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Суспільне Тернопіль
В області завершилася посівна, кількість зареєстрованих переселенців
зменшується, ситуація з пальним стане менш гострою, оперативна
обстановка в області спокійна. Про це та інше йшлося на брифінгу голови
Тернопільської ОВА Володимира Труша та начальника ГУ Нацполіції
області Олександра Богомола.

"Аграрії області гордяться тим, що вчасно вдалося посіяти все заплановане.
Тільки завершили посівну, а вже готуємося до збору врожаю. Починаємо
працювати над відвантаженням зерна зі сховищ області, думаємо над
забезпеченням аграріїв пальним, іншими видами економічної допомоги
нашим господарникам. Навесні 170 тернопільських аграріїв скористалися
програмами підтримки під гарантію уряду. Сума виплат – понад триста
мільйонів гривень. Це хороша історія, особливо, у воєнний час. Ми розуміємо,
що урожай – це наше майбутнє, ми повинні докласти максимум зусиль, щоби
не було гуманітарної кризи", – розповів Володимир Труш.
На Тернопільщині зареєстровано 92 тисячі переселенців.
"Фіксуємо, що частина з них уже повертається додому. В області розпочали
соціальні виплати переселенцям для дітей. Вже видали 84 мільйони гривень.
Це виплати включно до 14 травня, а до вівторка планують виплатити всі
кошти, передбачені для цих людей", – сказав голова ОВА.

Уряд Польщі виділяє Україні 25 тисяч тонн пально-мастильних матеріалів.
"Це повинно зменшити напругу зі ситуацією з пальним. Є домовленості з
іншими країнами щодо постачання пального. Повністю проблеми це не
вирішить, але вони не будуть такими гострими", – повідомив Труш.
Оперативна обстановка в області спокійна.
"Останніми тижнями спостерігали ріст ДТП. У зв'язку із браком пального
аварій на дорогах поменшало", – сказав на брифінгу Олександр Богомол.
За його словами, підприємцям і фізичним особам надходять звернення буцім
від Тернопільської обласної військової адміністрації щодо допомоги ЗСУ.
"Застерігаємо, що це – шахраї. Такі ж факти щодо фальшивих звернень
зафіксовано і від імені Одеської ОВА. Не довіряйте цим зверненням. Органи
влади оголошують збір про допомогу відкрито, про це пишуть на сайтах", –
каже Богомол.
На раді оборони вирішили, що автомобілі, вилучені у двох братів, які
"наживалися" на волонтерстві, поїдуть на передову.
"У зоні бойових дій ними користуватимуться військові Збройних сил України.
І вирішуємо, як передати військовим майже 5 мільйонів гривень та іншу
валюту, яку вилучили в цих чоловіків", – розповів Начальник Нацполіції
області.
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