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Р Е К Л А М А

Троянівська сільська рада повідомляє про оприлюднення документа державного 
планування «Проект генерального плану с. Бережниця Макевицького району 

Волинськоїобласті»» та його звіту про стратегічну екологічну оцінку
І .  Повна назва документа державного планування: 

проект документа державного планування та звіту про
стратегічну екологічну оцінку містобудівної документації 
«Генеральний план с. Бережниця Маневицького району 
Волинської області».

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження 
документа державного планування: Троянівська сільська 
рада.

3. Передбачувана процедура громадського обгово
рення, у тому числі:

—дата початку та строки здійснення процедури: гро
мадське обговорення починається із 3 лютого та тривати
ме до 5 березня 2020 року;

— способи участі громадськості (надання письмо
вих зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): 
зауваження і пропозиції громадськості надаються у пись
мовому та електронному вигляді;

—дата, час і місце проведення запланованих громад
ських слухань (у разі проведення): громадські слухання 
щодо врахування громадських інтересів відбудуться 5 бе

резня 2020 року в приміщенні Троянівської сільської ради;
— орган, від якого можна отримати інформацію, та 

адресу, за якою можна ознайомитися з проектом доку
мента державного планування, звітом про стратегічну 
екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому 
числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується 
документа державного планування: Троянівська сільська 
рада — 44622, с. Троянівка, Маневицький район, Волин
ська область, вул. Майданська, 1, приміщення сільської 
ради або за тел.: (03376) 21439;

—орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, 
його поштову адресу і строки подання зауважень і пропо
зицій: Троянівська сільська рада — 44622, с. Троянівка, 
Маневицький район, Волинська область, вул. Майдан
ська, 1 або за тел.: (03376) 21439; строки подання заува
жень і пропозицій: до 5 березня 2020 року включно. Про
ведення громадського обговорення — 5 березня 2020 р. 
об 11-й год., с. Троянівка, вул. Майданська, буд.1, зал 
засідань сільської ради. Пропозиції та зауваження, подані 
після встановленого строку, не розглядаються.

В іт аєм о І
лютого поважний ювілей — 80 років від
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(СІМЕЙНІ ПАРИ)

8 багата вакансій. Висока заробітна плата. Хороші умови. 
Тел.: 0665298726.
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Т Р О Я Н І В С Ь К А  
СІЛЬСЬКА РАДА

повідомляє про оприлюднення 
документа державного планування 

«Проект генерального плану с. Береж
ниця Маневицького району Волинської 

області» та його звіту про стратегічну 
екологічну оцінку

1. Повна назва документа державного планування: 
проект документа державного планування та звіту про стра
тегічну екологічну оцінку містобудівної документації «Гене
ральний план;с. Бережниця Маневицького району Волинсь
кої області».

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження до
кумента державного планування: Троянівська сільська рада.

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, 
у тому числі:

- дата початку та строки здійснення процедури: громадсь
ке обговорення починається з 03 лютого 2020 року та трива
тиме до 05 березня 2020 року.

- способи участі громадськості (надання письмових зау
важень і пропозицій, громадські слухання тощо): зауважен
ня і пропозиції громадськості надаються у письмовому та 
електронному вигляді;

- дата, час і місце проведення запланованих громадських 
слухань (у разі проведення): громадські слухання щодо вра
хування громадських інтересів відбудуться 05 березня 2020 
року в приміщенні Троянівської сільської ради,

- орган, від якого можна отримати інформацію, та адреса, 
за якою можна ознайомитися з проектом документа держав
ного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку 
та екологічною інформацією, у тому числі пов'язаною зі 
здоров’ям населення, що стосується документа державного 
планування: Троянівська сільська рада - 44622, Волинська 
область, Маневицький район, с, Троянівка, вул. Майданська, 
1, приміщення сільської ради або за тел.: (03376) 2-14-39;

орі .ш, до якого подаються зауваження і пропозиції, його 
попи ома адреса і строки подання зауважень і пропозицій: 
Троянівська сільська рада - 44622, Волинська область, Ма
невицький район, с, Троянівка, вул. Майданська, 1, або за 
тел.: (03376) 2-14-39.

Строки подання зауважень і пропозицій: до 05 березня 
2020 року включно.

Проведення громадського обговорення - 05 березня 2020 
об 11 год., с. Троянівка, вул, Майданська, 1, зал засідань 
сільської ради.

Пропозиції та зауваження, подані після встановлено
го строку, не розглядаються.

