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ДЕКІЛЬКА ФАКТІВ ПРО FIABCI 

Міжнародна Федерація Фахівців з Нерухомості 
FIABCI International - це міжнародна організація, 
яка об"єднує 610.000 асоційованих членів, 2.500 
регулярних членів та 75 найбільших організацій у 
світі, що представляють брокерів, девелоперів, 
інвесторів, фінансових установ, управляючих 
нерухомістю, архітекторів, оцінщиків, юристів, 
нотаріусів, консультантів та інших фахівців з 
нерухомості з більш ніж 45 країн світу.

МІСІЯ FIABCI - надавати необхідний доступ та 
необхідні можливості для усіх фахівців світового 
ринку нерухомості, які зацікавлені у отриманні 
нових знань, хочуть ділитися інформацією та що 
прагнуть вести бізнес між собою.



СВІТОВІ РАДИ FIABCI

FIABCI International - це єдина світова платформа 
парасолькового типу, що має цілісну структуру, що при 
різних ракурсах її розгляду може виконувати різні функції.
З метою об”єднання членів з різних чаптерів, та 
організацій за професійною ознакою, було створено 4 
світові Ради:
Світова Рада Брокерів 
Світова Рада Управляючих нерухомістю
Світова Рада Девелоперів та Інвесторів
Світова Рада Експертів

Беручи участь у діяльності кожної з цих Рад, члени FIABCI 
мають можливість працювати над створенням найбільш 
ефективних інструментів для розвитку як кожного 
сегменту ринку в окремості, так і у зв”язці з іншими 
Радами.



СТРУКТУРА ЧЛЕНСТВА FIABCI

ДО FIABCI International можуть 
входити напряму:

- Мультинаціональні корпоративні члени
- Мультинаціональні члени
- Ключові члени 
- Почесні члени 
- Національні чаптери, мультинаціональні чаптери, 

регіональні офіси можуть приймати до свого 
складу:

❏ Корпоративні члени 
❏ Почесні члени
❏ Звичайні члени
❏ Ключові Члени
❏ Асоційовані члени
❏ Молоді Члени
❏ Публічного сектору (представники)
❏ Члени з-за кордону (там де немає чаптерів)
❏ Спеціальні члени
❏ Академічні члени (професура, студенти)



СКЛАД FIABCI-UKRAINE



СКЛАД ЧЛЕНСТВА FIABCI-УКРАЇНА (червень 2017)

Principal Members (3)
- СФНМУ 

- АСБОУ 

- НФНУ 

Public Members (1)
- Одеська Міська Рада 

Regular Members (18)
Представники успішних 
ріелторських, девелоперських та 
консультаційних компаній, що 
працюють на ринку нерухомості 

Overseas Members (3)
Представники з Польщі, 
Туреччини, Азербайджану 



Члени FIABCI-Ukraine, що входять до Світової Ради Брокерів 



Члени FIABCI-Ukraine, що входять до Світової Ради Експертів 



Члени FIABCI-Ukraine , що входять до Світової Ради Девелоперів/Інвесторів 



РАДА ДИРЕКТОРІВ FIABCI-УКРАЇНА (2016-2017)

Катерина Пилипчук - Президент FIABCI-Україна
email: katiapylypchuk@gmail.com 

Олександр Сокол - Віце-Президент FIABCI-Україна
email: sokol.oleksandr@gmail.com  

Анна Коваль - Президент-Elect FIABCI-Україна (2018 рік)
email: anna.koval@scg.company 

Телман Аббасов - почесний Президент FIABCI-Україна
email: abbasovtelman@gmail.com  

mailto:katiapylypchuk@gmail.com
mailto:sokol.oleksandr@gmail.com
mailto:abbasovtelman@gmail.com


ПЕРЕВАГИ ЧЛЕНСТВА FIABCI



● НЕТВОРКІНГ
● СВІТОВА ПРАКТИКА ТА ІНСАЙДЕРСЬКА ІНФОРМАЦІЯ 
● ФІНАНСОВІ ПЕРЕВАГИ
● СПРАВЖНІЙ БІЗНЕС
● ВПЛИВОВІСТЬ НА РИНКУ
● НАВЧАННЯ ТА ТРЕНІНГИ
● СТАНДАРТИ ТА ЕТИКА РИНКУ
● УНІКАЛЬНІ ПОДОРОЖІ

ПЕРЕВАГИ ЧЛЕНСТВА У FIABCI-УКРАЇНА



НЕТВОРКІНГ З ФАХІВЦЯМИ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

FIABCI-Ukraine організовує для своїх членів:

