
Реєстр № 40 

Відомості про реєстрацію кваліфікованих зазначень походження товарів 

Номер реєстрації: 40 

Дата реєстрації: 12.10.2015 

Міжнародний договір, на підставі якого зареєстровано КЗП товару: Угода 

між Україною та Грузією про взаємну правову охорону географічних зазначень 

для вин, спиртних напоїв та мінеральних вод від 01.03.2007 

Держава реєстрації КЗП товару: Грузія 

Зареєстроване КЗП товару: SAIRME ს ა ი რმ ე         

Транскрипція зареєстрованого КЗП товару літерами українського 

алфавіту: САІРМЕ 

Кваліфікація КЗП товару: назва місця походження товару 

Назва товару, для якого зареєстровано КЗП товару: натуральна мінеральна 

вода 

Опис основних особливих властивостей, певних якостей, репутації або 

інших характеристик товару: 

За хімічним складом мінеральні води Саірме представлені трьома 

групами, за якими була здійснена оцінка та затвердження запасів.  

До першої групи належать вуглекислі, кремнієво-кислі, низької 

мінералізації (2,4-4 г/л) гідрокарбонатні натрієво-кальцієві холодні води джерел 

1, 3 а, 8 (свердловина № 27), свердловини № 68 і джерела «Намарневі» 

(джерело краси), які характеризуються слабкою мінералізацією (1,2-1,4 г/л) і 

вмістом миш'яку (0,7-1,0 мг/л). 

До другої групи належать вуглекислі, кремнієво-кислі, низької 

мінералізації  (3-5,6 г/л) гідрокарбонатні натрієво-кальцієві холодні води 

джерел №№  36 і 7 (свердловина № 56). 

До третьої групи відносяться вуглекислі, кремнієво-кислі, середньої 

мінералізації (8-10,5 г/л) гідрокарбонатні натрієві холодні води свердловин №№  

4 і 5 (джерело № 2). 

Хімічний склад: 



 

Якість та унікальні лікувальні властивості мінеральних вод Саірме 

повністю обумовлені геологічною будовою і гідрогеологічними умовами 

родовища. 

Межі географічного місця, з яким пов’язуються особливі властивості, 

певні якості, репутація або інші характеристики товару: 

Місце походження мінеральних вод Саірме - територія курорту Саірме. 

Родовище мінеральної води Саірме знаходиться в регіоні Імереті  

Багдадського району, 27 км на південний захід від районного центру, на 

північному схилі Ачара-Імеретінського (Месхетського) хребта, на обох берегах 

річки Цабларас цкалі і охоплює верхній водний басейн річки Цабларас цкалі,  

координати 42º54′ північної широти і 42º44′  східної довготи. 

Родовище розташоване в районі місця з’єднання річки Цабларас цкалі та 

її правої притоки – річки Намарневії та цілком охоплює територію курорту 

Саірме. 

Гідромінеральне господарство Саірме представлено чотирма джерелами 

(№ № 1, 3 а, 3 б і "Намарневі") і п'ятьма свердловинами (№ № 4 і 5 (джерело 2), 

№ 56 (джерело 7), № 27 (джерело 8) і № 68). 

 

 


