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Трансжири (трансізомери) — це 
всім нам знайомі маргарин і кулі-
нарний жир. На початку минулого 
століття їх створення було оголо-
шене порятунком людства від за-
грози недоїдання. Адже маргарин 
був недорогою та доволі смачною 
заміною вершковому маслу, а ко-
штував значно дешевше. Отриму-
ють трансжири з рослинних олій у 
процесі гідрогенізації — особливої 
обробки олії воднем під тиском 
із застосуванням каталізаторів. 
Зігнуті молекули рослинної олії, які 
роблять її рідкою, але схильною 
до швидкого окислення, перетво-
рюються на прямі — й олія стає 
твердою.

На маргарині виросло не одне 
покоління людей, поки лікарі не 
придивилися до нього пильніше. Ви-
явилося, що прямі молекули транс-
жирів роблять твердими також і 
стінки наших клітин, які складають-
ся з жиру. А це погіршує їх роботу, 
підвищує ризик серцево-судинних 
захворювань. З’ясувалося також, 
що трансжири збільшують кількість 
«поганого» холестерину, який осідає 
на стінках судин, знижують імуні-
тет, порушують роботу ферментів, 
збільшують ризик діабету та навіть 
погіршують якість сперми у чолові-
ків. Сьогодні трансжири заборонені 

в Данії, Швейцарії і Австрії. В інших 
країнах ЄС, США та Канаді вміст 
трансізомерів строго регламенту-
ється і його зазначають на етикетках 
продуктів. В Україні ж поки що си-
туація протилежна.

Як розповіла «Відомостям» на-
чальник випробувального центру 
ДП «Волиньстандартметрологія» Ві-
олетта Шулятицька, гідрогенізовані 
жири можуть використовуватися 
для виготовлення хлібобулочних і 
кондитерських виробів, морозива, 
цукерок, чіпсів, сухариків, соусів і 
майонезів.

— Сьогодні у розвинутих єв-
ропейських країнах встановлено 
жорсткі гранично допустимі рівні 
вмісту трансізомерів, які не пере-
вищують 2%, — розповідає Віолетта 
Феліксівна. — В Україні вміст трансі-
зомерів нормується лише у спредах і 
в маргарині твердому бутербродно-
му — не більше 8%, у жирах для мо-
лочної промисловості — не більше 
15%. І якщо раніше такі показники 
мали контролювати раз у місяць, то 
тепер — лише раз у квартал. У рід-
ких і твердих маргаринах (столовий і 
для листкового тіста) для домашньої 
випічки та промислового виробни-
цтва, відповідно до змін у норма-
тивних документах від 1 січня 2010 
року, вміст трансізомерів й узагалі 
не треба визначати.

Швидше за все, питання такого 
контролю пролобіювали зацікав-
лені особи, які за рахунок здоров’я 
нації тепер отримують шалені при-
бутки. Адже відомо, що трансжи-
ри, на відміну від натуральних олій 
і вершкового масла, дуже повільно 
окислюються та, відповідно, трива-
лий час не псуються. Використання 
їх у виробництві «продовжує життя» 
продуктам харчування, які при цьо-
му зберігають гарний свіжий вигляд. 
Тож виходить вигідно та дешево для 
виробника, проте аж ніяк не безпеч-
но для споживача.

Хоча, як розповіла Віолетта Шу-
лятицька, відповідно до технічного 
регламенту маркування, виробники 
зобов’язані вказувати вміст трансі-
зомерів на етикетках. Одначе ніхто 
цього не робить, а контролюючі ор-
гани, здається, закривають на це очі.

Пані Шулятицька впевнена, що 
самі споживачі могли б змінити си-
туацію, якби прискіпливо ставилися 
до купівлі продуктів і щоразу вима-
гали документи, котрі б засвідчува-
ли їхню безпеку. Однак у нас народ 
пасивний, тож слухняно бере з по-
лиці маргарин, кладе його до сумки 
та несе додому без зайвих питань. 

