
Заноза Андріян Васильович — активний 

учасник партизанського руху на Бориспільщині. Мав тісні 

зв`язки з Гришмановським А.В. Допомагав бійцям, які 

видужали, добратися до лінії фронту. Здійснював диверсійні 

акти в тилу ворога. Був заарештований влітку 1942 року і 

загинув в катівнях гестапо. 

  Гришмановський  

Афанасій Васильович — один з організаторів, 

“начальник” госпіталю. Військовий лікар. Закінчив 

Ленінградську військову академію, служив у Мінську, 

Владивостоці, Севастополі, напередодні війни у Моршині. 

На початку війни був посланий у Пінську флотилію. 

Опинився в оточенні під Києвом, а потім під Борисполем. 

Залишивши Кучаків в листопаді 1941 року, партизанив в 

Іванківському районі Київської області. З 1944 року у 

діючій Червоній Армії. Дійшов до Берліну. Після війни 

працював лікарем. 

 

  

Бумагіна Сара Самійлівна — медсестра. 

Разом з Попов`янцем Р.С., виходячи з оточення, потрапила 

до підпільного госпіталю. Рятувала в госпіталі життя бійцям 

радянської армії. Після Кучакова перейшла лінію фронту і 

попала в діючу армію. В 1943 році отримала звання 

лейтенанта медичної служби, працювала в одному з 

медсанбатів, а з 1947 року була начальником санітарної 

частини одного із таборів для німецьких полонених. 

    

Першими підводами виїхали під Артемівку і стали 

перевозити поранених бійців до школи Лукаш О.І. ( перевіз 

73 бійці), Томілін В.Ф.( 42 ), брат його Томілін Д.Ф. ( 48 ),  

Литвиненко Гр.Д. ( 89 ), Дворник В. ( 82 ), Пащенко Р.П.  

( більше 76 ).  

    До 500 солдат звезли до школи с. Кучакове 23 вересня 

1941 року. 
 



  Полянський Анатолій Пилипович — 

автор книги “Село милосердя” про безсмертний подвиг 

жителів села Кірове на зустрічі з учасниками підпільного 

госпіталя та ветеранами війни, приуроченій 55-ій річниці 

створення Кучаківського госпіталя,  у Кіровській школі. 

 

 Рафаель Степанович Попов`янц — 

військовий хірург. Учасник оборони Києва. Виходячи з 

оточення разом з медсестрою С.Бумагіною, опинився під 

Артемівкою. В госпіталі надавав професійну медичну 

допомогу.  

   Хірург вищої категорії, заслужений лікар Російської 

Федерації, полковник медичної служби. 
 

 

  Білик Лаврентій Гаврилович — директор 

школи, один з організаторів госпіталю. Першим, разом з 

Горунович Є.С. з`явився на  полі смерті під Артемівкою. 

Організував людей 21 вересня 1941 року, які почали звозити 

поранених в приміщення школи. 
  Чулков Ф.П. і Тулушев Д.В. — солдати 

Великої Вітчизняної, яких врятували в підпільному 

госпіталі жителі с. Кірове. 
 

   Напередодні 40-річчя Великої Перемоги селу Кірове була 

присвоєна почесна назва “Село Милосердя”.  

  Член Президії Верховної Ради УРСР Бахтін В.П. вручив 

Грамоту Верховної Ради УРСР голові Кіровської сільради 

Гайовій Г.С. за подвиг жителів села в роки Великої 

Вітчизняної війни 6 травня 1985 року. 

 

  Височить в центрі села пам`ятник загиблим односельцям  

в роки Великої Вітчизняної війни. 

 

Братська могила в селі Артемівка, де поховано понад дві 

тисячі радянських воїнів. 

 



Пам`ять про ці героїчні події живе в серцях жителів села, 

учасників підпільного госпіталя, учнів школи. 

 

Лукаш Ганна Семенівна  
Пащенко Лідія Степанівна  

Хобта Уляна Єлисеївна  
Конченко Катерина Порфирівна  
Дворник Софія Олександрівна  

Лукаш Ганна Андріївна  
Соляник Варвара Степанівна  

Лукаш Трохим Ілліч  
Литвиненко Григорій Дорофійович  

Алексеєнко Марко Пилипович  
Томілін Василь Федорович  
Лукаш Олександр Ількович  

 

   Київ горів... Більше двох місяців оборонялася столиця 

України, здержуючи велике угруповування фашистських 

військ. Німці кинули на штурм Києва десятки дивізій. Наші 

війська були дуже знесилені, не зважаючи на що 

продовжували відстоювати кожну п`ядь землі. 

 

  Захисники Києва в тяжких боях виходили з ворожого 

оточення. Особливо жорстокий і кровопролитний бій 

точився біля хутора Артемівка, що неодноразово переходив 

із рук в руки. Але сили були не рівні. Після двохдобового 

бою червоноармійці змушені були відступити. 

 

  Вдень по селу пройшов слух, що за хутором Артемівка на 

болотах, де дві доби тривав жорстокий бій, залишилося 

лежати багато поранених. Молоді жінки, дівчата, до яких 

приєдналися сільський фельдшер Євдокія Степанівна 

Горунович, директор школи Лаврентій Гаврилович Білик, 

всі жителі села, 20 вересня 1941 року вирушили до хутора. 

 



  Дівчата ще до війни займалися з Євдокією Степанівною в 

сандружині, де навчилися робити перев`язки, ходити за 

хворими. Вони підбирали тяжкопоранених, надавали їм 

першу допомогу, клали на підводи і перевозили до 

Кучакова (нині с.Кірове). Близько 500 поранених бійців 

було перевезено до села. Їх розміщали в будинках, в школі, 

сільській коморі. Легкопоранених, після медичної 

допомоги, болотами переводили через лінію фронту. 

  Потрібні медикаменти брали із розбитого на залізниці 

санпоїзда та скромних запасів сільської медамбулаторії. 

Першу кваліфіковану допомогу, на скільки дозволяли 

умови, надавали військовий фельдшер Бумагіна Сара 

Самойлівна та військовий хірург Попов`янц Рафаель 

Степанович.  

  Із спогадів Попов`янца Р.С.:”Мені приходилося робити 

операції в імпровізованій хірургічній, багатьох інструментів 

не вистачало, тоді я попросив у колгоспників ручну пилку 

та прості нитки і після їх кип`ятіння використовували під 

час операцій”. 

   

  Лікарям допомагали дівчата-сандружинниці, яких було 

всього двадцять сім чоловік. Досвіду в них дуже мало, але 

було нестримне бажання допомогти, поставити на ноги 

якомога більше бійців радянської армії. 

  Дівчата носили воду, рубали дрова, годували і доглядали 

поранених. Серед них: Пащенко Ольга Кирилівна, Хобта 

Уляна Єлисеївна, Дворник Софія Олександрівна, Мухіна 

Ольга Степанівна, Лукаш Ганна Семенівна та інші.  

  Події цих днів так згадує одна з сандружинниць Пащенко 

О.К.: “Майже всі воїни вийшли з нашого госпіталя. Пішли 

знову воювати за Батьківщину. Так, велике було діло 

зроблене, та тоді хіба думав хто про подвиг”. 

  Так на окупованій території виник підпільний госпіталь, 

який проіснував до 22 листопада 1941 року. За час 

існування госпіталя було поставлено на ноги близько 500 

бійців, яких потім переводили через лінію фронту. 


