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Голосіївський район:

2014–2022 РОКИ 

• вулиця Амурська ›››   вулиця Академіка Книшова
Геннадій Книшов — доктор медичних наук, професор, академік НАН 
України, який побудував одну з найрозвиненіших галузей сучасної 
медицини в українській кардіохірургії

• вулиця Андрія Бубнова ›››   вулиця Маричанська
Назва походить від назви річки Маричанка, що протікала неподалік

• вулиця Гайдара ›››   вулиця Сім’ї Прахових

Прахови — родина київських видатних діячів культури, художників, 
мистецтвознавців, викладачів: Адріан Вікторович; Олена Адріанівна; 
Микола Адріанович; Крюгер-Прахова Анна Августівна; Микола 
Миколайович; Олександра Миколаївна

• вулиця Горького ›››   вулиця Антоновича

Володимир Антонович — український історик, археолог, етнограф, 
професор Київського університету; співорганізатор Київської 
Громади, член Київського товариства старожитностей і мистецтв, 
котрий мешкав на цій вулиці у будинку № 40

• вулиця Димитрова ›››   вулиця Ділова

Повернення історичної назви, яка походить від Артилерійського 
ділового двору, що був розташований між сучасними вулицями 
Діловою, Василя Тютюнника та Івана Федорова

• вулиця Кайсарова ›››   вулиця Холодноярська

Найменовано на честь Холодноярської республіки — умовної назви 
українського антибільшовицького повстанського руху у 1919–1922 роках

• вулиця Кіровоградська ›››    вулиця  
Володимира Брожка

Брожко Володимир — солдат Збройних сил України, розвідник, 
місцевий мешканець, який загинув під Щастям під час російсько-
української війни

• вулиця Панаса Любченка ›››    вулиця Загородня
Повернення історичної назви, яка відома з ХІХ століття

• вулиця Московська ›››    вулиця Григорія Гуляницького
Григорій Гуляницький — український військовий і державний діяч, 
один з чільних дипломатів Гетьманщини. Учасник Хмельниччини 
та українсько-московської війни
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• вулиця Профінтерну ›››    вулиця Забайківська
Назва походить від назви місцевості Забайків’я

• вулиця Тверська ›››    вулиця Єжи Ґедройця
Єжи Ґедройць — польський публіцист і громадський діяч, засновник 
і головний редактор культового часопису Kultura, активний 
прихильник польсько-української співпраці

• вулиця Тельмана ›››    вулиця Німецька
Повернення історичної назви, яка походить від німецького 
кладовища на Печерську, в бік якого прямувала вулиця

• вулиця  
Онуфрія Трутенка 

›››    вулиця  
Михайла Максимовича 

Михайло Максимович — український науковець, перший ректор 
університету Святого Володимира (Київський національний 
університет ім. Тараса Шевченка)

• вулиця  
Чапаєвське шосе

›››    провулок  
Віто-Литовський

Назва походить від історичної назви місцевості Чапаєвка (колишнє 
село Віта Литовська)

• вулиця  
Червоноармійська

›››    вулиця  
Велика Васильківська

Повернення історичної назви, оскільки вулиця відома з давніх часів 
як шлях з Києва до Василькова

• вулиця Червонопрапорна ›››    вулиця Пирогівський шлях
Назва походить від назви місцевості Пирогів

• Дніпропетровське шосе ›››    Дніпровське шосе
Назва походить від назви міста Дніпро (колишня назва 
Дніпропетровськ)

• площа Дзержинського ›››    площа Либідська
Назва походить від назви річки Либідь та розташованої на площі 
станції метрополітену «Либідська»

• площа Московська ›››    площа Деміївська
Назва походить від назви місцевості Деміївка, використовувалась 
як народна назва

• провулок Горького ›››    провулок Бориса Шахліна
Борис Шахлін — український спортсмен-гімнаст, абсолютний 
чемпіон Європи та світу, 7-разовий олімпійський чемпіон, Почесний 
громадянин міста Києва
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• провулок Профінтерну ›››    провулок Рататюків
Повернення історичної назви, яка утворилась за прізвищем 
домовласників

• провулок Радянський ›››    провулок  
Владислава Заремби 

Владислав Заремба — український композитор, піаніст і педагог

• провулок  
Червоноармійський

›››    провулок  
Руслана Лужевського 

Руслан Лужевський — Герой України, капітан групи «Альфа» Служби 
безпеки України, що загинув у ході Антитерористичної операції 
в Слов’янську

• провулок  
Червонопрапорний

›››    провулок  
Пересіченський

Назва походить від літописної назви місцевості Пересічень

• проспект  
Сорокаріччя Жовтня

›››    проспект  
 Голосіївський 

Назва походить від назви історичної місцевості Голосіїв

• проспект  
Червонозоряний

›››    проспект  
Валерія Лобановського 

Валерій Лобановський — відомий український футболіст та тренер 
футбольного клубу «Динамо» Київ

2022 РІК (ДЕРУСИФІКАЦІЯ) 

• вулиця Академіка Вільямса ›››    вулиця Степана Рудницького
Степан Рудницький — український географ, картограф та етнограф, 
академік ВУАН, основопорядник української фізичної, політичної 
та військової географії

• вулиця Академіка Костичева ›››    вулиця Професора Балінського
Борис Балінський — професор Київського та Вітватерсранд ського
(Йоганнесбург, ПАР) університетів, піонер експериментальної 
ембріології та електронної мікроскопії, який першим в Київському 
національному університеті читав лекції з зоології українською

• вулиця Байкальська ›››    вулиця Мелітопольська
Найменовано на честь міста Мелітополь Запорізької області 
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• вулиця Балакірева ›››    вулиця Івана Підкови
Іван Підкова — козацький кошовий отаман, молдовський господар 
у 1577–1578 роках

• вулиця Бурмистренка ›››    вулиця Оріхуватська
Найменовано на честь річки Оріхуватка, яка протікає поруч

• вулиця Волзька  
провулок Волзький

›››    вулиця Гайдамацька  
провулок Гайдамацький

Найменовано на честь гайдамаків — самоназви народних повстанців 
на Правобережній Україні та гайдамацького руху — національно-
визвольного і суспільно-політичного руху проти народного 
поневолення на Правобережній Україні наприкінці XVIII — 
на початку XIX ст., який поширився на Київщині, Брацлавщині і Волині

• вулиця  
Генерала Доватора

›››    вулиця  
Катерини Грушевської

Катерина Грушевська — етносоціологиня, фольклористка, 
етнографиня, культурологиня та перекладачка

• вулиця Генерала Родимцева ›››    вулиця Горіхуватський шлях
Найменовано на честь річки Горіхуватка, яка протікає на початку 
вулиці

• вулиця Єнисейська ›››    вулиця Бузька
Найменовано на честь українських річок Південний та Західний Буг

• вулиця Жигулівська ›››    вулиця Бескидська
Найменовано на честь західної частини Українських Карпат — Бескид

• вулиця Іртишська ›››    вулиця Тетерівська
Найменовано на честь української річки Тетерів, правої притоки 
Дніпра

• вулиця Камишинська ›››    вулиця Покільська
Назва походить від назви урочища Покол, до якого прилягає вулиця

• вулиця Ломоносова ›››    вулиця Юлії Здановської
Юлія Здановська — українська математикиня, випускниця КНУ 
імені Тараса Шевченка, волонтерка та вчителька, яка загинула від 
ракетного обстрілу Харкова 3 березня 2022 року

• вулиця Майкопська ›››    вулиця Гетьманська
Назва запропонована як похідна від слова «Гетьман» — титулу вищого 
воєначальника та голови держави, традиційного для історії України

• вулиця Маршала Конєва ›››    вулиця Самійла Кішки
Самійло Кішка — козацький отаман, старший війська 
Запорозького (1574–1575, 1599–1602)
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• вулиця Маршала Якубовського ›››    вулиця Героїв Маріуполя
Найменовано на честь героїзму і самопожертви захисників 
українського міста Маріуполь під час російського вторгнення

• вулиця Плещеєва ›››    вулиця Ходосівська
Найменовано на честь Ходосівки — селища неподалік під Києвом

• вулиця Псковська  
провулок Псковський

›››    вулиця Почаївська  
 провулок Почаївський

Найменовано на честь українського міста Почаїв

• вулиця Римського-Корсакова ›››    вулиця Римська
Найменовано на честь міста-побратима Києва — Рима

• вулиця Смольна ›››    вулиця Братів Чучупаків
Брати Чучупаки: Василь Степанович, Олекса Степановича та Петро 
Степанович — військові та громадські діячі часів УНР, отамани 
Холодноярської Республіки

• вулиця Тихорецька  
провулок Тихорецький

›››    вулиця Семена Палія  
провулок Семена Палія

Семен Палій — державний та військовий діяч Українського 
гетьманату, полковник Фастівського полку (Білоцерківського полку), 
один з керівників повстання на Правобережжі України

• вулиця Уральська  
провулок Уральський

›››    вулиця Чумацька  
провулок Чумацький

Найменовано на честь чумаків, оскільки вулиця знаходиться 
у місцевості Добрий Шлях, звідки у старі часи виряджали чумаків 
у Таврію

• вулиця Цілинна ›››    вулиця Португальська
Найменовано на честь Португалії — дружньої до України держави

• площа Амурська ›››    площа Васильківська
Назва походить від назви вулиці та станції метрополітену, які 
розташовані поруч з площею

• провулок Генерала Доватора ›››    провулок Дубовий
Назва походить від одного з основних видів дерев Голосіїва — дубів

• провулок Кіровоградський ›››    провулок Кропивницький
Назва походить від назви міста Кропивницький (колишня назва 
Кіровоград) 

• провулок Майкопський ›››    провулок Старобільський
Найменовано на честь міста Старобільськ Луганської області, місця 
боїв російсько-української війни
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• провулок Маршала Говорова ›››    провулок Камінь-Каширський
Найменовано на честь міста Камінь-Каширський Волинської  
області

• провулок П’ятигорський ›››    провулок Альпійський
Найменовано на честь найвідомішого європейського гірського 
хребта — Альпи

• провулок Серпуховський ›››    провулок Свалявський
Найменовано на честь міста Свалява Закарпатській області

• провулок Столєтова ›››    провулок Галшки Гулевичівни
Галшка Гулевичівна — представниця старовинного українського 
шляхетського роду Гулевичів, меценатка, фундаторка Київського 
Братського Богоявленського монастиря та Київської братської школи, 
від якої веде історію Києво-Могилянська академія

• провулок Тихвінський ›››    провулок Тиврівський
Найменовано на честь міста Тиврів на Вінниччині

• провулок Тобольський ›››    провулок Слуцький
Найменовано на честь річки Случ, яка протікає в межах Хмельницької, 
Житомирської та Рівненської областей

• провулок Тульський ›››    провулок Супійський
Найменовано на честь річки Супій, лівої притоки Дніпра

• провулок Холмогорський ›››    провулок Ольвійський
Найменовано на честь Ольвії — античного міста на Чорноморському 
узбережжі (сучасна Миколаївська область)
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Дарницький район:

