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Вступ

Мета компанії «Нестле» — поліпшити якість 
життя та зробити внесок у здорове майбутнє. 
Підтримка в перші 1000 днів життя має 
основоположне значення для досягнення 
цієї мети. Це честь — бути спроможними 
надавати допомогу в розв’язанні цього завдання 
мільйонам батьків, дітей та осіб, що доглядають 
за дітьми, у різних країнах світу. Ми готові 
зробити все можливе, щоб забезпечити дітям 
найкраще харчування з перших днів життя.

Ми цінуємо довіру, яку висловлюють нам 
наші споживачі, і вважаємо своїм обов’язком 
шанувати цю довіру, завжди ведучи діяльність 
згідно з інтересами споживачів.

1867 року наш засновник Анрі Нестле (Henri 
Nestle) винайшов «дитяче молочне борошно» 
(farinelactee) для врятування життя дитини, 
що страждала від недостатності харчування. 
Сьогодні ми, натхненні його прикладом, 
прагнемо поліпшити добробут і здоров’я дітей, 
надаючи батькам дітей, особам, що доглядають 
за дітьми, а також працівникам охорони здоров’я 
змогу розв’язувати питання харчування.

Ми впевнені в тому, що грудне молоко 
є найкращим харчовим продуктом для дитини 
першого року життя. Грудне вигодовування 
відіграє винятково важливу роль у процесі росту 
й розвитку дитини протягом перших 1000 днів 
життя. Це ідеальне джерело поживних речовин, 
яке сприяє формуванню міцної імунної системи 
й виникненню тісного зв’язку між матір’ю та 
дитиною.

Саме тому ми підтримуємо й сприяємо 
поширенню рекомендацій щодо дитячого 
харчування Всесвітньої організації охорони 
здоров’я (ВООЗ), і з цієї причини маємо намір 
і далі підтримувати та захищати практику 
грудного вигодовування. Працівники системи 
охорони здоров’я відіграють ключову роль 
у наданні батькам об’єктивних рекомендацій 
щодо годування новонароджених і дітей 
молодшого віку. Якщо після консультації 
з працівниками системи охорони здоров’я 
матері й члени їхніх родин дізнаються, що 

налагодження оптимального грудного 
вигодовування неможливе, для дітей життєво 
важливо отримувати харчування найвищої 
якості — замінники грудного молока, які мають 
науково доведені властивості, що сприяють 
найкращому розвитку організму дитини. У своїй 
роботі ми керуємося «Міжнародним зведенням 
правил зі збуту замінників грудного молока» для 
забезпечення відповідального маркетингу наших 
дитячих сумішей.

Політика та Процедури компанії, описані 
в цьому документі, роз’яснюють, як ми 
підтримуємо й захищаємо практику грудного 
вигодовування всередині компанії та в межах 
сфери нашого впливу. Відповідність вимогам 
національного законодавства, спрямованого 
на реалізацію «Міжнародного зведення 
правил ВООЗ», а також надані положення 
Політики та Процедур компанії є принциповим 
висловлюванням наших цінностей, що 
ґрунтуються на повазі. Для всіх працівників 
компанії «Нестле» та будь-якої третьої сторони, 
що діє з дозволу компанії «Нестле», дотримання 
цієї Політики та Процедур обов’язкове.

Створення безпечного середовища для 
здоров’я та процвітання дітей у різних країнах 
світу є метою, що об’єднує всі зацікавлені 
сторони, включно з «Нестле». Для досягнення 
поставленої мети ми продовжуватимемо 
відігравати провідну роль через конструктивну 
взаємодію з батьками, урядами, працівниками 
охорони здоров’я, громадянського суспільства 
й іншими структурами, щоб спільними зусиллями 
зробити все можливе для поліпшення стану 
здоров’я людей у майбутньому.

Марк Шнайдер (MarkSchneider),  
Головний виконавчий директор «Нестле С.А.»
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Важливість грудного вигодовування

Харчування, яке отримують діти протягом 
перших 1000 днів життя, справляє важливий 
вплив на майбутнє здоров’я. Ми вважаємо, 
що грудне молоко є ідеальним джерелом 
поживних речовин для дітей першого року 
життя.

Із цієї причини ми підтримуємо й сприяємо 
поширенню рекомендації ВООЗ щодо 
виключно грудного вигодовування в перші 
шість місяців життя з наступним введенням 
прикорму належної харчової цінності в разі 
продовження грудного вигодовування до двох 
років і далі.

Грудне вигодовування відіграє ключову роль 
у здоров’ї та розвитку немовляти, адже:
• є ідеальним джерелом поживних речовин 

для здорового росту й розвитку;
• сприяє формуванню міцної імунної системи;
• створює міцний зв’язок між матір’ю 

й дитиною.

Грудне вигодовування також корисне для 
здоров’я матері:
• дає їй змогу швидше відновитися після 

пологів;
• забезпечує захист від деяких захворювань.
У випадках, коли грудне вигодовування 
недоступне для дітей, дуже важливо, щоб вони 
отримували високоякісні продукти з науково 
доведеною ефективністю як замінники грудного 
молока, які сприяли б їхньому повноцінному 
росту, розвитку й підтриманню доброго стану 
здоров’я.

У пошуках альтернативи грудному молоку 
важливо, щоб члени родини й особи, які 
доглядають за дітьми, робили усвідомлений 
вибір на підставі перевіреної інформації. 
Ми рекомендуємо консультуватися 
з працівниками системи охорони здоров’я 
(ПСОЗ), розглядаючи питання, як і що потрібно 
давати дитині.

Ми маємо намір підтримувати й захищати грудне вигодовування через реалізацію нашої 
політики — компанії — лідера галузі, стосовно відповідального маркетингу замінників 
грудного молока.

Підтримка та захист грудного вигодовування

Підтримка грудного вигодовування
Нашим обов’язком є підтримка грудного 
вигодовування, і ми прагнемо досягти цієї мети 
різними видами діяльності, як-от:
• Освітні програми для батьків та осіб, які 

доглядають за дітьми, з питань оптимального 
харчування й належних практик годування 
протягом перших 1000 днів життя, включно 
з грудним вигодовуванням, яке ми вважаємо 
найкращим харчуванням на початку життя.

• Створення й підтримання сприятливого 
середовища для поширення грудного 
вигодовування:
• Наша Глобальна політика захисту 

материнства гарантує надання декретної 
відпустки для жінок — працівниць компанії 
тривалістю до шести місяців і можливість 
роботи за гнучким графіком. Крім того, 
на наших підприємствах організовано 
сотні спеціальних кімнат для грудного 
вигодовування.

• Ми співпрацюємо з урядами 
й громадянським суспільством у різних 
країнах світу з питання організації 
спеціальних приміщень для грудного 
вигодовування.

Захист грудного вигодовування
Ми також узяли на себе відповідальність із 
захисту грудного вигодовування, що досягається 
постійною реалізацією політики компанії — 
лідера ринку у сфері відповідального маркетингу 
замінників грудного молока.

У світовому масштабі це щонайменше означає 
відповідність «Міжнародному зведенню правил 
зі збуту замінників грудного молока» («Кодекс 
ВООЗ») і всіх подальших резолюцій Асамблеї 
Всесвітньої організації охорони здоров’я 
(АВООЗ) згідно з їхньою реалізацією урядами 
в усьому світі.

Крім цього, виконуючи положення «Зведення 
правил ВООЗ» у країнах підвищеного ризику1, ми 
застосовуємо постулати «Додатка А», якщо вони 
суворіші за місцеве законодавство, якщо воно не 
визначає інше.

1 Термін «країни підвищеного ризику» визначено в розділі «Географія 
сфери дії».
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Еволюція політики компанії

В 1981 р. Всесвітня організація охорони 
здоров’я (ВООЗ) ухвалила «Міжнародний 
Кодекс зі збуту замінників грудного 
молока». Цей документ більше відомий як 
Кодекс ВООЗ. Це перелік рекомендацій 
для держав — членів ВООЗ щодо 
регулювання маркетингу замінників 
грудного молока, пляшечок для годування 
й сосок. У документі зазначають, що уряди 
повинні вживати заходів для реалізації 
цілей і принципів цього документа через 
ухвалення відповідних національних законів 
або в інші способи.

У лютому 1982 р. компанія «Нестле» 
вперше видала інструкції щодо того, як слід 
реалізовувати Кодекс ВООЗ у сфері продажу 
та маркетингу замінників грудного молока. 
У жовтні 1982 року ці інструкції переглянули 
після консультації з багатьма іншими 
учасниками, включно з ВООЗ і Міжнародним 
надзвичайним фондом допомоги дітям ООН 
(ЮНІСЕФ).

Подальші редакції документа «Політика 
компанії» датовано 1996 й 2004 роками, 
зміни внесено на підставі практичного 
досвіду та Резолюцій АВООЗ, пов’язаних із 
Кодексом ВООЗ.

2010 року ми повністю переглянули 
документ «Політика та Процедури компанії», 
щоб забезпечити відповідність «Критеріям 
включення для маркетингу замінників 
грудного молока FTSE4Good».

У підсумку, 2011 року компанія «Нестле» 
стала першим виробником ЗГМ, який 

увійшов в Індекс FTSE4Good. Протягом 
кількох років ми залишалися єдиною 
компанією-виробником, що відповідає 
104 суворим критеріям Індексу стосовно 
маркетингу ЗГМ.

