- 
гової  вул.  Прилучаються: 

Маркса Карла, вул., Котовського, пров. 
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Челябінська вулиця; Челя- 
бинская ул.; Cheliabinska vul. 
11840 (Дніпровський р-н). Рі- 
шення виконавчого комітету 
Київської міської ради депу- 
татів трудящих «Про найме- 

нування   міських   вулиць»   від   29.12.1953 
№ 2610. Пролягає від початку забудови до 
Луначарського Анатолія, вул. та Каховської 
вул. Прилучається Мільчакова Олександра, 
вул. 

 
Червона вулиця; Красная 
ул.; Chervona vul. 11841 
(Солом’янський р-н). Проля- 
гає від Крутогірної вул. до 
Пржевальського, вул. При- 
лучаються: Рибна вул., До- 

бросусідський пров., Червоний пров. 
 

Червона Калина вулиця; 
Червоная Калина, ул.; Cher- 
vona Kalyna, vul. 12651 (Дар- 
ницький р-н). Рішення Київ- 
ської міської ради «Про 
затвердження назв вулиць та 

провулків у Дарницькому, Дніпровському, 
Деснянському районах м. Києва» від 
27.05.2010 № 814/4252. Пролягає від Польо- 
вої вул. до кінця забудови, паралельно Бузи- 
новій вул. (Бортничі). 

 
Червона Пресня площа; 
Красная Пресня, пл.; Chervo- 
na Presnia pl. 12702 (Поділь- 
ський р-н). Сучасна назва з 
1982. Розташована між Кос- 
тянтинівською  вул.,  Межи- 

гірською вул., Щекавицькою вул. 
 

Червоний провулок; Крас- 
ный пер.; Chervonyi prov. 
11842 (Солом’янський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Крутогірної 
вул. до Червоної вул. Прилучаються: Рибна 
вул., Добросусідський пров. 

 
 

Червоноармійська вулиця; 
Красноармейская ул.; Cher- 
vonoarmiiska vul. 11844 
(Дарницький р-н). Пролягає 
від Лугової вул. до Авто- 
транспортної вул. Прилуча- 

ються: Енгельса, вул., Калініна, вул., Горь- 
кого, вул., Свердлова, вул., Комуністична 
вул., Лютнева вул., Комсомольська вул., 
Дружби, вул. 

 
Червоноармійський прову- 
лок; Красноармейский пер.; 
Chervonoarmiiskyi prov. 11845 
(Голосіївський р-н). Проля- 
гає від Московської пл. до 
Грінченка Миколи, вул. 
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Червоноармійський 1 про- 
вулок;  Красноармейский  1 
пер.;    Chervonoarmiiskyi    1 
prov. 12740 (Дарницький р-н). 
Пролягає від Червоноармій- 
ської вул. до Березневої вул. і 
Горького, вул. 

 
Червоноармійський 2 про- 
вулок;  Красноармейский  2 
пер.;    Chervonoarmiiskyi    2 
prov. 12741 (Дарницький р-н). 
Рішення   Київської   міської 
ради від 24.04.2003 № 406/566. 

Пролягає від Червоноармійської вул. вздовж 
оз. Заплавне до кінця забудови. 

 
Червоногвардійська вули- 
ця; Красногвардейская ул.; 
Chervonohvardiiska vul. 11846 
(Деснянський р-н, Дніпров- 
ський р-н). Рішення виконав- 
чого комітету Київської місь- 

кої ради депутатів трудящих «Про 
найменування міських вулиць» від 29.12.1953 
№ 2610. Пролягає від Броварського просп. до 
Азербайджанської вул. Прилучаються: По- 
пудренка, вул., Краківська вул., Гагаріна 
Юрія, просп., Червоноткацька вул., Магніто- 
горський пров., Верховної Ради, бульв., Чер- 
воногвардійський пров., Карельський пров., 
Усенка Павла, вул. 

 
Червоногвардійський прову- 
лок; Красногвардейский  пер.; 
Chervonohvardiiskyi prov. 11847 
(Деснянський р-н, Дніпров- 
ський р-н). Рішення виконавчо- 
го комітету Київської міської 

ради депутатів трудящих «Про перейменуван- 
ня вулиць м. Києва» від 05.07.1955 № 857. Про- 
лягає від Червоногвардійської вул. до Віскозної 
вул. Прилучається Магнітогорська вул. 

 
Червонозаводська вулиця; 
Краснозаводская ул.; Cher- 
vonozavodska vul. 11848 (Свя- 
тошинський р-н). Пролягає 
від Горбачова Омеляна, вул. 
до Кулібіна, вул. 

Червонозаводський прову- 
лок; Краснозаводской пер.; 
Chervonozavodskyi prov. 
11849 (Святошинський р-н). 
Пролягає від Стрийської вул. 
до Горбачова Омеляна, вул. і 

Кулібіна, вул. Прилучається Кулібіна, пров. 
 

Червононозоряний прос- 
пект; Краснозвездный просп.; 
Chervonozorianyi prosp. 11850 
(Солом’янський р-н, Голосіїв- 
ський р-н). Рішення виконав- 
чого комітету Київської місь- 

кої ради депутатів трудящих «Про 
впорядкування найменувань та переймену- 
вання вулиць м. Києва» від 16.12.1974 № 1476. 
Пролягає від Севастопольської пл. до Москов- 
ської пл. Прилучаються: Вузівська вул., Брян- 
ська вул., Кривоноса Максима, вул., Червоно- 
партизанська вул., Білгородська вул., 
Олексіївська вул., Озерна вул., Горовиця, вул., 
Златопільська вул., Пироговського Олексан- 
дра, вул., Гаріна Бориса, вул., Донська вул. (1-е 
прилучення), Головка Андрія, вул., Оборонна 
вул., Донський пров., Народна вул., Новона- 
родний пров., Крутогірна вул., проїзд без назви 
до Крутогірної вул., Похила вул., Кіровоград- 
ська вул., Кайсарова, вул., Пролетарська вул., 
Мистецька вул., проїзд без назви до Кустанай- 
ської вул., Балакірева, вул., Балакірева, пров., 
Гулака-Артемовського, пров., проїзд до Фро- 
метівської вул., Деміївська вул. 

 
Червонопартизанська ву- 
лиця; Краснопартизанская 
ул.;  Chervonopartyzanska 
vul. 11851 (Солом’янський р-
н). Пролягає від Кривоно- 
са Максима, пров. до Черво- 

нозоряного просп. Прилучається 
Преображенська, вул. 

 
Червонопільська вулиця; 
Краснопольская ул.; Cher- 
vonopilska vul. 11852 (По- 
дільський р-н). Рішення ви- 
конавчого  комітету  Київ- 
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ської  міської  ради  депутатів  трудящих 
«Про перейменування вулиць м. Києва» 
від 05.07.1955 № 857. Пролягає від Запа- 
динської вул. до Світлицького, вул. Прилу- 
чаються: Галицька вул., Вітряні Гори, вул., 
Межова вул., Бестужева, пров. 

 
Червонопрапорна вулиця; 
Краснопрапорная ул.; Cher- 
vonopraporna vul. 11853 (Го- 
лосіївський р-н). Постанова 
бюро Київського міського 
комітету  Компартії  Украї- 

ни та виконкому Київської міської ради де- 
путатів трудящих «Про найменування та 
перейменування вулиць міста Києва» від 
15.07.1958 № 1249. Пролягає від початку за- 
будови (в промзоні) до автомагістралі Київ – 
Дніпропетровськ. Прилучаються: Науки, 
просп., Лауреатська вул., Барикадна вул., За- 
болотного Академіка, вул., Червонопрапор- 
ний пров., Цегельний пров. 

 
Червонопрапорний прову- 
лок; Краснопрапорный пер.; 
Chervonoprapornyi  prov. 
11854 (Голосіївський р-н). Рі- 
шення виконавчого комітету 
Київської міської ради депу- 

татів трудящих «Про перейменування ву- 
лиць м. Києва» від 05.07.1955 № 857. Проля- 
гає від Науки, просп. до тупика. 

 
Червоноткацька вулиця; 
Красноткацкая ул.; Chervo- 
notkatska vul. 11855 (Деснян- 
ський р-н, Дніпровський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету  Київської  міської 

ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання   міських   вулиць»   від   29.12.1953 
№ 2610. Пролягає від Баха Академіка, вул. 
до тупика. Прилучаються: Будівельників, 
пров., Будівельників, вул., Бажова, вул., 
Праці, бульв., Пожарського, вул., Мініна, 
вул., Лебедєва Миколи, вул., Червоногвар- 
дійська вул., Гагаріна Юрія, просп., Магні- 
тогорська вул., Біломорська вул. 

Червонофлотська вулиця; 
Краснофлотская ул.; Cher- 
vonoflotska vul. 11856 (Обо- 
лонський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про перейменування ву- 
лиць м. Києва» від 05.07.1955 № 857. Про- 
лягає від Міської вул. до межі міськради. 
Прилучаються: Лінія 1, Лінія 2, Лінія 3, 
Лінія 4, проїзд без назви до Новикова-При- 
боя, вул. та Курортної вул., Лінія 5, Лінія 6, 
Лінія 7, Лінія 8, Лінія 9, Лінія 10, Лінія 11, 
Лінія 12, Лінія 13, Лінія 14. 

 
Черешневий провулок; 
Черешневый пер.; Cheresh- 
nevyi prov. 11857 (Голосіїв- 
ський р-н). Сучасна назва з 
1951. Пролягає від Науки, 
просп. до тупика. 

 
Черкаська вулиця; Черкас- 
ская ул.; Cherkaska vul. 11858 
(Шевченківський р-н). Про- 
лягає від Магістральної вул. 
до Баумана, вул. Прилуча- 
ються: Сонячна вул., Цулу- 

кідзе, вул. (двічі), прохід до Калинової вул., 
Толбухіна, вул. 

