"Вода – коштовний мінерал землі полтавської"
Жива вода дає життя
Всьому живому в світі.
Якщо живе жива вода,
Тоді земля у цвіті.
Любов Забашта

Полтавщина – один з найчистіших та найкрасивіших регіонів України,
де знаходяться родовища мінеральних вод.
Вода – це життя. Вона потрібна усьому живому на землі. Життя на
нашій планеті немислимо без цього, такого звичного кожному з нас, елемента
існування. Водою покрита основна частина суші, вода є головною складовою
людського організму, вода живить все живе на землі, підтримуючи його
зростання та існування. Однак, такі властивості притаманні далеко не всій,
що існує на нашій планеті, воді. Вона володіє різним складом, і нерідко буває
непридатною для вживання в тих або інших цілях, особливо для пиття.
Вода – це наша культура і основа життя на землі. Воді належить
найважливіша роль у виникненні життя, у формуванні фізичного, хімічного
середовища, клімату і погоди на нашій планеті.
Література представлена в алфавітному порядку з фондів Полтавської
обласної бібліотеки для юнацтва ім. Олеся Гончара.
І. Полтавщина – лідер з найкращої питної води
"Вода, у тебе немає ні смаку, ні кольору, ні запаху, тебе неможливо описати,
тобою насолоджуються, не знаючи, що ти таке насправді.
Не можна сказати, що ти є необхідною для життя: ти – саме життя.
Ти наповнюєш нас радістю, і це неможливо пояснити нашими почуттями".
А.Сент-Екзюпері
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Ансьонова К. Вода – головна цінність людства / К. Ансьонова //
Вечірня Полтава. – 2008. – 20 берез. – С. 2.
Без води немає життя. Людина без води може прожити лише декілька
днів. Дефіцит води придатної для пиття стає все більш відчутним. Уже зараз
більше 70 % населення землі не мають чистої води, а у зоні ризику
постійного зараження шлунково-кишковими захворюваннями перебувають
два мільярди людей. Хвороби пов'язані з недоброякісною водою, кожного
року забирають мільйони життів.
А полтавців хвилюють свої, місцеві питання, пов'язані з якістю води,
водопостачання і перспектива подальшого використання водних ресурсів.
Отож з цієї статті і дізнаємося про ситуацію з водопостачанням Полтави.
Екологічний портрет Полтавщини / упорядник Л. І Картальова;
обласна бібліотека для юнацтва ім. Олеся Гончара. – Полтава, 2006. – С.
6-11.
Інформаційно-аналітичні матеріали представляють інформацію про
сучасну екологічну ситуацію в Полтавській області, один із розділів
розкриває стан водних ресурсів. Аналіз якості води в джерелах
централізованого водопостачання за бактеріологічними показниками в 19982002 рр. та показники найвищого рівня нітратів у джерелах
децентралізованого водопостачання в Полтавській області в 1998-2000 рр.
Клочко О. КП "Полтававодоканал": вода – одна з найкращих у
Європі, а проблеми – суто українські... / О. Клочко // Вечірня Полтава. –
2012. – 18 квіт. – С. 2.
Зі статті можна дізнатися, що вода для потреб городян добувається з 20
свердловин 5-ти водозабірних майданчиків із сеноман-нижньокрейдяного
водоносного горизонту, який залягає на глибині від 450 до 750 метрів. Таке
місце розташування не дозволяє потрапляти у воду ні стічним водам, ні будьяким іншим забруднювачам. Тож на поверхню її піднімають кришталево
чистою.
КП "Полтававодоканал" – одне з найстаріших підприємств
комунального господарства України, яке пише свою історію з кінця ХІХ
сторіччя. Сьогодні – це потужний комплекс, який здійснює водопостачання й
водовідведення в Полтаві та восьми районах області.
Клочко О. Якісна питна вода повинна відповідати властивостям
внутріклітинної води людини. На Полтавщині така Є! / О. Клочко //
Вечірня Полтава. – 2012. – 21 берез. – С. 2.
Україна не належить до країн із великими запасами прісної питної води.
По всій Україні мало якісної питної води, у багатьох регіонах її треба дуже
серйозно доочищувати.
Вода, яку добувають на Полтавському водоканалі, високої якості й має

статус питної води. Але доки вона дійде по трубах до споживача, зазнає
очищення шляхом хлорування, то вона залишається нібито й питною, проте
не рекомендують вживати її сирою, безпосередньо з крана.
