
Велолюбитель Сергій Ройко нещо-
давно повернувся з півдня Франції, 
де брав участь у веломарафоні Le 
1000 Du Sud. Менше як за три дні 
хлопець подолав тисячу кілометрів 
гірськими дорогами, при цьому, 
каже, завдяки позитивному мо-
ральному налаштуванню, екстре-
мальна мандрівка його зовсім не 
втомила, а, навпаки, дала поштовх 
до нових досягнень. 

Як і більшість дітлахів, у дитин-
стві Сергій катався на ровері, але 
тоді не думав, що двоколісний друг 
заведе його так далеко. Близько 
трьох років тому шукав, яким видом 
спорту зайнятись, тут друзі й пора-
дили почати крутити педалі. 

— Робота у мене, так би мовити, 
сидяча, тож вирішив, що потрібно 
більше рухатися, зайнятись якимось 
спортом. Спершу захопився кара-
те, але збагнув, що це не для мене. 
Якось друзі порадили почати ката-
тись на велосипеді. Так як вони вже 
давно цим захоплювались, то і мене 
швидко втягнули. Їздити мені дуже 
сподобалось, через трохи почав ви-
пробовувати себе на довгі дистанції, 
починав із 100 кілометрів за день, 
потім збільшував відстань, старався 
поєднувати спортивне загартуван-
ня з мандрівками. В травні з дру-
зями катались узбережжям Криму, 
об’їхали весь Південний берег. Іноді 
вибираємось у Карпати, щоб поїзди-
ти гірськими стежками, — розпові-
дає Сергій. 

Хлопець є учасником рандонер-
ського руху — спільноти велолю-
бителів, які постійно беруть участь 
у різних бреветах (марафонах). Так, 
минулого року в Львові відділення 
Паризького клубу відчайдушних 
проводило серію бреветів на 200, 
300, 400, 600 кілометрів. Звісно, Сер-
гій не міг пропустити таку подію і 
разом ще з сотнею українців про-
їхав ці дистанції. В межах цього руху 
проводився і нещодавній марафон 
Le 1000 Du Sud у Франції. До участі в 

ньому лучанин готувався цілий рік. 
Розповідає, щодня, повертаючись із 
роботи, одягав спортивну форму, сі-
дав на велосипед і їхав за межі міста. 

— Плануючи поїздку на мара-
фон, я вирішив ще й помандрувати. 
Тож прилетів до Мілану на кілька 
днів раніше і звідти їхав велосипе-
дом до Франції. Це, крім нових вра-
жень, дало можливість поліпшити 
свою форму, підготуватися до мара-
фону, — ділиться велосипедист. 

Сама ж велогонка стартува-
ла 4 вересня у містечку Каркес, що 
поблизу Провансу. Щоб подолати 
1000 кілометрів гірськими доро-
гами, сюди з’їхалися велолюбителі 
ледь не з усього світу, а от єдиним 
представником України був Сергій. 
Він розповідає, що організатори зу-
стріли всіх дуже тепло, пригощали 

учасників бревету прованськими 
сирами, багетами, а хто хотів, то 
міг навіть скуштувати трохи сухого 
червоного вина, оскільки воно виво-
дить із м’язів молочну кислоту. 

— Впродовж усього маршруту 
потрібно було відмічатись на контр-
ольних пунктах. Часто вони були 
в містечках, де треба було зайти в 
мерію чи в магазин і просто поста-
вити на свій листок штамп. А десь 
п’ять пунктів було заховано в горах. 
На деякі перевали доводилося під-
німатися досить високо, один із них 
був заввишки 2400 метрів. Але я їх 
дуже чекав, бо там зустрічали з гаря-
чим молоком, шоколадом, кавою й 
обов’язково з багетами, — сміється 
хлопець. 

Під час гонки Сергій здружився 
з багатьма такими ж прихильника-

ми велоїзди, як сам. Особливо по-
товаришував із хлопцем із Півден-
ної Африки, з яким навіть ділився 
спальником, бо він не розрахував, 
що в горах може бути так холодно. 
Кілька разів професійні спортсмени 
не давали Сергію зійти з дистанції, 
постійно підбадьорювали проїхати 
ще 100 км і лише тоді поспати. Так, 
тисячу кілометрів лучанин подолав 
за 60 годин, із яких подрімати по-
щастило лише шість. 

— Я себе дуже добре морально 
налаштував, тож під час марафону 
здоров’я не підвело і все було гаразд. 
Зрозумів, що для таких випробувань 
психологічна готовність не менш 
важлива, як фізична. Зробив і деякі 
висновки: на наступний марафон ві-
зьму вдвічі менше речей, натомість 
детальніше розпланую маршрут, 
щоб поповнювати запаси по дорозі, 
— каже Сергій Ройко. 

