ПЕРЕЙМЕНОВАНІ
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Голосіївський район
річки

Маричанка,

що

вул. Тельмана Німецька

пров. Червонопрапорний Пересіченський

Повернення історичної назви.

Повернення історичної назви.

Походить від літописної назви місцевості Пересічень.

шосе Дніпропетровське Дніпровське

вул. Бубнова Андрія Маричанська
Походить від назви
територією Голосієва.

вул. Димитрова Ділова

протікала

вул. Гайдара 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. Емілія Прахова (1849-1927) – дружина,
талановита піаністка.
Олена Прахова (1871-1948) ‒ старша донька, художницявишивальниця. Микола Прахов (1873-1957) ‒ син, художник
і мистецтвознавець.
Олександра Прахова (1950-2011) ‒ правнучка, українська
художниця-графік, відома як каліграф та майстриня
кольорової літографії й шовкодруку.

вул. Горького Антоновича
Володимир Антонович (1834-1908) ‒ український історик,
археолог, етнограф, професор Київського університету.

пров. Горького Шахліна Бориса
Борис Шахлін (1932-2008) ‒ український радянський
спортсмен-гімнаст, абсолютний чемпіон Європи (1955) та
світу (1958).

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

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

вул. Кіровоградська Брожка Володимира
Володимир Брожко (1989-2015). Трагічно загинув у ході
проведення АТО. Нагороджений орденом «За мужність» III
ступеня (посмертно).

вул. Любченка Панаса вул. Загородня
Повернення історичної назви.

пл. Московська Деміївська
Походить від назви історичної місцевості Деміївка.

пров. Профінтерну Рататюків
Повернення історичної назви.

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

пров. Радянський Заремби Владислава
Владислав Заремба (1833-1902) ‒ український композитор,
піаніст і педагог.

просп. Сорокаріччя Жовтня Голосіївський
Походить від назви історичної місцевості Голосіїв.

вул. Трутенка Онуфрія Максимовича
Михайла
Михайло Максимович (1807-1873) ‒ перший ректор
університету
Св.
Володимира
(нині
‒
Київський
національний університет ім. Тараса Шевченка), український
науковець, вчений-енциклопедист, фольклорист, історик,
філолог, етнограф.

вул. Чапаєвське шосе

пров. Віто-Литовський

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

вул. Червоноармійська Велика Васильківська
Повернення історичної назви.

пров. Червоноармійський Лужевського
Руслана
Руслан Лужевський (1975-2014) ‒ Герой України, капітан
групи «Альфа» Служби безпеки України, що загинув у ході
АТО у Слов’янську.

просп. Червонозоряний 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. Тренерській діяльності
віддав 34 роки свого життя. Герой України (посмертно)

вул. Червонопрапорна

Пирогівський шлях

Походить від назви місцевості Пирогів.

Дарницький район
пров. Будьонного 1 Кука Василя
Василь Кук (1913-2007) ‒ генерал-хорунжий,
головнокомандувач УПА (з 1950).

останній

вул. Будьонного Маршала Богуна Івана
Іван Богун (1618-1664) ‒ український військовий і державний
діяч, козацький полководець, однодумець і сподвижник
Богдана Хмельницького.

вул. Жданова Маслюченко Варвари
Варвара Маслюченко (1902-1983) ‒ українська актриса,
дружина письменника Остапа Вишні.

вул. Ілліча Пасхаліна Юрія
Юрій Пасхалін (1984-2014) – активіст Євромайдану, Герой
Небесної Сотні. Герой України (посмертно).

вул. Комуністична Трипільська
Походить від назви Трипільської археологічної культури.

вул. Крупської Павла Чубинського
Павло Чубинський (1839-1884) ‒ автор слів Гімну України,
відомий вчений-етнограф, поет і журналіст, юрист, активний
діяч українського національного руху на Правобережній
Україні.

вул. Леніна Харченка Євгена
Євген Харченко (1987-2014) ‒ український військовий.
Загинув у Іловайському котлі. Житель Бортничів.

вул. Максима Горького Кирила Осьмака
Кирило Осьмак (1890-1960) ‒ український політичний та
громадський діяч, член Української Центральної Ради, ОУН.
Президент Української Головної Визвольної Ради. За активну
керівну контрреволюційну націоналістичну діяльність у 1944
р. був заарештований і засуджений на 25 років ув’язнення в
тюрмі, де і загинув.

Походить від історичної назви місцевості.

вул. Фрунзе Прокоповича Петра
Петро Прокопович (1775-1850) ‒ український бджоляр,
основоположник раціонального рамкового бджільництва.

пров. Котовського Гречаний
пров. Комсомольський Прополісний

вул. Чапаєва Заглади Леоніли

вул. Комінтерну Хвойна

Леоніла Заглада (1896-1938) – етнологиня, видатна українська
дослідниця народної культури. Розстріляна НКВС у 1938 р.
Реабілітована у 1957 р.

вул. Котовського Пасічна

вул. Островського Миколи Родини
Рудинських
Михайло Рудинський (1887-1958) – педагог, музейний діяч,
археолог, який виявив і вивчав «Кам’яну Могилу».

пров. Комінтерну 3 Лозовий

БОРТНИЧІ

вул. Калініна Вуликова
вул. Свердлова Медоносна
пров. Свердлова Акацієвий

Євгенія Рудинська (1885-1977) ‒ музейна працівниця, історик,
літературознавиця,
мистецтвознавиця,
перекладачка.
Сестра Михайла Рудинського.

