вул. Бубнова Андрія

вул. Маричанська

Походить від назви річки Маричанка, що протікала територією Голосієва.

вул. Гайдара

вул. Сім’ї Прахових

Сім’я Прахових – родина діячів української культури XIX-XX століття.
Адріян Прахов (1846-1916) – український мистецтвознавець, археолог та художній
критик, професор Київського університету. Під його керівництвом у 1884-1896 рр.
здійснювалися розписи Володимирського собору. Дослідник єгипетських і візантійських старожитностей, мандрівник країнами Сходу. Відомий археологічними
дослідженнями пам’яток архітектури. Є автором однієї з перших публікацій про
мистецьку спадщину Тараса Шевченка.
Емілія Прахова (1849-1927) – дружина, талановита піаністка (учениця Ференца
Ліста).
Олена Прахова (1871-1948) – старша донька, художниця-вишивальниця. Одна з авторок шести альбомів українських вишивок за музейними зразками.
Микола Прахов (1873-1957) – син, художник і мистецтвознавець. Один з організаторів товариства «Київський художник».
Олександра Прахова (1950-2011) – правнучка, українська художниця-графік. Відома як каліграф та майстриня кольорової літографії й шовкодруку.

вул. Горького

вул. Антоновича Володимира

Володимир Антонович (1834-1908) – український історик, археолог, етнограф,
професор Київського університету з 1878 р.; співорганізатор Київської Громади,
член Київського товариства старожитностей і мистецтв. Основоположник і патріарх української історичної школи, з якої вийшов ряд чудових учених, зокрема
М.Грушевський. Мешкав на цій вулиці в будинку № 40.

пров. Горького

пров. Шахліна Бориса

Борис Шахлін (1932-2008) – український радянський спортсмен-гімнаст, абсолютний чемпіон Європи (1955 р.), світу (1958 р.), 7-разовий олімпійський чемпіон. У
1954 р. дебютував у складі збірної СРСР на чемпіонаті світу в Гельсінкі, вигравши
командну першість. У тому ж році вперше став абсолютним чемпіоном СРСР. У
1956 р. виграв олімпійське золото. Після закінчення спортивної кар’єри викладав
у Київському інституті фізкультури. Почесний громадянин міста Києва.

пл. Дзержинського

пл. Либідська

Походить від назви річки Либідь та розташованої на площі станції метрополітену.

вул. Димитрова

вул. Ділова

Повернення історичної назви.
Походить від Артилерійського ділового двору, що був розташований між сучасними вулицями Діловою, Анрі Барбюса та Івана Федорова.

шосе Дніпропетровське

шосе Дніпровське

Сучасна назва унормована у зв’язку з перейменування м. Дніпропетровськ
у м. Дніпро.

вул. Кіровоградська

вул. Брожка Володимира

Володимир Брожко (1989-2015) – колишній вихованець спортивної школи № 15
(Голосіївський р-н), боєць 8-го окремого полку спеціального призначення, розвідник. Трагічно загинув у ході проведення АТО. Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

вул. Любченка Панаса

вул. Загородня

Повернення історичної назви.
Виникла у 1-й половині XIX століття, під такою ж назвою, як така, що пролягала за
містом (рос. за городом) – це була остання вулиця з боку міста.

пл. Московська

пл. Деміївська

Походить від назви історичної місцевості Деміївка, використовувалась як народна назва.

пров. Профінтерну

пров. Рататюків

вул. Німецька

Повернення історичної назви.
Вулиця виникла у 30-х рр. XIX століття, її назва походить від німецького кладовища на
Печерську, в бік якого вона прямувала.

вул. Трутенка Онуфрія

вул. Максимовича Михайла

Михайло Максимович (1807-1873) – український науковець, вчений-енциклопедист, фольклорист, історик, філолог, етнограф, ботанік, природознавець (попередник Дарвіна), перший ректор університету Св. Володимира (нині – Київський
національний університет ім. Тараса Шевченка). Максимович був першим істориком стародавнього Києва, присвятивши йому двадцять п’ять статей. Михайлу
Олександровичу належить видання і дослідження найдавніших літературних
пам’яток Київської Русі – «Руської Правди», «Повісті минулих літ».

вул. Чапаєвське шосе

пров. Віто-Литовський

Походить від історичної назви місцевості Чапаєвка (колишнє село Віта-Литовська).

вул. Червоноармійська

вул. Велика Васильківська

Повернення історичної назви.
Вулиця відома з давніх часів як шлях з Києва до Василькова (з 1-ї третини XIX століття мала назву Велика Васильківська).

пров. Червоноармійський

пров. Лужевського Руслана

Руслан Лужевський (1975-2014) – Герой України, капітан групи «Альфа» Служби
безпеки України, що загинув у ході Антитерористичної операції у Слов’янську.

Повернення історичної назви.
Походить від прізвища домовласників.

вул. Профінтерну

вул. Забайківська

Походить від назви місцевості Забайків’я, яку так називали через те, що місцина
знаходилася за Байковим кладовищем.

пров. Радянський

вул. Тельмана

пров. Заремби Владислава

Владислав Заремба (1833-1902) – український композитор, піаніст і педагог. Автор численних пісень і романсів на слова поетів-романтиків, зокрема Є.Гребінки,
С.Писаревського, М.Петренка. Особливо відзначився вокальним циклом «Музика
до «Кобзаря» на слова Т.Шевченка, що містить близько 30 творів. Склав збірники
музичної літератури для дітей.

просп. Сорокаріччя Жовтня
Походить від назви історичної місцевості Голосіїв.

просп. Голосіївський

просп. Червонозоряний

просп. Лобановського Валерія

Валерій Лобановський (1939-2002) – найуспішніший тренер в історії футболу, відомий український і радянський футболіст та футбольний тренер футбольного клубу
«Динамо» (Київ), тренер збірної України у 2000-2001 рр. Був одним із кращих форвардів СРСР першої половини 60-х років. Зіграв 258 матчів, забив 71 м’яч. Також
працював головним тренером зі збірними СРСР, Об’єднаних Арабських Еміратів та
Кувейту. Виховав цілу плеяду видатних українських футболістів, які стали «зірками» європейського та світового футболу – Олег Блохін, Олександр Заваров, Леонід
Буряк, Олексій Михайличенко, Андрій Шевченко. Ці та інші його вихованці прославили український футбол. Загалом тренерській діяльності віддав 34 роки свого
життя. Герой України (посмертно).

вул. Червонопрапорна

вул. Пирогівський шлях

Походить від назви місцевості Пирогів.

пров. Червонопрапорний

вул. Пересіченський

Походить від літописної назви місцевості Пересічень.