● Систематичні зустрічі з учасниками ринку (у форматі бізнес-
сніданків та бізнес-клубів)

● Профільні круглі столи
● Профільні заходи (конференції, конгреси, форуми, бізнес-

табори, фабрики бізнес-ідей та інші заходи)
● Делегації від України на міжнародні заходи FIABCI 

International (Світові конгреси, Бізнес-зустрічі, Торгівельні 
місії, Навчальні бізнес-тури)

● Робочі групи за фаховими напрямами
● Профільні комітети у структурі FIABCI-Україна

НЕТВОРКІНГ 



ОТРИМАННЯ ТА ПУБЛІКАЦІЇ У FIABCI-NEWS 

Усі члени FIABCI отримують FIABCI-News - щомісячне видання, яке публікує новини з усіх національних 
та регіональних офісів FIABCI, найуспішніші кейси членів FIABCI, інформаціні повідомлення від ключових 
членів FIABCI, інформація про проведені заходи в тих чи інших сферах, огляди ринків різних країн.

СВІТОВА ПРАКТИКА ТА ІНСАЙДЕРСЬКА ІНФОРМАЦІЯ



СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ ДЛЯ ВІДВІДУВАННЯ ФАХОВИХ ЗАХОДІВ

FIABCI International має стенд на всесвітньо відомих виставках, таких як MIPIM, ExpoReal і CityScape. 
Всі члени організації можуть використовувати цей стенд як місце зустрічі зі своїми потенційними 
партнерами. 
Вартість участі у MIPIM для членів FIABCI становить 850 євро (замість 1850 як для звичайного 
відвідувача)

ФІНАНСОВІ ПЕРЕВАГИ



ДОСТУП ДО АКТУАЛЬНИХ КОНТАКТІВ ПЕРШИХ ОСІБ
Інформація про членів FIABCI публікується у Міжнародному щорічному довіднику, який розсилається 
фахівцям з усього світу. 
На сайті FIABCI відкритий доступ до особистих даних кожного члена організації, що слугує додатковою 
рекламою.

СПРАВЖНІЙ БІЗНЕС



УЧАСТЬ У DOING BUSINESS З WORLD BANK 
FIABCI International підписало Меморандум про співпрацю з Світовим банком у Вашингтоні в 2014 
році. Згідно умов меморандуму FIABCI забезпечує WORLD BANK інформацією про те, як 
здійснюється бізнес через компанії-члени FIABCI, таким чином будь-який член FIABCI має можливість 
надавати свої кейси для їх використання у матеріалах Світового Банку.

ВПЛИВОВІСТЬ НА РИНКУ



УЧАСТЬ У FIABCI World Prix d’Excellence Awards
Щорічно міжнародне журі з 65 суддів, що представляють 45 країн світу оцінюють 
найкращі та найпрогресивніші РЕАЛІЗОВАНІ ДЕВЕЛОПЕРСЬКІ проекти у 14 
номінаціях.
Так званий Real Estate Oscar - FIABCI World Prix D’Excellence Award - нагорода, що 
надає можливість Вашому проекту з”явитися на сторінках “The Wall Street Journal”.

Вручення статуеток здійснюється за участю ПЕРШИХ ОСІБ ДЕРЖАВИ, що приймає 
Світову Премію. ДЛЯ УЧАСТІ У ПРЕМІЇ НА СВІТОВОМУ РІВНІ НЕОБХІДНО 
СПОЧАТКУ ВИГРАТИ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. Україна поки що не організовує 
національну премію, тому можлива участь у Європейській країні (наприклад в 
Угорщині).

ВПЛИВОВІСТЬ НА РИНКУ



Cтипендії для найкращих студентів та обмінні програми
FIABCI International надає щопівроку стипендії найкращим 
студентам академічних членів FIABCI!

Можливість брати участь є у всіх студентів, що навчаються у 
інституціях, що входять до складу FIABCI International та у всіх 
асоційованих членів FIABCI, що навчаються у інституціях, що не 
входять до складу FIABCI

НАВЧАННЯ ТА ТРЕНІНГИ



Можливість залучати публічний сектор у 
ініціативи FIABCI International та 
ООН-HABITAT, брати участь у сесіях ООН - 
15 березня 2016 року FIABCI International та 
ООН-HABITAT уклали угоду про співпрацю 
в напрямі створення процвітаючих доступних 
міст. Докладніше тут: 
http://www.circlesofsustainability.org/

Можливість взяти участь у розробці 
міжнародних етичних стандартів міжнародної 
етичній коаліції: https://ies-coalition.org/

СТАНДАРТИ ТА ЕТИКА РИНКУ

http://www.circlesofsustainability.org/
http://www.circlesofsustainability.org/
https://ies-coalition.org/


