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Нова територія 3G від Vodafone
У квітні 3G-мережа Vodafone 
Україна продовжувала стрімко 
розширювати своє покриття, 
охопивши такі населені пункти: 

Волинська область
Луцький район:  м.Ківерці,  
смт Любешів, с. Підгайці 
Рожищенський район: с. Топільне 
Шацький район: смт Шацьк, с. Світязь.

Івано-Франківська 
область
Долинський район: с. Вигодівка,  
с. Гошів, с. Княжолука, с. Тяпче; 
Калуський район: с. Голинь,  
с. Довге-Калуське, с. Тужилів; 
Косівський район:  с. Яворів; 
Рожнятівський район:  
с. Брошнів, с. Брошнів-Осада, Сваричів; 
Тисменицький район: м. Тисмениця,  
с. Лисець; с. Підбережжя при Болехові. 

Київська область 
Броварський район: м. Баришівка,  
м. Березань, м. Бориспіль, м. Бровари; 
с. Рожни; Вишгородський район:  
м. Васильків, м. Вишгород, с.Гаврилівна 
Фастівський район: смт Згурівка,  
смт Борова, м. Обухів, м. Макарів,  
м. Переяслав-Хмельницький,  
м. Яготин, Бородянський район:
смт Немішаєве.

Миколаївська область
Жовтневий район: с. Галицинове,  
с. Лимани, с.Воскресенське,  
с. Харчатівка;  
Миколаївський район:  
с. Кир'яківка, с. Весняне;  
м. Снігурівка.

Тепер абоненти перелічених міст та сіл 
теж можуть користуватися справжнім 
3G з простими тарифами Vodafone.

Детальна інформація про 3G-покриття на сайті  
Vodafone.ua

http://vodafone.ua
https://www.vodafone.ua/uk/privatnim-kliyentam/3g-internet
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Найвищі швидкості 3G в Одесі 
забезпечує Vodafone
В Одесі найбільша швидкість 
завантаження даних доступна 
абонентам Vodafone – в умовах 
реального навантаження мережі 
максимальна швидкість передачі 
даних  сягає 40 Мбіт/с. 

Середня швидкість, з якою одеські 
абоненти Vodafone завантажують 
дані, складає 10 Мбіт/с.  

Крім швидкісних параметрів,  
виміри показали, що мережа 
Vodafone частіше інших 
використовується абонентами  

для завантаження «важкого» 
контенту - близько 70% переданих 
даних завантажуються  
зі швидкістю понад 3 Мбіт/с.

Заміри швидкості проводилися в 
мережах всіх мобільних операторів 
в умовах реального навантаження 
мереж протягом квітня 2016 року 
незалежною компанією  
ТОВ «НТЦ« ОМНІС », яка є органом 
з оцінки відповідності, згідно з 
вимогами ДСТУ ISO / IEC 17025: 
2006 в сфері визначення показників 
якості телекомунікаційних послуг.

Максимальна швидкість завантаження даних  
сягає 40 Мбіт/с.

http://vodafone.ua


Науковий конкурс Tech Today Awards

Якщо вам цікаві  інновацій, 
винаходи та відкриттями, 
обов’язково візьміть участь  
у конкурсі Tech Today Awards.  

Так ви зможете зробити внесок  
у популяризацію української  
науки, водночас просвітити  
і зацікавити читачів.  

До того ж, маєте чудову нагоду  
виграти приз – iPhone 6S  
і можливість взяти інтерв’ю  
у самого Бориса Патона.

Детальніше про конкурс на веб-
сторінці: http://today.vodafone.ua/
posts/tech-today-awards- zrobimo-
ukrayinsku- nauku-bestselerom
До речі, ви можете допомогти іншим 
дописувачам отримати проміжний 
приз – квитки на концерт  
«Океан Ельзи». 
Для цього достатньо схвалити  
статті інших авторів  на конкурс,  
які розміщені за посиланням  
http://today.vodafone.ua/posts/
category/awards, натиснувши 
розміщену під нею кнопку like. 

Виграй 
квитки 
на ОЕ!

Наука може бути джерелом доходів, слави  
і натхнення. Про це свідчить досвід роботи 
багатьох учених, а також реалізація проекту 
Tech Today Hub, який знайомить з діяльністю 
українських науковців. Однак необов’язково 
бути вченим, щоб відчувати позитивні емоції 
від  розширення людського  пізнання.  
Для цього лише потрібно написати  
про науку для конкурсу Tech Today Awards.

Цікавишся наукою? 
Отримай iPhone 6S!

Гарячі новини
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Вітчизняна наука на de:coded – 
фестивалі комп’ютерного мистецтва 

У Львові стартує фестиваль комп’ютерного 
мистецтва de:coded, який триватиме  
з 3 по 5 червня у місцевому Палаці мистецтв. 
De:coded – це виставки, перегони роботів  
і дронів, виступи науковців-інноваторів  
і креативників, змагання програмістів  
та ігроманів, концерт на терменвоксах, 
численні воркшопи – все, чим може  
вразити сучасна IT-індустрія.

