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Pentru a evita aglomerația
inutilă pe timp de carantină la

sediul redacției vă rugăm să ne
trimiteți materialele prin 

poștă sau e-mail

(gazetadeherta@gmail.com) 

Pentru felicitările și alte
anunțuri gratuite vă rugăm să
anexați și chitanța de abonare. În
caz că sediul este închis vă
rugăm să lăsați materialele în
cutia poștală de la intrare,
menționând în plic și un număr
de telefon pentru a vă contacta
ulterior în caz de necesitate.
Telefonul nostru de contact:
+380506274156 (Viber, WatsAp)

A început plătirea a câte o mie

de grivne pensionarilor 
Direcția principală a Fondului de pensii al

Ucrainei în regiunea Cernăuți a început în mod
operativ să întocmească și să transmită la
instituțiile bancare și oficiile poștale listele
pentru plătirea ajutorului bănesc de o singură
dată în sumă de 1000 grivne pensionarilor,
pensia cărora este mai mică de 5 mii grivne. 

De acest ajutor vor beneficia 206.395
bucovineni, inclusiv 5.174  de pensionari mili -
tari. Suma totală a acestor plăți se cifrează la
205 milioane 392 mii 609,94 grivne, dintre care
90 milioane 777 mii 986 grivne vor fi direcțio -
nate la plătirea  ajutorului la 90.993 de pensio -
nari prin oficiile poștale, iar 114 milioane 614
mii 623 grivne la plătirea ajutorului la 115.402
de pensionari prin instituțiile bancare. 

Banii pe cardurile bancare personale vor fi
transferați fără amânări. „Ukrpoșta” va asigura
distribuirea acestor ajutoare pensionarilor în
decurs de cinci zile. 

Puteți obține consultații 

fără a ieși din casă 
Dacă aveți unele întrebări referitoare la

asigurarea cu pensii, vă puteți adresa specia -
liștilor de la Serviciul de pensii prin legătura
video, astfel puteți obține consultațiile necesare
fără a ieși din casă. Aceasta este foarte
important acum, în condițiile de carantină și de
prevenire a răspândirii infecției periculoase,
când au fost suspendate audiențele la centrele
de deservire a pensionarilor. Noi continuăm să
lucrăm în vederea asigurării plătirii la timp a
pensiilor și prestăm la distanță serviciile nece -
sare cetățenilor. 

Sperăm că în curând pericolul va trece și
viața va intra în albia obișnuită. Păstrați-vă, fiți
liniștiți și rămâneți acasă. În caz de necesitate
vă putem da explicațiile și consultațiile de
rigoare la distanță prin legătura video. Acest
mod de comunicare vă economisește timpul și
vă garantează securitatea sănătății. 

Îi puteți contacta pe specialiștii Sectorului
Herța pentru deservirea cetățenilor prin
legătura video, formând: gertcapfu – Centrul de
servicii Herța sau voenpens.chernivtsy – pen-
tru pensionarii militari. 

Indexarea 

pensiilor va începe de la 1 mai 
În corespundere cu hotărârea guverna men -

ta lă, anul acesta indexarea pensiilor va începe
la 1 mai. 

În cazul dat se aplică coeficientul măririi
indicelui salariului mediu în Ucraina, pentru
care au fost plătite cotizațiile de asigurare și
potrivit căruia se calculează pensia în sună de
1,11. În cazul când în rezultatul recalculării
pensiei  aceasta urmează să fie mărită cu mai
puțin de 100 grivne, se adaugă banii care nu
ajung la această sumă.  

Serviciul de presă al Direcției principale
a Fondului de pensii al Ucrainei

în regiunea Cernăuți 

Mulţi  locuitori ai raionului Herţa au fost
martori şi participanţi la evenimentele de tri-
stă pomină. Mai jos propun cititorilor câteva
crâmpeie din amintirile domnului Gheorghe
BUNDUC din Ostriţa, participant la
lichidarea consecințelor Avariei de la CAE
Cernobyl.

Gheorghe Bunduc a fost chemat în
anul 1987 la Comisariatul militar Hliboca şi
trimis la Cernobyl. 

– În drum am văzut stepe întinse până
la orizont, păduri de pini, mesteacăn şi cas-
tani, crescuţi pe suprafeţe de mii de hecta-
re de pe o parte şi alta a drumului care,
cică, îl conducea odinioară pe Taras Şevcenko la învăţă-
tură – îmi mărturiseşte domnul Gheorghe.