Нині ж Сергій починає го-
туватися до марафону Па-
риж — Брест — Париж, який про-
йде у 2015 році. Хлопець надіється 
легко проїхати ці 1200 кілометрів 
і поповнити свій багаж ще одним 
рандонерським значком. 

Ольга УРИНА 
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29 вересня у Луцьку 
відбудеться виставка собак 
29 вересня, в неділю, на стадіоні, що на вулиці 
Писаревського (КЗ ДЮСШ №2) у Луцьку, відбудеться 
виставка собак усіх порід. Захід організовує Центр 
собаківництва «Любарт» Луцького міського осередку 
Кінологічної спілки України. 

На Прикарпатті 40 весілян 
побили даішників 
22 вересня, близько третьої години ночі, в селі Великий 
Ключів під час патрулювання троє працівників ДАІ 
зупинили мотоцикл, який їхав без номерних знаків. При 
складанні протоколу між працівниками ДАІ та місцевими 
жителями стався конфлікт, повідомили у прес-службі 
прокуратури Івано-Франківської області. В «розбірках» 
узяли участь близько 40 осіб, які неподалік святкували 
весілля. До прибуття на місце події слідчо-оперативної 
групи зловмисники зникли. Досудове розслідування 
триває, встановлюються особи, які спровокували бійку. 
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Сергій Ройко під час велопоїздки

Телегід

06:00 «ТСН-Тиждень»
06:45, 07:10, 08:10 «Сніданок 

з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 23:25, 

03:10 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»

08:05 «Економічна правда»
09:05 Т/с «Сила. Повернення 

додому» 
11:00 Х/ф «Його кохання» 
15:00 Т/с «Тисяча і одна ніч» 
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Cила. Повернення 

додому» 
20:15, 01:40 Т/с «Любов та по-

карання» 
22:15, 05:00 «Гроші»
23:40, 03:25 Х/ф «Порок на екс-

порт» 

05:00 Т/с «Я подарую собі диво»
06:30, 07:10, 07:35, 08:10, 08:35 

«Ранок з ІНТЕРом»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 17:50 Новини
09:10 Т/с «Шулер»
11:15, 12:20 Т/с «Слідство вели... 

з Леонідом Каневським»
13:30 «Судові справи»
14:35 «Сімейний суд»
15:40 «Жди меня»
18:00 «Стосується кожного»
19:00 Т/с «Дельта»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Дурна кров»
22:30 Т/с «Безодня»
00:40 Х/ф «Місія нездійснен-

на» 
02:25 Д/ф «Лайма - латиською 

щастя»
03:30 Т/с «Дві миті кохання»

05:40 «Чужі помилки. Обличчя під 
маскою»

06:20, 16:00 «Все буде добре!»
08:05, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:40 «Зіркове життя. Бездітні за 

власним бажанням»
10:40 «Зіркове життя. Помста по-

жіночому»
11:40 «Один за всіх»
12:55 Х/ф «Діамантова рука» 
15:00 «Звана вечеря»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:10 «Куб - 4»
22:25 «Детектор брехні - 4»
23:35 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
00:35 Т/с «Доктор Хаус» 
01:35 Х/ф «Служили два това-

риші» 

05:00 Служба розшуку дітей
05:10 Світанок
06:15, 07:25 Ділові факти
06:20 Економічний інтерес
06:30 Т/с «Таксі»
06:50 Т/с «Леся+Рома»
07:35, 08:45, 12:45, 18:45 Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Анекдоти по-українськи
10:25 Головна програма
12:05, 13:00 Т/с «Небо у вогні»
20:10 Т/с «Морські дияволи»
22:10 Четверта вежа
23:10, 03:15 Свобода слова
01:10 Х/ф «Професіонал» 

06:00 Т/с «Злочин буде роз-
крито» 

07:00, 09:00, 17:00, 19:00, 03:00 
Події

07:30 Щиросерде зізнання
08:00 Т/с «Подружжя»
09:10 Т/с «А сніг кружляє» 
13:00 Люблю! Чекаю!
14:00, 17:20 Т/с «Слід» 
16:00, 04:00 Критична точка
18:00 Т/с»-Поцілуй!» 
19:20, 03:20 «Говорить Україна»
20:00 Т/с «Берегова охорона» 
22:50 Х/ф «Форсаж 5» 
01:25 Х/ф «Дев’ять ярдів-2» 
04:45 Срібний апельсин