Заходи FIABCI International організовуються 
від імені найвпливовіших людей на 
локальних ринках, тому всі учасники таких 
заходів отримують можливість: 

- побачити те, чого ніколи не покажуть 
звичайні туристичні бюро

- почути ту інсайдерську інформацію про 
локальний ринок, якої ніколи не напишуть 
в інтернеті

- відчути та пережити ті емоції та враження, 
які можуть дати лише подорожі за участю 
команди FIABCI

- стати провідниками на нові ринки для 
власних клієнтів після особистого 
відвідування нової країни

УНІКАЛЬНІ ПОДОРОЖІ



ВИДИ ТА ВАРТІСТЬ ЧЛЕНСТВА 
У FIABCI-UKRAINE



ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЧЛЕНСТВО

STUDENT MEMBER - 70€ на рік 
(студентське членство у FIABCI-УКРАЇНА) 
учасник-студент академічного члена FIABCI, 
що прирівнюється до молодого члена 
FIABCI-Ukraine

ASSOCIATE MEMBER - 0€ на рік 
(асоційований член FIABCI-УКРАЇНА) фізичні 
особи - члени ключових членів FIABCI-
УКРАЇНА, студенти, викладачі, працівники 
академічних членів FIABCI-УКРАЇНА

REGULAR MEMBER - 500€ на рік
(звичайний член FIABCI-УКРАЇНА) фізична 
особа - фахівець нерухомості, що прагне 
працювати всередині організації, бути 
частиною організаційних комітетів, має право 
отримувати спеціальну ціну на відвідування 
міжнародних конгресів та заходів FIABCI як 
член FIABCI)
 
YOUNG MEMBER - 260€ на рік
(Молодий член FIABCI-УКРАЇНА) фізична 
особа віком до 35 років з усіма тими ж самими 
правами, що і у звичайного члена FIABCI-
УКРАЇНА



КОЛЕКТИВНЕ ЧЛЕНСТВО

PRINCIPAL MEMBER (ключовий член FIABCI-
Україна)  - 2000€ на рік*
організація чи компанія з кількістю учасників 
чи працівників більше 1000 чоловік)

PRINCIPAL MEMBER (ключовий член FIABCI-
Україна)  - 1000€ на рік*
організація чи компанія з кількістю учасників 
чи працівників менше 1000 чоловік)
*у 2017-2018 році діє спеціальна знижка 50% 

ACADEMIC MEMBER (Академічний член FIABCI) - 0
€
інституція чи установа, яка готує фахівців ринку 
нерухомості (архітекторів, забудовників, 
будівельників, ріелторів, девелоперів тощо)

PUBLIC MEMBER (Представник Публічного 
Сектору) - 0€ 
орган місцевого самоуправління (територіальної 
громади), що вирішує питання забудови на своїй 
території та впливають на екологічні рішення (міські 
та районні ради, мерії міст тощо).



ЗАПРОШУЄМО ПРИЄДНУВАТИСЯ ДО FIABCI-УКРАЇНА!

FB - https://www.facebook.com/FIABCI.org 
https://www.facebook.com/FIABCIukrainianchapter

Linkedin  -  https://www.linkedin.com/groups/48896/profile

Twitter - https://twitter.com/FIABCINews 

Офіційний сайт - http://www.fiabci.org, 
http://www.fiabci-ukraine.news 

https://www.facebook.com/FIABCI.org
https://www.facebook.com/FIABCIukrainianchapter
https://www.facebook.com/FIABCIukrainianchapter
http://www.fiabci.org
http://www.fiabci-ukraine.news
http://www.fiabci-ukraine.news


ДОДАТОК №1
ПРОЦЕДУРА ВСТУПУ ДО FIABCI-UKRAINE



ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЧЛЕНСТВА

1. ознайомтесь зі Статутом  (Нова редакція від 19 листопада 2016 року) 
(https://docs.google.com/document/d/1NCYEF-9Je6RvW7yQb4lgxSxiJxx484fY4pA79e9rjGg/edit?us
p=sharing)

2. напишіть заяву згідно зразка та зіскануйте її для відправки електронною поштою 
https://docs.google.com/file/d/0B93ZQ3b_zAY3cG5xRjlhdTc5Rjg/edit?usp=docslist_api&filetype=ms
word

3. заповніть дані в анкетах англійською 
(https://drive.google.com/open?id=0B93ZQ3b_zAY3dXB5S2FuOVg0LW1ZcjZHakdMSHhFRWVVeV
BJ) та українською 
(https://drive.google.com/open?id=0B93ZQ3b_zAY3dXB5S2FuOVg0LW1ZcjZHakdMSHhFRWVVeV
BJ) мовами

