
До редакції «Відомостей» звернув-
ся наш постійний читач Ярослав 
Литвинюк. Нещодавно він без-
коштовно як пільговик отримав 
телетюнер — пристрій приймання 
сигналів цифрового телерадіомов-
лення. Проте той дав збій, і чоловік 
тепер не знає, як його налаштувати. 
Каже, довго шукав сервісний центр, 
одначе ніхто про такий не знає. То 
хто ж повинен ремонтувати теле-
тюнери, скільки це коштуватиме 
та який їхній гарантійний термін? 
Це сьогодні хвилює не одного 
споживача. Адже, крім тих, хто при-
дбав пристрої у магазинах за власні 
кошти, на Волині на отримання 
безкоштовних телетюнерів було 
подано 22 539 заяв. 

«Відомості» на своїх сторінках 
уже піднімали тему цифрового те-
лебачення. Зокрема, у статті «Без-
платне цифрове телебачення вияви-
лося не таким уже й безплатним» 
(16 серпня 2012 р.) ішлося про те, що 
в області є шість станцій цифрового 
мовлення: у Ковелі, Луцьку, Горохові, 
Нововолинську, Любешові та Шаць-
ку. Вони покривають 90% спожива-
чів. Є проблемні зони на Ратнівщині, 
поблизу Маневичів і на прикордонні 
Володимир-Волинського району, зо-
крема у місті Устилуг. 

Як зауважив директор Волин-
ської філії Концерну радіомовлення, 
радіозв’язку та телебачення Сергій 
Семерей, щоб усунути ці проблеми, 
у Маневичах і поблизу Нововолин-
ська планують звести ще дві вежі. 
Адже, за його словами, цифрове 
телебачення набуває популярності, 
а кількість приймачів, які вже на-
дійшли в Україну, перевищила два 
мільйони. 

— Є дві компанії, які офіційно 
виготовляють ці пристрої, — уточ-
нює Сергій Іванович. — Це Romsat 
і Strong Ukraine. У торговій мережі 
є лише дві моделі, що підтриму-
ють стандарт і кодування, прийня-
те в Україні, — це Strong SRT 8500 і 
Trimax TR-2012HD. На сайті в Інтер-
неті www.efirt2.tv можна знайти всю 

необхідну інформацію про цифрове 
телебачення й, зокрема, про сервісні 
центри. 

— Також споживачі нарікають, 
що не в кожному місці антена здатна 
прийняти сигнал через фізичні пе-
решкоди різного походження, — за-
уважуємо пану Сергію. 

— Правильно, тому ми ре-
комендуємо, — пояснює, — щоб 
обов’язково антена була зовнішня і 
щоб напрямок у бік телецентру був 
відкритим — без висотних будівель, 
тоді прийом буде якісним. 

А щодо гарантійного терміну, 
то, за словами фахівця, він повинен 
бути не менше одного року. 

Нам підтвердили у магазині 
«Фокстрот», де, зокрема, реалізують 
телетюнери Trimax (ціна — 535 гри-
вень), що гарантійний термін цих 
пристроїв — один рік. І якщо у по-
купця протягом цього терміну від-
бувається якась поломка, він звер-
тається у магазин, звідки пристрій 
відправляють у сервісний центр. 
Раніше такий був у Львові, а тепер 

є й у Луцьку за адресою проспект 
Волі, 17 (сервісний центр «Менс»). 
Сервісний менеджер Наталя Кузик 
зауважила, що до них майже через 
день звертаються споживачі з теле-
тюнерами цієї марки. 

— В основному через програм-
ний збій, — каже пані Наталя. — 
Заміна програмного забезпечення 
коштує 50 гривень. Але поки що 
ми всім ремонтували безкоштовно, 
адже ще року не минуло, як їх по-
чали встановлювати. Зараз тільки 
приймаємо ці пристрої, а на ремонт 
відсилаємо у Львів, хоча з часом пла-
нуємо здійснювати його тут. 