A fost repartizat în zona limitată în raza de 30 km din
jurul Cernobylului.

Erau băieţi tineri din toată Uniunea, efectuau lucrări
în sectorul nr. 2 – cel mai periculos de pe teritoriul cen-
tralei. De ei depindea soarta celor angajaţi la anumite
lucrări.

De bună seamă, cine a putut să-şi imagineze, că în
perioada automatizării procesului de producţie, cerceta-
rea noilor tehnologii, anume la Cernobyl va avea loc cea
mai mare avarie de la sfârşitul secolului XX?..

Cuvântul Cernobyl, domnul Gheorghe îl rosteşte cu

amărăciune. Dar cel mai puternic resimt
gustul lui amar cei strămutaţi cu traiul la
Kiev, Odesa, Cernăuţi și alte oraşe din fosta
uniune. Trei luni şi jumătate s-a aflat dum-
nealui în zona afectată, avea doar 21 de ani!

... Bovinele de la ferme au fost evacua-
te, au rămas grânele semănate de cu toam-
nă şi nu a avut cine să le strângă în vara
anului 1986.

Acesta-i Cernobylul...
Dintre oamenii cu care s-a aflat în zonă,

în viaţă au mai rămas doar câţiva. Toţi au
acumulat  o doză de radiație.

S-a întors în satul natal Ostriţa, invalid
de grupa a III-a. A lucrat la diferite întreprinderi din
Cernăuţi, în prezent se află la muncă peste hotare.

Rodul amar al Catastrofei se culege astăzi. Numărul
victimelor care au suferit  nemijlocit constituie peste două
milioane de oameni...

Trăim timpuri complicate și în ziua de azi. Trecem
print-o perioadă de epidemie, după cum s-a exprimat
Preşedintele Ucrainei – avem al doilea Cernobyl.

Să nu uităm că zilele ce trec ne subţiază anii – ar fi
răspunsul. Dar, sperăm că vom reuşi să trecem și prin
acest moment de cumpănă pentru țara noastră și întrea-
ga omenire.

Viorel GHIBA

Anul acesta se împlinesc  32 de ani de când Constantin Coroliuc din Oprișeni,
Hliboca, a luptat pe acel front invizibil în zona Cernobylului.  În 26 aprilie 1988 a

fost chemat de comisariatul militar în calitate de ostaș rezervist. Prima destinație a
fost orașul Bila Țerkva, unde proaspeții combatanți au schimbat hainele civile pe cele
militare. A urmat apoi încadrarea într-un regiment dislocat în apropierea orașului
Pripeat. Dimineața plecau la muncă și seara reveneau în locul de cantonament.

– Cu ce ne ocupam? Dezactivarea teritoriilor radioac-
tive, sate întregi deja părăsite  erau rase de pe fața pământului.
Am lucrat și în apropierea celui de al patrulea bloc al Centralei
Atomice Cernobyl... – își amintește dl Constantin Coroliuc. –
Acasă am ajuns pe 19 august.

Bineînțeles, acele 114 zile nu i-au lăsat numai amintiri de
neuitat, ci  au influențat și asupra sănătății. Primul  „salut” din
Cernobyl  l-a primit în 2004, printr-un atac cerebral. I s-a acor-
dat categoria I, statutul de participant  la acțiunile de luptă.
Beneficiază de unele programe de reabilitare, mai vizitează spi-
talul militar, i se acordă uneori locuri  de tratament în sanatorii.
Cred că e foarte puțin, dacă am pune pe cântar prețul oferit de
Constantin Coroliuc pentru toate acestea. Însă, dumnealui pare
să fie mulțumit. E ceva
creștinesc în această stare
sufletească a domnului Cons -
tantin, adică a omului care și-
a făcut cinstit datoria față de
aproapele.  Mulțumește Bu -
nu lui Dumnezeu pentru că e

în viață, deoarece mulți dintre foștii camarazi au trecut în
amintire.

Să-i dorim și noi consăteanului nostru  Constantin Coroliuc
multă sănătate, mulțumindu-i din numele generațiilor de azi pen-
tru că a contribuit  cu propria sănătate la salvarea țării de peri-
colul radioactiv.

Vasile BÂCU
Viorel SEMCU (foto)

În imagini: Dl Constantin Coroliuc: în vara lui 1988 
și în prezent.

