
Спільна заява 

 

Члени громад із сіл Оляниця, Заозерне та Клебань Вінницької області України 

з грудня 2018 року беруть участь у добровільному медіаційному процесі з 

МХП за сприяння Органу розгляду скарг (ОРС, а з липня 2020 - Незалежного 

механізму підзвітності проектів (НМПП) Європейського банку реконструкції 

та розвитку (ЄБРР) та Омбудсмена з питань дотримання вимог (CAO) 

Міжнародної фінансової корпорації (МФК)1. Метою медіації є вирішення 

питань, які були підняті у скарзі, та у якій Скаржники трьох сіл висловили 

занепокоєння щодо ризиків забруднення навколишнього середовища, впливу 

важкого транспорту, запахів, умов праці, а також недостатнього, на думку 

скаржників, розкриття інформації про місцеву діяльність МХП. На знак поваги 

один до одного, сторони також підписали додаткові угоди, які гарантують 

конфіденційність учасників переговорів, недопустимість переслідувань один 

проти одного та нерозголошення конфіденційної інформації. 

 

Протягом 2019 - 2020 років Сторони провели 19 спільних зустрічей по 

розгляду скарги громад (останні 10 засідань відбулися в режимі он-лайн через 

обмеження COVID-19 для проведення групових зібрань). 

  

В березні – квітні 2021 р. Сторони провели ще 3 онлайн зустрічі, на яких 

розглядали питання оренди землі в контексті покращення доступу мешканців 

до інформації та налагодження комунікацій представників компанії ПрАТ 

Зернопродукт МХП з орендодавцями. 

Внаслідок обговорення Сторони домовились про наступне: 

1. МХП буде роз’яснювати процедуру перезаключення договорів з 

орендодавцями в індивідуальному порядку (через обмеження пов’язані 

з COVID-19) шляхом підготовки та розповсюдження інформаційної 

листівки, яка буде висвітлювати наступні питання: розмір орендної 

плати за землю, заохочення для пайовиків (розміри фінансових 

заохочень за продовження договору, оранка (розрахована на середній 

розмір городу), допомога на поховання, допомога при народженні 

дитини, оформлення спадщини паїв) та механізми їх отримання; 

питання додаткової угоди;  

2. Інформаційна листівка буде розповсюджена в місцевих ЗМІ, шляхом 

розміщення на інформаційних дошках, у вайбер та фейсбук спільнотах 

Компанії (ПрАТ Зернопродукт МХП) та менеджерами Компанії 

пайовикам в індивідуальному порядку до 15 квітня 2021 року в селах 

Оляниця, Заозерне, Клебань; 

 
1 У червні 2018 року члени громад з сіл Оляниця, Заозерне та Клебань Вінницької області, Україна, за 
допомогою місцевих та міжнародних НУО, а саме CEE Bankwatch Network, Accountability Counsel та Центр 
екологічних ініціатив Екодія подали скарги до Органу розгляду скарг (ОРС) Європейського банку 
реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Омбудсмена з питань дотримання вимог (CAO) Міжнародної фінансової 
корпорації (МФК) стосовно інвестицій ЄБРР та МФК у Миронівський хлібопродукт (МХП). 



3. Щодо проведення спільних зустрічей з орендодавцями, МХП бере на 

себе зобов’язання провести таку зустріч через місяць після переведення 

Вінницької області в зелену зону щодо обмежувальних заходів у 

зв’язку з COVID-19 і далі проводити такі зустрічі щороку в березні 

(окремо від зборів сільської ради); 

4. Особисті звернення власників паїв приймаються згідно описаної 

процедури. У кожного орендодавця є індивідуальні куратори: c. 

Оляниця  -  Цьоменко Павло Григорович, тел: 0983854172, e-mail: 

p.tsomenko@mhp.com.ua;  села Заозерне, Клебань - Петрунько Юлія 

Володимирівна, тел: 0986037454, e-mail: yu.petrunko@mhp.com.ua; 

5. В майбутньому під час розповсюдження зразків документів, Компанія 

буде робити помітку «ЗРАЗОК» із «водяним знаком». 

 

Сторони погодились поширити цю публічну заяву щодо процесу медіації 

через відповідні веб-сайти Незалежного механізму підзвітності проектів 

(IPAM) Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Офісу 

радника та омбудсмена з питань дотримання вимог (CAO) Міжнародної 

фінансової корпорації (МФК), а також в соціальних мережах. 