Телетюнери марки Strong також 
на Волині не ремонтують, однак тут 
є три пункти їх прийому: два у Луць-
ку (вул. Кравчука, 2а, ринок «Шанс», 
місце 53, тел. 0507094722; вул. Сена-
торки Левчанівської, 4, тел. 77-43-30) 
й один у Ковелі (вул. Брестська, 7, 
тел. 0681391909), де, як нас запевни-
ли, свої зобов’язання з ремонту ви-
конують у тижневий строк. 
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Події

У Луцьку на пошті 
вибухнула посилка 
На складі приватного підприємства з перевезень 
вантажів у Луцьку вибухнула посилка. Невеликий 
пакунок просто розірвало, на підлозі опинились 
два предмети, що схожі на бойові гранати-
«лимонки». Ніхто не постраждав, вантажники 
й очевидці дуже перелякалися. Наразі почато 
кримінальне провадження за фактом вибуху. 
Правоохоронці попередньо встановили, що у 
пакунку спрацював механізм для імітації шуму, 
який використовується в грі у пейнтбол. 

У Ковелі пройде чемпіонат 
Європи з мотокросу 
За рішенням конгресу Європейського 
мотоциклетного союзу (UEM) Україні надано 
право на проведення 1-2 червня 2013 року в 
Ковелі V, заключного, етапу чемпіонату Європи 
з мотокросу в класі Open. Враховуючи високий 
міжнародний рівень і загальнодержавне значення 
змагань, на прохання президента Федерації 
мотоциклетного спорту України Вадима Копилова 
облдержадміністрація надасть всебічну допомогу та 
підтримку в їх підготовці та проведенні. 

Телетюнери роздали, а сервісного 
обслуговування не забезпечили 
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Телегід

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 
23:50, 02:40 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»

06:45, 07:10, 07:30, 08:05, 09:10 
«Сніданок з 1+1»

07:25 М/ф «Бернард» 
10:00, 17:10 Т/с «Величне століт-

тя. Роксолана» 
12:10 Х/ф «Кавказька полонянка, 

або Нові пригоди Шурика» 


13:55, 03:25 «Не бреши мені - 3»
15:00, 04:15 «Сімейні мелодрами 

- 2»
16:00, 01:05 «Простошоу з Юрієм 

Горбуновим»
16:45 «ТСН. Особливе»
20:15 Т/с «Завтра буде завтра» 
22:45, 01:50 «Гроші»
00:05, 05:00 Т/с «Незабутнє» 

05:40 Х/ф «Хід у відповідь» 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 

з ІНТЕРом»
09:10 Х/ф «Зникла імперія»
11:20 Х/ф «Любити не можна 

забути»
13:35 Д/с «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським»
14:30 Міжнародний фестиваль 

гумору «Юрмала»
16:15 «Жди меня»
18:10 Т/с «Шлюб за запові-

том» 
20:00, 02:20 «Подробиці»
20:30 Т/с «Двадцять років без 

любові»
22:25 Т/с «По гарячих слідах 2»
00:25, 03:35 Д/ф «Друге пришестя 

Ванги»
02:50 Д/с «Жадібність»

05:35 «Чужі помилки. Згадати все»
06:20, 16:00 «Все буде добре!»
08:05, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:50 Х/ф «Троянда вітрів про-

щальних» 
11:40 «МастерШеф»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:00 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
21:00 Т/с «Метод Фрейда» 
22:25 «Детектор брехні - 3»
23:20 «Битва екстрасенсів»
00:25 Т/с «Доктор Хаус» 
01:20 Х/ф «Акселератка» 
02:50 «Найкраще на ТБ»
02:55 Нічний ефір

05:50 Служба розшуку дітей
06:00, 04:25 Світанок
07:00, 07:40 Ділові факти
07:10 Т/с «Леся+Рома»
07:50, 08:45, 12:45, 18:45 Факти
09:15, 19:20, 01:20 Надзвичайні 

новини
10:10 Х/ф «О, везунчик!»
12:15, 22:10 Т/с «Прокурорська 

перевірка»
13:00 Анекдоти по-українськи
13:10 Т/с «Бомбило»
14:55 Х/ф «Грозові ворота»
20:05 Т/с «Балада про бомбера»
23:15, 02:40 Свобода слова
02:10 ПроЦікаве

06:00, 05:10 Т/с «Фурцева. Леген-
да про Катерину» 

07:00, 17:00, 19:00, 03:25 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20, 13:50, 17:15 Т/с «Слід» 
10:00, 12:00 Т/с «Ви замовляли 