 
Чернишевського вулиця; 
Чернышевского, ул.; Cher- 
nyshevskoho, vul. 11859 (Со- 
лом’янський р-н). Пролягає 
від Відрадного просп. до 
Новопольової  вул.  Прилу- 

чаються: Бориславська вул., Миронівська 
вул., Патріотів, вул., Карпатська вул., Па- 
устовського, вул., Кар’єрна вул., Постова 
вул. 

 
Чернівецька вулиця; Чер- 
новицкая ул.; Chernivetska 
vul. 11860 (Солом’янський 
р-н). Пролягає від Відрад- 
ного  просп.  до  Кар’єрної 
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вул. Прилучаються: Бориславська вул., 
Миронівська вул., Патріотів, вул., Карпат- 
ська вул., Паустовського, вул. 

 
Чернігівська вулиця; Чер- 
ниговская ул.; Chernihivska 
vul. 11861 (Дарницький р-н). 
Виникла у 1-й пол. 20 ст. 
Пролягає від Бажана Мико- 
ли, просп. до Ялинкової вул. 

Прилучаються: Дніпродзержинська вул., 
Горлівська вул., Харківське шосе, Ташкент- 
ська вул., Боровий пров. 

 
Чернігівська вулиця; Чер- 
ниговская ул.; Chernihivska 
vul. 12061 (Дніпровський 
р-н). Пролягає від Раскової 
Марини, вул. до кінця за- 
будови. 

 
Чернігівський провулок; 
Черниговский пер.; Cher- 
nihivskyi prov. 11862 (Дар- 
ницький р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування міських ву- 
лиць» від 29.12.1953 № 2610. Пролягає від 
Харківського шосе до Борового пров. При- 
лучається Ташкентська вул. 

 
Черняховського вулиця; 
Черняховского, ул.; Chernia- 
khovskoho, vul. 11863 (Шев- 
ченківський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про найменування міських ву- 
лиць» від 29.12.1953 № 2610. Рішення вико- 
навчого комітету Київської міської ради де- 
путатів трудящих «Про перейменування 
вулиць м. Києва» від 05.07.1955 № 857. Про- 
лягає від Бабушкіна, вул. до Ружинського 
пров. Прилучаються: Кирпоноса, вул., Ес- 
тонська вул., Шаумяна, вул. (двічі), Ставро- 
польська вул., Краснодарська вул. 

Чеська вулиця; Чешская 
ул.; Cheska vul. 11864 (Пе- 
черський р-н). Постанова 
бюро Київського міського 
комітету Компартії Украї- 
ни та виконкому Київської 

міської ради депутатів трудящих «Про на- 
йменування та перейменування вулиць 
міста Києва» від 15.07.1958 № 1249. Проля- 
гає від Кудрі Івана, вул. до Товарної вул. 
Прилучаються: Дружби Народів, бульв., 
Лубенська вул. 

 
Четверта вулиця; Четвер- 
тая ул.; Chetverta vul. 12571 
(Оболонський р-н, СТ «Чор- 
нобилець-2001»). Пролягає 
від Другої вул. до кінця за- 
будови. 

 
Чехова вулиця; Чехова, ул.; 
Chekhova, vul. 11865 (Дар- 
ницький р-н). Пролягає від 
Чкалова, вул. до Терешкової 
Валентини, вул. Прилуча- 
ються: Чехова, 1 пров., Чехо- 

ва, 2 пров., Жданова, вул. 
 

Чехова 1 провулок; Чехо- 
ва, 1 пер.; Chekhova, 1 prov. 
11866 (Дарницький р-н). 
Пролягає від Чехова, вул. 
до Дяченка Івана, вул. 

 
Чехова 2 провулок; Чехо- 
ва, 2 пер.; Chekhova, 2 prov. 
11867 (Дарницький р-н). 
Пролягає від Чехова, вул. 
до Дяченка Івана, вул. 

 
Чеховський провулок; 
Чеховский пер.; Chekhov- 
skyi prov. 11868 (Шевчен- 
ківський р-н). Сучасна на- 
зва з 1910. Пролягає від 
Гончара Олеся, вул. до Во- 

ровського, вул. 
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Чигиринська вулиця; Чи- 
гиринская ул.; Chyhyrynska 
vul. 11869 (Подільський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Світлиць- 
кого, вул. до Канівської вул. Прилучається 
Золочевська вул. 

 
Чигиринський провулок; 
Чигиринский пер.; Chyhy- 
rynskyi prov. 11870 (Поділь- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих   «Про   перейменування   вулиць 
м. Києва» від 05.07.1955 № 857. Пролягає 
від Межової вул. до тупика. 

 
Чигоріна вулиця; Чигори- 
на, ул.; Chyhorina, vul. 11871 
(Печерський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 
тів трудящих «Про найме- 

нування  міських  вулиць»  від  29.12.1953 
№ 2610. Пролягає від початку забудови до 
Кудрі Івана, вул. Прилучаються: Глазуно- 
ва, вул., Лумумби Патріса, вул., Перспек- 
тивна вул. 

 
Чистяківська вулиця; 
Чистяковская ул.; Chystia- 
kivska vul. 11872 (Свято- 
шинський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про найменування та пе- 
рейменування вулиць м. Києва» від 
20.08.1957 № 1428. Пролягає від Перемоги, 
просп. до кінця забудови. Прилучаються: 
Стрийська вул., Кулібіна, пров., Горбачова 
Омеляна, вул., Чистяківський пров. 

Чистяківський провулок; 
Чистяковский пер.; Chystia- 
kivskyi prov. 11873 (Свято- 
шинський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 

тів трудящих «Про найменування та пере- 
йменування вулиць м. Києва» від 
20.08.1957 № 1428. Пролягає від Чистяків- 
ської вул. до Екскаваторної вул. 

 
Чкалова вулиця; Чкалова, 
ул.; Chkalova, vul. 11874 
(Дарницький р-н). Проля- 
гає від Лісної вул. до Дя- 
ченка Івана, вул. Прилуча- 
ється Чехова, вул., перети- 

нає Демидівська вул. 
 

Чоколівський бульвар; 
Чоколовский бульв.; Cho- 
kolivskyi bulv. 11875 (Со- 
лом’янський р-н). Розпоря- 
дження Київської міської 
ради народних депутатів та 

Київської міської державної адміністрації 
«Про повернення вулицям історичних 
назв, перейменування парків культури та 
відпочинку, станцій метро» від 02.02.1993 
№ 16/116. Пролягає від Повітрофлотського 
просп. та Севастопольської пл. до заліз- 
ничного шляхопроводу над залізничною 
платформою Караваєві Дачі. Прилучають- 
ся: Колективізації, вул., Соціалістична 
вул., Космонавтів, пл., Антонова Авіакон- 
структора, вул., Єреванська вул., Волин- 
ська вул., Пітерська вул., Міцкевича Ада- 
ма, вул., Ушинського, вул., Уманська вул. 

 
Чорнобильська вулиця; 
Чернобыльская ул.; Chorno- 
bylska vul. 11876 (Свято- 
шинський р-н). Постанова 
бюро Київського міського 
комітету  Компартії  Украї- 

ни та виконкому Київської міської ради де- 
путатів трудящих «Про найменування та 
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перейменування вулиць міста Києва» від 
15.07.1958 № 1249. Пролягає від Перемоги, 
просп. до Обухівської вул. Прилучаються: 
Пушиної Феодори, вул., Прилужна вул., Ір- 
пінська вул., Уборевича Командарма, вул. 

 
Чорнобильський прову- 
лок; Чернобыльский пер.; 
Chornobylskyi prov. 11877 
(Святошинський р-н). Про- 
лягає від Уборевича Коман- 
дарма, вул. до Осінньої вул. 

 
Чорновола В’ячеслава ву- 
лиця; Черновола Вячесла- 
ва, ул.; Chornovola Viaches- 
lava, vul. 11878 (Шевченків- 
ський р-н). Рішення Київсь- 
кої міської ради «Про вша- 

нування пам’яті В’ячеслава Чорновола» від 
26.09.2000 № 4/981. Розпорядження Київ- 
ської міської державної адміністрації «Про 
перейменування вулиць на честь М. Задні- 
провського та В. Чорновола» від 07.12.2000 
№ 2188.  Рішення  Київської  міської  ради 
«Про вшанування пам’яті В’ячеслава Чор- 
новола» від 27.03.1999 № 175/276. Пролягає 
від Артема, вул. до Повітрофлотського шля- 
хопроводу (над Перемоги, просп.). Прилуча- 
ються: Дмитрівська вул., Глібова, вул., Золо- 
тоустівська вул., Полтавська вул., Рибалка 
Маршала,  вул.,  Річна  вул.,  Андрющенка, 
вул., Павлівська вул. З’єднана шляхопрово- 
дом з Повітрофлотським просп. 

 
Чорногірська вулиця; Чер- 
ногорская ул.; Chornohirska 
vul. 11879 (Печерський р-н). 
Пролягає від Товарної вул. 
до Залізничного шосе. При- 
лучаються: Тиха вул., Верх- 

ньогірська вул., Менделєєва, вул. 
 

Чорноморська вулиця; 
Черноморская ул.; Chorno- 
morska vul. 11880 (Оболон- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про найменування міських ву- 
лиць» від 29.12.1953 № 2610. Пролягає від 
Аляб’єва, вул. до Корабельної вул. 

 
Чугуївський провулок; Чу- 
гуевский пер.; Chuhuivskyi 
prov. 11881 (Солом’янський 
р-н). Постанова бюро Київ- 
ського міського комітету 
Компартії  України  та  ви- 

конкому Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць міста Києва» від 15.07.1958 
№ 1249. Пролягає від Машинобудівної вул. 
до тупика. Прилучається Виборзька вул. 