Із плином часу ми постійно 
вдосконалювали нашу Політику, приділяючи 
ретельну увагу потребам родин, враховуючи 
відгуки урядів і громадянського суспільства, 
а також спираючись на власний досвід. 
Внесені нами поліпшення містять такі 
положення:
• запровадження глобальних механізмів 

розгляду внутрішніх і зовнішніх скарг;
• підвищення прозорості нашого процесу 

спонсорства ПСОЗ;
• розширення процедур внутрішнього 

аудиту з включенням інтерв’ювання 
ПСОЗ;

• публікація наших «Стандартів для 
пожертвувань або передавання продукції 
за низькими цінами для використання 
в надзвичайних ситуаціях, а також для 
соціальних цілей»;

• посилення діяльності у сфері роз’яснення 
дистриб’юторам і клієнтам нашої політики 
щодо досягнення відповідності Кодексу 
ВООЗ;

• посилення внутрішніх механізмів надання 
звітності: зараз Раді директорів щорічно 
доповідають про результати моніторингу 
щодо забезпечення відповідності вимогам 
внутрішніх процедур компанії.

Політика та Процедури компанії «Нестле» щодо реалізації «Міжнародного зведення правил зі збуту замінників грудного молока»
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Сфера дії Політики 
та Процедур компанії

Організаційні аспекти
Цю Політику застосовують до всіх підрозділів 
групи «Нестле». Відповідність вимогам цієї 
Політики обов’язкова для всіх працівників 
«Нестле» та третіх сторін, що діють від імені 
«Нестле».

Компанія «Нестле» дотримується обмежень, 
установлених місцевими регулювальними 
правилами й антимонопольним законодавством.

Ми не маємо впливу на бізнес третіх сторін, 
з якими в компанії «Нестле» немає прямих 
комерційних відносин.

Завжди, коли ця Політика пов’язана 
з наданням інформації, її застосовують до всіх 
матеріальних та електронних форм комунікації, 
включно з цифровими платформами, як-от 
електронна торгівля.

Географія сфери дії
Політику застосовують на глобальному рівні 
в усіх країнах, де компанія «Нестле» веде свою 
діяльність.

У всіх країнах наша діяльність відповідає 
національному законодавству, що реалізує 
Кодекс ВООЗ.

Крім того, у країнах з групи підвищеного 
ризику, багато з яких ще не реалізували Кодекс 
ВООЗ у повному обсязі, ми діємо на підставі 
Процедур «Нестле» в Додатку А, який для 
компанії «Нестле» та відповідних третіх сторін 
є чітким посібником із процедур маркетингу.

У країнах із групи підвищеного ризику ми 
дотримуємося Процедур компанії «Нестле», 
якщо вони суворіші за місцеве законодавство, 
якщо тільки урядовий наказ не передбачає інше.

Країни підвищеного ризику — це держави, де 
здоров’я та харчування дітей зазнають великого 
тиску чинників ризику.

Відповідні критерії, на підставі яких визначають 
такі країни, описано в «Критеріях маркетингу 
ЗГМ FTSE4Good». Країна належить до категорії 
підвищеного ризику, якщо відповідає хоча б 
одному з двох зазначених нижче критеріїв2:
• Показник смертності дітей до 5 років — понад 

10 на 1000;
• Показник гострої недостатності харчування 

дітей до 5 років (виснаження середнього 
ступеня тяжкості й важкого) — більше як 2 %.

Усі інші країни належать до категорії зниженого 
ризику.

Продукти у сфері дії Політики
Політику здійснюють стосовно маркетингу всіх 
продуктів, зазначених у місцевому законодавстві, 
що реалізує Кодекс ВООЗ.

У країнах підвищеного ризику вказану 
Політику застосовують до всіх стартових 
і наступних замінників грудного молока, 
призначених для задоволення нутриціологічних 
потреб дітей з народження до 12 місяців, 
включно зі стартовими й наступними 
замінниками грудного молока, класифікованими 
як «Продукти спеціального медичного 
призначення» (ПСМП) згідно з місцевим 
законодавством і переліком продуктів, наданих 
на корпоративному сайті компанії «Нестле» 
(«Запитайте “Нестле”: що таке “Кодекс 
ВООЗ”»?).

2 На підставі щорічних даних звіту ЮНІСЕФ «Становище дітей 
у світі», розміщеного на вебсайті ЮНІСЕФ:  
http://www.unicef.org/sowc/.
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5 принципів, що лежать в основі нашої 
системи управління відповідністю 
«Міжнародному зведенню правил ВООЗ»

Нашу спрямованість на підтримку й захист 
грудного вигодовування шляхом реалізації 
нашої політики — компанії — лідера індустрії 
щодо відповідального маркетингу замінників 
грудного молока визначають п’ять ключових 
принципів. В основі кожного із цих принципів 
лежить повага до потреб людей.

Відповідність 
вимогам

Чітке 
керування

ПрозорістьКонструктивна 
взаємодія

Повага

Постійне 
вдосконалення

Політика та Процедури компанії «Нестле» щодо реалізації «Міжнародного зведення правил зі збуту замінників грудного молока»



1

25

34

6 7

1. Відповідність вимогам

Перший і найфундаментальніший вияв нашої 
поваги до матерів, дітей та суспільства — це 
відповідність вимогам закону, а також 
Політики та Процедур компанії.

Ми реалізували низку механізмів, що 
забезпечують відповідність вимогам, які дають 
змогу швидко виявити й вирішити будь-яке 
пов’язане з невідповідністю питання в разі 
виникнення такої ситуації.

a. Тренінг
• Усі працівники бізнесу в галузі дитячого 

харчування проходять навчання, і їх 
поінформовано щодо важливості підтримки 
й захисту грудного вигодовування, зокрема 
щодо Кодексу ВООЗ.

• Крім того, у країнах підвищеного ризику ми 
проводимо регулярні тренінги для третіх 
сторін, з якими в нас є прямий договір щодо 
надання послуг, з метою забезпечення 
відповідності Політиці та Процедурам, а також 
національному законодавству, що реалізує 
Кодекс ВООЗ.

b. Підтвердження
• Ми добровільно просимо проводити 

верифікацію нашої практичної діяльності 
стосовно її відповідності положенням Політики 
та Процедур, а також статтям місцевого 
законодавства, які реалізують Кодекс 
ВООЗ, незалежно від того, діє чи не діє 
урядова система моніторингу. Наша система 
моніторингу містить:
• Постійний внутрішній моніторинг, який 

наш персонал здійснює на рівні країни 
в процесі реалізації звичайної діяльності 
компанії (наприклад, візити, огляди тощо).

• Внутрішні аудити, які проводять щороку 
в низці країн зниженого й підвищеного 
ризиків, де наша компанія веде діяльність, 
з метою підтвердити відповідність 
нашої роботи Політиці, Процедурам 
і національному законодавству, що реалізує 
Кодекс ВООЗ.

• Зовнішні перевірки, виконувані на запит 
«Нестле», проводять щороку. Міжнародно 
визнані агентства із сертифікації 
перевіряють нашу діяльність у сфері 
маркетингу замінників грудного молока 
для дітей першого року життя у двох-трьох 
країнах підвищеного ризику. Заяви за 
результатами перевірок оприлюднюють 
на нашому глобальному корпоративному 
вебсайті.

• Зовнішні перевірки, які проводять 
на вимогу незалежних третіх 
осіб. Що вісімнадцять місяців нашу 
практичну діяльність оцінюють зовнішні 
аудиторські фірми, вибрані FTSERussell, 
що є частиною Процесу верифікації 
маркетингу ЗГМ FTSE4Good. Організація 
з оцінювання діяльності компаній, 
пов’язаних із харчовими продуктами 
(AccesstoNutritionFoundation (ATNF)), 
також регулярно оцінює маркетингову 
практику нашої компанії в кількох країнах. 
Ми співпрацюємо з іншими організаціями, 
які проводять незалежні перевірки нашої 
діяльності.

• Ми проводимо розслідування заяв щодо 
ймовірних невідповідностей вимогам 
Кодексу ВООЗ, зіставляючи їх з Політикою 
та Процедурами компанії, а також своєчасно 
вживаємо коригувальних заходів.

c. Положення договорів
• Ми додали положення про дотримання 

Кодексу ВООЗ до наших формальних 
договорів із третіми сторонами, що 
беруть участь у маркетингу ЗГМ чи 
комерційній діяльності, а також у країнах 
підвищеного ризику, де це дозволяє місцеве 
законодавство.

d. Дисциплінарні заходи
• Наші працівники повністю усвідомлюють, що 

максимальною санкцією за невідповідність 
вимогам є звільнення.

• Ми вживаємо дисциплінарних заходів 
стосовно наших працівників, які навмисно 
порушують Політику або місцеве 
законодавство, що реалізує Кодекс ВООЗ, 
коли це відповідає ситуації й дозволено 
місцевим законодавством.

• Коли треті сторони, з якими наша компанія 
має прямі договірні угоди, порушують 
Політику та Процедури компанії або місцеве 
законодавство, що реалізує Кодекс ВООЗ, ми 
вимагаємо від них, коли це дозволяє місцеве 
законодавство, ужиття коригувальних заходів.