2014–2022 РОКИ 

• вулиця Маршала Будьонного ›››    вулиця Івана Богуна 
Іван Богун — український військовий і державний діяч, козацький 
полководець, один зі сподвижників Богдана Хмельницького

• вулиця Дніпродзержинська ›››    вулиця Кам’янська
Назва походить від назви міста Кам’янське (колишня назва 
Дніпродзержинськ)

• вулиця Жданова ›››    вулиця Варвари Маслюченко 
Варвара Маслюченко — українська актриса, дружина письменника 
Остапа Вишні

• вулиця Ілліча ›››    вулиця Юрія Пасхаліна
Юрій Пасхалін — Герой України (посмертно), Герой Небесної сотні, 
мешканець Дарницького району

• вулиця Комуністична ›››    вулиця Трипільська
Найменовано на честь Трипільської археологічної культури

• вулиця Крупської ›››    вулиця Павла Чубинського
Павло Чубинський — український поет і громадський діяч, автор слів 
Гімну України

• вулиця Леніна ›››    вулиця Євгена Харченка 
Євген Харченко — український військовий, житель Бортничів, який 
загинув у Іловайському котлі

• вулиця Максима Горького ›››    вулиця Кирила Осьмака
Кирило Осьмак — український політичний та громадський діяч, член 
Української Центральної Ради, ОУН, Президент Української Головної 
Визвольної Ради

• вулиця Малоземельна ›››    вулиця Алімпія Галика
Алімпій Галик — видатний київський живописець та гравер 
ХVІІІ століття, ієромонах Києво-Печерської лаври, керівник Лаврської 
іконописної майстерні у 1744–1755 роках

• вулиця  
Миколи Островського 

›››    вулиця  
Родини Рудинських

Михайло Рудинський — археолог, який виявив і вивчав «Кам’яну 
Могилу»; Євгенія Рудинська — керівниця «Музею діячів», дослідниця 
спадщини Миколи Лисенка та Івана Нечуя-Левицького
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• вулиця Російська ›››    вулиця Юрія Литвинського
Юрій Литвинський — полковник резерву (посмертно) батальйону 
оперативного призначення «Донбас» Національної гвардії України, 
учасник Революції Гідності, брав участь у звільненні міста Попасна, 
загинув під Іловайськом

• вулиця Руднєва Миколи ›››    вулиця Юрія Шевельова 
Юрій Шевельов — український славіст-мовознавець, історик української 
літератури, літературний і театральний критик, активний учасник 
наукового та культурного життя української еміграції

• вулиця Сормовська ›››    вулиця Ісмаїла Гаспринського
Ісмаїл Гаспринський — видатний кримськотатарський письменник, 
просвітник, педагог, культурний та громадсько-політичний діяч, 
модернізатор традиційної культури кримських татар

• вулиця  
Валентини Терешкової 

›››    вулиця Святищенська

Назва походить від назви історичної місцевості Святище

• вулиця Фрунзе ›››    вулиця Петра Прокоповича 
Петро Прокопович — український бджоляр та винахідник

• вулиця Чапаєва ›››    вулиця Леоніли Заглади 
Леоніла Заглада — етнолог, українська дослідниця народної культури

• провулок Будьонного 1 ›››    провулок Василя Кука 
Василь Кук — генерал-хорунжий, головнокомандувач УПА 
з 1950 (після загибелі Романа Шухевича)

• провулок  
Валентини Терешкової 2-й 

›››    провулок  
Христини Алчевської

Христина Алчевська — українська педагогиня, організаторка народної 
освіти

• провулок  
Миколи Руднєва 

›››    провулок  
Ігоря Качуровського 

Ігор Качуровський — український письменник, прозаїк, 
літературознавець

• вулиця Воровського ›››    вулиця Млинна
• вулиця Калініна ›››    вулиця Вуликова
• вулиця Комінтерну ›››    вулиця Хвойна
• вулиця Комсомольська ›››    вулиця Нектарна
• вулиця Котовського ›››    вулиця Пасічна
• вулиця Свердлова ›››    вулиця Медоносна
• вулиця Червоноармійська ›››    вулиця Заплавна
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• провулок Будьонного 2 ›››    провулок Хлібний
• провулок Жданова ›››    провулок Вересковий
• провулок Комінтерну 1 ›››    провулок Солодкий
• провулок Комінтерну 2 ›››    провулок Бджолиний
• провулок Комінтерну 3 ›››    провулок Лозовий
• провулок Комсомольський ›››    провулок Прополісний
• провулок Котовського ›››    провулок Гречаний
• провулок Свердлова ›››    провулок Акацієвий
• провулок Червоноармійський 1 ›››    провулок Запашний
• провулок Червоноармійський 2 ›››    провулок Щасливий
• провулок Червоноармійський 3 ›››    провулок Радісний

 

Запропоновані мешканцями мікрорайону Бортничі назви, пов’язані 
з бортництвом (видобуванням меду)

 

2022 РІК (ДЕРУСИФІКАЦІЯ) 

• вулиця Декабристів ›››    вулиця Братства тарасівців
Братство тарасівців — таємна політична організація, яка, окрім 
культурно-просвітницької діяльності (поширення української 
мови в родині, установах, школах, навчання дітей української 
грамоти, культивування ідей Шевченка), висунула політичні 
постулати визволення української нації з-під московського ярма, 
повної автономії для всіх народів Російської імперії та соціальної 
справедливості

• вулиця Іжевська ›››    вулиця Іжкарська
Запропонована як підтримка поневоленого Російською імперією 
удмуртського народу шляхом використання назви міста удмуртською 
мовою — Іжкар

• вулиця Карла Маркса ›››    вулиця Йоганна  
Вольфганга Ґете

Йоганн Вольфганг фон Гете — німецький поет, драматург, прозаїк, 
який вважається засновником сучасної німецької літератури

• вулиця Кронштадтська ›››    вулиця Володимира Рибака
Володимир Рибак — Герой України (посмертно), депутат Горлівської 
міської ради, якого в 2014 році закатували та вбили проросійські 
терористи в Горлівці
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• вулиця Лермонтова 
провулок Лермонтова 1-й

›››    вулиця Вітовецька 
провулок Вітовецький

Найменовано на честь місцевого урочища Вітовець

• вулиця Россошанська ›››    вулиця Отамана Зеленого
Данило Терпило (отаман Зелений) — український громадський 
діяч, революціонер і повстанський отаман, командир I Дніпровської 
повстанської дивізії УНР

• вулиця Славгородська ›››    вулиця Дениса Антіпова
Денис Антіпов — український перекладач, педагог, викладач 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
громадський активіст, військовослужбовець, учасник російсько-
української війни, який загинув у травні 2022 року на Харківщині

• провулок Лермонтова 2-й ›››    провулок Баштанський
Найменовано на честь міста Баштанка Миколаївської області

• провулок Лермонтова 3-й ›››    провулок Козаровицький
Найменовано на честь села Козаровичі Вишгородського району, яке 
перебувало під окупацією під час російсько-української війни

• провулок Лермонтова 4-й ›››    провулок Болградський
Найменовано на честь міста Болград Одеської області

• провулок Славгородський ›››    провулок Тростянецький
Найменовано на честь міста Тростянець Сумської області

• провулок Чехова 1-й ›››    провулок Отаманський
Назва походить від слова отаман — провідник, керівник, командир, 
яке часто зустрічається в українській історії

• провулок Чехова 2-й ›››    провулок Березівський
Найменовано на честь міста Березівка Одеської області
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Деснянський район:

2014–2022 РОКИ 

• вулиця Боженка  ›››    вулиця Гійома де Боплана
Гійом де Боплан — французький інженер та військовий картограф, 
автор загальної карти України

• вулиця Горького ›››    вулиця Тодося Осьмачки
Тодось Осьмачка — український письменник, поет, перекладач

• вулиця Дзержинського ›››    вулиця Стефана Таранушенка 
Стефан Таранущенко — український мистецтвознавець та музейник, 
знавець української архітектури

• вулиця Димитрова ›››    вулиця Никифора Дровняка
Єпіфаній (Никифор) Дровняк — всесвітньо відомий український 
художник-примітивіст лемківського походження

• вулиця Кірова ›››    вулиця Митрополита 
Володимира Сабодана

Митрополит Володимир Сабодан — український релігійний 
і церковний діяч

• вулиця Курнатовського ›››    вулиця Остафія Дашкевича
Остафій Дашкевич — перший (хоча й неформальний) козацький 
гетьман, талановитий військовий організатор, ідеолог реєстрової 
козаччини, якому належав великий земельний наділ в Києві 
«Воскресенська слобідка (тобто «історична» Воскресенка).

• вулиця Сергія Лазо ›››    вулиця Чурилівська
Назва походить від назви історичної місцевості Чурилівщина

• вулиця Леніна ›››    вулиця Радосинська
Назва походить від назви історичної місцевості Радосинь

• вулиця Маршала Жукова ›››    вулиця Кубанської України
Кубанська Україна (Кубанська Народна Республіка, потім 
Самостійна Кубанська Народна Республіка) — козаче державне 
утворення на Кубані у 1918–1920 рр., яке повинно було прилучитися 
на федеративних засадах до Української Народної Республіки, але 
через агресію Радянської Росії це об’єднання не відбулося
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• вулиця Мурманська ›››    вулиця Академіка Кухаря
Валерій Кухар — видатний український вчений-хімік, академік 
НАН України

• вулиця  
Олександра Сабурова

›››    вулиця Сержа Лифаря

Серж Лифар (Сергій Лифар) — український балетний танцівник 
та хореограф, відомий як один із найвидатніших танцівників XX століття

• вулиця  
Павла Вірського

›››    вулиця  
Анатолія Авдієвського

Анатолій Авдієвський — український хоровий диригент, 
композитор, педагог, Герой України, Лауреат Національної Премії 
ім. Т. Г. Шевченка, директор, художній керівник і головний диригент 
заслуженого академічного українського народного хору імені 
Григорія Верьовки

• вулиця Петровського ›››    вулиця Василя Щавинського
Василь Щавинський — видатний український вчений та колекціонер, 
хімік за фахом, перший дослідник технологій старовинного живопису, 
який свою колекцію живопису північноєвропейських шкіл, а також 
графіки, старовинної порцеляни, фаянсу і скла, книгозбірню та велике 
зібрання фотознімків з картин заповів «Київському Національному 
музею»

• вулиця Толстого ›››    вулиця Володимира Беца
Володимир Бец — український видатний анатом і гістолог, педагог, 
громадський діяч, професор Київського Університету

• вулиця Фрунзе ›››    вулиця Сім’ї Ханенків
Родина Ханенків — козацько-старшинський рід діячів Гетьманщини, 
згодом культурних діячів XIX — XX століть

• вулиця Червоногвардійська 
провулок Червоногвардійський

›››    вулиця Гната Хоткевича 
провулок Гната Хоткевича 

Гнат Хаткевич — український письменник, історик, бандурист, 
композитор та мистецтвознавець

