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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ FAU ЗА 2016 рік
1. Загальна інформація
Громадська організація «Автомобільна федерація України» (ФАУ, FAU)
неприбуткова організація, яка діє на підставі статуту у редакції, затвердженій
Позачерговою конференцією 01.06.2015 року зі змінами, зареєстрованими Печерським
районним управлінням юстиції у м. Києві 16.06.2015 року. ЄДПОУ 20034314 Юридична
адреса: м. Київ вул. Євгена Коновальця, 11; Виконавча дирекція: м. Київ вул. Симиренка,
34Б оф. 404.
2. Протягом 2016 року шляхом опитування Президією ФАУ прийнято наступні
рішення про затвердження:
Складу та Положення про Комісію Автомобільної федерації України з питань історії
автомобілізації та історичних транспортних засобів (КІТЗ ФАУ);
Складу та Положення про Комісію Автомобільної федерації України з питань
розвитку електричного транспорту та транспортних засобів на альтернативних
джерелах енергії (КЕТ ФАУ).
3. Інформація про діяльність КАС ФАУ
Протягом 2016 року проведено 2 засідання КАС ФАУ, 7 раз проводилось прийняття
рішень шляхом опитування членів КАС ФАУ, під час яких в тому числі:
Затверджено у оновленій редакції основні документи спортивної діяльності:
- Національний спортивний Кодекс ФАУ у редакції 2017 року;
- Загальні вимоги до всіх Чемпіонатів, Кубків, Трофеїв (Серій) України та інших
змагань з автомобільного спорту в Україні з додатками;
- Правила Чесної Гри ФАУ;
- Регламент Апеляційного Суду ФАУ;
- Порядок реалізації спортивних повноважень Автомобільної Федерації України
на території України;
- Звіт про автомобільне змагання;
Затверджено оновлені склади:
- Комітету ралі ФАУ
- Комітету кільцевих гонок ФАУ;
- Комітету ФАУ з ралі на серійних автомобілях;
Сформовано нові органи ФАУ:
- Комітет Правил Чесної Гри ФАУ
- Комітет спортсменів ФАУ
- Підкомітет з кантрі-кросу та хард-ендуро Комітету позашляхових змагань ФАУ
- Комітет слалому ФАУ;
- Комітет трекових гонок ФАУ;
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Затверджено та опубліковано офіційні результати:
- Чемпіонату України з гірських гонок 2016 р.
- Чемпіонату України з дрег рейсингу 2016 р.
- Чемпіонату України з дріфтингу 2016 року;
- Чемпіонату України з кантрі-кросу 2016 року;
- Чемпіонату України з картингу 2016 р.
- Чемпіонату України з кільцевих гонок 2016 р.
- Чемпіонату України з кросу 2016 р.
- Чемпіонату України з міні-ралі «Кубок Лиманів» 2016 р.
- Чемпіонату України з ралі 2016 року;
- Чемпіонату України з трофі-рейдів 2016 р.
- Заліку Ралі Легенд Чемпіонату України з ралі 2016 року;
- Кубку України з картингу – національні класи 2016 р.
- Кубку України з картингу РММЧУ 2016 р.
- Кубку ФАУ з ралі 2016 року
- Кубку ФАУ з слалому «Мирна країна - єдина Україна» 2016 року;
- Трофею ФАУ з ралі на серійних автомобілях 2016 року.
- Любительської серії з трофі-рейдів 2016 р.
- Національної серії з картингу «Кубок «Дитячої академії картингу» 2016 р.
- Національної серії з кільцевих гонок «Великий Класичний Кубок» (GCC) 2016 р.
- Національної серії з кросу «Суперкубок 1600» 2016 р.
- Національної серії з ралі «КУБОК КАРПАТ» 2016 р.
- Національної серії з слалому «Кубок Автоентерпрайз» 2016 р.
- Національної серії з тайм аттак «Лтава Аттак Серія» 2016 р.
- Національної серії з тайм аттак «РТР Тайм Аттак» 2016 р.
- Національної Серії з тайм аттак «Український тайм аттак Кубок» 2016 року;
- Національної серії з хард-ендуро «Кубок FAU» 2016 р.
- Трофею Дитячої Академії картингу 2016 р.