• У випадках, коли в нас відсутні прямі договірні 
відносини з третіми особами, ми маємо 
лише обмежений вплив на поведінку такої 
організації. Однак ми інформуватимемо 
її в письмовій формі про порушення та 
проситимемо, коли це дозволяє місцеве 
законодавство, ужити відповідних 
коригувальних заходів.
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2. Чітке керування

Відповідальний підхід вимагає докладної розробки 
механізмів чіткого керування. Ці механізми гарантують, 
що ми запровадили надійні процеси ухвалення 
й реалізації рішень, пов’язаних з Кодексом ВООЗ.

a. Поділ обов’язків
• На корпоративному рівні настанови, що 

визначають політику компанії, перевірки й надання 
зовнішньої звітності, перебувають у віданні 
відділів, які відокремлені від бізнесу, пов’язаного 
з виробництвом і продажем дитячого харчування.

b. Відповідальність керівництва компанії
• Головний виконавчий директор (CEO) «Нестле 

С.А.» в усіх випадках несе відповідальність за 
забезпечення відповідності положенням Політики 
та Процедур компанії. Головному виконавчому 
директору «Нестле С.А.» щороку надають звіт 
щодо підтверджених випадків невідповідності 
вимогам Політики та Процедур компанії «Нестле» 
та національному законодавству, що реалізує 
Кодекс ВООЗ.

• CEO «Нестле Нутрішн» (NestleNutrition), який 
є членом Виконавчого комітету «Нестле С.А.», 
призначається СЕО «Нестле С.А.» як особа, 
відповідальна за реалізацію та моніторинг Політики 
та Процедур компанії.

• Директор ринку компанії «Нестле», який 
відповідає за дотримання всіх політик, що 
стосуються Корпоративних принципів компанії 
«Нестле» у своєму географічному регіоні, також 
відповідає за дотримання Політики та Процедур.

• Виконавчий директор бізнесу Дитячого 
харчування «Нестле» («Нестле Нутрішн») 
відповідає за реалізацію, моніторинг і контроль 
Політики та Процедур компанії в регіоні своєї 
відповідальності.

• Менеджер з відповідності ринку Кодексу ВООЗ 
забезпечує, щоб національні заходи щодо реалізації 
Кодексу ВООЗ і Політики та Процедур компанії 
запроваджували в кожній країні підвищеного 
ризику, включно з інтегруванням відповідних 
положень у Політику та Процедури ринку щодо 
реалізації Кодексу ВООЗ. Він/вона повинен/повинна 
впевнитися, що будь-яку невідповідність вимогам 
на рівні країни швидко усувають і реєструють 
у центральній системі моніторингу. У країнах 
зниженого ризику цей обов’язок належить до 
сфери діяльності Менеджера з відповідності ринку 
вимогам.

c. Корпоративні Комітети з відповідності Кодексу 
ВООЗ

• Глобальний і місцеві Комітети контролюють 
відповідність Політиці та Процедурам та 
національним законодавствам щодо реалізації 
Кодексу ВООЗ і критеріям для ЗГМ FTSE4Good/

• До складу Глобального комітету входять три 
члени Виконавчого комітету, а його роботою 

керують Менеджери Глобального відділу зв’язків із 
громадськістю.

• У всіх країнах із групи підвищеного ризику місцеві 
Комітети з відповідності вимогам Кодексу ВООЗ, до 
складу яких входять відповідальні члени місцевого 
керівництва, відповідають за рекомендації та нагляд 
за виконанням вимог Політики та Процедур компанії 
та місцевого законодавства, а також уживають 
заходів у разі виявлення невідповідності вимогам.

d. Механізми розгляду рекламацій
• Внутрішні й зовнішні механізми розгляду 

рекламацій мають високий ступінь доступності. 
Отже, як працівники компанії, так і сторонні 
організації / клієнти можуть порушувати питання, 
пов’язані з нашою діяльністю:

• Внутрішні механізми: система Омбудсмена 
з нагляду за виконанням рекомендацій Кодексу 
ВООЗ дає змогу всім працівникам Групи 
компаній «Нестле» в країнах як зниженого, так 
і підвищеного ризику попереджати компанію 
про потенційну невідповідність вимогам, що 
узгоджується з приписами Політики та Процедур 
компанії та (або) місцевого законодавства, 
звернутися за порадою чи висловити 
занепокоєність стосовно маркетингу продуктів 
дитячого харчування. Це можна зробити 
анонімно й конфіденційно поза структурою 
управління компанії. Омбудсменом з питань 
виконання рекомендацій Кодексу ВООЗ Групи 
компаній «Нестле» є Заступник Віцепрезидента 
компанії, який відповідає за персонал і центральне 
управління. Він є членом Виконавчого комітету 
компанії й очолює Глобальний Комітет 
з відповідності рекомендаціям Кодексу ВООЗ. 
Омбудсмен з нагляду за виконанням Кодексу ВООЗ 
на рівні країни й Глобальний Омбудсмен з нагляду 
за виконанням Кодексу ВООЗ Групи компаній 
«Нестле» не беруть участі в повсякденному 
керуванні бізнесом у галузі дитячого харчування.

• Зовнішні механізми: система реєстрації 
зворотного зв’язку «Повідомте нам» є механізмом, 
спеціально розробленим для наших зовнішніх 
партнерів, за допомогою якого вони можуть 
відправляти нам дані про можливі випадки 
невідповідності вимогам «Корпоративних бізнес-
принципів», політик компанії «Нестле» й чинного 
законодавства, включно з питаннями, пов’язаними 
з Кодексом ВООЗ. Система доступна цілодобово 
7 днів на тиждень на нашому глобальному й на 
всіх локальних корпоративних вебсайтах. Зовнішні 
спостерігачі можуть заповнити електронну 
вебформу або зателефонувати на безоплатний 
номер. Особи, які повідомляють про порушення, 
можуть зберегти анонімність.

• Пряме відправлення кореспонденції: зовнішні 
спостерігачі також можуть повідомити про те, 
що їх непокоїть, надіславши електронного або 
звичайного листа.
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3. Прозорість

Прозорість у відносинах зі споживачами 
та акціонерами є важливим принципом, що дає 
змогу демонструвати відповідальність і будувати 
довіру як усередині компанії, так і за її межами.

Ми зробили доступною для громадськості таку 
інформацію:
• Наші зобов’язання до 2020 року, пов’язані 

з першими 1000 днів життя дитини.
• Політика та Процедури нашої компанії із 

цілої низки питань, зокрема:
• Корпоративні бізнес-принципи «Нестле»;

• Кодекс ділової поведінки компанії 
«Нестле»;

• Політика компанії «Нестле» щодо 
забезпечення прозорості взаємодії 
з громадськими органами;

• Стандарти діяльності компанії «Нестле» 
у сфері благодійних або наданих за 
низькою вартістю постачань продуктів для 
використання в надзвичайних ситуаціях 
і для соціальних потреб.

• Звіти про відповідність вимогам:
• Щорічні зовнішні звіти, де подано 

всі випадки невідповідності вимогам 
нашої Політики та Процедур компанії, 
а також національного законодавства 
у сфері реалізації Кодексу ВООЗ, за 
даними, отриманими з використанням 
усіх внутрішніх і зовнішніх механізмів 
моніторингу, з указанням коригувальних 
заходів.

• Звіти за аудитами FTSE4Good і відповіді 
«Нестле».

• Заяви про результати перевірок, 
проведених зовнішніми аудиторами.

• Пам’ятки з харчування матерів, немовлят 
і дітей молодшого віку.

• Відповіді на формальні твердження щодо 
виявлення випадків невідповідності 
вимогам Кодексу ВООЗ.

• «Запитайте “Нестле”» — це відповіді 
на отримані нами важливі запитання, 
пов’язані з нашою практичною діяльністю 
й оприлюднені на нашому корпоративному 
вебсайті.

4. Конструктивна взаємодія

Забезпечення здорового й квітучого майбутнього 
для матерів і дітей у всьому світі є прагненням, 
яке об’єднує всі зацікавлені сторони, серед них 
і Nestle. Для цього потрібна конструктивна 
взаємодія та співпраця з боку всіх. Отже, ми 
продовжуватимемо вести галузь у напрямі 
застосування відповідальніших стандартів 
маркетингу й тісно співпрацюватимемо 
з урядами, суспільними організаціями та 
громадянським суспільством, уживаючи заходів, 
потрібних для забезпечення блага майбутніх 
поколінь.

Взаємодіючи з розробниками політик, 
ми дотримуємося положень «Політики 
компанії “Нестле” щодо прозорої взаємодії 
з громадськими органами».

a. Співпраця з акціонерами
Наші регулярні зустрічі з акціонерами 
забезпечують чудову нагоду почути й правильно 
оцінити свою роль у розв’язанні вкрай важливих 
суспільних проблем. Взаємодія полегшує спільну 
діяльність і сприяє розвитку довіри й взаємної 
поваги. Зворотний зв’язок або коментарі

з питань нашої практичної діяльності передають 
топменеджерам, після чого кожне питання 
перебуває під відповідним контролем аж до 
його вирішення. Збори акціонерів «Нестле» 
організовують і проводять експерти для гарантії 
отримання незалежних думок та зворотного 
зв’язку.

b. Підтримка урядів
«Нестле» працює в безпосередньому контакті 
з усіма зацікавленими сторонами, серед них 
і з урядом, представниками промисловості 
й громадськими організаціями, щоб гарантувати 
відповідальне ведення бізнесу та запровадити 
прийняті стандарти оцінки маркетингу ЗГМ.

Ми також готові відігравати провідну роль 
у підтриманні національних зусиль, спрямованих 
на: а) забезпечення середовища, яке сприяє 
поширенню грудного вигодовування; b) розробку 
національних законодавств та інших відповідних 
заходів, призначених для реалізації Кодексу 
ВООЗ і с) нагляд на національному рівні за 
вжиттям заходів, призначених для реалізації 
Кодексу ВООЗ.
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5. Постійне вдосконалення

Хоч би якою ефективною була наша система, 
завжди є місце для поліпшення.

