
Технічне завдання 
 
Вступ: 
 
Мешканці села Оляниця Вінницької області України разом з Миронівським хлібопродуктом 
(МХП) (спільно "Сторони") бажають спільно замовити дослідження для оцінки причини 
виникнення тріщин та інших пошкоджень домогосподарств уздовж дороги через село. Це 
дослідження допоможе Сторонам вирішити питання, що обговорюються в процесі 
добровільного спільного діалогу, який ведуть механізми скарг Міжнародної фінансової 
корпорації (МФК) та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). 
 
Мета та обсяг роботи: 
 
Спільне дослідження пошуку фактів слугуватиме "пілотним дослідженням" для вивчення 
приблизно 5 будинків вздовж головної дороги, із загальної кількості 46 будинків, щодо яких 
було заявлено про пошкодження через вібрацію доріг. 
 
Мета дослідження - визначити причину пошкоджень для кожного будинку, що бере участь 
у пілотному дослідженні. 
 
Відбір експертів:  
 
Експерти будуть узгоджені Сторонами. Вибір буде зроблено на основі незалежності, 
компетентності та довіри експертам, а також їхньої здатності конструктивно працювати зі 
Сторонами. 

Зокрема, запропонована незалежна група повинна колективно перевірятися на предмет 
таких кваліфікацій: 

- Академічні вимоги та відповідний досвід роботи;  

- Обізнаність з загальної практики будівництва та дорожніх умов в Україні; 

- Бажано спеціальні знання щодо: оцінки впливу вібрацій на споруди, що розташовані 
поблизу; 

- Можливість донести  результати складних технічних висновків простим способом, що 
дозволяє чітко зрозуміти причини заподіяної шкоди будівлям тощо; 

- Здатність бути об'єктивними та надійними; 

- Кандидати ніколи не були безпосередньо залучені до будь-яких проектів, розробок 
або реалізації будь-якої роботи для МХП, CEE Bankwatch Network, ГО “Центр 
екологічних ініціатив “Екодія”, ГО Національний екологічний центр України та ніколи не 
працювали з ними, а також не приймали жодних позицій щодо будь-якої бізнес-
діяльності МХП. 

Методика: 
 
Очікується, що дослідження включить оцінку причини пошкодження відібраних будинків 
(приблизно 5шт). 
 



Повна методика дослідження буде узгоджена та доопрацьована в консультації з обраним 
експертом. Однак для кожного будинку передбачається, що дослідження включатиме: 
 

 Візуальну оцінку будинків, дороги та прилеглої території 
 Інтерв'ю з власниками будинків та іншими відповідними особами 
 Випробування ґрунтів та інші випробування, як буде вирішено з експертом 

  
Сторони передбачають, що дослідження відбудеться протягом літа 2020. Точніші часові 
рамки будуть обговорені та узгоджені з обраним експертом. 
 
Зважаючи на пандемію COVID-19, від експерта (експертів) також очикується, їх згода на  
застосування певних заходів безпеки для зменшення ризику передачі інфекції при 
здійсненні їх призначення. 
 
Після закінчення дослідження експерту буде запропоновано надати висновок щодо 
причини пошкоджень будинків. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Terms of Reference 
 
Introduction: 
 
Residents from the village of Olyanytsya in the Vinnytsia region of Ukraine, together with 
Myronivsky Hliboproduct (MHP) (collectively “the Parties”), wish to jointly commission a study to 
assess the cause of cracks and other damage to homes and buildings along a main roadway 
through the village. This study will help the Parties to resolve issues being discussed in a 
voluntary joint dialogue process run by the accountability mechanisms of the International 
Finance Corporation (IFC) and the European Bank for Reconstruction and Development 
(EBRD).  
 
Objective and scope of work: 
  
The joint fact finding study will serve as a “pilot study” to examine a sample of approximatively 5 
houses along the main road, out of a total of 46 houses for which allegations have been made 
of damage due to road vibrations.  
 
The objective is to identify the cause of building damage for each building participating in the 
pilot study. 
  
Selection of Expert(s): 
  
Expert(s) will be mutually agreed upon by the Parties. Selections will be made on the basis of 
experts’ independence, competence and credibility, as well as their ability to work constructively 
with the Parties. Specifically, the proposed independent Team is to be collectively vetted against 
the following qualifications: 
 

 Relevant academic credentials and experience for the type of work sought; 
 Familiarity with common construction practices and road conditions used in Ukraine;  
 Specific expertise is desired in: assessing vibration impacts to nearby structures; 
 Ability to deliver the results of complicated technical findings in a simple way allowing 

clear understanding of the reasons for caused damage to the buildings etc.; 
 Ability to be objective and credible; and 
 Candidates should have never been directly involved in any design, development or 

implementation of any work for OJSC Myronivsky Hliboproduct or its subsidiaries, CEE 
Bankwatch Network, Centre for Ecological Initiatives EcoAction NGO, National 
Ecological Centre of Ukraine NGO and never worked for them, nor taken clear positions 
on any of MHP’s business activities. 

 
Methodology: 
 
The study is expected to include assessment of the cause of damages for a sampling of 
approximatively 5 houses.  
 
A full methodology for the study will be agreed and finalized in consultation with the selected 
Expert(s). However, for each house, the study is expected to include: 
 

 Visual assessment of houses, road and surrounding area; 
 Interviews with homeowners and other relevant persons; and 
 Soil testing and other testing, as decided with the Expert(s). 



  
The Parties anticipate that the study will take place over the summer. An exact timeline will be 
discussed and agreed with the selected Expert(s). 
 
In light of the COVID-19 pandemic, the Expert(s) will also be expected to agree to certain safety 
measures to reduce the risk of transmission while undertaking their assignment. 
 
At the end of the study, the Expert(s) will be asked to provide a conclusion regarding the cause 
of damage for each house. 
 


