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Безвізовий режим відкриває 
українцям Європу:

За даними туроператорів,  
упродовж останнього року  
потік українців за межі нашої  
країни збільшився на 40%.  
А для літнього сезону, що ось-ось 
розпочнеться, характерним буде і 
зміна напрямів подорожування – 
туристи віддаватимуть перевагу 
європейським містам натомість 
курортів Єгипту й Туреччини. 
Схвалений ЄС безвізовий режим 
для України відкриває нашим 
громадянам кордони і надає 
можливості подорожувати 
і пізнавати світ, водночас 
заощаджуючи кошти і завжди 
залишаючись на зв’язку. 

Найближчим часом, на думку 
директора Центру розвитку 
туризму України Володимира 
Царука, кількість туристів до 

Європи зросте на 30%. Адже багато 
любителів мандрувати і зарубіжного 
відпочинку вирішили почекати  
і заощадити кошти на вартості  
візи (а це приблизно 60 євро).  
А директор автобусного перевізника 
Busfor Україна Олександр 
Павлович стверджує, що за три-
чотири роки туристичний потік у 
цьому напрямку зросте на 50%.

СПІВВІТЧИЗНИКИ 
МОЖУТЬ 

САМОСТІЙНО 
ПЛАНУВАТИ СВОЇ 

ПОДОРОЖІ ТА 
ЗАВЖДИ БУТИ  

НА ЗВ’ЯЗКУ
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Швидко й недорого 

Дійсно, Європі є що запропонувати туристам. 
Авіакомпанії-лоукостери за лічені години і 
кілька десятків євро залюбки надають свої 
послуги. Тобто незабаром провести вихідні 
в західноєвропейському місті для багатьох 
українців стане звичайною справою. 

WizzAir, приміром, продає квитки з Києва до 
Лондона всього за 1669 грн, до Нюрнберга 
– за 1099 грн, а Гданська – за 829 гривень. 
Ірландський лоукостер Ryanair пропонує 
злітати до нідерландського Ейндховена за 35 
євро, до Лондона – за 30 євро, а Манчестера 
чи Стокгольма – за 25 євро. Навіть традиційні 
авіаперевізники знижують ціни. Українська МАУ 
доставить до Афін і назад за 3830 грн, до Відня – 
за 3900 грн, до Будапешта – за 2640 гривень. 

Тим, хто віддає перевагу автотранспорту, цікаво 
буде знати, що зі Львова до Кракова можна 
дістатися автобусом за 6,5 годин, а вартість 
квитка складе від 330 грн в один кінець; до 
Праги – за 16 годин і квиток обійдеться у 750 
гривень. Якщо ж мандрувати автомобілем,  
то зі Львова до Кракова можна добратися  
за 4 години, а до Праги – за 10 годин.  

До того ж, можна суттєво заощадити, якщо вдатися 
по послуг сервісу BlaBlaCar. За попередніми 
підрахунками, подорож до колишньої польської 
столиці обійдеться в 200 грн, а нинішньої чеської 
столиці – понад 500 гривень. За 6,5 годин можна 
доїхати із Ужгорода до прекрасного Будапешта; 
ще півтори години – і ви у казковому Відні. 

Туризм на зв’язку
Міжнародний роумінг від Vodafone дозволить 
спокійно насолоджуватися подорожуванням  
і новими емоціями, не переймаючись зайвий  
раз за зв'язок. Все, що вам потрібно, – обрати  
одну із пропозицій.

«Роумінг, як вдома»

Послуга «Роумінг, як вдома» надає привабливі 
роумінгові тарифи упродовж тижня і діє в Польщі, 
Чехії, Румунії, Іспанії, Албанії, Великій Британії, 
Греції, Ірландії, Італії, Мальті, Нідерландах, 
Німеччині, Португалії, Угорщині та Франції. 