Лещенко С. Як до полтавців добирається вода / С. Лещенко //
Полтавський вісник. – 2013. – 2 серп. – С. 4.
З цієї статті ми дізнаємося яку воду п'ють полтавці і як вода потрапляє
до будинків.
Від 450 до 800 метрів углиб землі: на такій глибині залягає водоносний
горизонт, з якого полтавцям постачають воду. З глибоких свердловин
потужні насоси підіймають і закачують її в резервуари для збереження.
У лабораторії воду перевіряють за 22 показниками: запах, колір,
каламутність, вміст амонію, нітратів, нітритів, заліза та інших речовин. Дані
досліджень, які збирали протягом багатьох років, свідчать, що склад води у
Полтаві з роками практично не змінюється. Прочитавши цю стаття можна ще
багато чого іншого цікавого дізнатися.
Мєлкозьоров О. Вода в Полтаві – найкраща. В усій Європі такої
немає! / О. Мєлкозьоров // Полтавський вісник. – 2007. – 23 берез. – С. 7.
Відомий в Україні гідролог Іван Киреєв стверджує, що хімічний склад
підземної води (а саме таку воду п'ють полтавці) залежить від складу породи
в земних надрах. Тому її збалансована чистота й мінералізація – явище
винятково рідкісне. Полтаві щодо цього дуже пощастило. Водоносні
горизонти, з яких здійснюється водопостачання міста, складаються із
кварцових пісків різної зернистості. У дрібнозернистих пісках присутні
частки каолінових глин і обвуглених рослинних решток, який мільйони
років. Такий склад породи відмінно очищує воду, в тому числі й від різних
розчинених у ній металів.
Ще на початку ХХ століття вчені дійшли висновку, що полтавська вода з
міського водогону придатна для лікувальних процедур, вона позитивно
впливає на організм людини. Керівництво міста навіть збиралося відкривати
в Полтаві гідропатичну лікарню.
Мєлкозьоров О. На планеті води багато, але питної – обмаль :
[зокрема, про питну воду Полтави] / О. Мєлкозьоров // Вечірня Полтава.
– 2007. – 22 берез. – С. 3.
Природа розмістила величезні запаси питної води на Полтавщині. Багато
родовищ води утворилися ще в ті далекі часи, коли на планеті жили
динозаври. Її якість і властивості – унікальні й неперевершені, і не лише в
Україні, а й далеко за її межами. У ній оптимально й збалансовано розчинені
всі необхідні організму людини мікроелементи.
На відміну від дніпровських міст, Полтава отримує воду з артезіанських
свердловин із глибини кілька сотень метрів. У цій воді органіки немає.
Мінеральний склад полтавської води – ідеальний. Вона не має запаху,

присмаку, прозора й чиста. До того ж абсолютно нешкідлива й не потребує
ніякої додаткової обробки.
Правденко О. Шлях полтавської води, або Яка вода тече з кранів
полтавців / О. Правденко // Коло. – 2014. – 27 берез. – С. 2–3.
Нині можна почути багато суперечливих тверджень про те, чи можна
пити воду із крана в полтавських квартирах та будинках. Дехто й досі думає,
що полтавці п'ють воду з Ворскли, хоча насправді наше місто – одне з
небагатьох в Україні, де вода добувається з артезіанської свердловини. Інші
впевнені, що хоча вода й зі свердловини, але в ній все одно багато бактерій.
Ця стаття розвінчує міфи про це та інші питання.
Романюк М. Нітрати у питній воді / М. Романюк // Полтавський
вісник. – 2014. – 8 трав. – С. 5.
На території Полтавської області понад 50 % населення споживає воду із
колодязів та індивідуальних свердловин, що живляться грунтовими водами,
особливо у сільській місцевості.
В останні роки спостерігається зростання антропогенного забруднення
грунтових вод нітратами, які без очищення споживає населення.
Для Полтавської області актуальною проблемою залишається
підвищений рівень нітратів у питній воді джерел децентралізованого
водопостачання. Вода, забруднена нітратами, надзвичайно небезпечна для
дитячого організму, особливо малюків першого року життя та для вагітних
жінок.
Руденко С. Якісна питна вода для населення Полтавського району /
С. Руденко // Вісті. – 2014. – 4 лип. – С. 7.
