
Розпочинаються Великодні свята, 
а це означає гостини та багато 
смачної їжі, й, окрім м’яса та ковба-
си, майже у кожного на столі буде 
салат зі свіжих овочів. Адже навесні 
по-особливому смакують перші 
огірки, помідори, редиска. Чи без-
печно споживати «ранні вітаміни»? 
Адже саме овочі з теплиць мають 
велику здатність накопичувати 
нітрати. Так, нещодавно на ринку 
«Пасаж» у Луцьку виявили майже 
700 кг редиски, вміст нітратів у якій 
перевищував норму втричі. 

— Накопичення нітратів — це 
природний процес, і якась їх кіль-
кість є у всіх продуктах рослинного 
походження, — пояснює завідувачка 
відділу ветеринарно-санітарної екс-
пертизи у Волинській регіональній 
державній лабораторії ветеринарної 
медицини Інна Вакульчук. — Залеж-
но від властивості їх накопичувати, 
для кожної рослини встановлено 
свої норми вмісту таких речовин. 
Наприклад, для редиски норма — не 
більше 1200 мг нітратів на 1 кг, для 
капусти — 900 мг/кг, для помідорів 
— 300 мг/кг, для огірків — 400 мг/кг.

— Чи правда, що для того, щоб 
зменшити вміст нітратів, перед спо-
живанням овочі треба покласти на 
годину в холодну воду? — поцікави-
лися в Інни Миколаївни. 

— Це не є дієвим, — відповідає. 
— Щоб не нашкодити собі, ранні 
овочі потрібно споживати у розум-
них межах, обов’язково помивши їх 
перед цим у теплій воді. Не можна 
їсти салати, приготовані заздале-
гідь, купувати надгнилі овочі. Треба 
пам’ятати, що нітрати мають здат-
ність накопичуватись у шкірці або у 
шарах біля неї. 

Інна Вакульчук запевнила, що 
на ринках продукцію рослинного 

походження вони намагаються про-
контролювати на сто процентів. До 
речі, раніше це належало також до 
функцій санепідстанцій, тепер — ні. 

Інна Миколаївна каже, що сьо-
годні реалізатори стали відповідаль-
нішими у цьому плані, а споживачі 
— допитливіші та часто просять на 
ринках показати якісні посвідчення 

на товар. 
— Оптові ринки для того і 

створені, щоб можна було досліди-
ти всю продукцію, яка надходить 
великими партіями, — веде далі 
Інна Вакульчук. — Вона проходить 
контроль, і видається експертний 
висновок. Якщо, наприклад, із «Па-
сажу», що на Варшавському ринку, 

дрібні реалізатори розкупили її і 
привезли на Центральний ринок 
чи на базар у Горохів, то там, щоб 
переконатися, що продукція якісна, 
її досліджують повторно у ринковій 
ветсанлабораторії. І цей висновок 
буде дійсним тільки на цьому рин-
ку. Якщо продукція досліджувалась 
у регіональній лабораторії, тобто 
в нашій, то цей експертний висно-
вок дійсний на всю партію. Базари 
у Луцьку — «Північний», той, що на 
проспекті Відродження, на Друж-
би народів — є структурними під-
розділами Центрального або Вар-
шавського ринків, і там продукція 
також досліджена. А от те, що про-
дають за межами ринків, неконтр-
ольоване. 

Щоб упевнитися в тому, що 
вміст нітратів у овочах не переви-
щує норму, «Відомості» вирішили 
провести незалежне дослідження у 
випробувальному центрі ДП «Во-
линський науково-виробничий 
центр стандартизації, метрології та 
сертифікації». 

Відправляємося на ринок, що 
розміщений на проспекті Відро-
дження, щоб купити зразки. Запи-
тую у продавця, чи є в редисці ні-
трати. 

— Не знаю. Я їла, і мені нічого. 
— То зважте 300 грамів, — веде-

мо діалог. 
Те ж саме було з огірками: про-

давчиня відповіла, що зараз у всьо-
му є нітрати й усе їсти шкідливо, 
щоправда, документ, який засвідчує 
якість, не показала. 

Багато хто віддає перевагу по-
купкам у супермаркетах. Тому ще 
кілька огірків придбали у магазині 
«Експрес Там-Там». 

Начальник випробувального 
центру Віолетта Шулятицька спо-
чатку переважила зразки. І замість 

300 грамів редиски виявилося 250. 
Обманули! От вам і особливості 
ринкової торгівлі... 