Затверджено загальні регламенти Серій на спортивний сезон 2017 року:
- Чемпіонату України з міні-ралі «Кубок Лиманів» 2017 року;
- Чемпіонату України з ралі з додатком для Кубку Карпат, Кубку ФАУ, Ралі Легенд
2017 року;
- Чемпіонату України з гірських гонок 2017 року
- Чемпіонату України з кросу 2017 року;
- Чемпіонату України з дрег-рейсингу 2017 року;
- Чемпіонату України з трофі-рейдів 2017 року;
- Чемпіонату України з кантрі кросу 2017 року;
- Чемпіонату України з хард ендуро 2017 року;
- Національної серії з тріалу «Ukraine Challenge» 2017 року;
- Національної серії з тайм-аттак «РТР тайм аттак» 2017 року;
- Національної серії з тайм-аттак «Лтава Аттак серія» 2017 року;
- Національної серії Трофею ФАУ з ралі на серійних автомобілях 2017 року.
Затверджено також:
- Календарний план автомобільних змагань України на 2017 рік (перша
редакція);
- Попередній перелік кандидатів до складу Апеляційного Суду ФАУ;
- План заходів КАС ФАУ на 2017 рік;
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4. Організаційна діяльність Виконавчої дирекції ФАУ
1. Забезпечено виконання Договору з Міністерством молоді та спорту України, в
якості національної спортивної федерації з автомобільного спорту;
2. Забезпечено видачу та оформлення через ВП ФАУ та безпосередньо у Виконавчій
дирекції ФАУ ліцензій офіційних осіб всіх категорій, водія, представника, дозволи на
участь в міжнародних змаганнях, технічні паспорти транспортних засобів для
автомобільного спорту;
3. Забезпечено видачу 2064 ліцензій водія, 216 представника, 399 офіційної особи.
4. Забезпечення включення до Єдиного календарного плану автомобільних
змагань України 139 змагань з автомобільного спорту, сприяння у проведенні та
підготовці відповідних регламентних документів та видача дозволів на проведення
вказаних змагань, з яких:
 Чемпіонат України у 10 дисциплінах автомобільного спорту - 55 етапів;
 Кубок України у 2 дисциплінах автомобільного спорту- 12 етапів;
 Національні серії у 10 дисциплінах автомобільного спорту - 74 змагання;
 Всеукраїнські змагання у 6 дисциплінах автомобільного спорту - 16 змагань;
 Клубні змагання у 4 дисциплінах автомобільного спорту - 10 змагань;
 НТЗ у 6 дисциплінах автомобільного спорту- 11 заходів.
5. Проведено всього 6 всеукраїнських семінарів Комітету для офіційних осіб FAU та
технічних комісарів, в тому числі 3 централізованих семінарів з залученням коштів
Спортивного Комітету України; Місцевими атестаційними комісіями та Комітетом
картингу FAU проведено 10 тематичних семінарів для атестації офіційних осіб, в тому
числі:
МАК FAU К-ть
Комітет картингу 1
Харків 3
Львів 1
Черкаси 1
Кіровоград 1
Вінниця 2
Київська обл. 1
6. Організація участі представника FAU (члена Президії – Тараса Поліщука) у
Генеральній Асамблеї FIA 01-02.12.2016 р. у м. Відень, Австрія.
7. Забезпечено виконання перед партнерами FIA зобов’язань щодо проведення
запланованого в 2013 році програмного дослідження FIA – щодо впливу низьких
температур на учасників автомобільних змагань (водіїв-спортсменів та офіційних осіб);
8. Обсяг кореспонденції: - підготовлено 459 звернень (вихідних); - опрацьовано
3429 звернень (вхідних).
Здійснено формування та наповнення бюджету нагородження 2014-2015 р.р. та
успішно його проведено в Колоній залі КМДА 26.03.2016 р. про що наявний відповідний
відео звіт.