СВЕКРУХА І НЕВІСТКА -  
ПОДРУГИ НЕ РОЗЛИЙ ВОДА

обидві Тетяни. «І обоє хороші...» - у с 
міхаючись, додає пані Надія. Сама вона 
в невістках недовго була, бо чоловіка 
направили на роботу у райвідділ міліції 
і молоде подружжя переїхало до Ма- 
невич. «17 жовтня ми тільки в квартиру 
перебралися, а 18 син народився...» , -  
згадує вона.

Тетяна Іванівна розповідає, що вза
галі по життю намагається уникати кон
фліктів, як і її мама Надія Мельник, яка 
не одне десятиліття пропрацювала у 
школі с. Четвертня вчителем початкових 
класів. «Та і я ніби не сварлива... -  до
дає її свекруха, -  хоч за гороскопом -  
Козеріг, а за китайським -  ще й Дракон, 
Та думаю, що секрет злагоди лише один 
-  поважати одне одного».

Сини пані Надії Віталій і Олександр 
Бугайчуки продовжили сімейну династію 
і, як і їхній батько й багато хто з родини, 
працювали в правоохоронних органах. 
Нині ж вони обоє вже ветерани внутріш
ніх справ. Проживає жінка разом із мо
лодшим сином Олександром, невісткою 
й двома онуками -  Богданом і Вікторією. 
А старший син Віталій вже багато років 
мешкає із сім’єю в Брянську.

Чверть століття як свекруха Надія й 
невістка Тетяна Бугайчуки разом дають 
раду усім домашнім справам. Зауважу- 
ють жінки, що, звичайно ж, були між ними
і НОІГОрОТуМІНИЙ, Т В  Н ІКО Л И  М ОЛИ ПО І . ь ;ш

долили І у«« вже зникли одна до одно), 
що часом, як мриидоться побути порізно, 
то аж суіуімс) якось їм стає. Тож зазвичай і 
бувають скрізь лише у своєму нерозлуч
ному тандемі. А на моє питання, як все 
такй вдається їм підтримувати такі друж
ні стосунки, в один голос відповідають: 
«Ну, а для чого ж сваритися?;..»

Юлія МУЗИКА 
Фото із домашнього 
архіву БУГАЙЧУКІВ

Маневичанок Надію та Тетяну Бугайчухів зазвичай можна поба
чити лише разом. Хтось їх сприймає за подружок, хтось -  за маму з 
донькою, а вони вже чверть століття -  свекруха й невістка!

Про навдивовижу дружніх 
Надію та Тетяну Бугайчуків ЙЙЙЙА 
розповів мені маневичанин &  
Петро Смусь, зауваживши, що 
вони і проживають разом, і гу
ляють, і в гості, і в усіх справах, 
і до лісу по гриби-ягоди йдуть 
тільки вдвох. А познайомившись 
із ними, й справді розумію, що ці 
жінки руйнують всі стереотипи 
про те, що відносини свекрухи й | | | |  
невістки -  як поле бою.

«Та якось ми із самого почаг- Я  
ку добре між собою поладнали, ' І-І 
а потім зрозуміли, що й взагалі 
не можемо одна без одної.. »,
-  посміхаючись, кажуть Надія ^  г 
Федорівна й Тетяна Іванівна. &Г 
Вони обоє родом із Четвертні, 
де їхні батьківські обійстя були 
майже по сусідству. Та хоч май
бутня свекруха і частенько наві- В |Н | 
дувалася з Маневич із синами в ЩШщА 
село, та вподобану молодшим Ш Ц ІЦ  
сином Олександром Тетяну по
бачила вперше вже як він до неї свата
тись вирішив піти.

-  Приїхали в село, а син каже: «Да
вай в гості до однієї дівчини сходимо...». 
Взяла якраз спечені пироги та й пішла 
з невісткою знайомитись, -  каже пані 
Надія.

- Тоді ще в Четвертні заведено було 
кликати на весілля ледь не все село. На
речена із дружкою, вбрані у вишиваний 
український одяг, ходили із двора в двір 
запрошувати гостей, а разом з ними бігав 
гурт допитливих дітлахів, - згадує Тетя

на Іванівна, яка і сама в національному
одязі обійшла своїх односельців, ґречно 
їм кланяючись й просячи їх панїони до 
неї на урочисту подію, А після ш лійкою й 
гучного весілля молоди дружина відразу, 
ж пішла в Маневичі в невістки,

Надія Федорівна згадує, що копи 
17-річною прийшла до своєї свекрухи у 
Ситницю в невістки, та її спочатку про
холодно сприйняла, бо мала на прямігі 
синові іншу дівчину. "Я ще тоді поду
мала: «Хай би там що, та якщо в мене 
будуть невістки -  ніколи їх не ображу...» 
-  ділиться жінка, в якої дві невістки і