Із послугою «Роумінг, як вдома» у тарифі  
Red S за 120 грн можна отримати 100 хвилин 
вхідних дзвінків із будь-яких операторів світу та 
для дзвінків на  номери Vodafone Україна, 120 МБ 
мобільного інтернету, 100 SMS. 

У тарифі Red M за 180 грн надається 140 хвилин, 
180 МБ мобільного інтернету та 140 SMS.  

У тарифі Red L за 360 грн доступно 300 хвилин, 
360 МБ інтернету, 300 повідомлень.

У всіх тарифах із послугою «Роумінг, як вдома» 
дзвінки на інші мережі України, та по країні 
коштуватимуть 10 грн/хв. Вартість хвилини  
в інші країни складає  50 грн/хв. 50 грн/хв. 
Замовити послугу можна за кодом *600#.
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«Польща, як вдома, на день»  
та «Польща, як вдома, на місяць»

При плануванні поїздки до Польщі варто 
скористатися спеціальною пропозицією 
Vodafone для цієї країни. Йдеться про послуги 
«Польща, як вдома, на день» та «Польща,  
як вдома, на місяць». Перша за 20 грн/день 
надає 20 хвилин дзвінків на номери Vodafone 
Україна, а також вхідних дзвінків із будь-яких 
операторів і вихідних дзвінків на мобільні й 
міські номери Польщі. За ці гроші також будуть 
доступними 20 SMS на мобільні номери України 
та Польщі та 20 МБ мобільного інтернету.

Послуга «Польща, як вдома, на місяць»  
діє протягом 30 днів після замовлення.  
Вона надає 200 хвилин на номери Vodafone 
Україна, вхідних дзвінків із будь-яких операторів 
і вихідних дзвінків на мобільні й міські номери 
Польщі. Водночас доступно 200 SMS на мобільні 
номери України та Польщі і 200 МБ мобільного 
інтернету. Замовити послугу «Польща,  
як вдома, на день» можна за допомогою  
коду *600*481#, а «Польща, як вдома,  
на місяць» – *600*480#.

Абоненти, які 
телефонують у Польщу 
на кілька номерів, 
можуть скористатися 
послугою «Безліміт за 
кордон». Цей сервіс 
дозволить спілкуватися 
без обмежень з трьома 
мобільними номерами 
польського оператора  
T-Mobile/Heyah усього  
за 35 гривень протягом 
30 днів. Вартість дзвінків 
на міські номери до 
інших західних країн 
(Іспанія, Італія, Угорщина,  
Бельгія, Чехія тощо) 
становить 50 копійок  
за хвилину розмов.

КОРИСНА
ПОРАДА
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Сєвєродонецьк, Кривий Ріг, 
Асканія-Нова, Дубно –  
Vodafonе розширив 3G-покриття

Херсонщина 
3G від Vodafone продовжує 
покривати й невеликі населені 
пункти. На початку травня зв'язок 
третього покоління запрацював у 
смт Асканія-Нова, Херсонська 
область. Окрім того, ще два 
населені пункти Херсонщини, 
а саме: Хрестівка й Киселівка 
отримали 3G-покриття. 

Одещина
У цьому регіоні 3G від Vodafone за-
працював у місті Березівка, селищі 
Олександрівка, селах Новогриго-
рівка, Піщана Петрівка, Вигода.  
А також у популярному серед одесь-
ких дачників і рибалок селі Бурдівка, 
що на березі Хаджибейського лиману, 
та в селі Єгорівка, відомому своїм 
унікальним природним комплексом.

Миколаївщина

Травень порадував 3G і жителів 
міста Баштанка, сіл Гур'ївка  
та Калинівка Миколаївської  
області. Нова послуга покрила  
й зону відпочинку «Рибаківка». 

Рівненщина

Мережу 3G введено в експлуатацію 
в м.Дубно, смт Млинів і Воло-
димирець. З нагоди запуску 3G у 
цих населених пунктах Vodafone 
дарує їх жителям по 12 гігабайт 
швидкісного інтернету без  
доплат і підключень. 