На цьому заході будуть присутні 
також і українські учені. 
Відвідувачі de:coded зможуть 
познайомитися з найцікавішими 
їх проектами, розробки яких 
представить Tech Today Hub http://
today.vodafone.ua/posts/category/
main/news/techtoday-hub.

Співорганізатор заходу Ігор Кривий 
залюбки відповів на декілька наших 
запитань. 
 
Ігоре, з якою метою  
проводиться цей захід? 

Цей захід ми вирішили провести 
з метою розвитку вітчизняної 
IT-екосистеми. В Україні наразі 
функціонує значна кількість 
IT-компаній, та майже всі вони 
працюють на аутсорс. Український 
продукт власне мало хто виготовляє, 
хоча потенціал в українських 
програмістів величезний. 

Яким чином, на Вашу думку, 
фестиваль сприятиме розвитку 
вітчизняної ІТ-індустрії?

Під час заходу ми розраховуємо на 
налагодження нових контактів між 
його учасниками – програмістами, 
митцями, бізнесменами та 
науковцями. Адже інновації 
з’являються саме на перетині різних 
напрямків діяльності. У зв’язку  
з цим, дуже важливо організувати 
спілкування фахівців відповідних 
різноманітних галузей з можливістю 
їх подальшої взаємодії.  
Саме такі заходи сприяють 
налагодженню контактів між 
талановитими фахівцями-
інноваторами та ефективними 
спонсорами.  
Тому на таких зустрічах завжди 
присутні представники великих  
ІТ-компаній, які таким чином 
здійснюють пошук нових ідей і 
цікавих перспективних проектів. 

http://vodafone.ua
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Скільки учасників,  
на Вашу думку, відвідають 
цьогорічний de:coded? 

Думаю, близько 5 тисяч відвідувачів. 

І хто ці відвідувачі?

В основному це люди, які  
цікавляться розвитком ІТ-індустрії.  
Когось зацікавлять і стануть у пригоді 
воркшопи і виступи, хтось отримає 
конкретний зиск – знайомства та нові 
ідеї, а хтось – просто розважиться. 
Адже під час цього заходу заплановано 

багато концертів, виставок і змагань. 
Буде навіть дитяча зона. 

Ви звернулися до Vodafone  
Україна щодо співпраці.  
Будь ласка, декілька слів про це.

Vodafone Україна надасть допомогу 
з виступами науковців. Ця компанія 
ефективно розвиває свій проект 
Tech Today Hub, завдяки якому 
співвітчизники дізнаються про 
досягнення наших науковців.  
У Vodafone Україна склалися хороші 
взаємовідносини з науковцями. 

Сподіваємося, вона допоможе 
організаторам фестивалю 
комп’ютерного мистецтва  
de:coded познайомити його 
учасників і гостей з науковцями. 
Хочемо, щоб про наших учених 
більше знали.

Який внесок очікується  
на de:coded від науковців?

Щонайменше – нові ідеї. Взагалі наші 
вчені створюють унікальні продукти, 
але, на жаль, вони не відомі 
широкому загалу. У всьому світі наші 
науковці користуються великим 
попитом і повагою, їх намагаються у 
різний спосіб залучити до співпраці, 

то у вітчизняній індустрії просто 
необхідно використовувати їхні знання 
і досвід. З іншого боку,  
на нашому фестивалі вчені можуть 
і для себе багато чого взяти. 
Наприклад, спеціальні воркшопи  
від стартап-акселератора GrowthUp, 
або бізнес-ментори підкажуть,  
як краще розвивати винахід,  
знаходити практичне застосування 
вже створеному продукту. 
Та й під час своїх виступів науковці 
можуть отримати корисний зворотний 
зв'язок від слухачів.

Детальніше про фестиваль  
на веб-сторінці http://decoded.org.ua
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При наборі телефонного номера 
на сучасному смартфоні цифри 
на клавіатурі розміщені таким 
чином, що першою йде одиниця,  
а нуль – останнім, після дев’ятки.  

Це не дизайнерська забаганка,  
а спадок від аналогових телефонів.
На початку ери дротового зв’язку 

використовувалися так звані 
декадно-крокові автоматичні 
телефонні станції (АТС).  
У них механізм фізично шукав дріт 
абонента, якому телефонували.  
При цьому він покроково перебирав 
рядки та стовпчики. Кожна набрана 
цифра в телефонному номері 
означала, скільки кроків необхідно 

було пройти машині. У слухавці  
це проявлялося як гудки. 
Нуль кроків зробити не можна,  
це означало б телефонувати  
самому собі. Тому в таких декадно-
крокових АТС нуль насправді 
означав десятку – десять кроків. 
Саме через це в номеронабирачі  
він розміщується після дев’ятки.

ЗНАЄТЕ 
ЧОМУ

…В НОМЕРОНАБИРАЧІ 
НА МОБІЛЬНОМУ 

ЦИФРА 0 
ЙДЕ ПІСЛЯ 9?

http://vodafone.ua