• вулиця Петра Шелеста ›››    вулиця Миколи Плахотнюка 
Микола Плахотнюк — український лікар, громадський діяч, 
політичний в’язень радянських часів

• вулиця Щорса ›››    вулиця  
Вадима Модзалевського 

Вадим Модзалевський — український історик, археограф, архівіст 
та генеалог
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• проспект  
Генерала Ватутіна

›››    проспект  
Романа Шухевича

Роман Шухевич — український політичний і державний діяч, 
військовик, генерал-хорунжий, головнокомандувач Української 
повстанської армії, голова Секретаріату Української головної 
визвольної ради (1943–1950)

2022 РІК (ДЕРУСИФІКАЦІЯ)  

• вулиця Біломорська ›››    вулиця Катерини Гандзюк
Катерина Гандзюк — відома української активістка, громадська діячка, 
депутатка Херсонської обласної ради V скликання та Херсонської міської 
ради VI скликання, національна волонтерка ООН, координаторка Центру 
політичних студій та аналітики в Херсонській області

• вулиця Карла Маркса ›››    вулиця Олексія Курінного
Олексій Курінний — вчений-юрист, політолог, експерт із розвитку 
української мови, громадський діяч

• вулиця Кисловодська ›››    вулиця Миргородська
Найменовано на честь міста Миргород Полтавської області

• вулиця Кузбаська ›››    вулиця Латвійська
Найменовано на честь дружнього народу Латвійської держави

• вулиця Магнітогорська ›››    вулиця Якова Гніздовського
Яків Гніздовський — американський художник українського 
походження, графік, кераміст, мистецтвознавець

• вулиця Макаренка ›››    вулиця Климента Квітки
Климент Квітка — український музикознавець-фольклорист, чоловік 
Лесі Українки, в’язень концтаборів

• вулиця Мічуріна ›››    вулиця Ягеллонська
Ягеллони — європейська монарша династія польських королів 
та великих князів литовських

• вулиця Натана Рибака ›››    вулиця Святодухівська
Назва походить від Святодухівського скиту, що знаходиться неподалік

• вулиця Нахімова ›››    вулиця Квартальна
Назва походить від назви кутка «Квартал» селища Вигурівщина
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• вулиця  
Петра Запорожця

›››    вулиця  
Інтернаціонального легіону

Інтернаціональний легіон територіальної оборони України — військова 
частина, у якій служать військові добровольці — громадяни інших 
країн. Він створений для боротьби з вторгненням росії в Україну під 
час російсько-української війни

• вулиця Пожарського ›››    вулиця  
Мелетія Смотрицького

Мелетій Смотрицький — письменник, церковний і освітній діяч, 
український мовознавець, праці якого вплинули на розвиток 
східнослов’янських мов

• вулиця Попудренка ›››    вулиця Гетьмана  
Павла Полуботка

Павло Полуботок — наказний гетьман України, який намагався 
опиратися ліквідації автономії Гетьманщини й був укинутий 
до Петропавлівської фортеці, де й помер

• вулиця Сєдова ›››    вулиця Чорторийська
Назва походить від назви урочища Чорторий

• площа Волгоградська ›››    площа Конотопської битви
Найменовано на честь битви між військами гетьмана Івана 
Виговського та Кримського ханату з одного боку і московським 
військом з іншого біля міста Конотопа, одного із ключових епізодів 
московсько-української війни 1658–1659 років

• провулок Кантемирівський ›››    провулок Корецький
Найменовано на честь міста Корець Рівненської області

• провулок Карельський ›››    провулок Фінський
Найменовано з метою часткового повернення історичної назви 
та на честь дружнього фінського народу

• провулок Кисловодський ›››    провулок Моршинський
Найменовано на честь міста Моршин Львівської області

• провулок Кузбаський ›››    провулок Токмацький
Найменовано на честь міста Токмак Запорізької області

• провулок Магнітогорський ›››    провулок Херсонський
Найменовано на честь міста Херсон

• проспект  
Володимира Маяковського

›››    проспект  
Червоної Калини

Найменовано на честь одного з символів Української незалежності
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Дніпровський район:

2014–2022 РОКИ 

• бульвар Олексія Давидова ›››    бульвар Ігоря Шамо 
Ігор Шамо — український композитор, співавтор пісні «Києве мій»

• вулиця  
Академіка Шліхтера

 ›››    вулиця Вифлеємська

Найменовано на честь міста Вифлеєм

• вулиця Івана Дубового ›››    вулиця Георгія Тороповського 
Георгій Тороповський — активний учасник Революції Гідності, 
доброволець, наймолодший учасник бойових дій на Сході України

• вулиця Олеко Дундича ›››    вулиця Василя Вишиваного
Василь Вишиваний (Вільгельм Габсбург) — український військовий 
діяч, політик, дипломат, австрійський ерцгерцог династії Габсбургів, 
полковник Легіону Українських Січових Стрільців

• вулиця Курнатовського ›››    вулиця Остафія Дашкевича
Остафій Дашкевич — перший (хоча й неформальний) козацький 
гетьман, талановитий військовий організатор, ідеолог реєстрової 
козаччини, якому належав великий земельний наділ в Києві 
«Воскресенська слобідка (тобто „історична“ Воскресенка)

• вулиця Лазо Сергія ›››    вулиця Інженера Бородіна
Олександр Бородін — інженер і вчений в галузі залізничного 
транспорту, керівник Київсько-Брестської залізниці, начальник 
Південно-Західних залізниць

• вулиця  
Луначарського

›››    вулиця Митрополита  
Андрея Шептицького

Митрополит Андрей Шептицький — український релігійний 
та церковний діяч

• вулиця Марини Раскової ›››    вулиця Євгена Сверстюка
Євген Сверстюк — український літературний критик, есеїст, поет, 
мислитель, філософ. Політв’язень радянського режиму

• вулиця Миколи Лебедєва ›››    вулиця Юрія Поправки
Юрій Поправка — студент КПІ, учасник Революції гідності, Герой 
України (посмертно), одна з перших жертв війни на Сході України
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• вулиця  
Олександра Мильчакова 

›››    вулиця  
Всеволода Нестайка 

Всеволод Нестайко — письменник, класик сучасної української 
дитячої літератури

• вулиця Новоросійська ›››    вулиця Опришківська
Найменовано на честь опришків — учасників українського 
селянського повстанського руху в Галичині, на Закарпатті, Буковині 
проти польської шляхти, молдовських бояр, угорських феодалів, 
згодом — також проти австрійської адміністрації

• вулиця  
Олександра Бойченка

›››    вулиця  
Анатолія Солов’яненка

Анатолій Солов’яненко — Герой України (посмертно), всесвітньо 
відомий український співак (лірико-драматичний тенор) 
та громадський діяч

• вулиця Панельна ›››    вулиця Андрія Аболмасова
Андрій Аболмасов — активний учасник Євромайдану, старший 
сержант батальйону «Айдар» Збройних сил України, доброволець, 
фельдшер медичного пункту, який загинув у боях під Луганськом

• вулиця Степана Сагайдака ›››    вулиця Євгена Маланюка 
Євген Маланюк — український письменник, культуролог-енциклопе-
дист, публіцист, літературний критик, сотник Армії УНР

• вулиця Серафимовича ›››    вулиця Івана Миколайчука 
Іван Миколайчук — видатний український актор, кінорежисер, 
сценарист. Проживав на цій вулиці

• вулиця Червоногвардійська 
провулок  
Червоногвардійський

›››    вулиця Гната Хоткевича  
провулок  
Гната Хоткевича 

Гнат Хоткевич — український письменник, історик, бандурист, 
композитор та мистецтвознавець

• вулиця Чудновського ›››    вулиця Григорія Чупринки 
Григорій Чупринка — український поет, культурний, військовий 
і політичний діяч, учасник боротьби за народовладдя на теренах 
Української Республіки і боротьби за її самостійність

• площа Ленінградська ›››    площа Дарницька
Назва походить від назви історичної місцевості Дарниця

• площа Анатолія Луначарського ›››    площа Пантелеймона Куліша 
Пантелеймон Куліш — український письменник, фольклорист, 
етнограф, мовознавець, перекладач, критик, редактор, видавець. 
Автор першої фонетичної абетки для української мови, яка лежить 
в основі сучасного українського правопису
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• площа Новоросійська ›››    площа Чернігівська
Найменовано на честь міста Чернігів, враховуючи розташування 
площі, зокрема, й біля станції метрополітену «Чернігівська»

• провулок Бакинських Комісарів ›››    провулок Василя Сухенка 
Василь Сухенко — льотчик Повітряного флоту УНР

• провулок Луначарського ›››    провулок Слобідський
Назва походить від назви історичної місцевості Микільська слобідка

• проспект Возз’єднання ›››    проспект Соборності
Найменовано на честь Соборності Українських земель. День 
Соборності — свято України, яке відзначають щороку 22 січня 
в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки 
й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році

• проспект Генерала Ватутіна ›››    проспект Романа Шухевича
Роман Шухевич — український політичний і державний діяч, 
військовик, генерал-хорунжий, головнокомандувач Української 
повстанської армії, голова Секретаріату Української головної 
визвольної ради (1943–1950)

 

2022 РІК (ДЕРУСИФІКАЦІЯ) 

• бульвар Праці ›››    бульвар  
Івана Котляревського

Іван Котляревський — видатний український письменник, засновник 
сучасної української мови

• вулиця Астраханська ›››    вулиця  
Кастуся Калиновського

Кастусь Калиновський — один з білоруських національних героїв, 
борець за свободу та незалежність Білорусі від Російської імперії

• вулиця Валентина Сєрова ›››    вулиця Сірожупанників
Сірожупанники — загальноприйнята назва (від сірого кольору 
однострою) військової формації, утвореної після укладення 
Берестейського миру з українських полонених російської армії 
в Австро-Угорській імперії

• вулиця Волховська ›››    вулиця Енергодарська
Найменовано на честь міста Енергодар Запорізької області
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• вулиця Генерала Жмаченка ›››    вулиця Князя  
Романа Мстиславича

Роман Мстиславич Великий — князь із династії Рюриковичів, 
засновник Галицько-Волинської держави

• вулиця Генерала Карбишева ›››    вулиця Ірини Бекешкіної
Ірина Бекешкіна — видатна соціологиня, старша наукова 
співробітниця Інституту соціології Академії наук України, директорка 
Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», лідерка 
громадянського суспільства, що зробила вагомий внесок у розвиток 
соціологічної науки в Україні, а також розвиток демократії та інституту 
вільних та чесних виборів

• вулиця Двінська ›››    вулиця Дністерська
Найменовано на честь річки Дністер

• вулиця Івана Сергієнка ›››    вулиця Пластова
Найменовано на честь «Українського Пласту» — національної 
скаутської неполітичної і позаконфесійної організації України

• вулиця Калачівська ›››    вулиця Слобожанська
Найменовано на честь Слобідської України або Слобожанщини — 
історико-географічного краю та етнокультурного регіону в східній 
частині України