Питання щодо забезпечення населення якісною та безпечною питною
водою належить до найбільш соціально значущих, оскільки безпосередньо
впливає на стан здоров'я населення та визначає ступінь епідеміологічної
безпеки.
З цієї статті дізнаємося, що на сьогодні в населених пунктах
Полтавського району функціонує 6 господарсько-питних водопроводів, які
забезпечуються питною водою з водогонів КП "Полтававодоканал", та 22 –
артезіанські свердловини. Більшість населення району забезпечується
питною водою за рахунок децентралізованих джерел, а саме з шахтних та
трубчастих колодязів.
Якість питної води в Полтавській області // Екологія Полтавщини.
Аналіз стану виконання програми охорони довкілля, раціонального
використання природних ресурсів та забезпечення екологічної політики
з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на період
до 2010 року. – Полтава, 2006. – Вип. 3. – С. 36-47.
Стан водних питних ресурсів Полтавської області проаналізовано за
якістю води в усіх джерелах водопостачання (джерелах централізованого і

децентралізованого (колодязях) водопостачання, комунальних водопроводах,
сільських водопроводах) за бактеріологічними і хімічними показниками.
Загальні тенденції зміни якості питної води в різних джерелах
водопостачання Полтавської області у 1998-2004 рр.
Яку воду п'ють полтавці // Полтавський вісник. – 2015. –25 груд. – С.
5.
Історія людства тісно пов'язана з наявністю чи відсутністю водних
ресурсів. Сьогодні як ніколи ми маємо усвідомлювати вразливість води як
важливої складової природи.
Полтавцям пощастило з водою. У Полтаві воду піднімають з водоносних
горизонтів глибиною 450-800 метрів. Сам водоносний горизонт під нами
унікальний: природа надійно захистила його шаром водонепроникної глини,
отже, забруднення води з поверхні природним шляхом неможливе, і вода з
цього шару смачна, чиста, відповідає всім нормативним вимогам.
Звідки бере початок вода, яка потрапляє до осель полтавців, які її
запаси? Великі запаси підземних вод? Чи вистачить води майбутнім
поколінням полтавців? На ці і інші питання знаходимо відповіді з цієї статті.
Додаткова інформація на сайтах:
Питьевая вода в полтавских домах безопасная и качественная [Електрон.
ресурс].
–
Електрон.
текст.
–
Режим
доступу:
http://topnews.pl.ua/other/2016/07/04/66327.html (дата звернення: 10.04.2017).
– Назва з екрану.
Полтавщина: серед пріоритетів – якість питної води [Електрон. ресурс].
–
Електрон.
текст.
–
Режим
доступу:
http://www.qwas.ru/ukraine/np/Poltavwina-sered-pr-oritet-v-jak-st-pitno-vodi
(дата звернення: 10.04.2017). – Назва з екрану.
Питна вода в полтавських оселях безпечна та якісна [Електрон. ресурс].
– Електрон. текст. – Режим доступу:
http://www.visnyk.poltava.ua/articles/1467628688/ (дата звернення: 10.04.2017).
– Назва з екрану.

ІІ. Мінеральна вода "Полтавська Джерельна"
"Полтавська
Джерельна"
видобувається
з
артезіанської свердловини глибиною близько 700 метрів у
екологічному
регіоні
Полтавщини.
"Полтавська
Джерельна" – питна вода, яка має ідеально збалансований
склад життєво необхідних людському організму мінералів
та мікроелементів. Не змінює структуру людської клітини,
чудово засвоюється, освіжає, знімає втому, виводить з
організму токсини та сприяє зміцненню імунітету. Має
приємний м'який смак і відмінну якість.
Завдяки сучасним методам обробки вода залишається
повністю мікробіологічно чистою, зберігає в збалансованій пропорції
необхідні мінеральні речовини. Будь-яка страва, приготована на питній
негазованій воді "Полтавська Джерельна" буде набагато смачнішою,
кориснішою, вдало передасть натуральний смак.
"Полтавська Джерельна" в цьому році відзначає 20 років!!!
Експерти визнали "Полтавську Джерельну" питною водою
найвищої якості // Вечірня Полтава. – 2015. – 11 листоп. – С. 11.