Кривий Ріг 

16 травня 3G-мережа Vodafone 
запрацювала і в Кривому Розі – 
ще 642 тисячі українців можуть 
користуватися якісним мобільним 
інтернетом. Оператор також надав 
12 гігабайт мобільного трафіка – по 
4 гігабайти протягом трьох місяців. 

Сєвєродонецьк  
та Рубіжне
Безумовно, для цих міст східного 
регіону нашої країни було дуже 
важливо отримати 3G від Vodafone 
та по 12 гігабайт мобільного  
трафіка – по 4 гігабайти  
протягом трьох місяців. 

Протягом травня жителі ще кількох міст і селищ 
отримали зв’язок третього покоління.

http://vodafone.ua
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У Львові  
новий тариф

• Безлімітні дзвінки у сусідню 
Польщу. Послуга «Безліміт 
у Польщу» на один номер 
оператора T-Mobile/Heyah вже 
встановлена у тарифі, тож абонент 
може безкоштовно підключити 
номер польського оператора 
та телефонувати на нього без 
обмежень протягом місяця.  
За необхідності змінити номер  
на інший можна за 5 гривень.

• Безліміт у соцмережах і 500 МБ 
інтернету щодня дають змогу 
без обмежень слухати музику та 
переглядати відео у соцмережах, 

надсилати повідомлення у 
Messenger, Viber та WhatsApp. 
У разі потреби інтернету понад 
500 мегабайт протягом доби, 
вартість наступних 500 МБ – 
всього 5 гривень.

• Безлімітні розмови у мережі 
Vodafone Україна.

Дзвінки на інші мережі України 
коштують 35 коп./хв., а SMS і MMS 
на всі мобільні мережі України –  
1,5 грн за 50 повідомлень у день.

Три безліміти вартістю 5 грн/місяць у тарифі Vodafone Zaхід надав 
оператор жителям Львова та області до Дня міста. Спеціальна пропозиція 
діє на території Львівської області й передбачає низку цікавих можливостей: 

Щоб скористатися цією спеціальною пропозицією, потрібно 
придбати стартовий пакет Vodafone Zaхід вартістю 25 грн,  
і поповнити рахунок на суму від 40 гривень.

У СПЕЦПРОПОЗИЦІЇ VODAFONЕ 
ПРОПОНУЄ ЛЬВІВ’ЯНАМ ДО 15 ГБ

http://vodafone.ua
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Костянтин Воробйов, заступник генерального директора Vodafone Україна у регіоні Захід: 

«Львівщина завжди вважалась найближчою до Заходу, і не лише територіально. До цього  
регіону приїжджає найбільша кількість туристів із західних країн, життя і робота багатьох  
львів’ян пов’язані із Польщею. Тариф Vodafone Zaхід робить львів’ян ще ближчими до Заходу 
завдяки безлімітним дзвінкам у Польщу та всередині мережі, безлімітному спілкуванню у 
соцмережах і швидкісному інтернету. Зважаючи на те, що місячна плата у Vodafone Zaхід – лише 
5 гривень на місяць, абонентам вистачить першого одноразового поповнення на більш ніж 
півроку: залишається просто користуватися трьома безлімітами та бути завжди на зв’язку».
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Як Vodafone допоміг  
в організації Євробачення
Головним фактором організації пісен-
ного конкурсу Євробачення, без-
умовно, є забезпечення якісного 
мобільного зв’язку, адже голосу-
вання відбувається шляхом SMS.  
До того ж, багато глядачів спостерігали 
за виступами учасників конкурсу за 
допомогою смартфонів і планшетів та 
ділилися враженнями у соцмережах. 
Vodafone Україна про те, як конкурс 
позначився на активності абонентів: 
абоненти 89 країн світу перебували  
у мережі Vodafone з 7 по 14 травня.

