БУДІВНИЦТВО

ПУБЛІКАЦІЇ МІЖДЕРЖАВНОЇ ГІЛЬДІЇ
ІНЖЕНЕРІВ-КОНСУЛЬТАНТІВ

Посібники FIDIC
Міждержавна гільдія інженерів-консультантів (МГІК) на підставі Ліцензійного договору
на переклад, відтворення, розповсюдження і
продаж перекладів документів FIDIC, укладе
ного з Міжнародною федерацією інженерівконсультантів, видала українською мовою два
найбільш популярних посібники FIDIC.
Посібник із процедур
закупівель FIDIC (за ви
данням «FIDIC Procurement
Procedures Guide, 1st
Edition, 2011») – практич
не керівництво для за
мовників, інженерів-кон
сультантів,
підрядників,
фінансистів та юристів при
реалізації інвестиційних
проектів. Посібник містить
міжнародно визнані всеохоплюючі та прогресивні
методики, що сприятимуть проведенню прозорих
конкурсних торгів і укладенню якісних контрактів.
Книга складається з 19 розділів та додатків. Текст
супроводжується таблицями, діаграмами і пояснен
нями для ілюстрації процесу реалізації проекту.
Міжнародний стандартний номер книги
(ISBN): 978-617-630-052-6.
Кількість сторінок видання – 326.
Посібник із контрактів FIDIC (за виданням
«FIDIC Contracts Guide, 1st
Edition, 2000») знайомить
читачів із типовими фор
мами контрактів: Умова
ми контракту на будів
ництво (CONS), Умовами
контракту на постачання
обладнання, проектуван
ня та будівництво (P&DB)
та Умовами контракту на інжиніринг, постачання
та будівництво (EPCT).
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У Посібнику представлено детальний опис
кожного етапу тендерного процесу для всіх типів
проектів, а також надано загальні рекомендації з
вибору відповідної типової форми контракту FIDIC.
Книга окрім 20 розділів містить низку додатків
та Глосарій термінології щодо контрактів FIDIC.
Міжнародний стандартний номер книги
(ISBN): 978-617-630-057-1.
Видання налічує 477 сторінок.
Друковану версію україномовного видан
ня обох посібників можна придбати за наступни
ми адресами:
• Київ, вул. Віталія Шимановського, 2/1,
офіс 639, ТОВ «Національний атестаційнонавчальний центр» (ТОВ «НАНЦ»).
www.nancbud.com.ua, e-mail: nancbud@ukr.net
тел. +38 (096) 137 68 69, +38 (095) 948 97 62.
• Київ, вул. Саксаганського 110, 2 поверх, к. 5,
ТОВ «Видавництво «ФОРТ», www.fort.kharkiv.com,
e-mail: fort_mail@fort.kharkiv.com,
тел. +38 (044) 229 09 84, факс + 38 (044) 234 94 63.
• Харків, пров. Театральний, 11/13, к. 518,
ТОВ «Видавництво «ФОРТ», www.fort.kharkiv.com,
e-mail: fort_mail@fort.kharkiv.com,
тел.: +38 (057) 714 20 57, +38 (057) 714 09 08,
+38 (057) 715 63 65.
Посібник також можна замовити через ін
тернет-магазин на сайті www.fort.kharkiv.com.
Електронну копію посібників у форматі PDF
із можливістю інсталяції на один пристрій можна
придбати на сайті FIDIC у розділі «Книжковий ма
газин»: http://fidic.org/bookshop.
МІЖДЕРЖАВНА ГІЛЬДІЯ
ІНЖЕНЕРІВ-КОНСУЛЬТАНТІВ
Юридична адреса: Україна, 02160, м. Київ,
проспект Соборності, 15/17
Фактична адреса: 02125, м. Київ,
вулиця Віталія Шимановського, 2/1
тел: +38 (044) 543 13 12
e-mail: office@iceg.com.ua

