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Українським національним проек-
том «Якісна вода» зацікавилась сінга-
пурська компанія Hyflux. Попередня до-
мовленість про це була досягнута під 
час роад-шоу національних проектів 
України в рамках Саміту бізнес-лідерів 
Азії, що відбувся 19 жовтня. Після пре-
зентації провідна світова компанія-
постачальник обладнання з опріснення 
води Hyflux повідомила українській сто-

роні, що вже готова інвестувати в нац-
проект «Якісна вода»

Директор Київського еколого-
культурного центру Володимир Борей-
ко підтримує цей проект. За його слова-
ми, що більше таких проектів — то кра-
ще. Адже екологічна ситуація з питною 
водою в Україні дуже непроста.

                 За матеріалами  http://www.day.kiev.ua

На Закарпатті розвідано 7 джерел термальних вод     «Київводоканал» пропонує підвищити тарифи на 
воду на 40%            Компанія IDS Aqua Service щиро вітає переможця фотоконкурсу
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В проект по поліпшенню 
питної води України інвестува-
тиме Сінгапурська компанія 
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За деякими даними май-
же 70% українців не вміють 
плавати...

Найвідоміший санаторій 
Херсонщини – «Гопрі». Сюди 
їдуть люди з проблемами...
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Знайдено джерело води на Місяці
Ще в 2009 році робота міжпланетної 

станції для спостереження і зондуван-
ня місячних кратерів (LCROSS) допомо-
гла вченим з’ясувати, що Місяць — це не 
тільки пил і каміння: на супутнику Землі є 
вода. Згідно зі статтею, опублікованою в 
журналі Nature Geoscience, за появу води 
на Місяці відповідає сонячний вітер. Ана-
лізуючи зразки місячного ґрунту, вчені 
помітили, що в складі молекул води зу-
стрічається вкрай мало дейтерію  (важко-
го водню). На Землі пропорції інші.

                     За матеріалами сайту http://news.dt.ua

стор. 7

Елементи води та 
їх вплив на людину
В уяві людини вода завжди 
була символом краси та чи-
стоти. Але в наші часи...

Кулер
Ecotronic H1-LE

у розстрочКу
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Новини

На Закарпатті розвідано 7 джерел термальних вод
Геотермальні можливості Закарпаття та напрацювання у цій галузі обговорили 

у четвер в Берегові під час робочої зустрічі виробників та споживачів відновлю-
вальних джерел енергії. Про це повідомили у прес-службі закарпатської обласної 
ради. Захід відбувся в рамках проекту «Біоенергія Карпат», який є частиною про-
грами прикордонного співробітництва «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 
на 2007-2013 роки».

Учасники робочої зустрічі — керуючий справами виконавчого апарату облра-
ди Михайло Попович, голова Ужгородської райради Михайло Фединець, заступник 
начальника управління економіки Берегівської РДА Володимир Нестеровський, на-
уковці Кошицького технічного університету, Центру альтернативних джерел енер-
гії (Ужгород), експерти Агенцій регіонального розвитку Ужгорода та Кошице, пред-
ставники проектних організацій, виробники відновлювальних джерел енергії.
       За матеріалами сайту http://zaholovok.com.ua

За результатами розіграшу, що проводився серед усіх учас-
ників фотоконкурсу «Вода в моєму домі» переможцем став Теля-
чий Віталій з м. Кам’янець-Подільський 

Компанія IDS Aqua Service 
щиро вітає переможця

У Києві на сьогодні потрібно підняти ниніш-
ній тариф на водопостачання і водовідведення як 
мінімум на 40%, щоб покрити собівартість послуг 
«Київводоканалу». Про це заявила заступник ге-
нерального директора ПАТ «АК «Київводоканал» 
з юридичних питань та інвестицій Віта Струкова. 

«Ми, як підприємство водопостачання, є 
об’єктом регулювання з боку Національної ко-
місії з регулювання ринків комунальних послуг. 
Тому регулярно подаємо і оновлюємо свої про-
позиції, які містять визначення собівартості на-
ших послуг. Ми будемо задоволені, якщо хоча 
б на 100% буде покриватися тарифом собівар-
тість наших послуг»,— зазначила вона.