► Informează Fondul de pensii

► 26 aprilie – Ziua Catastrofei de la Cernobyl

O amintire tristă peste decenii
La 26 aprilie se împlinesc 34 de ani din ziua Catastrofei de la Cernobyl. Duminică,

Ucraina şi întreaga lume îşi va aminti de una din cele mai tragice zile ale istoriei noastre.
Conform unor date statistice, în urma catastrofei au fost afectate 12 regiuni, 73 raioane,

2293 localităţi, au suferit 2930184 persoane dintre care 464568 – copii.
În regiunea Cernăuţi locuiesc peste 26 mii persoane, care au avut de suferit în urma

catastrofei, inclusiv 7116 copii. Peste 5000 de copământeni de-ai noştri locuiesc în zonele
poluate de gradul III şi IV. Acestea  sunt 14 sate din raioanele  Chiţmani şi Zastavna.

Din raionul Herţa la lichidarea Catastrofei de la Cernobyl au participat peste 80 de
persoane, având categoriile  II și III de participant.

114 zile de luptă cu dușmanul invizibil...

Felicitările noastre!
Astăzi, 24 aprilie, își

sărbătorește ziua de naștere  

Victor CIORNEI,
deputat în Consiliul Raional

Herța, iar la 27 aprilie va primi
sincere felicitări 

Diana ȚAR, 
specialist

principal în
cadrul aparatului admin-

istrativ al Consiliului
Raional Herța.
Le dorim multă

sănătate, pace,
bunăstare și gânduri realizate! 

Cernobylul în flăcări
Potrivit datelor Serviciului de Stat

pentru Situațiile de Urgență, de la înce-
putul anului incendiile au nimicit circa
18 mii hectare ale ecosistemelor.
Demonstrează destul de elocvent cât
de periculos este aceasta, incendiile
din zona Cernobylului. Ele au început
la 4 aprilie și timp de 10 zile a durat
stingerea lor.  La data de 20 aprilie con-
tinuau să mocnească câteva sectoare
în apropierea localităților Rozsoha,
Kriva Gora, Rudki. În total, la stingerea
incendiilor au fost antrenate 1350 de
persoane și 300 unități de tehnică,
inclusiv helicopterele care au vărsat din
aer mai mult de 500 tone de apă. 

Potrivit directorului
Departamentului de reacționare la
situațiile de urgență al Serviciului de
Stat pentru Situațiile de Urgență,
Volodymyr Demciuk, focarele incendii-
lor, care au mai rămas, nu amenință
masivele silvice și alte teritorii din Zona
înstrăinării. Însă, din fericire, focul nu a
ajuns la depozitul de deșeuri nucleare,
deși a cauzat daune mari. Au ars defi-
nitiv 12 sate. Din cauza flăcărilor multe
animale au părăsit locurile lor. Agenția
de stat pentru administrarea Zonei de

înstrăinare a declarat că pierderile în
urma incendiilor se cifrează la zeci de
milioane grivne. 

Cauza incendiilor este factorul
uman. Poliția a reținut două persoane
vinovate de izbucnirea incendiilor.
După cum a explicat poliției unul dintre
cei reținuți, el a dat foc la iarnă, așa, din
distracție, iar vântul a dus flăcările mai
departe.  Oamenii legii au intentat un
proces penal cu indicele distrugerea
sau afectarea obiectivelor lumii vegeta-
le. Cercetările continuă. Asupra
necesității pedepsirii aspre a vinovaților
de incendiere a accentuat și
Președintele Ucrainei, Volodymyt
Zelenski. 

Activiștii ecologiști afirmă că situația
privind incendierea pădurii în Zona de
înstrăinare a atras atenția întregii țări.
Însă, pun la îndoială faptul că ea îi va
face pe cetățeni să înțeleagă
importanța securității incendiare. De
aceea, cea mai eficientă metodă sunt
amenzile mari. 

„De cele mai multe ori oamenii dau
foc la miriște. Procedează așa ca să nu
are ogoarele în fiecare an, iar aratul îi
costă mai scump decât amenzile. Deci,
proprietarilor funciari le este mai conve-
nabil să dea foc resturilor vegetale și să

plătească pentru aceasta amendă,
decât să are pământul. Și așa se
întâmplă an de an”, a explicat
copreședintele Organizației Publice
„Asociația verzilor din Ucraina”, Marko
Șpikula. 