вбивство» 
15:35, 03:00 Щиросерде зізнання
16:00 Критична точка
18:00 Т/с «Нерівний шлюб» 
19:20, 03:45 «Говорить Україна»
20:00 Т/с «Кордон слідчого 

Савельєва» 
22:00 Х/ф «Мумія - 3: Гробниця 

Імператора Драконів» 
00:10 Т/с «У полі зору. Четвертий 

сезон» 
02:30 Т/с «Безмовний свідок - 

2» 
04:20 «Нехай говорять»

06:00 «Ранок на К1»
07:30 «Мультфільми»
09:50 Х/ф «Ігри в солдатики» 
11:50 Х/ф «Кіт у капелюсі»
13:15 «Пороблено в Україні»
14:30, 18:00 «Звана вечеря»
15:30 «КВК»
19:00 «Шопінг монстри»
20:00 «Лямур Тужур»
21:00 «Розсміши коміка»
21:50 Х/ф «Трансформери 3: 

Темний бік Місяця» 
00:45 Х/ф «Весільна вечірка» 
02:10 «Нічне життя»

06:00 СоюзМультфільм 
07:20 М/с «Годзілла» 
08:15, 20:10 «Убойне відео»
09:15 «Нереальні історії»
09:40 Х/ф «U-571» 
12:00 Т/с «Апостол» 
18:15 Т/с «Наркотрафік» 
20:35 «Помста природи»
21:00 Новини 2+2
21:25 «Шалене відео по-

українськи»
23:10 Х/ф «Полтергейст-2» 
01:00 Х/ф «Оголена зброя» 
02:35 «Дорожні війни»
03:50 Х/ф «Жменяки» 

07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
06:00 Новини

07:05, 10:15 «Доброго ранку»
10:40 «Контрольна закупівля»
11:10 «Жити здорово!»
12:05, 03:25 «Модний вирок»
13:15 «Доки всі вдома»
14:05 «Доброго здоров’ячка!»
15:00 Інші новини
15:20 «Час обідати!»
16:15, 19:40 «Зрозуміти. Про-

бачити»
16:40 «Хочу знати»
17:10, 03:00 «Ти не один»
17:35 «Дешево та сердито»
18:10, 04:20 Т/с «Нерівний шлюб»
20:10 «Давай одружимося!»
21:00, 02:05 «Нехай говорять»
22:00 «Час»
22:30, 05:10, 06:05 Т/с «Єсенін»
00:20 «Вечірній Ургант»
00:50 Нічні новини
01:05 «Владислав Галкін. Посмішка 

на пам’ять»

05:10 Т/с «Як сказав Джим»
05:55, 06:40 Очевидець. Шокуюче
06:35, 07:10, 07:40, 08:45 Підйом
07:30, 08:30, 19:00, 00:55 Репортер
09:00 Х/ф «П’ятий елемент»
11:40, 17:55, 20:50 Т/с «Вороніни»
13:20, 14:35 Kids Time
13:25 М/с «КітПес»
14:45, 15:45 Teen Time
14:50 Т/с «Друзі»
15:50 Т/с «Кадетство»
16:50, 21:55 Т/с «Світлофор»
19:25, 01:15 Спортрепортер
19:50 Т/с «Не плач за мною, 

Аргентино!»
23:00 Т/с «Щасливі разом»
00:00 Т/с «Щоденники вампіра 

2» 
01:25 Т/с «Еврика»
02:10 Т/с «Південна територія» 
02:50 Служба розшуку дітей
02:55 Т/с «Школа» 
03:20, 04:15 Зона ночі
03:25 Де ти, Україно?
04:20 Райські сади гетьмана 

Сагайдачного

06:00 Повітряні бої
06:50, 11:50 За мить до катастрофи
07:40, 13:40 Секрети науки
08:30 Таємні знаки
10:10, 21:50 Планета Земля
11:00 Д/ф «Стів Джобс»
12:40 Мегазаводи
14:30, 23:30 Загадки Всесвіту
15:20, 22:40 Сучасні дива
16:10 Хрестові походи
18:50, 04:40 Містична Україна
19:50 Шукачі
20:50 Д/ф «Ісак Халатніков»
00:20 Покер
01:10 Смартшоу
01:40 Таємнича Росія
02:20 Жива історія
03:00 Т/с «4исла»
05:20 Славетні генерали