 
Чудновського вулиця; 
Чудновского, ул.; Chudnov- 
skoho, vul. 11882 (Дніпров- 
ський р-н). Постанова вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про впорядкування найменувань 
площ, вулиць та провулків м. Києва» від 
06.12.1944 № 286/2. Рішення виконавчого 
комітету Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць і площ м. Києва» від 
26.01.1961 № 146. Пролягає від Возз’єд- 
нання, просп. до Будівельників, вул. При- 
лучається Миру, просп. 

 
Чумака Василя вулиця; 
Чумака Василия, ул.; Chu- 
maka Vasylia, vul. 11883 (Со- 
лом’янський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про найменування та перейме- 
нування  вулиць  м.  Києва»  від  20.08.1957 
№ 1428. Пролягає від Героїв Севастополя, 
вул. до Лепсе Івана, бульв. Прилучається 
Метробудівська вул. 

 
Шалетт Міста вулиця; 
Шалетт Города, ул.; Shalett 
Mista, vul. 11884 (Дніпров- 
ський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради народних депу- 
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татів «Про перейменування вулиць  міс- 
та Києва» від 07.08.1984 № 714. Пролягає від 
Дарницького бульв. до Миропільської вул. 

 
Шамрила Тимофія вули- 
ця; Шамрыло Тимофея, ул.; 
Shamryla Tymofiia, vul. 
11885 (Шевченківський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про найменування та 
перейменування вулиць і площ м. Києва на 
честь міст-героїв Великої Вітчизняної вій- 
ни» від 31.03.1975 № 302. Пролягає від До- 
рогожицької вул. і Ризької вул. до Дегтярів- 
ської вул. і Жабаєва Жамбила, вул. 
Прилучається Гонти Івана, вул. 

 
Шаумяна вулиця; Шаумя- 
на, ул.; Shaumiana, vul. 11886 
(Шевченківський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Черняхов- 
ського, вул. (двічі, утворюючи ламану лі- 
нію). Прилучаються: Ставропольська вул., 
Шаумяна, пров., Краснодарська вул. 

 
Шаумяна провулок; Шау- 
мяна, пер.; Shaumiana, prov. 
11887 (Шевченківський р-н). 
Сучасна назва з 1955. Про- 
лягає від Шаумяна, вул. до 
Черняховського, вул. 

 
Шахтарська вулиця; Шах- 
терская ул.; Shakhtarska vul. 
11888 (Оболонський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Автозавод- 
ської вул. до Дехтяренка Петра, вул. При- 
лучається Коноплянська вул. 

Шевцова Івана вулиця; 
Шевцова Ивана, ул.; Shevt- 
sova Ivana, vul. 11889 (Шев- 
ченківський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депута- 
тів трудящих «Про найме- 

нування    та    перейменування    вулиць 
м. Києва» від 20.10.1966 № 1574. Пролягає 
від Потьє Ежена, вул. до Дегтярівської вул. 

 
Шевченка вулиця; Шев- 
ченко, ул.; Shevchenka, vul. 
11890 (Дарницький р-н). 
Пролягає від Мостової вул. 
до Толстого Льва, вул. 
(Бортничі). В середній час- 

тині вулиці одне з відгалужень сполуча- 
ється з Мостовою вул. 

 
Шевченка вулиця; Шевчен- 
ко, ул.; Shevchenka, vul. 11892 
(Деснянський р-н). Пролягає 
від Леніна, вул. до Кірова, 
вул. (Троєщина). Прилуча- 
ється Лермонтова, вул. 

 
Шевченка вулиця; Шев- 
ченко, ул.; Shevchenka, vul. 
11891 (Солом’янський р-н). 
Пролягає від Леніна, вул. до 
Кільцевої дороги (Жуляни). 
Прилучаються:    Котлярев- 

ського, вул., Повітрофлотська вул., Коопе- 
ративна вул., Радянська вул., Шевченка, 
пров. (двічі), Робітнича вул. 

 
Шевченка провулок; Шев- 
ченко, пер.; Shevchenka, prov. 
12063 (Дарницький р-н). 
Пролягає від Шевченка, вул. 
до Франка Івана, 3 пров. 

 
Шевченка провулок; Шев- 
ченко, пер.; Shevchenka, prov. 
11893 (Солом’янський р-н). 
Пролягає від Шевченка, вул. 
(двічі; має форму видовже- 
ної літери «С»). Прилучаєть- 

ся Ватутіна, вул. 
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Шевченка Тараса бульвар; 
Шевченко Тараса, бульв.; 
Shevchenka Tarasa, bulv. 
11894 (Шевченківський р-н). 
Постанова виконавчого ко- 
мітету    Київської    міської 

ради депутатів трудящих «Про впорядку- 
вання найменувань площ, вулиць та про- 
вулків м. Києва» від 06.12.1944 № 286/2. 
Пролягає від Бессарабської пл. до Перемо- 
ги, пл. Прилучаються: Пушкінська вул., Те- 
рещенківська вул., Володимирська вул., Ле- 
онтовича, вул., Франка Івана, вул., 
Пирогова, вул., Коцюбинського Михайла, 
вул., Петлюри Симона, вул., Бєлінського 
Чеслава, вул., Перемоги, пл. 

 
Шевченка Тараса площа; 
Шевченко Тараса, пл.; Shev- 
chenka Tarasa, pl. 11895 
(Оболонський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету 
Київської міської ради де- 

путатів трудящих «Про найменування та 
перейменування вулиць м. Києва» від 
13.10.1959 № 1710. Розташована між Мін- 
ським просп., Полярною вул., Вишгород- 
ською вул., Сошенка, вул., Пуща-Водиць- 
кою вул. 

 
Шевченка Тараса прову- 
лок; Шевченко Тараса, пер.; 
Shevchenka Tarasa, prov. 
11896 (Шевченківський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про перейменування 
Хрещатицького провулка Ленінського ра- 
йону м. Києва» від 11.05.1954 № 830. Проля- 
гає від Незалежності Майдану до Михай- 
лівського пров. Прилучається Малопід- 
вальна вул. 

 
Шелеста Петра вулиця; 
Шелеста Петра, ул.; Shelesta 
Petra, vul. 12064 (Деснян- 
ський  р-н).  Рішення  Київ- 

ської міської ради «Про найменування но- 
вих вулиць та провулків у котеджному 
містечку «Деснянське» в Деснянському ра- 
йоні м. Києва» від 28.04.2011 № 156/5543. 
Пролягає від Даля Олександра, вул. до Сови 
Андрія, вул. 

 
Шепелєва Миколи вули- 
ця; Шепелева Николая, ул.; 
Shepelieva Mykoly, vul. 
11897 (Солом’янський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про найменування 
та перейменування вулиць і площ м. Киє- 
ва на честь міст-героїв Великої Вітчизня- 
ної війни» від 31.03.1975 № 302. Пролягає 
від Відрадного просп. до Новопольової 
вул. Прилучаються: Патріотів, вул., Зеле- 
на вул. 

 
Шепетівська вулиця; Ше- 
петовская ул.; Shepetivska 
vul. 11898 (Святошинський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про зміну найменувань вулиць» від 
03.01.1952 № 5. Пролягає від Котельникова 
Михайла, вул. до межі міськради. 

 
Шимановського Віталія 
вулиця; Шимановского Ви- 
талия, ул.; Shymanovskoho 
Vitaliia, vul. 11899 (Дніпров- 
ський р-н). Рішення Київ- 
ської міської ради «Про на- 

йменування вулиці від проспекту 
Визволителів до бази відстою пасажирських 
вагонів станції Київ-Дніпровський Півден- 
но-Західної залізниці у Дніпровському райо- 
ні іменем Віталія Шимановського» від 
24.11.2005 № 430/2891. Розпорядження Київ- 
ської міської державної адміністрації «Про 
найменування та перейменування вулиць в 
м. Києві» від 19.04.2006 № 767. Пролягає від 
Визволителів, просп. до залізниці. 
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Широка вулиця; Широкая 
ул.; Shyroka vul. 11900 (Го- 
лосіївський р-н). Пролягає 
від Козацької вул. до Гвар- 
дійської вул. Прилучається 
Тихорецька вул. 

 
Шишкінський провулок; 
Шишкинский пер.; Shysh- 
kinskyi prov. 11901 (Шев- 
ченківський р-н). Постано- 
ва Президії Київської місь- 
кої ради робітничих, селян- 

ських   та   червоноармійських   депутатів 
«Про перейменування вулиць по Молотов- 
ському району» від 19.08.1939 № 1148/25. 
Постанова виконавчого комітету Київської 
міської  ради  депутатів  трудящих  «Про 
впорядкування найменувань площ, вулиць 
та  провулків  м.  Києва»  від  06.12.1944 
№ 286/2. Пролягає від Нагірної вул. до ту- 
пика. 

 
Шкільна вулиця; Школь- 
ная ул.; Shkilna vul. 11902 
(Голосіївський р-н). Поста- 
нова виконавчого комітету 
Київської міської ради де- 
путатів    трудящих    «Про 

впорядкування найменувань площ, вулиць 
та  провулків  м.  Києва»  від  06.12.1944 
№ 286/2. Пролягає від Забіли Віктора, вул. 
до Голосіївської вул. 

 
Шкільна вулиця; Школь- 
ная ул.; Shkilna vul. 12657 
(Дарницький р-н). Пролягає 
від Леніна, вул. до проїзду, 
що з’єднує Автотранспорту 
вул. з Першого Травня, вул. 

(Бортничі). 
 

Шкільна вулиця; Школь- 
ная ул.; Shkilna vul. 11903 
(Святошинський р-н). Ви- 
никла у 1-й пол. 20 ст. Про- 
лягає від Осінньої вул. до 
Жовтневої вул. Прилучаєть- 

ся Купріна, вул. 

Шкільна вулиця; Школь- 
ная ул.; Shkilna vul. 11904 
(Солом’янський р-н). Про- 
лягає від Леніна, вул. до 
Комсомольської вул. 

