
УВІНЧАНІ В ГРАНІТІ 

В даний час Кий вважається 

покровителем столиці України.  

Пам'ятник засновникам Києва на 

Дніпрі є візитівкою столиці України, 

що символізує її багаторічну історію. 

Монумент було відкрито навесні 1982 

року в парку на Дніпровській 

набережній біля мосту Патона. Цю 

подію приурочено до 1500-річчя з дня 

заснування Києва. 

Скульптурна композиція виконана у 

формі тури, на якій встановлені фігури 

братів Кия, Щека, Хорива та їх сестри 

Либідь – легендарних засновників 

стольного града Києва. 
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ШАНОВНІ ДРУЗІ!!! 

Додаткову інформацію про 

засновників м.Києва  Ви можете 

знайти в нашій  бібліотеці. 

 

Контактна інформація: 

02166, м. Київ, 

вул. Курчатова 9/21 

тел. для довідок 519-89-80 

е-mail: bibliotekakuchera@ukr.net 

 

Чекаємо на Вас: 

понеділок-четвер: 

з 11-оо до 19-оо 

неділя:  з 10-оо до 18-оо 

п’ятниця, субота: вихідний 

останній понеділок місяця – 

санітарний день 

 

Буклет створений за матеріалами 

фондів бібліотеки та Інтернет ресурсів 

Централізована бібліотечна система 

Деснянського району м. Києва 
 

Бібліотека ім. В. Кучера 
 

Кий, Щек, Хорив, Либідь - 
легендарні засновники 

Києва 
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ШАНОВНІ ДЕСНЯНЦІ!  
 

Вашій увазі пропонуємо буклет, 

присвячений засновникам Києва 

братам Кию, Щеку і Хориву, а також 

їх сестрі Либідь. 

Перше джерело, який слід згадати 

при пошуках істини, ким же був 

засновник Києва це літопис «Повість 

временних літ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Згідно з літописними даними, брати 

Кий, Щек і Хорив, а також їх сестра 

Либідь належали до племені полян.  

Сидів Кий на горі, де нині під’йом 

Боричів. 

Щек сидів на горі, яка в 

майбутньому була названа Щекавиці, а 

Хорив – на височині, що отримала 

назву Хоревиця.  

На честь Либеді була названа річка, 

що впадає в Дніпро. І побудували 

містечко в ім’я старшого брата свого і 

назвали його Київ. 
 

ЗАСНУВАННЯ МІСТА КИЄВА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Місце для нового міста було 

вибране на важкодоступному плато, 

який утворює гору, що нині височіє над 

Подолом. Вона відома як Замкова гора. 

Повз неї з плато, де у той час 

розташовувався древній могильник з 

капищем, а пізніше виросли князівські 

палаци і Десятинна церква, проходив 

спуск на Поділ до річки Почайні, в 

гавань якої заходила тура, що 

припливала по Дніпру.  

Спорудження укріпленого 

городища забезпечувало Кию контроль 

над судноплавством по Дніпру, а також 

спостереження за переправою. 

Перевезення через Дніпро дійсно було 

«Києве», оскільки володів ним князь 

Кий. 

КНЯЗЬ КИЙ 

Кий згадується не тільки у 

вітчизняних літописах, а й у джерелах 

інших країн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ім’я Кий має чітку слов’янську 

етимологію (кий — палиця).  

Багато учених відносилися до 

історичності князя Кия скептично. Але 

в останні десятиліття провідні 

дослідники схильні вважати його 

особою історичною — Полянським 

князем, що затвердив центр своєї 

влади в Києві, який з того часу 

послідовно розвивається в столицю 

першої східнослов’янської держави — 

Київській Русі. Його ім’я по праву 

нерозривно зв’язують з історією 

заснованого ним міста. 


