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Анотація. В статті описується історія Спасо-Преображенської пустині, 

яка розпочинається з 1852 року, за пророцтва блаженного старця Феофіла. 

Подається матеріал на основі історико-археологічних досліджень колишньої 

святині, підготовленими істориком А Ізотовим з дозволу настоятеля 

монастиря о. Мойсея. 15 вересня 2005 року Митрополит Київський та всієї 

України Блаженніший Володимир (Сабодан) благословив зареєструвати 

громаду Спасо-Преображенської пустині та почати її відновлення .В даний 

час побудований невеликий храм на честь родоначальника пустині 

преподобного Феофіла Христа ради юродивого,  побудований Братський 

корпус, відновлена Свята купіль, ведуться проектні роботи з відновлення 

Спасо-Преображенського храму. 

Ключові слова: пустинь, скит, печера, купель, водогон, цвинтар, храм, 

шпиталь. 

Abstract. The article describes the history of the monastery that starts from 1852 

with the prophecy of the blessed Elder Theophilus. The material is based on 



historical and archaeological researches of the former sanctuary which is prepared 

by the historian A. Izotov with the permission of the abbot Moses. In September 15, 

2005 the Metropolitan of Kyiv and All Ukraine Blessed Volodymyr (Sabodan) blessed 

to register a community of Spaso-Preobrazhensk monastery and to begin its 

reconstruction. As of today, the small temple in honor of the founder of the monastery 

St. Theophilus fool-for-Christ has been built, the Fraternal housing has been built, 

the Holy font has been restored, and reconstructive works on restoration of Spaso-

Preobrazhensk monastery have been carried out. 
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1. Вступ. Київ – надзвичайно таємниче місто, яке і досі зберігає багато 

загадкового в нашому історичному минулому. Відвідуючи Китаївську пустинь, 

насолоджуючись її природою, особливою енергетикою цієї землі, ми завітали в 

маленький скит, що заходиться поруч. Тут спочиває вічним сном братія Києво-

Печерської Лаври і мешканці навколишніх сіл: Мишоловки, Болгарського 

хутора та ін. За великим парканом будівництво храму,  багато будівельних 

матеріалів, мовчазна  охорона. Все секретно. Праворуч – маленький монастир, з 

казковими неповторними  будівлями церковної лавки, Братського корпусу, 

церквою, пасікою. Територія невелика. Поруч клінічний шпиталь 

Держприкордонслужби України. Медичний заклад з’явився на місці 

колишнього цвинтаря, де століттями  покоїлися братчики монастирів. 

  

Рис. 1 Спасо-Преображенська  пустинь. 2016 р. 



Познайомилися з настоятелем монастиря о. Мойсеєм. Нам дуже 

пощастило, що на шляху духовних пошуків в країну милосердя ми зустріли 

таку надзвичайно цікаву і доброзичливу людину, відчули близькість поглядів, 

бажання служити людям [1]. 

У січні 2005 р., після численних прохань місцевих жителів про 

відновлення Спасо-Преображенської церкви, почався збір архівних відомостей 

про колишню Спасо-Преображенську пустинь. Саме о. Мойсей був ініціатором 

цих робіт.  В даний час ця робота завершена. Нас ознайомили  з матеріалами 

історико-археологічних  досліджень колишньої святині, підготовленими А. 

Ізотовим,  які ми  використали при створенні даного матеріалу [4, 5, 6, 7]. 

2. Постановка проблеми. Метою написання цієї статті стало бажання 

розповісти широкому загалу читачів про різні історичні аспекти становлення 

Спасо-Преображенської пустині. 

