
ПАТ «Фірма «Полтавпиво»



Пиво «Полтава» – це поєднання
традицій і сучасності

«Перше полтавське пиво почали варити на місцевому пивзаводі
в 1965 році. Цей напій швидко отримав визнання гурманів України. 

З 2011 року, після покупки підприємства Ставропольським пивовареним
заводом, на ПАТ «Фірма «Полтавпиво» відбувається повна реорганізація
структур, модернізація виробництва, просування та впровадження нових

методик і стратегій розвитку в цілому. У 2012 році запущено новий
варильний цех з повною комп'ютеризацією процесу варіння сусла.»

М'яка місцева вода з власних артезіанських свердловин, 
в комплексі з сучасною технологією і натуральними інгредієнтами, 

робить продукцію полтавського заводу впізнаваною навіть в умовах
нинішньої рясної пропозиції на ринку пива.

Завжди незмінним залишилася висока якість продукції та визнання тисяч
гурманів в Україні і за кордоном. Ми твердо налаштовані варити якісне

пиво з натуральних інгредієнтів і далі, удосконалюючи технології, 
але залишаючи незмінною унікальну полтавську традицію пивоваріння.

Пиво та напої торгової марки «Полтава» – це полтавське щедре сонце, 
чиста артезіанська вода, українська працьовитість і сучасні знання про те, 

яким має бути справжнє живе пиво.

Генеральний директор 
В.М. Лавріченко



На сьогоднішній день «Фірма «ПОЛТАВПИВО» 
виготовляє наступні види продукції: 

ПИВО, КВАС, НАПОЇ.



ПИВНА  ПРОДУКЦІЯ



Кубанське
Світле пастеризоване пиво "Кубанське" відрізняється
особливо м`яким смаком. Створене як єкспортний зразок, 
проте полюбилося вітчизняним гурманам.

Бажаєте спробувати хмільний напій, який не лишить байдужим
нікого? Пропонуємо вашій увазі класичне світле пиво «Кубанське», 
зварене виключно з натуральних хмелю та солоду. Приємний м’який
хмільний смак, бадьорий аромат та унікальний присмак – все це
забезпечило любов та визнання вибагливих гурманів. Ви отримаєте
незабутні враження від спілкування із старими друзями за пляшкою
цього напою. Відпочивайте з улюбленим смаком пива «Кубанське»!

ОБ`ЄМ: 0,5 дм³ ± 3,0 %, 1,5 дм³ ± 3,0 %
СКЛАД: вода питна підготовлена, солод пивоварний ячмінний світлий,  
хміль. 
МАСОВА ЧАСТКА сухих речовин у початковому суслі – 11,0%. 
ВМІСТ СПИРТУ, не менше 4,4% ОБ. 
ПОЖИВНА (ХАРЧОВА) ЦІННІСТЬ на 100 г (100 см³) пива (вуглеводи) –
не більше 4,6 г.ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ (КАЛОРІЙНІСТЬ) на 100 г (100 
см³) пива – 42 ккал. 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: зберігати у затемнених приміщеннях за температури від
5 °С до 20 °С. Строк придатності 90/120/90 (ПЕТ-пляшка/скляна пляшка/КЕГ) 
діб з дати виробництва. Дата виробництва зазначена на ковпачку. Номер 
партії виробництва ідентифікується за датою виробництва.



Губєрнскоє
золото бочкове
Світле пастеризоване пиво «Губєрнскоє золото бочкове» 
має яскравий незабутній хмільний смак і багатий аромат.

Це пиво насиченого золотистого кольору, до складу якого входять
тільки натуральні інгредієнти – високоякісний сорт світлого
ячмінного солоду, добірний хміль та особлива культура дріжджів. 
Вода, на основі якої виготовлено нове пиво, добувається із власної
артезіанської свердловини, яка знаходиться на території заводу. 
Новий сорт має яскраво виражений хмільний смак та аромат 
з чудовим тонізуючим ефектом.

