
 Додаток 2  

до Правил додавання вітамінів, 

мінеральних речовин та деяких інших 

речовин до харчових продуктів 

(пункти 1, 4 розділу ІІ) 

 

ФОРМИ  

вітамінів та мінеральних речовин,  

дозволених до додавання у харчових продуктах 

I. Форми вітамінів: 

1. ВІТАМІН A 
1) ретинол 

2) ретинілацетат 

3) ретинілпальмітат 

4) бета-каротин 

2. ВІТАМІН D 
1) холекальциферол 

2) ергокальциферол 

3. ВІТАМІН E 
1) D-альфа-токоферол 

2) DL-альфа-токоферол 

3) D-альфа-токоферилацетат 

4) DL-альфа-токоферилацетат 

5) D-альфа-сукцинат токоферилової кислоти 

4. ВІТАМІН K 
1) філохінон (фітоменадіон) 

2) менахінон (*) 

5. ВІТАМІН B1 
1) тіамін гідрохлорид 

2) тіамін мононітрат 

6. ВІТАМІН B2 
1) рибофлавін 

2) рибофлавін-5'-фосфат натрію 

7. НІАЦИН 
1) нікотинова кислота 

2) нікотинамід 

8. ПАНТОТЕНОВА КИСЛОТА 
1) D-пантотенат кальцію 

2) D-пантотенат натрію 

3) декспантенол 

9. ВІТАМІН B6 
1) піридоксин гідрохлорид 

2) піридоксин-5'-фосфат 

3) піридоксин дипальмітат 

10. ФОЛІЄВА КИСЛОТА 
1) птероїлмоноглутамінова кислота 

2) кальцій-L-метилфолат 

11. ВІТАМІН B12 
1) ціанокобаламін 

2) гідроксокобаламін 

12. БІОТИН 

1)D-біотин 
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13. ВІТАМІН C 
1) L-аскорбінова кислота 

2) L-аскорбат натрію 

3) L-аскорбат кальцію 

4) L-аскорбат калію 

5) L-аскорбіл 6-пальмітат 

ІІ. Мінеральні речовини 

1.Форми кальцію  
1) карбонат кальцію 

2) хлорид кальцію 

3) цитрат малат кальцію 

4) кальцієві солі лимонної кислоти 

5) глюконат кальцію 

6) гліцерофосфат кальцію 

7) лактат кальцію 

8) кальцієві солі ортофосфорної кислоти 

9) гідроксид кальцію 

10) малат кальцію 

11) оксид кальцію 

12) сульфат кальцію 

13) фосфорил-олігосахариди кальцію 

2.Форми магнію 

1) ацетат магнію 

2) карбонат магнію 

3) хлорид магнію 

4) магнієві солі лимонної кислоти 

5) глюконат магнію 

6) гліцерофосфат магнію 

7) магнієві солі ортофосфорної кислоти 

8) лактат магнію 

9) гідроксид магнію 

10) оксид магнію 

11) цитрат калію-магнію 

12) сульфат магнію 

3. Форми заліза 

1) бісгліцинат заліза 

2) карбонат заліза 

3) цитрат заліза 

4) цитрат амонію-заліза 

5) глюконат заліза 

6) фумарат заліза 

7) дифосфат заліза-натрію 

8) лактат заліза 

9) сульфат заліза  

10) фосфат заліза-амонію 

11) ЕДТА заліза-натрію 

12) дифосфат заліза (пірофосфат заліза) 

13) сахарат заліза 

14) елементарне залізо (карбоніл + електролітичне залізо зі зменшеним вмістом водню) 
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4. Форми міді 