3. Літературний огляд. Зусиллями братії Спасо-Преображенської пустині, 

її настоятеля отця Мойсея (Нікуліна) в 2013 році з’явилася на світ надзвичайно 

цікава книга, яку в 1906 році уклав священик, церковний письменник 

Володимир Зноско, зібравши різні випадки з життя блаженного Феофіла, 

розповіді старожилів - киян, келійників старця, ченців Києво-Печерської Лаври, 

Свято-Михайлівського та інших монастирів [3]. Понад тридцять років служив 

старець яскравим світильником правди і Євангельської істини для всіх 

православних християн, і ціле десятиліття був прикрасою чернецтва Києво-

Печерської Лаври. 

Отже, за описанням автора,  вранці 14 серпня 1852 року блаженний Феофіл 

поїхав з Китаївської пустині до Лаври. Це було напередодні свята Успіня.   

Коли він проїжджав по лісу біля того місця, де в майбутньому буде стояти 

Преображенська пустинь, бичок його звернув з дороги та пішов праворуч у ліс. 

Старець зайнятий читанням Псалтирі, як би не помітив цього. Чоловіки, які 

йшли з селища до лісу з сокирами побачили цю помилку та звернулись до 

старця: — «Батюшка! Ваш бичок заблукав. Дивіться — він не туди йде….». 



 
Рис. 2. Книга, видана зусиллями братії Спасо-Преображенської 

пустині про життя блаженного старця. 

 

Феофіл, відірвавшись від читання, повернувся до чоловіків та відповів: «Нехай 

собі йде. Він краще нас знає, чого йому там треба. Це для того, щоб я тут Богу 

помолився». З цими словами старець зліз з воза, взяв у чоловіка сокиру, зрубав 

маленьке деревце та витесав з нього невеликий хрест. В 50-х роках минулого 

сторіччя на місці Преображенської пустині був густий ліс, тому нікому не 

спадало на думку про можливість будівництва тут пустині, але Феофіл прозрів 

тут майбутню благодать Божу і як Андрій возвів хрест на висотах Києва, так і 

старець поставив свій хрест на тому місці і сказав: «Пам'ятайте, друзі! На цьому 

місці буде побудований монастир. І багацько живих та мертвих буде 

поселятися у нім…». Що було пророковане, те і збулося. В 1872 році на тому 

місці, де був поставлений Феофілом хрест, покладено початок Преображенської 

пустині, та крім живих людей, що шукають спокою для душі, стали оселятися 

там і мертві тілом для вічного спокою свого, в очікуванні настання Страшного 

Суду Божого. 

4. Основной текст. Наприкінці XVIII - на початку XIX століття 

формується, на захід від Китаївської пустині, сучасний хутір Самбурки. Між 

хутором Самбурки та Китаївською пустинню в другій половині XIX століття 

з’являється Болгарський хутір. 



У 1863 році архієпископ отримує згоду київського митрополита Арсенія та 

переїжджає у будинок, який зводять спеціально для нього між Китаївською та 

Голосіївською пустинями. 

 

 
 

Рис. 3. Територія навколо 

Болгарського хутора. 2007 р. 

Рис. 4. План на облаштування 

огорожі в кам’яних стовпах і 

цоколю на північній ділянці 

Спасо-Преображенського 

цвинтаря Києво-Печерської 

Лаври. 1893. 

 

Китаєво-цвинтарний скит. Офіційно в 1869 році за рішенням Духовного 

собору Києво-Печерської лаври, Китаївській пустині надаються землі на захід 

від неї під влаштування цвинтарю, бо на її території вже не вистачало вільного 

місця для поховання братії Лаври. Через рік після указу Синоду військовим 

інженером О. Середою розробляється проект будівництва нової кам'яної церкви 

для відправлення служби. Церкву закладено в 1872 році. Одночасно з нею 

зводиться й корпус для братії.  Будівництво церкви та корпус для братії, стало 

початком формування Спасо-Преображенського скиту, який на перших етапах 

мав назву «Китаєво-цвинтарний скит». Він став останнім духовним осередком, 

закладеним на південній околиці Києва, гармонійно увійшовши в братство  її 

монастирських осередків. До цього  часу вже завершувалося формування 



Китаївської пустині та Феофанівського скиту, були сформовані Голосіївська 

пустинь та скит в урочищі Церковщина. 