За пропозицією місцевих жителів назви частини
перейменованих вулиць у Бортничах походять від лісового
бджільництва, яке було колись основним промислом
місцевих жителів.

пров. Червоноармійський 1 Запашний

вул. Руднєва Миколи Шевельова Юрія

(«бортний» ‒ так називали дуплисті дерева або пні, у яких
гніздилися бджоли).

пров. Червоноармійський 3 Радісний

Юрій Шевельов (1908-2002) ‒ український славістмовознавець, історик української літератури, літературний
і театральний критик, активний учасник наукового
та культурного життя української еміґрації. Професор
Гарвардського, Колумбійського університетів. Іноземний
член НАН України (1991).

пров. Руднєва Миколи Качуровського Ігоря
Ігор Качуровський (1918-2013) ‒ український письменник,
прозаїк,
літературознавець,
перекладач,
педагог,
радіожурналіст.

вул. Терешкової Валентини Святищенська

пров. Будьоного 2 Хлібний

пров. Червоноармійський 2 Щасливий

вул. Червоноармійська Заплавна

вул. Комсомольська Нектарна

вул. Дзержинського Таранушенка Стефана
Вулиця у селищі Троєщина.
Стефан
Таранушенко
(1889-1976)
‒
український
мистецтвознавець,
музейник,
видатний
дослідник
української архітектури, декоративного та станкового
мистецтва, передусім дерев’яного будівництва, іконостасів.

вул. Кірова Митрополита Володимира
Сабодана
Вулиця у селищі Троєщина.
Митрополит Володимир
(1935-2014) –
предстоятель
Української православної церкви МП (1992-2014).

вул. Лазо Сергія Чурилівська

вул. Воровського Млинна
пров. Жданова Вересковий

просп. Генерала Ватутіна Шухевича Романа
Роман Шухевич (1907-1950) ‒ український політичний і
державний діяч, військовик. У 1943-1950 рр. – як Головний
Командир УПА, Голова Проводу ОУН і Голова Секретаріату
Української головної визвольної ради, керує національновизвольною боротьбою багатотисячної УПА, широкого
підпілля ОУН та мільйонних мас українського народу проти
німецько-гітлерівських
та
московсько-більшовицьких
окупантів.

Вулиця у селищі Троєщина.

Деснянський район
вул. Боженка Гійома де Боплана

пров. Комінтерну 1 Солодкий

Вулиця у селищі Троєщина.

пров. Комінтерну 2 Бджолиний

Гійом де Боплан (1600-1685) ‒ французький інженер та
військовий картограф, автор загальної карти України.

Походить від назви історичної місцевості Чурилівщина.

вул. Леніна Радосинська
Вулиця у селищі Троєщина.
Походить від назви історичної місцевості Радосинь.

вул. Петровського Василя Щавинського
Вулиця у селищі Троєщина.

Василь Щавинський (1868-1924) – видатний український
хімік-технолог, мистецтвознавець і колекціонер.

вул. Фрунзе 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).
Варвара Ханенко (Терещенко) (1852-1922) ‒ разом із
чоловіком займалася благодійництвом, мистецтвом та
колекціонуванням.

вул. Червоногвардійська Хоткевича Гната
Гнат Хоткевич (1878-1938) ‒ український письменник,
історик, бандурист, композитор та мистецтвознавець,
етнограф, педагог, театральний і громадсько-політичний
діяч. На початку 30-х років зазнав жорстоких переслідувань:
звинувачення у націоналізмі, заборона публікації творів. У
1938 р. заарештований за сфабрикованим звинуваченням і
розстріляний за контрреволюційну діяльність і шпигунство
на користь Німеччини. Реабілітований посмертно у 1956 р.

пров. Червоногвардійський Хоткевича Гната
вул. Шелеста Петра Плахотнюка Миколи
Микола Плахотнюк (1936-2015) ‒ український лікар,
громадський діяч, учасник руху шістдесятників, активний
член Клубу творчої молоді «Сучасник», політичний в’язень
радянських часів. Заарештовувався двічі за «антирадянську
агітацію і пропаганду», був направлений на примусове
лікування в спецпсихлікарню. За часів незалежності України
був членом проводу Всеукраїнського товариства політичних
в’язнів і репресованих.

вул. Щорса Модзалевського Вадима

вул. Дундича Олеко Вишиваного Василя

пл. Луначарського Куліша Пантелеймона

Вулиця у селищі Троєщина.

Василь Вишиваний (Вільгельм Габсбург) (1895-1948) ‒
український військовий діяч, політик, дипломат, австрійський
ерцгерцог
династії
Габсбургів,
полковник
Легіону
Українських Січових Стрільців. Під час служби у австрійській
армії повністю українізував свою сотню і з гордістю носив
під уніформою вишивану сорочку, за що і отримав прізвище
Вишиваний.

Пантелеймон Куліш (1819-1897) ‒ український письменник,
фольклорист, етнограф, мовознавець, перекладач, критик,
редактор, видавець. Автор першої фонетичної абетки для
української мови, яка лежить в основі сучасного українського
правопису.

Вадим Модзалевський (1882-1920) ‒ український історик,
археограф, архівіст та генеалог. Був одним з ініціаторів
створення Української Академії Наук.