Інтеграція знань
• Ми інтегруємо інформацію, отриману протягом 
численних перевірок та аудитів, під час реалізації 
Політики та Процедур компанії на рівні країни, 
у разі зміни місцевого законодавства, а також 
ураховуємо думки зацікавлених сторін для 
поліпшення нашої діяльності, пов’язаної 
з відповідальним маркетингом ЗГМ. За потреби 
ми швидко проводимо поліпшення наших 
процедур, а також діяльності операційних 
компаній у різних регіонах світу.
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Плани на майбутнє: спільна робота

Працюючи разом, ми можемо справити 
серйозний вплив на здоров’я майбутніх 
поколінь. Скоординовані дії з основних питань 
можуть справити дійсний вплив, і «Нестле» 
продовжуватиме відігравати провідну роль 
у створенні позитивних змін.

Допомога матерям в організації грудного 
вигодовування
Немає ніяких сумнівів, що грудне вигодовування 
є природним способом годування дитини. Хоча 
показники поширеності грудного вигодовування 
постійно збільшуються протягом останніх 
десятиліть і більшість матерів починає 
годувати грудьми, трохи більше за третину 
дітей першого року життя отримує виключно 
грудне вигодовування до віку шести місяців. 
Повернення жінок на роботу — це основна 
причина раннього припинення грудного 
вигодовування, і багато жінок заявляє, що 
вони не отримують достатньої підтримки 
для продовження грудного вигодовування. 
Ми вважаємо, що жінки потребують 
створення середовища, яке сприяє грудному 
вигодовуванню, зокрема захисту материнства 
й оплачуваної відпустки з догляду за дитиною. 
Потрібна доступність приміщень для грудного 
вигодовування, а також доступ до інформації, 
що ґрунтується на фактах та адаптована до 
індивідуального рівня сприйняття. Ми маємо 
намір продовжувати роботу над поліпшенням 
доступності вказаних послуг.

Підтримка країн у їхньому тлумаченні 
рекомендацій Кодексу ВООЗ для 
національного законодавства
За більш як 35 років після ухвалення 
Кодексу ВООЗ лише 39 країн реалізували всі 
рекомендації документа. Для прискорення 
процесу всі країни, які дотепер не зробили 
цього, можуть ухвалити законодавчі норми, 
узгоджені з мінімумом стандартів, установлених 
FTSE4Good щодо маркетингу ЗГМ, беручи до 
уваги специфічний національний контекст. 
Критерії маркетингу ЗГМ FTSE4Good ухвалено 
двома найбільшими виробниками ЗГМ, 
і вони сприяли ефективному поліпшенню 
маркетингових практик цих компаній. 
Зосередження ресурсів на створенні єдиних 
правил щодо маркетингу ЗГМ у всьому 
світі могло б стати вирішальним кроком 
до глобальних зусиль із захисту грудного 
вигодовування, за якими може настати 
поступовий прогрес з інших питань дитячого 
харчування, що потребують уваги.

Сприяння поширенню здорового харчування 
жінок і дітей
Кожна мати й дитина заслуговують того, щоб 
отримувати найякісніше харчування. Однак 
батьки, особи, які доглядають за дітьми, 
і працівники системи охорони здоров’я часто 
не мають потрібної інформації щодо належного 
харчування та практик годування.

У компанії «Нестле» впевнені, що 
грудне молоко є ідеальним харчуванням 
для дитини. Саме тому ми підтримуємо 
й сприяємо поширенню рекомендацій 
Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо 
шестимісячного періоду виключно грудного 
вигодовування з подальшим введенням 
відповідних продуктів прикорму. Ми маємо 
намір інвестувати кошти в дослідження 
для отримання інноваційних і науково 
обґрунтованих вирішень для матерів та дітей. 
У випадках, коли грудне вигодовування 
неможливе, ми пропонуємо замінники грудного 
молока. Ми також надаємо широкий асортимент 
продуктів прикорму з особливим складом, 
який дає змогу забезпечити потреби організму 
дитини, що зростає, у поживних речовинах.

Крім того, ми інвестуємо кошти 
в дослідження для отримання повнішого 
уявлення про реальні харчові звички матерів 
і дітей протягом перших 1000 днів життя 
дитини. Це наш внесок в інновації й освітні 
програми для підтримки батьків та осіб, що 
доглядають за дітьми, які дають їм змогу робити 
усвідомлений вибір для своїх дітей. Ми ділимося 
результатами наших досліджень у різних 
сферах харчування з працівниками системи 
охорони здоров’я, щоб вони мали найсучасніші 
дані про наукові розробки у сфері харчування 
матерів, дітей першого року життя, а також 
дітей молодшого віку.

Ми, працівники компанії «Нестле», маємо намір 
робити все можливе для поліпшення якості 
життя матерів і дітей, а також сприяти побудові 
здоровішого суспільства в майбутньому. 
Ми відкриті до співпраці з усіма зацікавленими 
сторонами для досягнення поставленої мети.
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Додаток А

Процедури компанії «Нестле» для реалізації 
Кодексу ВООЗ у країнах підвищеного ризику
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Кодекс ВООЗ Процедури компанії «Нестле»

Стаття 1 Мета Кодексу
Цей Кодекс має на меті сприяти гарантуванню 
безпечного й належного харчування немовлят 
завдяки захисту й просуванню грудного 
вигодовування та правильного використання 
замінників грудного молока, коли це 
потрібно, на основі об’єктивної інформації 
й за допомогою відповідних методів збуту та 
розповсюдження.

Стаття 2 Сфера дії Кодексу
Кодекс стосується збуту й правил щодо збуту 
таких продуктів: дитячих поживних сумішей 
та інших замінників грудного молока; інших 
молочних продуктів, продуктів і напоїв, включно 
з додатковим харчуванням, що згодовують 
із пляшечки, яке є предметом збуту або яке 
надають у придатному вигляді, з домішками чи 
без домішок, для використання як часткової 
чи повної заміни грудного молока; пляшечок 
й сосок для вигодовування. Кодекс також 
стосується їхньої якості, наявності й інформації 
щодо їхнього використання.

1 Здоровими вважають дітей першого року життя, які не мають особливих 
медичних потреб і не потребують постійного медичного нагляду.

Стаття 1 Мета Кодексу
«Нестле» повністю підтримує цілі Кодексу 
ВООЗ.

Стаття 2 Сфера дії Кодексу
Указані процедури застосовують щодо країн 
підвищеного ризику, як визначено в розділі 
«Політика компанії» цього документа.

Продукти у сфері дії Кодексу
i. Усі стартові й наступні дитячі молочні суміші, 

розроблені для задоволення харчових потреб 
здорових дітей першого року життя від 
народження до досягнення ними віку 12 місяців.

ii. Перелік також охоплює стартові й наступні 
суміші для дітей першого року життя 
з народження до 12 місяців, що класифікують 
як «продукти спеціального медичного 
призначення» (ПСМП) згідно з місцевим 
законодавством країни і які потрапляють до 
переліку продуктів, наданого на корпоративному 
вебсайті компанії «Нестле» («Запитайте 
“Нестле”: що таке “Кодекс ВООЗ”»?).

iii. Пляшечки й соски для вигодовування.

Продукти, указані в пункті (i) та (ii) вище, у цьому 
документі належать до категорії «ЗАМІННИКИ 
ГРУДНОГО МОЛОКА», за винятком випадків, де 
зазначено інше.

Ці процедури не застосовують до таких 
категорій:

i. Продукти прикорму й напої для дітей першого 
року життя, якщо їх марковано для використання 
для дітей, старших за шість місяців, або для 
більш раннього віку, якщо це є обов’язковою 
вимогою місцевого законодавства, за умови, що 
такі продукти не містять інструкцій з модифікації 
для використання як ЗГМ.

ii. Продукти, які не підпадають під визначення 
«ДИТЯЧОЇ МОЛОЧНОЇ СУМІШІ», наведене 
вище. Зокрема, продукти, класифіковані як 
ПСМП або їхній еквівалент у конкретній країні 
(крім переліку продуктів, наведеного в пункті (ii) 
вище), які призначено для дітей першого року 
життя з медичними захворюваннями, організм 
яких не здатен абсорбувати, перетравлювати чи 
метаболізувати грудне молоко чи стандартний 
замінник грудного молока як єдине джерело 
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Кодекс ВООЗ Процедури компанії «Нестле»

поживних речовин; дітей, що перебувають під 
медичним контролем, яким загрожує летальний 
кінець або порушення росту й розвитку без 
можливості отримання таких продуктів.

iii. Молочні продукти, не адаптовані для годування 
дітей першого року життя. (Див. статтю 9.3).

Стаття 3 Визначення
Див. Додаток В.

Стаття 4 Інформація й санітарне 
просвітництво

Стаття 4.1 Компанія «Нестле» готова підтримати зусилля 
урядів для виконання ними зобов’язань 
відповідно до Кодексу ВООЗ. Див. розділ 
«Конструктивна взаємодія» в цьому документі.