Ми мали можливість поспосте-
рігати за процесом підготовки та 
проведення аналізу. Як результат, 
в огірках, придбаних у «Там-Тамі», 
вміст нітратів при нормі 300 мг/кг 
був 220 мг/кг. Тобто продукція від-
повідала вимогам нормативних до-
кументів. У тих, що з ринку, нітратів 
іще менше — 116 мг/кг. А от у редис-
ці їх вміст перевищив норму майже 
у два рази. При тому, що має бути 
не більше 1200 мг/кг, аналіз показав 
2363 мг/кг. 

Яка ж відповідальність передба-
чена суб’єктам господарювання за 
те, що реалізовують шкідливий для 
здоров’я продукт? Як виявилося, 
практично ніякої. По-перше, штра-
фи мізерні. Так, у разі з тими 700 кг 
редиски, де рівень нітратів переви-
щував норму втричі, на суб’єктів 
підприємницької діяльності було 
складено адміністративні протоко-
ли та накладено штраф від трьох (51 
гривня) до семи (119 гривень) нео-
податковуваних мінімумів. Окрім 
того, як розповіла Інна Вакульчук, 
згідно з законом, вони не можуть 
утилізувати, тобто вилучити у реа-
лізатора та знищити, неякісну рос-
линну продукцію. Це відбувається 
лише тоді, коли продукція стано-
вить особливо велику небезпеку 
для людини, що не є актуальним для 
групи рослинних товарів. 

— Вилучену продукцію ми не 
забрали та не викинули в якусь яму 
— ми лише не допустили її до реалі-
зації. А що з нею зробить далі реа-
лізатор — його справа, — пояснила 
Інна Миколаївна. 

Логічно припустити, що такі 
овочі знову потраплять на базар. 

Людмила ШИШКО 
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Події

У Львові прикрили підпільну 
гуральню 
Працівники Державної служби боротьби з економічною 
злочинністю у Львівській області припинили 
діяльність підпільного цеху з виробництва алкоголю. 
У нелегальній гуральні підробляли спиртні напої 
відомих виробників, серед яких були торговельні 
марки Львівщини й інших регіонів. Махінатор продавав 
«липову» горілку по 18 гривень. Правоохоронці 
вилучили 100 пляшок готового продукту, 100 літрів 
спирту, понад дві тисячі марок акцизного збору, 
устаткування, різні добавки та дозатори. 

У Луцьку хочуть створити 
екологічні автомийки 
У Луцьку підбили підсумки марафону бізнес-ідей. 
Кращим проектом для КП «АвтоПаркСервіс» 
було визнано проект «Впровадження елементів 
екологічної інфраструктури у місті Луцьку 
шляхом створення мережі екологічних мийок». 
Щоб помити один автомобіль, витрачатиметься 
всього п’ять літрів чистої води, решта — 
рециркуляційна. Швидкість обслуговування на 
екомийках значно вища, ніж на звичайних, за 
рахунок високої пропускної спроможності. 
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Телегід

06:10, 19:30, 04:00 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»

06:45, 07:50, 04:35, 05:25 «Секрет-
ні матеріали шоу-бізнесу»

08:55 Х/ф «Некерований» 
10:55 Х/ф «Любов і голуби» 
13:10 Х/ф «Когда зацветет 

багульник»
17:10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана - 2» 
20:00 Х/ф «Джентльмени, 

удачі!» 
22:15 Х/ф «Діамантова рука» 
00:20 Х/ф «Next. Наступний»

05:00 Т/с «Анна Герман»
07:30, 09:10 Т/с «Сімейний 

детектив»
09:00, 12:00 Новини
10:20, 12:10 Т/с «У саду чи в 

городі»
14:10 «Судові справи»
15:00 «Сімейний суд»
16:00 «Жди меня»
18:10 Т/с «Жіночий лікар»
20:00, 02:05 «Подробиці»
20:30 Т/с «1943»
22:20 Т/с «Янголи війни»
02:35 Т/с «Сімнадцять миттєвос-

тей весни» 

05:35, 16:00 «Все буде добре!»
07:10, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
08:45 «Зіркове життя. Зіркові 

комплекси»
09:45 Х/ф «Будинок маляти» 
13:35 «Зважені та щасливі - 2»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:00 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
21:00 «Зіркове життя. Полюби себе 

