
Смерть князя Олега 

Смерть Олега є майже цілковитою 

таємницею. Нестор датує її 912 роком, 

а Новгородський літопис – 922.  

Новгородський літописець 

повідомляє, що князь загинув, коли 

"ходив за море", але не вказує за яке 

саме. Ця версія має непрямі 

підтвердження з одного хозарського 

документа кінця Х століття про 

невідомий похід руського війська на 

Константинополь, що князя Хельгу 

(Олега) розгромили хозари й 

примусили його здійснити морський 

похід під Царгород. Похід закінчився 

невдачею – візантійці спалили флот 

Олега "грецьким вогнем", сам же князь 

втік до Персії де і загинув. 

Зате "Повість временних літ" 

містить легенду про смерть князя від 

укусу змії, яка виповзла із черепа 

колись улюбленого Олегом коня. 
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ШАНОВНІ ДРУЗІ!!! 

Додаткову інформацію про князя 

Олега 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 11-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 
 

 

«Князь Олег – 
       засновник  
    Київської Русі» 
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ШАНОВНІ ДЕСНЯНЦІ!  
 

Вашій увазі пропонуємо буклет, 

присвячений київському князю 

Олегу. 

Князь Олег першим почав 

згуртування слов'янських племен в 

нову велику державу – Київську Русь. 

Саме Олег, з легкої руки літописців, 

письменників і поетів прозваний 

Віщим, зробив Київ "матір'ю городів 

руських". 

Зважаючи на те, що Олег є 

реальною історичною фігурою і є деякі 

документальні твердження про його 

правління, він є чи не найбільш 

таємничою постаттю давньоруської 

історії. Наука багато чого не знає про 

нього: ні років народження і смерті, ні 

батьків, ні того чи належав він до 

правлячої на Русі у ІХ - Х столітті 

династії Рюрика. Можна подавати 

лише дві дати його біографії: 907 рік, 

грандіозний похід на Царгород 

(Константинополь), і 911-й – 

підписання русько-візантійської угоди. 
 

Державотворець Київської Русі 

В 882 році князь Олег став правити 

в Києві.  

Кроками князювання Олега були 

заходи спрямовані на розширення 

державної території Київської Русі.  

В 883 році Олег здійснив похід на 

деревлян і, підкоривши їх, розширив 

південно-західні кордони держави.  

Наступного року він вирушив на 

схід і приєднав сіверян, а згодом і 

радимичів.  

Звільнивши ці племена з-під гніту 

хозар, Олег призначив їм меншу 

данину, ніж вони платили каганату.  

Князь будував нові міста та могутні 

фортеці, у яких залишав своїх 

намісників, що керували прилеглими 

територіями та військом.  

Легендарний полководець  

Всі ці підкорені племена князь взяв 

із собою у похід на Царгород в 907 році. 

Достеменно невідомо причин 

нападу Русі на Візантію, яка мала 

найкращу в тогочасному світі армію.  

Вміло проведена військова 

кампанія принесла Русі важливу 

перемогу й вигідні умови союзної 

угоди.  

Візантія зобов'язалася платити 

Києву данину.  

За це Олег і його наступники мали 

надавати імперії постійну військову 

допомогу.  

911 року підписано докладний 

союзний договір.  

Саме після походу на 

Константинополь прозвав народ Олега 

віщим (чаклуном, чарівником). Люди 

вірили, що Олег мав незвичайні 

здібності та надлюдську силу. 