Полтавський завод "Світанок" виготовляє питну воду "Полтавська
Джерельна" майже 20 років і, здавалося б, завоював уже всі можливі медалі
на професійних конкурсах. Але ні, знову у них перемога. Нещодавно
експертною радою Українського інституту екології людини "Полтавська
Джерельна" була названа однією з найкращих питних вод в Україні (у
конкурсі досліджувалися майже 90 марок питних вод).
Тож запитання, яку воду пити вдома, на навчанні чи на роботі, просто не
виникає. Звичайно, "Полтавську Джерельну" – досконалу від природи й
дбайливо збережену виробником.
Клочко О. "Полтавська джерельна": сімнадцять років зі званням
кращої питної води України / О. Клочко // Вечірня Полтава. – 2014. – 8
січ. – С. 7.
"Полтавська Джерельна" з'явилася в ті роки, коли українці тільки
вчилися споживати питну воду в пляшках. Паралельно з розвитком
"Полтавської Джерельної" формувалася культура споживання питної води,
виробник доносить інформацію до споживача.
В статті подається інтерв'ю з директором ТОВ "Світанок" Владиславом
Галустяном. З якого ми отримаємо відповіді на запитання: "Як виникла назва
води, яку тепер знають в усій Україні?", "Яким чином підтверджується якість
води "Полтавська Джерельна?", "За що вода "Полтавська Джерельна"
отримала високу оцінку якості води?", "Що містить у собі поняття "питна
вода найвищої якості?", "Наскільки мінеральна вода відрізняється від питної
води?" та інші запитання.

Ольха І. День водних ресурсів разом із "Полтавською джерельною":
п'ємо якісну і смачну воду / І. Ольха // Коло. – 2014. – 20 берез. – С. 12.
"Полтавську Джерельну" більше 15 років називають однією з найкращих
питних вод не лише на Полтавщині, а й в Україні. Якість води
підтверджують кваліфіковані фахівці Українського інституту екології
людини.
Стаття розповідає, як добувають воду та з яких свердловин. Результати
перевірок свідчать: вода має високу якість, її структура не змінюється. Що
кожна партія проходить суворий контроль в лабораторії.
Також можна дізнатися чому потрібно пити природну питну воду.
Дізнаємося, як замовити воду. Питна вода "Полтавська Джерельна" постійно
сертифікується у "Полтавастандартметрології".
Педоренко І. "Полтавська Джерельна" отримала міжнародний
сертифікат якості / І. Педоренко // Вечірня Полтава. – 2014. – 10 груд. –
С. 2.
Відомий далеко за межами Полтавщини виробник питної води
"Полтавська Джерельна" – ТОВ "Світанок" – розпочав свою діяльність ще у
ХХ столітті. За цей час завод пройшов період становлення та розвитку, за
який відбулося багато позитивних змін, направлених на удосконалення
виробничих потужностей, сервісу обслуговування і, найголовніше, якості
питної води "Полтавська Джерельна".
Українці заслуговують на якісні харчові продукти. І виробники
підтримують прагнення споживача купувати корисні та безпечні товари для
вжитку. Тому кількість українських підприємств, сертифікованих згідно з
міжнародними стандартами, щорічно зростає. Українські виробники активно
впроваджують стандарт ISO 22 000 – НАССР (ХАССП), аби максимально
захистити споживачів. Прочитавши публікацію можна дізнатися ще більше
про це.
Педоренко І. Робити добрі справи легко / І. Педоренко // Вечірня
Полтава. – 2015. – 25 лют. – С. 14.
Питна вода "Полтавська Джерельна" належить до найкращих питних вод
України за всіма хімічними, мікробіологічними та фізичними властивостями.
Потрапляючи до споживачів, вона максимально відповідає властивостям
внутрішньоклітинної води організму, зберігає всі необхідні мікроелементи та
корисні речовини, які потрібні людині.
Завод "Світанок" розуміє важливість формування і розвитку здорового
суспільства, яке ґрунтується на принципах взаємної поваги, свободи, безпеки
та здоров'я кожної людини. "Світанок" знаходить можливості, аби надати
благодійну підтримку дітям, спортсменам, діячам культури та іншим.
Надаючи підтримку організаторам проектів у вигляді питної води
"Полтавська Джерельна", має на меті допомогти учасникам та гостям заходів
вживати воду найвищої якості.