Стаття 4.2 Уся інформація щодо харчування дітей, 
призначена для вагітних жінок і матерів дітей 
першого року життя, має містити заяву за 
кожним пунктом від (a) до (e), зазначеним у цій 
статті Кодексу ВООЗ. Матеріали не повинні 
містити якихось зображень чи тексту, що 
ідеалізують використання замінників грудного 
молока. «Нестле» вважає ідеалізацією будь-яке 
повідомлення, яке має на увазі, що ЗАМІННИКИ 
ГРУДНОГО МОЛОКА кращі за грудне молоко чи 
еквівалентні грудному молоку.

Тільки призначена для матерів інформація, 
у якій роз’яснюють використання специфічного 
ЗАМІННИКА ГРУДНОГО МОЛОКА й надані 
відповідні інструкції, може містити корпоративну 
символіку та торговельні марки продуктів. 
Ці матеріали мають містити додаткову 
інформацію, зазначену в статті 4.2 Кодексу 
ВООЗ. Можливе зображення етикетки 
специфічного ЗАМІННИКА ГРУДНОГО МОЛОКА 
для того, щоб уникнути плутанини з іншими 
продуктами, які є замінниками грудного молока 
або молочними продуктами, непридатними 
для використання як ЗАМІННИКІВ ГРУДНОГО 
МОЛОКА. Матеріали з використання 
ЗАМІННИКІВ ГРУДНОГО МОЛОКА можна 
поширювати тільки в закладах охорони здоров’я, 
їх можуть видавати або демонструвати матерям 
тільки працівники системи охорони здоров’я, 
і цю умову потрібно вказати в матеріалах. 
Персонал компанії не може роздавати такі 
матеріали матерям.

Стаття 3 Визначення

Стаття 4 Інформація й санітарне 
просвітництво

Стаття 4.1 Урядам слід узяти на себе відповідальність 
за забезпечення родин і тих, хто опікується 
проблемами харчування немовлят та дітей 
молодшого віку, об’єктивною, всеосяжною 
й узгодженою інформацією з питань харчування 
немовлят і дітей молодшого віку. Така 
відповідальність передбачає або планування, 
забезпечення, добирання й поширення 
інформації, або контроль за вищезазначеним.

Стаття 4.2 Інформаційний і навчальний матеріал 
з харчування немовлят у письмовій, аудіо- або 
візуальній формі, призначений для поширення 
серед вагітних жінок та матерів, повинен 
містити чітку інформацію щодо:

a. користі й переваги грудного вигодовування;
b. харчування матері та її підготування до 

грудного вигодовування і його здійснення;
c. негативного впливу часткового вигодовування 

з пляшечки на грудне вигодовування;
d. труднощів, пов’язаних зі зміною рішення про 

припинення грудного вигодовування;
e. у потрібних випадках — належного 

використання дитячих поживних сумішей 
промислового або домашнього приготування.

У тих випадках, коли такі матеріали надають 
інформацію про використання дитячих 
поживних сумішей, вони повинні також містити 
фінансові аспекти їхнього використання та 
вказівку на небезпеку для здоров’я у зв’язку 
із застосуванням нераціонального харчування 
або методів вигодовування й особливо в разі 
непотрібного або неправильного застосування 
дитячих поживних сумішей та інших замінників 
грудного молока.

Такий матеріал не повинен містити зображень 
або текстів, що ідеалізують застосування 
замінників грудного молока.
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Стаття 4.3 Передавання як дарунку інформаційного 
чи навчального обладнання або матеріалів 
виробниками або агентами з продажу потрібно 
здійснювати тільки на прохання й за згодою 
відповідного урядового органу, отриманою 
в письмовій формі або відповідно до вказівок, 
наданих цими урядами із цією метою. На 
такому обладнанні або матеріалах має бути 
назва фірми або її умовне позначення, і їх 
потрібно поширювати тільки в системі медико-
санітарної допомоги, але це не має стосуватися 
патентованих продуктів, указаних у цьому 
зведенні правил.

Стаття 4.3 Інформаційні або освітні матеріали або 
обладнання для використання в закладах 
охорони здоров’я та призначене для вагітних 
жінок і матерів дітей першого року життя, 
пов’язане з материнством і здоров’ям дитини, 
наприклад (перелік не є повним), таблиці 
з освітньою інформацією, буклети з грудного 
вигодовування, графіки росту й відео не повинні 
містити зображень ЗАМІННИКІВ ГРУДНОГО 
МОЛОКА. У них також не можна згадувати назви 
конкретних торговельних марок ЗАМІННИКІВ 
ГРУДНОГО МОЛОКА. Може використовуватися 
корпоративна назва або логотип.

Такі матеріали можна надавати тільки закладам 
охорони здоров’я та працівникам системи 
охорони здоров’я на їхній запит і відповідно до 
всіх чинних державних нормативів чи посібників.

Матеріали й обладнання, указані в статті 4.3, 
повинні мати у своєму складі інформацію, що 
міститься в статті 4.2 Кодексу ВООЗ, коли 
ситуація пов’язана з годуванням дітей першого 
року життя. Такі матеріали й обладнання повинні 
містити чітку вказівку, що тільки працівники 
системи охорони здоров’я можуть поширювати 
та демонструвати їх матерям.
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Стаття 5 Загальні споживачі й матері
Стаття 5.1 Не слід рекламувати або вживати будь-яких 

заходів, що сприяють поширенню серед 
населення продуктів, указаних у цьому 
зведенні правил.

Стаття 5.2 Виробники й агенти з продажу продуктів, 
указаних у цьому зведенні правил, не повинні 
прямо або опосередковано вручати вагітним 
жінкам, матерям або членам їхніх родин зразки 
своєї продукції.

Стаття 5.3 Відповідно до пунктів 1 і 2 цієї статті не 
слід рекламувати продукти в роздрібному 
продажі, вручати зразки або в якийсь спосіб 
сприяти збуту, впливаючи на покупця у сфері 
роздрібного продажу проведенням спеціальних 
виставок, купонами зі знижкою, преміями, 
цільовим розпродажем, товарами, що продають 
за низькою ціною, обумовленими продажем 
продуктів, указаних у цьому зведенні правил. 
Це положення не обмежує проведення 
політики й практики встановлення цін для 
продажу продуктів за нижчими цінами на 
довгостроковій основі.

Стаття 5.4 Виробники й агенти з продажу продуктів не 
повинні вручати вагітним жінкам або матерям 
немовлят і дітей молодшого віку будь-які 
вироби або предмети у формі подарунків, які 
рекламують застосування замінників грудного 
молока або згодовування з пляшечок.

Стаття 5.5 Персонал, зайнятий у сфері збуту, не 
повинен у своїй службовій ролі прямо або 
опосередковано встановлювати контакти 
з вагітними жінками або матерями немовлят 
і дітей молодшого віку.

Стаття 5 Загальні споживачі й матері
Стаття 5.1 Не слід рекламувати або вживати якихось 

заходів, що сприяють поширенню ЗАМІННИКІВ 
ГРУДНОГО МОЛОКА безпосередньо серед 
матерів і населення за допомогою громадських 
засобів масової інформації або персонального 
контакту представників компанії та 
громадськості.

Стаття 5.2 Не слід вручати зразки ЗАМІННИКІВ ГРУДНОГО 
МОЛОКА безпосередньо або через третіх осіб 
вагітним жінкам, матерям або членам їхніх родин 
та іншим представникам широкої громадськості.

Стаття 5.3 Заборонено рекламу в точках продажу, 
вручення зразків або ведення іншої діяльності 
для сприяння збуту ЗАМІННИКІВ ГРУДНОГО 
МОЛОКА безпосередньо споживачам на рівні 
роздрібної торгівлі. Це положення не обмежує 
проведення політики й практики встановлення 
цін для продажу продуктів за нижчими цінами на 
довгостроковій основі.

Стаття 5.4 Заборонено вручення вагітним жінкам або 
матерям дітей першого року життя і дітей 
молодшого віку будь-яких виробів або предметів 
у формі подарунків, які рекламують застосування 
ЗАМІННИКІВ ГРУДНОГО МОЛОКА або 
годування з пляшечок.

Стаття 5.5 Персонал компанії не повинен установлювати 
прямий або опосередкований контакт із 
вагітними жінками або матерями дітей 
першого року життя й дітей молодшого віку, 
індивідуально або в групах, для прямого або 
опосередкованого просування ЗАМІННИКІВ 
ГРУДНОГО МОЛОКА.
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Стаття 6 Системи медико-санітарної 
допомоги

Стаття 6.1 Керівники органів охорони здоров’я держав-
членів повинні вживати відповідних заходів для 
заохочення й захисту грудного вигодовування 
та для пропаганди принципів цього зведення 
правил, а також у відповідний спосіб 
інформувати працівників охорони здоров’я 
й надавати їм допомогу у виконанні їхніх 
обов’язків, серед них і надання інформації, що 
міститься в статті 4.2.

Стаття 6.2 Заборонено використання коштів системи 
медико-санітарної допомоги для рекламування 
дитячих поживних сумішей або інших 
продуктів, указаних у цьому зведенні правил. 
Однак це зведення не виключає поширення 
інформації серед працівників охорони здоров’я, 
як передбачає стаття 7.2.

Стаття 6.3 Кошти систем медико-санітарної допомоги 
не можна використовувати для організації 
виставок продуктів, указаних у цьому зведенні 
правил, або для виготовлення афіш чи 
плакатів, що рекламують такі продукти, або для 
поширення матеріалу, наданого виробником 
чи агентом з продажу, за винятком випадків, 
указаних у статті 4.3.