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми» 
10:50 Х/ф «Школа виживання» 
12:50 «Шалене весілля»
13:50 «КВК»
16:00 «Вечірній квартал»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел і Решка»
20:00 Т/с «Моя прекрасна 

няня» 
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Спіймай мене, якщо 

зможеш» 
00:55 Х/ф «Телеведучий» 
02:20 «Нічне життя»

06:00 Мультфільми 
06:50 Х/ф «Розжалуваний» 
08:45 Т/с «Я - охоронець» 
16:50 ЧУ 11 Тур. Арсенал - Севас-

тополь
19:00 Т/с «Меч» 
21:00 Новини 2+2
21:25 «ДжеДАІ»
22:00 Х/ф «І цілого світу за-

мало» 
00:30 Х/ф «Чужий проти хижака» 


02:10 Х/ф «Карпатське золото» 
03:40 Х/ф «Таємниця Чингісхана» 



05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 04:00 
Новини

05:05 «Доброго ранку»
08:15, 17:45 Т/с «Домробітниця»
08:45 «За і проти»
09:35 «Контрольна закупівля»
10:00 «Жити здорово!»
11:15, 01:25 «Модний вирок»
12:10 «Доброго здоров’ячка!»
13:00 Інші новини
13:20 «Час обідати!»
14:15 «Істина десь поруч»
14:30, 02:15 «Найкращий чоловік»
15:20 Т/с «Ясмін»
16:10 «У наш час»
17:00 Вечірні новини
18:10, 00:25 «Давай одружимося!»
19:05, 23:30 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30, 03:15, 04:05 Т/с «Розвід-

ниці»
22:15 «Вечірній Ургант»
22:45 Нічні новини
22:55 «Слід»

05:30, 06:10 Teen Time
05:35 Пекельне побачення
06:15, 13:25 М/с «Губка Боб»
07:00, 07:35, 08:35 Підйом
09:00 Х/ф «Троя»
12:10, 18:00, 20:00 Т/с «Вороніни»
13:20, 14:30 Kids Time
14:50 Т/с «Друзі»
16:00 Шафа
16:55, 00:15 Т/с «Бальзаківський 

вік»
19:00, 00:05 Репортер
19:15 Абзац!
21:00 Т/с «Останній з Магікян»
22:00 Співай, якщо зможеш
23:25 Т/с «Світлофор» 
01:10 Т/с «Іствік» 
02:05 Т/с «Межа» 
02:45 Служба розшуку дітей
02:50, 03:50 Зона ночі
02:55 Драй Хмара останні сторінки
03:20 Мольфар
03:55 Розквіт українського кіно
04:55 Зона ночі Культура
05:00 Мовчазне божество
05:10 Жар-птиця

06:00 Технології їжі
06:40 Машини: як це працює
07:30, 11:00 Вбивчі інстинкти
08:20, 14:00 Сучасні дива
09:10, 13:00 Історія світу
10:10, 05:30 У пошуках пригод
12:00, 23:30 Загадки Всесвіту
15:00, 18:50 Дивна справа
16:00, 19:40 Гучна справа
17:00, 20:40 У пошуках істини
18:00 Д/ф «З метою справедливос-

ті. Підводник Грищенко»
21:40 Д/ф «Космонавт Нелюбов»
22:30 Очима пінгвінів
00:30 Покер
01:20 Гордість України
02:10 Т/с «4исла»
02:50 Бандитська Одеса
03:40 Містична Україна
04:20 Намедни
05:00 Зроблено в СРСР

05:40 Х/ф «Цілком пропащий» 
07:15 Х/ф «Одиночне плавання» 


08:50, 02:50 «Агенти впливу»
09:30 «Лохотрон»
10:00 Х/ф «Без особливих при-

кмет»
11:50 Т/с «Матусю, я кілера 

люблю»
15:40 Т/с «По гарячих слідах - 2»
19:00, 01:20, 04:10 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів»
21:30 Т/с «Елементарно» 
22:30 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 9» 
23:30 Т/с «Менталіст - 5» 
00:30 Т/с «Закон і порядок» 
01:50 «Речовий доказ»
04:40 «Правда життя»
05:10 М/ф «Дім, який побудував 

Джек»
05:20 М/ф «Подарунок для най-

слабшого»

05:45 Радянські мультфільми
09:05 Х/ф «Вулиця повна неспо-

діванок»
10:25, 11:20 Т/с «Уокер, техась-

кий рейнджер»
12:15, 20:40 Т/с «Звіробій»
14:05 Х/ф «Його звали Роберт»
15:35 Х/ф «Шкільний вальс»
17:25 Х/ф «Преферанс по 