4. ознайомтесь та підпишіть кодекс Етики FIABCI - надішліть зіскановану сторінку з Вашим 
підписом: 
https://docs.google.com/document/d/19fN8B4Ony6CIIdLhWF6nzM79wO0gBudlmomFXiM0EWw/edit
?usp=sharing

5. ВСІ ЗІСКАНОВАНІ ТА ЗАПОВНЕНІ ДОКУМЕНТИ НАДІШЛІТЬ НА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ: 
katiapylypchuk@gmail.com
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https://drive.google.com/open?id=0B93ZQ3b_zAY3dXB5S2FuOVg0LW1ZcjZHakdMSHhFRWVVeVBJ
https://drive.google.com/open?id=0B93ZQ3b_zAY3dXB5S2FuOVg0LW1ZcjZHakdMSHhFRWVVeVBJ
https://drive.google.com/open?id=0B93ZQ3b_zAY3dXB5S2FuOVg0LW1ZcjZHakdMSHhFRWVVeVBJ
https://drive.google.com/open?id=0B93ZQ3b_zAY3dXB5S2FuOVg0LW1ZcjZHakdMSHhFRWVVeVBJ
https://drive.google.com/open?id=0B93ZQ3b_zAY3dXB5S2FuOVg0LW1ZcjZHakdMSHhFRWVVeVBJ
https://drive.google.com/open?id=0B93ZQ3b_zAY3dXB5S2FuOVg0LW1ZcjZHakdMSHhFRWVVeVBJ
https://docs.google.com/document/d/19fN8B4Ony6CIIdLhWF6nzM79wO0gBudlmomFXiM0EWw/edit?usp=sharing
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ПРОЦЕДУРА ДЛЯ PRINCIPAL MEMBER

1. ознайомтесь зі Статутом  (Нова редакція від 19 листопада 2016 року) 
(https://docs.google.com/document/d/1NCYEF-9Je6RvW7yQb4lgxSxiJxx484fY4pA79e9rjGg/edit?usp=sharing)

2. У ОБОВ"ЯЗКОВОМУ ПОРЯДКУ ЗАПОВНІТЬ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ СПЕЦІАЛЬНУ АНКЕТУ ДЛЯ FIABCI International 
(https://docs.google.com/document/d/13or0nyR6CmW3xnicnG1ZsQjaEzfaloULzqYZoUCrNZs/edit?usp=sharing ) 

3. ознайомтесь з презентацією англійською мовою про асоційоване членство 
(https://drive.google.com/file/d/0B93ZQ3b_zAY3X1FlMUhEbHpYRHBva3Rod0JSY292eGttbEQw/view?usp=sharing) та заповніть 
Заяву про Асоційоване членство для FIABCI International 
(https://drive.google.com/file/d/0B93ZQ3b_zAY3d25IMW1sWlg1bFVTQUdBRy04eUcxdkJ6clhv/view?usp=sharing). 

4. заповніть та підпишіть зі свого боку Меморандум з FIABCI Ukraine 
(https://docs.google.com/document/d/111kjLpYm8zK0aeI5cX7Cia5uBPO_RLSMByau9D3yvb0)

5. напишіть заяву уже від імені представника вашої організації, який буде представляти її у контактній базі FIABCI.org та 
вважатися в цілях FIABCI уповноваженим представником 
https://docs.google.com/file/d/0B93ZQ3b_zAY3cG5xRjlhdTc5Rjg/edit?usp=docslist_api&filetype=msword

6. від імені цього ж представника заповніть дані в анкетах (англійською
(https://drive.google.com/open?id=0B93ZQ3b_zAY3dXB5S2FuOVg0LW1ZcjZHakdMSHhFRWVVeVBJ) та українською 
(https://drive.google.com/open?id=0B93ZQ3b_zAY3dXB5S2FuOVg0LW1ZcjZHakdMSHhFRWVVeVBJ) мовами)

7. ця ж особа підписує кодекс Етики FIABCI 
https://docs.google.com/document/d/19fN8B4Ony6CIIdLhWF6nzM79wO0gBudlmomFXiM0EWw/edit?usp=sharing

