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Україна нещодавно пережила і найславніші, і найтрагічніші дні у новітній своїй історії. Потужними 
мирними акціями на захист своїх прав та свобод, власного європейського вибору ми вразили весь світ, і 
в цій боротьбі згуртувалися і зміцніли як сучасна політична нація. Але за перемогу над диктатурою ми 
заплатили і продовжуємо платити надзвичайно високу ціну. Замість того, щоб почути і врахувати законні 
і справедливі вимоги суспільства, кримінальний і кривавий режим Януковича жорстоко й холоднокровно 
вбивав і калічив мирних людей. Небачена жорстокість і звірства диктаторського режиму не зупинили 
громадян, вони самовіддано, ціною власного життя боронили свої права - і перемогли. Завдяки 
мужності, подвигу та самопожертві героїв Майдану кривавий режим впав. Та на превеликий жаль 
Україну накотилася нова хвиля насилля. Спочатку Путін, на чолі Російської Федерації, анексував 
частину української території – Автономну Республіку Крим, потім окупував Донбас. Під дулами 
автоматів цей агресор вимагає тільки одного – повної капітуляції України, її розколу і знищення 
української державності. Сьогодні хочуть, щоб ми замовкли і стали на коліна. Росія від початку 
військового конфлікту підтримує терористів. 

У цей нелегкий, але такий відповідальний час для країни маємо об'єднуватися, діяти разом у 
всьому, підтримувати та шанувати учасників Революції Гідності, бійцій АТО. Наші хлопці потребують 
підтримки на передовій, у госпіталях, а їхні сім'ї – тут. Ми не повинні забувати своїх земляків, які 
боролися і борються за її незалежність, а дехто навіть віддав життя за свою неньку Україну! Тому, 
Березнівська районна організація ВО «Свобода» пропонує присвоїти звання Почесний громадянин міста 
Березне наступним особам: 

- Городнюку Івану Володимировичу (посмертно) – активному учаснику Революції Гідності, член 35-
ої сотні «Волинська Січ» Самооборони Майдану; 

- Пастушку Володимиру Миколайовичу – молодшому лейтенанту Національної гвардії України, 
заступнику командира першої роти І-го резервного батальйону Нацгвардії імені генерала Кульчицького, 
сотнику 35-ої сотні «Волинська Січ» Самооборони Майдану; 

- Усачу Андрію Олександровичу - бійцю 80-ї Львівської аеромобільної бригади, який 17 липня у 
луганському аеропорту потрапив під обстріл, отримав осколкові поранення обличчя, лівої руки та 
втратив ліву ногу. 

Слава Україні!!! Героям Слава!!! 
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