ОБ`ЄМ: 0,5 дм³ ± 3,0 %, 1,5 дм³ ± 3,0 %
СКЛАД: вода питна підготовлена, солод пивоварний ячмінний світлий,  
хміль. 
МАСОВА ЧАСТКА сухих речовин у початковому суслі – 12,0%. 
ВМІСТ СПИРТУ, не менше 4,6% ОБ. 
ПОЖИВНА (ХАРЧОВА) ЦІННІСТЬ на 100 г (100 см³) пива (вуглеводи) –
не більше 4,6 г.ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ (КАЛОРІЙНІСТЬ) на 100 г (100 
см³) пива – 45 ккал. 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: зберігати у затемнених приміщеннях за температури від
5 °С до 20 °С. Строк придатності 90/120/90 (ПЕТ-пляшка/скляна пляшка/КЕГ) 
діб з дати виробництва. Дата виробництва зазначена на ковпачку. Номер 
партії виробництва ідентифікується за датою виробництва.



Диканька
Новинка 2013 року! Світле пастеризоване пиво. 
У рецетурі використовується особливий сорт хмелю,
що надає пиву новий вишуканий смак.

Довгоочікувана новинка 2013! Світле пастеризловане пиво, створене
полтавськими пивоварами для поціновувачів пива з українськими
традиціями. "Диканька" особлива додаванням спеціального сорту 
хмелю, який і формує новий, неповторний смак і аромат, що важко
забути.

ОБ`ЄМ: 0,5 дм³ ±3,0 %, 1,5 дм³ ±3,0 %
СКЛАД: вода питна підготовлена, солод пивоварний ячмінний світлий,  
хміль. 
МАСОВА ЧАСТКА сухих речовин у початковому суслі – 12,0 %. 
ВМІСТ СПИРТУ, не менше 4,6 % ОБ. 
ПОЖИВНА (ХАРЧОВА) ЦІННІСТЬ на 100 г (100 см³) пива (вуглеводи) –
не більше 4,6 г.
ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ (калорійність) на 100 г (100 см³) пива – 45  ккал. 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: зберігати у затемнених приміщеннях за температури від
5 °С до 20 °С. Строк придатності 90/120/90 (ПЕТ-пляшка/скляна пляшка/КЕГ) 
діб з дати виробництва. Дата виробництва зазначена на ковпачку. Номер 
партії виробництва ідентифікується за датою виробництва.



Диканські вечори
Пастеризоване пиво преміум-класу з ароматом 
карамельного солоду - переможець багатьох змагань
пивоварів по всьому світу.

Темне пастеризоване пиво преміум-класу, з м'яким солодкуватим
солодовим смаком і вираженим ароматом карамельного солоду, 
з помірною хмільною гіркотою. Виготовлено за оригінальною
рецептурою, розробленою полтавськими пивоварами. Широко відомий
і улюблений на всій території колишнього СРСР. Пиво "Диканські
вечори" - учасник багатьох професійних конкурсів пивоварів та 
міжнародних виставок, де напій отримав чимало відзнак та нагород.

ОБ`ЄМ: 0,5 дм³ ±3,0 %, 1,5 дм³ ±3,0 %
СКЛАД: вода питна підготовлена, солод пивоварний ячмінний світлий, 
солод карамельний, барвник «Карамель 301» (цукровий колер Е150с), 
хміль. 
МАСОВА ЧАСТКА сухих речовин у початковому суслі – 14,0 %. 
ВМІСТ СПИРТУ, не менше 5,0 % ОБ. 
ПОЖИВНА (ХАРЧОВА) цінність на 100 г (100 см³) пива (вуглеводи) –
не більше 5,5 г. 
ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ (калорійність) на 100 г (100 см³) пива – 54  ккал. 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: зберігати у затемнених приміщеннях за температури від
5 °С до 20 °С. Строк придатності 90/120/90 (ПЕТ-пляшка/скляна пляшка/КЕГ) 
діб з дати виробництва. Дата виробництва зазначена на ковпачку. Номер 
партії виробництва ідентифікується за датою виробництва.