• вулиця Лобачевського ›››    вулиця Княгині Інгігерди
Інгігерда — дочка шведського короля Улофа Шетконунга та дочки 
західнослов’янського ободритського князя Астрід Мекленбурзької; 
друга дружина Ярослава Мудрого

• вулиця Попудренка ›››    вулиця Гетьмана  
Павла Полуботка

Павло Полуботок — наказний гетьман України, який намагався 
опиратися ліквідації автономії Гетьманщини й був укинутий 
до Петропавлівської фортеці, де й помер

• вулиця Таганрозька ›››    вулиця Князя Любарта
Любарт-Дмитро — князь Волинський (1340–1383) та Галицький (1340–
1349, 1353–1354, 1376–1377)

• вулиця Челябінська ›››    вулиця Пантелеймона Куліша
Пантелеймон Куліш — український письменник, фольклорист, 
етнограф, мовознавець, перекладач, критик, редактор, видавець. 
Автор першої фонетичної абетки для української мови, яка лежить 
в основі сучасного українського правопису
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• провулок  
Астраханський

›››    провулок Князя  
Ярополка Святославича

Ярополк Святославич — князь із династії Рюриковичів, Великий 
князь київський (972–978), старший син київського князя Святослава 
Хороброго, онук і вихованець княгині Ольги

• провулок Волховський ›››    провулок Томаківський
Найменовано на честь селища Томаківка Дніпропетровської області

• провулок Карельський ›››    провулок Фінський
Найменовано з метою часткового повернення історичної назви 
та на честь дружнього фінського народу

• провулок Таганрозький ›››    провулок Скадовський
Найменовано на честь міста Скадовськ Херсонської області
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Святошинський район:

2014–2022 РОКИ 

• вулиця  
Академіка Кржижановського

›››    вулиця  
Омеляна Пріцака

Омелян Пріцак — відомий американський та український 
науковець, філолог, сходознавець, історик, професор Гамбурзького, 
Вашингтонського, Гарвардського, Київського університетів, засновник 
і перший директор Українського наукового інституту Гарвардського 
університету

• вулиця  
Антонова-Овсієнка

›››    вулиця  
Володимира Наумовича 

Володимир Наумович — студент університету Св. Володимира 
в Києві, учасник бою під Крутами в складі Помічного студентського 
куреня Січових Стрільців.

• вулиця  
Бонч-Бруєвича

›››    вулиця  
Володимира Дурдуківського 

Володимир Дурдуківський — літературознавець, мовознавець, 
директор Першої Трудової школи у Києві (колишньої колегії Павла 
Галагана), співробітник Історично-філологічного відділу Академії наук 
України

• вулиця Омеляна Горбачова ›››    вулиця Ґалаґанівська
Назва походить від назви історичної місцевості Ґалаґани

• вулиця Жовтнева ›››    вулиця Патріарха  
Володимира Романюка

Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Володимир І 
(у миру Василь Омелянович Романюк) — український православний 
релігійний діяч, богослов, Патріарх Київський і всієї Руси-України УПЦ 
Київського Патріархату (1993–1995)

• вулиця Калінінська ›››    вулиця Юрія Клена 
Юрій Клен — український поет, перекладач, літературний критик

• вулиця Картвелішвілі ›››    вулиця Володимира Покотила 
Володимир Покотило — член ОУН, політв’язень, Обласний провідник 
ОУН (р) на Київщині 1946–1948 років
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• вулиця Кіровська ›››    вулиця  
Старицької-Черняхівської

Людмила Старицька-Черняхівська — українська письменниця 
(поетеса, драматургиня, перекладачка, мемуаристка), громадська 
діячка

• вулиця Коллонтай ›››    вулиця Дмитра Яворницького 
Дмитро Яворницький — історик, археолог, етнограф, дослідник історії 
українського козацтва

• вулиця  
Командарма Уборевича

›››    вулиця  
Академіка Єфремова

Сергій Єфремов — український громадсько-політичний і державний 
діяч, літературний критик, історик літератури, академік Української 
академії наук, віце-президент ВУАН, дійсний член Наукового товариства 
ім. Т. Шевченка, публіцист, один із творців української журналістики. 
Саме Сергій Єфремов запропонував і використав назву Українська 
Народна Республіка, тому вважається «хрещеним батьком» УНР

• вулиця Комісара Рикова ›››    вулиця Петра Курінного 
Петро Курінний — український історик, археолог, етнограф, 
музеєзнавець, організатор пам’яткоохоронної справи

• вулиця Костюка ›››    вулиця Професора Ейхельмана
Отто Ейхельман — український науковий, громадський та політичний 
діяч, вчений-правознавець, професор права Київського університету, 
розробник Конституції Української Народної Республіки

• вулиця Криленка ›››    вулиця Олексія Береста
Олексій Берест — український військовик, Герой України (посмертно), 
лейтенант Червоної Армії, що встановив, разом з Михайлом Єгоровим 
та Мелітоном Кантарією, Прапор Перемоги на даху німецького 
Рейхстагу 30 квітня 1945 о 21.50

• вулиця Ленінська ›››    вулиця Петра Дорошенка
Петро Дорошенко — визначний український військовий, політичний 
і державний діяч. Гетьман Війська Запорозького Правобережної 
України (1665–1676), очільник Гетьманщини (1668–1670)

• вулиця  
Маршала Тухачевського

›››    вулиця  
Михайла Драй-Хмари 

Михайло Драй-Хмара — український поет, літературознавець, 
перекладач. Жертва сталінського терору

• вулиця Миколи Кузнєцова ›››    вулиця Олеся Бабія
Олесь Бабій — український письменник, поет та літературознавець, 
автор тексту відомої пісні (на сьогодні — військового маршу) 
«Зродились ми великої години»
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• вулиця Павленка ›››    вулиця Христини Сушко
Христина Сушко — відома українська військова медикиня, поручник 
Армії УНР, одна з найвідоміших жінок-учасниць Визвольних змагань 
1917–1921 років

• вулиця Примакова ›››    вулиця Рейнгольда Глієра 
Рейнгольд Глієр — український композитор, диригент, педагог. 
Випускник і викладач Київського музичного училища (з 1956 р. носить 
ім’я Р. М. Глієра), директор і викладач Київської консерваторії

• вулиця Семашка ›››    вулиця Мирослава Поповича
Мирослав Попович — український філософ, академік НАН України, 
педагог, фахівець у галузі культурології, логіки та методології 
науки, історії української культури, директор Інституту філософії 
імені Г.  С. Сковороди НАН України

• вулиця Строкача Тимофія ›››    вулиця Сім’ї Стешенків
Стешенки — родина українських культурних діячів, письменників, 
літературознавців та книгознавців: Оксана Михайлівна, Іван 
Матвійович, Ірина Іванівна та Ярослав Іванович

• вулиця Фадєєва ›››   вулиця Анни Ярославни
Анна Ярославна — донька Ярослава Мудрого, королева Франції

• вулиця Івана Федька ›››    вулиця Володимира 
Шульгина 

Володимир Шульгин — син Якова Шульгина, україн ський 
студентський діяч, учасник бою під Крутами

• вулиця Якутська ›››    вулиця Родини Бунґе
Бунґе (фон Бунґе) — німецький шляхетний рід київських аптекарів, 
лікарів, вчених: Андреас (Андрій), Християн, Микола Християнович, 
Микола Андрійович

• провулок Бонч-Бруєвича ›››    провулок Віктора Дубровського 
Віктор Дубровський — український лексикограф, редактор 
Інституту української наукової мови, науковий співробітник ВУАН, 
репресований

• провулок Павленка ›››    провулок Мовчунівський
Назва походить від назви історичної місцевості (кута) Мовчуни 
колишнього села Біличі, в якій розташовано провулок

• провулок Володимира Ульянова ›››    провулок Осінній
Пролягає від вулиці Осінньої
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• провулок Фадєєва ›››    провулок Михайла Івченка 
Михайло Івченко — український письменник, лірик-імпресіоніст, 
жертва сталінських репресій

• провулок Івана Федька ›››    провулок Якова Шульгина 
Яків Шульгин — український історик, педагог, громадсько-культурний 
діяч родом з Києва, співтворець культурного відродження України кінця 
XIX — початку XX століть

 

2022 РІК (ДЕРУСИФІКАЦІЯ) 

• вулиця Бударіна ›››    вулиця Українського 
відродження

Українське відродження — культурно-філософський рух на теренах 
України у XV–XVII століттях

• провулок Жовтневий ›››    провулок Сиванівський
Назва походить від назви кутка Сивані села Біличі, що охоплює східну 
його частину та на території якого пролягає провулок

• вулиця Маршала Бірюзова ›››    вулиця Вербівська
Назва походить від назви Верби — історична місцевість села 
Михайлівська Борщагівка, до якої належать сучасна вулиця Маршала 
Бірюзова

• вулиця Москворецька ›››    вулиця Збруцька
Найменовано на честь річки Збруч

• вулиця  
Генерала Пухова

›››    вулиця Князя  
Всеволода Ярославича

Всеволод Ярославич — Великий князь Київський із династії 
Рюриковичів

• вулиця Івана Улітіна ›››    вулиця Улицька
Найменовано на честь назви східнослов’янського племені уличів

• вулиця Маршака ›››    вулиця Йосипа Маршака
Йосип Маршак — видатний київський купець, ювелір, меценат

• провулок Маршака ›››    провулок Комерційний
Назва походить від поняття комерція — процесу обміну товарами, 
послугами, цінностями і грошима; провулок прилягає до вулиці, яку 
перейменовано на честь ювеліра Йосипа Маршака
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• провулок Маршака 2-й ›››    провулок Сім’ї Тарасевичів
Олександр та Леонтій Тарасевичі — видатні українські гравери-
мідеритники та офортисти кінця XVII — початку XVIII ст.

