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Primiți cele mai sincere
felicitări cu ocazia Luminoasei

Învieri a Domnului!
În aceste zile pline de bucuria sărbătorilor

pascale, vă dorim multă sănătate și bunăstare,
bucurii spirituale,  împliniri în familiile
Dumneavoastră și încredere în ziua de mâine.

Această Zi binecuvântată să vă devină un
izvor nesecat de puteri sufletești și trupești, să
vă aducă bucurie în suflet, credință în pace,
bună înțelegere și bunăstare.

Cu multă stimă,
Gh. MAZURAȘU, 

deputat al poporului din Ucraina
***

În aceste zile binecuvântate mă adresez
către toți locuitorii CTU Herța cu alese cuvinte
de felicitare, prilejuite de Ziua Sfintelor Paști.
Pace și bunăstare să vă dea Domnul în fiecare
familie, să ne bucurăm cu toții de această zi a
Luminii!

Vasile SCRIPCARU, 
președintele CTU Herța

***
Dragi enoriași ai Bisericii Sf. Spiridon din

Herța! Ziua Mare și Luminată a Învierii
Domnului să ne bucure pe toți, să ne mângâie
sufletele răvășite de problemele zilei și să ne
dăruiască încrederea în triumful vieții și
credința în Hristos Mântuitorul!

Protoiereu mitrofor Nectarie BALAN 
***

Dragi conlocuitori ai satelor din
Comunitatea Teritorial Unită Ostrița! Primiți
felicitările Consiliului și executivului nostru în
aceste zile semnificative pentru fiecare creștin.
Să ne bucurăm cu toții, să avem parte de cele
mai frumoase și umane daruri: sănătate, pace
în casă și pâine pe masă!

Vasile ȚURCAN, 
președintele CTU Ostrița

***
Stimați locuitori ai satelor Târnauca și

Probotești! În numele consilierilor locali și
executivului vă adresez cele mai sincere
felicitări cu ocazia Sărbătorii Învierii Domnului.
Să avem cu toții parte de sănătate, pace și
binecuvântare în aceste zile luminoase!

Ion PANTEA, 
primarul comunei Târnauca

***
Tuturor consătenilor mei cu ocazia

Sărbătorilor de Paști le doresc multă sănătate,
prosperitate spirituală și materială, gânduri
bune și o primăvară frumoasă!

Mihai MALANCĂ, 
staroste de Molnița  

indici generali 
Potrivit legii adoptate, indicii la capitolul venituri al

Bugetului de stat au fost reduși până la 975,8 miliar-
de grivne, cu 119,7 miliarde grivne mai puțin decât era
prevăzut anterior. 

Limita deficitului bugetar este la nivelul de 298,4
miliarde grivne. Se planifică acoperirea lui pe contul
creditelor pentru suma de 296,7 miliarde grivne,
precum și pe contul obținerii a 0,5 miliarde grivne de
la privatizare. 

În corespundere cu noile calcule, Guvernul preve-
de o reducere a Produsului Intern Brut cu 3,9 la sută,
creșterea șomajului de la 8,1  la 9,4 la sută, saltul cur-
sului valutar de la 27 grivne pentru un dolar, la 29,5

grivne dolarul. Iar inflația va atinge nivelul de 8,7 la
sută. 

Premierul Denys Șmygal a numit legea adoptată
drept lege a „bugetului situației de urgență”. În pofida
pronosticului privind înrăutățirea indicatorilor econo-
mici principali, guvernul speră la o creștere economi-
că în cel de-al doilea semestru al anului. El se bazea-
ză pe cererea sporită la producția agrară ucraineană
în lume, pe reducerea prețurilor la agenții energetici
importați. 

În același timp, opoziția critică adoptarea modifi-
cărilor la Bugetul de stat pe contul împrumuturilor
externe fără adoptarea proiectului de lege privind
activitatea bancară, care va permite obținerea credi-
telor de la FMI.                      (Continuare în pag.2)

► Actual

Modificarea Bugetului 
de stat  cauzată de coronavirus 

Coronavirusul și-a adus corectivele sale în viața fiecărui cetățean ucrainean
aparte și în viața întregii țări, în ansamblu. În condițiile carantinei ritmul

creșterii economice a încetinit și a devenit clar că indicii prevăzuți de Bugetul de
stat, adoptat la finele anului trecut, sunt nereali. Pentru ca economia Ucrainei să
poată funcționa în noile condiții și să lupte eficient cu epidemia, Guvernul a revăzut
indicii bugetari, iar Parlamentul i-a adoptat. Modificările la documentul financiar
principal al anului au fost analizate de experți. 