Антон Грубі Бочкове
Пиво світле пастеризоване.
Виробляється за авторською рецептурою 1889 року.

Пиво виробляється за авторською рецептурою 1889 відомого чеського
пивовара Антона Грубi, який належав до стародавньої династії, яку 
поважали у всій Чехії. Для бочкового пива використовується вода з 
власної артезіанської, розташованої на території заводу. Серед
інгредієнтів: високоякісний мюнхенський солод, чеський хміль і 
особлива раса дріжджів.

ОБ`ЄМ: 0,5 дм³ ±3,0 %, 1,5 дм³ ±3,0 %
СКЛАД: вода питна підготовлена, солод пивоварний ячмінний світлий, 
солод пивоварний ячмінний темний,  хміль. 
МАСОВА ЧАСТКА сухих речовин у початковому суслі – 12,0 %. 
ВМІСТ СПИРТУ, не менше 4,6 % ОБ. 
ПОЖИВНА (ХАРЧОВА) ЦІННІСТЬ на 100 г (100 см³) пива (вуглеводи) –
не більше 4,6 г.
ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ (калорійність) на 100 г (100 см³) пива – 45  ккал. 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: зберігати у затемнених приміщеннях за температури від
5 °С до 20 °С. Строк придатності 90/120/90 (ПЕТ-пляшка/скляна пляшка/КЕГ) 
діб з дати виробництва. Дата виробництва зазначена на ковпачку. Номер 
партії виробництва ідентифікується за датою виробництва.



Бочкове
Золотисте пастеризоване пиво, що стало бестселлером 
продаж. Відомо гурманам, як напій з яскравим смаком 
і міцним пивним ароматом.

Пастеризоване живе пиво приємного золотистого кольору, має яскраво
виражений смак і аромат хмелю з м'якою «сухою» ноткою в смаку. 
"Бочкове" - справжній бестселлер пивних продаж, що лише доводить 
високі смакові якості цього напою.

ОБ`ЄМ: 0,5 дм³ ±3,0 %, 1,5 дм³ ±3,0 %
СКЛАД: вода питна підготовлена, солод пивоварний ячмінний світлий,  
хміль. 
МАСОВА ЧАСТКА сухих речовин у початковому суслі – 12,0 %. 
ВМІСТ СПИРТУ, не менше 4,6 % ОБ. 
ПОЖИВНА (ХАРЧОВА) ЦІННІСТЬ на 100 г (100 см³) пива (вуглеводи) –
не більше 4,6 г.
ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ (калорійність) на 100 г (100 см³) пива – 45  ккал. 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: зберігати у затемнених приміщеннях за температури від
5 °С до 20 °С. Строк придатності 90/120/90 (ПЕТ-пляшка/скляна пляшка/КЕГ) 
діб з дати виробництва. Дата виробництва зазначена на ковпачку. Номер 
партії виробництва ідентифікується за датою виробництва.



Жигулівське
Світле пастеризоване «Жигулівське» пиво має м'який
смак і відмінно втамовує спрагу в спекотний день. 
Традиційне пиво радянської епохи, створене за сучасними
технологіями.

Світле пастеризоване пиво з ледь відчутною гірчинкою, тонким 
ароматом хмелю, зварене із сировини найвищої якості. Прозорий
пінистий напій, що чудово втамовує спрагу. Це один з кращих зразків
пива, яким насолоджувалися і насолоджуються справжні гурмани.

