
Біля Попасної загинув бойовий медик з 

Чортківщини 
09.04.2022 

 
 

9 квітня ц. р. внаслідок бойового зіткнення та масового 

артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Попасна Луганської 

області загинув бойовий медик 3 механізованого взводу 4 механізованої 

роти 2 механізованого батальону військової частини А 0998, старший 

солдат Андрощук (Русиняк) Олег Степанович, 2 лютого 1970 року 

народження, житель смт Товсте Чортківського району Тернопільської 

області, - інформує Товстенська селищна рада. 

 

«У цей час уся Товстенська громада схиляє голови в глибокій скорботі. 

Приносимо співчуття рідним та близьким, розділяємо ваш біль втрати. 

Низький уклін нашому воїну-захиснику! Герої не вмирають!» 

Про час зустрічі та прощання з нашим захисником Товчстенська селищна рада 

повідомить додатково. 

https://chortkiv.city/articles/206037/bilya-popasnoi-zaginuv-bojovij-medik-z-chortkivschini  

 

https://www.facebook.com/100068826535820/posts/298525432451672/?app=fbl
https://chortkiv.city/articles/206037/bilya-popasnoi-zaginuv-bojovij-medik-z-chortkivschini


ТІЛО ЗАГИБЛОГО У ВІЙНІ ОЛЕГА АНДРОЩУКА 
(РУСИНЯКА) ЗУСТРІЛИ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ 

 14 Квітня 2022, 11:27 

  

 
 

Бойовий медик, старший солдат Андрощук (Русиняк) Олег загинув 

у війні з російськими окупантами. 

Він родом із селища Товсте Чортківського району. На батьківщині тіло 

загиблого земляка зустріли десятки місцевих. У скорботі та молитві вони 

схиляли голови, вшановуючи пам’ять вірного сина України. Поховають Олега 

Андрощука (Русиняка) сьогодні у Товстому. Вічна пам’ять! 



 

https://t1news.tv/tilo-zagyblogo-u-vijni-olega-androshhuka-rusynyaka-zustrily-na-ternopilshhyni/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t1news.tv/tilo-zagyblogo-u-vijni-olega-androshhuka-rusynyaka-zustrily-na-ternopilshhyni/


Як і дідусь, загинув за Україну: на Тернопільщині 

попрощалися з Героєм сучасності Олегом Андрощуком 

(Русиняком) 
 

15.04.2022  

 

 

Бойовий медик, старший солдат Олег Степанович Андрощук (Русиняк) 

загинув 9 квітня у боях з російськими окупантами поблизу Попасної на 

Донеччині. 29 березня він востаннє зателефонував мамі…    

 

 



Олег із родини Січових стрільців. Його дідусь по маминій лінії загинув 

за Україну. За Україну, за нас з вами, віддав найцінніше – своє життя –  й Олег.   

Коли почалась повномасштабна війна, він не зміг залишитись осторонь. «Я 

мушу зробити так, як мені підказує совість», – казав рідним. 

14 квітня у Товстенській громаді Чортківського району Олега 

Степановича провели в останню дорогу. Сотні людей прийшли попрощатися 

з мужнім воїном, який не замислюючись став на захист української землі. 

 

 

 

 

«Уся Товстенська громада, депутатський корпус, виконавчий комітет 

селищної ради, односельчани, побратими глибоко сумують та висловлюють 

щирі співчуття рідним і близьким. Жодними словами не втамувати пекучий 

біль та не загоїти рани в душі. Світлий, добрий спомин про захисника України 

назавжди залишиться у наших серцях!  



 

Він загинув за мир, за правду, за рідну мову, за рідну землю. Він той, що 

виборював нам майбутнє!» – йдеться в дописі на Фейсбук-сторінці громади. 

 

 Вічна пам’ять і слава Герою! 

https://nday.te.ua/yak-i-didus-zahynuv-za-ukrajinu-na-ternopilschyni-poproschalysya-z-herojem-

suchasnosti-olehom-androschukom-rusynyakom/ 

https://nday.te.ua/yak-i-didus-zahynuv-za-ukrajinu-na-ternopilschyni-poproschalysya-z-herojem-suchasnosti-olehom-androschukom-rusynyakom/
https://nday.te.ua/yak-i-didus-zahynuv-za-ukrajinu-na-ternopilschyni-poproschalysya-z-herojem-suchasnosti-olehom-androschukom-rusynyakom/


На Тернопільщині сотні людей 
попрощалися з Героєм Олегом 
Андрощуком (Русиняком) (Фото) 
 15.04.2022 
  

 
14 квітня у селищі Товсте, що на Тернопільщині, місцеві жителі зустріли 

тіло військоговго Олега Андрощука (Русиняка). Відважний Герой віддав своє 

життя на війні за вільну Україну. 

З Олегом Степановичем прийшли попрощатися сотні людей. Вони зі 

сльозами на очах провели військового в останню путь. 

“У Товстенській громаді провели в останню дорогу нашого земляка 

Андрощука (Русиняка) Олега Степановича, який героїчно загинув захищаючи 

свою землю, нашу рідну Україну. Сотні людей прийшли попрощатися з нашим 

воїном, справжнім героєм, який не замислюючись став на захист української 

землі. Поховали захисника України на Товстенському кладовищі”, – йдеться у 
повідомленні. 

Студія “Файне місто” висловлює щирі співчуття рідним та близьким. 

Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душі. 

Розділяємо біль і горе з приводу непоправної втрати разом з вами. Вічна 

пам’ять! 

https://fainemisto.tv/news/38927-na-ternopilshhyni-sotni-lyudej-poproshhalysya-z-geroyem-olegom-androshhukom-rusynyakom-foto
https://www.facebook.com/tovsteselrada/posts/299997925637756?__cft__%5b0%5d=AZXi2-VN_iavcoy0WdYhL8ya05BS1m5VhRxhjdCqga1YcEaTwP8jNEiR_1lgnU-hVhnMbva1DlbKdsYiH7FT1RwjKbKgbvJdfJQNOgS3OKghh6HcDHY_ya8O1lheHzU2AOziRh5QF75TLwtpk31VtpJj&__tn__=%2CO%2CP-R
https://fainemisto.tv/wp-content/uploads/2022/04/278260636_299997192304496_2878370557412743311_n.jpg


 

 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

https://fainemisto.tv/news/38927-na-ternopilshhyni-sotni-lyudej-poproshhalysya-z-geroyem-olegom-

androshhukom-rusynyakom-foto  

 

https://fainemisto.tv/news/38927-na-ternopilshhyni-sotni-lyudej-poproshhalysya-z-geroyem-olegom-androshhukom-rusynyakom-foto
https://fainemisto.tv/news/38927-na-ternopilshhyni-sotni-lyudej-poproshhalysya-z-geroyem-olegom-androshhukom-rusynyakom-foto

