
У боях у Сєвєродонецьку загинув воїн з 
Тернопільщини Олег Андрощук 
 
31 травня 2022 р. 
 

У боях на Луганщині загинув наш земляк, військовий із села Борсуки 

Олег Андрощук. 
 

 
 

Про це сьогодні, 31 травня, інформують Новини Тернополя з 

посиланням на Борсуківську територіальну громаду, що на Лановеччині. 

“З глибоким сумом повідомляємо про загибель нашого земляка із с. 

Борсуки – Андрощука Олега Олександровича 

27 травня під час бою у м. Сєвєродонецьк Луганської області молодший 

сержант, виконуючи бойове завдання – виявлення та знищення сил 

противника, отримав поранення не сумісні з життям”. – йдеться у 

повідомленні. 

Борсуківська територіальна громада висловлює щирі співчуття рідним 

та близьким Героя! 

Інформацію щодо похорону буде повідомлено додатково. 
 

https://ternograd.te.ua/2022/05/u-boiakh-u-sievierodonetsku-zahynuv-voin-z-ternopilshchyny-oleh-

androshchuk/  
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Віддав життя заради свободи кожного з нас: на 

Тернопільщині попрощалися з Олегом Андрощуком 
 

04.06.2022  

 

 

Молодший сержант Олег 

Олександрович Андрощук із с. 

Борсуки на Лановеччині загинув у 

боях з російськими окупантами у м. 

Сєвєродонецьк Луганської області. 

Простий, добрий і щирий, до початку 

війни Олег працював у комунгоспі 

двірником. Та коли на рідну землю 

ступив ворог, чоловік, не афішуючи, 

буквально з перших днів пішов 

захищати Україну і нас з вами.  

 

Олег Андрощук народився 26 березня 1971 року. Тож на фронті зустрів свій 

51-й день народження.  

«Олег мешкав у Борсуках з батьками. Сім’ї власної у нього не було. Батько 

Олександр колись працював у місцевому колгоспі. Не так давно втратив зір. 

Мама Ніна навчала школярів української мови та літератури. Сьогодні співає 

в церковному хорі. Обидвоє вже на пенсії. Їхній другий син Руслан свого часу 

був в АТО, має досвід боротьби з росіянами. Олег служив лише в армії  

Буквально години за дві години до загибелі Олег ще розмовляв з матір’ю 

телефоном. Не жалівся, але поділився, що русня їм сильно «насипає». До цього 

був небагатослівним, але розказував, щодня їх майже цілодобово бомблять. 

Близько 21-ої говорив із мамою, а близько 23-ої Олег сам потрапив під такий 

обстріл», – написала редакторка «Голосу Лановеччини» Наталя Гамера.       



 

 

3 червня рідні, односельці, земляки, друзі, побратими провели захисника 

України в останню дорогу.  

«Борсуківська громада попрощалась із нашим Героєм, який віддав 

найдорожче, що має людина – життя, заради волі та свободи кожного із нас.  

 



Кожен відправляв у небо щиру молитву та зроняв гіркі сльози за Олегом 

Андрощуком. Під звуки духового оркестру тіло Героя провели в останню путь 

від рідної хати до місця вічного спочинку. Віримо, що душа нашого воїна у 

кращому світі, упокоїться та буде спочивати у мирі та спокої. Дякуємо за 

подвиг та ніколи цього не забудемо», – повідомили на сторінці Борсуківської 

територіальної громади. 

 

 

Вічна пам’ять Герою! Не маємо права забути, якою ціною українські 

воїни виборюють перемогу…    

https://nday.te.ua/viddav-zhyttya-zarady-svobody-kozhnoho-z-nas-na-ternopilschyni-poproschalysya-z-

olehom-androschukom/  
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