 
Шліхтера Академіка ву- 
лиця; Шлихтера Академи- 
ка, ул.; Shlikhtera Akademi- 
ka, vul. 11905 (Дніпровський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету  Київської  міської 

ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання та перейменування вулиць і площ 
м. Києва» від 26.01.1961 № 146. Пролягає 
вздовж залізниці від Березневої вул. до 
Верховної Ради, бульв. Прилучається 
Возз’єднання, просп. 

 
Шляховиків вулиця; Пу- 
тейцев, ул.; Shliakhovykiv, 
vul. 11906 (Дніпровський р-
н). Сучасна назва з 1971. 
Пролягає від Сеноманської 
вул. до Довбуша Олекси, вул. 

 
Шляховиків провулок; Пу- 
тейцев, пер.; Shliakhovykiv, 
prov. 12062 (Дніпровський 
р-н, Дарницький р-н). Про- 
лягає від Шляховиків, вул. 
до Алма-Атинської вул. 

 
Шмідта Отто вулиця; 
Шмидта Отто, ул.; Shmidta 
Otto, vul. 11907 (Шевченків- 
ський р-н). Постанова вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих «Про впорядкування найменувань 
площ, вулиць та провулків м. Києва» від 
06.12.1944 № 286/2. Пролягає від Стара По- 
ляна, вул. і Нижньоюрківської вул. до По- 
ловецької вул. (продовженням слугує Баг- 
говутівська вул.). Прилучаються: Соляна 
вул., Печенізька вул., Татарська вул. 
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Шовковична вулиця; Шел- 
ковичная ул.; Shovkovychna 
vul. 11908 (Печерський р-н). 
Розпорядження Київської 
міської ради народних депу- 
татів  та  Київської  міської 

державної адміністрації «Про повернення 
вулицям історичних назв, перейменування 
парків культури та відпочинку, станцій ме- 
тро» від 02.02.1993 № 16/116. Пролягає від 
Грушевського Михайла, вул. до Мечнікова, 
вул. і Басейної вул. Прилучаються: Інсти- 
тутська вул., Липський пров., Орлика Пили- 
па, вул., Лютеранська вул., Богомольця Ака- 
деміка, вул., Козловського Івана, пров., 
Дарвіна, вул. 

 
Шовкуненка вулиця; Шов- 
куненко, ул.; Shovkunenka, 
vul. 11909 (Солом’янський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про впорядкування найменувань та пере- 
йменування вулиць м. Києва» від 31.03.1976 
№ 296. Рішення виконавчого комітету Ки- 
ївської  міської  ради  народних  депутатів 
«Про перейменування вулиць м. Києва» від 
07.08.1984 № 714. Пролягає від Повітроф- 
лотського просп. до Богданівської вул. При- 
лучається Калінінградська вул. 

 
Шолом-Алейхема вулиця; 
Шолом-Алейхема, ул.; Sho- 
lom-Aleikhema, vul.  11910 
(Деснянський р-н). Постано- 
ва виконавчого комітету Ки- 
ївської міської ради депута- 

тів трудящих «Про впорядкування найме- 
нувань площ, вулиць та провулків м. Киє- 
ва» від 06.12.1944 № 286/2. Рішення виконав- 
чого комітету Київської міської ради депута- 
тів трудящих «Про найменування Нової 
вулиці в Дарницькому районі ім’ям видатно- 
го письменника Шолом-Алейхема» від 
17.05.1966 № 723. Пролягає від Братислав- 
ської вул. до Жукова Маршала, вул. Прилуча- 
ються: Волгоградська пл., Мілютенка, вул. 

Шолуденка вулиця; Шо- 
луденко, ул.; Sholudenka, 
vul. 11911 (Шевченківський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про найменування та перейменування 
вулиць м. Києва» від 20.08.1957 № 1428. 
Пролягає від Перемоги, просп. до Коперні- 
ка, вул. Прилучаються: Андрющенка Гри- 
горія, вул., Рибалка Маршала, вул., Крав- 
ченка Миколи, вул. 

 
Шоста вулиця; Шестая ул.; 
Shosta vul. 12573 (Оболон- 
ський р-н, СТ «Чорноби- 
лець-2001»). Пролягає від 
Першої вул. до кінця забу- 
дови. 

 
Шпака Миколи вулиця; 
Шпака Николая, ул.; Shpaka 
Mykoly, vul. 11912 (Шевчен- 
ківський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про найменування та перей- 
менування вулиць м. Києва» від 20.08.1957 
№ 1428. Пролягає від Перемоги, просп. до 
Дегтярівської вул. 

 
Шпильова вулиця; Шпи- 
левая ул.; Shpylova vul. 11913 
(Солом’янський р-н). Проля- 
гає від Яслинської вул. до 
кінця забудови. Прилу- 
чаються:  Заломова  Петра, 

вул., Нечуя-Левицького, вул. 
 

Шполянська вулиця; 
Шполянская ул.; Shpolian- 
ska vul. 11914 (Подільський 
р-н). Постанова виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   депутатів   трудящих 

«Про впорядкування найменувань площ, 
вулиць та провулків м. Києва» від 06.12.1944 
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№ 286/2. Пролягає від Рилєєва, вул. до 
Фруктової вул. Прилучаються: Тагільська 
вул., Достоєвського, вул. 

 
Шулявська вулиця; Шу- 
лявская ул.; Shuliavska vul. 
11915 (Шевченківський р-н). 
Постанова бюро Київського 
міського комітету Компартії 
України і виконавчого комі- 

тету Київської міської ради депутатів тру- 
дящих «Про впорядкування справи присво- 
єння імен державних і громадських діячів 
вулицям і державним установам м. Києва» 
від 10.12.1957 № 2193. Пролягає від Ярмоли 
Віктора, вул. до Брест-Литовського пров. 
Прилучаються: Василевської Ванди, вул., 
Тбіліський пров. 

 
Шумського Юрія вулиця; 
Шумского Юрия, ул.; Shum- 
skoho Yuriia, vul. 11916 (Дні- 
провський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київсь- 
кої  міської  ради  депутатів 

трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць і площ м. Києва» від 
31.10.1967 № 1826. Пролягає від Тичини 
Павла, просп. до Березняківської вул. 

 
Шутова Полковника вули- 
ця; Шутова Полковника, 
ул.; Shutova Polkovnyka, vul. 
11917 (Солом’янський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 

депутатів трудящих «Про найменування та 
перейменування вулиць і площ м. Києва» 
від 29.10.1963 № 1665. Пролягає від Перемо- 
ги, просп. до Машинобудівної вул. Прилу- 
чається Виборзька вул. В середній частині 
переривається залізничними коліями. 

 
Щаслива вулиця; Счастли- 
вая ул.; Shchaslyva vul. 11918 
(Голосіївський р-н). Рішен- 
ня  Київської  міської  ради 
«Про найменування вулиць 

нового мікрорайону у Голосіївському райо- 
ні» від 27.11.2008 № 645/645. Пролягає від 
Вільямса Академіка, вул. до тупика. Прилу- 
чається Успішна вул. 

 
Щекавицька вулиця; Ще- 
кавицкая ул.; Shchekavytska 
vul. 11919 (Подільський р-н). 
Сучасна назва з 1846. Про- 
лягає від Ярославського 
пров. до Набережно-Хреща- 

тицької вул. Прилучаються: Фрунзе, вул., 
Костянтинівська вул., Межигірська вул., 
Волоська вул., Почайнинська вул. 

 
Щепкіна вулиця; Щепки- 
на, ул.; Shchepkina, vul. 
11920 (Дніпровський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Новаторів, 
вул. до Бакинських Комісарів, пров. Прилу- 
чаються: Калачівська вул., Васнєцова, вул. 

 
Щербакова вулиця; Щер- 
бакова, ул.; Shcherbakova, 
vul. 11921 (Шевченківський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Перемоги, 
просп. до Стеценка, вул. та Інтернаціо- 
нальної пл. Прилучаються: Балаклієвська 
вул., Бабушкіна, вул., Щербакова, пров., 
Кирпоноса, вул., Естонська вул., Ставро- 
польська вул., Краснодарська вул., Піка 
Вільгельма, вул., Салютна вул. 

 
Щербакова провулок; Щер- 
бакова, пер.; Shcherbakova, 
prov. 11922 (Шевченківський 
р-н). Сучасна назва з 1953. 
Пролягає від Щербакова, вул. 
до кінця забудови (поблизу 

Гончарова, вул.). 
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сакова, вул. 
 

 
 

(Троєщина). 

Щоглівський провулок; 
Щегловский пер.; Shchohliv- 
skyi prov. 11923 (Голосіїв- 
ський р-н). Сучасна назва з 
1921. Пролягає від Козаць- 
кої вул. до Римського-Кор- 
 
 
Щорса вулиця;  Щорса, 
ул.; Shchorsa, vul. 11925 
(Деснянський р-н). Проля- 
гає від Лесі Українки, вул. 
до Петровського, вул. При- 
лучається     Гоголя,     вул. 
 
 
Щорса вулиця; Щорса, ул.; 
Shchorsa, vul. 11924 (Печер- 
ський р-н). Постанова Пре- 
зидії Київської міської ради 
робітничих, селянських та 
червоноармійських депута- 

лінського Максима, вул., Орловський 
пров., Вавілових, вул., Житкова Бориса, 
вул., Орловська вул., Щусєва, пров., Тирас- 
польська вул. 

 
Щусєва провулок; Щусева, 
пер.; Shchusieva, prov. 11928 
(Шевченківський р-н). Су- 
часна назва з 1955. Пролягає 
від Щусєва, вул. до Вавіло- 
вих, вул. 