• провулок Маршака 3-й ›››    провулок Ювелірний
Назва походить від поняття ювелірна справа — виду діяльності, 
що дозволяє виготовляти штучні прикраси тіла людини; провулок 
прилягає до вулиці, яку перейменовано на честь ювеліра Йосипа 
Маршака

• вулиця Гаршина ›››    вулиця Василя Стефаника
Василь Стефаник — український письменник, майстер 
експресіоністичної новели, громадський діяч

• вулиця Генерала Вітрука ›››    вулиця Авіаконструкторська
Найменовано на честь українських авіаконструкторів

• площа Героїв Бреста ›››    площа Чорнобаївська
Найменовано на честь героїчних дій Збройних Сил України біля села 
Чорнобаївка Херсонської області

• вулиця Жолудєва ›››    вулиця Олександра Махова
Олександр Махов — український військовослужбець Збройних сил 
України, військовий журналіст, учасник російсько-української війни

• вулиця Кулібіна ›››    вулиця Рене Декарта
Рене Декарт — французький філософ, фізик, фізіолог, математик, 
основоположник аналітичної геометрії

• вулиця Петра Чаадаєва ›››    вулиця Дмитра Чижевського
Дмитро Чижевський — український науковець-енциклопедист; 
культуролог-славіст, філософ, літературознавець, релігієзнавець, 
лінгвіст, дослідник української і слов’янської літератур, історії 
культури, філософії, релігійної думки й слов’янської духовності

• бульвар Ромена Ролана ›››    бульвар Жуля Верна
Жуль Верн — видатний французький письменник, автор 
пригодницьких романів, який вважається одним з засновників жанру 
наукової фантастики

• вулиця Феодори Пушиної ›››    вулиця Ореста Васкула
Орест Васкул — учасник національно-визвольного руху, учасник 
збройного підпілля ОУН, голова Київського крайового братства ОУН — 
УПА, політв’язень, український політичний та громадський діяч

• вулиця Валі Котика ›››    вулиця Віденська
Найменовано на честь Відня — міста-побратима Києва
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Солом’янський район:

2014–2022 РОКИ 

• бульвар Івана Лепсе ›››    бульвар Вацлава Гавела 
Вацлав Гавел — чеський політик та громадський діяч, дисидент, 
критик комуністичного режиму, драматург та есеїст, дев’ятий 
та останній президент Чехословаччини (1989–1992), а також перший 
президент Чехії (1993–2003), Почесний доктор Київського університету

• вулиця Виборзька ›››    вулиця Олекси Тихого
Олекса (Олексій) Тихий — український дисидент, правозахисник, педагог, 
мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи

• вулиця Дніпропетровська ›››    вулиця Новокодацька
Назва походить від історичної назви «Новий Кодак» міста Дніпро

• вулиця Івана Клименка ›››    вулиця Преображенська
Повернення історичної назви, яка походить від назви релігійного 
свята Преображення Господнього

• вулиця Іскрівська ›››    вулиця Джохара Дудаєва
Джохар Дудаєв — чеченський військовий, державний та політичний 
діяч, лідер чеченського визвольного руху у 1990-х роках, перший 
президент Чеченської Республіки Ічкерія

• вулиця Кайсарова ›››    вулиця Холодноярська
Найменовано на честь Холодноярської республіки — умовної назви 
українського антибільшовицького повстанського руху у 1919–1922 роках

• вулиця Калінінградська ›››    вулиця Гладківська
Повернення історичної назви, яка відома з 1920-х років

• вулиця Кіровоградська ›››    вулиця Володимира Брожка
Володимир Брожко — солдат Збройних сил України, розвідник, 
місцевий мешканець, який загинув під Щастям під час російсько-
української війни

• вулиця Колективізації ›››    вулиця Джеймса Мейса
Джеймс Мейс — американський історик, політолог, дослідник 
Голодомору в Україні. Саме завдяки його дослідженням світ дізнався 
про Голодомор в Україні

• вулиця Комсомольська ›››    вулиця Павла Потоцького 
Павло Потоцький — генерал від артилерії, військовий історик, меценат, 
засновник історико-мистецької колекції «Музей України»
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• вулиця Петра Красикова ›››    вулиця Людмили Проценко 
Людмила Проценко — українська історикиня, архівістка, краєзнавиця, 
яка стояла біля витоків нового дослідницького напряму історичної 
науки — некрополістики та була ініціаторкою створення на території 
історичного Лук’янівського цивільного кладовища в Києві 
Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника

• вулиця Краснодонська 
провулок Краснодонський

›››    вулиця Кучмин Яр  
провулок Кучмин Яр

Назва походить від назви історичної місцевості, колишнього селища 
у Солом’янському районі міста Києва

• вулиця Курська ›››    вулиця Генерала  
Генадія Воробйова

Генадій Воробйов — український військовик, генерал-полковник, 
Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, перший 
заступник начальника Генерального штабу ЗС України, начальник 
Національного університету оборони України імені Івана 
Черняховського

• вулиця Лебедєва-Кумача ›››    вулиця Миколи Голего
Микола Голего — український вчений-механік, ректор Київського 
інституту інженерів цивільної авіації (тепер НАУ)

• вулиця Леніна ›››    вулиця Сергія Колоса 
Сергій Колос — український мистецтвознавець, маляр, громадський 
діяч, автор творів декоративно-ужиткового мистецтва, дослідник 
українського народного мистецтва

• вулиця Миколи Лукашевича ›››    вулиця Івана Огієнка 
Іван Огієнко — український вчений, митрополит УАПЦ, політичний, 
громадський і церковний діяч, мовознавець, лексикограф, історик 
церкви, педагог

• вулиця Максима Горького ›››    вулиця Анатолія Лупиноса
Анатолій Лупиніс — український політичний та громадський діяч, 
ініціатор створення асоціації «Зелений світ», українського Меморіалу, 
член ініціативної групи зі створення Народного Фронту (пізніше Руху) 
України

• вулиця Механізаторів ›››    вулиця Генерала Шаповала
Максим Шаповал — український військовослужбовець, розвідник, 
Герой України (посмертно), начальник спеціального резерву 
Головного управління розвідки Міністерства оборони України

• вулиця Михайла Мишина ›››    вулиця Сім’ї Ідзиковських
Ідзиковські — родина українських і польських книговидавців: Леон, 
Герсилія та Владислав
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• вулиця Молодогвардійська ›››    вулиця Володимира Сікевича
Володимир Сікевич — український військовий і політичний діяч; 
генерал-хорунжий армії Української Народної Республіки, посол УНР 
в Угорщині

• вулиця Московська ›››    вулиця Григорія Гуляницького
Григорій Гуляницький — український військовий і державний діяч, 
один з чільних дипломатів Гетьманщини. Учасник Хмельниччини 
та українсько-московської війни

• вулиця Народного ополчення ›››    вулиця Святослава Хороброго
Святослав Ігорович (також відомий як Святослав Хоробрий) — 
правитель Київської Русі із династії Рюриковичів. Великий князь 
київський (945–972), десятирічне правління якого ознаменувалося 
швидким розростанням території Київської Русі

• вулиця Олександра Горовиця ›››    вулиця Василя Барки
Василь Барка — український письменник і перекладач, автор роману 
«Жовтий князь», присвяченого подіям Голодомору 1932–1933 років

• вулиця  
Миколи Островського 

›››    вулиця Патріарха  
Мстислава Скрипника

Патріарх Мстислав (Скрипник) — визначний український релігійний 
та церковний діяч, небіж Симона Петлюри

• вулиця Петра Заломова ›››    вулиця Феофіла Яновського
Феофіл Яновський — видатний український лікар-терапевт, 
за ініціативою якого було засновано мережу протитуберкульозних 
закладів санаторного типу на Київщині та в багатьох інших регіонах 
України

• вулиця Петровського ›››    вулиця Івана Світличного 
Іван Світличний — український літературознавець, мовознавець, 
літературний критик, поет, перекладач, діяч українського руху опору 
1960–1970-их років, репресований. Лауреат Державної премії України 
імені Т. Г. Шевченка

• вулиця Радгосп «Совки» ›››    вулиця Пронівська
Назва походить від назви історичної місцевості Пронівщина, через яку 
пролягає частина вулиці

• вулиця Радянська ›››    вулиця Отця  
Анатолія Жураковського

Анатолій Жураковський — священик-новомученик, сповідник віри, 
богослов
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• вулиця Миколи Скрипника ›››    вулиця Миколи Лукаша 
Микола Лукаш — український перекладач і мовознавець, який вільно 
перекладав з 20 мов, і був одним з небагатьох перекладачів, які 
працювали з оригінальним текстом, а не з проміжним перекладом 
російською

• вулиця Соціалістична ›››    вулиця Левка Мацієвича
Левко Мацієвич — український корабельний інженер, суднобудівник, 
автор проєктів кораблів, підводних човнів, протимінних заслонів, 
морських аеропланів тощо, перший український авіатор, громадський 
і політичний діяч

• вулиця Фурманова ›››    вулиця Архітектора Кобелєва
Олександр Кобелєв — київський архітектор, педагог. Споруди Кобелєва:  
будівля Національного банку України; будівля Київського 
політехнічного інституту

• вулиця Червонопартизанська ›››    вулиця Братів Зерових
Зерови — родина українських культурних та наукових діячів: брати 
Микола, Михайло (псевдонім Михайло Орест) та Дмитро

• вулиця Ярослава Галана ›››    вулиця Августина Волошина
Августин Волошин — український політичний, культурний, релігійний 
діяч, у 1938 — прем’єр-міністр автономного уряду Карпатської України, 
у 1939 — президент цієї держави, Герой України (посмертно)

• провулок Миколи Островського ›››    провулок Ярослава Хомова 
Ярослав Хомів — провідник Городенківської повітової екзекутиви 
ОУН, член Крайового Проводу ОУН Північно-Східних Земель, який 
загинув у Києві в застінках гестапо

• провулок Радищева ›››    провулок Юрія Матущака
Юрій Матущак — засновник та голова Донецької обласної 
молодіжної громадської організації «Поштовх», громадський активіст, 
міліціонер батальйону патрульної служби міліції особливого 
призначення «Дніпро-1» Головного управління Міністерства 
внутрішніх справ України у Дніпропетровській області, який загинув 
у Іловайському котлі

• провулок Радянський ›››    провулок  
Костянтина Михальчука

Костянтин Михальчук — український мовознавець та етнограф, член 
Київської Старої Громади, Українського Наукового Товариства у Києві, 
Історичного Товариства Нестора-Літописця

• проспект Космонавта Комарова ›››    проспект Любомира Гузара
Любомир Гузар — український релігійний діяч, патріарх-предстоятель 
Української Греко-Католицької Церкви
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• проспект Червонозоряний ›››    проспект  
Валерія Лобановського 

Валерій Лобановський — український футболіст і футбольний тренер 
ФК «Динамо» Київ

 

2022 РІК (ДЕРУСИФІКАЦІЯ) 

• вулиця Агітаторська ›››    вулиця Видова
Назва походить від поняття «панорамний вигляд» — це вид 
на місцевість згори, на далекий простір. Вулиця знаходиться 
на пагорбі, що дозволяє бачити інші вулиці та будинки в широкому 
масштабі та на великій висоті

• вулиця Академіка Каблукова ›››    вулиця Віталія Скакуна
Віталій Скакун — український військовик, сапер інженерно-саперного 
відділення окремого батальйону 35-ї окремої бригади морської 
піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, Герой 
України (посмертно)

• вулиця Багратіона ›››    вулиця Максима Левіна
Максим Левін — український фотокореспондент, який загинув від рук 
російських окупантів під Києвом, висвітлюючи російське вторгнення 
в Україну 2022 року

• вулиця Бориса Гаріна ›››    вулиця Дачна
Повернення історичної назви, яка існувала в цій місцевості

• вулиця Брянська ›››    вулиця Богодухівська
Найменовано на честь міста Богодухів Харківської області

• вулиця Ватутіна ›››    вулиця Територіальної оборони
Найменовано на честь Сил територіальної оборони Збройних сил 
України — окремого роду сил ЗСУ, на який покладається організація, 
підготовка та виконання завдань територіальної оборони