Дніпровський район

бульв. Давидова Олексія Шамо Ігоря

пров. Бакинських Комісарів Сухенка Василя

Ігор Шамо (1925-1982) ‒ один з найпопулярніших сучасних
українських композиторів, співавтор пісні «Як тебе не
любити, Києве мій».

Василь Сухенко (1893-1962) ‒ сотник, льотчик Повітряного
флоту УНР.

вул. Лазо Сергія Інженера Бородіна

просп. Возз’єднання Соборності
На честь Соборності Українських земель. День Соборності
‒ свято України, яке відзначають щороку 22 січня в день
проголошення Акту Злуки УНР й ЗНР, що відбулося у 1919 р.

просп. Генерала Ватутіна Шухевича Романа
Роман Шухевич (1907-1950) ‒ український політичний і
державний діяч, військовик. У 1943-1950 рр. – як Головний
Командир УПА, Голова Проводу ОУН і Голова Секретаріату
Української головної визвольної ради, керує національновизвольною боротьбою багатотисячної УПА, широкого
підпілля ОУН та мільйонних мас українського народу проти
німецько-гітлерівських
та
московсько-більшовицьких
окупантів.

вул. Дубового Івана Тороповського Георгія
Георгій Тороповський (1996-2014) ‒ активний учасник
Революції Гідності. Загинув у вересні 2014 р.

Олександр Бородін (1848-1898) ‒ інженер і вчений у галузі
залізничного транспорту. Заклав основи локомотивної
науки. З його ім’ям також пов’язана історія електричного
освітлення усього Києва.

вул. Лебедєва Миколи Поправки Юрія
Юрій Поправка (1995-2014) ‒ учасник Революції гідності.
Герой України (посмертно).

пл. Ленінградська Дарницька
Походить від назви історичної місцевості Дарниця.

вул. Луначарського Митрополита Андрея
Шептицького
Митрополит Андрей Шептицький (1901-1944) ‒ український
релігійний діяч, Митрополит Галицький та Архієпископ
Львівський ‒ предстоятель Української греко-католицької
церкви. Будучи одним із найбагатших людей Галичини,
щедро спонсорував українські культурно-просвітницькі
товариства, надавав стипендії молодим митцям.

пров. Луначарського Слобідський
Походить
слобідка.

від

історичної

назви

місцевості

Микільська

вул. Мильчакова Олександра Нестайка
Всеволода
Всеволод Нестайко (1930-2014) ‒ письменник, класик
сучасної української дитячої літератури. Найпопулярніший
твір ‒ трилогія «Тореадори з Васюківки».

вул. Новоросійська Опришківська
Опришки ‒ учасники селянського повстанського руху в
Галичині, на Закарпатті, Буковині проти польської шляхти,
молдовських бояр, угорських феодалів, згодом ‒ проти
австрійської адміністрації. Найактивніше опришки діяли у
1730-1740 рр. під проводом Олекси Довбуша.

вул. Раскової Марини Сверстюка Євгена
Євген Сверстюк (1927-2014) ‒ український літературний
критик, есеїст, поет, мислитель, філософ. Політв’язень
радянського режиму. Переслідуваний протягом років за
виступи проти дискримінації української культури і протести
проти арештів і незаконних судів, у 1972 р. був заарештований
і засуджений за виготовлення і розповсюдження документів
«самвидаву». Після проголошення незалежності України був
активним ідеологом дерадянізації країни.

вул. Сагайдака Степана Маланюка Євгена

вул. Панельна Аболмасова Андрія

Євген Маланюк (1897-1968) ‒ український письменник,
культуролог-енциклопедист,
публіцист,
літературний
критик, сотник Армії УНР.

Андрій Аболмасов (1969-2014) ‒ український військовик,
фельдшер. Брав активну участь у Євромайдані. Трагічно
загинув у ході проведення АТО. Нагороджений орденом «За
мужність» III ступеня (посмертно).

вул. Серафимовича Миколайчука Івана
Іван Миколайчук (1941-1987) – видатний український актор,
кінорежисер, сценарист. У 1970-х роках під час гоніння на
діячів української культури переслідувався за «націоналізм»,
через що поступово майже був відсторонений від творчого
процесу.

Оболонський район

Проживав на цій вулиці.

вул. Гавро Лайоша Йорданська

вул. Червоногвардійська Хоткевича Гната

Походить від назви Йорданського озера, поряд з яким
проходить вулиця.

Гнат Хоткевич (1878-1938) ‒ український письменник,
історик, бандурист, композитор та мистецтвознавець,
етнограф, педагог, театральний і громадсько-політичний
діяч. У 30-х роках був звинувачений у націоналізмі, і
у 1938 р. заарештований і розстріляний за «участь у
контрреволюційній організації» та шпигунство на користь
Німеччини. Реабілітований посмертно у 1956 р.

пров. Червоногвардійський Хоткевича Гната
вул. Чудновського Чупринки Григорія
Григорій Чупринка (1979-1921) ‒ український поет, культурний,
військовий і політичний діяч, учасник боротьби за
народовладдя на теренах Української Республіки і боротьби
за її самостійність. У 1921 р. заарештований і розстріляний
за вступ до підпільної організації, яка ставила собі за мету
повалення радянської влади і відновлення Української
Народної Республіки. Реабілітований посмертно у 1996 р.