9. Здійснено підготовчу роботу та сформовано проект бюджету нагородження 2016
р.;
Сформовано проект бюджету FAU на 2017 рік (внески (оплата праці з урахуванням
податків), нагородження, членський внесок FIA, кредиторська заборгованість FAU);
10. Відновлено взаємовідносини (членство) зі Спортивним комітетом України;
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11. Співпраця з Національним олімпійським комітетом України, участь в
Юридичній комісії НОК з питань в т.ч. актуалізації антидопінгового та іншого
спортивного законодавства України, співпраця щодо проекту «Закону України «Про
меценатство у спорті»;
12. Забезпечення представництва Федерації у громадських радах при Міністерстві
молоді і спорту України, при Міністерстві інфраструктури України, при Державному
агентстві автомобільних доріг України;
13. Представництво та захист прав та законних інтересів Федерації в Печерському
районному суді м. Києва, Апеляційному суді м. Києва та Вищому спеціалізованому суді
України з розгляду цивільних та кримінальних справ - у справі за позовом Червоненка
Є.А. до Федерації про скасування рішення КАС FAU від 30.09.2014 р., від 25.12.2014 р.,
21.02.2015 р. та зобов’язання Федерації провести повторне засідання щодо
затвердження результатів в абсолютному заліку та в класі за підсумками Чемпіонату
України з ралі 2014 року;
Сприяння у підготовці та поданні документів спортсменів для присвоєння їм
спортивних звань та розрядів за результатами змагань 2015-2016 р.р.;
14. Участь в розробці та поданні через Міністерство молоді та спорту України,
депутатський корпус – проекту Закону України «Про меценатство в спорті» з
одночасним внесенням проектів змін та доповнень до Закону України «Про рекламу»,
Податкового кодексу України, Митного кодексу України; включення та участь
представника FAU до складу робочої групи з даного законопроекту за резолюцією
Прем’єр-міністра України.
15. Розроблено законопроект щодо реєстрації спортивних транспортних засобів,
зміни до Закону України «Про дорожній рух»;
16. FAU включено до Електронної бази громадських об`єднань, які співпрацюють з
комітетами Верховної ради України;
17. Сформовано Календар змагань з автомобільного спорту 2017 року та
сформований рейтинг з автомобільного спорту, на виконання Договору з Міністерством
молоді та спорту України;
18. Розроблено методичні рекомендації щодо формування місцевих календарних
планів змагань з автомобільного спорту на 2017 рік;
19. Участь у формуванні наглядової ради Суспільного мовлення України в сфері
«фізична культура і спорт»;
20. Делегування та обрання до спортивних комісій FIA 4 (чотирьох) представників
FAU:
- Атоян Артем Карпович (Історична Комісія ФІА);
- Осадчий Сергій Іванович (Комісія крос-кантрі ралі);
- Шредер Микола Олексійович (Комісія офіційних осіб та волонтерів);
- Донской Борис Володимирович (Комісія з омологації).
21. Функціонування офісу FAU за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, 36 Б, оф.404.
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22. Функціонування офіційного сайту FAU (fau.ua), Офіційних сторінок FAU в
соціальних мережах: Facebook (www.facebook.com/FAUforYou)
ВКонтакте ( new.vk.com/fauforyou )
Twitter ( twitter.com/FAUforYou )
Офіційного каналу на відеохостингу Youtube (www.youtube.com/user/FAUforYou).
23. У 2016-му році на офіційному сайті FAU опубліковано та оповіщено в соціальних
мережах 660 статей про перебіг подій на національних та міжнародних змаганнях з
автомобільного спорту, новин та оголошень про діяльність FAU. Також в Мережі
постійно публікуються та оновлюються поточні версії регламентуючих документів з
автомобільного спорту та діяльності FAU, актуальний стан Календарного плану
автомобільних змагань, результати, фотогалереї та відеозвіти з національних змагань,
що проводяться під егідою Автомобільної Федерації України.
24. Оголошення та супроводження конкурсу серед організаторів дисциплін
автомобільного спорту, в результаті якого укладено договір про співпрацю при
проведені Чемпіонату України з ралі
В процесі обговорення договори про співпрацю при проведенні Чемпіонатів
України з міні-ралі, картингу та кросу.
25. Оголошення та супроводження конкурсу щодо визначення офіційних партнерів
FAU:
- Паливний партнер;
- Шинний партнер;
- Інформаційний партнер;
- Рекламний партнер;
- Туристичний партнер;
- Страховий партнер.
26. Систематизація та аналіз статистичних показників в розрізі дисциплін, ВП та
Серій.
27. Участь в «Тижні безпеки дорожнього руху» в період з 14 по 20 листопада 2016го року 2016 р.
28. Виконання вимог податкового законодавства щодо відповідності вимог
Статуту FAU для/та включення до Нового реєстру неприбуткових організацій.
