вул. Артема

вул. Січових Стрільців

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

вул. Бабушкіна

вул. Безручка Марка

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

вул. Баумана

вул. Корчака Януша

Януш Корчак (1878-1942) – педагог-новатор, автор праць із теорії й практики виховання,
захищав права дітей. Загинув разом зі своїми вихованцями у гітлерівському таборі смерті
у Треблінці.

пров. Бєлінського Чеслава

пров. Горської Алли

Алла Горська (1929-1970) – українська художниця-шістдесятниця, відомий діяч правозахисного руху 1960-х рр. в Україні, член Клубу творчої молоді «Сучасник», який був центром українського національного життя у Києві.

вул. Блюхера Василя

вул. Турчина Ігоря

Ігор Турчин (1936-1993) – найуспішніший тренер в історії гандболу. Створив команду «Спартак» (Київ) – 20-разового чемпіона СРСР, 13-разового переможця Кубку Європейських чемпіонів. Турчин і його команда занесені до Книги рекордів Гіннеса.

вул. Василевської Ванди

вул. Гаврилишина Богдана

Богдан Гаврилишин (1926-2016) – український, канадський, швейцарський економіст, громадський діяч, меценат. Майже тридцять років присвятив Міжнародному інституту менеджменту МІМ-Женева. 1990 р. заснував Міжнародний інститут менеджменту в Києві. У 2010 р.
заснував Благодійний фонд Богдана Гаврилишина, місією якого була підготовка критичної
маси молодих українців, які, вивчивши досвід найкращих країн Європи, трансформують
Україну. Один з учасників ініціативної групи «Першого грудня».

вул. Вєтрова

вул. Назарівська

Повернення історичної назви.

вул. Воровського

вул. Бульварно-Кудрявська

Повернення історичної назви.

вул. Довнар-Запольського

вул. Довнар-Запольського
Митрофана

Митрофан Довнар-Запольський (1867-1934) – історик, етнограф та фольклорист, джерелознавець, архівознавець, археограф. Професор Київського університету. Автор понад
150 праць з історії Київської Русі, історії Литви, Білорусі та України.

пл. Інтернаціональна

пл. Марченка Валерія

Валерій Марченко (1947-1984) – український дисидент-правозахисник, літературознавець
і перекладач. Двічі – у 1973 р. та 1983 р. – був заарештований, відбував покарання у пермському таборі для політв’язнів. Помер у 1984 р. у тюремній лікарні в Ленінграді. Активно займався правозахисною діяльністю, автор перекладів з азербайджанської мови.

вул. Котовського

вул. Сальського Володимира

Володимир Сальський (1885-1940) – український військовий діяч, послідовний прихильник
Симона Петлюри. Начальник штабу коменданта Києва, командувач Запорізької групи Армії
УНР, згодом – командувач Армії УНР, генерал-хорунжий, військовий міністр УНР в екзилі.

вул. Коцюбинського Юрія

вул. Винниченка Володимира

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

вул. Кравченка Миколи

вул. Котарбінського Вільгельма

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

вул. Мельникова

вул. Іллєнка Юрія

Юрій Іллєнко (1936-2010) – український кінооператор («Тіні забутих предків»), кінорежисер
(«Криниця для спраглих», «Вечір на Івана Купала», «Білий птах з чорною ознакою», «Легенда
про княгиню Ольгу»), сценарист («Мріяти і жити», «Лісова пісня» – всього 47 кіносценаріїв).
Автор монографії «Парадигма кіно» – першого в Україні підручника з кінорежисури.

вул. Перовської Софії

вул. Мірошниченко Євгенії

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

вул. Піка Вільгельма

вул. Ружинська

Повернення історичної назви (на честь селища Ружин у Житомирській області).

вул. Потьє Ежена

вул. Цедіка Антона

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

вул. Пугачова

вул. Академіка Ромоданова

Андрій Ромоданов (1920-1993) – видатний український нейрохірург, доктор медичних наук,
професор, засновник наукової школи. У 1942-1945 рр. – військовий хірург. З 1964 р. – директор НДІ нейрохірургії (нині – Інститут нейрохірургії НАМН України ім. А.П.Ромоданова).
Проводив наукові дослідження з діагностики та лікування захворювань нервової системи,
зокрема злоякісних пухлин, судинних захворювань, травм головного мозку.

вул. Смирнова-Ласточкіна

Вознесенський узвіз

Повернення історичної назви.

вул. Тимофєєвої Галі

вул. Провіантська

Повернення історичної назви.

вул. Фрунзе

вул. Кирилівська

Повернення історичної назви.

вул. Цюрупинська

вул. Дудника Георгія

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

вул. Чапаєва

вул. Липинського В’ячеслава

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

вул. Червоноармійська

вул. Велика Васильківська

Повернення історичної назви.

вул. Шамрила Тимофія

вул. Парково-Сирецька

Походить від Сирецького дендрологічного парку. Це – науково-дослідницька природоохоронна установа, яка вивчає і зберігає у спеціально створених умовах різноманітні види дерев та чагарників та їх композиції.

вул. Шаумяна

вул. Параджанова Сергія

пров. Шаумяна

пров. Параджанова Сергія

Сергій Параджанов (1924-1990) – всесвітньовідомий кінорежисер. Міжнародне визнання прийшло до Параджанова після екранізації у 1964 р. повісті М.Коцюбинського «Тіні забутих предків».

вул. Щербакова

вул. Щербаківського Данила

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

пров. Щербакова

вул. Петріва Всеволода

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

вул. Якіра

вул. Деревлянська

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

