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Преображенські печери - одна з 
унікальних історико-культурних 
пам’яток Сватівщини. Вони знаходяться 
поблизу с. Преображенне Сватівського 
району Луганської області. 

У XVII ст. між селами 
Преображенним і Наугольнівським 
розпочалося спорудження цілого 
печерного комплексу, що мав служити 
захистом від нападу ворогів. Так 
виникли Преображенські печери. 

Вони складаються з мережі 
галерей, тупиків і приміщень. Загальна 
довжина ходів близько 230 метрів, 
середня висота – 2 метри (мінімальна – 
0,7, максимальна- 4,3).  Середня ширина 
галерей складає 0,7-0,8 метрів. Стеля 
галерей та підземних приміщень 
зроблена у вигляді арки. У крейді 
видовбані  5 приміщень різного розміру, 
призначені скоріш за все, для 
богослужінь, трапези, проживання. Крім 
того 5підземних ходів закінчуються 
тупиками – далі їх або не видовбували, 
або вини завалились. 

Відомо, що схема підземель  
Преображенських печер є копією 
Ближніх печер  Лаври. 

В печерах побували експерти 
Інституту археології НАН України, які 
підтвердили унікальність печерного 
монастиря на Сватівщині,  звернули 
увагу на те, що в підземній галереї 
знайдені унікальні зображення, які 
необхідно зберегти: автографи монахів, 
хрести та інші цікаві християнські 
символи. Зображення мають  неабиякий  
атрактивний та мистецтвознавчий 
потенціал. 

 

Якщо ви бажаєте більше 
дізнатися про цю історико-культурну 
пам'ятку Сватівщини пропонуємо до 
вашої  уваги рекомендаційний список 
літератури. 
 Білоцерківська Л. Таємниці 

Преображенської печери/Л. 
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2011.- 30 листопада 

 Кривонос С. Святое подземелье 
Преображенного/С. Кривонос // 
Наша газета.- 2011.- 6 свгуста.-с.8 

 Ляшко Ю. Преображенські печери: 
загадки рідного краю : / Ю. 
Ляшко// Юність Слобожанщини.- 
2006.- 16 червня 

 Немудрова А.  Пещеры 
Старобельского 
округа/А.Немудрова // Наша 
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 О сколько нам открытий чудных… 
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