Понад 50% усіх іноземних гостей 
Києва скористалися зв’язком Vodafone, 
серед яких були представники й таких 
країн, як Острови Кука, Тайвань та 
Екваторіальна Гвінея. Абоненти з Вели-
кої Британії, США, Франції, Німеччини 
та Італії найбільш активно користува-
лися послугами зв’язку. 

Понад 90% мобільного трафіка при-
пало на передачу даних – головним 
каналом спілкування гостей став 
3G-інтернет. 

Найбільше часу в інтернеті провели: Найактивнішими в соц.мережах були: 85 ГБ передала одна базова станція в 
МВЦ за 1 день – це в 15 разів більше, ніж 
зазвичай. Передати такий значний обсяг 
трафіка дозволили пересувні базові стан-
ції з 5-променевими Multi-Beam анте-
нами. Цей вид антен вперше використо-
вувався в Україні, його було розроблено 
спеціально для забезпечення достатньої 
ємності мережі на масових заходах. 

http://vodafone.ua


Новини Vodafone

Відвідайте vodafone.ua 9

5 ТБ мобільного інтернету викорис-
тали абоненти в місцях проведення 
конкурсу. Для порівняння – це 24 
доби безперервного перегляду 
YouTube. Найбільше часу в інтер-
неті провели італійці, ірландці та 
іспанці. Найактивнішими в соціаль-
них мережах були українці, поляки 

та австралійці. Гості з Австралії час-
тіше інших постили інформацію у 
Facebook, а британці ділилися відео. 
99,38% інтернет-з’єднань були успіш-
ними. Це вище за європейський 
стандарт – 98,5%. Пік користування 
інтернетом у дні півфіналів припав  
на 21:00; у ніч фіналу – на 00:00.

101038 SMS надіслали абоненти 
Vodafone для голосування в кон-
курсі – втричі збільшилась SMS-
активність абонентів під час кон-
курсу цього року. Найактивніше 
голосували Київ, Харків, Дніпро, 
Одеса, Львів, Закарпаття та Полтава. 
2975 українців у 65 країнах про-
голосували на Євробаченні. Най-
більше українських голосів надій-
шло з Туреччини, Польщі та Італії. 
Найвіддаленіші SMS від українців 
прийшли з Індонезії, Непалу, Пів-
денної Африки та США.

http://vodafone.ua
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Україна увійшла в ТОП-50 країн 
із найбільшою популярністю 
смартфонів

Навіть попри економічні  
складнощі українці прагнуть 
користуватися сучасними 
технологіями. За даними  
аналітичної агенції NewZoo, 
у міжнародному рейтингу 
популярності смартфонів  
наша країна посіла 38 місце. 

В Україні, за підрахунками  
експертів, налічується 10 млн 
користувачів «розумних» телефонів, 
що становить 23,5% від загальної 
кількості усіх телефонів у нашій 
країні. Звісно, це невисокий показник 
порівняно з такими розвинутими 
країнами, як Швеція (72,2%), 

Південна Корея (71,5%), Канада 
(69,8%), США (69,3%), Німеччина 
(68,8%) тощо. Окремо виділяється 
Тайвань, де дуже високий рівень 
проникнення технологій у цілому  
і смартфонів (70,4%), незважаючи  
на невисокий середній дохід 
місцевих жителів.

Лідером рейтингу за кількістю 
смартфонів став Китай,  
де налічується понад 700 млн 
користувачів. Також не відстають 
Індія (300 млн) та США (226 млн). 