ОБ`ЄМ: 0,5 дм³ ± 3,0 %, 1,5 дм³ ± 3,0 %
СКЛАД: вода питна підготовлена, солод пивоварний ячмінний світлий, 
хміль. МАСОВА ЧАСТКА сухих речовин у початковому суслі – 11,0%. 
ВМІСТ СПИРТУ, не менше 4,4% ОБ. 
ПОЖИВНА (ХАРЧОВА) ЦІННІСТЬ на 100 г (100 см³) пива (вуглеводи) –
не більше 4,6 г. 
ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ (КАЛОРІЙНІСТЬ) на 100 г (100 см³) пива –
42 ккал. 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: зберігати у затемнених приміщеннях за температури від
5 °С до 20 °С. Строк придатності 90/120/90 (ПЕТ-пляшка/скляна пляшка/КЕГ) 
діб з дати виробництва. Дата виробництва зазначена на ковпачку. Номер 
партії виробництва ідентифікується за датою виробництва.



Ячмінний колос
Легке пастеризоване пиво з дуже м'яким ніжним смаком, 
створене за сучасними технологіями з високоякісної
сировини.

Легке пастеризоване світле пиво зі смаком і ароматом збродженого
солодового напою з приємною хмільною гіркотою. Легке, ароматне, 
ідеально втамовує спрагу. Пиво світле пастеризоване.

ОБ`ЄМ: 0,5 дм³ ± 3,0 %, 1,5 дм³ ± 3,0 %
СКЛАД: вода питна підготовлена, солод пивоварний ячмінний світлий,  
хміль. 
МАСОВА ЧАСТКА сухих речовин у початковому суслі – 11,0%. 
ВМІСТ СПИРТУ, не менше 4,4% ОБ.
ПОЖИВНА (ХАРЧОВА) ЦІННІСТЬ на 100 г (100 см³) пива (вуглеводи) –
не більше 4,6 г. 
ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ (КАЛОРІЙНІСТЬ) на 100 г (100 см³) пива –
42  ккал. 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: зберігати у затемнених приміщеннях за температури від
5 °С до 20 °С. Строк придатності 90/120/90 (ПЕТ-пляшка/скляна пляшка/КЕГ) 
діб з дати виробництва. Дата виробництва зазначена на ковпачку. Номер 
партії виробництва ідентифікується за датою виробництва.



Rigas
"Ризьке" світле пастеризоване пиво широко відомо
на території СНД за свій м'який солодовий смак.

Світле пастеризоване пиво зі смаком добре збродженого солодового 
напою. М'яка хмельова гіркота завершує неповторний смаковий букет 
цього пива. Широко відоме на всій території колишнього СРСР.

ОБ`ЄМ: 0,5 дм³ ±3,0 %, 1,5 дм³ ±3,0 %
СКЛАД: вода питна підготовлена, солод пивоварний ячмінний світлий,  
хміль. 
МАСОВА ЧАСТКА сухих речовин у початковому суслі – 12,0 %. 
ВМІСТ СПИРТУ, не менше 4,6 % ОБ. 
ПОЖИВНА (ХАРЧОВА) ЦІННІСТЬ на 100 г (100 см³) пива (вуглеводи) –
не більше 4,6 г. 
ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ (калорійність) на 100 г (100 см³) пива – 45  ккал. 

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: зберігати у затемнених приміщеннях за 
температури від 5 °С до 20 °С. Строк придатності 90/120/45 (ПЕТ-
пляшка/скляна пляшка/КЕГ) діб з дати виробництва. Дата 
виробництва зазначена на ковпачку. Номер партії виробництва
ідентифікується за датою виробництва.



Полтавське класік
Світле легке непастеризоване пиво у кегах
з оптимальною ціною та якістю.

ОБ`ЄМ: 30; 50 дм³
СКЛАД: вода питна підготовлена, солод пивоварний ячмінний світлий,  
хміль. 
МАСОВА ЧАСТКА сухих речовин у початковому суслі – 10,0%. 
ВМІСТ СПИРТУ, не менше 3,5% ОБ. 
ПОЖИВНА (ХАРЧОВА) ЦІННІСТЬ на 100 г (100 см³) пива (вуглеводи) –
не більше 3,9 г. 
ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ (калорійність) на 100 г (100 см³) пива – 37  ккал.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: зберігати у затемнених приміщеннях за 
температури від 5 °С до 20 °С. Строк придатності 90 діб з дати 
виробництва. Дата виробництва зазначена на етикетці або кезі. 
Номер партії виробництва ідентифікується за датою виробництва. Об’єм 
пива в кегах повинен бути не менший за 99,0 % їх номінальної місткості. 
Номер КЕГа . Не рекомендовано вживати дітям віком до 18 років, 
вагітним жінкам, особам, які мають медичні чи професійні 
протипоказання. 