На сьогодні, за словами Струкової, собівар-
тість послуг Київводоканалу покривається та-
рифом тільки приблизно на 60%. Таким чином, 
заборгованість водоканалу перед «Київенер-
го» зростає щомісяця без визначення джерел.

Нагадаємо, сьогодні у Києві тариф на водо-
постачання і водовідведення становить 3,18 грн.
        За матеріалами сайту http://www.radioera.com.ua

Компанія IDS Aqua Service щиро вітає переможця та бажає успі-
хів та міцного здоров’я! Сподіваємось, що подарований кулер стане в 
нагоді для приготування чаю або кави довгими зимовими вечорами. 

«Київводоканал» пропо-
нує підвищити тарифи 
на воду на 40%

Дружина та син Віталія

Син Віталія
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Про воду

В уяві людини вода завжди була символом краси та чистоти. Але в наші часи, на жаль, це може відноситись тільки до при-
родньої води з глибоких пластів землі. Саме вона володіє дивовижними біологічними, фізичними та хімічними властивостями.

Як вода впливає на організм?

Шлях води організмом людини

Шлях води
організмом людини

За останній час спеціалісти вста-
новили, що постійне вживання чистої 
води позитивно впливає на роботу 
органів травлення, в першу чергу на 
збільшення секреції (процес виділен-
ня хімічних сполук із клітини) майже 
усіх гормонів. Завдяки чому збільшу-
ється рівень функціонування гормо-
нальної системи, що позитивно впли-
ває на процеси загоювання та змен-
шення запальних змін в організмі. Ін-
шими словами постійне вживання 
води нормалізує необхідне для здо-

Елементи води та їх
вплив на людину

Зі шкільного курсу хімії всі ми знаємо, що вода складаєть-
ся с водню та кисню. Але це лише складові хімічної форму-
ли. Природна вода має ще багато мікроелементів, які активно 
впливають на фізіологічний стан організму людини.

Потрапляючи до організму, вода проходить певний шлях, який включає чотири основних ефекти. Кожен
з них благотворно впливає на функціонування різних систем життєзабезпечення людини.

Потрапляючи до орга-
нів травлення людини, вода 
вступає у фізико-хімічні ре-
акції з їх вмістом. Наприклад, 
розводить шлунковий сік...

Кожен раз, коли ми п’ємо 
воду, ми влаштовуємо ма-
леньке промивання шлун-
ку. Вода змиває з нього слиз, 
ознаки запалення та все це 
забирає до кишківнику.

Полосний
ефект1. 2.

Більшість елементів 
води всмоктуються у киш-
ківнику та проходять в його 
слизову оболонку.

3. Ефект
всмоктування

Механічний
ефект

Із організму вода виво-
диться через нирки, легені та 
шкіру, забираючи продукти 
обміну та очищуючи оргінізм.

4. Ефект
виділення

рового життя внутрішнє середовище 
організму.

Реакцію організму на дію води мож-
на розділити на умовно-та безумовно-
рефлекторну.

Перша виникає, коли вживання 
води стає звичкою для людини — роз-
вивається певний стереотип дій. За-
вдяки чому, організм запускає цілющі 
реакції навіть тоді, коли людина просто 
набирає воду у склянку.

Друга реакція вмикається, коли 
вода потрапляє безпосередньо до сли-
зових оболонок рота та шлунку. Через 
слизові рецептори інформація води 
проходить до основних органів, нер-
вової системи та кори головного моз-
ку і запускає відновлювальні процеси. 
А мікроелементи, які входять до її скла-
ду, починають впливати на нормаліза-
цію роботи кожної із систем організму.

За матеріалами книги А.А.Котешева «Ме-
ханізм фізіологічної та лікувальної дії міне-

ральних вод».
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Шлях води

Вісім етапів контролю якості води
на заводах IDS Aqua Service

Перевірка вхідної води із джерела. Вода перевіряється на рівень 
прозорості, запах, колір та рівень pH.