8. ВСІ ЗІСКАНОВАНІ ТА ЗАПОВНЕНІ ДОКУМЕНТИ НАДІШЛІТЬ НА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ: katiapylypchuk@gmail.com

https://docs.google.com/document/d/1NCYEF-9Je6RvW7yQb4lgxSxiJxx484fY4pA79e9rjGg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13or0nyR6CmW3xnicnG1ZsQjaEzfaloULzqYZoUCrNZs/edit?usp=sharing%E2%80%8B
https://drive.google.com/file/d/0B93ZQ3b_zAY3X1FlMUhEbHpYRHBva3Rod0JSY292eGttbEQw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B93ZQ3b_zAY3d25IMW1sWlg1bFVTQUdBRy04eUcxdkJ6clhv/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/111kjLpYm8zK0aeI5cX7Cia5uBPO_RLSMByau9D3yvb0
https://docs.google.com/file/d/0B93ZQ3b_zAY3cG5xRjlhdTc5Rjg/edit?usp=docslist_api&filetype=msword
https://docs.google.com/file/d/0B93ZQ3b_zAY3cG5xRjlhdTc5Rjg/edit?usp=docslist_api&filetype=msword
https://drive.google.com/open?id=0B93ZQ3b_zAY3dXB5S2FuOVg0LW1ZcjZHakdMSHhFRWVVeVBJ
https://drive.google.com/open?id=0B93ZQ3b_zAY3dXB5S2FuOVg0LW1ZcjZHakdMSHhFRWVVeVBJ
https://docs.google.com/document/d/19fN8B4Ony6CIIdLhWF6nzM79wO0gBudlmomFXiM0EWw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19fN8B4Ony6CIIdLhWF6nzM79wO0gBudlmomFXiM0EWw/edit?usp=sharing
mailto:katiapylypchuk@gmail.com


ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ACADEMIC MEMBER

1. ознайомтесь зі Статутом  (Нова редакція від 19 листопада 2016 року) 
(https://docs.google.com/document/d/1NCYEF-9Je6RvW7yQb4lgxSxiJxx484fY4pA79e9rjGg/edit?usp=sharing)

2. У ОБОВ"ЯЗКОВОМУ ПОРЯДКУ ЗАПОВНІТЬ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ СПЕЦІАЛЬНУ АНКЕТУ ДЛЯ FIABCI International 
(https://docs.google.com/document/d/1oEkxHbF6ATcL7waRWblrtjsRczso-VZQwmnfKlcQ7FA/edit?usp=sharing) 

3. ознайомтесь з презентацією англійською мовою про асоційоване членство 
(https://drive.google.com/file/d/0B93ZQ3b_zAY3X1FlMUhEbHpYRHBva3Rod0JSY292eGttbEQw/view?usp=sharing) та заповніть 
Заяву про Асоційоване членство для FIABCI International 
(https://drive.google.com/file/d/0B93ZQ3b_zAY3d25IMW1sWlg1bFVTQUdBRy04eUcxdkJ6clhv/view?usp=sharing). 

4. заповніть та підпишіть зі свого боку Меморандум з FIABCI Ukraine 
(https://docs.google.com/document/d/1865sTFA8VU2QDzo_AyijTtU9K7dWdYtLPTmpfQviiLc/edit?usp=sharing )

5. напишіть заяву уже від імені представника ІКЦ-АСБОУ, який буде представляти її у контактній базі FIABCI.org та вважатися в 
цілях FIABCI уповноваженим представником 
https://docs.google.com/file/d/0B93ZQ3b_zAY3cG5xRjlhdTc5Rjg/edit?usp=docslist_api&filetype=msword

6. від імені цього ж представника заповніть дані в анкетах (англійською
(https://drive.google.com/open?id=0B93ZQ3b_zAY3dXB5S2FuOVg0LW1ZcjZHakdMSHhFRWVVeVBJ) та українською 
(https://drive.google.com/open?id=0B93ZQ3b_zAY3dXB5S2FuOVg0LW1ZcjZHakdMSHhFRWVVeVBJ) мовами)

7. ця ж особа підписує кодекс Етики FIABCI 
https://docs.google.com/document/d/19fN8B4Ony6CIIdLhWF6nzM79wO0gBudlmomFXiM0EWw/edit?usp=sharing

8. ВСІ ЗІСКАНОВАНІ ТА ЗАПОВНЕНІ ДОКУМЕНТИ НАДІШЛІТЬ НА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ: katiapylypchuk@gmail.com

