
 Ольга віддає перевагу  

дипломатичним засобам ведення 

зовнішньої політики. 
Вона здійснює перший офіційний 

візит до Константинополя і приймає 
там християнство. 

Ольга спокійно передає правління 
своєму синові Святославу, як тільки він 
почав вимагати цього. 

 
Історична пам'ять 

про княгиню Ольгу 
Померла велика правителька у 969 

році. Поховали княгиню Ольгу як 

християнку на Аскольдовій могилі.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В літописі сказано, що це був 

величавий похорон і що тужили і 
плакали за нею син, внуки, увесь Київ і 
вся Русь.  

За розпорядженням вел. князя 
Володимира Святославовича тлінні 
останки княгині Ольги перенесено до 
Десятинної церкви св. Богородиці, і з 
того часу цей новий храм став 
усипальницею великих князів 
київських. 
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ШАНОВНІ ДРУЗІ!!! 

Додаткову інформацію про княгиню 

Ольгу 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 
 

 

  

Княгиня Ольга –  

золота сторінка нашої 

історії 
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ШАНОВНІ ДЕСНЯНЦІ!  
 

Вашій увазі пропонуємо буклет, 

присвячений святій Рівноапостольній 

княгині Ользі.  

 

 

Ольга - дружина князя Ігоря, 

київська княгиня, канонізована 

Православною Церквою.  

Місце і дата народження Ольги 

невідомі.  

Існують кілька версій про її 

народження.  

1-ша, ґрунтується на літописі, що 

Ольга народилась у 889-891 роках. В 

913 вийшла заміж за князя Ігоря.  

Правила Руссю до 964 року.  

957 року відвідала Константинополь, 

де уклала угоду з імператором 

Константином VII Багрянородним, там 

же прийняла християнство, але не 

змогла зробити його державною 

релігією. 

 

Прихід до влади  

і помста древлянам  

 

 

До влади Ольга прийшла внаслідок 

трагічних подій: повсталі древляни,  

вбили її чоловіка.  

Повість минулих літ містить 

епічне сказання про помсту Ольги 

древлянам за вбивство чоловіка. 

За цим сказанням древляни 

надіслали до Києва послів, які 

запропонували княгині стати 

дружиною древлянського князя Мала.  

Перше посольство княгиня живцем 

поховала в човні, друге – спалила в 

бані. Третьою помстою став похід на 

землю древлян, де під приводом тризни 

над могилою Ігоря київські 

дружинники «посікли п'ять тисяч» 

п'яних древлян, після чого відбулась 

річна облога міста Іскоростень, яка 

завершилась спаленням міста. 

 

Княгиня Ольга – великий 
реформатор Давньої Русі 

Вона проводить дуже передову по 

своїй суті податкову реформу: 

• впорядкувала полюддя, визначивши 

його розмір і час збору; 

• встановила нові види оподаткування 

- уроки і оброки. Залежне населення 

повинно було їх виконувати в таких 

розмірах, які б не позбавляли їх засобів 

для існування; 

• розпорядилася заснувати по всій 

країні спеціальні місця для збору 

данини - погости; 

• розділила державну і особисту казну. 

Були жорстко регламентовані дії на 

місцях княжих дружинників і суддів. 

Княгиня провела масштабне  

будівництво в Києві.  

У стольному граді в той час 

з'являється княжа резиденція – так 

званий Ольжин двір. 