Стаття 6.4 Не слід допускати використання системою 
медико-санітарної допомоги послуг 
«представників професійних служб», «няньок, 
навчених догляду за дітьми», чи подібного 
персоналу, які надають або оплачують 
виробник або агенти з продажу.

Стаття 6.5 У разі потреби лише працівники охорони 
здоров’я або представники інших комунальних 
служб повинні демонструвати вигодовування 
дитячими поживними сумішами домашнього 
або промислового виготовлення. Їх 
демонструють тільки матерям або членам 
їхніх родин, які користуватимуться ними, 
а інформація, що надається, має містити точні 
відомості про можливу шкоду в разі їхнього 
неправильного використання.

Стаття 6 Системи медико-санітарної 
допомоги

Стаття 6.1 Статтю адресовано керівникам органів охорони 
здоров’я.

Стаття 6.2 Процедури компанії «Нестле», що відповідають 
статтям 5.1, 5.2, 5.4 й 5.5, також застосовні до 
діяльності компанії «Нестле» в межах системи 
охорони здоров’я. Компанія «Нестле» може 
надавати наукову чи технічну інформацію щодо 
продуктів, а також інструкцію, що має на меті 
допомогти працівникам консультувати матерів 
з питань правильного використання специфічних 
замінників грудного молока, тільки працівникам 
охорони здоров’я (див. ст. 7.2).

Стаття 6.3 Заклади охорони здоров’я не повинні 
використовувати ЗАМІННИКИ ГРУДНОГО 
МОЛОКА для демонстрації, виготовлення афіш 
чи плакатів, що рекламують такі продукти, або 
поширення матеріалів, відмінних від тих, які 
вказано в ст. 4.2 й 4.3 цієї Процедури.

Стаття 6.4 Компанія не повинна надавати свій персонал 
або вдаватися до послуг чи оплачувати послуги 
«представників професійних служб», «няньок, 
навчених догляду за дітьми», чи подібного 
персоналу для рекламування системою 
охорони здоров’я матерям або аналогічного 
виду діяльності, пов’язаного із ЗАМІННИКАМИ 
ГРУДНОГО МОЛОКА. Роль персоналу компанії 
описано в ст. 8.2.

Стаття 6.5 Персонал компанії не повинен бути прилученим 
до цієї роботи, однак може надавати відповідний 
матеріал для освітніх цілей / інструктування, 
щоб допомагати працівникам системи охорони 
здоров’я консультувати матерів. У випадку, якщо 
матері потребують поради персоналу компанії 
щодо ЗАМІННИКІВ ГРУДНОГО МОЛОКА, їх слід 
спрямувати до спеціаліста у сфері медицини 
або інших працівників охорони здоров’я (див. ст. 
5.5 — див. також інструкції, що надано в ст. 6.2 
вище).
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Стаття 6.6 Допускається передавання як дарунку чи 
продаж за низькою ціною закладам або 
організаціям партії дитячих поживних сумішей 
або інших продуктів, указаних у цьому зведенні 
правил, незалежно від того, використовують 
їх у цьому закладі чи поширюють поза ним. 
Такі постачання потрібно використовувати 
винятково для дітей, яких слід вигодовувати 
замінниками грудного молока. Якщо такі 
постачання продуктів розподіляють для 
використання поза цим закладом, то це мають 
здійснювати тільки відповідні заклади або 
організації. Виробникам або агентам з продажу 
заборонено використання як способу, що 
стимулює збут, таких подарунків або продажу 
продукту за низькою ціною.

Стаття 6.7 У тих випадках, коли партії переданих як 
дарунок дитячих поживних сумішей або інших 
продуктів, указаних у цьому зведенні правил, 
поширюють поза закладом, конкретний заклад 
чи організація повинні вжити заходів, що 
забезпечують безперервність таких постачань 
доти, доки вони потрібні певним дітям. Донори 
повинні пам’ятати про цей обов’язок.

Стаття 6.8 На обладнанні й матеріалах, крім указаних 
у статті 4.3, переданих як дарунок системі 
медико-санітарної допомоги, може бути назва 
компанії або її скорочене позначення, але це 
не має стосуватися патентованого продукту, 
зазначеного в цьому зведенні правил.

Стаття 6.6 ЗАМІННИКИ ГРУДНОГО МОЛОКА не можна 
передавати в дарунок чи продавати за 
символічною ціною закладам охорони здоров’я із 
жодної причини.

У випадках, які допускає національне 
законодавство, компанія може реагувати на 
письмові запити про надання безоплатно або 
за низькими цінами ЗАМІННИКІВ ГРУДНОГО 
МОЛОКА та (або) дитячих сумішей для 
спеціальних медичних цілей, для розв’язання 
соціальних проблем або використання 
в надзвичайних/гуманітарних ситуаціях. У таких 
випадках потрібно застосовувати наступну 
інструкцію: «Стандарти для передавання 
в дарунок або організації постачань за низькими 
цінами в екстрених ситуаціях і для соціальних 
цілей».

Стаття 6.7 Відповідно до процедур, указаних у статті 6.6.

Стаття 6.8 Передавання в дарунок матеріалів або 
обладнання закладам охорони здоров’я не 
можна використовувати як метод стимулювання 
збуту або призначення ЗАМІННИКІВ ГРУДНОГО 
МОЛОКА. На такі матеріали й обладнання 
можна наносити назву та логотип компанії, 
але нанесення на них торговельної марки або 
логотипу будь-якого ЗАМІННИКА ГРУДНОГО 
МОЛОКА заборонено.

Крім того, якщо це не суперечить місцевому 
законодавству й відповідає політиці компанії, 
предмети, що використовують для виконання 
професійних обов’язків, можна надавати 
працівникам охорони здоров’я та іншим 
фахівцям, що працюють у закладах охорони 
здоров’я. Передавання таких предметів має 
бути обґрунтованим, помірним за вартістю 
й відповідати обставинам; така практика 
не повинна створювати враження спроби 
неналежного впливу або незаконного 
стимулювання. На таких предметах заборонено 
вказувати торговельну марку або логотип будь-
якого ЗАМІННИКА ГРУДНОГО МОЛОКА.
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Стаття 7 Працівники охорони здоров’я
Стаття 7.1 Працівники охорони здоров’я повинні 

заохочувати й захищати грудне вигодовування, 
а ті з них, хто безпосередньо опікується 
питаннями харчування матері та немовляти, 
повинні ознайомитися зі своїми обов’язками, 
передбаченими цим зведенням правил, 
включно з інформацією, указаною в статті 4.2.

Стаття 7.2 Інформацію щодо продуктів, указаних у цьому 
зведенні правил, яку надають виробники 
й агенти з продажу фахівцям у галузі охорони 
здоров’я, потрібно обмежувати науковими 
та фактичними даними, і така інформація не 
повинна містити відомості або створювати 
враження, що вигодовування з пляшечок 
рівнозначне грудному вигодовуванню чи навіть 
перевершує його. Сюди також належить 
інформація, передбачена статтею 4.2.

Стаття 7.3 Виробники або агенти з продажу продуктів, 
указаних у цьому зведенні правил, не повинні 
створювати фінансові або матеріальні стимули 
для працівників охорони здоров’я або членів 
їхніх родин, так само як і працівники охорони 
здоров’я та члени їхніх родин не повинні на них 
реагувати.

Стаття 7 Працівники охорони здоров’я
Стаття 7.1 Відповідальність працівників охорони здоров’я. 

Завжди, коли потрібно, персонал компанії 
повинен надавати підтримку працівникам 
охорони здоров’я у виконанні ними професійних 
обов’язків.

Стаття 7.2 Спілкуючись із працівниками охорони здоров’я, 
персонал компанії зобов’язаний підкреслювати 
перевагу грудного вигодовування, положення 
Кодексу ВООЗ і надавати об’єктивну наукову 
й фактичну інформацію, що має стосунок 
до замінників грудного молока та їхнього 
правильного застосування. Інформація щодо 
замінників грудного молока, призначена для 
працівників системи охорони здоров’я, не 
повинна містити рекламних тверджень і змісту, 
у формі тексту або зображень, що ідеалізують 
замінники грудного молока проти практики 
грудного вигодовування. Ці інформаційні 
матеріали можуть містити зображення 
й торговельні марки продукту та корпоративні 
логотипи для зручності його ідентифікації. 
У таких інформаційних матеріалах потрібно 
згадувати відомості, указані в ст. 4.2 Кодексу.

Усі такі інформаційні матеріали повинні містити 
згадку, що їх призначено для використання 
тільки працівниками охорони здоров’я.

Стаття 7.3 Заборонено фінансове або матеріальне 
стимулювання працівників охорони здоров’я 
або членів їхніх родин з метою просування 
ЗАМІННИКІВ ГРУДНОГО МОЛОКА. Посібник 
з недорогих предметів професійного 
призначення надано в ст. 6.8. Символічні 
або недорогі подарунки можна передавати 
працівникам охорони здоров’я з якоїсь 
спеціальної нагоди, якщо це відповідає 
культурним традиціям і не заборонено законом. 
Такі подарунки не можна використовувати для 
стимулювання продажу. Указані подарунки 
можуть містити логотип компанії.

Примітка: це положення невіддільне від 
доповнення, наданого в «Додатку» до «Кодексу 
ділової поведінки компанії “Нестле”».
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Стаття 7.4 Зразки дитячих поживних сумішей або інших 
продуктів, указаних у цьому зведенні правил, 
або обладнання та приладдя для їхнього 
приготування або використання не можна 
надавати працівникам охорони здоров’я, за 
винятком тих випадків, коли це потрібно для 
професійного оцінювання або дослідження 
в наукових установах. Працівники охорони 
здоров’я не повинні надавати зразки дитячих 
поживних сумішей вагітним жінкам, матерям 
немовлят і дітей молодшого віку або членам 
їхніх родин.