Нефільтроване
солодове
Світле непастеризоване кегове пиво з чистим солодовим
смаком і хмільними нотками.

ОБ`ЄМ: 50; 30 дм³
СКЛАД: вода питна підготовлена, солод пивоварний ячмінний світлий, 
хміль, екстракт пшеничного солоду, дріжджі пивні. 
ДОПУСКАЄТЬСЯ ОСАД ДРІЖДЖІВ.
МАСОВА ЧАСТКА сухих речовин у початковому суслі – 12,0 %.
ВМІСТ СПИРТУ, не менше 4,6 % ОБ. 
ПОЖИВНА (ХАРЧОВА) ЦІННІСТЬ на 100 г (100 см³) пива (вуглеводи) –
не більше 4,6 г. 
ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ (калорійність) на 100 г (100 см³) пива – 45 ккал. 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: зберігати у затемнених приміщеннях за 
температури від 5 °С до 12 °С. Строк придатності 45 діб з дати 
виробництва. Дата виробництва зазначена на етикетці або кезі.
Номер партії виробництва ідентифікується за датою виробництва. 

Об’єм пива в кегах повинен бути не менший за 99,0 % їх номінальної 
місткості. Номер КЕГа. 
Не рекомендовано вживати дітям віком до 18 років, вагітним жінкам, 

особам, які мають медичні чи професійні протипоказання.



Ай-Нікола
Світле міцне пастеризоване пиво для холодної пори року.

Це оригінальний рецепт пива, розроблений полтавськими пивоварами. 
У його склад входять традиційні інгредієнти: відбірний солод, 
ароматний хміль. Доповненням служить мед, що дарує пиву м'який
оксамитовий смак і приємну солодкість. Прекрасно підійде для тих, 
хто любить міцний смак, без присутності запаху спирту.

СКЛАД: вода питна підготовлена, солод пивоварний ячмінний світлий, 
рисова крупа (рис), мед натуральний, хміль. 
МАСОВА ЧАСТКА сухих речовин у початковому суслі – 15,0 %. 
ВМІСТ СПИРТУ, не менше 7,0 % об. 
ПОЖИВНА (ХАРЧОВА) ЦІННІСТЬ на 100 г. ( 100 см³) пива (вуглеводи) –
не більше 6,4 г. 
ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ (калорійність) на 100 г. (100 см³) пива – 58 ккал.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: зберігати у затемнених приміщеннях за 
температури від 5 °С до 20 °С. 
СТРОК ПРИДАТНОСТІ 90 діб з дати виробництва. Дата виробництва
зазначена на ковпачку. Номер партії виробництва ідентифікується
за датою виробництва.



Діжка розливного
«Діжка розливного» - легке світле пиво з освіжаючим смаком, яке 
чудово підходить для втамування спраги. Зварене із добірних солоду 
та хмелю на м`якій артезіанській воді з власної свердловини. Все це, у 
поєднанні з доступною ціною, обов`язково приємно порадує
гурманів! Це найкраще пиво для спекотного літа від полтавських
пивоварів!

