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Група ІБФАН-Суми 
член Міжнародної мережі дій  
у сфері дитячого харчування 

IBFAN-Sumy group 
MemberofInternational Baby Food 

Action Network 

  

  

    Представництву компанії «Еконія» в Україні 

 

У відповідь на вашу діяльність щодо реклами дитячої води, соків та 

пюре «Малятко» у пологових будинках по всій Україні, український 

осередок міжнародної мережі дій у сфері дитячого харчування група 

ІБФАН-Суми (http://www.ibfan.org/) звертається до вас із закликом 

дотримуватись права дитини на охорону здоров’я, зазначеного у ст. 24 

Конвенції ООН з прав дитини, що стосується створення інформаційного 

середовища, сприятливого для безпечного та адекватного харчування 

грудних дітей та дітей раннього віку.  

Вважаємо за необхідне звернути вашу увагу на те, що оптимальним 

способом вигодовування немовлят та дітей раннього віку Всесвітньою 

організацією охорони здоров’я визнано виключно грудне вигодовування до 

6-и місяців, з подальшим введенням прикорму та продовженням грудного 

вигодовування до 2-х років і більше.  

Необхідною умовою захисту та підтримки грудного вигодовування є 

дотримання чинних наказів Міністерства охорони здоров’я України, що 

стосуються питань материнства і дитинства, та вимог Міжнародного 

зведення правил збуту замінників грудного молока ВООЗ/ЮНІСЕФ
1
. Згідно 

всіх зазначених документів, дитина перших 6-и місяців життя не потребує 

іншої їжі та пиття окрім грудного молока. Будь-яке харчування чи пиття, 

яке споживається дитиною окрім грудного молока до 6-имісячного віку, 

вважається замінником грудного молока, навіть якщо воно для цього не 

придатне.  

Рекламовані вами продукти дитячого харчування (сік та пюре) 

необґрунтовано рекомендовані з 4-хмісячного віку, а вода – з перших днів 

життя. Це автоматично вносить їх до категорії замінників грудного молока 

та означає, що їх збут регламентований Міжнародним зведенням правил 

(МЗП) збуту замінників грудного молока ВООЗ/ЮНІСЕФ. Згідно ст. 5.3 

МЗП будь-яка реклама замінників грудного молока є забороненою, згідно 

ст. 6.3. установи системи охорони здоров’я не повинні 

використовуватись для виставок замінників грудного молока. 
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З повною версією чинних наказів Міністерства охорони здоров’я України, що стосуються питань материнства і 

дитинства, та, відповідно, вимог Міжнародного зведення правил збуту замінників грудного молока ВООЗ/ЮНІСЕФ 

можна ознайомитись за посиланням:  http://kdm-ldd.org.ua/medics/?tab=2&subtab=1&submenu=9, 

http://whqlibdoc.who.int/publications/9241541601_rus.pdf. 

http://www.ibfan.org/
http://kdm-ldd.org.ua/medics/?tab=2&subtab=1&submenu=9
http://whqlibdoc.who.int/publications/9241541601_rus.pdf
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Крім того, забороняються будь-які інформаційні матеріали для батьків 

з питань вигодовування немовлят та дітей раннього віку, якщо вони 

виготовлені не на замовлення лікувально-профілактичних установ. 

Всупереч цьому діяла організована вами рекламна акція 20.05.2016 р.  

З огляду на це закликаємо вас припинити подальше проведення 

подібних акцій. 
 
Дане звернення є частиною лобістської кампанії за дотримання прав дитини в 

Україні, що проводиться групою ІБФАН-Суми у складі Всеукраїнської коаліції «Права 

дитини в Україні» (http://www.childrights.in.ua/), являє собою системну діяльність та 

відповідає Заключним Рекомендаціям Комітету ООН з прав дитини для України 

(п’ятдесят шоста сесія, 2011 рік). Виявлені порушення, аналогічні таким з вашого боку, 

потрапляють до Альтернативної доповіді щодо дотримання прав дитини в Україні до 

Комітету ООН та набувають розголосу на всеукраїнському та міжнародному рівнях.  

 

 

Зі сподіванням на розуміння 

керівниця групи ІБФАН-Суми     Юлія Савельєва 

 

 

Адреса для зворотного зв’язку: uliana75@ukr.net 
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