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мiсцезнаходження зчiф"чrсо*а область, Ужгородський р"й"", .. М"""й
Сфера застосуванн".а реалБЙТ об' екта

Мeдичний(бальнеoлoгiчний)BиснoBoк*"o--
- кмедико-бiологiчна оцiнка якостi та цiнностi пiдземних мiнеральних вод свердJIовиI{иN9 1-пБК с, Минай Ужгородського.. району Закарпатськоi областi при зовнiшньомуЗаСТОСVВаННi> (ВИТЯГ З ПРОТОколу ВченоТ рuд" Ду <украiнський нщL.or"r|io;;;#;;;';"курортологii Моз УкраiЪи> вiд 10,12.2}lg р., Nч 15); 

I

кдослiдження динамiки клiнiкоjфуrпцiоп-"п"* показникiв у пацiентiв зрозповсюдженими хронiчними захворюваннями пiд впливом зовнiшнього застосуваннямiнеральних вод свердловини J\b 1-пБК с. Минай Ужгородського району Закарпатськоiобластi на пiдставi до клiнiчних дослiджень та клiнiчних випробувй (витяг з протоколуЗаСiДаННЯ ВЧеНОi РлuД' .ЩУ <УкраiЪський НДI медичноi реабЙiтацii та курортологii мозУкраiни> вiд 07.0З.2О2З р., J\! 3);

За результатами НДР,
iншот локументацiт: Ухtгородського району Закарпатськоi областi MoxtyTb

використовуватись у лiкува-гrьнiй практиui при зовнirrrньому

Медичнi показання щодо ,Бiйt iо-
1. захворювання опорно-рухового апарату чи сполучноf тканини:
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IA91 Остеоартрит колiнного суглоба;

IA9? Остеоартрит зап'ястя або кистi; .

IA93 Остеоар,грит iншого уточненого суглоба;
FА04 Олiгоостеоартрит;
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продовження Медичного (бальнеологiчного) висновку
вiд 07 березня 202З р. N9 б43

Об'скт повинен вiдповiдати таким вимогам щодо безпечностi для здоров'я людини:
ГСТУ 42.|0-02-96 кВоди мiнера.гlьнi лiкувальнi. Технiчнi вимоги): загаJIьна мiнералiзацiя 11,0-24,0 gl1',

гiдрокарбонат-iони - 5,0-7,0 g/l, сульфат-iони - не бiльше 0,50 g/l, х.гrорид-iони - б,0-9,0 g/l, iони кальцiю -
не бiльше 0,50 g/l, iони магнiю - не бiльше 0,50 Yl, iони натрiю та калiю - 5,0 - 8,0 g/1; дiоксид вуглецю -
700,0 -2000,0 mg/l; ортоборна кислота - 100,0-250,0 mg/l; MeTaKpeMHieBa кислота - 50,0-200,0 mg/l; нiтрати -

не бiльше 50,0 mg/l; нiтрити - не бiльше 2,0 mg/l; свинець - не бiльше 0,1 mg/l; хром * не бiлыrlе 0,5
mg/l; цинк - не бiльше 5,0 mg/l; кадмiй - не бiльше 0,01 mgll; мiдь - не бiльше 1,0 mg/l; ванадiй - не
бiльше 0,4 mg/l; селен - не бiльше 0,05 mg/l; феноли - не бiльше 0,01 mg/l; уран - не бiльше 1,8 mg/l;

ртугь - не бiльше 0,О2 mg/l; стронцiй - не бiльше 25,0 mg/l , радiй - не бiльше 5,0 х 10-7mg/1; фтор - не
бiльше l0,0 mg/l; органiчнi речовини (С орг,вал) - не бiльше 30,0 mg/l.
Загальне мiкрбне число - не бiльше 100 СС/rп1; кЬкiсгь бакгерiй групи кишкових п€lличок (колi-iндекс) - не
бЬше 3 CC/ml; синьогнiйна пчIJIичка (Pseudomonas aeruginoza) не допускасться в 1L, патогеннi
мiкроорганiзми, у т. ч. бактерiТ ролу Сальмонела, не допускаються в 1 L.

Вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього
висновку несе: ПП ЛПЗ <<Медичний центр <<Гармонiя>>>>

(власник, заявник, виробник)

ЩУ <Украiнський НДI медичноТ реабiлiтацiТ

вiд 07 березня 202З р.

Оригiнал висновку не пiдляга€ передачi TpeTiM особам

Затверджено на засИаннi ВченоТ ради
курортологiТ МОЗ Украiни>

Протокол засiдання Jф 3

!иректор !У <Украiнський науково-,
iнститут медичноi реабiлiтачii та
МОЗ Украiни> Бабов К.Щ.

(прiзвище, iм'я по батьковi)