Нещодавно у випробувальному 
центрі провели дослідження на вміст 
трансізомерів у бутербродному мар-
гарині, виробник якого гарантував, 
що трансізомери в нормі. Однак їх 
там було 12%. На жаль, назву вироб-
ника Віолетта Шулятицька не може 
назвати, оскільки така інформація 
належить тільки замовнику дослі-
дження. 

Також нещодавно трансізомери 
виявили у сирі «Російському». 

— За правилами, — розповідає 
начальник випробувального центру, 
— твердий сир — це натуральний 
продукт, де є тільки тваринні жири й 
узагалі мови про трансізомери бути 
не може. Та коли ми перевірили сир 
«Російський», виробника не вказую, 
то виявили, що це справжнісінька 
підробка. А вміст трансізомерів там 
становив 9,1%. Сир продавали за де-
шевшою ціною. Спочатку, коли він 
свіжий, скуштувавши, рослинних 
жирів у ньому не розпізнаєш, од-
наче, коли трохи полежить, то вони 
відчутні на смак.

Людмила ШИШКО
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Події
ЗДОРОЖЧАННЯ  

У Ковелі на 25 копійок виросла 
ціна на соціальні сорти хліба, 

пише «Ковельська правда». Тепер 
хлібина «Ковельського» покупцю 
обійдеться у три гривні. Стільки ж 
доведеться викласти і за хліб «Дар-
ницький», «Плетінку з маком», а 
калач «Миколаївський» коштува-
тиме вже чотири гривні. 

Директор ВАТ «Ковельський 
хлібокомбінат» Василь Римарчук 
каже, що підняття ціни на хліб 
було неминуче, інакше б його під-
приємство збанкрутіло, оскільки 
вже кілька місяців працює собі у 
збиток. Його рентабельність до 
подорожчання становила мінус 

7,5 відсотка. Тоді, коли фактично 
щодня дорожчають основні напо-
внювачі та компоненти, без яких 
неможливе виробництво хлібобу-
лочних виробів, стабілізувати ціну 
на хліб неможливо, — таке пояс-
нення почули від директора під-
приємства депутати міської ради. 

А ще Василь Римарчук кон-
статував, що у Ковелі найнижча в 
області ціна на хліб і такою вона 
утримуватиметься й надалі. За 
чотири дні, що існують нові роз-
цінки на хлібобулочні вироби, на 
підприємство жодних скарг від 
покупців не надходило, запевнив 
керівник хлібокомбінату. 

ПІДГОТОВКА 

49% волинських шкіл не мають 
внутрішніх вбиралень

Під час обласної селектор-
ної наради вкотре говори-

ли про дотримання санітарно-
епідеміологічних вимог у 
навчальних закладах області, зо-
крема про наявність внутрішніх 
санітарних і душових кімнат.

Як повідомила головний сані-
тарний лікар Волині Наталія Янко, 
49% усіх волинських шкіл, себто 
372 навчальні заклади, не мають 
внутрішніх вбиралень. Останніми 

місяцями проводились активні 
роботи з відновлення санвузлів 
у типових школах. Тож лише три 
школи поки не мають внутрішніх 
вбиралень. Звісно, цю ситуацію 
обіцяють виправити до першого 
вересня.

Значно гірша ситуація з обла-
штуванням у школах кімнат гігіє-
ни для дівчаток і душових. Такими 
на Волині обладнані лише шість 
шкіл.

За словами пані Янко, облашту-
ванню санвузлів усередині шкіл 
заважає відсутність водопроводу 
та каналізації. На це голова Волин-
ської облдержадміністрації Борис 
Клімчук зауважив, що в такому 
разі потрібно привести до ладу на-
двірні вбиральні, аби там не було 
протягів і добре зачинялися двері, 
подбати про запаси хлорки та ін-
ших дезінфікуючих засобів. 

