Реєстр № 42
Відомості про реєстрацію кваліфікованих зазначень походження товарів
Номер реєстрації: 42
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: NABEGHLAVI ნ ა ბ ე ღლა ვ ი
Транскрипція зареєстрованого КЗП товару літерами українського алфавіту:
НАБЕГЛАВІ
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:
«Набеглаві» є вуглекислою гідрокарбонатною натрієвою лікувальною і
столовою натуральною мінеральною водою із загальною мінералізацією 2,5-12,0 г/л.
Джерело виходить з середньоеоценових вулканічних порід. Температура води 12-18
о

С.
Хімічний склад:

«Набеглаві» характеризується унікальними лікувальними і профілактичними
властивостями і застосовується для лікування захворювань органів травлення,
печінки, жовчного міхура, сечостатевої системи, а також при порушеннях обміну
речовин.

Межі географічного місця, з яким пов’язуються особливі властивості, певні
якості, репутація або інші характеристики товару:
Родовище натуральної мінеральної води «Набеглаві» розташоване в долині
річки Губазеулі на території села Набеглаві Чохатаурського району Грузії, 52 км від
міста Самтредія, 22 км від Чохатаурі, в басейні річки Супса.
Номенклатура і лінійні координати родовища:
К-38-73-Б-а Самтредіа – 52 км.
№

Х

1

4647665,0 8281725,0

2

4647225,0 8282495,0

3

4646772,0 8282360,0

4

4647097,0 8282360,0

Y

Абсолютна висота родовища над рівнем моря 470-550 метрів.
Гідрогеологічна позиція родовища – гідрогеологічний район водонапірної
системи Аджаро-Імеретинських тріщинних вод.
Геологічна структура – Аджаро-Триалетська складчаста система.
Геологічна позиція родовища – північний схил Аджаро-Імеретинського хребта
Аджаро-Триалетської складчастої системи, центральна частина сектору ЧаквіСаірме, північно-східне підняття крила зсуву Губазеулі.
Водовмісний горизонт – водовмісний комплекс морських вулканогенноосадових пластів середньоеоценового віку, масивні брили базальтів і андезитів,
тріщинні вулканогенні брекчії.
На родовищі функціонує 5 свердловин (№№ 2 к, 17, 44, 47, 66 а), глибина яких
складає від 85 до 630 метрів. Свердловина 2 к укріплена трубами з нержавіючого
матеріалу.

