
У БОЮ ВІД РУК ВОРОГА ЗАГИНУВ 

УКРАЇНСЬКИЙ ПОЕТ ЮРІЙ РУФ 
02 квітня 2022 

 

Юрій Руф був відомим поетом, письменником, націоналістом та 

громадським діячем. 
 

Учора, 1 квітня, 

захищаючи нашу 

батьківщину, від рук ворога 

загинув Герой, український 

поет, письменник, 

громадський діяч і засновник 

літературного проєкту «Дух 

Нації» Юрій Руф. 

«З сльозами на очах 

пишу даний пост… вчора 1 

квітня загинув захищаючи 

нашу батьківщину від рук ворога наш Герой Юрій Руф», – повідомила Галина 

Прядка. 

З її слів, Юрій Руф з перших днів війни, будучи резервістом другої 

групи, пішов добровольцем на фронт. У лавах львівської 24-ї бригади Юрій 

воював на Луганщині. 

 

Для довідки 

Юрій Руф (Юрій Романович) – український поет, письменник, вчений, 

громадський діяч, засновник літературного проєкту «Дух Нації». 

Народився 1980-го року на Тернопільщині. Серед публікацій: «Багряна 

лірика» (2012), «Час Революції» (2014), «На зламі епох» (2015). Поезію Юрія 

включали до українських сучасних націоналістичних поетичних збірок «Голос 

крові» (2013) і «Відлуння свинцевих громовиць» (2015). 

Юрій Руф відомий критичними поглядами на традиційну українську 

поезію, де, за його словами, українців переважно зображають, як бідних і 

нещасних. Така поезія занижує самооцінку та почуття національної гордості. 

Тому Юрій вважав свою поезію одним із типів поетичної пропаганди 

патріотизму. Він пропагував поетичні рядки, спрямовані на підвищення 

бойового духу, мотивацію та почуття національної гордості. 

Його збірка «На зламі епох» (2015) присвячена українським героям 

нинішньої російсько-української війни, там є вірші, що згадують окремих осіб, 

військових частин, українських воїнів, боїв та інших військових подій. 

Юрій Руф жив у Львові, він батько двох дітей. 
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“Він загинув, як воїн, як лицар”: 
окупанти вбили військового з 
Тернопільщини 
 03.04.2022 
   

 

 
 

На Луганщині у бою з російськими загарбниками загинув 

військовослужбовець 24 окремої механізованої бригади Юрій Дадак (Руф). 

Сумну звістку повідомив Правий сектор Тернопільщини на своїй Фейсбук-

сторінці. 

“1 квітня у бою за Україну загинув Юрій Руф. 

Він був одним з небагатьох, кого сміливо можна було назвати величною 

особистістю сьогодення. Він був вірним сином своєї Батьківщини і загинув, як 
воїн, як лицар”, – йдеться у повідомленні. 

У Мережі діляться горем його близькі та знайомі. 

Ні…ні…я не хочу!!! Ні!!! Останній допис в нього був 19 березня…я 

заходила на сторінку Юрій Руф , бо наче довго від нього нічого нема……але ж 

він на війні, то , може й не міг писати…я не хочу вірити… Він такий 

потрібний тут, живий!!! Я всі ці дні від 24 була сухою деревиною, була 

каменюкою , я не плакала….бо знала, що за все ще відплачу…але сьогодні 

…мені племінниця написала : “Руф пішов” . Куди ПІШОВ??? Я так і не 

купувала його книгу через інтернет, бо хотіла, щоб на Фестиваль нескореної 
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Nації Холодний Яр 2022 він мені САМ підписав… 

Його дівчатка…його маленька тендітна дружина….як же їм боляче….. 

Господи, прийми його світлу і геройську Душу…він там стане Ангелом-

Захисником своїх діток, своєї родини….свого Львова, свого Фестивалю, своєї 

України…. Загинув за всіх нас….і за мене, щоб я могла писати це… Ангелочки-

охоронці, підтримайте його сім’ю в цій біді… Ось вони справжні Герої…Коли 

і ЖИВ для України, і загинув за неї… Вічна Слава! 

Фото зі сторінки Юрія Руфа”, – пише Тетяна Купріянець. 

Чимало людей досі не можуть повірити, що сталася така трагедія. 

“Я не відразу (не хочу) вірю в звістки про смерть. Поки не має 

підтвердження, свідків або тіла…. Іноді люди помиляються. 

Друже Юрій Руф, напередодні війни ми з тобою говорили, куди йти в яку 

бригаду. Я пропонував, ходи до нас в морпіхи. Ти віджартовувався, що 

морпіхів не стягнеш. Ти вже тоді обрав 24 ОМБр імені короля Данила. 

