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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Комісією автомобільного спорту ФАУ 
Протокол від 26.12.2015 р. 

 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ 

СПЕЦІАЛЬНОГО МЕХАНІЧНОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ДЛЯ 
АВТОМОБІЛЬНОГО СПОРТУ 

 
1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

 
1.1. Транспортний Засіб для автомобільного спорту (далі ТЗ ) – спортивний 

автомобіль або інший транспортний засіб, що бере участь в офіційних змаганнях FAU. 
1.2. Технічний паспорт (далі ТП) – документ встановленої форми, що дозволяє 

ідентифікувати конкретний ТЗ. 
1.3. Омологаційна форма FIA – документ, який підтверджує, що ТЗ омологовано 

FIA. 
1.4. Акт технічного огляду ТЗ – документ, в якому вказується відповідність ТЗ 

вимогам FIA та/або FAU. 
1.5. Власник ТЗ – власник ТЗ або особа, яка має право користуватися відповідним 

ТЗ для участі у автомобільних змаганнях на території України за наявності 
відповідного письмового дозволу власника ТЗ українською мовою або нотаріально 
завіреного перекладу відповідного дозволу українською мовою. 

 
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
2.1. Будь-який ТЗ, призначений для участі у змаганнях, що організуються на 

території України, повинен мати ТП встановленого зразку, який видає FAU (якщо інше 
не передбачено регламентом змагання). 

2.2. ТП видається власнику ТЗ або його представнику на весь термін служби ТЗ 
та не може бути підставою для державної реєстрації та обліку перегонових та 
спортивних транспортних засобів. 

2.3. У випадку невідповідності транспортного засобу Технічному паспорту FAU 
або вимогам безпеки, Технічний Комісар змагання вилучає Технічний паспорт FAU з 
подальшою передачею його у Дирекцію FAU до приведення автомобіля у 
відповідність до діючих технічних вимог (про що вноситься відповідний запис в ТП). 

 
3. ПРОЦЕДУРА ОТРИМАННЯ ТП 

 
3.1. ТП може бути виданий тільки Дирекцією FAU. 
3.2. Власник ТЗ або його представник подає до Дирекції FAU: 
- заяву на отримання ТП; 
- Омологаційну форму FIA (за наявності); 
- Акт технічного огляду ТЗ. 
На звороті Акту технічного огляду ТЗ повинні бути вклеєні три кольорові 

фотографії (вид справа, вид зліва, вид ззаду) каркасу безпеки розміром 9х13; 
За наявності омологації FIA, до якої включені фотографії каркасу безпеки 

установленого на автомобіль та/або якщо до Акту технічного стану додається 
сертифікат каркасу безпеки, виданий ліцензованим ФАУ або будь-яким НАФ 
виробником/установником каркасів безпеки, фотографії каркасу до Акту не 
вміщуються; 

Фотографії каркасу безпеки завіряються печаткою та/або підписом Технічного 
комісара; 
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У випадку оформлення ТП на квадроцикли або багі вклеюються фотографії 
основного каркасу; 

- кольорові фотографії в кількості 4 шт. ТЗ розміром 9 х13 (вид 3/4 спереду-зліва 
та вид 3/4 ззаду-справа); 

- документ, що підтверджує право власності або право на користування ТЗ; 
- підтвердження внесення благочинного внеску у відповідному розмірі на 

розвиток автомобільного спорт у України. 
3.3. ТП, який заповнений не повністю або виданий не у відповідності до вимог 

даного Положення, - вважається недійсним. 
3.4. На підставі повного комплект у поданих документів та при відсутності в них 

протиріч - уповноважена особа Дирекції FAU, підписує, засвідчує печаткою FAU та 
видає ТП власнику ТЗ. 

 
4. ОФОРМЛЕННЯ ТП 

 
4.1. Графи технічного паспорту: 
- Номер: нумерація здійснюється відповідно до додатка1 даного Положення. 
- «Виробник шасі, номер шасі, рік виготовлення шасі, виробник двигуна» - 

заповнюється на підстав і Акту технічного огляду; 
- «Дата коли виданий» - вказується місто та дата видачі; 
- «Підпис, печатка» - Технічний паспорт підписується уповноваженою особою 

FAU, та завіряється печаткою FAU; 
- «Реєстраційний номер» - має співпадати з номером технічного паспорту; 
- «Зауваження передстартового контролю, Зміни конструкції» - зауваження до 

технічного стану та вимог безпеки вносяться Технічним комісаром змагання для 
подальшого контролю під час змагання та можуть бути підставою для недопущення 
ТЗ до змагання; 

- Кольорові фотографії завіряються печаткою FAU; 
- «Власник, адреса» - вносяться відомості про власника ТЗ із зазначенням його 

юридичної адреси або адреси місця проживання; 
- «Володар ліцензії учасника (водія), якому доручили використовувати 

транспортний засіб» - заповнюється та завіряється власником ТЗ: вноситься прізвище 
та ініціали, дата народження, термін дії доручення на використання транспортного 
засобу. 

 
5. ТЕРМІН ЧИННОСТІ ТА ЗАМІНА ТП 

 
5.1. ТП чинний протягом всього термін у служби ТЗ. 
5.2. Дублікат ТП видається власнику ТЗ або його представнику, у випадках: 
- втрати ТП; 
- закінчення вільних полів для відображення зауважень; 
- пошкодження ТП, що призвело до неможливості ідентифікувати ТЗ або 

найменування його Власника згідно відповідного ТП або неможливості відтворити 
інформацію про внесені зауваження. 

5.3. Дублікат ТП видається на підстав і відповідної заяви Власника після 
внесення благочинного внеску у відповідному розмірі на розвиток автомобільного 
спорт у України. 