Стаття 7.5 Виробники й агенти з продажу продуктів, 
указаних у цьому зведенні правил, повинні 
інформувати той заклад, з яким співпрацює 
працівник охорони здоров’я, про отримання 
ним будь-якої винагороди або винагороди, 
надаваної від його імені для стипендій, 
ознайомчих поїздок, субсидій на наукові 
дослідження, для участі в професійних 
конференціях або для аналогічних цілей. 
Реципієнт також повинен оприлюднити свої дії.

Стаття 7.4  Зразки ЗАМІННИКІВ ГРУДНОГО МОЛОКА 
або обладнання чи предметів для їхнього 
приготування або застосування не можна 
передавати працівникам охорони здоров’я, 
за винятком цілей професійного оцінювання 
й тільки в таких випадках:

• ознайомлення з новим ЗАМІННИКОМ 
ГРУДНОГО МОЛОКА;

• ознайомлення з новою рецептурою наявного 
продукту;

• інформування нового або нещодавно 
ліцензованого працівника системи охорони 
здоров’я про асортимент ЗАМІННИКІВ 
ГРУДНОГО МОЛОКА.

У цих випадках працівнику системи охорони 
здоров’я можна передати щонайбільше два 
пакунки ЗАМІННИКІВ ГРУДНОГО МОЛОКА 
для зазначеної мети. Таке передання продукту 
можливе лише один раз. ЗАМІННИКИ 
ГРУДНОГО МОЛОКА також можна надавати 
для проведення наукових досліджень або 
клінічної апробації за умови заповнення 
протоколу дослідження. Клінічні апробації не 
можна використовувати для стимулювання 
збуту, і вони підлягають суворому внутрішньому 
регулюванню.

Стаття 7.5 «Нестле» може надавати спонсорську підтримку 
працівникам охорони здоров’я відповідно до 
положень Посібника зі спонсорства працівників 
охорони здоров’я та закладів професійної освіти 
й наукових досліджень.
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Стаття 8 Персонал, який наймають 
виробники

Стаття 8.1 У системі заохочень персоналу, зайнятого 
у сфері продажу продуктів, не слід 
ураховувати обсяг реалізованих товарів, 
указаних у цьому зведенні правил, під час 
розрахунків преміальних, і так само не можна 
встановлювати систему квот спеціально для 
продажу цих продуктів. Це положення не слід 
розуміти як перешкоду до виплати преміальних 
залежно від загальної реалізації компанією 
інших продуктів, що підлягають збуту.

Стаття 8.2 Персонал, зайнятий збутом продуктів, 
указаних у цьому зведенні правил, не повинен 
виконувати освітніх функцій як своїх робочих 
обов’язків стосовно вагітних жінок або матерів 
немовлят і дітей молодшого віку. Не слід 
розуміти це положення як заборону такому 
персоналу виконувати інші функції в системі 
медико-санітарної допомоги на прохання й зі 
схвалення, отриманого в письмовій формі від 
відповідного зацікавленого урядового органу.

Стаття 8 Персонал, який наймають 
виробники

Стаття 8.1 Заборонено використовувати бонуси й програми 
стимулювання, спрямовані на заохочення 
збільшення обсягу продажу ЗАМІННИКІВ 
ГРУДНОГО МОЛОКА, персоналу, зайнятому 
у сфері продажу, медичним представникам, 
а також іншому персоналу, зайнятому у сфері 
маркетингу. Систему заохочень персоналу, 
зайнятого у сфері продажу, а також медичних 
представників, слід проаналізувати за кожною 
країною окремо з метою встановлення 
критеріїв, які потрібні для організації відповідної 
компенсації.

Стаття 8.2 Персонал компанії, зайнятий у сфері маркетингу 
ЗАМІННИКІВ ГРУДНОГО МОЛОКА, не можна 
залучати до освітньої діяльності серед вагітних 
жінок або матерів дітей першого року життя 
й дітей молодшого віку.

Це не слід розуміти, як створення перешкод 
для таких співробітників для виконання інших 
функцій у межах системи охорони здоров’я 
на запит представників системи охорони 
здоров’я та з письмового дозволу відповідного 
регулювального урядового органу.
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Стаття 9 Етикетки
Стаття 9.1 Етикетки повинні містити потрібні відомості про 

правильне використання продукту й не повинні 
принижувати роль грудного вигодовування.

Стаття 9.2 Виробники та агенти з продажу дитячих 
поживних сумішей повинні вжити заходів, 
щоб кожен пакунок забезпечували чіткою, 
яскравою та зручною для прочитання 
й розуміння довідкою, надрукованою на ньому 
або на етикетці, яку не можна було б легко 
відокремити від виробу, відповідною мовою та 
з такою інформацією:

a. слова «важлива примітка» або їхні еквіваленти;
b. указівка на перевагу грудного вигодовування;
c. указівка, що продукт можна застосовувати 

тільки за приписом працівника охорони 
здоров’я в тому, що стосується потреби і його 
правильного методу використання;

d. інструкція з приготування та указання на 
небезпеку для здоров’я в разі неправильного 
приготування.

Текст на упаковці3 або етикетці не повинен 
містити малюнки із зображенням немовлят 
або інші малюнки, які можуть ідеалізувати 
використання дитячих поживних сумішей, 
але може мати графічні позначення для 
легшого впізнання продукту, що застосовують 
як замінник грудного молока, і наочної 
демонстрації способів приготування. Терміни 
«гуманізоване» й «подібне до материнського» 
або аналогічні їм не можна використовувати. 
Вкладні листки, що надають додаткові відомості 
про продукт і його правильне використання 
й відповідають указаним умовам, можуть 
знаходитися у великому або маленькому 
пакунку. У тих випадках, коли етикетки містять 
інструкції щодо перероблення продукту 
в поживну суміш, слід вчиняти з огляду на 
вищевказане.

Стаття 9 Етикетки
Стаття 9.1 Потрібно дотримуватися специфічних вимог 

законодавства країни, якщо такі існують, окрім 
положень цієї статті Кодексу ВООЗ, а специфічні 
вимоги законодавства країни слід розглядати як 
мінімальні.

Стаття 9.2 Етикетки ЗАМІННИКІВ ГРУДНОГО МОЛОКА 
«Нестле» повинні відповідати кожному пункту 
статті 9.2 Кодексу ВООЗ. Важливо відзначити, 
що відповідність терміну «відповідна мова» 
встановлюють регулювальні органи.
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Стаття 9.3 На зазначені в цьому зведенні правил харчові 
продукти, що спрямовані на збут як дитяче 
харчування та не відповідають усім вимогам 
дитячих поживних сумішей, але які можна 
переробити, потрібно наклеювати етикетки 
з указанням небезпеки використання продукту 
як єдиного джерела харчування немовляти. 
Оскільки солодке згущене молоко не придатне 
для годування немовлят і його не можна 
використовувати як основний інгредієнт 
дитячої поживної суміші, то етикетка не 
повинна містити вказівок щодо зміни формули 
продукту для використання його як замінника 
грудного молока.

Стаття 9.4 Етикетка на харчових продуктах, указаних 
у цьому зведенні правил, повинна також 
містити інформацію щодо:

a. використовуваних інгредієнтів;
b. складу/аналізу продукту;
c. потрібних умов зберігання та
d. номера партії, дати виготовлення й терміну 

придатності з урахуванням кліматичних умов та 
умов зберігання для окремих країн.

Стаття 10 Якість
Стаття 10.1 Якість харчових продуктів є істотним чинником 

охорони здоров’я немовлят і тому має 
відповідати високим прийнятим стандартам.

Стаття 10.2 Харчові продукти, указані в цьому зведенні 
правил, за умови продажу або будь-якої іншої 
форми розподілу повинні відповідати наявним 
стандартам, рекомендованим Комісією 
з CodexAlimentarius, а також зведенні правил 
з гігієни харчових продуктів для немовлят 
і дітей.

Стаття 9.3 За відсутності специфічних вимог національного 
законодавства етикетки молочних продуктів 
компанії «Нестле», не адаптованих для 
годування дітей першого року життя, повинні 
містити твердження, яке вказує, що такі 
продукти не можна використовувати як 
замінники грудного молока. До таких продуктів 
належать порошкові молочні продукти (включно 
з дитячим молочком), готові до застосування 
молочні продукти, сухе молоко, концентроване 
молоко (з додаванням цукру й без нього) та 
молочні вершки.

Стаття 9.4 Положення, указані в цій статті Кодексу ВООЗ, 
є мінімальними вимогами, обов’язковими до 
виконання, якщо в місцевому законодавстві не 
зазначено інше.

Стаття 10 Якість
Стаття 10.1 На цей принцип спирається виробництво 

й розповсюдження всіх продуктів «Нестле» для 
дітей першого року життя.

