
Гарбуз Олександр Валентинович

  Гарбуз Олександр Валентинович народився 10 серпня 1987 року в селі
Путрено  Кельменецького району Чернівецької області. Тут же навчався  в
початковій школі.  Склад сім`ї :

Мати – Гарбуз Зінаїда Василівна

Брати – Гарбуз Анатолій Валентинови,    Гарбуз Іван Валентинович

Має трьох дітей -  Гарбуз Михайло Олександрович

                               Гарбуз Роман Олександрович

                               Гарбуз Софія Олександрівна

 Переїхав на постійне місце проживання в село Анадоли  Хотинського
району Чернівецької області у травні 2012 року. Тут він доглядав свою
стареньку бабусю Ганну.

Після смерті бабусі залищився жити в її будинку. Почувши про  мобілізацію
зразу відгукнувся і був призваний Хотинським районним військовим
комісаріатом  21.03.2014 року і направлений на службу  у Військову частину
А 1232 м. Біла Церква.

 Три місяці проходив навчання при військовій частині.  У червні був
відправлений  на передову. Працював водієм, підвозив боєприпаси для своїх
побратимів. У липні  2014 року був поранений біля Добропілля під час
обстрілу наших військ.  Після лікування 25 вересня його було переведено у
25 Дніпропетровську десантно – штурмову бригаду. І знову він на передовій.

Коли точилися бої в Донецькому аеропорту він їхав на підмогу. Біля Авдіївки
три дні тривав бій, перепочинку не було ні хвилини. В цей час загинуло 9
чоловік з його бригади. Олександр був кулеметником. Розповідають свідки
цих подій, що Олександр виходив з поля бою останній, командуючи всім
відступати. Він загинув на очах усієї бригади. Три дні в жорстокому бою
його  товариші тримали оборону , відбивали атаки сепаратистів, щоб забрати
його тіло з поля бою.

 Загинув Олександр Валентинович під Авдіївкою 22 січня 2015 року.
Похований на сільському  кладовищі . Олександр загинув за цілісність і
незалежність нашої держави. Героям слава!

/ Записано зі слів брата Анатолія Валентиновича/



Боднарюк Олександр Васильович

 Боднарюк Олександр Васильович  народився 14 вересня 1979 року в селі
Анадоли Хотинського району Чернівецької області. Його батьки: Боднарюк
Василь Олексійович та Боднарюк Ольга Іванівна. В сім`ї  він був другою
дитиною. Старша його сестричка Наталка.  Це була сільська інтелігентна
сім`я . Батьки Саші були направлені на роботу в місцевий радгосп, як молоді
спеціалісти. Отримали квартиру  в будинку для спеціалістів. Тут і зростав
Саша – у дворі де було гамірно від дітвори, адже проживало тут 8 молодих
сімей.

 У 1985 році  він розпочав навчання в Анадольській ЗОШ І-ІІ ступенів. Був
достатнім учнем. Мав багато друзів. Активний, хороший спортсмен.
Неодноразово приносив нагороди з районних спортивних змагань. Дуже
любив футбол. Закінчив Анадольську школу  у 1994 році і вступив  до
Хотинського сільськогосподарського технікуму на механічне відділення.
Після закінчення якого був призваний в армію. Служив в десантних військах.

 Призваний при мобілізації Хотинським районним військовим комісаріатом
на підставі Указу  Президента України «Про часткову мобілізацію» № 607
від 21 липня 2014 року і направлений 13.08.2014 року у військову частину
А 0284 м. Львова.

         Витяг з наказу командира військової частини- польова пошта В 3720
/ по стройовій частині/

П.5 Вважати такими, що вибули 09 листопада 2014 року

5.1. Нижче пойменований  особовий склад військовослужбовців вибув в
місто Констянтинівка Донецької області для виконання завдань за
призначенням у складі сил, які приймають участь  у антитерористичній
операції на території Донецької і Луганської областях.

Молодшого сержанта  Боднарюка Олександра Васильовича призваного під
час мобілізації, старшого водія 1 розрахунку 1 гаубичного артилерійського
взводу гаубичної артилерійської батареї  3  аеромобільного  десантного
батальйону.

Підстава: 1. Розпорядження КСВЗС України від 03.11.2014 року № 2/1948.

2.  Рапорт командира підрозділу від 08.11.2014 року.

З цього часу приймав участь у боях за Донецький аеропорт. Загинув у січні
2015 року. Вважався безвісті пропавши. Але герої не мають залишатися



невідомими. Довгою виявилась дорога до рідного села , де і поховано
Олександра Васильовича на місцевому кладовищі. Він віддав своє життя за
незалежність та цілісність нашої держави. Він справжній патріот своєї
держави. Героям слава!