5.4. При видачі дублікат у ТП в нього переносяться всі зауваження про 
невиправлені недоліки. 

5.5. У випадку зміни власника ТЗ, - оформлюється новий ТП. 
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6. ВНЕСЕННЯ ЗАПИСІВ ДО ТП 
 

6.1. Усі відмітки в ТП вносяться лише офіційними особами змагань або 
офіційними особами FAU і не можуть бути змінені/видалені учасниками або водіями. 

6.2. ТП передається на передстартовій технічній перевірці Технічному комісару, 
і повертається учаснику(водію) після закінчення змагання. 

6.3. У ТП Технічним комісаром повинні бути занесені невідповідності 
обладнання безпеки, виявлені на офіційних змаганнях FAU, незалежно від того буде 
ТЗ допущений до участі в змаганні чи ні, а також пошкодження обладнання безпеки, 
отримані в ході відповідного змагання. 

6.4. Усунення внесених до ТП зауважень має бути зафіксовано у відповідній графі 
із зазначенням граничної дати виконання та засвідчено підписом (печаткою) 
Технічного комісара. 

 
Додатки: 
1. Заява про видачу ТП (дублікат у ТП); 
2. Акт технічного огляду (стан у) ТЗ. 
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ЗАЯВА 

про отримання технічного паспорту (дублікату ТП) 

спеціального механічного транспортного засобу для автомобільного спорту 
 

Я ______________________________________________________________________________________________________________, 
посада, прізвище, ім’я, по батькові власника транспортного засобу, уповноваженої ним особи 

Членська Картка Автомобільної Федерації України №: 1 
 

                дійсна до     

 

Прошу зареєструвати та видати мені технічний паспорт (дублікат) на спеціальний механічний транспортний засіб 
для автомобільного спорту.  

Подаю інформацію необхідну для отримання технічного паспорту: 
 

Реєстраційний номер присвоєний транспортному засобу  

  

1. Найменування механічного 
транспортного засобу, марка, модель 

 

2. Клас, Група, Формула  

3. Рік виготовлення  

4. Номер омологаційної карти ФІА/ 
Номер сертифікаційної форми FAU 

 

5. Номер шасі  

6. Виробник шасі  

7. Виробник двигуна  

8. Робочий об’єм двигуна  

9. Номер, дата документа про сплату внеску у FAU  

10. Власник транспортного засобу:  

11. Поштова адреса власника, телефон, факс, e-mail:  

12. Акт технічного стану (огляду) ТЗ  від 
“______” ___________ 201___р. 

виданий Технічним комітетом, в особі 
(П.І.Б.)  

 

13. 
До заяви додаються кольорові фотокартки комплектного транспортного засобу 

(дві фотокартки приклеюються на Технічний паспорт, дві з другої сторони заяви)  

2 шт. розміром 9Х13 вид спереду-зліва 

2шт. розміром 9Х13 вид ззаду-справа 

14. До заяви додається копія сертифікату на каркас безпеки, номер ліцензії ФАУ, 
або іншої НАФ  (у передбачених випадках) 

 

 
Цією заявою власник транспортного засобу підтверджує, що: 
1. Подані відомості відповідають дійсності; 
2. Заявник визнає, що: 
а) технічний паспорт видається особі, яка є власником або законним користувачем транспортного засобу у відповідності до 

Положення про Технічний паспорт спеціального механічного транспортного засобу для автомобільного спорту та згідно Розділу Х НСК 
FAU; 

б) технічний паспорт є підставою для допуску транспортного засобу до передстартового контролю під час змагання на території 
України; 

в) технічний паспорт, який заповнений неповністю або виданий не у відповідності до вимог даного Положення, - вважається 
недійсним; 

г) у випадку невідповідності транспортного засобу технічному паспорту або вимогам безпеки, Технічний Комісар змагання вилучає 
Технічний паспорт з подальшою передачею його у Дирекцію FAU до приведення автомобіля у відповідність до діючих технічних вимог 
(про що робиться відповідний запис в ТП). 

д) ТП видається власнику ТЗ або його представнику на весь термін служби ТЗ та не може бути підставою для державної реєстрації 
та обліку перегонових та спортивних транспортних засобів. 

 
дата:   підпис, печатка власника (уповноваженої ним особи)  

 

Технічний паспорт № 
 

  Отримав, підпис власника. уповноваженої ним особи 

Видано (дата)  

Номер бланку технічного паспорту:  Підпис відповідальної особи, печатка  

 

                                        
1 Для членів Автомобільної Федерації України 
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АКТ 

ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ (СТАНУ) 
спеціального механічного транспортного засобу для автомобільного спорту 

(для отримання технічного паспорту) 

 

м.___________________        «___» ____________ 20___ р. 

 

Технічним комісаром, уповноваженим в порядку, встановленому ФАУ 

 

( прізвище, ім'я по батькові технічного комісара) 

в присутності  

 

(прізвище, ім'я, по батькові власника механічного транспортного засобу або його представника) 

проведено огляд технічного стану  

 

 

(найменування механічного транспортного засобу, марка, модель, рік випуску (виготовлення) 

 

Номер шасі (кузова) 

 

Номер сертифікату 

каркасу безпеки  

 

 

При огляді, запуску та випробуванні пробігом встановлено, що транспортний засіб: 
 

вказується, відповідає вимогам або не відповідає за параметрами,  

омологаційній карті FIA, сертифікаційній формі FAU, вимогам ПДД, іншим вимогам FAU (перерахувати основні) 

 

Копія сертифікату каркасу безпеки додається 

Технічний комісар  

  

Власник (представник)  

(підпис) (прізвище, ініціали) 

 (підпис) (прізвище, ініціали) 

 (підпис) (прізвище, ініціали) 

М.П.   

  «___» ______________20__р  

  (власник) 

 