такою»
22:25 «Детектор брехні - 3»
23:20 «Битва екстрасенсів»
00:20 Т/с «Доктор Хаус» 
01:20 Х/ф «Горобиновий вальс» 


03:05 Нічний ефір

05:30, 18:45 Факти
05:45 Світанок
06:55 Провокатор
07:45 Т/с «Убивча сила»
09:50 Х/ф «Ейс Вентура. Розшук 

домашніх тварин»
11:30 Х/ф «Ейс Вентура. Коли при-

рода кличе»
13:05 Х/ф «Бібліотекар. У пошуках 

Списа Долі»
14:55 Х/ф «Бібліотекар-2. У 

пошуках копалень царя 
Соломона»

16:50 Х/ф «Бібліотекар-3. Про-
кляття Юдиного потиру»

19:00 Т/с «Винищувачі»
20:50 Х/ф «Жінка-кішка»
22:45 Х/ф «Химера» 
00:50 Х/ф «Острів проклятих» 
03:00 Х/ф «Залишайся зі мною» 
04:25 Про-Zікаве.ua

06:10 Найкращий кухар на 
селі - 

07:00, 19:00, 03:40 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20 Т/с «Слід» 
10:00 Т/с «Інтерни» 
12:00 Х/ф «Карусель» 
14:00 Т/с «Яблучневий спас» 
17:45, 19:20 Т/с «Буду вірною 

дружиною» 
22:00 Х/ф «Прості складнощі» 
00:30 Х/ф «Любов поза прави-

лами» 
02:20 Х/ф «Нас зараховано!» 
04:00 Х/ф «Острів» 
05:45 Срібний апельсин

07:00 Мультфільми
11:25 Х/ф «Цінності сімейки 

Адамсів»
13:15 «Пороблено в Україні»
14:40 «КВН»
17:00, 21:00 «Розсміши коміка»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Таємний кухар»
20:00 «Лямур Тужур»
22:00 М/ф «Шрек»
23:40 Х/ф «Люблю тебе, чувак» 


01:30 «Нічне життя»

06:00 СоюзМультфільм 
07:15 М/с «Бен 10: Інопланетна 

суперсила» 
08:00 «ШОУМУХОСЛОН»
09:00 «Шалене відео по-

українськи»
11:00 «Облом UA»
12:45 «В бій ідуть мужики»
14:00 Т/с «Солдати-17» 
16:00 Т/с «Псевдонім «Алба-

нець»-2» 
19:00 Т/с «Боєць. Народження 

легенди» 
21:00 Т/с «Секретні матеріа-

ли» 
00:00 Х/ф «Царство небесне» 
02:35 «Дорожні війни»
02:45 Х/ф «Дорога на Січ» 
04:05 Х/ф «Далекий постріл» 

05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 04:00 
Новини

05:05, 08:15 «Доброго ранку»
09:05 «Контрольна закупівля»
09:30 «Жити здорово!»
10:25, 17:40 «Зрозуміти. Про-

бачити»
11:15, 04:05 «Модний вирок»
12:10, 03:10 Т/с «Торговельний 

центр»
13:00 Інші новини
13:20 «Час обідати!»
14:20 «Доброго здоров’ячка!»
15:15 «Поки є час»
16:05, 01:55 «Я подаю на роз-

лучення»
17:00 Вечірні новини
18:10, 01:05 «Давай одружимося!»
19:00, 00:10 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30 Т/с «Наркомовський обоз»
22:20 Нічні новини
22:35 Х/ф «Приватний детектив, 

або Операція «Коопе-
рація»

05:55 Т/с «Тру Джексон»
06:45 Х/ф «Ніндзя-серфери»
08:10 Уральські пельмені
09:45 Х/ф «Матриця»
12:35 Х/ф «Матриця-2: Переза-

вантаження»
15:05 Х/ф «Матриця-3: Рево-

люція»
17:50 Х/ф «Леон-кілер»
20:00 Т/с «Вороніни»
21:00 Ревізор 
22:55 Т/с «Світлофор»
23:55 Т/с «Таємне коло» 
00:55, 01:50 Т/с «Вероніка Марс»
02:30, 03:25, 04:20 Зона ночі
02:35 Де ти, Україно?
03:30 Пристрасті навколо 