вул. Шліхтера Академіка Вифлеємська
Походить від міста Вифлеєм.

вул. Гамарника Цісик Квітки
Квітка Цісик (1953-1998) ‒ американська співачка
українського походження, оперна і блюзова співачка,
виконавиця українських народних і популярних пісень.

вул. Дегтяренка Петра Сім’ї Кульженків
Стефан Кульженко (1837-1906) ‒ друкар і книговидавець,
один із найуспішніших підприємців свого часу.
Сини: Василь ‒ культурний діяч, видавець і педагог; Сергій
‒ завідувач батьковим магазином; Олексій ‒ лікар; Михайло
‒ присяжний повірений.
Невістка: Єлизавета Мусатова-Кульженко ‒ українська та
російська концертно-камерна співачка і вокальний педагог.

вул. Дибенка Павла Сім’ї Шовкоплясів
Іван Шовкопляс (1921-1997) ‒ український вчений-археолог,
провідний фахівець у галузі верхнього палеоліту України,
історик, бібліограф і історик науки, музеєзнавець і викладач.

Автор першого українського підручника з археології.
Переслідувався владою за проукраїнську позицію.
Ганна Шовкопляс (1920-2001)
археологиня, музеєзнавиця.

‒

українська

вчена-

Відкривачі і дослідники унікальної пам’ятки на березі річки
Почайна (Оболонь) ‒ великого унікального поселення, що
існувало з II ст. до н.е. по VI-VII ст. н.е.

пл. Дружби народів СРСР Оболонська
Походить від давньої назви місцевості Оболонь.

вул. Майорова Михайла Калнишевського
Петра
Петро Калнишевський (1691-1803) ‒ останній кошовий отаман
Запорозької Січі у 1762 та 1765-1775 роках. Перед ліквідацією
Запорозької Січі був заарештований. Без суду і слідства
кошового отамана було відправлено на довічне заслання і
ув’язнення із забороною не лише листування, але й усякого
спілкування з людьми. Після звільнення у 1801 р. хворий і
сліпий кошовий залишився у монастирі, де й помер на 113
році життя.

радянсько-німецької війни у червні 1941 р. активно включився
у процес відновлення української державності, був одним із
авторів Актів відновлення Української держави.

вул. Павлика Морозова Академіка Оппокова
Євгеній Оппоков (1869-1937) ‒ відомий вчений-гідролог,
меліоратор, доктор технічних наук, академік АН УРСР,
професор Київського політехнічного інституту, директор
Науково-дослідного інституту водного господарства, один
з основоположників гідрології в Україні. Репресований у
1937 р. Похований у Биківнянському лісі. Реабілітований
посмертно.

вул. Полупанова Пріорська
Походить від назви місцевості Пріорка.

пл. Фрунзе Петропавлівська
Повернення історичної назви.

вул. Фрунзе Кирилівська
Повернення історичної назви.

вул. Мате Залки Архипенка Олександра

вул. Червонофлотська Максименка Федора

Олександр
Архипенко
(1887-1964)
‒
український
та американський скульптор і художник, однин з
основоположників кубізму в скульптурі.

Федір Максименко (1896-1983) ‒ бібліограф-енциклопедист,
книгознавець.

просп. Московський Бандери Степана
Степан Бандера (1909-1959) ‒ український політичний діяч,
один з учасників та лідерів боротьби за незалежність України
у ХХ столітті, один з провідних теоретиків українського
націоналістичного руху. Він проводив активну боротьбу
проти радянської влади, за що радянський уряд бачив
у ньому небезпечного ворога. Після розколу ОУН на дві
фракції у 1940 р. став головою Проводу ОУН-Б. З початком

Печерський район
вул. Аїстова Іпсілантіївська
Повернення історичної назви.

вул. Аніщенка Левандовська
Повернення історичної назви.

вул. Барбюса Анрі Тютюнника Василя
Василь Тютюнник (1890-1919) ‒ український військовий
діяч, генерал-хорунжий Армії УНР (1919), активний учасник
українських визвольних змагань 1917-1919 рр.

пров. Гайцана Миколи Хрестовий
Повернення історичної назви.

вул. Горького Максима 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. Мешкав на цій
вулиці в будинку № 40.

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

вул. Димитрова Ділова
Повернення історичної назви.

пров. Іванова Андрія Бутишев
Повернення історичної назви.

вул. Командарма Каменєва Болбочана Петра
Петро Болбочан (1883-1919) ‒ український військовий
діяч, полковник Армії УНР. У 1917 р. ‒ брав активну участь
у формуванні 1-го Українського полку імені Богдана
Хмельницького. Прославився як командир найбільш
боєздатного і дисциплінованого з’єднання української
армії – Запорізького корпусу. Очолюваний Болбочаном
Запорізький корпус відіграв ключову роль у здобутті
Києва в лютому 1918 р. Тріумфом українського війська стала
Кримська операція, в ході якої саме під командуванням
Петра Болбочана у квітні 1918 р. сили Запорізької дивізії
звільнили Крим.

вул. Кутузова Генерала Алмазова

Печерській лаврі будівничий віддав майже 40 років своєї
праці.

вул. Лумумби Патріса Іоанна Павла II

вул. Струтинського Болсуновська

Іоанн Павло ІІ (1920-2005) ‒ Папа Римський, святий
католицької церкви. Канонізований 2014 р. У червні 2001 р.
під час державного візиту до України відвідав Київ.