п’ятницях»
19:10 Х/ф «Особливо небез-

печні»
22:30 Х/ф «Каїр-2» викликає 

«Альфу»
00:05 Х/ф «Майор Вихор»
01:15 Х/ф «Презумпція неви-

нності»
02:40 Х/ф «Перший день миру»
04:15 Х/ф «День щастя»

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята-твійнята
07:30 М/с «Даша-дослідниця» 
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Шоу Гарфілда» 
09:00, 16:00 Т/с «Маленькі 

таємниці» 
11:00 Т/с «Та, що говорить з при-

видами» 
12:50 Гарячі мамусі
13:55 Богиня шопінгу
18:00 Любов з майбутнього
19:00 Моду народу
20:00 Віталька
22:00 У ТЕТа в Інтернеті
22:30 Русо туристо
23:00 Дурнєв+1
23:40 Т/с «Секс і місто» 
00:20 Чортиці в спідницях
00:45 Теорія зради
01:40 Твою маму!
02:30 До світанку

05:30 Розумна грядка
05:55 Дачні історії
06:45 Телеторгівля
07:35, 13:10, 21:15 Мультфільми
10:10, 10:55, 19:50 Школа доктора 

Комаровського
11:20, 15:00 Справа смаку
12:20, 16:00 Жіноча форма
18:00, 21:40 Т/с «Тетянин день»
23:35 Незіркове дитинство
00:25 Глянець
01:10 Колір Ночі

06:00 Православний календар
06:05, 07:00, 08:00, 12:00, 15:00, 

18:20, 01:20, 03:00, 03:45 
Новини

06:10, 07:05, 08:05, 23:15 Спорт
06:15 Криве дзеркало
07:20 Країна on line
07:25 Ера бізнесу
07:35 Док. фільм «О.Збруєв. Не-

велика перерва». 1 ч.
08:20 Док. фільм «О.Збруєв. Не-

велика перерва». 2 ч.
08:45 Корисні поради 
09:00 Підсумки тижня
09:50 Офіційна хроніка
10:05 Т/с «Таємниця старого 

мосту»
12:10 Діловий світ
12:25 Без цензури
12:50 Околиця
13:15 Головний аргумент
13:25 Кабмін: подія тижня
13:45 Контрольна робота
14:10 Право на захист
14:30 Темний силует
14:40 Вікно в Америку
15:15 Euronews
15:20 Діловий світ. Агросектор

15:25 Життя на рівних
15:30 Аудієнція. Країни від А до Я
16:00 Фольк-music
17:15 Спецпроект до Дня уси-

новлення
18:35 Фінансова перспектива
18:45 Діловий світ
19:05 Останнє попередження
19:25 Агро-News
19:40 Сільрада
19:55 Дорослі ігри
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:35 Світ спорту
21:45 Бенефіс Н.Шелепницької
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:25 Від першої особи
23:50 Худ. фільм «Бомж». 1 с.
00:35 На слуху
01:40 Про головне
02:00 ТелеАкадемія
03:15 Діловий світ. Тиждень
03:55 Доки батьки сплять
04:20 «Нащадки» з Н.Рибчинською 

та К.Гнатенком
05:20 Служба розшуку дітей

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 ПЕРШИЙ КАНАЛ ЄВРОПА

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 30 вересня

Велосипедист із Луцька намотав 1000 
кілометрів узбережжям Франції 

У Луцькому районі 
оновили дитячий 
садок 

У селі Одеради Луцького ра-
йону відбулось урочисте 

відкриття після капітального ре-
монту дошкільного навчального 
закладу. Там виховується 25 ді-
ток. 

Кошти на оновлення садочка 
виділяли з обласного та місцево-
го бюджетів, також допомагали 
спонсори. Інвестиції з усіх дже-
рел фінансування сягнули май-
же півмільйона гривень. 

Зокрема, за гроші меценатів 
дитсадку купили нові меблі, по-
суд, білизну, облаштували ігрові 
майданчики, замінили дев’ять 
вікон й оновили електропровод-
ку. 

Заступник голови Волин-
ської ОДА Олександр Курилюк 
привітав громаду з радісною по-
дією. 

«З 1997 року в навчально-
му закладі через різні причини 
оновлення не відбувалось. Од-
нак сьогодні садочок модернізу-
вали, створили дітям умови для 
повноцінного розвитку, охопили 
їх різними формами підготов-
ки до навчання у школі. І таким 
нині є президентське завдання», 
— зауважив він. 