https://docs.google.com/document/d/1NCYEF-9Je6RvW7yQb4lgxSxiJxx484fY4pA79e9rjGg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1oEkxHbF6ATcL7waRWblrtjsRczso-VZQwmnfKlcQ7FA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B93ZQ3b_zAY3X1FlMUhEbHpYRHBva3Rod0JSY292eGttbEQw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B93ZQ3b_zAY3d25IMW1sWlg1bFVTQUdBRy04eUcxdkJ6clhv/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1865sTFA8VU2QDzo_AyijTtU9K7dWdYtLPTmpfQviiLc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B93ZQ3b_zAY3cG5xRjlhdTc5Rjg/edit?usp=docslist_api&filetype=msword
https://docs.google.com/file/d/0B93ZQ3b_zAY3cG5xRjlhdTc5Rjg/edit?usp=docslist_api&filetype=msword
https://drive.google.com/open?id=0B93ZQ3b_zAY3dXB5S2FuOVg0LW1ZcjZHakdMSHhFRWVVeVBJ
https://drive.google.com/open?id=0B93ZQ3b_zAY3dXB5S2FuOVg0LW1ZcjZHakdMSHhFRWVVeVBJ
https://docs.google.com/document/d/19fN8B4Ony6CIIdLhWF6nzM79wO0gBudlmomFXiM0EWw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19fN8B4Ony6CIIdLhWF6nzM79wO0gBudlmomFXiM0EWw/edit?usp=sharing
mailto:katiapylypchuk@gmail.com


ПРОЦЕДУРА ДЛЯ PUBLIC MEMBER

1. ознайомтесь зі Статутом  (Нова редакція від 19 листопада 2016 року) 
(https://docs.google.com/document/d/1NCYEF-9Je6RvW7yQb4lgxSxiJxx484fY4pA79e9rjGg/edit?usp=sharing)

2. заповніть та підпишіть зі свого боку Меморандум з FIABCI Ukraine 
(https://docs.google.com/document/d/1YRLWoMYXW9tYguA8PyIQtnsvi7wrmIWAHpXAfYDvSl0/edit?usp=sharin
g)

3. напишіть заяву уже від імені представника Public Member, який буде представляти її у контактній базі 
FIABCI.org та вважатися в цілях FIABCI уповноваженим представником 
https://docs.google.com/file/d/0B93ZQ3b_zAY3cG5xRjlhdTc5Rjg/edit?usp=docslist_api&filetype=msword

4. від імені цього ж представника заповніть дані в анкетах (англійською
(https://drive.google.com/open?id=0B93ZQ3b_zAY3dXB5S2FuOVg0LW1ZcjZHakdMSHhFRWVVeVBJ) та 
українською 
(https://drive.google.com/open?id=0B93ZQ3b_zAY3dXB5S2FuOVg0LW1ZcjZHakdMSHhFRWVVeVBJ) мовами)

5. ця ж особа підписує кодекс Етики FIABCI 
https://docs.google.com/document/d/19fN8B4Ony6CIIdLhWF6nzM79wO0gBudlmomFXiM0EWw/edit?usp=sharin
g

6. ВСІ ЗІСКАНОВАНІ ТА ЗАПОВНЕНІ ДОКУМЕНТИ НАДІШЛІТЬ НА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ: 
katiapylypchuk@gmail.com

https://docs.google.com/document/d/1NCYEF-9Je6RvW7yQb4lgxSxiJxx484fY4pA79e9rjGg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YRLWoMYXW9tYguA8PyIQtnsvi7wrmIWAHpXAfYDvSl0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YRLWoMYXW9tYguA8PyIQtnsvi7wrmIWAHpXAfYDvSl0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YRLWoMYXW9tYguA8PyIQtnsvi7wrmIWAHpXAfYDvSl0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B93ZQ3b_zAY3cG5xRjlhdTc5Rjg/edit?usp=docslist_api&filetype=msword
https://docs.google.com/file/d/0B93ZQ3b_zAY3cG5xRjlhdTc5Rjg/edit?usp=docslist_api&filetype=msword
https://drive.google.com/open?id=0B93ZQ3b_zAY3dXB5S2FuOVg0LW1ZcjZHakdMSHhFRWVVeVBJ
https://drive.google.com/open?id=0B93ZQ3b_zAY3dXB5S2FuOVg0LW1ZcjZHakdMSHhFRWVVeVBJ
https://docs.google.com/document/d/19fN8B4Ony6CIIdLhWF6nzM79wO0gBudlmomFXiM0EWw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19fN8B4Ony6CIIdLhWF6nzM79wO0gBudlmomFXiM0EWw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19fN8B4Ony6CIIdLhWF6nzM79wO0gBudlmomFXiM0EWw/edit?usp=sharing
mailto:katiapylypchuk@gmail.com
mailto:katiapylypchuk@gmail.com


ДОДАТОК №2
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ FIABCI



Стратегічна візія VISION 20/20 

ПЕРЕД ВАМИ СТРУКТУРА ВІЗІЇ 
20/20.