• вулиця Волгоградська ›››    вулиця Романа Ратушного
Роман Ратушний — український громадський діяч, журналіст, учасник 
Євромайдану, учасник російсько-української війни, який відомий 
боротьбою за збереження столичного урочища Протасів Яр, загинув 
у бою під Ізюмом

• вулиця Героїв війни ›››    вулиця Українських повстанців
Найменовано на честь Української повстанської армії — 
військово-політичного формування, що діяло в Україні протягом 
1942–1960 років
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• вулиця Глінки ›››    вулиця Максима Березовського
Максим Березовський — український композитор, диригент, співак, 
класик європейської музики

• вулиця Дежнєва ›››    вулиця Миколи  
Миклухи-Маклая

Микола Миклухо-Маклай — видатний географ, етнограф, антрополог 
українського походження

• вулиця Карла Маркса ›››    вулиця Гуцульська
Найменовано на честь гуцулів — етнографічної групи українців, які 
населяють переважно захід України

• вулиця Маміна-Сибіряка ›››    вулиця Вічова
Назва відображає тисячолітні традиції демократії на українських 
землях

• вулиця Мартиросяна ›››    вулиця Сергія Берегового
Сергій Береговий — український військовослужбовець Збройних 
сил України, учасник російсько-української війни, активний учасник 
Революції Гідності, киянин, який постійно проживав у Солом’янському 
районі столиці, загинув на Сході України у 2015 році

• вулиця Мічуріна ›››    вулиця Морських піхотинців
Найменовано на честь Морської піхоти Військово-морських сил 
Збройних сил України

• вулиця Можайська ›››    вулиця Сім’ї Житецьких
Житецькі — родина українських культурних діячів, мовознавців 
та літературознавців: Павло (батько) та Гнат (син)

• вулиця Новгородська ›››    вулиця Новгород-Сіверська
Найменовано на честь міста Новгород-Сіверський Чернігівської області

• вулиця Новомічурінська ›››    вулиця Князів Ґедиміновичів
Ґедиміновичі — династія Великих князів Литовських у 1341–1572 рр. 
та королів Польських у 1385–1572 рр., нащадків великого князя 
Ґедиміна

• вулиця Пітерська ›››    вулиця Лондонська
Найменовано на честь міста Лондон — столиці Сполученого 
Королівства Великої Британії та Північної Ірландії

• вулиця Ползунова ›››    вулиця Січеславська
Назва походить від однієї з назв міста Дніпро — Січеслав 
та запропонованого варіанта для перейменування Дніпропетровської 
області — Січеславська
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• вулиця Радищева ›››    вулиця Волноваська
Найменовано на честь міста Волноваха Донецької області

• вулиця Саврасова ›››    вулиця Костопалівська
Назва походить від назви селища «Костопалівка», що утворилось у цій 
місцевості на початку 1913 року

• вулиця Світлогірська ›››    вулиця Світлодарська
Найменовано на честь міста Світлодарськ Донецької області

• вулиця Смоленська ›››    вулиця Сім’ї Бродських
Лазар та Лев Бродські — відомі київські промисловці і меценати

• вулиця Федосєєва ›››    вулиця Архітектора 
Вишневського

Іван-Фрідріх Вишневський — український архітектор, автор проєкту 
першого Київського залізничного вокзалу

• провулок Виборзький ›››    провулок Попаснянський
Найменовано на честь міста Попасна Луганської області

• провулок Дежнєва ›››    провулок Сіверсько-Донецький
Найменовано на честь річки Сіверський Донець

• провулок Донський ›››    провулок Караїмський
Найменовано на честь одного з корінних народів України — 
караїмів

• провулок Московський ›››    провулок Павла Лі
Павло Лі — український актор театру і кіно, дубляжу, співак, композитор, 
який приєднався до лав 206-го окремого батальйону тероборони 
Києва та загинув 6 березня 2022 року під обстрілами в Ірпені

• провулок Червоний ›››    провулок Князя  
Володимира Ольґердовича

Володимир Ольґердович — київський князь у 1362–1394 роках 
з династії Ґедиміновичів
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Оболонський район:

2014–2022 РОКИ 

• вулиця Лайоша Гавро ›››    вулиця Йорданська
Назва походить від назви Йорданського озера, поряд з яким 
проходить вулиця

• вулиця Гамарника ›››    вулиця Квітки Цісик
Квітка Цісик — американська співачка українського походження, 
оперна і блюзова співачка, виконавиця українських народних 
і популярних пісень

• вулиця Петра Дегтяренка ›››    вулиця Сім’ї Кульженків
Кульженки — родина видатних культурних та наукових діячів, 
видавців: Стефан Васильович та його сини: Василь, Сергій, Олексій 
та Михайло, а також невістка Єлизавета Мусатова-Кульженко

• вулиця Павла Дибенка ›››    вулиця Сім’ї Шовкоплясів
Ганна та Іван Шовкопляси — родина українських науковців, істориків, 
археологів, музеєзнавців

• вулиця Михайла Майорова ›››    вулиця Петра Калнишевського 
Петро Калнишевський — останній кошовий отаман Запорозької Січі 
у 1762 та 1765–1775 роках

• вулиця Мате Залки ›››    вулиця Олександра Архипенка 
Олександр Архипенко — український й американський скульптор 
і художник, один з основоположників кубізму в скульптурі

• вулиця Павлика Морозова ›››    вулиця Академіка Оппокова
Євгеній Оппоков — відомий вчений-гідролог, меліоратор, 
академік АН УРСР, професор Київського політехнічного інституту, 
директор Науково-дослідного інституту водного господарства, один 
з основоположників гідрології в Україні

• вулиця Полупанова ›››    вулиця Пріорська
Назва походить від назви місцевості Пріорка

• вулиця Фрунзе ›››    вулиця Кирилівська
Повернення історичної назви, яка походить від Кирилівського 
монастиря, до якого вулиця прямує
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• вулиця Червонофлотська ›››    вулиця Федора Максименка 
Федір Максименко — бібліограф-енциклопедист, книгознавець, який 
підготував широку інформаційну базу для багатотомника «Історія міст 
і сіл Української РСР», зокрема, двотомний покажчик «Історія Києва»

• площа Дружби  
народів СРСР

›››    площа Оболонська

Назва походить від назви місцевості Оболонь

• площа Фрунзе ›››    площа Петропавлівська
Повернення історичної назви, яка походить від церкви святих Петра 
і Павла (була розташована неподалік, зруйнована в липні 1987 року)

• проспект Героїв Сталінграда ›››    проспект Володимира Івасюка
Володимир Івасюк — український композитор і поет, 
Герой України (посмертно), один із основоположників української 
естрадної музики

• проспект Московський ›››    проспект Степана Бандери
Степан Бандера — український політичний діяч, один з ідеологів 
і теоретиків українського націоналістичного руху, голова Проводу 
ОУН(б)

2022 РІК (ДЕРУСИФІКАЦІЯ) 

• вулиця Кемеровська ›››    вулиця Гетьмана  
Данила Апостола

Данило Апостол — український гетьман у 1727–1734 роках

• вулиця Клари Цеткін ›››    вулиця Дніпрової Чайки
Дніпрова Чайка (справжнє ім’я Людмила Олексіївна Василевська-
Березіна) — видатна українська письменниця

• вулиця  
Маршала Малиновського 

›››    вулиця  
Героїв полку «Азов»

Найменовано на честь героїчного полку «Азов» Національної 
Гвардії України

• вулиця Маршала Тимошенка ›››    вулиця Левка Лук’яненка
Левко Лук’яненко — видатний український політичний 
та громадський діяч, дисидент та борець за незалежність, автор Акту 
про Незалежність України
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• вулиця Мічуріна ›››    вулиця Микільсько-Хутірська
Назва походить від назви історичної місцевості Хутір Микільський, 
де розташована вулиця

• вулиця Новикова-Прибоя ›››    вулиця Ірини Жиленко
Ірина Жиленко — українська поетеса, дитяча письменниця, 
журналістка та мемуаристка, учасниця руху шістдесятництва

• площа Тульська ›››    площа Героїв УПА
Найменовано на честь Української повстанської армії (УПА) — 
військово-політичного формування, що діяло в Україні протягом 
1942–1960 років та ставило за мету здобуття самостійної незалежної 
української держави зі столицею у Києві

• проспект Мінський ›››    проспект Литовський
Найменовано на честь дружнього литовського народу, з яким українці 
мають давні історичні, політичні та культурні зв’язки
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Печерський район:

2014–2022 РОКИ 

• вулиця Аїстова ›››  провулок Іпсилантіївський
Повернення історичної назви, яка утворилась за ім’ям політичного 
діяча Греції — Константіноса Іпсиланті, колишнього господаря Валахії 
та князя Молдови, який у 1807–1816 роках жив у Києві на сусідній 
вулиці

• вулиця Аніщенка ›››    вулиця Левандовська
Повернення історичної назви, яка утворилась за прізвищем 
київського письменника і проповідника, вихованця Київської академії, 
протоієрея Софійського собору (з 1786 року, у соборі й похований) 
Іоана Леванди

• вулиця Анрі Барбюса ›››    вулиця Василя Тютюнника
Василь Тютюнник — український військовий діяч, полковник 
генерального штабу Армії УНР, командувач Дієвої Армії УНР 
в 1919 році

• вулиця Миколи Гайцана ›››   провулок Хрестовий
Повернення історичної назви, яка походить від історичної місцевості 
Хрести, крізь яку він проходив

• вулиця Димитрова ›››    вулиця Ділова
Повернення історичної назви, яка походить від Артилерійського 
ділового двору, що був розташований між сучасними вулицями 
Діловою, Василя Тютюнника та Івана Федорова

• вулиця Івана Кудрі ›››    вулиця Джона Маккейна
Джон Сідней Маккейн ІІІ — американський державний діяч, політик, 
відомий своєю позицією на підтримку України

• вулиця Андрія Іванова ›››    провулок Бутишів 
Повернення історичної назви, яка утворилась за прізвищем 
домовласника Бутишева

• вулиця Кіквідзе ›››    вулиця Михайла Бойчука 
Михайло Бойчук — український художник, маляр-монументаліст, 
лідер групи «бойчукістів». Один із засновників монументального 
мистецтва України XX ст. Представник Розстріляного відродження

• вулиця Командарма Каменєва ›››    вулиця Петра Болбочана 
Петро Болбочан — український військовий діяч, полковник Армії 
УНР. 2 березня 1918 року 2-й Запорізький курінь на чолі з Петром 
Болбочаном першим увійшов до Києва. У квітні 1918 Кримська група 
Армії УНР під головуванням П. Болбочана звільнила Крим
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• вулиця Кутузова ›››    вулиця Генерала Алмазова
Олексій Алмазів — український військовий і громадський діяч, 
генерал-хорунжий Армії УНР. Учасник січневих боїв 1918 року за Київ. 
Активний учасник українського національного руху