Перевірка основних показників хімічного складу вхідної води. Вода 
ретельно перевіряється на наявність хімічних домішок.

Перевірка мікробіологічніх показників вхідної води. У рамках цьо-
го етапу вода перевіряється на наявність хвороботворних бактерій 
та вірусів.

Контроль якості бутлів та пробок перед розливом в них води.
За виявленням найменших дефектів  бутлі вилучаються.

Перевірка хімічного складу води після очищення та під час розли-
ву. На даному етапі вода повинна відповідати законодавчим стан-
дартам і нормам.

Тест на відсутність накипу при кип’ятінні. Завдяки проходженню 
води через системи очищення Anti Scale Complex вода не дає осаду.

Перевірка хімічного складу розлитої води на відповідність необхід-
ним параметрам. Перевіряються декілька бутлів із кожної готової до 
реалізації партії.

Перевірка смаку, запаху та рівня pH. Так само як і на перших етапах, вода знову проходить перевірку мікробіологіч-
ної чистоти показників. Для цього також перевіряється декілька бутлів води із кожної готової до відправки партії.

У випадку виявлення відхилень від норм у складі води хоча б за одним показни-
ком, розлив негайно припиняється. З обладнання і всіх фільтрів зливається уся вода, 
остання виготовлена партія води вилучається. Після відновлення потрібного мінераль-
ного складу води все обладнання промивається протягом 3-х годин вже оновленою во-
дою зі свердловини.

Після виробництва кожна партія води потрапляє на склад, де очікує підтвер-
дження від лабораторії на відповідність всім показникам і стандартам якості. Тільки 
після цього вода відправляється на склади представництв IDS Aqua Service для по-
дальшої доставки Клієнтам.
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Одна з перших письмових зга-
док Херсонщини була знайдена в 
«Одисеї» Гомера (приблизно VIII ст. до 
н. е.). Він назвав цю землю «краєм, ові-
яним легкою пеленою туману», а лю-
дей, які тоді жили на ній – «ті, що до-
ять кобилиць». Ймовірно, Гомер мав 
на увазі кимерійців. Це підтверджує і 
той факт, що у Широкому Кургані біля 
Малої Лепетихи (Херсонська область) 
було знайдено поховання кимерій-
ського вождя XIII-IX ст. до н. е.

Деякі історики вважають, що 
саме цей народ створив найбільше 
у Європі на ті часи металургійне ви-
робництво, почав займатись склови-
робництвом та сформував першу кін-
ницю. Але кимерійці не змогли на-
довго втриматися на Херсонщині, їх 
прогнали скіфи. Потім були сармати, 
монголо-татари, літовці, турки і на-
решті казаки. Багато чого довелося 
пережити Херсонщині. І тільки в кінці 
XVIII ст.н.е. (19 жовтня 1778 року) за 
наказом Єкатерини ІІ було закладе-
но фортецю, верф та місто, яке отри-
мало назву Херсон, на честь давньо-
грецької колонії Херсонесу. Херсон 
повинен був стати колискою та пер-
шою базою Чорноморського флоту 
під керівництвом Григорія Потьом-
кіна. І досі Херсон є важливим інду-
стріальним та промисловим центром 
півдня України.

Гола Пристань. Найвідоміший 
санаторій Херсонщини — «Гопрі». 
Сюди їдуть люди з проблемами сис-
тем дихання, обміну речовин та 
функцій кровообігу.

Арабатська Стрілка. Унікальне 
курортне місце з великими запаса-
ми лікувальних грязей та рапи. Не-
щодавно відкриті термальні дже-
рела мінеральних вод, що мають 
бальнеологічну цінність.

Геничеськ. Відомий дитячий ку-
рорт з завжди теплою водою, не 
глибоким морем та піщаними 
пляжами. Має багато лікувальних 
солених озер та цілющих джерел.

