
Реєстр № 41 

Відомості про реєстрацію кваліфікованих зазначень походження товарів 

Номер реєстрації: 41 

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: BORJOMI ბ ორჯომ ი           

Транскрипція зареєстрованого КЗП товару літерами українського 

алфавіту: БОРЖОМІ 

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: 

На відміну від багатьох інших мінеральних вод, вода Боржомі не встигає 

охолонути під землею і на поверхню виходить в теплому вигляді (34-41°С),  

збагачуючись наявною в горах Кавкасіоні композицією з 60 різних мінералів. 

Вода Боржомі містить стронцій, фтор, йод і бор. Вміст стронцію в зразках води 

із свердловин і в продукції становить 4,0-20,0 мг/л, фтору - 3-10,6 мг/л; йоду - 

0,3-1,5 мг/л, бору - 3,0-10,0 мг/л. 

Хімічний склад: 

 

Мінералізація води на різних ділянках родовища складає від 2 до 7 г/л. 

Характеризується кислою реакцією (pH - 6,7-6,9). Температура води 

коливається від 34 до 41 °С. 

У воді Боржомі не фіксуються поверхнево-активні речовини, пестициди, 

поліхлорбіфеніли, нафтопродукти, поліциклічні ароматичні вуглеводні. 



Мінералізація води Боржомі 

Найменування компонентів  Концентрація, мг/л 

Кальцій  20-150 

Магній 20-150 

Калій 15-45 

Натрій 1000-2000 

Гідрокарбонати 3500-5000 

Хлориди 250-500 

Сульфати <10 

Мінералізація г/л 2,0-7,5 

Специфічні компоненти мінеральної води Боржомі 

Найменування компонентів Концентрація, мг/л 

Стронцій 4,0-20,0 

Фториди 0,5-10,0 

Йодиди 0,3-1,5 

Борати (у перерахунку на бор) 3,0-10,0 

Мінеральна вода Боржомі відноситься до категорії натуральних 

мінеральних вод. Рекомендується в лікувально-профілактичних цілях, для 

лікування шлунково-кишкових захворювань (хронічний гастрит, функціональні 

захворювання шлунка, виразки шлунка і кишечника), функціональних 

захворювань кишечника, захворювань печінки і проток, гепатиту, холециститу і 

для лікування порушень обміну речовин. 

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

певні якості, репутація або інші характеристики товару: 

Родовище мінеральної води Боржомі знаходиться в Грузії, в розташованій 

в місті Боржомі вузькій ущелині річки Мткварі, в центральній частині Аджара-

Триалетської складчастої системи. Територія становить 20 кв. км і охоплює три 

експлуатаційні ділянки: центральну, ділянки Лікані і Вашловані-Квібісі. Вода 

Боржомі підіймається на поверхню землі з глибини 8-10 кілометрів за 

допомогою природного газу діоксиду вуглецю. 

 