ОБ`ЄМ: 1,42дм ³ ± 3,0%
СКЛАД: вода питна підготовлена, солод пивоварний ячмінний світлий,  
хміль. 
МАСОВА ЧАСТКА сухих речовин у початковому суслі – 10,0% . 
ВМІСТ СПИРТУ, не менше 3,5 % ОБ. 
ПОЖИВНА (ХАРЧОВА) ЦІННІСТЬ на 100 г (100 см³) пива (вуглеводи) –
не більше 3,9 г . 
ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ (калорійність) на 100 г (100 см³) пива – 37  ккал . 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: зберігати у затемнених приміщеннях 
за температури від 5 °С до 20 °С. 
Строк придатності 90 діб з дати виробництва. Дата виробництва   
зазначена  на  ковпачку. Номер партії виробництва ідентифікується 
за датою виробництва. Не рекомендовано вживати дітям віком 
до 18 років, вагітним жінкам , особам , які мають медичні чи професійні 
протипоказання.



ГАЗОВАНІ НАПОЇ



Тьотя Груша
Напій безалкогольний сильногазований пастеризований
соковмісний.

Напій безалкогольний сильногазований пастеризований
соковмісний. Смак кисло-солодкий з грушевим тоном.

ОБ'ЄМ: 1,5 дм³ ± 1,5 %
СКЛАД: вода, цукор білий, яблучний сік концентрований (1,1 %), 
регулятор кислотності - лимонна кислота, барвник натуральний –
цукровий колер, ароматизатор ідентичний натуральному "Груша", 
консервант - бензоат натрію. 
ПОЖИВНА АБО ХАРЧОВА ЦІННІСТЬ (вуглеводи), 10,0 г на 100 г напою. 
ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ АБО КАЛОРІЙНІСТЬ: 40,0 ккал на 100 г напою. 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: зберігати за температури від 0 °С до 22 °С.
Строк придатності 180 діб з дати виробництва. Дата виробництва 
зазначена на ковпачку. Номер партії виробництва ідентифікується за 
датою виробництва.



Лимонадний Джо
Напій безалкогольний сильногазований пастеризований
соковмісний

Сильногазований безалкогольний напій на ароматизаторах з фруктово-
цитрусовим ароматом на кисло-солодким смаком. Чудово втамовує
спрагу, піднімає настрій і додає бадьоростi.

ОБ'ЄМ: 1,5 дм³ ± 1,5 %
СКЛАД: вода, цукор білий, яблучний сік концентрований (1,1%), 
регулятор кислотності - лимонна кислота, ароматизатор натуральний 
«Лимонад», консервант – бензоат натрію, барвник натуральний –
цукровий колер. 
ПОЖИВНА АБО ХАРЧОВА ЦІННІСТЬ (вуглеводи), 10,0 г на 100 г напою. 
ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ АБО КАЛОРІЙНІСТЬ: 40,0 ккал на 100 г напою. 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: зберігати за температури від 0°С до 22°С. 
Строк придатності 180 діб з дати виробництва. Дата виробництва 
зазначена на ковпачку. Номер партії виробництва ідентифікується за 
датою виробництва.



Полтава Буратіно
Напій безалкогольний сильногазований пастеризований
на ароматизаторах з фруктовим ароматом 
«Полтава Буратіно»

Кисло-солодкий лимонадний смак напою «Полтава-Буратіно» повертає
вас у дитинство. Його характерний освіжаючий відтінок смаку, 
фруктовий аромат знайомий багатьом поколінням, зберігаються донині. 
Якість напою покращилась за рахунок використання сучасних технологій
приготування. Незмінним лишився лише імідж лимонаду - улюбленого
газованого напою багатьох поколінь.

ОБ'ЄМ: 1,5 дм³ ± 1,5 %
СКЛАД: вода, цукор білий, регулятор кислотності - лимонна кислота, 
ароматизатор ідентичний натуральному «Буратіно», консервант -
бензоат натрію,  барвник натуральний – цукровий колер. 
ПОЖИВНА АБО ХАРЧОВА ЦІННІСТЬ (вуглеводи),10,5 г на 100 г напою. 
ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ АБО КАЛОРІЙНІСТЬ: 42,0 ккал на 100 г напою. 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: зберігати за температури від  0 °С до 22 °С. 
Строк придатності 180 діб з дати виробництва. Дата виробництва 
зазначена на ковпачку. Номер партії виробництва ідентифікується за 
датою виробництва.