Повернення історичної назви.

пров. Панфіловців Борецького Йова
Йов Борецький (1560-1631) ‒ український церковний,
політичний і освітній діяч, митрополит Київський, Галицький
і всієї Руси. Духовний та політичний наставник Петра Могили.

вул. Перспективна Брановицького Ігоря

Олекса Алмазів (1886-1936) ‒ український військовий і
громадський діяч, активний учасник визвольних змагань
1918-1921 рр., генерал-хорунжий Армії УНР. Учасник боїв
за Київ проти більшовицької навали у січні 1918 р. Взірець
військового мистецтва і мужності.

Ігор Брановицький (1976-2015) ‒ український військовик.
Учасник АТО, захисник Донецького аеропорту. Герой України
(посмертно).

пров. Кутузова Гуцала Євгена
Євген Гуцало (1937-1995) ‒ український письменник, поет,
журналіст. Входить до плеяди українських письменниківшістдесятників і творців новітньої української літератури.

Памво Беринда (між 1550 та 1570-1632) ‒ світське ім’я Павло.
Видатний діяч української культури, енциклопедист,
мовознавець, лексикограф, друкар і гравер, православний
чернець. Був головним друкарем, редактором і перекладачем
у Києво-Печерській друкарні.

вул. Кіквідзе Бойчука Михайла

вул. Сєдовців Омелютинська

Михайло Бойчук (1882-1937) – український художник,
маляр-монументаліст, лідер групи «бойчукістів». Один із
засновників монументального мистецтва України ХХ ст.
Представник Розстріляного відродження.

вул. Ластовського Ковніра Степана
Степан Ковнір (1695-1786) ‒ український архітектор XVII
століття, майстер українського бароко. Яскравим шедевром
є Ковнірівський корпус на території Верхньої лаври. Києво-

український діяч і воєначальник, генерал-полковник Армії
УНР, міністр військових справ Уряду УНР в екзилі.

пров. Реута Михайла Беринди Памви

Повернення історичної назви.

пров. Січневий Микільський
Повернення історичної назви.

вул. Суворова Михайла ОмеляновичаПавленка
Михайло Омелянович-Павленко (1878-1952) ‒ визначний

вул. Тельмана Німецька
Повернення історичної назви.

вул. Фіалека Баришівська
Повернення історичної назви.

вул. Червоноармійська Велика
Васильківська
Повернення історичної назви.

пров. Чекістів Гордієнка Костя
Кость Гордієнко (?-1733) ‒ кошовий отаман, видатний
військовий і політичний діяч, який попри особисту
неприязнь до Івана Мазепи підтримав останнього у боротьбі
з Петром I. Відверто виступав проти московського гніту,
відкрито відстоював права і вольності Війська Запорізького.
Сподвижник та співавтор конституції П.Орлика.

вул. Щорса Коновальця Євгена
Євген Коновалець (1891-1938) ‒ один із ідеологів українського
націоналізму, полковник Армії УНР, командант Української
військової
організації,
голова
Проводу
українських
націоналістів (1927), перший голова ОУН (з 1929). Через
постійні намагання налагодити націоналістичне підпілля
у радянській Україні був убитий в результаті спецоперації
НКВС.

пров. Щорса Новогоспітальна
Повернення історичної назви.

вул. Кудрі Івана Маккейна Джона

просп. Московський Бандери Степана

пров. Бонч-Бруєвича Дубровського Віктора

Джон Маккейн (1936-2018) ‒ американський державний
діяч, політик, сенатор. Неодноразово виступав на підтримку
України після анексії Росією Криму та початку збройного
протистояння на Донбасі.

Степан Бандера (1909-1959) ‒ український політичний
діяч, один з учасників та лідерів боротьби за незалежність
України у ХХ столітті, один з провідних теоретиків
українського націоналістичного руху. Він проводив активну
боротьбу проти радянської влади, за що радянський уряд
бачив у ньому небезпечного ворога. Після розколу ОУН
на дві фракції у 1940 р. став головою Проводу ОУН-Б. З
початком радянсько-німецької війни у червні 1941 р. активно
включився у процес відновлення української державності,
був одним із авторів Акту відновлення Української держави.

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

Подільський район
пл. Інтернаціональна Марченка Валерія
Валерій Марченко (1947-1984) ‒ український дисидентправозахисник, літературознавець і перекладач-філософ,
журналіст. Відкрито виступав проти русифікації, писав про
Голодомор і висміював соціалістичний реалізм у літературі.
Рішуче виступив проти інструкції Міністерства освіти
УРСР «Про посилення вивчення російської мови у школах
України», яку назвав «найсвіжішим Валуєвським указом».
Двічі був заарештований за «антирадянську пропаганду
та агітацію», відбував покарання у пермському таборі для
політв’язнів. Помер у 1984 р. у тюремній лікарні в Ленінграді.
Реабілітований (посмертно) у 1991 р.

пров. Кецховелі Ладо Возвиженський
Повернення історичної назви.

вул. Котовського Сальського Володимира
Володимир Сальський (1885-1940) ‒ український військовий
діяч, генерал-хорунжий Армії УНР, командувач Дієвої армії
УНР. Був одним з найбільш послідовних прихильників
Симона Петлюри.