Ольга УРИНА

МІТИНГ 

Волиняни пікетували обласну 
прокуратуру 

Другого серпня відбувся мітинг-
пікет щодо кримінальних і по-

літичних переслідувань лідера 
«Батьківщини» Юлії Тимошенко 
та керівників інших опозиційних 
партій. Поблизу прокуратури в 
Луцьку зібралася нечисленна група 
пікетувальників. Серед мітинган-
тів були присутні представники 
Волинської організації політичної 
партії ВО «Батьківщина», партій 
«Справедливість», «Народний 
рух» і «За Україну!». Висловити 
своє «фе» Генпрокуратурі щодо 
розслідування справи Тимошен-
ко прийшли чільник волинських 
«біло-сердечних» Анатолій Гри-
цюк, голова Волинської організа-
ції політичної партії «За Україну!» 
Ігор Гузь, голова обласної органі-
зації Народного руху України Во-
лодимир Банада.

Анатолій Грицюк вважає що суд 
над Тимошенко є ганебним фарсом.

— Це розправа над лідером 
опозиції Юлією Тимошенко й ін-
шими політв’язнями, які сьогодні 
перебувають у СІЗО та ні в чому 

не винні. 
На завершення акції було зачи-

тане звернення учасників мітингу-
пікету до Президента України, 
Генпрокурора України та прокуро-
ра у Волинській області.

— Ми, учасники мітингу, обу-
рені діями представників пра-
воохоронних і судових органів, 
які стали слухняним знаряддям 
у руках нинішньої влади, та ви-
магаємо припинити розгортання 
політичних репресій проти Юлії 
Тимошенко, Юрія Луценка, інших 
урядовців Кабінету Міністрів Юлії 
Тимошенко, — йдеться у звернен-
ні. — Ми хочемо, щоб влада усві-
домила ступінь небезпеки, яку 
вона може спровокувати своїми 
репресивними діями проти лідерів 
опозиційних партій.

У розмові з журналістами Ана-
толій Грицюк повідомив, що на-
ступного тижня півсотні волинян 
поїдуть протестувати у Київ. До 
столиці рухатимуться потягами, 
аби ніхто не зміг перешкодити.

Ольга УРИНА

65%
стільки абітурієнтів здавали 
цьогоріч ЗНО з російської мови, 
показавши таким чином найниж-
чу явку на цей предмет. Про це 
повідомила директор Україн-
ського центру оцінювання якості 
освіти Ірина Зайцева. 

10% європейців не мають 
роботи
Рівень безробіття в країнах Європи в червні 2011 року 
не змінився та склав 9,9%. Про це повідомляється в 
опублікованій доповіді європейського статистичного 
агентства «Eurostat», повідомляє 24tv. Рівень безробіття 
в єврозоні за травень 2011 року також склав 9,9%. Най-
нижчий рівень безробіття в червні 2011 року був зафік-
сований в Австрії (4%), Нідерландах (4,1%) і Люксембурзі 
(4,5%), а найвищий — в Іспанії (21%).

Перевезти авто потягом можна 
за 500 гривень
За перші п’ять місяців 2011 року «Укрзалізниця» пере-
везла більше 1300 автомобілів. Найдешевші розцінки на 
послуги вагона-автомобілевоза у потягах до Дніпропе-
тровська та Харкова. Там за тонну маси автівки потрібно 
заплатити близько 375 гривень, пише портал «Дело». 
Вартість перевезення автомобіля: Київ — Дніпропе-
тровськ — 385,2 грн. за тонну; Київ — Сімферополь — 
633,6 грн.; Київ — Харків — 363,6 грн.; Донецьк — Київ 
— 553,2 грн.; Київ — Ужгород — 588 грн. за тонну.

У Ковелі подорожчав соціальний 
хліб

У сирі «Російський» знайшли 
трансізомери

На цьому хроматографі визначають вміст трансізомерів