 

28 квітня 2021 року 

Заява, спільно підготовлена: 

Миронівський хлібопродукт (MХП) 

Представники скаржників з сіл Оляница, Клебань, Заозерне та їх радники.  
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Joint Statement 

Since December 2018, a group of community members from the villages of 

Olyanytsya, Zaozerne and Kleban in the Vinnytsia region of Ukraine have been 

engaging in a voluntary mediation process with Myronivsky Hliboproduct (MHP) 

co-facilitated by the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 

Project Complaint Mechanism (PCM, and since July 2020 replaced by the 

Independent Project Accountability Mechanism (IPAM)) and the International 

Finance Corporation (IFC) Compliance Advisor Ombudsman (CAO).2 The goal of 

the mediation is to resolve the issues raised in the complaint voiced by the 

complainants from the three villages regarding the risks of environmental pollution, 

impact of heavy transport, odors, working conditions, and, according to the 

complainants, insufficient disclosure of information about MHP’s local activities. 

Respecting each other, the Parties signed agreements that guarantee the 

confidentiality of the negotiators and non-retaliation against each other, as well as 

non-disclosure of confidential information. 

Through the period of 2019 - 2020, the Parties held 19 joint meetings to discuss the 

matters raised in the complaint by the three communities. The last 10 meetings were 

held online due to COVID-19 restrictions around social gathering. 

 

During March – April 2021 the Parties had 3 more online meetings and discussed 

the land lease issues in the context of improving access of the local residents to 

information, and enhancing communication between PrJSC Zernoprodukt MHP and 

the landowners.  

The discussion resulted in the agreement of the Parties on the following points: 
 

1. MHP shall explain the procedure of renewing the land lease contracts to the 

landowners individually (taking into account the COVID-19 restrictions) by 

designing information letters covering the following points: the land lease 

rates, incentives/stimuli for the landowners (the amount of financial stimuli 

for renewing the contracts, the plowing of vegetable and garden plots as per 

the average size of the plot), assistance to cover funeral costs, benefits for 

child birth, details on formalizing the inheritance documents for the land 

parcels) and how landowners can access these incentives; the issue regarding 

the extension or amendments of Land Lease Agreements;  

2. The information letter shall be disseminated in media, on information 

boards, on Company's (PrJSC Zernoprodukt MHP) Viber and on its 

Facebook page and communicated individually to the landowners in the 

 
2 In June 2018, community members from Olyanytsya, Zaozerne and Kleban villages in Vinnytsia region, Ukraine, 
with the help of local and international NGOs - namely CEE Bankwatch Network, Accountability Counsel, and 
EcoAction Centre for Ecological Initiatives filed complaints with the European Bank for Reconstruction and 
Development (EBRD) Project Complaint Mechanism (PCM) and the International Finance Corporation (IFC) 
Compliance Advisor Ombudsman (CAO), in relation to EBRD and IFC investments in Myronivsky Hliboproduct 
(MHP). 



villages of Olianytsia, Zaozerne and Kleban by the Company's managers by 

April 15, 2021. 

3. Regarding the joint meetings with the landowners, MHP commits to holding 

such meetings within one month after Vinnytsia region receives the "green 

status" regarding the COVID-19 restrictions and commits to holding such 

meetings every March. This will be a separate event in addition to meetings 

in the village council. 

4. Individual queries from the landowners are handled through an established 

procedure. Each landowner in the village has a dedicated contact person 

responsible for working with them: in Olianytsia, – Pavlo Hryhorovych 

Tsiomenko, tel.  983854172, e-mail: p.tsomenko@mhp.com.ua,; in 

Zaozerne and Kleban: Yulia Volodymyrivna Petrunko, tel: 0986037454, e-

mail: yu.petrunko@mhp.com.ua 

5. In future, the Company shall disseminate the templates of draft land lease 

contracts on a paper bearing a watermark saying ZRAZOK [TEMPLATE]. 
 

April 28, 2021 

The present statement is jointly drafted by: 

MyronivskyHliboproduct (MHP), and 

Representatives of the Complainants from Olyanytsya, Kleban and Zaozerne 

villages and their Advisers 
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