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Марчук: Київ не має 
особливого оптимізму 
щодо відведення військ, але...
n Представник України в підгрупі з
безпеки Тристоронньої контактної
гру пи по врегулюванню конфлікту
на Донбасі Євген Марчук зазначає,
що ук раїнська сторона не має ілю -
зій з приводу відведення військ на
трьох пі лот них ділянках в зоні АТО,
але "потрібно пробувати хоч трохи
роззброїти лінію фронту".

"Відведення військ на цих трьох
ділянках має перш за все гума ні тар -
ну мету і є по-суті пілотним про ек -
том. Перевірити на практиці, чи мо -
же це пра цювати, що потрібно вра -
хувати надалі...",—пояснює Мар чук.

"Ніякого телячого чи піонер сь -
кого оптимізму ні в кого із україн сь -
ких пе ре говорників немає, що все
відбудеться так, як планується. Не -
довіра сторін зашкалює. Що краще,
нічого не робити і чекати, поки не
бу дуть ви рі шені всі проблеми Дон -
басу по українському сценарію, чи
пробувати хоч трохи "розвантажу -
ва ти" лінію фронту?",—зазначає він.

Марчук роз'яснює, що три ділян -
ки знаходяться на лінії зіткнення не
в конкретних населених пунктах, а
"в районі населених пунктів". "В ці
ді лян ки не входить жоден насе ле -
ний пункт чи електростанція".

"В центрі двох ділянок: роз ру -
шений міст через річку Сіверський
Донець (Станиця Луганська) і не -
пра цюючий через обстріли КПВВ
біля Золотого. Мета—відремон тува -
ти і запустити",—пише Марчук.

Він підкреслює, що сторони ма ю -
ть після 7 днів повної тиші на цих
ді лян ках, а не по всій лінії фронту,
відвести війська синхронно, тобто
одно ча сно, і дзеркально, тобто один
напроти. одного, при участі і по с -
тійному кон тролі патрулів СММ

ОБСЄ та СЦКК по одному кіло ме -
тру від лінії зіт кнення і по одному
кілометру ліворуч і праворуч. Тобто
мова йде про ква драт 2х2 кілометри.

ОБСЄ бере під постійний моні -
то ринг, в тому числі при допомозі
камер нічного бачення, ці ділянки. У
випадку будь-яких порушень (всі
во ни дета льно виписані) однією із
сторін в будь який час вживається
комплекс за хо дів ОБСЄ, СЦКК, аж
до термінового повернення військ
на вихідні позиції.

"Оскільки дистанція в 1 кілометр
дозволяє сторонам самостійно на -
дій но контролювати територію, в
тому числі вогневими засобами,
"сюрприз" протилежної сторони
неможливий",—зазначає Марчук.

Як відомо. Рамкове рішення Три -
сторонньої контактної групи про
роз ве дення сил і засобів було під пи -
сано у середу 21 вересня.

Згідно з угодою, СММ має здій -
снювати моніторинг і верифікацію
про цесу розведення сил і засобів у
ра йонах моста в Станиці Луган сь -
кій, Золо тому (60 км на північний
захід від Луганська) і Петрівському
(41 км на південь від Донецька), а
також фіксувати порушення режи -
му тиші.

Згідно з угодою, передумовою
для розведення військ має бути не -
ухи льне дотримання тиші протягом
7 діб.

Угода набула чинності з 22 вере -
сня.

Згідно з повідомленням штабу
АТО, за останню добу було зафік -
совано обстрілі Станиці Луганської
зі стрілецької зброї.

—Українська правда
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n MEDIA ADVISORY—September 21, 2016—The Holodomor National Awa -
re ness Tour is traveling to Saskat che wan and Manitoba this fall, with the first
stop of its Holodomor Mobile Classroom in Yorkton, SK on Sept ember 23, 2016.
The fall tour will focus on visits to schools, engaging students through a special-
ly de signed interactive lesson. In addition, the HMC will be featured at the XXV
Tri ennial Con gress of the Ukrainian Canadian Con gress taking place in Regina,
SK Oct 1-2 and at the Canadian Museum of Human Rights in Winnipeg, MB
Oct o ber 22nd-23rd, as well as at other community events during the tour. The fall
tour is being coordinated with the assistance of Val Noseworthy of the In struc -
tion, Curriculum and Assess ment Branch, Manitoba Education and Training and
Holly Paluck, a principal in the Regina Catholic School system and chair of the
provincial Holodomor Awareness and Education committee Sas katchewan.

September 23rd, 2016 Yorkton, Saskatchewan
September 25th, 2016 Regina, Saskatchewan community event 
September 26th, 2016 Grounds of Saskatchewan Legislative, Regina, SK
September 27th-30th, 2016 Regina, Saskatchewan
October 1st-2nd, 2016 Ukrainian Canadian Congress, Regina, SK
October 4th, 2016 Choiceland, Saskatchewan
October 5th-6th, 2016 Prince Albert, Saskatchewan
October 7th, 2016 Hafford, Saskatchewan
October 11th-12th, 2016 North Battleford, Saskatchewan
October 13th-15th, 2016 Saskatoon, Saskatchewan
October 17th-31st, 2016 Winnipeg, Manitoba
October 20th, 2016 Manitoba Legislative Grounds, Winnipeg, MB
October 22nd-23rd, 2016 Canadian Museum of Human Rights, 

Winnipeg, MB

The Holodomor Mobile Classroom is a 40-foot Fleetwood RV especially re -
tro fitted into a state-of-the-art learning space featuring twelve 55 inch UDD LCD
Samsung and theatre-style seating. Over the summer, Holodomor National Awa -
re ness Tour promoted awareness of the Soviet-orchestrated famine at festivals
and other community events, including visits to the Montreal Ukrainian Festival
(Festival Ukrainien de Montréal), Ukrainian Independence Day festivities in To -
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ronto, the Capital Ukrainian Festival in Ottawa, and Canada’s National Ukrain -
ian Festival in Dauphin, MB.

The Holodomor National Awareness Tour is a project of the Canada-Ukraine
Foundation, developed with partner organizations the Holodomor Research and
Education Consortium (HREC), the Ukrainian Canadian Research and Docu -
men tation Centre and the Ukrainian Canadian Congress. The project is funded
through a three-year grant of $1.5 million from the Canadian federal govern-
ment and $750,000 from the Ontario provincial government as well as private
donations.  

To book a visit of the Holodomor Mobile Classroom to a school or commu-
nity event visit the website: http://www.holodomortour.ca/
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