вул. Красноводська Хотинська
Назва на честь м. Хотин Чернівецької області.

вул. Фрунзе Кирилівська
Повернення історичної назви.

Святошинський район
вул. Антонова-Овсієнка Наумовича
Володимира
Володимир Наумович (1894-1918) – студент університету
Св. Володимира у Києві, учасник бою під Крутами у складі
Помічного студентського куреня Січових Стрільців.

вул. Бонч-Бруєвича Дурдуківського
Володимира
Володимир Дурдуківський (1874-1937) ‒ літературознавець,
мовознавець, директор Першої Трудової школи у Києві
(колишньої колегії Павла Галагана), співробітник Історичнофілологічного відділу Академії наук України. Страчений у
1937 р. за справою «Спілки Визволення України». У 1967 р.
вирок скасовано і справу припинено за відсутністю складу
злочину.

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

вул. Жовтнева Патріарха Володимира
Романюка
Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України
Володимир І (у миру Василь Омелянович Романюк) (19251995) ‒ український православний релігійний діяч, богослов,
Патріарх Київський і всієї Руси-України УПЦ Київського
Патріархату (1993-1995).

вул. Калінінська Клена Юрія
Юрій Клен (1891-1947) ‒ український поет, перекладач,
літературний критик. Будучи німцем за народженням, він
вважав себе українцем за духом і присвятив своє життя і
творчість Україні.

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

вул. Командарма Уборевича Академіка
Єфремова
Сергій Єфремов (1876-1939) ‒ український громадськополітичний і державний діяч, літературний критик, академік
Української академії наук, дійсний член Наукового товариства

ім. Т.Шевченка, один із творців української журналістики.
Саме Сергій Єфремов запропонував і використав назву
Українська Народна Республіка, тому вважається «хрещеним
батьком» УНР.

вул. Коллонтай Яворницького Дмитра
Дмитро Яворницький (1855-1940) ‒ історик, археолог,
етнограф, дослідник історії українського козацтва.

вул. Комісара Рикова Курінного Петра
Петро Курінний (1894-1972) ‒ український історик, археолог,
етнограф, музеєзнавець, організатор пам’яткоохоронної
справи.

вул. Криленка Береста Олексія
Олексій Берест (1921-1970) ‒ український радянський
військовик, Герой України, лейтенант Червоної Армії, що
встановив разом з Михайлом Єгоровим та Мелітоном
Кантарією Прапор Перемоги на даху німецького Рейхстагу
30 квітня 1945 р.

вул. Ленінська Дорошенка Петра
Петро Дорошенко (1672-1698) ‒ визначний український
військовий, політичний і державний діяч. Гетьман Війська
Запорозького Правобережної України (1665-1676), очільник
Гетьманщини (1668-1670). Козацький полковник, учасник
Хмельниччини та козацько-московської війни.

вул. Маршала Тухачевського Драй-Хмари
Михайла
Михайло Драй-Хмара (1889-1939) ‒ український поет,
літературознавець, перекладач. Жертва сталінського терору.

вул. Примакова Глієра Рейнгольда
Рейнгольд Глієр (1875-1956) ‒ український і російський

композитор, диригент, педагог, музично-громадський діяч
німецько-польського походження. Випускник і викладач
Київського музичного училища (з 1956 ‒ імені Р.М.Глієра),
директор і викладач Київської консерваторії.

вул. Строкача Тимофія Сім’ї Стешенків
Оксана Стешенко (1875-1942) ‒ письменниця, перекладачка
і педагог.
Іван Стешенко (1873-1918) ‒ громадсько-політичний діяч,
письменник, перекладач та літературознавець.
Ірина Стешенко (1898-1987) ‒ українська драматична акторка,
письменниця та перекладач.

історію у гімназіях. Вперше широко висвітлив історію
Коліївщини як народного повстанського руху.

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

Солом’янський район

Ярослав Стешенко (1904-1939) ‒ книгознавець і бібліограф.

пров. Ульянова Володимира Осінній
Пролягає від вулиці Осінньої.

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

пров. Фадєєва Івченка Михайла
Михайло Івченко (1890-1939) ‒ український письменник,
лірик-імпресіоніст.
Належить
до
письменників
Розстріляного Відродження.

пров. Федька Івана Шульгина Якова
Яків Шульгин (1851-1911) ‒ український історик, педагог,
громадсько-культурний діяч, співтворець культурного
відродження України кінця ХІХ ‒ початку ХХ століть. За
національно-культурну діяльність 1879 р. був заарештований
і засланий до Сибіру. Повернувшись до Києва, викладав

вул. Дніпропетровська Новокодацька
Назва на честь колишнього міста Нові Кодаки (нині ‒ частина
міста Дніпро).

вул. Галана Ярослава Волошина Августина
Августин Волошин (1874-1945) ‒ політичний, культурний,
релігійний діяч Закарпаття. Відомий науковець і педагог,
журналіст і видавець, знаний філолог і поліглот.

вул. Горовиця Олександра Барки Василя
Василь Барка (1908-2003) – український письменник і
перекладач. За його романом «Жовтий князь» О.Янчук
створив фільм «Голод-33» ‒ перший художній фільм, який
розкриває злочини сталінсько-більшовицького режиму
проти народу України ‒ штучний голод 1932-1933 рр.

вул. Івана Клименка Преображенська
Повернення історичної назви.

