
Бережний  Владислав  Олегович 

Дата та місце народження: 11 червня 1996 року, м. Сватове Луганської області.
Дата та місце загибелі: 5 червня 2019 року, м. Золоте Луганської області.
Звання: Сержант.
Посада: Командир бойової машини – командир відділення. 
Підрозділ: 54-а окрема механізована бригада.
Обставини загибелі: 5 червня 2019 року опівночі загинув у бою від кулі снайпера, 
перебуваючи на спостережному посту поблизу м. Золоте. 
Місце поховання: м. Попасна.

Народився 1996 року в місті Сватове (Луганська область). Закінчив сватівську школу № 6. 
Після школи пів року працював на одному із місцевих підприємств.

У січні 2015-го підписав довгостроковий контракт (до завершення АТО). За два місяці 
навчання оволодів зброєю різних видів і тактичними навичками ведення бою. Почав 
службу на посаді навідника БМП-2. Воював під смт Зайцеве і на Світлодарській дузі. 2016 
одружився та оселився в м. Попасна. Другий контракт підписав у 2017 році. Молодший 
сержант, командир бойової машини — командир 3-го відділення 1-го взводу 3-ї роти 1-го 
механізованого батальйону 54-ї бригади. У березні 2018-го в газеті «Голос громади» вийшло 
інтерв’ю з ним. Брав участь у міжнародних навчаннях «RapidTrident-2018».

5 червня 2019 року опівночі загинув у бою від кулі снайпера, перебуваючи на спостережному 
посту поблизу м. Золоте. Тієї ночі ворог двічі обстрілював Золоте-1 (Карбоніт) із автоматичної 
стрілецької та снайперської зброї — з боку окупованого Золотого-5 (Мар’ївка).

7 червня 2019-го похований у Попасній із усіма військовими почестями — на цвинтарі 
мікрорайону «ВРЗ». На прощання з Владиславом приїхала делегація із рідного Сватового.
Без Владислава лишилися батьки, дружина, син (2017 року народження) та донька дружини 
(2013 року народження). 
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