Полтавська вода знову визнана найкращою // Вечірня Полтава. –
2007. – 4 жовт. – С. 2.
Питні води Полтавського заводу продтоварів "Світанок" – негазована
озонована "Полтавські Джерела" та газована "Полтавська Джерельна" –
знову нагороджені золотою медаллю за якість. Цього разу полтавську воду
визнали кращою експерти на Х Міжнародному професійному конкурсі пива,
безалкогольних, слабоалкогольних напоїв, мінеральних та питних вод, що
пройшов у Києві.
Український інститут екології людини підтвердив високу якість
"Полтавської Джерельної" // Вечірня Полтава. – 2012. – 28 листоп. – С. 3.
В статті йдеться про те, що керівництво Полтавського заводу
продтоварів "Світанок" отримало науковий висновок про якість питної води
"Полтавська Джерельна".
У витязі із протоколу вченої ради інституту, зазначається: "Український
інститут екології людини провів дослідження фізико-хімічних і структурних
властивостей фасованої питної води "Полтавська Джерельна". На основі
одержаних наукових результатів вчена рада інституту затвердила такий
висновок про якість питної води "Полтавська Джерельна".
Якісна питна вода – вибір на користь здоров'я // Вечірня Полтава. –
2013. – 4 верес. – С. 1.
Бути здоровим – не лише бажання усіх людей, а й для багатьох – модне
питання. Останніми роками в Україні все більше людей розуміють, що бути
здоровим, струнким і мати гарний вигляд є життєвою необхідністю. Вода –
це життя, тому прискіпливо споживачі вибирають воду для пиття. Адже з
води народилося життя й вода переважає в організмі кожної живої істоти.
Коли лікарі радять випивати до восьми склянок води протягом дня, то
мають на увазі природну, чисту воду, якою є "Полтавська Джерельна."
Прочитавши цю статтю дізнаємося все про цю воду, яка вона, який її склад і
багато іншого цікавого.
Додаткова інформація на сайтах:
«Полтавська Джерельна» – з якісною водою без проблем [Електрон.
ресурс].
–
Електрон.
текст.
–
Режим
доступу:
http://archive.kolo.poltava.ua/2014/03/06/poltavska-dzherelna-e28093-zyakisnoyu-vodoyu-bez-problem (дата звернення: 10.04.2017). – Назва з екрану.
Експерти визнали «Полтавську Джерельну» питною водою найвищої якості
[Електрон.
ресурс].
–
Електрон.
текст.
–
Режим
доступу:
http://vechirka.pl.ua/misto/1447236190
(дата звернення: 10.04.2017). – Назва з екрану.

Питна вода ТМ Полтавська Джерельна [Електрон. ресурс]. – Електрон.
текст. – Режим доступу: https://favor.com.ua/blogs/19727.html (дата звернення:
10.04.2017). – Назва з екрану.
ІІІ. Мінеральна вода "Миргородська"
"Миргородська" – це природна мінеральна
вода. Вона додає життєвих сил, відкриваючи
"друге дихання". Це відбувається завдяки набору
мінералів Миргородського родовища.
"Миргородська" – український бренд
природної мінеральної води, яку з 1927 року
видобувають із родовища в м. Миргороді,
Полтавської обл. "Миргородська" розливається
безпосередньо на місці видобутку згідно з
міжнародними нормами розливу природних
мінеральних
вод,
що
забезпечує
повне
збереження всіх її природних властивостей.
Богач І. "Миргородська" отримала атестат : [про мінеральну воду] /
І. Богач // Зоря Полтавщини. – 2007. – 26 груд. – С. 2.
На Полтавщині є гідна альтернатива мінеральним джерелам відомих
західних курортів. "Миргородська" стала першою в СНД водою, що пройшла
експертизу в Інституті експертиз і контролю якості води Laborunion
(Німеччина). Експертиза підтвердила, що у "Миргородській" є всі життєво
необхідні елементи, у її складі домінують іони натрію і хлориду, які
відповідають за підтримку водно-сольового і кислотно-основного обмінів.
Діденко Н. Королеву мінеральних вод України у Миргороді
розливають сімейні династії / Н. Діденко // Вечірня Полтава. – 2007. – 4
жовт. – С. 3.
