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21 жовтня 2013   
 
Відкритий лист громадських організацій щодо потенційного збільшення 
фінансування МХП     
 
 
Шановні виконавчі директори,    
 
ЄБРР розглядає можливість збільшення фінансування компанії Миронівський 
хлібпродукт (МХП) до 100 мільйонів доларів США для операцій з вирощування та 
зберігання зернових та капітальних витрат пов’язаних з купівлею 
сільськогосподарської техніки.  
 
Розгляд проекту призначено на 29 жовтня 2013 року. Проте діяльність МХП в 
Україні викликає серйозні екологічні та соціальні зауваження з боку місцевого 
населення та представників місцевих громадських організацій. Ми просимо 
переглянути ці зауваження та вирішити проблеми перед тим як ухвалювати 
рішення щодо будь-якого додаткового фінансування для МХП.    
 
Екологічні та соціальні зауваження до роботи МХП пов’язані з діяльністю 
підприємств тваринництва у Вінницькій та Дніпропетровській областях в Україні. 
Зокрема, місцеве населення та українські ГО стурбовані:    
 
- Умовами праці на підприємствах МХП. Враховуючи обмежені можливості для 
працевлаштування та наміри компаній використовувати працю засуджених на 
Вінницькій птахофабриці, вельми сумнівними видаються позитивні економічні 
впливи на розвиток регіону від операцій MХП, що викликаює невдоволення 
місцевого населення. Компанія може також бути потенційно відповідальною за 
втручання в діяльність профспілки;   
 

- Поводженням з відходами. Проблеми на Вінницькій птахофабриці з 
утилізацією біологічних відходів (не зрозуміло, як санітарно-переробний 
завод, заявлений для утилізації відходів, може витримати додаткове 
навантаження від нових об'єктів MХП) та гноєсховищами (нині гній 
зберігається на 38 відкритих майданчиках на полях);    

- Проблемами з укладанням договорів оренди на землю. Жителі Вінницької 
області впевнені, що існує принаймні один випадок коли компанія 
обробляє частину поля на яку немає договору оренди;   

- Недоліками проведених оцінок екологічних впливів. Для деяких з 
підприємств MХП не було зроблено оцінок кумулятивних екологічних та 
соціальних впливів, оцінок екологічних наслідків фаз будівництва та 
аналізу альтернативних місць для будівництва нових об'єктів;    

- Неврахуванням екологічних проблем та потреб населення на етапі 
будівництва нових об'єктів. У Вінницькій області під час будівництва 
використовували дороги загального користування які проходять через 
села, що призвело до пошкодження житлових будинків та збільшення 
пилового забруднення;    
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-  Обмеженим доступом до екологічної та соціальної інформації для 
громадськості;   

- Безвідповідальною діяльністю компанії у минулому. Зокрема, діяльність 
птахофабрики "Оріль Лідер" була пов'язана з порушенням екологічних 
заходів безпеки для зберігання гною. Подібна практика в даний час 
спостерігається на нових об'єктах в м. Ладижин.     

 
Робота групи MХП пов'язана з вищезгаданим соціальним і екологічним 
проблемами, неспроможністю забезпечити стале поводження з відходами. 
Враховуючи великий масштаб операцій, навіть одна помилка може призвести до 
серйозних екологічних і соціальних наслідків. Крім того, така діяльність не 
відповідає політиці ЄБРР.    
 
Нездатність вирішити наявні проблеми на птахофабриках демонструє, наскільки 
обмежені важелі впливу має фінансування ЄБРР для забезпечення успішного 
зменшення негативних впливів проекту. Через ці проблеми компанія повинна не 
отримувати додаткове фінансування від ЄБРР на розширення операцій, а 
спрямовуватисвої зусилля на підвищення безпеки та стабільності операцій.    
 
Тому ми просимо не збільшувати фінансування MХП в рамках запланованого 
проекту, поки компанія не покращить роботу та не налагодить обмін інформацією 
з усіма зацікавленими сторонами.   
 
Чекаємо на Вашу відповідь.   
 
 
 
З повагою,  
 
Національний екологічний центр України, Україна 

Ладижинська громадська рада, Україна 

Народний центр екологічного контролю, Україна 

Дніпродзержинська громадська екологічна організація «Голос Природи», Україна 