Mâine, 18 aprilie, în ajunul
Sfintelor Paști, își va adăuga la

buchetul destinului cea de a 30-a
floare de primăvară 

Olga AXÂNTI 
din Molnița. Cu această ocazie,

cele mai sincere și gingașe cuvinte îi
aduc în dar bunicuța Maria și
mătușile Vera, Maria și Elena, care
îi doresc sărbătoritei sănătate, opti-
mism, bucurii, pace în suflet și mulți
ani fericiți înainte, alături de acei
care o iubesc nespus de mult:

Azi primăvara ți-a venit în prag
Cu zi de jubileu ca o podoabă.
Noi  azi îți zicem, scumpo, cu mult drag:
Să-ți dea în suflet bucuria roadă!
Să fii mereu cu zâmbetu-n priviri,
Buchete de-optimism ți-aducă soarta
Și doar prilej de scumpe amintiri
În fiecare zi deschidă-ți poarta!
La mulți ani, scumpa noastră Olguța!

21 aprilie,  a treia zi de Paști, este o zi
deosebită pentru 

Cristina
GONCIAR 

din Molnița, care  își va
sărbători jubileul primăverii
vieții – 25 de ani. Cu această
ocazie, prin intermediul ziaru-
lui nostru, din partea lui
Eduard, îi transmitem un sin-
cer mesaj de felicitare, cu un
buchet de cele mai frumoase
urări de bine, sănătate și cele

mai nobile sentimente:
Jubileul să-ți aducă 

mult noroc
Cu dorințe împlinite 

la un loc,
Tot ce ți-ai dori să ai din plin

Și un viitor cât mai senin! 
La mulți ani și toți fericiți! 

La 14 aprilie, doamna 

Saveta JAR
din Movila a împlinit

frumoasa și onorabila
vârstă de 90 de ani. Cu
toate că dumneaei rămâne
ultima viță din familie, însă
este cunoscută și stimată
de întreg satul, deoarece a
activat timp de 42 de ani în calitate de
poștașă, aducând în această
perioadă lungă de timp ziare și
scrisori în fiecare casă.

Din partea consătenilor
mesajul de felicitare îl semnează
familiile Bușcu și Moșoi, la care le
alăturăm și  pe cele ale „Gazetei

de Herța”. La mulți ani, mult
stimată doamnă Saveta, să aveți parte de

multă sănătate, pace în suflet, bucurii și tot
ce vă doriți!

În aceste frumoase zile de aprilie,
doldora de atmosfera sărbătorilor pascale
își sărbătoresc ziua de naștere doamnele
Vera ȚÂRDEA, șefa Sectorului în

chestiuni de cultură a executivului, deputat
în Consiliul Raional, Olga MATEI,
contabila-șefă a „Gazetei de Herța”.

Primiți cele mai sincere felicitări cu
această ocazie,
multă sănătate,
succes și realizări
frumoase pe tărâm
profesional!

Azi vă „plouă”
cu urări de bine: 

Să vă fie zilele
senine,

Împletind toți anii în cunună
Cu tot binele și voia bună,
Să fiți zi de zi de noi aproape
Și de fericire ...virusate!

Colegii de serviciu și prietenii

Oaspetele divin
Venise noaptea. O noapte de vară. Crângul părea adormit, dar din

când în când o adiere de vânt clătina încet copacii. Chiar şi păsările
dormeau, şi satul era scufundat într-un somn adânc. Predomina o
linişte totală şi doar la o casă ferestrele erau luminate. La masă stă-
tea un bărbat aplecat deasupra Bibliei. El citea şi simţea prezenţa
divină a Celui, care a murit pe cruce pentru păcatele noastre şi care a
spus: „Şi iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul lumii”.

Se părea că glasul venea din cer şi stătea de vorbă cu ucenicul
său. Era ceva neobişnuit, minunat, preamăreţ... Toate acestea puteau
fi citite pe faţa bărbatului, rămas văduv cu doi copii. Domnul şi
Mântuitorul deseori apărea acolo, căci el însuși a spus: „Iată Eu stau
la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra
la el, voi cina cu el, şi el cu Mine”.

Bărbatul trecu prin necazul pierderii soţiei. Acum găsi un sfătuitor
pentru toate problemele vieţii. Descoperi un ajutor, care nu-l va mai
părăsi. După un timp bărbatul stinse lumina, dar încă nu dormea.
Continuă să cugete la Acel, care-l călăuzi într-un chip atât de minunat
pe calea vieţii. Oricând îl va accepta ca oaspete divin, ca mântuitor al
sufletului său.

(Continuare în pag.6)

Rânduri din felicitări!
Stimați locuitori ai
raionului Herța! 

Primiți cele mai sincere felicitări cu ocazia
Sărbătorii Învierii Domnului. Să avem cu toții
pace și bucurie în case, Lumina Învierii să ne
bucure sufletele, să ne aducă speranța în
depășirea tuturor problemelor existente, să
păstrăm  ca pe cele mai scumpe comori
calitățile cele mai de preț ce nu pot fi
devalorizate de nici o pandemie: bunătatea,
iubirea față de aproapele și credința în
Mântuitorul nostru Iisus Hristos, înviat din
morți. 