 
Юлаєва Салавата вулиця; 
Юлаева Салавата, ул.; Yula- 
ieva Salavata, vul. 11929 (Го- 
лосіївський р-н). Постанова 
бюро Київського міського 
комітету Компартії України 

та виконавчого комітету Київської міської 
ради депутатів трудящих «Про найменуван- 
ня та перейменування вулиць м. Києва» від 
15.07.1958  № 1249.  Пролягає  від  Закарпат- 

тів «Про перейменування вулиць» від 
13.07.1937 № 789/14. Рішення виконавчого 
комітету Київської міської ради депутатів 
трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць, площ та парків міста» від 
21.11.1961 № 2259. Пролягає від Великої 
Васильківської вул. до Задніпровського 
Михайла, вул. і Щорса, пров. 
Прилучаються: Предславинська вул., 
Барбюса Анрі, вул., Літня вул. 

 
Щорса провулок; Щорса, 
пер.; Shchorsa, prov. 11926 
(Печерський р-н). Сучасна 
назва з 1961. Пролягає від 
Лесі Українки, бульв. до 
Щорса, вул. та Задніпров- 

ського Михайла, вул. 
 

Щусєва вулиця; Щусева, 
ул.; Shchusieva, vul. 11927 
(Шевченківський р-н). Про- 
лягає від Теліги Олени, вул. 
до залізничного шляхопро- 
воду і Стеценка, вул. При- 

лучаються: Грекова Академіка, вул., Бер- 

ської вул. (двічі, утворюючи півколо). 
 

Юнацька вулиця; Юнат- 
ская ул.; Yunatska vul. 11930 
(Святошинський р-н). Про- 
лягає від Наумова Генера- 
ла, вул. до Клавдіївської 
вул.  Прилучаються:  Рубе- 

жівська вул., Рахманінова, вул. 
 

Юнацька вулиця; Юннат- 
ская ул.; Yunatska vul. 12691 
(Солом’янський р-н). Про- 
лягає від Журавлиної вул. 
до кінця забудови. Прилуча- 
ється Практична вул. 

 
Юнкерова Миколи вули- 
ця; Юнкерова Николая, ул.; 
Yunkerova Mykoly, vul. 11931 
(Оболонський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради народних 

депутатів  «Про  перейменування  вулиць 
м. Києва» від 07.08.1984 № 714. Пролягає від 
Міської вул. до Селянської вул. Прилуча- 
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ються: Лінія 1, Лінія 2, Лінія 3, Лінія 4, Лінія 
5, Лінія 6, Лінія 7, Лінія 8, Лінія 9, Лінія 10, 
Лінія 11, Лінія 12, Лінія 13, Лінія 14. 

 
Юності вулиця; Юности, 
ул.; Yunosti, vul. 11932 (Дні- 
провський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Ки- 
ївської міської ради депу- 
татів  трудящих  «Про  на- 

йменування та перейменування вулиць і 
площ м. Києва» від 24.03.1964 № 379. Про- 
лягає від Бойченка Олександра, вул. до 
Миропільської вул. Прилучається Косміч- 
на вул. 

 
Юри Гната вулиця; Юры 
Гната, ул.; Yury Hnata, vul. 
11933 (Святошинський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування та перейменування вулиць і 
площ м. Києва» від 31.10.1967 № 1826. Про- 
лягає від Якуба Коласа, вул. до Курбаса 
Леся, просп. Прилучається Рикова Коміса- 
ра, вул. Наприкінці сполучена шляхопро- 
водом з Картвелішвілі, вул. 

 
Юрківська вулиця; Юрков- 
ская ул.; Yurkivska vul. 11934 
(Подільський р-н). Постано- 
ва Президії Київської місь- 
кої ради робітничих, селян- 
ських та червоноармійських 

депутатів «Про перейменування вулиць по 
Молотовському   району»   від   19.08.1939 
№ 1148/25. Сучасна назва з 1859. Пролягає 
від Фрунзе, вул. до Набережно-Лугової вул. 
Є продовженням Нижньоюрківської вул. 
Прилучаються: Костянтинівська вул., Межи- 
гірська вул., Турівська вул. 

 
Юровської Ольги вулиця; 
Юровской Ольги, ул.; Yu- 
rovskoi Olhy, vul. 12065 (Го- 
лосіївський р-н). Рішення 
Київської міської ради «Про 
найменування нових вулиць 

у мікрорайоні Чапаєвка в Голосіївському 
районі    міста    Києва»    від    25.05.2011 
№ 189/5576. Пролягає від Бродівської вул. 
до кінця забудови. 

 
Яблонської Тетяни вули- 
ця; Яблонской Татьяны, ул.; 
Yablonskoi Tetiany, vul. 11935 
(Солом’янський р-н). Рішен- 
ня  Київської  міської  ради 
«Про увічнення пам’яті Те- 

тяни  Нилівни  Яблонської»  від  30.06.2005 
№ 460/3036. Розпорядження Київської місь- 
кої державної адміністрації «Про найме- 
нування та перейменування вулиць в м. Ки- 
єві» від 19.04.2006 № 767. Пролягає від 
Польової вул. до Лебедєва-Кумача, вул. 
Прилучаються: Караваєва Професора, вул., 
Комбайнерів, вул. 

 
Яблочкова вулиця; Яблоч- 
кова, ул.; Yablochkova, vul. 
11936 (Подільський р-н). Рі- 
шення виконавчого комітету 
Київської міської ради депу- 
татів трудящих «Про найме- 

нування   міських   вулиць»   від   29.12.1953 
№ 2610. Пролягає від Сирецької вул. до кін- 
ця забудови. Прилучається Яблочкова, пров. 

 
Яблочкова провулок; Яб- 
лочкова, пер.; Yablochkova, 
prov. 11937 (Подільський 
р-н). Пролягає від Яблочко- 
ва, вул. до Лодигіна, вул. 

 
Яблунева вулиця; Яблоне- 
вая ул.; Yabluneva vul. 11938 
(Солом’янський р-н). Про- 
лягає від Крутогірної вул. 
до Сигнальної вул. Прилу- 
чаються: Яблуневий пров., 

Сумська вул., Заповітна вул. 
 

Яблунева вулиця; Яблоне- 
вая ул.; Yabluneva vul. 12066 
(Солом’янський р-н, Жуля- 
ни). Пролягає від Садової 
вул. до Межової вул. 
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Яблуневий провулок; Яб- 
лоневый пер.; Yablunevyi 
prov. 11939 (Солом’янський 
р-н). Пролягає від Яблуне- 
вої вул. до кінця забудови. 

 
Яворівський провулок; 
Яворовский пер.; Yavorivskyi 
prov. 10587 (Деснянський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   депутатів   трудящих 

«Про найменування та перейменування ву- 
лиць і площ м. Києва» від 24.03.1964 № 379. 
Пролягає від Вересая Остапа, вул. до кінця 
забудови. Прилучається Бігова вул.. 

 
Ягідна вулиця; Ягодная ул.; 
Yahidna vul. 11940 (Голосіїв- 
ський р-н, СТ «Автомобі- 
ліст»). Пролягає від Китаїв- 
ської вул. та Учбової вул. до 
кінця   забудови.   Прилуча- 

ються: Трахтемирівська вул., Боровиченко 
Марії, вул., Ягідний пров., Самбірський 
пров., Кащенка Академіка, вул., Хортицький 
пров., Закарпатська вул., Хортицька вул. 

 
Ягідна вулиця; Ягодная ул.; 
Yahidna vul. 12684 (Соло- 
м’янський р-н). Пролягає від 
Крейсера «Аврора», вул. до 
кінця забудови. Прилучаєть- 
ся Ягідний пров. 

Яготинська вулиця; Яго- 
тинская ул.; Yahotynska vul. 
11942 (Печерський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Товарної 
вул. до Матросова Олександра, вул. При- 
лучається Лубенська вул. 

 
Якіра вулиця; Якира, ул.; 
Yakira, vul. 11943 (Шевчен- 
ківський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 
дящих «Про найменування 

та перейменування вулиць і площ м. Києва» 
від 26.08.1963 № 1247. Пролягає від Герцена, 
вул. до Хохлових Сім’ї, вул. Прилучаються: 
Мельникова, вул., Білоруська вул. 

 
Якуба Коласа вулиця; 
Якуба Коласа, ул.; Yakuba 
Kolasa, vul. 11944 (Свято- 
шинський р-н). Рішення ви- 
конавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 

трудящих «Про найменування та перейме- 
нування вулиць і площ м. Києва» від 
31.10.1967 № 1826. Пролягає від Роллана 
Ромена, бульв. до Героїв Космосу, вул. 
Прилучаються: Чаадаєва Петра, вул., Кі- 
пріанова Академіка, вул., Юри Гната, вул. 

 

Ягідний провулок; Ягодный 
пер.; Yahidnyi prov. 11941 (Го- 
лосіївський р-н).  Пролягає 
від Ягідної вул. до Кащенка 
Академіка, вул. Прилучаєть- 
ся Боровиченко Марії, вул. 

 
Ягідний провулок; Ягод- 
ный пер.; Yahidnyi prov. 
12683 (Солом’янський р-н). 
Пролягає від Крейсера «Ав- 
рора», вул. до Ягідної вул. 

Якубовских Родини про- 
вулок; Якубовских Семьи, 
пер.; Yakubovskykh Rodyny, 
prov. 11945 (Голосіївський 
р-н). Рішення Київської 
міської ради «Про наймену- 

вання безіменного провулку між вулиця- 
ми Олега Кошового та Цимбалів Яр у 
Голосіївському районі м. Києва провулком 
родини    Якубовських»    від    29.04.2010 
№ 576/4014. Пролягає від Цимбалів Яр, 
вул. до Кошового Олега, вул. (пішохідний). 
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Якубовського Маршала 
вулиця; Якубовского Мар- 
шала, ул.; Yakubovskoho 
Marshala, vul. 11946 (Голосі- 
ївський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 

міської ради депутатів трудящих «Про 
впорядкування найменувань та перейме- 
нувань вулиць і площ м. Києва» від 
21.03.1977 № 410. Пролягає від Касіяна Ва- 
силя, вул. до Вільямса Академіка, вул. 
Прилучається Костичева Академіка, вул. 