вул. Калінінградська Гладківська
Повернення історичної назви.

вул. Кіровоградська Брожка Володимира

бульв. Лепсе Івана Гавела Вацлава

Володимир Брожко (1989-2015) ‒ розвідник. Трагічно
загинув у ході проведення АТО. Нагороджений орденом «За
мужність» III ступеня (посмертно).

Вацлав Гавел (1936-2011) ‒ чеський політик та громадський
діяч, дисидент, критик комуністичного режиму, драматург та
есеїст. Був дев’ятим та останнім президентом Чехословаччини
(1989-1992), а також першим президентом Чехії (1993-2003).
Почесний доктор Київського університету.

вул. Колективізації Мейса Джеймса
Джеймс Мейс (1952-2004) ‒ американський історик,
політолог, дослідник голодомору в Україні. Саме завдяки
його дослідженням світ дізнався про Голодомор в Україні.

вул. Комсомольська Потоцького Павла
Павло Потоцький (1857-1938) ‒ генерал від артилерії,
військовий історик, меценат, засновник історико-мистецької
колекції «Музей України».

вул. Красикова Петра Проценко Людмили
Людмила Проценко (1927-2000) ‒ українська архівістка,
краєзнавиця, історик. Більше трьох десятиліть присвятила
вивченню історичного некрополя Києва, створила унікальну
картотеку персоналій, похованих на київських теренах від
доби Київської Русі до 1986 р.

вул. Краснодонська Кучмин Яр
Походить від прізвища першопоселенця (у 1830) Григорія
Кучми.

пров. Краснодонський Кучмин Яр
вул. Лебедєва-Кумача Голего Миколи
Микола Голего (1914-2012) ‒ український вчений-механік,
доктор технічних наук. Займався науковим дослідженням
експлуатації, ремонту та довговічності машин, вивчав теорію
схоплювання, явища фретинг-корозії.

вул. Леніна Колоса Сергія
Сергій Колос (1888-1969) ‒ український мистецтвознавець,
маляр, громадський діяч, дослідник українського народного
мистецтва. Брав участь у оформленні будівлі Київської опери.

вул. Максима Горького Лупиноса Анатолія
Анатолій Лупиніс (1937-2000) ‒ український політичний та
громадський діяч, поет. Політичний в’язень: 11 років таборів за
антирадянську агітацію та 12 років у спецпсихушці за виступ
біля пам’ятника Тарасові Шевченкові. Після проголошення
незалежності України спільно з революційною молоддю
ініціює створення Української Міжпартійної Асамблеї, котру
за його ж ініціативи було перетворено спочатку на Українську
Національну Асамблею, а пізніше на УНА-УНСО.

вул. Мишина Михайла Сім’ї Ідзиковських
Ідзиковські Леон, Герсилія та Владислав
українських і польських книговидавців.

‒

родина

вул. Островського Миколи Патріарха
Мстислава Скрипника
Патріарх Мстислав (Скрипник) (1898-1993) ‒ визначний
український церковний діяч, патріарх Київський і Всієї
України УАПЦ, патріарх Київський і всієї Руси-України УПЦ
(КП), Первоієрарх УАПЦ в Діаспорі.

вул. Петровського Світличного Івана
Іван Світличний (1929-1992) ‒ український літературознавець,
мовознавець, літературний критик, перекладач, духовний
лідер національно-демократичного руху 60-70-х рр., один
із засновників Клубу творчої молоді в Києві. Репресований
за антирадянську агітацію і пропаганду, виготовлення та
поширення самвидаву.

вул. Радянська Отця Анатолія Жураковського
Жураковський
Анатолій
(1897-1937)
новомученик, сповідник віри, богослов.

‒

священик-

вул. Скрипника Миколи Лукаша Миколи
Микола Лукаш (1919-1988) ‒ український перекладач,
мовознавець і поліглот (знав 20 мов). Миколі Лукашу,
першому в Україні, вдалося перекласти «Фауста». Він
працював над ним 18 років.

вул. Соціалістична Мацієвича Левка
Левко Мацієвич (1877-1910) ‒ український корабельний
інженер, суднобудівник, автор проектів кораблів, підводних
човнів, протимінних заслонів, перший український авіатор,
громадський і політичний діяч. Одним з перших в світі
розробив проект авіаносця, взявши за основу крейсер
«Адмірал Лазарєв». Автор 14 проектів підводних човнів.

вул. Фурманова Архітектора Кобелєва
Кобелєв Олександр (1860-1942) ‒ київський архітектор,
педагог. Споруди Кобелєва: Національний банк України,
Київський політехнічний інститут, корпус Національного
педагогічного університету ім. М.Драгоманова, Київський
університет Св. княгині Ольги ‒ нині Міністерство
надзвичайних ситуацій та ін. Керував будівництвом Міського
театру (Національна опера) за проектом В.Шретера.

просп. Червонозоряний 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.
Тренерській діяльності віддав 34 роки свого життя. Герой
України (посмертно).

вул. Червонопартизанська Братів Зерових
Микола
Зеров
(1890-1937)
‒
український
поет,
літературознавець, лідер «неокласиків», майстер сонетної
форми та перекладач античної поезії. Засуджений і
розстріляний за сфабрикованим звинуваченням.
Михайло Зеров (псевдонім Михайло Орест) (1901-1963) ‒
поет і перекладач.
Дмитро Зеров (1895-1971) ‒ український ботанік, академік
АН УРСР, заслужений діяч науки УРСР, Лауреат Державної
премії УРСР у галузі науки і техніки.