• вулиця Ластовського ›››    вулиця Степана Ковніра 
Степан Ковнір — український архітектор XVII століття, майстер 
українського бароко. За участю Ковніра споруджено дзвіниці 
на Ближніх та Дальніх печерах, храм у Китаєві, Кловський палац 
та інші видатні пам’ятки українського бароко

• вулиця Патріса Лумумби ›››    вулиця Іоанна Павла II
Іоанн Павло ІІ — Папа Римський, святий католицької церкви

• вулиця Перспективна ›››    вулиця Ігоря Брановицького 
Ігор Брановицький — український військовик, учасник війни на Сході 
України, захисник Донецького аеропорту, загинув у полоні російських 
силовиків, Герой України (посмертно)

• вулиця Сєдовців ›››    вулиця Омелютинська
Повернення історичної назви, яка походить від прізвища 
домовласника Омелютина (Омелюти)

• вулиця Струтинського ›››    вулиця Болсуновська
Повернення історичної назви, яка утворилась від прізвища 
домовласників Болсунових

• вулиця Суворова ›››    вулиця Михайла 
Омеляновича-Павленка

Михайло Омелянович-Павленко — визначний український 
діяч, генерал-полковник Армії УНР, український воєначальник, 
Начальний командант УГА. Командував операціями 1-го зимового 
походу (1920 року)

• вулиця Тверська ›››    вулиця Єжи Ґедройця
Єжи Ґедройць — польський публіцист і громадський діяч, засновник 
і головний редактор культового часопису Kultura, активний 
прихильник польсько-української співпраці

• вулиця Тельмана ›››    вулиця Німецька
Повернення історичної назви, яка походить від німецького кладовища 
на Печерську, в бік якого прямувала вулиця

• вулиця Фіалека ›››    вулиця Баришівська
Повернення історичної назви, яка походить від назви селища 
Баришівка Київської області
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• вулиця Червоноармійська ›››    вулиця Велика Васильківська
Повернення історичної назви, що утворилась, оскільки вулиця відома 
з давніх часів як шлях з Києва до Василькова

• вулиця Щорса ›››    вулиця Євгена Коновальця
Євген Коновалець — полковник Армії УНР, командант УВО, голова 
Проводу українських націоналістів (1927), перший голова ОУН (з 1929), 
один із ідеологів українського націоналізму

• площа Героїв  
Великої Вітчизняної війни

›››    площа Наводницька

Повернення історичної назви, яка походить від назви місцевості 
Наводничі

• площа Дзержинського ›››   площа Либідська
Назва походить від назви річки Либідь та розташованої на площі 
станції метрополітену «Либідська»

• провулок Кутузова ›››    провулок Євгена Гуцала
Євген Гуцало — український письменник, поет, журналіст, який 
ввійшов до плеяди українських письменників-шістдесятників. Разом 
з Ліною Костенко, Миколою Вінграновським, Іваном Драчем, Григіром 
Тютюнником та іншими, творив новітню українську літературу

• провулок Михайла Реута ›››    провулок Памви Беринди
Памва Беринда — діяч української культури, енциклопедист, 
мовознавець, лексикограф, письменник, поет, друкар і гравер, чернець 
Києво-Печерської Лаври, видатна постать культурно-освітнього руху 
Галичини та України першої половини XVII століття

• провулок Панфіловців ›››    провулок Йова Борецького
Йов Борецький — український церковний, політичний і освітній 
діяч, митрополит Київський, Галицький і всієї Руси (1620–1631), 
педагог, перший ректор Київської братської школи, полеміст, святий, 
письменник, духовний та політичний наставник Петра Могили

• провулок Січневий ›››    провулок Микільський
Повернення історичної назви, яка відома з кінця ХІХ століття

• провулок Чекістів ›››    провулок Костя Гордієнка
Кость Гордієнко — кошовий отаман, видатний військовий і політичний діяч, 
який попри особисту неприязнь до Івана Мазепи підтримав останнього 
в боротьбі з Петром I. Створив та очолив Кам’янську Січ. До 1728 року 
очолював Олешківську Січ, сподвижник та співавтор конституції П. Орлика

• провулок Щорса ›››    вулиця Новогоспітальна 
Повернення історичної назви, яка утворилась як похідна від назви 
вулиці Госпітальна, яка, в свою чергу, походить від військового 
шпиталю (зараз це Головний військовий клінічний госпіталь МО 
України), що тут знаходиться з кінця XVIII століття
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2022 РІК (ДЕРУСИФІКАЦІЯ) 

• вулиця Глазунова ›››    вулиця Дмитра Годзенка
Дмитро Годзенко — старший сержант Збройних сил України, учасник 
російсько-української війни, загинув на Сході України у 2016 році, 
Народний герой України

• вулиця Миколи Гастелло ›››    вулиця Бусовогірська
Назва походить від назви історичної місцевості Бусова гора, де 
пролягає вулиця

• вулиця Московська ›››    вулиця Князів Острозьких
Князі Острозькі — найвидатніший рід українських меценатів, 
благодійників, військових та політичних діячів

• вулиця Олександра Матросова ›››    вулиця Генерала Кульчицького
Сергій Кульчицький — український військовий, начальник управління 
бойової та спеціальної підготовки Головного управління Національної 
гвардії України, Герой України, який загинув під Слов’янськом, 
захищаючи Україну

• вулиця Тимірязєвська  
провулок Тимірязєвський

›››    вулиця Садово-Ботанічна  
провулок Садово-Ботанічний

Назва запропонована, оскільки колись у цій місцевості вже існувала 
вулиця з такою назвою, яка згодом зникла під час перепланування 
місцевості. Вулиця та провулок пролягають обабіч Ботанічного саду 
імені Гришка

• вулиця Лізи Чайкіної ›››    вулиця Олени Степанів
Олена Степанів — українська історикиня, викладачка географії, 
громадська та військова діячка, перша в світі жінка, офіційно 
зарахована на військову службу в званні офіцера, ув’язнена 
радянських таборів

• вулиця Чигоріна ›››    вулиця Дмитра Дорошенка
Дмитро Дорошенко — видатний український політичний діяч, 
дипломат, міністр закордонних справ Української Держави, історик, 
публіцист, літературознавець, бібліограф, один із засновників Музею 
визвольної боротьби України у Празі, член Київського товариства 
старожитностей і мистецтв

• провулок Добролюбова ›››    провулок Паризький
Найменовано на честь міста-побратима Києва — Парижа

• Тупик Тверський ›››    Фортечний тупик
Назва походить від Васильківського укріплення Київської фортеці, 
до якого примикає тупик
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Подільський район:

2014–2022 РОКИ 

• вулиця Дмитрівська ›››    вулиця Кузнецова
Анатолій Кузнецов — відомий український письменник, публіцист, 
автор роману-документа «Бабин Яр»

• вулиця Красноводська ›››    вулиця Хотинська
Найменовано на честь міста Хотин Чернівецької області

• вулиця Маршала Гречка ›››    вулиця Івана Виговського
Іван Виговський — український військовий, політичний і державний 
діяч, Гетьман Війська Запорозького, голова козацької держави 
у Наддніпрянській Україні, Великий князь Руський

• вулиця Північно-Сирецька ›››    вулиця Віктора Некрасова
Віктор Некрасов — видатний український письменник, громадський 
діяч, гуманіст, правозахисник, дисидент, дослідник історії Києва

• вулиця Фрунзе ›››    вулиця Кирилівська
Повернення історичної назви, яка походить від Кирилівського 
монастиря, до якого вулиця прямує

• площа Інтернаціональна ›››    площа Валерія Марченка
Валерій Марченко — український дисидент-правозахисник, 
літературознавець і перекладач

• площа Червона Пресня ›››    площа Щекавицька
Назва запропонована, оскільки площа розташована переважно 
вздовж вулиці Щекавицька, яка починається біля гори Щекавиця

• провулок Ладо Кецховелі ›››    провулок Воздвиженський
Повернення історичної назви, яка походить від Хрестовоздвиженської 
церкви

• проспект Московський ›››    проспект Степана Бандери
Степан Бандера — український політичний діяч, один з ідеологів 
і теоретиків українського націоналістичного руху, голова Проводу ОУН (б)
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2022 РІК (ДЕРУСИФІКАЦІЯ) 

• вулиця Брестська ›››    вулиця Франциска Скорини
Франциск Скорина — білоруський першодрукар, просвітник, 
перекладач, один із засновників кириличного книгодрукування

• вулиця Вітчизняна ›››    вулиця Опільська
Найменовано на честь Опілля — західної частини Подільської 
височини України

• вулиця Водників ›››    вулиця Свитязька
Найменовано на честь найглибшого озера в Україні Свитязь

• вулиця Кареловська ›››    вулиця Луки Долинського
Лука Долинський — український маляр XVIII–XIXст.

• вулиця Лодигіна ›››    вулиця Тараса Трясила
Тарас Трясило — козацький отаман кримськотатарського походження

• вулиця Одоєвського ›››    вулиця Байрона
Лорд Байрон — британський поет-романтик, автор поеми «Мазепа»

• вулиця Олександра Бестужева ›››    вулиця Гамаліївська
Найменовано на честь українського козацько-старшинського 
роду XVII — XVIII століть Гамаліїв та історичної поеми «Гамалія» 
Тараса Шевченка

• вулиця Осиповського ›››    вулиця Байди-Вишневецького
Дмитро «Байда» Вишневецький — український магнат, козацький 
ватажок, гетьман

• вулиця Ростовська ›››    вулиця Луцька
Найменовано на честь українського міста Луцьк

• вулиця Червонопільська ›››    вулиця Перемишльська
Найменовано на честь міста Перемишль

• вулиця Яблучкова ›››    вулиця Гетьмана Павла Бута
Павло Бут — гетьман Війська Запорозького Низового, керівник 
повстання 1637 року

• провулок Бурденка ›››    провулок Могилів-Подільський
Найменовано на честь міста Могилів-Подільський Вінницької області

• провулок Лодигіна ›››    провулок Дендрологічний
Назва походить від Сирецького дендрологічного парку, що 
знаходиться неподалік
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• провулок  
Олександра Бестужева

›››    провулок  
Кузьми Скрябіна

Кузьма Скрябін (справжнє ім’я Андрій Кузьменко) — український 
співак, композитор, письменник, соліст гурту «Скрябін», телеведучий 
та лідер громадської думки, продюсер, актор, Герой України 
(посмертно)

• провулок Тагільський ›››    провулок Бойківський
Найменовано на честь бойків — етнографічної групи українців, 
що живуть на північних і південних схилах Карпат (Бойківщина)

• провулок Цимлянський ›››    провулок Ромський
Часткове повернення історичної назви з приведенням у відповідність 
до норм сучасного суспільства, оскільки історично цей провулок 
називався Циганським
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Шевченківський район:

2014–2022 РОКИ 

• вулиця Артема ›››    вулиця Січових Стрільців
Українські Січові Стрільці — українське національне військове 
формування, сформоване з добровольців 6 серпня 1914 року. Створення 
легіону ознаменувало відновлення збройної боротьби за волю України

