


вул. Боженка вул. Гійома де Боплана 

Вулиця у селищі Троєщина. 
Гійом де Боплан (1600-1685) – французький інженер та військовий картограф, автор загаль-
ної карти України. Боплан створив перший варіант генеральної карти України 1639 р., яка 
нині зберігається у Військовому архіві у Стокгольмі. Його книга «Опис України» – одне з най-
важливіших історичних джерел, що розповідають про Україну XVII ст. Книга містить унікаль-
ні свідчення очевидця про природу України, становище й побут селян та козаків, морські 
походи запорожців, класову боротьбу.

просп. Генерала Ватутіна просп. Шухевича Романа

Роман Шухевич (1907-1950) – український політичний і державний діяч, військовик. У 1929 р. 
вступає до ОУН як один із перших її членів. У 1943-1950 рр. – як Головний Командир УПА, 
Голова Проводу ОУН і Голова Секретаріату Української головної визвольної ради, керує наці-
онально-визвольною боротьбою багатотисячної УПА, широкого підпілля ОУН та мільйонних 
мас українського народу проти німецько-гітлерівських та московсько-більшовицьких оку-
пантів. Загинув у бою з загонами НКВС біля Львова.

вул. Дзержинського вул. Таранушенка Стефана 

Вулиця у селищі Троєщина. 
Стефан Таранушенко (1889-1976) – український мистецтвознавець та музейник, видатний 
дослідник української архітектури, декоративного та станкового мистецтва, передусім 
дерев’яного будівництва, іконостасів. Один із перших науковців в Україні отримав науковий 
ступінь доктора мистецтвознавства і звання професора. У 1934 р. заарештований за вигада-
ним звинуваченням, засуджений і висланий на Забайкалля, позбавлений звання й наукового 
ступеня. Реабілітований 1958 р. 

вул. Червоногвардійська вул. Хоткевича Гната 

пров. Червоногвардійська пров. Хоткевича Гната 

Гнат Хоткевич (1878-1938) – український письменник, історик, бандурист, композитор та 
мистецтвознавець, етнограф, педагог, театральний і громадсько-політичний діяч. Автор ба-
гатьох новел, оповідань, повістей, романів, кількох десятків кіносценаріїв та близько 600 му-
зичних творів. У 1938 р. заарештований за сфабрикованим звинуваченням і розстріляний за 
контрреволюційну діяльність і шпигунство на користь Німеччини. Реабілітований посмертно 
у 1956 р. 

вул. Шелеста Петра вул. Плахотнюка Миколи 

Микола Плахотнюк (1936-2015) – український лікар, громадський діяч, учасник руху шістде-
сятників, активний член Клубу творчої молоді «Сучасник», політичний в’язень радянських 
часів. Один з ініціаторів встановлення щорічної традиції Шевченківських читань 22 травня 
біля пам’ятника Т.Шевченку у Києві. За проукраїнську позицію постійно переслідувався ра-
дянською владою. Заарештовувався двічі за «антирадянську агітацію і пропаганду», був на-
правлений на примусове лікування в спецпсихлікарню. За часів незалежності України був 
членом проводу Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих. В останні 
роки очолював громадську організацію «Музей шістдесятництва» у Києві. 

вул. Щорса вул. Модзалевського Вадима

Вулиця у селищі Троєщина. 
Вадим Модзалевський (1882-1920) – український історик, археограф, архівіст та генеалог, 
активний учасник національно-культурного життя доби Української революції. Був досвід-
ченим експертом з музейних предметів, одним із найкращих знавців музейних колекцій  
і архівних фондів. Зробив великий внесок у справу збереження історичних пам’яток та му-
зейних зібрань, а також організації нової української історичної науки, архівної та музейної 
справи, чимало з його праць стали класикою генеалогії. Був одним з ініціаторів створення 
Української Академії Наук. 

вул. Лазо Сергія вул. Чурилівська

Вулиця у селищі Троєщина. 
Походить від назви історичної місцевості Чурилівщина.

вул. Леніна вул. Радосинська

Центральна вулиця селища Троєщина.
Походить від назви історичної місцевості Радосинь.

вул. Петровського вул. Щавинського Василя

Вулиця у селищі Троєщина. 
Василь Щавинський (1868-1924) – видатний український хімік-технолог, мистецтвознавець і 
колекціонер. Закінчив Політехнічний інститут у Цюриху. Жив у Петербурзі. Вважав Київ сво-
єю Батьківщиною.  

У 1906-1908 рр. почав збирати картини старих майстрів. Його колекція налічувала приблиз-
но 150 картин, здебільшого нідерландських і фламандських художників. За заповітом ко-
лекція була передана Київському музею ВУАН (нині – Київський музей західного та східного  
мистецтва).

вул. Фрунзе вул. Сім’ї Ханенків

Вулиця у селищі Троєщина. 
Богдан Ханенко (1849-1917) – колекціонер, археолог, меценат, промисловець. Зіграв головну 
роль у заснуванні у Києві першого публічного музею (нині – Національний художній музей 
України), основу експозиції якого склала археологічна колекція Ханенків.
Варвара Ханенко (Терещенко) (1852-1922) – разом із чоловіком займалася благодійництвом, 
мистецтвом та колекціонуванням. За півстоліття Ханенки зібрали колекцію з тисячі двохсот 
творів. Варвара Ханенко, за заповітом чоловіка, передала Києву родинну колекцію і особняк 
на Терещенківській, перетворивши його у музей світового мистецтва (нині – Національний 
музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків).

вул. Кірова вул. Митрополита 
Володимира Сабодана 

Вулиця у селищі Троєщина. 
Митрополит Володимир (1935-2014) – предстоятель Української православної церкви (МП) 
(1992-2014). Був видатним ієрархом, якого добре знали і цінували у всьому православному 
світі. Блаженніший Митрополит Володимир також відомий як проповідник, богослов, духо-
вний письменник. У 2011 р. Указом Президента України удостоєний звання «Герой України».
Золотим правилом Його Блаженства були слова: «нічого для себе не просити і ні від чого не  
відмовлятися».


