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Струс/Суспільне 
Рада оборони Тернопільської області розглянила рішення щодо масових 

заходів, прокоментувала ситуацію з пальним, лікуванням поранених та 

дошкільною освітою. Про це повідомив голова обласної військової 

адміністрації Володимир Труш. 

Проведення масових заходів на території області 

"Громади звертаються, щоб провести, наприклад, футбольні матчі з 

мінімальною кількістю глядачів. Йдеться про футбольні матчі для юніорів. Це 

важливо, бо діти, які залишилися, повинні займатися спортом, повинні бути на 

свіжому повітрі, менше сидіти в своїх гаджетах, тому надали ці дозволи", – 

каже Володимир Труш. 

Також голова ОВА прокоментував звернення організаторів фестивалю "Файне 

місто": 

"Вони в онлайні могли проводити. Взяти практику, як проводиться все інше, 

наскільки я розумію. Це моя особиста думка. Фестиваль – це захід, який триває 

кілька днів. Вони хотіли зробити дуже хорошу акцію на підтримку "Азову". 

Ми за те, щоб збиралися благодійні кошти, не тільки для полку "Азов", але й 

усім Збройним силам України. Було запропоновано проводити онлайн. Люди 

можуть цей концерт переглянути онлайн, оплативши квитки, що вони й 

зробили. Фестиваль так і провели, в режимі онлайн. На жаль, такі масові 

заходи, як фестивалі, нині не можуть проводитися, бо військові нам цього не 

рекомендують. Це велике скупчення людей, є часові норми, є комендантська 

година, є певні правила. І це не тільки в Тернопільській області. А онлайн може 
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подивитися значно більша аудиторія й, відповідно, буде більша допомога 

полку Азов". 

Ситуація з пальним на Тернопільщині 

За словами Володимира Труша, ситуація з пальним в області не змінилася. "В 

області закінчується посівна. Є проблема з пальним. Для аграріїв її вирішили 

раніше, аграрії закупилися. Ситуація з пальним не тільки в нас в області, а й в 

Україні, не змінилася, але урядом було прийняте рішення про зниження ставки 

ПДВ до 7%, а акциз скасований на ввезення імпортного пального. Є також 

інформація з кордону, що бензовози, які перевозять паливно-мастильні 

матеріали, в черзі не стоять. Поляки з розумінням ставляться. Надіємося, що 

через тиждень-два ситуація покращиться. Але прошу водіїв поставитися з 

розумінням. Наша армія потребує великої кількості дизелю. Приватні машини 

можуть стояти, якщо буде стояти танк, ми не виграємо цю війну", – розповів 

голова обласної військової адміністрації. 

Надання медичної та психологічної допомоги в Тернополі 

Голова Тернопільської громади Сергій Надал каже, що медичні заклади 

забезпечені всім необхідним для лікування поранених. 

"Все більше поранених лікують тернопільські медики. Наші партнери з 

польського міста Зґожелець і німецького міста Горліц передали допомогу для 

місцевих медзакладів. Її використовуватимуть, зокрема, для лікування 

поранених тут. Частину допомоги передамо для потреб військових госпіталів 

на сході країни. У Тернополі почали працювати бригади, що надають 

допомогу людям, які пережили стресові моменти через війну. Якщо потрібна 

допомога психологів, її можна отримати за номерами телефонів: 050 03 32 043, 

096 03 32 043". 

Дошкільна освіта в обласному центрі 

Сергій Надал повідомив, що з 23 травня в Тернополі збільшилася кількість 

дитячих садочків, які відновили роботу. "Це пов'язано з тим, що збільшилася 

кількість батьків, в яких виникла потреба, щоб діти були в садочках. До тих 

дитсадків, які запрацювали раніше, тепер додалися ще 5 дитячих садочків. 

Також почала працювати школа для дітей з особливими потребами. У цій 

школі навчання відбувається за змішаною формою. Також дітям 

забезпечується дворазове харчування. Для того, щоб дитина відвідувала 

дитячий садок, нагадаю, необхідно звернутися до того дошкільного 

навчального закладу, в який раніше ходила ваша дитина. Написати заяву й 

надати довідки з роботи. У першу чергу до дитсадків приймають тих дітей, у 

яких працюють обоє батьків. Потім тих, в кого працює один з батьків. Діти, 

батьки яких служить в ЗСУ, також мають першочергове право на відвідування 

дитячого садка". 
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