АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ (ФАУ)
НАЦІОНАЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ З АВТОМОБІЛЬНОГО СПОРТУ
Автомобільна Федерація України (ФАУ) – громадська організація заснована 2
липня 1992 року, об’єднує громадян, які здійснюють діяльність у сфері автомобільного
транспорту, спорту і туризму, займаються автомобільним спортом і туризмом та є
учасниками дорожнього руху, для розвитку та популяризації автомобільного спорту та
туризму, захисту прав споживачів товарів та послуг для автомобілістів, права на свободу
пересування, сприяння безпеці дорожнього руху, представництва та захисту законних прав
та інтересів, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних,
спортивних, пізнавальних, освітніх потреб членів Федерації та інших осіб, відповідно до
напрямів діяльності Федерації, сприяння розвитку їх здібностей і талантів.
ФАУ має більше ніж 20 річний досвід роботи з розвитку спорту і колективного
прийняття рішень, з опорою на мережу осередків та відділень, членів Комітетів та робочих
груп – систему громадської підтримки ФАУ, якій довіряє та з якою співпрацює велика
кількість партнерських організацій.
Через керівні органи ФАУ пройшло багато активних досвідчених фахівців
автомобільної справи, яких очолювали Президенти ФАУ – кожний з яких зробив свій
позитивний внесок у розвиток організації.
Автомобільна Федерація України за час свого існування зробила вагомий внесок в
розвиток українського автомобілізму в цілому та автомобільного спорту зокрема.
Автомобільна Федерація України з 1998 року національна федерація з
автомобільного спорту, з 1992 року член Міжнародної Автомобільної Федерації (ФІА),
Fédération Internationale de L’Automobile (FIA) в тому числі Міжнародної комісії картингу ФІА Commission internationale de karting - FIA (СІК-ФІА), суб’єкт Олімпійського руху в
Україні, уповноважена, згідно Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та у
відповідності до Наказу Держмолодьспорту України від 26 квітня 2013 року №1421 та
Договору №6/6.2 від 27 лютого 2014 року, забезпечувати розвиток автомобільного спорту,
та виключне право на організацію та проведення офіційних міжнародних та національних
змагань з автомобільного спорту на території України.
Зокрема на Автомобільну федерацію України покладено обов’язки по:
- забезпеченню належного спортивного суддівства, підготовки та фахового контролю
за дотриманням безпеки змагань, включених до Єдиного календарного плану
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України та календарних планів
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, які складаються органами місцевого
самоврядування;
- забезпеченню дотримання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 18
грудня 1998 року № 2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших
спеціальновідведених місць для проведення масових спортивних та культурновидовищних заходів» та «Положення про медичне забезпечення спортивно-масових
заходів», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.10.2008 №
614;
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- забезпечення проведення змагань з автомобільного спорту у відповідності до
«Правил спортивних змагань з автомобільного спорту», затверджених МОНмолодьспорту
України та міжнародних правил FIA.
Включення спортивних заходів з автомобільного спорту до Єдиного календарного
плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України та календарних планів
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, які складаються органами місцевого
самоврядування, здійснюється в порядку, встановленому Наказом Мінмолодьспорту
України від 05.05.2015 № 1341 «Про затвердження Порядку складання календарних планів
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів» з врахуванням пропозиції Автомобільної
федерації України.
Керівництво автомобільним спортом ФАУ проводить спираючись на Міжнародний
Спортивний Кодекс ФІА та Національний Спортивний Кодекс ФАУ та розроблені на їх
основі регламентуючих документах.
В складі ФАУ діють комітети з напрямків автоспортивної діяльності, безпосереднє
керівництво якою здійснює Комісія автомобільного спорту ФАУ.
Основу структури ФАУ складають відокремлені підрозділи, які об’єднують членів
ФАУ за територіальним принципом та Автомобільні Клуби – партнери ФАУ.
Виконуючи статутні вимоги у галузі спорту та регламентуючі документи FIA
FAU:
- Розробляє та використовує правила, які призначені для сприяння та керівництва
автомобільними змаганнями та заїздами на встановлення рекордів у відповідності з
діючими міжнародними вимогами;
- Спостерігає за додержанням на території України вимог Міжнародного Спортивного
Кодексу FIA;
- Надає можливість участі водіям з України у змаганнях за кордоном;
- Організовує Чемпіонати, національні та клубні змагання в Україні у відповідності з
міжнародними регламентуючими документами;
- Інформує своїх членів про діяльність FIA та CIK-FIA та їх рішення;
- Представляє і захищає інтереси своїх членів у FIA;
- Сплачує необхідні членські та інші внески, встановлені Генеральною Асамблеєю FIA;
Здійснює нагляд за технічним станом механічних транспортних засобів, що беруть
участь у автомобільних змаганнях.
Щорічно в Україні проводиться 13 Чемпіонатів та Кубків України у різних дисциплінах
автомобільного спорту.
У 2015 році за Єдиним календарним планом фізкультурно-спортивних заходів
України за поданням Автомобільної федерації України було проведено 139 змагань, в тому
числі 55 етапів Чемпіонатів та Кубків України, у яких взяло участь більше 4500 спортсменів
з усіх регіонів України.
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МІЖНАРОДНА АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ
FEDERATION INTERNATIONALE DE L’AUTOMOBILE
(FIA)
Всесвітня громадська (неурядова) організація і міжнародна асоціація національних
автомобільних клубів, Автомобільних асоціацій, туристичних клубів та національних
Автомобільних та Автоспортивних організацій, створена у 1904 році, об’єднує 237
членських організацій з 142 країн світу, членами яких є приблизно 100 млн. осіб.
FIA має статус Консультативного
Олімпійським Комітетом.

органу

ООН,

визнана

Міжнародним

Метою діяльності ФІА є:
- встановлення партнерської співпраці між організаціями, що вона поєднує для:
- забезпечення єдності автомобільного руху і захисту інтересів як матеріальних так і
моральних, автомобілізму у всіх країнах;
- сприяння розвитку автомобільного спорту, створення і дотримання загальних
правил, прийнятих для організації і проведення автомобільних змагань;
- підтримки і розширення можливостей для діяльності членських організацій;
- здійснення суддівської влади для вирішення спірних питань виключно спортивного
порядку, а також будь-яких суперечок, які можуть виникнути між членами або по
відношенню до будь-якого її члена, що порушив зобов’язання, що випливають з
регламентуючих документів ФІА.
ФІА є єдиною міжнародною організацією, що керує автомобільним спортом,
використовуючи спортивну владу.
Спортивна влада в України, щодо автомобільного спорту, у відповідності із Статутом
ФІА, делеговано ФАУ, тільки одній організації – члену ФІА для прийняття усіх рішень по
відношенню до організації, управлінню і розвитку автомобільного спорту.
Інформація про ФАУ на сайті ФІА:
Інформація про ФАУ на сайті СІК-ФІА:
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