Залізний Порт. Глибоке море, 
чисті пещані пляжі, недоторка-
на природа Чорноморського 
біосферного заповідника, чисель-
ні дитячи табори та бази відпочин-
ку приваблюють у Залізний Порт 
тисячи відпочиваючих.

Скадовськ. Одна з найбільших 
курортних зон Херсонщини. Зна-
ходиться на березі Джарилгач-
ської затоки. Користується попу-
лярністю у сімей з маленькими 
дітьми та людей, що страждають 
розладами травлення, головними 
болями та виснаженням.

Херсонська область, яка була 
створена 30 березня 1944 року, уні-
кальна не тільки своєю історією. Її те-

Мандрівки

Херсон: колиска
Чорноморського флоту

Багато істориків вважають, що землі сучасної 
Херсонщини були заселені людьми ще за деся-
ток тисячоліть до нашої ери – в ті часи, коли тіль-
ки з’явились лук та стріли. Сьогодні багато цікави-
нок того часу (XII-VIII ст. до н.е.) можна побачити у 
Скадовському історико-краєзнавчому музеї

Курорти
Херсонщини

Херсонщина — 
здравниця України

риторію омивають Чорне та Азовське 
моря, а Дніпро ділить область на пра-
ву та ліву частини. Саме таке розташу-
вання обумовило значний розвиток 
оздоровчого та відпочивального ту-
ризму. Залізний Порт, Лазурне, Ара-
батська Стрілка, Скадовськ, Генічеськ, 
Гола Пристань — назви цих міст зву-
чать з усіх боків, тільки починається 
сезон відпусток.

До речі, Гола Пристань вважа-
ється батьківщиною радіозв’язку. 
Саме тут у 1902 році було проведе-
но сеанс бездротового зв’язку з Хер-
соном. А пізніше, за ініциативою  
О.С. Попова заснована перша у світі 
радіостанція. Приміщення цієї стан-
ції збереглося і до сьогодні, зараз там 
знаходиться Міська Рада.

В цьому ж місті у червні 1889 
року відкрили земську лікарню, де лі-
кували завдяки цілющим властивос-
тям Соляного озера. Бажаючи мають 
можливість і сьогодні випробувати 
на собі дива цього озера — достат-
ньо тільки відвідати санаторій «Го-
прі», який було створено на базі зем-
ської лікарні.

Ще одна цікавинка Голої Приста-
ні — пам’ятник кавуну, встановлений 
на набережній міста у 2008 році під 
час шостого щорічного фестивалю 
«Український кавун – солодке диво». 
Переможцями цьогорічного ІХ фести-
валю стали кавун вагою 35.6 кг, диня 
— 25.8 кг, та гарбуз — 95.1 кг. В май-
бутньому в місті планується встанов-
лення пам’ятників й іншим «учасни-
кам» події — дині та гарбузу.

За матеріалами tavrida.in.ua
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цитів та гемоглобіна. Що вже казати 
про значні енерговитрати організму?

Щільність води в 775 разів біль-
ше щільності повітря, теплоємність у 
4 рази більше, а теплопровідність у 25 
разів. Завдяки цьому, коли людина пла-
ває, її тіло виділяє на 50-80% більше те-
пла, значно збільшуються енерговитра-
ти та підвищується обмін речовин. Тож 
плавання є ще і засобом позбавлення 
від зайвої ваги: якщо під час тренувань 
пульс людини буде складати 130-160 
ударів на хвилину, за годину плавання 
вона позбавиться від 400-800 кКал.

Та навіть якщо у людини немає 
потреби в схудненні, плавання буде 
корисним з точки зору формування 
особистості. Цілеспрямованість, на-
полегливість, рішучість, сміливість, 
дисциплінованість, самостійність — 
всі ці якості допомагає сформувати 
плавання. Тож, якщо ви хочете, щоб 
ваша дитина мала сильний харак-
тер, плавайте разом. І не важливо де 
саме ви будете плавати — в басей-
ні, ставку чи на морі — головне, щоб 
цей процес приносив задоволення. А 
щоб було цікавіше, поставте за мету, 
наприклад, досягти результатів про-
фесійних спортсменів, які проплива-
ють 25-метровий басейн за 7-8 греб-
ків. Ймовірність її досягнення неве-
лика, але невже це так важливо? Го-
ловне, що у вас буде мета. Може ваша 
дитина її досягне. Хто знає?