 
Якутська вулиця; Якутская 
ул.; Yakutska vul. 11947 (Свя- 
тошинський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 
трудящих   «Про   наймену- 

вання та перейменування вулиць м. Києва» 
від 27.12.1971 № 2061. Пролягає від Пшенич- 
ної вул. до 9-го Травня, вул. 

 

Ялинкова вулиця; Ялын- 
ковая ул.; Yalynkova vul. 
11948 (Дарницький р-н). Рі- 
шення виконавчого комітету 
Київської міської ради на- 
родних депутатів «Про пере- 

йменування та впорядкування найменувань 
вулиць м. Києва» від 05.09.1977 № 1350. Про- 
лягає від Грузинського пров. до Староборис- 
пільської вул. Прилучаються: Вірменський 
пров., Вірменська вул., Чернігівська вул., 
Бортницький пров., Бортницька вул., Ваку- 
ленчука, пров., Вакуленчука, вул. 

 

Ялинковий провулок; 
Ялынковый пер.; Yalynko- 
vyi prov. 11949 (Дарниць- 
кий р-н, Червоний Хутір). 
Рішення виконавчого ко- 
мітету   Київської   міської 

ради депутатів трудящих «Про наймену- 
вання   міських   вулиць»   від   29.12.1953 
№ 2610. Пролягає від Харківського шосе 
до Борового пров. Прилучається Таш- 
кентська вул. 

Ялинковий провулок; 
Ялынковый пер.; Yalynkovyi 
prov. 12067 (Дарницький 
р-н, Бортничі). Пролягає від 
Жданова, вул.  до  Інженер- 
ного пров. 

 
Ялтинська вулиця; Ял- 
тинская ул.; Yaltynska vul. 
11950 (Дарницький р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

перейменування вулиць м. Києва» від 
05.07.1955 № 857. Пролягає від Привок- 
зальної пл., Бориспільської вул. та Привок- 
зальної вул. до Руднєва, вул. та Славгород- 
ської, вул. Прилучаються: Крупської, вул., 
Сормовська вул., Заслонова Костянтина, 
вул., Ново-Дарницька вул., Російська вул. 

 
Ямська вулиця; Ямская 
ул.; Yamska vul. 11951 (Голо- 
сіївський р-н). Постанова 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 
трудящих  «Про  впорядку- 

вання найменувань площ, вулиць та про- 
вулків м. Києва» від 06.12.1944 № 286/2. 
Пролягає від Федорова Івана, вул. до проїз- 
ду між Грінченка Миколи, вул. та Малевича 
Казимира, вул. Прилучаються: Лаборатор- 
на вул., Володимиро-Либідська вул., Тель- 
мана, вул. 

 
Яна Василя вулиця; Яна 
Василия, ул.; Yana Vasylia, 
vul. 11952 (Голосіївський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про впорядкування найменувань та пере- 
йменування вулиць м. Києва» від 31.03.1976 
№ 296. Пролягає від Тарасівської вул. до 
Еренбурга Іллі, вул. 
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Яна Райніса вулиця; Яна 
Райниса, ул.; Yana Rainisa, 
vul. 11953 (Солом’янський 
р-н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради  депутатів  трудящих 

«Про найменування та перейменування 
вулиць м. Києва» від 13.10.1959 № 1710. 
Пролягає від Потебні Академіка, вул. до 
кінця забудови. Прилучається Далека вул. 

 
Янгеля Академіка вулиця; 
Янгеля Академика, ул.; Yan- 
helia Akademika, vul. 11954 
(Солом’янський р-н). Рішен- 
ня виконавчого комітету Ки- 
ївської  міської  ради  народ- 

них депутатів «Про впорядкування найме- 
нувань  вулиць  м.  Києва»  від  27.04.1981 
№ 682. Пролягає від Перемоги, просп. до 
Борщагівської вул. та Виборзької вул. При- 
лучаються: Польовий пров., Смоленська 
вул., Металістів, вул., Політехнічна вул. 

 
Янки Купали вулиця; Янки 
Купалы, ул.; Yanky Kupaly, 
vul. 11955 (Солом’янський р-
н). Рішення виконавчого 
комітету Київської міської 
ради   депутатів   трудящих 

«Про зміну найменувань вулиць» від 
03.01.1952 № 5. Пролягає від Соціалістичної 
вул. до Антонова Авіаконструктора, вул. 

 
Янтарна вулиця; Янтарная 
ул.; Yantarna vul. 11956 (Свя- 
тошинський р-н). Рішення 
виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради депутатів 
трудящих   «Про   наймену- 

вання та перейменування вулиць  і  площ 
м. Києва» від 20.07.1965 № 1270. Пролягає 
від Кільцевої дороги до тупика. 

 
Янтарна вулиця; Янтарная 
ул.; Yantarna vul. 12068 (Со- 
лом’янський р-н). Пролягає 
від Крейсера «Аврора», вул. 
до кінця забудови. 

Ярмоли Віктора вулиця; 
Ярмолы Виктора, ул.; Yar- 
moly Viktora, vul. 11957 
(Шевченківський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту  Київської  міської  ради 

народних депутатів «Про перейменування 
вулиць м. Києва» від 07.08.1984 № 714. Про- 
лягає від Тимофєєвої Галі, вул. до Тбілісь- 
кого пров. Прилучаються: Шулявська вул., 
Старо-Київська вул., Старокиївський пров., 
Василевської Ванди, вул. 

 
Ярославів Вал вулиця; 
Ярославов Вал, ул.; Yarosla- 
viv Val, vul. 11958 (Шевчен- 
ківський р-н). Газета «Кіев- 
лянинъ» «О наименовании 
некоторых улиц и площадей 

в Киеве» від 14.08.1869 № 95. Рішення вико- 
навчого комітету Київської міської ради де- 
путатів трудящих «Про перейменування 
вулиці Великої Підвальної у Радянському 
районі» від 02.02.1976 № 90. Пролягає від 
Володимирської вул. до Бульварно-
Кудрявської, вул. і Львівської пл. 
Прилучаються: Золотоворіт- ська вул., 
Лисенка, вул., Франка Івана, вул., 
Стрілецька вул., Гончара Олеся, вул. 

 
Ярославська вулиця; Ярос- 
лавская ул.; Yaroslavska vul. 
11959 (Подільський р-н). Су- 
часна назва з 1838. Пролягає 
від Ярославського пров. та 
Житньоторзької вул. до На- 

бережно-Хрещатицької вул. Прилучаються: 
Фрунзе, вул., Костянтинівська вул., Межигір- 
ська вул., Волоська вул., Почайнинська вул.  

Ярославський провулок; 
Ярославский пер.; Yaroslav- 
skyi prov. 11960 (Поділь- 
ський р-н). Пролягає від 
Ярославської вул. до Щека- 
вицької вул. 
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Ясеневий провулок; Ясе- 
невый пер.; Yasenevyi prov. 
11961 (Печерський р-н). Рі- 
шення виконавчого коміте- 
ту Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування міських вулиць» від 
29.12.1953 № 2610. Пролягає від Звіри- 
нецької вул. до Кленового пров. 

 
Ясинуватський провулок; 
Ясиноватский пер.; Yasynu- 
vatskyi prov. 11962 (Голосі- 
ївський р-н). Рішення вико- 
навчого комітету Київської 
міської ради депутатів тру- 

дящих   «Про   перейменування   вулиць 
м. Києва» від 05.07.1955 № 857. Пролягає 
від Фрометівського узвозу до тупика. 

 
Яслинська вулиця; Яс- 
линская ул.; Yaslynska vul. 
11963 (Солом’янський р-н). 
Сучасна назва з 1912. Про- 
лягає від Клінічної вул. до 
Шпильової вул. Прилуча- 

ється Над’ярна вул. 
 

Ясна вулиця; Ясная ул.; 
Yasna vul. 11964 (Солом’ян- 
ський р-н). Пролягає від 
Кайсарова, вул. до Каменя- 
рів, вул. Прилучається Яс- 
ний пров. 

 
Ясний провулок; Ясный 
пер.; Yasnyi prov. 11965 (Со- 
лом’янський р-н). Сучасна 
назва з 1958. Пролягає від 
Ясної вул. до Каменярів, вул. 

 
Ясногірська вулиця; Ясно- 
горская ул.; Yasnohirska vul. 
11966 (Шевченківський р-н). 
Рішення виконавчого комі- 
тету Київської міської ради 
депутатів  трудящих  «Про 

найменування     міських     вулиць»     від 

29.12.1953 № 2610. Пролягає від Котовсько- 
го, вул. до кінця забудови. Прилучаються: 
Бердянська вул., Бердянський пров. 

 
Яснополянська вулиця; 
Яснополянская ул.; Yasnopo- 
lianska vul. 11967 (Свято- 
шинський р-н). Пролягає від 
Сільської вул. до кінця забу- 
дови. Прилучається Красно- 

ва Миколи, вул. 
 

9-го Травня вулиця; 9-го 
Мая, ул.; 9 Travnia, vul. 10411 
(Святошинський р-н). Рі- 
шення виконавчого комітету 
Київської міської ради депу- 
татів  трудящих  «Про  впо- 

рядкування найменувань та перейменуван- 
ня вулиць м. Києва» від 16.12.1974 № 1476. 
Пролягає від Трублаїні, вул. до Відрадного 
просп. Прилучаються: Стратонавтів, вул., 
Корольова Академіка, просп., Бірюзова 
Маршала, вул., Миру, пров., Миру, вул. 