Я не зможу підібрати слів щоб описати те, що відчуваю. І не треба. 

Ти загинув в бою. Прийняв смерть героя. 

Ми помстимося. Честь!”, – ділиться горем з приводу втрати друга Богдан 
Масляк. 

Знайомі Юрія кажуть, що для них честь знати Героя. 

“Кажу собі подумки – Дозустрічі брате Юрій Руф, для мене честь тебе 

знати …спочинь воїне”, – додає Василь Галамай. 

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

побратимам Юрія. Сумуємо, розділяємо горе з приводу непоправної втрати 

заром з вами. Вічна слава і пам’ять Герою! 

Довідка 

Юрій Дадак народився 1 квітня 1980 року в Бережанах. Виростав у 

Львові. 2008 року став кандидатом технічних наук, обіймав посаду доцента 

кафедри технологій лісопиляння, столярних і дерев’яних будівельних виробів 

у Львівському Національному лісотехнічному університеті. 2015 року він став 

засновником ГО «Літературно-просвітницький проєкт «Дух нації».автор 

публікацій «Багряна лірика» (2012), «Час Революції» (2014), «На зламі епох» 

(2015). Юрієві вірші увійшли до українських сучасних націоналістичних 

поетичних збірок «Голос крові» (2013) і «Відлуння свинцевих громовиць» 

(2015). З перших днів війни був добровольцем на фронті. 
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https://fainemisto.tv/news/38111-vin-zagynuv-yak-voyin-yak-lyczar-okupanty-

vbyly-vijskovogo-z-ternopilshhyny  
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В бою від рук окупантів загинув 
український поет Юрій Руф 
 3 Квітня 2022 

 

 

1 квітня, захищаючи нашу батьківщину, від рук ворога загинув 

Герой, український поет, письменник, громадський діяч і засновник 

літературного проєкту «Дух Нації» Юрій Руф. 

«З сльозами на очах пишу даний пост… вчора 1 квітня загинув 

захищаючи нашу батьківщину від рук ворога наш Герой Юрій Руф», 

– повідомила Галина Прядка. 

З її слів, Юрій Руф з перших днів війни, будучи резервістом другої 

групи, пішов добровольцем на фронт. У лавах львівської 24-ї бригади Юрій 

воював на Луганщині. 

Останнім дописом у Фейсбуку Юрія Руфа був патріотичний вірш. 

  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2617652381713111&id=100004051252684


 

 

Іржавий обрій вицвів з темноти, 

Відтінком домни небеса палають, 

Горизонтальні вогняні хвости 

В щілинах рваних хмар на виднокраї. 

Далеко в полі зблиснув терикон. 

Гарячий диск на старт в зеніт піднявся, 

В туману вранішнього піні покупався. 

Новий світанок й новий день зійшов на трон. 

Юрій Руф 
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"Пам'ять про тебе буде вічно в наших серцях": у 
війні з російськими окупантами загинув поет із 
Тернопільщини Юрій Руф 

03 квітня 2022 р. 

 
Триває воєнна агресія РФ проти України: наші воїни завдають 

колосальних втрат окупантам, проте гинуть на полі бою також і захисники 

України. Героїчно віддав життя за Батьківщину доброволець із 

Тернопільщини, а також відомий поет Юрій Дадак (Руф). 

Про трагедію повідомили на сторінці спільноти в мережі Фейсбук. 

"Війна забирає найкращих.. 1 квітня у бою за Україну загинув Юрій Руф. 

Він був одним з небагатьох, кого сміливо можна було назвати величною 

особистістю сьогодення. Він був вірним сином своєї Батьківщини і загинув, як 

воїн, як лицар. Пам'ять про тебе буде вічно в наших серцях, як і творчий 

спадок, що ти залишив. Дякуємо за чин. Твоя смерть буде помщена!",- ідеться 

у повідомленні. 
 

 
https://www.0352.ua/news/3363956/pamat-pro-tebe-

bude-vicno-v-nasih-sercah-u-vijni-z-rosijskimi-okupantami-

zaginuv-poet-iz-ternopilsini-urij-ruf?fbclid=IwAR0UlRIgz7-

G5JuHQQD9bvkPNGe1pZH5pkujX0EvdVRR8I279prjIzHkCkE     
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Уродженець Бережан поет Юрій Руф 
загинув на Луганщині в боях за Україну 
03.04.2022 
  

 
На війні з російськими окупантами загинув український поет, 

письменник, вчений, громадський діяч Юрій Руф. Про це повідомив учасник 

Добровольчого руху ОУН Антон Петрівський. 

«Загинув Юрій Руф в боях за Україну. Як воїн … Він був поетом, який 

оспівував українські звитяги. Він сам став частиною української звитяги», – 

зазначив Петрівський.  

