
Трагічна звістка: на фронті загинув бережанець, 

військовий легендарної 95-ої бригади 
 

28 квітня 2022 
 

 

Руслан Рудіч, військовий легендарної 95-ої десантно-штурмової бригади з 

Бережан, перестав виходити на зв'язок 21 квітня. 

Чоловіка намагалися розшукати рідні. На жаль, як з'ясувалося згодом, боєць 

загинув.  

"Прийшла трагічна звістка, на війні загинув Ruslan Rudich. Наш товариш, 

вправний мисливець, та прекрасна людина. Війна забирає найкращих. 

Ми пам'ятатимемо тебе таким...Вічна пам'ять герою!", – написав у 

"Фейсбуці" друг військовика Василь Небесний. 

Нагадаємо, вчора надійшла ще одна трагічна новина: підрозділ 

добровільного загону роти "Тернопіль" втратив на фронті трьох 

військових. 

https://www.facebook.com/ruslan.rudich.5
https://www.facebook.com/groups/101053967207235/posts/956792924966664/
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69338-nashi-sertsia-rozbyti-pidrozdil-dobrovilnoho-zahonu-roty-ternopil-vtratyv-na-fronti-trokh-viiskovykh
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69338-nashi-sertsia-rozbyti-pidrozdil-dobrovilnoho-zahonu-roty-ternopil-vtratyv-na-fronti-trokh-viiskovykh
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69338-nashi-sertsia-rozbyti-pidrozdil-dobrovilnoho-zahonu-roty-ternopil-vtratyv-na-fronti-trokh-viiskovykh
https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/1a38fb563838c69b363a04f79c938d0d_XL.jpg


 

 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69341-trahichna-zvistka-na-fronti-zahynuv-berezhanets-viiskovyi-

lehendarnoi-95oi-bryhady  

 

 

 

 

 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69341-trahichna-zvistka-na-fronti-zahynuv-berezhanets-viiskovyi-lehendarnoi-95oi-bryhady
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69341-trahichna-zvistka-na-fronti-zahynuv-berezhanets-viiskovyi-lehendarnoi-95oi-bryhady


“Наш товариш, вправний мисливець 
та прекрасна людина”: на війні 
загинув боєць легендарної бригади з 
Бережан 
 

 28.04.2022 
  

 

 
Вічна пам'ять Руслану Радічу! Колаж: Файне місто 

 

У запеклій боротьбі з російськими окупантами загинув 

військовий легендарної 95-ої десантно-штурмової бригади з Бережан Руслан 

Рудіч. Боєць перестав виходити на зв’язок 21 квітня. 

Руслана намагалися розшукати рідні. Однак, як з’ясувалося згодом, 

військовий загинув. Сумну звістку повідомив Василь Небесний у Фейсбук-

групі “Бережанська РО УТМР”. 

“Прийшла трагічна звістка, на війні загинув Ruslan Rudich. 

Наш товариш, вправний мисливець, та прекрасна людина. 

Війна забирає найкращих. Ми пам’ятатимемо тебе таким…”, – йдеться у 
повідомленні. 

Студія “Файне місто” висловлює щирі співчуття рідним і близьким 

воїна. Словами не передати той біль і скорботу, яку переживаємо всі ми з 

приводу непоправної втрати земляка. Руслан до останнього подиху захищав 

https://fainemisto.tv/news/39518-nash-tovarysh-vpravnyj-myslyvecz-ta-prekrasna-lyudyna-na-vijni-zagynuv-boyecz-legendarnoyi-brygady-z-berezhan
https://fainemisto.tv/wp-content/uploads/2022/04/photo_2022-04-28_13-35-14.jpg
https://fainemisto.tv/wp-content/uploads/2022/04/photo_2022-04-28_13-35-14.jpg
https://fainemisto.tv/wp-content/uploads/2022/04/photo_2022-04-28_13-35-14.jpg
https://fainemisto.tv/wp-content/uploads/2022/04/photo_2022-04-28_13-35-14.jpg
https://www.facebook.com/groups/101053967207235/posts/956792924966664/
https://fainemisto.tv/wp-content/uploads/2022/04/photo_2022-04-28_13-35-14.jpg


Україну і боровся за нашу свободу і мирне небо над головою. Ми не маємо 

права забути його ім’я! Вічна пам’ять і слава Герою! 

Руслан Рудіч 

https://fainemisto.tv/news/39518-nash-tovarysh-vpravnyj-myslyvecz-ta-prekrasna-lyudyna-na-vijni-

zagynuv-boyecz-legendarnoyi-brygady-z-berezhan 

https://fainemisto.tv/news/39518-nash-tovarysh-vpravnyj-myslyvecz-ta-prekrasna-lyudyna-na-vijni-zagynuv-boyecz-legendarnoyi-brygady-z-berezhan
https://fainemisto.tv/news/39518-nash-tovarysh-vpravnyj-myslyvecz-ta-prekrasna-lyudyna-na-vijni-zagynuv-boyecz-legendarnoyi-brygady-z-berezhan


На Тернопільщині попрощалися з 

військовим Русланом Рудічем 
опубліковано 02 травня 2022 року о 09:27  

 

На Тернопільщині попрощалися з військовим Русланом Рудічем. 

Чоловікові було 47 років.  

Руслан Рудіч народився у селі Урмань Тернопільського району. На початку 

російсько-української війни пішов служив в зону АТО у складі 95-тої 

десантно-штурмової бригади Збройних сил України. Воював під Мар’їнкою, 

був демобілізований. А під час повномасштабного вторгнення окупантів 

повернувся на схід України. 

Вічна пам'ять Герою! 

 



 

 

https://oda.te.gov.ua/news/na-ternopilshchini-poproshchalisya-z-vijskovim-ruslanom-rudichem  

 

https://oda.te.gov.ua/news/na-ternopilshchini-poproshchalisya-z-vijskovim-ruslanom-rudichem