1) карбонат міді 

2) цитрат міді 

3) глюконат міді 

4) сульфат міді 

5) мідно-лізиновий комплекс 

5. Форми цинку 

1) ацетат цинку 

2) бісгліцинат цинку 

3) хлорид цинку 

4) цитрат цинку 

5) глюконат цинку 

6) лактат цинку 

7) оксид цинку 

8) карбонат цинку 

9) сульфат цинку 

6. Форми марганцю 

1) карбонат марганцю 

2) хлорид марганцю 

3) цитрат марганцю 

4) глюконат марганцю 

5) гліцерофосфат марганцю 

6) сульфат марганцю 

7. Форми натрію 

1) бікарбонат натрію 

2) карбонат натрію 

3) цитрат натрію 

4) глюконат натрію 

5) лактат натрію 

6) гідроксид натрію 

7) натрієві солі ортофосфорної кислоти 

8) селенат натрію 

9) гідроселеніт натрію  

10) селеніт натрію 

11) фторид натрію 

12) йодид натрію 

13) йодат натрію 

14) молібдат натрію (молібден (VI)) 

15) борат натрію 

8. Форми калію 

1) фторид калію 

2) бікарбонат калію 

3) карбонат калію 

4) хлорид калію 

5) цитрат калію 

6) глюконат калію 

7) гліцерофосфат калію 

8) лактат калію 

9) гідроксид калію 

10) калієві солі ортофосфорної кислоти 

11) йодид калію 
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12) йодат калію 

9. Форми хрому 

1) хлорид хрому (III) та його гексагідрат  

2) сульфат хрому (III) та його гексагідрат 

3) піколінат хрому 

4) лактат тригідрад хрому (III) 

10. Збагачені селеном дріжджі (**) 

11. Молібдат амонію (молібден (VI)) 

12. Борна кислота 

__________  

Примітки: 
(*) Менахінон, представлений у формі менахінону-7 та рідше у формі менахінону-6.  

(**)Збагачені селеном дріжджі, які створені культурою в присутності селеніту натрію як джерела селену та які 

містять в сухому вигляді, в якому вони потрапляють на ринок, не більше 2,5 мг Se/г. Предомінантною органічною 

формою селену, що міститься в дріжджах, є селенометіонін (між 60 % та 85 % загальної кількості отриманого 

селену в продукті). Вміст інших органічних сполук селену, включаючи селеноцистеїн, не повинен перевищувати 

10 % загальної кількості отриманого селену. Рівні вмісту неорганічного селену не повинні перевищувати 1 % 

загальної кількості отриманого селену.  

 


	n91
	n92
	n93
	n94
	n95
	n96
	n97
	n98
	n99
	n100
	n101
	n102
	n103
	n104
	n105
	n106
	n107
	n109
	n110
	n111
	n112
	n113
	n114
	n115
	n117
	n118
	n119
	n120
	n121
	n122
	n123
	n124
	n125
	n126
	n127
	n128
	n129
	n130
	n131
	n132
	n133
	n134
	n135
	n136
	n137
	n138
	n139
	n141
	n142
	n144
	n145
	n146
	n147
	n148
	n149
	n151
	n152
	n155
	n156
	n157
	n158
	n159
	n160
	n161
	n162
	n163
	n164
	n165
	n166
	n167
	n169
	n171
	n172
	n196
	n197
	n177
	n178
	n179
	n180
	n181
	n182
	n183
	n184
	n185
	n186
	n187
	n188
	n190
	n191
	n192
	n193
	n194
	n195
	n198
	n199
	n200
	n201
	n202
	n203
	n212
	n213
	n214
	n216
	n223
	n225
	n226
	n227
	n228
	n229
	n230
	n233
	n234
	n235
	n237
	n242
	n243
	n244
	n245
	n246
	n247
	n249
	n250
	n251
	n252
	n253
	n254
	n255
	n256
	n257
	n258
	n259
	n260
	n261
	n262
	n263
	n264
	n265
	n266
	n268
	n276
	n204
	n205
	n210
	n217
	n218
	n219
	n220
	n221
	n222
	n238
	n241
	n248
	n269
	n275
	n277
	n278
	n279
	n280
	n281
	n282
	n283
	n287
	n288
	n289
	n292