Hristos a Înviat! Cu adevărat a Înviat!

Lilia OLARU,
șefa Administrației

Raionale de Stat

Victor CIUCLEA,
președintele

Consiliului Raional  

Hristos a Înviat!

Adevărat a Înviat!

În dimineața zilei de
16 aprilie, numărul
total al persoanelor
infectate cu coronavi-
rus SARS-CoV-2 în
Ucraina este de 4161
de cazuri. În ultimele
24 de ore au fost con-
firmate 397 de noi
cazuri de infecție.  116
de oameni au murit
din cauza COVID-19.

Informația fost făcută
publică de serviciul de
presă al Ministerului
Sănătății, cu referire la
datele oficiale de la Centrul
de Sănătate Publică din
cadrul Ministerului Sănătății din Ucraina.

După procesarea a 42 mii 823 de probe
investigate, astăzi a fost anunțat numărul total
de 4161 de cazuri de îmbolnăvire cu noul tip
de coronavirus.

În cursul zilei de ieri, 15 aprilie, au fost con-
firmate 397 de noi cazuri de infecție cu coro-
navirus.

15 aprilie 2020. Cazuri noi de infecție cu
coronavirus au fost confirmate în regiunile:

Vinița — 279  (12 persoane tratate de

COVID-19); Volâni — 109 (3); Dnipro — 78
(8); Donețk — 12 (6); Jâtomir — 162 (1);
Transcarpatia — 116 випадків (12) ;  Zaporijia
— 115 випадків (12); Ivano-Frankivsk  — 401
(18);  orașul Kiev — 644 (27); regiunea Kiev —
234 випадки (14); Kirovograd — 198 (1); reg.
Lviv — 166 (6 ); Lugansk — 4 ; Mâkolaiv —
22;  Odesa — 73; Poltava — 27 (3 ); Rivne —
204 (8); Sumâ — 80 (2); Ternopil — 333 (18);
Harkiv — 40 (2); Herson — 44 (3); Hmelnițk —
37 (3); reg.Cernăuți — 662 (21 persoane tra-
tate de COVID-19); Cernighiv — 11 (2).

Potrivit comunicatului Ministerului
Sănătății, 2 mii 706 de pacienți se tratează în
condiții de ambulator. Un total, au fost spitali-
zate  1 455 de persoane, inclusiv 62 de copii,
alți 72 de pacienți au fost conectați la aparat
de ventilaţie artificială.

În urma complicațiilor cauzate de noul tip
de coronavirus 116 de persoane au murit (62
de bărbați și 54 de femei).

În total, 186 de persoane s-au recuperat
deja - testele de laborator repetate nu au
detectat niciun virus în organism.

În dimineața zilei de 16 aprilie 2020, la
Centrul de Sănătate Publică din cadrul
Ministerului Sănătății din Ucraina s-a comuni-
cat despre 1124 de cazuri suspecte de infecție
cu noul coronavirus.

Agenția BucPress – www.bucpress.eu

Ucraina: crește numărul persoanelor
infectate cu coronavirus  

În Ucraina, în ultimele 24 de ore, îmbolnăvirile de coronavirus au
fost depistate la 392 de persoane, iar numărul total al cazurilor
confirmate în laborator de îmbolnăviri de COVID-19 este de 3764, a
informat Ministerul Ocrotirii Sănătății. 

În comunicatul ministerului se specifică: 108 cazuri au fost letale,
iar 143 de pacienți s-au vindecat. 

În decursul zilei de 14 aprilie, în Ucraina 
s-au infectat cu coronavirus 

90 de lucrători medicali
La briefingul de miercuri, ministrul Ocrotirii Sănătății, Maksym

Stepanov, a subliniat că în ultimele 24 de ore s-au îmbolnăvit de
coronavirus și 29 de copii, iar 120 de persoane au fost spitalizate.

Maksym Stepanov a mai spus: „Luând în considerare
antirecordul de astăzi, consider că nu este momentul oportun să
vorbim despre ieșirea din carantină. Desigur, examinăm variantele
de încheiere a carantinei, condițiile în care aceasta poate fi posibil.
Voi accentua: aceasta va fi posibil atunci, când vom vedea reducerea
stabilă a îmbolnăvirilor de COVID-19. Referitor la mecanismele ieșirii
din carantină, pot spune că analizăm permanent experiența diferitor
țări și vom face maximum confortabil pentru țara noastră. Dar numai
atunci, când vom vedea că asemenea posibilități există pentru
Ucraina”. 

RADIO UCRAINA - Redacţia (www. nrcu.gov.ua/ro/)

În Ucraina au fost înregistrate 
397 de noi cazuri de COVID-19