символіки
03:50 Червона Земля (Terra 

Vermelha)
04:25 Мая адреса - Соловки. Тягар 

мовчання
04:40, 05:40 Зона ночі Культура
04:45 Іван Франко

05:40 Руйнівники міфів
08:00 Історичні битви
10:00 В’язниці Америки
12:00 Таємниці життя
13:00 Ганг
16:00 Фантастичні історії
19:00 Д/ф «Друг турецького 

народу»
20:00 Д/ф «Лінія Маннергейма»
21:00 Д/ф «Сини Мао ы Чан Кайши»
22:00 Таємнича Аравія
00:30 Покер
01:20 Жива історія
02:10 Д/ф «Бомба для Хрущева»
03:00 Смартшоу
03:30 Т/с «4исла»
05:10 Містична Україна

06:00 «Легенди карного розшуку»
06:30 Х/ф «Апостол Фома» 
08:10 Т/с «Батюшка» 
15:20 Т/с «Даїшники»
19:30 Х/ф «День катастрофи» 
23:00 Х/ф «Ноїв ковчег» 
02:10 «Речовий доказ»
03:45 «Агенти впливу»
04:45 «Уроки тітоньки Сови»
05:30 «Правда життя»

05:45 Радянські мультфільми
09:10, 14:35 Х/ф «У пошуках 

капітана Гранта»
10:35 Т/с «Я лечу»
12:25 Т/с «Імперія під ударом»
15:50 Х/ф «Звільнення на берег»
17:35 Х/ф «Як Вас тепер на-

зивати»
19:30 Т/с «17 митей весни 

(Сімнадцять миттєвостей 
весни)»

22:10 Х/ф «Оксамитовий сезон»
00:10 Х/ф «СОС над тайгою»
01:20 Х/ф «Безсмертний 

гарнізон»
02:50 Х/ф «Приїжджа»
04:25 Х/ф «Опікун»

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Байдиківка
07:30, 08:25 М/с «Даша-дослід-

ниця» 
07:55 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с «Ранетки» 
10:00 Т/с «Всі жінки - відьми» 
11:00 Т/с «Та, що говорить з при-

видами» 
12:00 Т/с «Помста» 
13:00 Х/ф Один вдома 
15:20, 20:35 Т/с «Вісімдесяті» 
16:20 Дайош молодьож!
16:55 Досвідос
17:55 Х/ф Один вдома  
21:00 Віталька
22:20 Х/ф «Макгрубер» 
00:20 Х/ф «Холостяцька вечірка» 


02:15 До світанку

05:10 Світ зірок
05:55 Мультфільми 
08:00 Справа смаку
09:00 Ранкова пошта з 

А.Пугачовою і М.Галкіним
09:40 Неділя з Кварталом
10:55, 16:00 Попелюшка для 

Баскова
11:30 Смачна ліга
12:15 Свати біля плити
13:15 Мультфільми
14:00, 22:00 Модний вирок
15:00, 23:00 Жіноча форма
16:35, 23:55 Глянець
17:30, 19:30 Концерт
21:00 Династія
00:40 Колір Ночі

06:00 Худ. фільм «Управа». 29 с.
06:30 Худ. фільм «Управа». 30 с.
07:10 Худ. фільм «Фронт за лінією 

фронту». 2 с. ПЕРШИЙ НА-
ЦІОНАЛЬНИЙ

09:00 Підсумки тижня
09:40 Без цензури
10:05 Т/с «Маруся. Випробу-

вання»
12:30 Х/ф «Машенька»
13:45 Вікно в Америку
14:15 «Про життя» з 

А.Пальчевським
15:25 Життя на рівних
15:40 Х/ф «Довга дорога в 

дюнах». 1, 2 с.
18:20, 01:20 Новини
18:35 Про головне
18:55 М.Гнатюк «Час рікою пливе»
19:20 Останнє попередження
19:45 «Про життя» з 

А.Пальчевським
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 «Великий День Перемоги»

22:20 Д/ф «Київські доти»
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:10 Худ. фільм «Фронт за лінією 

фронту». 2 с.
00:50 Клуб гумору
01:35 Д/ф «Благословенна»
02:20 ТелеАкадемія
03:20 «Святкова Великодня»
04:25 Х/ф «Машенька»
05:40 Підсумки дня

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 ПЕРШИЙ КАНАЛ ЄВРОПА

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 6 травня

На ринках продовжують продавати 
овочі з нітратами 
«Відомості» перевіряли редиску й огірки у лабораторії 


