
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. 
  
 
 


