
Реєстр № 1 
 
Відомості про реєстрацію кваліфікованих зазначень походження товарів 
 
Номер реєстрації                                           1 
 
Дата реєстрації                                               15.03.2007 
 
Номер заявки                                                  2002120009 
 
Дата подання заявки                                     18.12.2002 
 
Дата публікації відомостей про                   15.03.2007. Бюл. № 3 
реєстрацію та номер бюлетеня 
 
Зареєстроване кваліфіковане                       МИРГОРОДСЬКА 
зазначення походження товару 
 
Кваліфікація кваліфікованого                     Назва місця походження товару 
зазначення походження товару 
 
Назва товару, для якого реєструється        Мінеральна вода 
кваліфіковане зазначення походження        
товару 
 
Межі географічного місця, з яким пов’язуються особливі властивості, 
певні якості або інші характеристики товару:          
                                                     
м. Миргород, Полтавська обл. 
Миргородське родовище розташоване в межах м. Миргород та його околицях. 
Водозабірні свердловини №№ 3510-Д, 3511, 3512 глибиною 700 м, та №№ 
604/1, 604/2 глибиною 76м. 
 
Географічні координати: 
 
 Св. № 3510-Д Св. №3511 Св. №3512 Св. №604/1 Св. № 604/2 
ПнШ 49°57′07" 49°57′04" 49°57′12" 49°57′05" 49°57′12" 
СхД 33°38′18" 33°38′29" 33°39′23" 33°38′28" 33°39′24" 
 
 
Опис основних особливих властивостей, певних якостей, репутації або 
інших характеристик товару:                  
                                                                   
Мінеральна вода «МИРГОРОДСЬКА» зі свердловин №№ 3510-Д, 3511 та 3512 
є мінеральною природною лікувально-столовою водою, за своїм складом є 



хлоридною натрієвою, загальна мінералізація 2,5-3,5 г/дм³. Органолептичні 
показники: прозора, безбарвна, має смак та запах характерні для комплексу 
розчинених у воді речовин. 
 
Хімічний склад води (мг/дм³): хлориди 1000-2500; гідрокарбонати 150-450; 
сульфати 50-250; натрій+калій 600-1200; кальцій 30-200; магній не більше 50. 
 
Містить специфічні біологічно активні компоненти та сполуки: йод, бром, 
ортоборна кислота, метакремнієва кислота, миш’як, залізо загальне, 
сірководень, радон, діоксид вуглецю, вуглець органічний. 
 
Медичні показання щодо застосування мінеральної води «МИРГОРОДСЬКА»: 
хронічний неатрофічний гастрит зі збереженою кислотоутворювальною 
функцією шлунку; хронічний атрофічний гастрит зі зниженою та збереженою 
кислотоутворювальною функцією шлунку; хронічні коліти, що 
супроводжуються проносами або закрепами; синдром подразненого 
кишечника; хронічні токсичні та вірусні гепатити з мінімальними запальними 
процесами в печінці; хронічні захворювання жовчного міхура нестійкої та 
стійкої ремісії; інші хвороби жовчних шляхів різного походження нестійкої та 
стійкої ремісії; хронічні панкреатити; сечокам’яна хвороба без порушення 
прохідності сечовивідних шляхів; хронічні пієлонефрити у стадії нестійкої та 
стійкої ремісії; стани, що супроводжуються порушеннями адаптаційних 
реакцій; стани, що супроводжуються деякими порушеннями імунітету. 
 
Основні протипоказання: хронічний неатрофічний гастрит з підвищеною 
кислотоутворювальною функцією шлунку; виразкова хвороба шлунку та 
дванадцятипалої кишки у фазі загострення; гострі та хронічні вірусні гепатити 
у стадії загострення; загострення запального процесу в жовчному міхурі; 
холангіти; загострення запального процесу в підшлунковій залозі; хронічні 
ентерити і коліти у стадії загострення важкої форми; хвороба Крона; 
неспецифічний виразковий коліт; злоякісні новоутворення органів травлення. 
 
Мінеральну воду «МИРГОРОДСЬКА» застосовують як лікувальну за 
призначення лікаря і як столовий напій у разі несистематичного вживання 
протягом не більше ніж 30 днів з інтервалом 3-6 місяців. 
Мінеральна вода «МИРГОРОДСЬКА ЛАГІДНА» зі свердловин №№ 604/1 та 
604/2 є мінеральною природною столовою гідрокарбонатною водою складного 
катіонного складу, рівень мінералізації 0,4-0,7 г/дм³. Органолептичні 
показники: прозора, безбарвна, має смак та запах характерні для комплексу 
розчинених у воді речовин. 
Хімічний склад води (мг/дм³): гідрокарбонати та карбонати 350-500; хлориди 
не більше 50; сульфати не більше 50; кальцій 50-100; натрій+калій 25-80; 
магній не більше 30. 
 



Містить специфічні біологічно активні компоненти та сполуки: йод, бром, 
ортоборна кислота, метакремнієва кислота, миш’як, залізо загальне, 
сірководень, радон, діоксид вуглецю. 
 
Адреса для листування                                      
Ошарова І.О. 
а/с 295, м. Київ, 03150 
 
Представник у справах інтелектуальної власності                                
п.п. Ошарова І.О., реєстрац. № 9 
 