• вулиця Бабушкіна ›››    вулиця Марка Безручка 
Марко Безручко — військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР, 
один із творців «Дива на Віслою», військовий міністр уряду УНР

• вулиця Баумана ›››    вулиця Януша Корчака
Януш Корчак — педагог-новатор, автор праць із теорії й практики 
виховання. Зачинатель діяльності на захист прав дитини і повної 
рівноправності дітей

• вулиця Василя Блюхера ›››    вулиця Ігоря Турчина 
Ігор Турчин — український гандбольний тренер. Найуспішніший 
тренер в історії гандболу. Створив команду «Спартак» (Київ) — 
20-разового чемпіона СРСР, 13-разового переможця Кубку 
Європейських чемпіонів

• вулиця Ванди Василевської ›››    вулиця Богдана Гаврилишина
Богдан-Володимир Гаврилишин — український, канадський, 
швейцарський економіст, громадський діяч, меценат

• вулиця Вєтрова ›››    вулиця Назарівська
Повернення історичної назви, яка походить, ймовірно, від імені 
або прізвища домовласника

• вулиця Воровського ›››    вулиця Бульварно-Кудрявська
Повернення історичної назви, яка утворилась, оскільки за планом 
Києва 1837 року з’єднала Бульварну вулицю (нині бульвар Тараса 
Шевченка) з передмістям Кудрявцем

• вулиця  
Довнар-Запольського

›››    вулиця Митрофана  
Довнар-Запольського 

Митрофан Довнар-Запольський — історик, етнограф та фольклорист, 
джерелознавець, архівознавець, археограф білоруського походження. 
Професор Київського університету. Автор понад 150 праць з історії 
Київської Русі, історії Литви, Білорусі та України

• вулиця Ежена Потьє ›››    вулиця Антона Цедіка
Антон Цедік — молодший сержант резерву, стрілець-санітар 
2-го батальйону спеціального призначення НГУ «Донбас», який  
загинув при виході з оточення під Іловайськом



44

• вулиця Желябова ›››    вулиця Марії Капніст
Марія Капніст — видатна українська актриса, жертва сталінського терору

• вулиця Котовського ›››    вулиця  
Володимира Сальського 

Володимир Сальський — український військовий діяч. Був одним 
з найбільш послідовних прихильників Симона Петлюри

• вулиця  
Миколи Кравченка

›››    вулиця  
Вільгельма Котарбінського 

Вільгельм Котарбінський — київський художник польського 
походження, який працював над розписами Володимирського 
собору, палаців, де зараз знаходяться Національний музей імені 
Т. Г. Шевченка та Музей імені Богдана і Варвари Ханенків

• вулиця Мельникова ›››    вулиця Юрія Іллєнка
Юрій Іллєнко — український кінооператор («Тіні забутих предків»), 
кінорежисер («Криниця для спраглих», «Вечір на Івана Купала», 
«Білий птах з чорною ознакою», «Легенда про княгиню Ольгу»), сцена-
рист («Мріяти і жити», «Лісова пісня» — всього 47 кіносценаріїв) 

• вулиця Невська 
провулок Невський

›››    вулиця Нивська  
провулок Нивський

Назва походить від назви місцевості Нивки

• вулиця Софії Перовської ›››    вулиця Євгенії Мірошниченко 
Євгенія Мірошниченко — українська оперна співачка, педагог, 
професор. За її ініціативи 2004 року було засновано Київську малу оперу

• вулиця Вільгельма Піка ›››    вулиця Ружинська
Повернення історичної назви, яка присвоєна на честь селища Ружин 
в Житомирській області

• вулиця Подвойського ›››    вулиця Юрія Глушка
Юрій Глушко — український громадський і політичний діяч, 
один із організаторів українського національно-культурного 
й громадського життя на Зеленому Клині, фактичний очільник 
Української Далекосхідної Республіки — самопроголошеного 
державного утворення українців Зеленого Клину у 1918–1922 роках

• вулиця Пугачова ›››    вулиця Академіка Ромоданова
Андрій Ромоданов — український нейрохірург, творець наукової 
школи, доктор медичних наук, професор, академік

• вулиця Саратовська ›››    бульвар Павла Вірського
Павло Вірський — видатний український танцівник і хореограф, 
організатор, балетмейстер, художній керівник Національного 
заслуженого академічного ансамблю танцю України
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• вулиця Смирнова-Ласточкіна ›››    Вознесенський узвіз
Повернення історичної назви, яка походить від Вознесенської церкви, 
розташованої на ньому у 1718–1879 роках

• вулиця Галі Тимофєєвої ›››    вулиця Провіантська
Повернення історичної назви, яка походить від розташованих на ній 
в минулому продовольчих складів

• вулиця Тимофія Шамрила ›››    вулиця Парково-Сирецька
Назва була запропонована, оскільки більша частина вулиці пролягає 
вздовж Сирецького парку

• вулиця Фрунзе ›››    вулиця Кирилівська
Повернення історичної назви, яка походить від Кирилівського 
монастиря, до якого вулиця прямує

• вулиця Цулукідзе ›››    вулиця Наталі Забіли
Наталя Забіла — видатна українська письменниця, поетеса

• вулиця Цюрупинська ›››    вулиця Георгія Дудника 
Георгій Дудник — козак Гайдамацького кошу Слобідської України — 
війська Центральної Ради. Учасник боїв за Київ

• вулиця Чапаєва ›››    вулиця В’ячеслава Липинського
В’ячеслав Липинський — український політичний діяч, історик, 
історіософ, соціолог, публіцист, теоретик. Один із організаторів 
Української демократично-хліборобської партії та Українського союзу 
хліборобів-державників. Засновник українського консерватизму.

• вулиця Червоноармійська ›››    вулиця Велика Васильківська
Повернення історичної назви, що утворилась, оскільки вулиця відома 
з давніх часів як шлях з Києва до Василькова

• вулиця Шаумяна 
провулок Шаумяна

›››    вулиця Сергія Параджанова 
провулок Сергія Параджанова

Сергій Параджанов — вірменський і український кінорежисер. 
Міжнародне визнання прийшло до Параджанова після екранізації 
в 1964 повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»

• вулиця Шевцова ›››    вулиця Василя Макуха
Василь Макух — учасник українського руху опору в СРСР, який на знак 
протесту проти комуністичної тоталітарної системи, колоніального 
становища України, політики русифікації та агресії СРСР проти 
Чехословаччини, здійснив акт самоспалення на Хрещатику у Києві

• вулиця Щербакова ›››    вулиця Данила Щербаківського 
Данило Щербаківський — український етнограф, археолог, музейний 
діяч, дослідник українського народного мистецтва. Засновник 
Київського етнографічного товариства
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• вулиця Юрія Коцюбинського ›››    вулиця Володимира Винниченка
Володимир Винниченко ‒ драматург, публіцист, політик, голова 
Генерального секретаріату Центральної Ради і голова Директорії 
Української Народної Республіки

• вулиця Якіра ›››    вулиця Деревлянська
Найменовано на честь одного з племен східних слов’ян на території 
Київської Русі — деревлян

• площа Інтернаціональна ›››    площа Валерія Марченка
Валерій Марченко — український дисидент-правозахисник, 
літературознавець і перекладач

• провулок Бабушкіна ›››    провулок Сеньківський
Назва походить від назви історичної місцевості Сеньківщина

• провулок Баумана ›››    провулок Фузиків
Фузики Віктор та Семен — київські підприємці, власники цегельного 
виробництва на Шулявці, що вважаються засновниками Нивок

• провулок Чеслава Бєлінського ›››    провулок Алли Горської
Алла Горська ‒ українська художниця-шістдесятниця і відомий діяч 
правозахисного руху 1960-х років в Україні. Один з організаторів 
і активних членів Клубу творчої молоді «Сучасник», який був тоді 
центром українського національного життя у Києві

• провулок Щербакова ›››    провулок Всеволода Петріва 
Всеволод Петрів ‒ військовий і громадський діяч, письменник, викладач 
військової історії, військовий міністр і генерал-хорунжий Армії УНР

 

2022 РІК (ДЕРУСИФІКАЦІЯ) 

• вулиця Бориса Житкова ›››    вулиця Братів Малакових 
Малакови — видатні діячі культури: Георгій Васильович — український 
графік та Дмитро Васильович — краєзнавець-києвознавець, 
мистецтвознавець та історик архітектури

• вулиця Гончарова ›››    вулиця Брюссельська
Найменовано на честь міста-побратима Києва — Брюсселя

• вулиця Грозненська ›››    вулиця Ічкерська
Найменовано на честь Чеченської Республіки Ічкерія — державного 
утворення, яке існувало після розпаду СРСР до 2000 р. на частині 
території Чечено-Інгушської АРСР (РРФСР) та на знак вдячності 
чеченським добровольцям, що захищають український народ в ході 
російсько-української війни
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• вулиця Краснодарська ›››    вулиця Ґолди Меїр
Ґолда Меїр — уродженка Києва, ізраїльська державна діячка, одна 
з засновниць держави Ізраїль, 4-й прем’єр-міністр Ізраїлю

• вулиця Муромська ›››    вулиця Володимира 
Жаботинського

Володимир Жаботинський — відомий єврейський письменник 
і публіцист, один із лідерів сіоністського руху, співзасновник держави 
Ізраїль та її збройних сил, видатний прихильник українсько-
єврейської дружби і порозуміння, адвокат незалежної України 
у світі, який активно підтримував український визвольний рух у часи 
Української революції 1917–1921 років

• вулиця Некрасівська ›››    вулиця Івана Драча
Іван Драч — український поет, кіносценарист, культурно-громадський 
діяч, перший голова Народного руху України, Герой України

• вулиця Орловська ›››    вулиця Олешківська
Найменовано на честь міста Олешки Херсонської області

• вулиця Пушкінська ›››    вулиця Євгена Чикаленка
Євген Чикаленко — визначний український громадський діяч, 
благодійник, меценат української культури, агроном, видавець, 
публіцист, один з ініціаторів створення Центральної Ради

• вулиця Ставропольська  
провулок Ставропольський

›››    вулиця Вовчогірська  
провулок Вовчогірський

Назва походить від назви історичної місцини «Урочище Вовча гора»

• вулиця Уссурійська 
провулок Уссурійський

›››    вулиця Зеленого Клину  
провулок Зеленого Клину

Найменовано на честь історичної української назви території 
компактного проживання українців у Приамур’ї — Зелений 
Клин (Зелена Україна)

• вулиця Чаплигіна 
провулок Чаплигіна

›››    вулиця Академіка Івахненка 
провулок Академіка 
Івахненка

Олексій Івахненко — український вчений у галузі автоматичного 
керування, кібернетики і математичного моделювання світового 
рівня, академік НАН України

• провулок Шишкінський ›››    провулок Іллі Рєпіна
Ілля Рєпін — український художник



Друк ТОВ «Саміт-книга» відповідно до договору № 24/11/22 від 24.11.2022 на замовлення  
Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради  

(Київської міської державної адміністрації).  
Наклад 2 000 примірників