Спасо-Преображенський скит крім свого головного функціонального 

призначення, разом з Голосіївською та Китаївською пустинями, відігравав й 

роль господарсько-економічного осередку, постачаючи до Києво-Печерської 

лаври продукти харчування: рибу, молоко, вино тощо. 

 
 

Рис. 5. Храм Преображення 

Господнього. 19ст. 

Рис. 6. Спасо-Преображенська пустинь. 

Листівка початку 20ст. 

 

1873 року була освячена церква на честь Преображення Господнього. Це 

прямокутна споруда, видовжена з заходу на схід, із зсунутим до вівтарної 

апсиди світловим барабаном та дзвіницею над входом, яка мала восьмикутний 

об'єм із шатровим завершенням. В нижній частині шатер був декорований 

кокошниковим пояском [8]. 

Печерний комплекс в минулому. В межах колишньої території Спасо-

Преображенського скиту наприкінці XIX століття був заснований також й 

останній в тодішній Російській імперії печерний скит. Печеру самостійно копав 

впродовж 10 років один монах.  У своїй праці історик В. Щербина зазначав, що 

"за своїми розмірами та виглядом вона була схожа на печеру Досифія на 

Китаївському городищі". Землею, яку він виносив з печери, було засипано 

провалля [8]. 



  
Рис. 7. Дорога від Китаївського 

монастиря до Спасо- 

Преображенської пустині. 2016р. 

Рис. 8. Центральний вхід до пустині. 

2016р. 

У своїй книзі Т. Бобровський, посилаючись на матеріали спелеологічних 

досліджень Інституту археології НАН України, подав описання печер, 

виявлених у 1968 р. внаслідок обвалу, що трапився за 100 м на північний схід 

від колишньої церкви скиту [2]. Сьогодні це сучасна територія шпиталю. Так 

було відкрито значну ділянку цього комплексу, яка  мала складний, практично 

лабіринтовий характер, утворений двома магістральними галереями з 

численними, подекуди заваленими відгалуженнями. 

Ширина галерей складала  0,7-1 м, висота — понад 1,5 м. Загальна 

довжина обстеженої ділянки сягала близько 130 м, а глибина її залягання — 3- 

4 м від сучасної поверхні. У стінах галерей зафіксовано декілька ніш - 

аркосолій, а також  4 камерні приміщення (2-2,5x1,5x1,5 м), що слугували, 

ймовірно, келіями та каплицями [7]. На сьогодні цей печерний комплекс 

частково знищений через зведення сучасних будинків та споруд протягом 1980-

х - 2006 років. 



 

 

Рис. 9. Храм преподобного Феофіла Рис. 10. Залишки старого водогону. 

2016р. 

Система водопостачання.  

  
Рис. 11. Свята  купель. 2016р. Рис. 12. Надпис на Святій Купелі. 

2007р. 

В квітні місяці 2004 року ігумен Мойсей (Нікулін) виявив фрагмент 

дерев'яного брусу на глибині близько 50 см від поверхні в межах невеликого 

болота. Для з'ясування характеру виявленого артефакту, у травні-червні того ж 

року було проведено розчистку території довкола виявленого брусу з 

пониженням рівня ґрунту. В результаті проведених робіт, було з'ясовано, що 

цей брус є фрагментом збірника води біля Китаївського струмка, який входив 

до системи водопостачання. Розчищена споруда мала добре збережений стан, 

незважаючи на її практично 100-літній вік. Вона становила дерев'яну 



конструкцію, виконану з дубового брусу (30x30 см), заглиблену в землю на 3 

метри, маючи загальний об'єм 100 m³. 

На сьогодні, колишній збиральник води перетворився в купель. Вода в 

купелі збагачена  сріблом, зберігається постійна температура і літом, і взимку 

(приблизно 7-8 С0). Люди в ній отримують душевне і фізичне зцілення.  