Ключові сегменти зростання 
організації FIABCI, що утворили 
основу для обраних лідерів на 
2016-2017 роки



Стратегія FIABCI на ринку нерухомості України у 2017-2020 роках

СТВОРЕННЯ 
НОВОГО ІМІДЖУ 
БРЕНДУ  FIABCI В 
УКРАЇНІ

Фокусування на 
БІЗНЕС-ПОТРЕБАХ

кожного члену 
FIABCI-УКРАЇНА

СТВОРЕННЯ 
УМОВ ДЛЯ 
РОЗВИТКУ ТА 
НЕТВОРКІНГУ

ЗАЦІКАВЛЕННЯ 
СПОНСОРІВ

ЗАЛУЧЕННЯ 
МОЛОДИХ 

ФАХІВЦІВ НА 
ВСІХ РІВНЯХ

МОТИВОВАНА 
КОМАНДА ЛІДЕРІВ

02 03

04

0506

01

Стратегія FIABCI Україна нерозривно 
пов”язана з Візією 20/20 і полягає у 
тому, щоб створювати умови для 
розвитку фахівців нерухомості 
України та забезпечувати їм доступ до 
найкращих успішних бізнес-практик 
по всьому світу.



Плани FIABCI-Україна на 2017 рік

МОТИВОВАНА 
КОМАНДА ЛІДЕРІВ

02 03

04

0506

01

FIABCI-Ukraine змінює систему лідерства з 
бюрократичної та фасилітаційну та планує за 2017 рік:
◼ створити мотивовану команду лідерів, що 

працюватимуть в рамках Візії 20/20 та 
втілюватимуть цю візію та стратегію FIABCI-
Україна протягом наступних 3-4 років.

◼ партнерство з професійною компанією по 
наданню тренерських та коучінгових послуг 
для створення необхіжних умов розвитку орг-
команди українського  чаптеру

Члени команди будуть:
◼ мати можливість втілювати власні ідеї та 

проекти з високим рівнем довіри та 
відповідальності з боку Ради директорів 
FIABCI Україна та FIABCI International

◼ мати можливість розвиватися з найкращими 
коучами та фасилітаторами світу та України на 
спеціальних заходах FIABCI Україна та FIABCI 
International у співпраці з партнерською 
компанією



Плани FIABCI-Україна на 2017 рік

02 03

04

0506

01

FIABCI-Україна розпочинає прийом спонсорських та 
меценатських внесків від компаній для реалізації 
планів 2017 року:

◼ ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР FIABCI-УКРАЇНА 

◼ ОФІЦІЙНИЙ СПОНСОР FIABCI-UKRAINE 
BUSINESS CLUB 

◼ Спонсор #iREALUKRAINE ТА VI 
НАЦІОНАЛЬНОГО ФОРУМУ “Нерухомість 
України”

◼ СПОНСОРИ/ПАРТНЕРИ заходів FIABCI Україна в 
Україні та за її межами.

◼ МЕЦЕНАТИ/ДРУЗІ FIABCI 
(більше інформації у Додатку №3 до цієї презентації)

ЗАЦІКАВЛЕННЯ 
СПОНСОРІВ



Плани FIABCI-Україна на 2017 рік

02 03

04

0506

01

FIABCI-Ukraine планує за 2017 рік надати КОЖНІЙ 
КОМПАНІЇ, ОРГАНІЗАЦІЇ ЧИ ФАХІВЕЦЮ,, ЩО 
ВХОДИТЬ ДО FIABCI-Україна можливість:

- мати доступ до фахівців усіх сегментів ринку 
згідно розподілу Світових Рад

- рекламувати власні послуги під час 
маркетингових сесій чи бізнес-клубів

- користуватися веб-сайтом FIABCI Україна 
для пропонування власних проектів аудиторії

- вести фахові вебінари для членів FIABCI 
- пропонувати до реалізації розвиткові проекти
- пропонувати власних спікерів чи себе у якості 

спікера, тренера, коуча чи ментора
- пропонувати власні освітні програми для 

FIABCI University

СТВОРЕННЯ 
УМОВ ДЛЯ 
РОЗВИТКУ ТА 
НЕТВОРКІНГУ



Плани FIABCI-Україна на 2017 рік

02 03

04

0506

01

FIABCI-Ukraine планує за 2017 рік залучити молодих 
членів FIABCI Україна:

- в процес управління організацією як в Україні 
так і на міжнародному рівні

- у процес спілкування з потенційними 
спонсорами

- у проведення фахових вебінарів та онлайн-
конференцій 

- у процес формування та проектування 
розвиткових проектів FIABCI Україна

- у якості спікерів, менторів чи членів команди 
організаторів, а в подальшому - й учасників 
#iREALBALTICS у вересні, та #iREAL2017 і 
#iREALUkraine у грудні 2017 року