вул. Виборзька Тихого Олекси
Олекса Тихий (1927-1984) ‒ український дисидент,
правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник
Української гельсінської групи. Виступав на захист
української мови. Помер в ув’язненні.

просп. Космонавта Комарова Гузара
Любомира
Любомир Гузар (1933-2017) ‒ український релігійний діяч,
патріарх-предстоятель
Української
Греко-Католицької
Церкви (2001-2011). Священик (з 1958), єпископ (з 1977),
кардинал (з 2001). Верховний архієпископ Львівський (з
2001), Києво-Галицький (з 2005), архієпископ-емерит (з 2011).

Шевченківський район
вул. Артема Січових Стрільців
Українські Січові Стрільці ‒ українське національне військове
формування, сформоване з добровольців 6 серпня 1914.
Створення легіону ознаменувало відновлення збройної
боротьби за волю України.

вул. Бабушкіна Безручка Марка
Марко Безручко (1883-1944) – генерал-хорунжий Армії УНР.

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

пров. Бєлінського Чеслава Горської Алли
Алла Горська (1929-1970) ‒ українська художницяшістдесятниця, відома діячка правозахисного руху 1960-х рр.
в Україні, членкиня Клубу творчої молоді «Сучасник», який
був центром українського національного життя у Києві.

вул. Блюхера Василя 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. За видатні досягнення в спорті Турчин і його
команда занесені до Книги рекордів Гіннеса.

вул. Василевської Ванди Гаврилишина
Богдана
Богдан Гаврилишин (1926-2016) ‒ український, канадський,
швейцарський економіст, громадський діяч, меценат. У 1990

р. заснував Міжнародний інститут менеджменту в Києві. У
2010 р. заснував Благодійний фонд Богдана Гаврилишина,
місією якого була підготовка молодих українців, які,
вивчивши досвід найкращих країн Європи, трансформують
Україну. Був радником кількох Президентів України, прем’єрміністрів, голів Верховної Ради.

вул. Вєтрова Назарівська
Повернення історичної назви.

вул. Воровського Бульварно-Кудрявська
Повернення історичної назви.

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

пл. Інтернаціональна Марченка Валерія
Валерій Марченко (1947-1984) ‒ український дисидентправозахисник, літературознавець і перекладач. Двічі був
заарештований, відбував покарання у пермському таборі
для політв’язнів.

вул. Котовського Сальського Володимира
Володимир Сальський (1885-1940) – український військовий
діяч, послідовний прихильник Симона Петлюри.

вул. Коцюбинського Юрія Винниченка
Володимира
Володимир Винниченко (1880-1951) ‒ голова Генерального
секретаріату Центральної Ради і голова Директорії УНР,
драматург, публіцист, художник.

вул. Кравченка Миколи 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 Іллєнка Юрія
Юрій Іллєнко (1936-2010) – український кінооператор («Тіні
забутих предків»), кінорежисер («Криниця для спраглих»,
«Вечір на Івана Купала» та ін.), сценарист ‒ всього 47
кіносценаріїв. Він створив незалежну кіностудію «ФестЗемля», написав монографію «Парадигма кіно» ‒ перший в
Україні підручник з кінорежисури.

вул. Смирнова-Ласточкіна Вознесенський
узвіз
Повернення історичної назви.

вул. Тимофєєвої Галі Провіантська
Повернення історичної назви.

вул. Фрунзе Кирилівська
Повернення історичної назви.

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

вул. Перовської Софії Мірошниченко Євгенії

вул. Чапаєва Липинського В’ячеслава

Євгенія Мірошниченко (1931-2009) ‒ українська оперна
співачка, педагогиня, професорка. За її ініціативи 2004 р.
було засновано Київську малу оперу.

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. Піка Вільгельма Ружинська
Повернення історичної назви.

вул. Червоноармійська Велика Васильківська

вул. Потьє Ежена Цедіка Антона

Повернення історичної назви.

Антон Цедік (1987-2014) ‒ доброволець. Загинув під час
виходу колони батальйону «Донбас» з оточення під
Іловайськом.

Походить від Сирецького дендрологічного парку.

пров. Шаумяна Параджанова Сергія
вул. Щербакова Щербаківського Данила
Данило Щербаківський (1877-1927) – український етнограф,
археолог, музейний діяч, дослідник українського народного
мистецтва. Засновник Київського етнографічного товариства.

пров. Щербакова Петріва Всеволода
Всеволод Петрів (1883-1948) ‒ військовий і громадський діяч,
викладач військової історії, військовий міністр і генералхорунжий Армії УНР. Учасник боїв за Київ у 1918 р.

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

вул. Шамрила Тимофія Парково-Сирецька

вул. Пугачова Академіка Ромоданова

вул. Шаумяна Параджанова Сергія

Андрій Ромоданов (1920-1993) – видатний український
нейрохірург, доктор медичних наук, професор, засновник
наукової школи.

Сергій Параджанов (1924-1990) ‒ всесвітньо відомий
кінорежисер. Міжнародне визнання прийшло після
екранізації у 1964 р. повісті М.Коцюбинського «Тіні забутих
предків».
Станом на 01.12.2019
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