 
40-річчя Жовтня проспект; 
40-летия Октября, просп.; 
40-richchia Zhovtnia, prosp. 
11968 (Голосіївський р-н). 
Постанова бюро Київського 
міського комітету Компартії 

України і виконавчого комітету Київської 
міської ради депутатів трудящих «Про впо- 
рядкування справи присвоєння імен держав- 
них і громадських діячів вулицям і держав- 
ним  установам  м.  Києва»  від  10.12.1957 
№ 2193. Пролягає від залізничного шляхо- 
проводу до Глушкова Академіка, просп. 
Прилучаються: Московська пл., Науки, 
просп., Червонозоряний просп., Деміївський 
пров., Голосіївська пл., Голосіївська вул., 
Рильського Максима, вул., Васильківська 
вул. (двічі), Ужгородський пров., Стельмаха 
Михайла, вул., Бубнова Андрія, вул., Бур- 
мистенка, вул. (шляхопровід), Жуковського, 
пров., Коломийський пров., Потєхіна Пол- 
ковника, вул., Героїв Оборони, вул. 
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Лінія 12; Линия 12; Liniia 
12     12478 (Подільський 
р-н, СТ “Більшовик”). 
Пролягає від Лінії 11 до 
безіменного проїзду. 

 

Набережна 12 вулиця; На- 
бережная 12 ул.; Naberezhna 
12 vul. 12223 (Дарницький 
р-н, СТ «Гідромеханіза- 
тор-2»). Пролягає від безі- 
менного    проїзду    вздовж 

Лінія 13; Линия 13; Liniia 
13 12479 (Подільський р-н, 
СТ «Більшовик»). Пролягає 
від Лінії 11 до безіменного 
проїзду. 
 
Лінія 14; Линия 14; Liniia 
14 12480 (Подільський р-н, 
СТ «Більшовик»). Пролягає 
від Лінії 11 до безіменного 
проїзду. 
 
Лінія 15; Линия 15; Liniia 
15 12481 (Подільський р-н, 
СТ «Більшовик»). Пролягає 
від Лінії 11 до безіменного 
проїзду. 

 
Набережна вулиця; Набе- 
режная ул.; Naberezhna vul. 
12027 (Дарницький р-н, СТ 
«Осокорки-2»). Пролягає 
від Малоземельної вул. до 
Садової 37 вул. 
 
Набережна 10 вулиця; На- 
бережная 10 ул.; Naberezhna 
10 vul. 12221 (Дарницький 
р-н, СТ «Гідромеханіза- 
тор-2»). Пролягає від безі- 
менного    проїзду    вздовж 

Дніпра до кінця забудови. 
 

Набережна 11 вулиця; Набе- 
режная 11 ул.; Naberezhna 11 
vul. 12222 (Дарницький р-н, 
СТ «Гідромеханізатор-2»). 
Пролягає від безіменного 
проїзду вздовж Дніпра до кін- 

ця забудови. 

Дніпра до кінця забудови. 
 

Набережна 13 вулиця; На- 
бережная 13 ул.; Naberezhna 
13 vul. 12224 (Дарницький 
р-н, СТ «Гідромеханіза- 
тор-2»). Пролягає від безі- 
менного    проїзду    вздовж 

Дніпра до кінця забудови. 
 

Набережна 14 вулиця; На- 
бережная 14 ул.; Naberezhna 
14 vul. 12225 (Дарницький 
р-н, СТ «Гідромеханіза- 
тор-2»). Пролягає від безі- 
менного    проїзду    вздовж 

Дніпра до кінця забудови. 
 

Набережна 15 вулиця; На- 
бережная 15 ул.; Naberezhna 
15 vul. 12226 (Дарницький 
р-н, СТ «Гідромеханіза- 
тор-2»). Пролягає від безі- 
менного    проїзду    вздовж 

Дніпра до кінця забудови. 
 

Набережна 8 вулиця; На- 
бережная 8 ул.; Naberezhna 
8 vul. 12219 (Дарницький 
р-н, СТ «Гідромеханіза- 
тор-2»). Пролягає від безі- 
менного    проїзду    вздовж 

Дніпра до кінця забудови. 
 

Набережна 9 вулиця; Набе- 
режная 9 ул.; Naberezhna 9 vul. 
12220  (Дарницький  р-н,  СТ 
«Гідромеханізатор-2»). Про- 
лягає від безіменного проїзду 
вздовж Дніпра до кінця забу- 

дови. 
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Нова 1 вулиця; Новая 1 ул.; 
12483 (Подільський р-н, СТ 
«Більшовик»). Пролягає від 
Лінії 12 до безіменного про- 
їзду. 

 
Нова 2 вулиця; Новая 2 ул.; 
12484 (Подільський р-н, СТ 
«Більшовик»). Пролягає від 
Лінії 12 до безіменного про- 
їзду. 

 
Нова 3 вулиця; Новая 3 ул.; 
12485 (Подільський р-н, СТ 

 

 
 

ця забудови. 

Садова 111 вулиця; Садо- 
вая 111 ул.; Sadova 111 vul. 
12309 (Дарницький р-н, СТ 
«Дніпро», «Прибой»). Про- 
лягає від безіменного проїз- 
ду до Підлипка, вул. до кін- 
 
 
Садова 207 вулиця; Садо- 
вая 207 ул.; Sadova 207 vul. 
12436 (Дніпровський р-н, 
СТ 
«Приозерне»). ролягає від 
початку забудови до кінця 
забудови поруч з Гаражною 

«Більшовик»). Пролягає від 
Лінії 12 до безіменного про- 
їзду. 

 
Нова 4 вулиця; Новая 4 ул.; 
12482 (Подільський р-н, СТ 
«Більшовик»). Пролягає від 
Лінії 12 до безіменного про- 
їзду. 

 
Озерна 4 вулиця; Озерная 4 
ул.; Ozerna 4 vul. 12182 (Дар- 
ницький р-н, СТ «Дружба»). 
Пролягає від Центральної 
вул. до кінця забудови. 

 
Озерна 6 вулиця; Озерная 
6 ул.; Ozerna 6 vul. 12173 
(Дарницький р-н, СТ «Між- 
озерне»). Пролягає пара- 
лельно Західно-Кільцевій 
вул. та Озерній 7 вул. 

 
Садова 97 вулиця; Садовая 
97 ул.; Sadova 97 vul. 12295 
(Дарницький р-н, СТ «Бриз»). 
Пролягає від Маслівка, вул. 
до кінця забудови. 

вул. Прилучається Малинівська вул. 
 

Синьоозерна    4    вулиця; 
Синеозерная 4 ул.; 12465 
(Подільський р-н, СТ «Ліс- 
не»). Пролягає від Синьоо- 
зерної вул. до Стеценка, вул. 

 
Синьоозерна    5    вулиця; 
Синеозерная 5 ул.; 12466 
(Подільський р-н, СТ «Ліс- 
не»). Пролягає від Синьоо- 
зерної вул. до Стеценка, вул. 

 
 
 

Ватутіна провулок; Ватути- 
на пер.; Vatutina prov. 12802 
(Солом’янський р-н). Проля- 
гає від Ватутіна вул. до кінця 
забудови (до розв’язки на 
Кільцеву дорогу). 

 
Садова вулиця; Садовая 
ул.; Sadova vul. 12801 (Голо- 
сіївський р-н). Пролягає від 
Квітки-Основ’яненка, пров. 
до Парникової вул. 
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САДОВІ ТОВАРИСТВА 
 