Загибель Руфа також підтвердив 24 канал, зазначавши, що із ним в одній 

бригаді служив загиблий раніше оператор Юрій Олійник. 

Як пише ZAXID.NET, Руф з перших днів війни пішов добровольцем на 

фронт. Воював у лавах львівської 24-ї бригади. У соціальних мережах Руф 

писав, що його бригада стоїть у Попасній. За попередніми даними, Юрій Руф 

загинув під час одного з боїв на Луганщині. 

Юрій Руф народився 26 вересня 1980 року в Бережанах, що на 

Тернопільщині. Український поет, письменник, громадський діяч.Жив у 

Львові, батько двох дітей. Заснував проект «Дух Нації» і створив бренд одягу 

«Ґwear». 

Серед його публікацій – «Багряна лірика» (2012), «Час Революції» 

(2014), «На зламі епох» (2015). Поезію Юрія було включено до українських 

сучасних поетичних збірок «Голос крові» (2013) і «Відлуння свинцевих 

громовиць» (2015). 
 

https://www.pb-news.info/2022/04/03/urodzhenecz-berezhan-poet-yurij-ruf-zagynuv-na-luganshhyni-

v-boyah-za-ukrayinu/?fbclid=IwAR3ODAEtcuYoV5bkM24k9-

CBMD3Pwc3A2kncPiQUb0h34XuUK8DIwNZ_adM#  

 

https://www.pb-news.info/2022/04/03/urodzhenecz-berezhan-poet-yurij-ruf-zagynuv-na-luganshhyni-v-boyah-za-ukrayinu/
https://www.facebook.com/100022487585159/posts/1155214181904824
https://zaxid.net/u_boyu_na_luganshhini_zaginuv_pismennik_yuriy_ruf_n1540115
https://www.pb-news.info/2022/04/03/urodzhenecz-berezhan-poet-yurij-ruf-zagynuv-na-luganshhyni-v-boyah-za-ukrayinu/?fbclid=IwAR3ODAEtcuYoV5bkM24k9-CBMD3Pwc3A2kncPiQUb0h34XuUK8DIwNZ_adM
https://www.pb-news.info/2022/04/03/urodzhenecz-berezhan-poet-yurij-ruf-zagynuv-na-luganshhyni-v-boyah-za-ukrayinu/?fbclid=IwAR3ODAEtcuYoV5bkM24k9-CBMD3Pwc3A2kncPiQUb0h34XuUK8DIwNZ_adM
https://www.pb-news.info/2022/04/03/urodzhenecz-berezhan-poet-yurij-ruf-zagynuv-na-luganshhyni-v-boyah-za-ukrayinu/?fbclid=IwAR3ODAEtcuYoV5bkM24k9-CBMD3Pwc3A2kncPiQUb0h34XuUK8DIwNZ_adM
https://www.pb-news.info/wp-content/uploads/2022/04/ruf.jpg


У Львові попрощались із українським героєм 
Юрієм Руфом: ексклюзивний фоторепортаж 

9 квітня 2022 

 
У Львові попрощались із Юрієм Руфом / 24 канал (фото Валентини Поліщук) 

 

Відомого львів'янина Юрія Руфа провели в останню путь 9 квітня. 

Він героїчно загинув у боях на Луганщині. 

Військовий загинув 2 квітня у бою в складі 24 ОМБр імені короля 

Данила. Прощались з ним в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і 

Павла. 

  

Попрощатись прийшли рідні, друзі та побратими Героя. Люди несли 

квіти та не могли стримати сліз. 



Церемонія прощання / Фото Валентини Поліщук, 24 канал 

 

Що відомо про Юрія Руфа 

Руф заснував у Льові проєкт "Дух Нації" і створив бренд одягу – "Ґwear". 

На початку повномасштабної війни одразу вступив до лав 24 бригади. 



Прощання з Руфом / Фото Валентини Поліщук, 24 канал 

 

Вже 3 березня відбувся його перший бій. Руф писав, що його бригада 

стоїть у Попасній на Луганщині. 



На жаль, там він і загинув. Без батька та чоловіка залишилися дві його 

донечки та дружина. 

У Львові попрощались з Юрієм Руфом / Фото Валентини Поліщук, 

24 канал: 

 

 



 

 

 

 



 

 

https://24tv.ua/lviv/lvovi-poproshhalis-iz-ukrayinskim-geroyem-yuriyem-rufom-

eksklyuzivniy_n1942281?fbclid=IwAR1WhMV7dXOtVZ2x2sk248tNxHrUvC26NtB_iLMierQjPfQEZ4DHn

WwOvZU  
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