Екстра-Сітро
Напій безалкогольний сильногазований пастеризований
на ароматизаторах з ароматом цитрусових плодів
«Екстра-Ситро».

«Екстра-Ситро» - прохолодний сильногазований напій, який порадує
любителів ретро. Лимонадний цитрусовий смак, що нагадує смак 
дитинства, нікого не залишить байдужим - він легко п'ється, надовго
залишаючи насолоду.

ОБ'ЄМ: 1,5 дм³ ± 1,5 %
СКЛАД: вода, цукор білий, регулятор кислотності - лимонна кислота, 
ароматизатор ідентичний натуральному «Екстра-Сітро», барвник 
натуральний – цукровий колер, консервант - бензоат натрію. 
ПОЖИВНА АБО ХАРЧОВА ЦІННІСТЬ (вуглеводи), 12,3 г на 100 г напою. 
ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ АБО КАЛОРІЙНІСТЬ: 49,2 ккал на 100 г напою. 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: зберігати за температури від 0 °С до 22 °С. 
Строк придатності 180 діб з дати виробництва. Дата виробництва 
зазначена на ковпачку. Номер партії виробництва ідентифікується 
за датою виробництва.



Мохито
Улюблений коктейль Ернеста Хемінгуея і Фіделя Кастро, 
рецепт якого прийшов до нас із Куби 80-х років.  
Мохіто – це унікальний лимонно-м’ятний смак і яскравий
заряд свіжості та енергії. Втомилися від спеки? 
Мучить спрага? Потрібен імпульс? 
Зробіть ковток бадьорості і вперед! 
З новими силами назустріч звершенням!

Напій  безалкогольний  сильногазований пастеризованийна
ароматизаторах  з лимонадним ароматом «Мохіто» 

ОБ'ЄМ: 1,5 дм³ ± 1,5 %
СКЛАД: вода, цукор білий, регулятор кислотності - лимонна кислота, 
ароматизатор натуральний «М’ята садова», ароматизатор натуральний 
«Лимон-Лайм», ароматизатор ідентичний натуральному «Тонік», 
консервант - бензоат натрію. 
ПОЖИВНА (ХАРЧОВА) ЦІННІСТЬ на 100 см3 напою (вуглеводи) - 10,4 г. 
ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ (калорійність) на   100 см3 напою - 41,6 ккал. 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: зберігати за температури від 0 °С до 22 °С. 
Строк придатності 180 діб з дати виробництва. Дата виробництва 
зазначена на ковпачку. Номер партії виробництва ідентифікується за 
датою виробництва.



КВАСОВА ПРОДУКЦІЯ



Квас «Губернський»
Непастеризований квас на пивних дріжджах з м'яким
квасовим смаком і пивним ароматом.

Напій бродіння. Квас хлібний «Губернський» непастеризований
середньогазований. У смаку відчувається приємна терпкість чорного
хліба і пивна нотка викликана додаванням пивних дріжджів.

ОБ`ЄМ: 1,5 дм³ ± 1,5 %
СКЛАД: вода питна підготовлена, цукор білий, концентрат квасного 
сусла, дріжджі пивні. 
ПОЖИВНА (ХАРЧОВА) ЦІННІСТЬ на 100 г (100 см³) квасу (вуглеводи) –
5,6 г. 
ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ (калорійність) на 100 г (100 см³) квасу –
22,4 ккал. 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: зберігати за температури від 0 °С до 12 °С. 
Допускається легка опалесценція. Строк придатності 60 діб з дати 
виробництва. Дата виробництва зазначена на ковпачку. Номер партії 
виробництва ідентифікується за датою виробництва. 



КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

36008, Україна, Полтавська область,
м. Полтава, вул. Фрунзе, 160

ТЕЛЕФОН:

+38 (0532) 67-88-10
ФАКС:

+38 (0532) 67-88-11
САЙТ:

www.poltavpivo.com

http://poltavpivo.com/ru/