«Авіатор» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Авіатор» садове товариство (Святошинський р-н) 
«Автоматика» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Автомобіліст» садове товариство (Голосіївський р-н) 
«Автомобіліст» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Автомобіліст» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Агат» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Аерофлот» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Арсенал» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Арсенал» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Арсеналець» садове товариство (Подільський р-н) 
«Арсеналець-1» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Артемівець» садове товариство (Подільський р-н) 
«Архітектор» садове товариство (Подільський р-н) 
«АТП Облсільгосптехніка 09102» садове товариство (Дарницький р-н) 
«БАМ» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Барвінок» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Бджілка» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Берізка» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Берізка» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Берізка-2» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Берковець-1» садове товариство (Святошинський р-н) 
«Берковець-2» садове товариство (Святошинський р-н) 
«Берковци» садове товариство (Святошинський р-н) 
«Битовик» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Битовик» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Білий налив» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Більшовик» садове товариство (Подільський р-н) 
«Блакитна Затока» садове товариство (Голосіївський р-н) 
«Блакитні піски» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Блискавка» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Бриз» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Будівельник» садівницьке товариство (Подільський р-н) 
«Будівельник» садівниче товариство (Подільський р-н) 
«Будівельник» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Будівельник-1» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Будівельник-1» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Будівельник-2» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Будівельників КІБІ» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Будшляхмашовець» садове товариство (Подільський р-н) 
«Ватутінець» садове товариство (Дарницький р-н) 
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«Верстатозавод» садове товариство (Подільський р-н) 
«Весна травнева» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Весна» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Весна» садове товариство (Подільський р-н) 
«Весна» садове товариство (Святошинський р-н) 
«Весна-3» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Ветеран» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Вимпел» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Високовольтник» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Високовольтник-1» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Відпочинок» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Відпочинок» садове товариство (Святошинський р-н) 
«Вікторія» садівничий кооператив обслуговуючий кооператив (Дарницький р-н) 
«Вікторія» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Водник» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Водник» садове товариство (Подільський р-н) 
«Волна» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Волна-1» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Восточне» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Восход» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Восход-1» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Восход-2» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Врожай» садове товариство (Святошинський р-н) 
«Газовик» садове товариство (Святошинський р-н) 
«Гідромеханізатор» садове товариство (Оболонський р-н) 
«Гідромеханізатор-2» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Гіпротранспуть» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Головснабспецбуд» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Голубий факел» садове товариство (Оболонський р-н) 
«ДВРЗ» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Деревообробник» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Димок» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Дитячий світ» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Дніпро» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Дніпро» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Дніпро» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Дніпро» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Дніпро» садове товариство (Святошинський р-н) 
«Дніпро-1» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Дніпро-1» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Дніпро-2» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Дніпровська левадія» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Дніпровське-1» садівницьке товариство (Оболонський р-н) 
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«Дніпровський садовод» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Дніпровський» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Дніпровський-2» садове товариство (Оболонський р-н) 
«Дружба» садівницьке товариство (Подільський р-н) 
«Дружба» садівниче товариство (Подільський р-н) 
«Дружба» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Дружба» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Дружба» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Дружба» садове товариство (Оболонський р-н) 
«Дружба» садове товариство (Святошинський р-н) 
«Дружба-1» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Дружба-2» садівниче товариство обслуговуючий кооператив (Дарницький р-н) 
«Дружний» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Електрон» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Електрон» садове товариство (Святошинський р-н) 
«Електротранспортник» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Енергетик» РВК садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Енергетик» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Енергетик»садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Жасмін» садове товариство (Подільський р-н) 
«Жовтень» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Жовтневий-1» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Жовтневий-2» садівниче товариство обслуговуючий кооператив (Дарницький р-н) 
«За кермом» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Залізничний» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Залізничник» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Затока» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Зв’язківець» садове товариство (Святошинський р-н) 
«Здоров’я» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Здоров’я» садове товариство (Святошинський р-н) 
«Здоров’я» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Здоров’я-1» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Здоров’я-2» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Здоров’я-2» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Здоров’я-3» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Здоров’я-4» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Зелений бір» садове товариство (Оболонський р-н) 
«Зелений куточок» садове товариство (Шевченківський р-н) 
«Зелений луг» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Зелений луг-2» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Зірка» садове товариство (Подільський р-н) 
«Злагода» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Зодчий» садове товариство (Подільський р-н) 
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«Золотий ранет» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Золотий Ренет» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Зоря дніпровська» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Зоря» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Зоря» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Зоря» садове товариство (Святошинський р-н) 
«Івушка» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Інвалідів ВВВ» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Іскра» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Іскра» садове товариство (Святошинський р-н) 
«КБУ-521» садове товариство (Дарницький р-н) 
«КЕВРЗ» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Київпроект» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Кожевнік» садівниче товариство (Шевченківський р-н) 
«Комунальник на Дніпрі» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Комунальник» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Комунальник-5» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Комунальник на Сирці» садове товариство обслуговуючий кооператив (Подільський р-н) 
«Конча-Заспа» дачний кооператив (Голосіївський р-н) 
«Кооператор» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Космос» садівницьке товариство (Дарницький р-н) 
«Космос» садове товариство (Оболонський р-н) 
«Лисенка імені» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Лівобережний» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Лілея міжозерна» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Лісне» садове товариство (Подільський р-н) 
«Локомотив» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Лотос» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Лотос» садове товариство (Подільський р-н) 
«Луговий» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Луч» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Луч» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Любитель природи» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Любитель природи-2» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Любитель» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Машинобудівник» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Медик» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Медик» садове товариство (Святошинський р-н) 
«Медпрепарат» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Мелодія» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Металіст» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Метробудівець-1» садове товариство (Святошинський р-н) 
«Метробудівець-2» садове товариство (Дарницький р-н) 
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«Метрополітеновець» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Мир» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Мир» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Міжозерне» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Містобудівник» садове товариство (Подільський р-н) 
«Мічуріна імені» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Мічуріна імені» садове товариство (Святошинський р-н) 
«Мічурінець» садове товариство (Голосіївський р-н) 
«Мічурінець» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Мічурінець» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Монтажник Осокорки» садівниче товариство (Дарницький р-н) 
«Монтажник» садівниче товариство (Дарницький р-н) 
«Мрія» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Мрія» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Мукомол» садове товариство (Подільський р-н) 
«Наука» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Нивка» садівницьке товариство (Святошинський р-н) 
«Нивки» АНТК імені О. К. Антонова (КМЗ) садівницьке товариство (Святошинський р-н) 
«Нивки» садове товариство (Святошинський р-н) 
«Облліксанупр» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Оболонь» садово-дачне товариство обслуговуючий кооператив (Оболонський р-н) 
«Оболонь-2» садове товариство (Оболонський р-н) 
«Озера» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Озерне» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Озерне-3» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Озерний» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Озерний» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Озерний-1» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Озерний-2» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Озерний-7» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Оптиміст» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Орхідея-3» садово-дачний кооператив (Дарницький р-н) 
«Освіта» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Освіта-2» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Осокори» садівниче товариство (Дарницький р-н) 
«Осокори» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Осокорки 3а» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Осокорки-1» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Осокорки-2» садівницьке товариство (Дарницький р-н) 
«Острівок» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Парус» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Перемога» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Печерський» садове товариство (Дарницький р-н) 
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«Печерський-3» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Південне» садове товариство (Голосіївський р-н) 
«Південне» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Південне» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Південтеплоенергомонтаж» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Підбірне А» садівниче товариство (Дарницький р-н) 
«Підбірний» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Підземщик» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Підсніжник» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Пілот» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Піон» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Пісчинка» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Плановик» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Плодовий» садове товариство (Святошинський р-н) 
«Поліграфіст» садове товариство (Святошинський р-н) 
«Політ» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Політ-2» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Поляна» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Прибережний» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Прибой» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Прибрежний» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Придніпровський» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Придніпровський-2» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Приладобудівник» садове товариство (Святошинський р-н) 
«Приозерне» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Приозерне» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Проектировщик» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Проектувальник» садове товариство (Подільський р-н) 
«Радист» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Радист» садове товариство (Святошинський р-н) 
«Радуга» садівницьке товариство (Дніпровський р-н) 
«Радуга» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Радуга» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Радуга-2» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Райдуга» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Райдуга» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Райдужне» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«РайФО» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Редукторний завод» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Рембаза» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Рибпроект» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Ромашка» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Рубін» садове товариство (Дніпровський р-н) 
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«Русанівець» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Русанівський Політехнік» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«РЦАУК» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Сад-Будівник» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Садівник» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Садівник» садове товариство (Святошинський р-н) 
«Садівники Високовольтник-плюс» громадська організація (Дарницький р-н) 
«Сад-Машинобудівник» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Світанок» садове товариство (Голосіївський р-н) 
«Світанок» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Світанок» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Світанок» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Світанок» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Святище» садівниче товариство (Дарницький р-н) 
«Сигнал» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Сілікатчик» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Сіміренка імені» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Сірень» садове товариство (Святошинський р-н) 
«Славутич» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Славутич» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Сонячний берег» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Сонячний» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Сочі» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Стадне» садово-дачне товариство (Дарницький р-н) 
«Статистик» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Строитель» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Суднобудівник» садове товариство (Подільський р-н) 
«Супутник» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Супутник» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Тепломереж» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Технік-будівельник» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Тополя» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Торфяник» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Точелектроприлад» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Трамвайник» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Трикотажник» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Троянда» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Труд» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Труд» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Труд» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Труд» садове товариство (Подільський р-н) 
«Тюльпан» садове товариство (Подільський р-н) 
«Тюльпан» садове товариство (Святошинський р-н) 
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«Тюльпан-1» садове товариство (Подільський р-н) 
«Ударник» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Укрдіпроцукор» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Управління культури» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Урожай» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Урожайний» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Фанерний завод» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Фільм» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Флора» садове товариство (Подільський р-н) 
«Фронтовик» садове товариство (Оболонський р-н) 
«Харчовик» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Хвиля-2» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Холодок» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Хутір Редьки-1» садіницьке товариство (Оболонський р-н) 
«Цукровик» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Цукровик-1» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Чайка-2» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Червона Троянда» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Червоний Хімік» садове товариство (Дніпровський р-н) 
«Чорнобилець» кооперативне дачне товариство (Оболонський р-н) 
«Чорнобилець-2001» садове товариство (Оболонський р-н) 
«Явір» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Явір» садове товариство (Святошинський р-н) 
«Якір» садове товариство (Дарницький р-н) 
«Ясна поляна» садове товариство (Святошинський р-н) 
«1-го Травня» садове товариство (Святошинський р-н) 
«40 років Жовтня» садове товариство (Дарницький р-н) 
«40-річчя Жовтня імені» садове товариство (Святошинський р-н) 
«50-річчя Жовтня імені» садове товариство (Солом’янський р-н) 
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Скорочення, використані в довіднику 
 

ал. – алея 
бульв. – бульвар 
вул. – вулиця 
госп-во – господарство 
зат. – затока 
ім. – імені 
КДТ – кооперативне дачне товариство 
кін. – кінця 
м. – міста 
наб. – набережна 
о. – острів 
оз. – озеро 
пл. – площа (площадь) 
пер. – переулок 
пол. – половина 
поч. – початок 
пров. – провулок 
просп. – проспект 
р. – річка 
р-н – район 
рр. – роки 
серед. – середина 
ст. – століття 
СТ – садове товариство 
СТ КІЗ – садове товариство колективу 
  індивідуальних забудовників 
СДТ – садово-дачне товариство 
ТІЗ – товариство індивідуальних забудовників 
трет. – третина 
туп. – тупик 
ул. – улица 
чв. – чверть 
АТП – Автотранспортне підприємство 
АНТК – Авиаційний науково-технічний комплекс 
ВВВ – Велика вітчизняна війна 
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ДВРЗ – (Дарницький р-н) вагоноремонтний завод 
КБУ-521 – Київське будівельне управління – 521 
КЕВРЗ – Київський електровагоноремонтний завод 
КІБІ – Київський державний Університет 

будівництва і архітектури (КІБІ) 

КМЗ – Київський машинобудівний завод 
РВК – Районний військовий комісаріат 

(Райвоєнкомат, РВК) 
РЦАУК – Республіканський Центральний 

Автоучкомбінат (РЦАУК) 
 
 
 
 

Київський міський голова                                                                  В. Кличко  
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