В УКРАЇНІ 
НАЛІЧУЄТЬСЯ 
10 МЛН 
СМАРТФОНІВ, ЩО 
СТАНОВИТЬ 23,5% 
ВІД ЗАГАЛЬНОЇ 
КІЛЬКОСТІ УСІХ 
ТЕЛЕФОНІВ У 
НАШІЙ КРАЇНІ.

http://vodafone.ua
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Як точно керувати курсором  
при наборі тексту на смартфоні

На сучасних телефонах не завжди 
зручно робити те, що чудово 
вдавалося на КПК і комунікаторах 
десять років тому – зручно набирати 
текст. Одна з причин цього – 
сенсорна клавіатура не пропонує 

інструментів управління курсором. 
Однак навіть за відсутності клавіш 
навігації курсором можна управляти 
із точністю до символу. Для стрілок 
«вліво» та «вправо» можна  
використати кнопки гучності.

Для цього потрібно завантажити 
програму Cursor Control, яка 
запустить постійний сервіс  
в ОС Android. Саме тому їй 
необхідний доступ до розши- 
рених можливостей.

Cursor Control автоматично не вмика-
ється для всіх програм, можна вибра-
ти ті, в яких працюєте з текстом. Так на 
домашньому екрані та в мультимедій-
них додатках кнопки гучності викону-
ватимуть свою пряму функцію.

http://vodafone.ua
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafayor.cursorcontrol&rdid=com.tafayor.cursorcontrol
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafayor.cursorcontrol&rdid=com.tafayor.cursorcontrol
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Юні українські винахідники 
представили свої розробки  
у «Мистецькому Арсеналі»
У п’ятницю, 19 травня, у Національному культурно-мистецькому та 
музейному комплексі «Мистецький Арсенал» відбувся показ винаходів 
українських школярів та юних винахідників. У рамках заходу, організованого 
Vodafone Україна та NDI Foundation, було продемонстровано цікаві 
розробки: портативний комплекс догляду за рослинами, систему 
«Антидрон», посуд Smart Lunch, тапці Magic Slippers тощо.

Портативний комплекс догляду за рослинами 

Це своєрідний гаджет для вирощування їстівних рослин і квітів у домашніх 
умовах або на дачі. Спеціальний «ящик», обладнаний датчиками світла, 
води, вологості, може надсилати повідомлення як на вбудований екран, 
так і телефон (остання можливість у стадії розробки). Цей пристрій сприяє 
вирощуванню як овочів, так і ягід (зокрема полуниць) та квітів тощо. Наразі 
винахідники працюють над удосконаленням його дизайну.

http://vodafone.ua
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Smart Lunch

Школярки Ольга Москанова 
та Влада Сириченко 
продемонстрували рішення, яке 
допоможе мати гарячий обід 
будь-де. Дівчата запропонували 
вбудувати у посуд з їжею 
«розумний» підігрів. Цей прилад 
повністю автономний, адже працює 
на акумуляторах, а також має 
додаток для смартфона, на якому 
можна вказати час для розігріву. 
Такому посуду Smart Lunch 
необхідно приблизно 10 хвилин 
для підігріву вмісту. І що важливо – 
безпосередньо перед обідом його 
можна запрограмувати вмикатися 
самостійно для розігріву обіду.

Magic Slippers

Дмитро Цибульський і Микита Шульга продемонстрували власну 
розробку, зовнішній вигляд якої нагадує дитячі тапці. Проте це не 
просте взуття – тапці мають різнокольорові світлодіоди, що дозволяють 
пересуватися в темряві без вмикання світла. У пристрій вбудовано 
датчики, які реагують на рух і автоматично вмикається світло. Після 
презентації юні винахідники отримали подарунки від Vodafone Україна – 
серію книг про складні наукові явища.

Антидрон

Учень ліцею «Школяр» Віктор 
Скорняков прагне допомогти бійцям 
АТО. Він працює над розробкою 
системи знищення ворожих дронів, 
які часто використовуються для 
коректування артилерійського 
вогню. Юнак винайшов систему, 
яка вистрілює ракету. Остання, 
наближуючись до дрона, 
розкривається й перетворюється 
на сітку діаметром 7 метрів. 
Охоплюючи гвинти дрона,  
вона призводить до його  
падіння на землю.

http://vodafone.ua