Până nu demult amenda minimă
pentru încălcarea regulilor de securita-
te incendiară era de 300 grivne, iar cea
maximă – 5 mii grivme. De aceea
oamenii nu se temeau să încalce
legea, economisind bani pentru lucrări-
le în câmp.  Însă, după adoptarea noii
legi, situația trebuie să se schimbe. 

Noile amenzi 
pentru arderea resturilor

vegetale 
La 13 aprilie Rada Supremă a

adoptat legea care prevede mărirea
responsabilității pentru aprinderea ier-
burilor uscate. Amenda pentru o astfel
de încălcare a fost mărită de 18 ori – de
la 5.100 la 91.800 grivne. Amenda
maximă pentru aprinderea vegetației
din jurul localităților, de-a lungul căilor
ferate, a miriștii și ierburilor sălbatice
este de 153.000 grivne.  Pentru aprin-
derea ierbii pe terenurile arabile au fost
introduse pedepse penale – privarea
de libertate pe un termen de la doi
până la cinci ani. 

Pentru încălcarea regulilor
securității incendiare în pădure
cetățenii vinovați urmează să plătească
o amendă de la 1.530 până la 4.590
grivne, iar funcționarii – de la 4.590
până la 15.300 grivne.  Pentru aprinde-
rea resturilor vegetale din lunci,
păscătorii, parcuri și răzoare în localități
suma amenzii oscilează între 3.060 și
6.120 grivne. Pentru asemenea acțiuni
pe teritoriile rezervațiilor naturale

amenda va fi de la 6.120
până la 30.600 grivne. 

Amenda minimă
pentru poluarea aerului și
crearea unui pericol
pentru viață a fost mărită
de 20 de ori – de la 1.700
grivne până la 30.600
grivne. Potrivit ministrului
Justiției, Denys Maliuski,
mărimea amenzii va
depinde de dauna cauza-
tă de către persoanele
care au dat foc resturilor
vegetale. Ea se va baza
pe datele de expertiză
privind starea mediului
ambiant. 

Legea deja a intrat în
vigoare, fapt care ar
trebui să-i atenționeze de
doritorii de a da foc restu-
rilor vegetale. 

Centrul 
de monitorizare

publică şi control

► Actual

Cum poate fi mărită răspunderea 
pentru arderea ierbii uscate? 

În fiecare an cetățenii noștri dau foc la iarba uscată. În
pofida prevenirilor pompierilor, sătenii aprind iarba

uscată de pe câmpuri. Oamenii continuă să creadă în mitul
că cenușa care rămâne este folositoare pentru fertilitatea
solului. Sunt și de acei care dau foc la ierburi așa, din
distracție, fără să-și dea seama de dauna cauzată mediului
înconjurător.  De ce arderea vegetației prezintă un pericol
și ce amenzi sunt prevăzute pentru asemenea încălcări? –
iată întrebările la care au căutat să afle răspunsul experții. 

ConduCerea regiunii 
vă roagă 

să respeCtați Carantina
Ce a fost prelungită

până la 11 mai 
Aceasta se referă, mai ales, la ceremoniile de pomenire ce au loc

tradițional după Sfintele Paști. Savanții ucraineni au lansat prognoza
că noi valuri de coronavirus se așteaptă în perioada 3-8 mai. Pentru
a nu admite acest lucru, trebuie să ne comportăm conștient în
aceste zile.

– Mă adresez încă o dată către toți bucovinenii cu rugămintea
de a nu pierde vigilența. Trebuie să ne unim  și să respectăm cu
strictețe regulile de carantină. Suntem datori să rupem lanțul social
al contaminărilor, pentru că să putem reveni cu toții la viața normală,
a menționat Serhii Osaciuk, șeful Administrației Regionale de Stat
Cernăuți. 

Cu acordul organizațiilor religioase din Ucraina, în apropiatele
zile de odihnă vor fi închise definitiv toate cimitirele și va fi oprită
circulația către ele. Aceste măsuri stricte aplicate de autorități au ca
model experiența țărilor europene la combaterea coronavirusului,
se subliniază în comunicatul Serviciului de presă al ARS Cernăuți. 

Stimați 
cititori!

La data de 22 aprilie, în regiunea Cernăuți au
fost confirmate 1140 cazuri de coronavirus,

30 de cazuri au fost letale (27 – confirmate de
COVID și 3 – presupuse), 37 persoane s-au
însănătoșit. 

https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/photos/a.114905323317922/1623869
55236425/?type=3&theater