За матеріалами www.be-health.info

Як люди навчались 
плавати

Люди почали навчатися плавати, 
спостерігаючи за тваринами. Відтоді і 
з’явився найдавніший стиль, який сьо-
годні має назву «по-собачому». Саме та-
ким стилем починають плавати маленькі 
діти, мабуть це закладено на генетично-
му рівні. Набагато пізніше, коли у людей 
виникла потреба триматися на воді ве-
ликий проміжок часу, вони засвоїли но-
вий стиль — брас. Це було дві тисячи ро-
ків тому.

Потім було винайдено ще декілька 
стилів, які не збереглись до наших днів: 
бічний, «саженьки», «треджен». І вже у 
1902 році в Європу з Австралії прийшов 
всім відомий «кроль» — найшвидкіший 
серед усіх стилей плавання у світі. Він і 
сьогодні є одним із найпопулярніших 
стилів серед спортсменів та любителів.

Праця всього
організму

Відомий американський спеціаліст 
з оздоровчих технологій Кеннет Купер 
назвав плавання другим з ефективнос-
ті, після бігу на лижах, видом аеробно-
го навантаження. При плаванні активно  
задіюються всі м’язи та суглоби, поси-
лено працюють легені та серце. Навіть у 
крові змінюється на краще кількість ко-
рисних елементів: еритроцитів, лейко-

Як повідомляє сайт korrespondent.net, майже 70% українців не вміють плава-
ти. І мова йде не про встановлення світових рекордів швидкості, а про еле-
ментарні навички правильного поводження у воді. Але ж користь від занять 
плаванням не можна зменшити, вона всебічна.

Розумне оздоровлення

Плавати, як читати, корисно 
кожному 

«Він не вміє ані читати, ані плавати», — саме так говорили про людину, яка 
неварта називатися громадянином Древньої Греції. В ті часи вміння читати та 
плавати було символом всебічного розвитку людини. 

Зрозуміло, що при виборі ба-
сейну ми впершу чергу зверта-
ємо увагу на зручність його роз-
ташування. Але є ще декілька мо-
ментів, на які слід звернути увагу.

Температура води.
Оптимальна — 25-270С.

Система очищення води.
Хлорування — це старий та не 
дуже приємний спосіб дезинфек-
ції. Неприємний запах та негатив-
ний вплив на шкіру можуть значно 
зменшити задоволення від плаван-
ня. Сучасні та більш ефективні сис-
теми очищення — сріблення води 
і аромакристали з мінімальним до-
даванням хлору.

Вартість абонемента.
Є можливість вносити оплату за 
одне заняття або придбати абоне-
мент. Вартість одного заняття для 
дитини — 15-50 грн, для дорослого 
— 35-100 грн. Вартість абонементів 
залежить від кількості занять на мі-
сяць, класу басейну та часу його 
відвідування.

Як обрати
басейн?
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Варто знати

Симптоми, лікування і профілактика грипу
Як розпізнати захворювання і що робити при появі перших ознак

У зовнішньому середовищі ві-
рус зберігає активність протя-
гом 72 годин 

Люди, заражені грипом, небез-
печні для оточуючих протягом 
7-10 днів

Лікарі не рекомендують самолі-
кування при виявленні симпто-
мів грипу

Профілактика

Лікування

Часто і ретельно мийте руки

негайно зверніться до лікаря

залишайтеся вдома і не виходьте на ро-
боту, в школу або інші суспільні місця 

Якщо ви відчуваєте себе хворим, з’явилася 
висока температура, кашель або болі в горлі:

Пийте більше рідини

Уникайте контактів з чхаючими і кашля-
ючими людьми

Симптоми
Через 1-5 днів після контакту з хворим мо-
жуть виникнути: 

головні болі

підвищення температури до 39-400С

кашель, скрута дихання

озноб, м’язові болі, болі в суглобах

блювота, діареяПриймайте вітамін С

Дотримуйтеся здорового способу жит-
тя, який включає повноцінний сон, здо-
рову їжу, фізичну активність

відпочивайте і пийте  більше рідини 

ретельно і часто мийте руки з милом, 
особливо після кашлю або чхання

повідомте сім’ю і друзів про вашу хворобу, 
уникайте контакту з людьми

Догляд за хворим
Не дозволяйте навколишнім наближа-
тися до хворого ближче, ніж на метр

При контакті з хворим прикривайте рот 
і ніс медичною маскою, після кожного 
контакту мийте руки з милом

Постійно провітрюйте приміщення, 
в якому знаходиться хворий

Щодня прибирайте, використовуючи 
миючі господарські засоби

Під час СРСР на території України у 
величезній кількості будувались про-
мислові підприємства, які не облад-
нювались очисними спорудами. В на-
слідок цього недбальства до підзем-
них вод потрапляли та продовжують 
потрапляти промислові відходи. А це 
лише один з типів забруднювачів. По-
бутові стоки та відходи, сільськогос-
подарські добрива та хімікати, некон-
диційні природні води — все це нега-
тивно впливає на найцінніший скарб 
світу — прісні підземні води.

До речі, така проблема існує не тіль-
ки в Україні. Наприклад, у Китаї в різ-
ній ступені забруднені 90% підземних 
вод. У США експерти виявили, що 50-
100 тисяч підземних ємностей з пали-

Водна екокатастрофа:  
яку воду вживають українці?

За деякими даними 95% води загального користування в Україні непридатні для споживання людиною (www.segodnya.ua). 
Навіть в сільських криницях у воді знаходять свинець та мідь. На жаль, ця екокатастрофа розповсюдилась не тільки на 
поверхневі, а й на неглибокі підземні води.

вом, збудованих у 50-60 рр. XX ст., про-
тікають, тож до грунтових та підзем-
них вод потрапляє бензин та дизель. 
А один літр бензину може зіпсувати 
міліон літрів води.

Виникає питання: «Чи залишилась на 
Землі вода, до якої не доторкнулась 
дія людини?». На щастя існує — це 
глибокі підземні води та льодови-
ки. Саме з глибоких свердловин ви-
добувається вода, яка є найбільш ко-
рисною для людини. В інших випад-
ках, навіть при використанні сучас-
них фільтрів та обладнання, немож-
ливо досягти відновлення природ-
ньої структури води. Це може зроби-
ти тільки Земля. Тож ідеальною для 
споживання була і залишається лише 

вода з курортних та екологічно чис-
тих регіонів з її неповторним сма-
ком та багатством мінералів.

За матеріалами www.prostovoda.net
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Всього від 100 грн. на місяць

Умови придбання кулера у розстрочку:

%.
6

міс.

Кулер Ecotronic H1-LE
у розстрочКу

Замовляйте просто зараз і щодня взимку 
майте під рукою гарячу воду для кави та чаю!

Умови участі:

Конкурс «Аляска очима дітей»

Малюнки треба надсилати за 
адресою: Україна, Київ, 04073, пр-т 
Московський 9, БЦ Форум, корп. 
5А, оф. 501, IDS Aqua Servicе, з по-
міткою «Конкурс»;

Детальні умови конкурсу 
за посиланням:Перші п’ять учасників отримають 

фірмові настінні календарі;

У конкурсі приймають участь діти 
віком до 14 років, чиї батьки є клі-
єнтами ПрАТ «ІДС Аква Сервіс»;

Конкурс триває з 1 грудня 2012 
року до 28 лютого 2013 року;

кулер Ecotronic H1-LE 
+

Переможець отримає 

три упаковки
Моршинська
Спортик

http://ids-service.com.ua/competition_terms/;