- процес формування освітніх програм для FIABCI 
University

ЗАЛУЧЕННЯ 
МОЛОДИХ 

ФАХІВЦІВ НА 
ВСІХ РІВНЯХ



Плани FIABCI-Україна на 2017 рік

СТВОРЕННЯ 
НОВОГО ІМІДЖУ 
БРЕНДУ  FIABCI 
В УКРАЇНІ

02 03

04

0506

01

FIABCI-Ukraine планує за 2017 рік забезпечити знання 
бренду FIABCI на українському ринку як:

- організації, що об”єднує усі найбільші ПРОФЕСІЙНІ 
ОБ”ЄДНАННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ, 
а також їх представників, визнаних експертів ринку, 
молодих та активних фахівців різних секторів ринку, 
що працюють у робочих групах публічного сектору 
економіки, представляють інтереси професійних 
спільнот у виборних органах, на сесіях ООН, 
економічних світових форумах на найвищому 
міжнародному рівні з метою розвитку власного 
бізнесу та створення цивілізованого ринку 
нерухомості в Україні

- організації, що надає доступ до можливостей 
створення бізнес-зв”язків з міжнародною 
спільнотою, усім фахівцям ринку не залежно від їх 
приналежності до громадських організацій чи партій, 
окрім якщо у потенційного члена FIABCI є не 
вирішені конфліктні стосунки з уже існуючим 
членом FIABCI



Плани FIABCI-Україна на 2017 рік

Фокусування на 
БІЗНЕС-ПОТРЕБАХ

кожного члену 
FIABCI-УКРАЇНА

02 03

04

0506

01

FIABCI-Ukraine планує за 2017 рік забезпечити 
можливість кожному члену FIABCI реалізувати його 
власні бізнес-потреби за рахунок:

- залучення кожного активного члена FIABCI у 
проектування його діяльності на рік та 
виявлення істиних бізнес-потреб, які є 
можливість допомогти реалізувати в рамках 
організації

- представлення інтересів зацікавлених членів 
FIABCI Україна на міжнародних заходах 
FIABCI International з метою встановлення 
нових бізнес-контактів

- надання можливості реалізації власних 
проектів під брендом FIABCI Україна з 
одночасним отриманням роялті організацією 
та прибутку - членом FIABCI

- надання можливості провести засідання 
бізнес-клубу протягом 2017 року з власною 
аудиторією



ДОДАТОК №3
СПОНСОРСЬКІ ПАКЕТИ



ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР FIABCI-УКРАЇНА

FIABCI-Україна розпочинає прийом спонсорських та меценатських внесків від компаній для 
реалізації планів 2017 року:

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР FIABCI-УКРАЇНА

Строк: з 07/2017 по 06/2018 

ВАРТІСТЬ ПАКЕТУ: 10.000 євро 
Пакет включає активне розповсюдження бренду спонсора:

- на засіданнях Бізнес-клубів FIABCI-Ukraine раз на 2 місяці
- під час маркетингової сесії на  FIABCI Global Business Summit та 2nd FIABCI Global Business 

Camp for Young Members #iREAL2017 в АФІНАХ, Греція у Грудні 2017
- логотип на банері та окремий стенд-банер на 2-й Фабриці Бізнес-ідей FIABCI для ринку 

нерухомості України #iREALUKRAINE та на VI Національному Форумі “Нерухомість 
України” у Львові, Україна, у грудні 2017

- під час  MIPIM Cannes у березні 2018 року
- під час маркетингової сесії на FIABCI World Congress DUBAI у травні 2018 року



СПОНСОРИ ЗАХОДІВ ТА ПАРТНЕРИ ЧАПТЕРУ

ОФІЦІЙНИЙ СПОНСОР FIABCI-UKRAINE BUSINESS CLUB на 2017 рік 

5.000 євро (2 пакети)

Спонсор #iREALUKRAINE та VI Національного Форуму “Нерухомість України” (пакети різних 
форматів від 500 євро до 3000 євро)

ПАРТНЕР УКРАЇНСЬКОГО ПІДРОЗДІЛУ FIABCI: 

- надання тренінгових послуг, 

- надання кейтерінгових послуг, 

- надання нотаріальних послуг, 

- надання приміщень для проведення заходів, 

- медіа підтримка шляхом розміщення прес-релізів та пост-релізів заходів FIABCI, 

- надання послуг з SMM та контент-менеджменту

МЕЦЕНАТИ/ДРУЗІ FIABCI - організації, що підтримують місію FIABCI в Україні та надають 
благодійні внески на здійснення статутної діяльності організації