Отже, на території скиту знаходилися споруди:  Спасо-Преображенська 

церква,  дзвіниця, Братські корпуси, некрополь, готель для богомольців, печери,  

пасіка, пекарня, свічний завод, винодільний цех, скотний двір, чотири 

водозбірника з паровою машиною. За часів радянської влади все  це було 

знищено. 

Старий цвинтар. Поруч з покинутим невеличким пустирем, де ми знайшли 

залишки стародавнього водогону, очікує своєї долі зарослий бур'янами старий 

цвинтар. Сумно нахилилися хрести, зруйновані огорожі, горбики без 

розпізнавальних знаків. Іноді могили виявляєш тільки тоді, коли зачепишся за 

них. Подивишся  під  ноги – а там могилка, або те, що від неї залишилося.  Як 

часто ми забуваємо, що кожне поховання - це доля людини, і у кожного вона 

своя. На деяких хрестах на старих потертих табличках зберігся загадковий 

надпис: «Безсмертний». Немає прізвища, є тільки слово. Значить – заслужила 

людина за життя залишатися безсмертною для всіх нас. Отже, старий цвинтар 

сумує… 

 
Рис. 13. Старий цвинтар. 



Видатні особистості. У Спасо-Преображенській пустині прожив чотири з 

половиною роки (з 30 квітня 1891 року по 15 листопада 1895 року) 

Преподобний Олексій (Шепельов). 

Тут був похований Христа ради юродивий старець Паїсій (Яроцький), 

рясофорний інок Києво-Печерської Лаври. Територія, де знаходився братський 

цвинтар та могила блаженного Паїсія знаходиться в приватному 

прибудинковому секторі. Доля могили старця невідома. 

Знищення пустині. Після революції монастирі та церкви, як релігійні 

установи, були закриті, а їхнє майно перейшло у власність держави. З січня 

1924 року будинки скиту у вигляді оренди повністю відійшли до Київської 

секції наукових працівників Академії наук. На території скиту з`явився будинок  

відпочинку для наукових працівників [8, 10]. 

У 1939 році Спасо-Преображенську церкву зруйнували. 

 

  

Рис. 14. Казкова пасіка монастиря. 2014р. 

За історичною традицією і символічно пасіка завжди була в монастирі. 

Сьогодні мед -  джерело харчування для насельників монастиря,  вдячних 

батюшці за його турботу. 2014 р. 



 
Рис. 15. Церковна лавка. 2014р. 

На початку 1980-х років скит остаточно був знищений. Лишилися лише 

руїни споруди водогону та залишки цегли під земною поверхнею від колишніх 

будівель і споруд скиту. На місці монастирського цвинтаря в ті ж 1980-і роки 

побудували клінічний шпиталь Держприкордонслужби України.  Північну 

частину його території віддали у приватну власність. Вільною під забудову 

залишилася земельна ділянка орієнтовною площею 0,285 г. 

5. Заключна частина. Відбудова. 

В січні 2005 г. на прохання місцевих мешканців про відновлення 

зруйнованої пустині, ігуменом Моісеєм (Нікуліним) почався збір архівної 

інформації про Спасо-Преображенську пустинь, про що ми згадували раніше. 

15 вересня 2005 року Митрополит Київський та всієї України Блаженніший 

Володимир (Сабодан) благословив зареєструвати громаду Спасо-

Преображенської пустині та почати її відновлення під благочинієм протоієрея 

Мирослава (Бариляка). 

В даний час побудований невеликий храм на честь родоначальника 

пустині преподобного Феофіла Христа ради юродивого, побудований 

Братський корпус, відновлена Свята купіль. Працює церковна лавка, ведуться 

проектні роботи з відновлення Спасо-Преображенського храму.  

Історико-архівні документи, малюнки, світлини  ми отримали з 

благословення о. Мойсея, за що ми йому дуже вдячні.  
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