
«Посібник із контрактів FIDIC»,українською 
мовою Перекладено за виданням «FIDIC 
Contracts Guide, 1st Edition, 2000». 

Метою видання є ознайомлення українських 
фахівців із типовими формами контрактів – 
Умовами контракту на будівництво (CONS), 
Умовами контракту на постачання обладнання, 
проектування та будівництво (P&DB) та Умовами 
контракту на інжиніринг, постачання та 
будівництво (EPCT), розробленими Міжнародною 
федерацією інженерів-консультантів (FIDIC). 
Контракти FIDIC мають на меті ефективне 
управління ризиками та є найбільш уживаними у 

світі під час реалізації інфраструктурних проектів за підтримки міжнародних 
фінансових організацій. 

Посібник орієнтований на різні категорії споживачів: замовників будівництва, 
підрядників, інжинірингові та консалтингові компанії, викладачів і слухачів 
курсів підвищення кваліфікації, навчальних закладів тощо. 

Видання містить корисний матеріал для навчання особливостям закупівель, 
але не призначене для викладення повного навчального курсу щодо 
підготовки тендерної документації. Коментарі у цьому посібнику адресовані 
читачам, які вже мають такий досвід, а саме тим, хто складає будівельні та/або 
інженерні контракти або контролює їх виконання. 

Вартість «Посібника із контрактів FIDIC», грн. 

 Знижка. % Всього у т.ч. ПДВ 

Загальна вартість 0,0 4200,00 700,00 

Для учасників семінару 10,0 3780,00 630,00 

Для учасників семінару – членів організаторів 
семінару* 

20,0 3360,00 560,00 

У разі придбання більше 1-го примірника – додаткова знижка 5% на кожний примірник 

 Організатори семінару: 

− Конфедерація будівельників України; 

− Міждержавна гільдія інженерів консультантів; 

− Національна спілка архітекторів України; 

− Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури; 

− Гільдія проектувальників у будівництві; 

− Асоціація експертів  будівельної галузі 
Заявки, щодо придбання посібників направляти на e-mail: nancbud@ukr.net 
Довідки за телефонами: (096) 137-68-69;  (095) 948-97-62 

mailto:nancbud@ukr.net


«Посібник із процедур закупівель FIDIC», 
українською мовою / Перекладено за виданням 
FIDIC  Procurement Procedures Guide, 1stEdition, 
2011. 
 

Посібник є практичним керівництвом для 
замовників, центральних та місцевих органів 
виконавчої влади, інженерів-консультантів, 
підрядників, фахівців із питань закупівель, 
фінансистів та юристів. Видання містить 
міжнародновизнані та прогресивні методики, 
використання яких сприятиме проведенню 
прозорих конкурсних торгів та ефективному 
управлінню ризиками під час реалізації 
інвестиційних проектів, оскільки остаточною 

метою закупівель є отримання замовником обґрунтованих та привабливих 
пропозицій для його проекту від кваліфікованих і досвідчених підрядників. 
 

Посібник охоплює закупівлі інжинірингових послуг і будівельних робіт для 
проектів будь-якої складності та містить рекомендації щодо обрання стратегії 
проекту; попереднього кваліфікаційного відбору консультантів та підрядників 
для виконання будівельних робіт; планування, необхідного для стійкості та 
успішної реалізації проекту тощо. 
 

У Посібнику представлено детальний опис кожного етапу тендерного процесу 
всіх типів проектів, а також надано загальні рекомендації з вибору відповідної 
типової форми контракту FIDIC.  
 

Вартість «Посібника із процедур закупівель FIDIC», грн. 

 Знижка. % Всього у т.ч. ПДВ 

Загальна вартість 0,0 2760,00 460,00 

Для учасників семінару 10,0 2486,00 414,00 

Для учасників семінару – членів організаторів 
семінару* 

20,0 2208,00 368,00 

У разі придбання більше 1-го примірника – додаткова знижка 5% на кожний примірник 

 Організатори семінару: 

− Конфедерація будівельників України; 

− Міждержавна гільдія інженерів консультантів; 

− Національна спілка архітекторів України; 

− Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури; 

− Гільдія проектувальників у будівництві; 

− Асоціація експертів  будівельної галузі 
Заявки, щодо придбання посібників направляти на  e-mail: nancbud@ukr.net 
Довідки за телефонами: (096) 137-68-69;   (095) 948-97-62 

mailto:nancbud@ukr.net