Якщо запитати українця, котрий ніколи не бував у Миргороді, чим
знамените це місто на Полтавщині, він обов'язкого згадає Миколу
Васильовича Гоголя, відомий курорт і знамениту "Миргородську" – королеву
мінеральних вод України. Це найбільше багатство курортного міста й усієї
Полтавської області щодня розливають, пакують і відправляють споживачам
працьовиті миргородці – найбільший скарб Миргородського заводу
мінеральних вод.
Стаття розкриває історію від початку 1914 року і до сьогодення. Як без
лікаря Івана Зубковського світ не пізнав би смаку "Миргородської" та багато
іншого.
Коваленко О. Миргородська вода – коктейль мінералів / О.
Коваленко // Зоря Полтавщина. – 2011. – 13 верес. – С. 2.

Миргородський завод мінеральних вод (МЗМВ) входить до
найпотужнішої компанії IDS Group Ukraine, що об'єднує виробників – лідерів
ринку мінеральних вод і є одним із найбільших виробників мінеральної та
питної води в Україні.
З цієї статті дізнаємося про секрети успішності підприємства, де
видобувається "Миргородська", в яких умовах її розливають. Також про
розвиток підприємства та розвиваючи власну інфраструктуру й постачаючи
якісну воду споживачам, МЗМВ не залишається осторонь життя міста,
сприяючи поліпшенню його інфраструктури.
Кондратюк Н. "Миргородська" завойовує нові ринки / Н.
Кондратюк // Зоря Полтавщини. – 2005. – 16 берез. – С. 2.
Лідер серед вітчизняних мінеральних вод – уславлена "Миргородська" –
здійснює нові прориви на ринках збуту.
З цієї статті можна дізнатися, що представники засобів масової
інформації мали змогу на власні очі побачити, як із величезного підземного
озера, з глибини 700 метрів, видобувається знаменита мінеральна вода, яка
потім потрапляє у потужні резервуари, де відбувається фільтрація, причому
так, що неповторні природні властивості води зберігаються. Весь процес –
від видобування до розливу сертифіковано.
Також можна дізнатися, що "Миргородську" серед газованих
мінеральних вод купують найбільше. Кілька років поспіль "Миргородська"
виборює титул "Мінеральна вода №1 в Україні" на конкурсі "Вибір року", а
також має інші престижні міжнародні відзнаки.
Коробка Л. З'явилася "Миргородська лагідна" : [випуск нового
виду столової води] / Л. Коробка // Полтавський вісник. – 2010. – 11 черв.
– С. 10.
Миргородський завод мінеральних вод, який разом із грузинським,
російським та балтійським підрозділами входить до складу міжнародної
компанії "ІДС Боржомі Інтернейшнл", розпочав випуск нового виду столової
води – "Миргородська лагідна". Вона відзначається помірним ступенем
мінералізації та нейтральним смаком. Добувати воду почали із нової
свердловини Миргородського родовища і розливають безпосередньо на місці
видобутку у пляшки такого ж дизайну, що і звичайна "Миргородська".
Обелець Ю. Мінеральні лікувальні води України: від чого рятують /
Ю. Обелець // Коло. – 2016. – 23-29 черв. – С. 13.
Україна славиться багатою природою. Зокрема, і цілющими
властивостями водних джерел. У цій публікації оглянули окремі з них. З
статті можна дізнатися, при яких захворюваннях та станах рекомендують
пити цю воду.
Як уникнути йододефіциду, допомогти побороти похмілля, позбавитись
зайвих кілограмів, нормалізувати процеси травлення – все це та багато
іншого обіцяють виробники мінеральних вод та власники джерел своїм

споживачам, розповідається в цій публікації.
Додаткова інформація на сайтах:
"МИРГОРОДСЬКА" [Електрон. ресурс]. – Електрон. текст. – Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/«Миргородська»
(дата звернення: 10.04.2017). – Назва з екрану.
МИРГОРОДСКАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА [Електрон. ресурс]. – Електрон.
текст. – Режим доступу: http://www.mirgorodok.com/page004.html
(дата звернення: 10.04.2017). – Назва з екрану.
Миргородська мінеральна вода [Електрон. ресурс]. – Електрон. текст. –
Режим доступу:
http://www.mirgorod.com.ua/index.php?module=Pages&func=display&pageid=
179 (дата звернення: 10.04.2017). – Назва з екрану.
Мінеральна вода "Миргородська" [Електрон. ресурс]. – Електрон. текст.
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