06:00 «Легенди карного розшуку»
06:30 Х/ф «Акція» 
08:05 «Агенти впливу»
09:00 «Православні святі»
10:55 Т/с «Павутиння - 6»
14:55 Т/с «Сліпий - 3»
18:30 «Випадковий свідок»
19:00, 23:45, 02:00, 04:10 «Свідок»
19:30 Т/с «Літєйний»
21:45 Т/с «Криміналісти: мислити 

як злочинець» 
22:45 Т/с «CSI: Лас-Вегас» 
00:15 Х/ф «Поцілунок дракона» 


02:30 Т/с «Суто англійські вбив-

ства» 
04:45 «Уроки тітоньки Сови»
05:15 «Правда життя»

05:45 Радянські мультфільми
08:25 Х/ф «Казка про загублений 

час»
09:40 Х/ф «П’ятнадцятирічний 

капітан»
11:05 Х/ф «Не стріляйте в білих 

лебедів»
13:35 Х/ф «Шкільний вальс»
15:15, 20:10 Т/с «Дев’ять життів 

Нестора Махно»
17:15 Х/ф «Немає невідомих 

солдатів»
18:55 Х/ф «Батальйони просять 

вогню»
22:10 Х/ф «Людина дощу»
00:25 Х/ф «Робокоп 3»
02:05 Х/ф «Торпедоносці»
03:35 Х/ф «Солом’яний капе-

люшок»
05:35 Саундтреки

06:00 Приколи на перерві
06:05, 12:00 Т/с «Метод Лавро-

вої» 
07:00 Байдиківка
07:30, 08:25 М/с «Даша-дослід-

ниця» 
07:55 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с «Кремлівські курсанти» 


10:00 Т/с «Всі жінки - відьми» 
11:00 Т/с «Та, що говорить з при-

видами» 
12:55 У ТЕТа тато!
13:30 Т/с «Моя прекрасна 

няня» 
14:35, 20:30 Дайош молодьож!
15:35, 01:25 Вайфайтери
16:15 Т/с «Чемпіонки» 
17:15 10 кроків до кохання
18:20, 21:35 Одна за всіх
19:25 Богиня шопінгу
19:50, 22:25 Т/с «Вісімдесяті» 
22:00 Велика різниця
23:00 Дурнєв+1
23:25 Анекдоти
00:00 Т/с «Реальна кров» 
01:00 Твою маму!

05:15, 00:40 Світ зірок
06:00 Телеторгівля
07:00 Мультфільми
08:50 Сім’я від А до Я
10:15 Наше все
11:00, 19:35 Школа доктора 

Комаровського
12:15, 17:25 Жіноча форма
13:15, 22:05 Давай одружимося!
14:00, 20:20 Незіркове дитинство
14:55 Спеція
15:30 Таємниці шеф-кухаря
16:25, 23:00 Модний вирок
18:25 З білого аркуша
21:20 Іноземна кухня
00:00 Секрети долі
01:25 Колір ночі

06:00 «Доброго ранку, Україно!»
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00, 15:00, 18:20, 

01:20 Новини
06:10, 07:05, 23:10, 01:10 Спорт
06:20 Рецепти здоров’я
06:25 АгроЕра
06:30 Сміх з доставкою додому
07:15 Огляд преси
07:20 Гігабайт
07:25 Країна on line
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 «Хочу все знати»
08:15 Х/ф «Чаклунка». 16 с.
09:00 Підсумки тижня
09:35 221. Екстрений виклик. 