Стаття 10.2 Відповідно до чинних стандартів, за винятком 
випадків, окремо вказаних у положеннях 
національного законодавства.
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Стаття 11 Здійснення й контроль
Стаття 11.1 Уряди повинні вжити заходів для здійснення 

принципів цього зведення й досягнення 
його цілей відповідно до їхніх соціальних 
і законодавчих структур, що охоплюють 
ухвалення національного законодавства, 
правил, або інші потрібні дії. Із цією метою вони 
повинні в міру потреби прагнути до співпраці 
з ВООЗ, ЮНІСЕФ та іншими установами 
системи Організації Об’єднаних Націй. 
Національну політику й заходи, що охоплюють 
закони та правила, ухвалені для здійснення 
принципів цього зведення й досягнення його 
цілей, потрібно широко популяризувати та 
застосовувати на рівних підставах щодо всіх 
учасників виробництва й збуту продуктів, 
указаних у цьому зведенні правил.

Стаття 11.2 Контроль за застосуванням цього зведення 
правил здійснюють уряди, що діють самостійно 
або колективно в межах Всесвітньої організації 
охорони здоров’я, як це передбачено в пунктах 
6 і 7 цієї статті. Із цією метою виробники 
й агенти з продажу харчових продуктів, 
указаних у цьому зведенні правил, відповідні 
неурядові організації, професійні групи та 
споживчі організації повинні співпрацювати 
з урядами.

Стаття 11.3 Незалежно від будь-яких інших заходів щодо 
здійснення цього зведення правил, виробники 
й агенти з продажу продуктів, указаних 
у цьому зведенні правил, повинні тримати під 
контролем додержання ними самими практики 
збуту відповідно до принципів і цілей зведення 
правил та стежити за тим, щоб їхня діяльність 
на всіх рівнях відповідала вказаним цілям 
і принципам.

Стаття 11.4 Неурядові організації, професійні групи, 
установи й окремі особи повинні звертати увагу 
виробників або агентів із продажу продуктів 
на порушення правил цього зведення, щоб 
можна було вжити відповідних заходів щодо 
їхнього усунення. Потрібно також інформувати 
відповідні урядові органи.

Стаття 11 Здійснення й контроль
Стаття 11.1 Реалізація та інтерпретація Кодексу ВООЗ 

у кожній країні є відповідальністю уряду. 
У тих країнах, де компанія «Нестле» веде 
свою діяльність, вона повинна співпрацювати 
з урядом і всіма зацікавленими сторонами для 
стимулювання та підтримання процесу розробки 
чіткого законодавства, нормативних актів 
або інших заснованих на доказах заходів, що 
підтримують принципи й цілі Кодексу ВООЗ.

Стаття 11.2 Див. вище. Надзвичайно важливо, щоб 
об’єктивні й ефективні процедури моніторингу, 
які є сферою відповідальності уряду, 
перетворилися на частину заходів щодо 
реалізації Кодексу. «Нестле» підтримуватиме 
зусилля урядів щодо реалізації Кодексу ВООЗ 
через виконання положень законодавства, 
регулювання або інші відповідні заходи. Компанія 
«Нестле» також має намір співпрацювати 
з урядами щодо моніторингу виконання 
положень Кодексу ВООЗ на території 
відповідних країн.

Стаття 11.3 Незалежно від будь-яких інших заходів 
щодо здійснення Кодексу ВООЗ, «Нестле» 
здійснюватиме контроль своєї маркетингової 
діяльності відповідно до принципів Політики 
компанії для гарантування їхнього дотримання 
на кожному рівні компанії, забезпечуючи 
відповідність принципам, викладеним у розділах 
«Відповідність вимогам» і «Чітке керування» 
Політики компанії.

Огляд механізмів контролю на рівні країни 
описано в розділі «Відповідальність керівництва 
компанії» в Політиці компанії.

Стаття 11.4 Компанія «Нестле» зацікавлена в тому, щоб 
працівники та інші зацікавлені сторони могли 
висловити занепокоєність маркетинговими 
практиками стосовно ЗГМ через численні канали 
зворотного зв’язку для відправлення скарг, як 
описано в розділі «Відповідність вимогам» цієї 
Політики.

Політика та Процедури компанії «Нестле» щодо реалізації «Міжнародного зведення правил зі збуту замінників грудного молока»



26 27

Кодекс ВООЗ Процедури компанії «Нестле»

Стаття 11.5 Виробники й основні агенти з продажу 
продуктів, указаних у цьому зведенні правил, 
повинні ознайомити кожного торгового 
працівника із цим зведенням правил 
і з покладеними на нього обов’язками.

Стаття 11.6 Відповідно до статті 62 Статуту Всесвітньої 
організації охорони здоров’я держави-члени 
повинні щороку подавати Генеральному 
директору ВООЗ інформацію про вжиті заходи 
щодо виконання цього зведення правил.

Стаття 11.7 Генеральний директор ВООЗ повинен кожного 
парного року подавати доповіді Всесвітній 
асамблеї охорони здоров’я стосовно того, 
як додержують та здійснюють Кодекс, і на 
прохання надавати державам-членам технічну 
допомогу в підготуванні національного 
законодавства чи положень або вживати інших 
потрібних заходів щодо втілення в життя та 
зміцнення принципів і цілей цього зведення 
правил.

Стаття 11.5 Компанія «Нестле» проводить навчання 
персоналу, що працює у сфері дитячого 
харчування, а також залучених за контрактом 
третіх сторін, які беруть участь у маркетингу 
ЗАМІННИКІВ ГРУДНОГО МОЛОКА, з метою 
глибшого розуміння працівниками й агентами, 
що діють за контрактом, важливості поширення, 
підтримання та захисту грудного вигодовування, 
а також відповідності політиці компанії 
«Нестле» й місцевому законодавству у сфері 
реалізації Кодексу ВООЗ, як описано в розділі 
«Відповідність вимогам» цієї Політики.

Стаття 11.6 Статтю адресовано урядам.

Стаття 11.7 Статтю адресовано Генеральному директору 
ВООЗ.

Політика та Процедури компанії «Нестле» щодо реалізації «Міжнародного зведення правил зі збуту замінників грудного молока»



26 27Політика та Процедури компанії «Нестле» щодо реалізації «Міжнародного зведення правил зі збуту замінників грудного молока»



28

Додаток В

Міжнародний Кодекс зі збуту замінників грудного молока  
(Стаття 3) — Визначення
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«Замінник грудного молока» —
будь-яке харчування, яке збувають або надають в інший 
спосіб як продукт, що частково чи повністю заміняє 
грудне молоко, незалежно від того, придатне воно для цієї 
мети чи ні.

«Додаткове харчування» —
будь-яке харчування, незалежно від того, виготовляють 
його на підприємстві чи в домашніх умовах, придатне як 
доповнення до грудного молока чи дитячих поживних 
сумішей, коли кожен із цих видів харчування стає 
недостатнім для задоволення потреб немовляти 
в харчуванні. Таке харчування також має загальну назву 
«продукти дитячого харчування» або «замінник грудного 
молока»

«Немовля» —
дитина, не старша за 12 місяців.

«Упаковка» —
будь-яка форма пакування продуктів у цілях продажу як 
звичайного роздрібного товару, включно з обгортковим 
матеріалом.

«Агент з продажу» —
особа, корпорація або будь-яке інше об’єднання 
в державному чи приватному секторі, що здійснює 
(безпосередньо або через агентів) збут гуртом чи 
вроздріб продукту, указаного в цьому зведенні правил. 
«Основний агент з продажу» означає комерційного 
агента, представника, національного агента з продажу або 
маклера.

«Система медико-санітарної допомоги» —
урядові, неурядові або приватні інститути або організації, 
зайняті, безпосередньо або опосередковано, наданням 
медико-санітарної допомоги матерям, немовлятам 
і вагітним жінкам, і будь-які ясла або заклади з догляду 
за дитиною. До цієї системи також належать працівники 
медико-санітарної допомоги, які здійснюють приватну 
практику. У межах цього зведення правил це поняття не 
охоплює аптеки або інші загальноприйняті комерційні 
установи.

«Працівник охорони здоров’я» —
особа, яка працює в системі медико-санітарної допомоги, 
незалежно від того, чи є вона професійним або 
непрофесійним співробітником, зокрема й особа, що 
працює добровільно й безоплатно.

«Дитяча поживна суміш» —
замінник грудного молока, виготовлюваний на 
промисловій основі відповідно до чинних стандартів 
CodexAlimentarius для задоволення нормальних 
потреб немовлят у харчуванні у віці до 4–6 місяців 
і пристосований до їхніх фізіологічних потреб. Дитячу 
поживну суміш можуть також приготувати в домашніх 
умовах, і в цьому випадку її вважають поживною сумішшю 
«домашнього приготування».

«Етикетка» —
будь-яка наліпка, тавро, фабрична марка, графічний 
або інший описовий матеріал, зроблений вручну, 
надрукований, зроблений за трафаретом або як тиснення 
або відбиток чи наклеєний на паковання (див. вище) будь-
яких продуктів, указаних у цьому зведенні правил.

«Виробник» —
корпорація або інше об’єднання в державному або 
приватному секторі, що здійснює (безпосередньо або 
через агентів, або через контрольоване ним об’єднання, 
яке співпрацює з ним за контрактом) виготовлення 
продукту, указаного в цьому зведенні правил.

«Збут» —
сприяння, збут, продаж, рекламування, зв’язок із 
населенням та інформаційні служби.

«Персонал, що здійснює збут» —
будь-яка особа, до чиїх функцій входить збут товару або 
продуктів, указаних у цьому зведенні правил.

«Зразки» —
окремі або невеликі кількості продукту, які надають 
безоплатно.

«Партії» —
кількість продукту, що надають протягом тривалого 
періоду часу, безоплатно або за низькою ціною задля 
соціальних цілей, наприклад малозабезпеченим родинам.
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