Тиждень
10:15 Т/с «Маруся»
11:45 Шеф-кухар країни
12:35 Право на захист
12:55 Темний силует
13:05 Діловий світ
13:10 Енергоблок
13:20 Х/ф «Тіні зникають опів-

дні». 1 с.
14:40 Вікно в Америку

15:10 Euronews
15:15 Наука
15:20 Діловий світ. Агросектор
15:25 І.Попович «Трембітар україн-

ської душі». 1 ч.
16:00 Х/ф «Вічний поклик». 7, 8 с.
18:30 Агро-News
18:45 Діловий світ
19:00 Сільрада
19:20 Криве дзеркало
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 Криве дзеркало
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:20 Кіно в деталях
00:15 Від першої особи
00:40 Поміж рядками
01:30 Про головне
02:00 ТелеАкадемія
03:05 Зірки гумору. В.Данилець, 

В.Моїсеєнко
04:00 Діловий світ. Агросектор
04:05 Т/с «Маруся»
05:35 Підсумки дня

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 ПЕРШИЙ КАНАЛ ЄВРОПА

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 25 лютого

У вівторок, 19 лютого, у Центрі 
кар’єри Східноєвропейського 
національного університету ім. 
Лесі Українки за сприяння служби 
зайнятості відбувся черговий 
ярмарок вакансій, приурочений 
Дню соціального партнерства. Як 
виявилося, такого роду заходи 
популярні як серед студентів, так 
і серед роботодавців. 

— Я представляю торгову 
марку «Пан Курчак», — розпові-
дає начальник відділу управління 
персоналом ТзОВ «Українські тор-
говельні мережі» Олена Конотова. 
— Реалізуємо м’ясну продукцію у 
власній мережі магазинів «М’ясна 
точка». Більшість наших вакан-
сій, звичайно, — це продавці, але 
є й офісні працівники. Нам не ви-
стачає менеджерів із персоналу, зі 
збуту, бухгалтерів із реалізації та 
економістів. Зараз є декілька ва-
кансій, а через рік буде ще більше. 
Студенти сьогодні активно ціка-
вилися нашими пропозиціями. 
Ось (показує. — Авт.) декілька ан-
кет заповнили, а дехто вже домо-
вився про співбесіду. 

Пані Олена розповіла, що їхнє 
підприємство давно співпрацює 
зі службою зайнятості й у них уже 
трудиться кілька чоловік, із якими 
познайомилися саме на таких яр-
марках вакансій. 

— Молодих людей не боїтеся 
брати на такі відповідальні поса-
ди? — цікавимося. 

— Ризик є, — пояснює, — але 
в основному підходило до мене 
багато студентів-заочників, які 
вже мають досвід роботи, якісь 
елементарні навики, скажімо, 
комп’ютерного складання, бухгал-
терії. До того ж однозначно краще 
навчити, ніж перевчати людину. 

Працівників для своїх підпри-
ємств на ярмарку також шукала 
швейна фабрика «Лілус», зокрема 
конструктора та менеджера зі збу-
ту. Фірма, яка здійснює бухгалтер-
ський, податковий облік, шукала 
бухгалтерів, однак була вимога 
— знання англійської мови. Во-
линський науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою 
цікавився студентами, які змо-
жуть працювати на посадах інже-
нерів-землевпорядників, агроно-
мів і геодезистів. 

Присутній на заході заступник 
генерального директора ПАТ «Во-
линь-Авто» Микита Лебедюк зі-
знався, що є постійним учасником 
таких ярмарків. 

— На нашому підприємстві 
працюють фахівці, яких ми зна-
йшли саме тут, — каже Микита 
Савович. — На сьогодні у нас від-
крита робітнича вакансія слюсаря, 
але я студентам пояснюю, що у 
перспективі вакансії можуть бути 
економічного напрямку, менедж-
менту.

Пов’язати свою професійну 
долю з цим підприємством планує 
студент 4-го курсу Інституту еко-
номіки та менеджменту Дмитро. 
Він якраз бесідував про можливу 
перспективу працевлаштування 
на «Волинь-Авто». 

Цього ж дня тему працевла-
штування обговорювали у Рожи-
щенському коледжі Львівського 
національного університету вете-
ринарної медицини та біотехно-
логій ім. С. З. Гжицького. Для сту-
дентів 4-го курсу технологічного 
відділення громадське об’єднання 
«Волинські перспективи» спіль-
но з центром зайнятості провело 
тренінг на тему «Новітні інформа-
ційні технології — ключ до успіху 
в пошуку роботи», де йшлося про 
те, як правильно складати резюме 
і як його презентувати за допомо-
гою мережі Інтернет. 

Людмила ШИШКО 

У Східноєвропейському університеті 
студентам пропонували вакансії 