Виконавча дирекція Автомобільної Федерації України
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ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ АВТОМОБІЛЬНОГО СПОРТУ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ВОДІЇВ,
СПІВРОБІТНИКІВ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
USING THE EXPERIENCE OF MOTOR SPORT FOR IMPROVEMENT OF DRIVER TRAINING INCLUDING
PATROL POLICE OFFICERS

НОВІЙ ПАТРУЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ - ДОСВІД АВТОСПОРТУ
В рамках заключного етапу Чемпіонату України з автокросу, який відбувся 22–23
жовтня 2016 року у Дніпрі, пройшли заходи, присвячені підтримці «Акції Міжнародної
автомобільної федерації за безпеку дорожнього руху» за участі екіпажів патрульної
поліції Дніпра, які успішно пройшли двотижневий тренінг, спрямований на оволодіння
та розширення навичок безпечного керування автомобілем.
Тренінг був проведений фахівцями Автомобільної федерації України (FAU) у Дніпрі, з
використанням досвіду акумульованого в межах Міжнародної автомобільної федерації
(FIA).
В рамках заходів були проведені демонстраційні заїзди екіпажів патрульної поліції
кросовою трасою «Дніпро-Крос». Співробітники патрульної поліції та фахівці
Автомобільної федерації України ознайомили представників засобів масової інформації
та глядачів, присутніх на змаганнях з основними напрямками співпраці Патрульної
поліції та Автомобільної федерації України, серед яких:
- передання найкращими вітчизняними автоспортсменами досвіду дій в критичних
ситуаціях керування автомобілем, накопиченого під час участі у змаганнях з
автоспорту, зокрема із швидкісного маневрування, вміння дотримуватися складних
траєкторій руху тощо;
- забезпечення використання поліцейськими сучасних міжнародних практик
забезпечення безпечного керування автомобілем накопичених в межах Міжнародної
автомобільної федерації (FIA), зокрема при забезпеченні безпеки учасників змагань в
автомобільному спорті;
- забезпечення вдосконалення водійської майстерності та навичок ефективного та
безпечного керування автомобілем в специфічних умовах службової діяльності.
Перший практичний досвід співпраці фахівців Патрульної поліції та FAU у Дніпрі
створює умови для його поширення в рамках співпраці між ДПП та FAU з метою
залучення досвіду автомобільного спорту для забезпечення вдосконалення водійської
майстерності та навичок ефективного та безпечного керування автомобілем в
специфічних умовах службової діяльності.
Подивитись репортаж Автомобільної Федерації України можна на офіційному каналі
FAUforYOU на YouTube.
Фотозвіт про подію можна знайти в галереї на сайті www.fau.ua
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Участь Автомобільної федерації України
у «Тижні безпеки дорожнього руху у 2016 році
В рамках щорічного Тижня безпеки дорожнього руху, організатором
якого є Міністерство охорони здоров’я України, а координатором – ДП
«Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних
технологій», який проходив з 16 по 22 травня 2016 року та з 14 по 20
листопада 2016 року, Автомобільна Федерація України прийняла участь у
соціальному заході «Студентство за безпеку на дорозі».
Метою Тижня безпеки дорожнього руху, як і Десятиліття дій з безпеки
дорожнього руху 2011-2020 рр., є скорочення смертності та травматизму
від дорожньо-транспортних пригод.
Ті ж самі цілі покладено в основу соціального заходу «Студентство за
безпеку на дорозі», проте захід є вузько спрямованим в рамках своєї
цільової аудиторії. Одними з найактивніших учасників дорожнього руху є
студенти, тому вкрай важливо донести інформацію щодо необхідності
виконання Правил дорожнього руху саме до них.
Захід «Студентство за безпеку на дорозі» в 2016 році було проведено в
Національному авіаційному університеті та Київському національному
лінгвістичному університеті. До співпраці також було запрошено Асоціацію
велосипедистів Києва, Патрульну поліцію міста Києва та автошколу
«Перспект».
В рамках заходу серед студентів було проведено семплінг Правил
дорожнього руху та «10 ЗОЛОТИХ ПРАВИЛ FIA», теоретичне заняття для
велолюбителів, а також зустріч з Патрульною поліцією міста Києва,
представниками якої було проінформовано студентів щодо рівня
травматизму та смертності на дорогах в результаті невиконання Правил
учасниками дорожнього руху.
Фотозвіт додається

Київ 14-20 листопада 2016 р.
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ОФІЦІЙНИЙ
ПАРТНЕР
АВТОМОБІЛЬНОЇ
ФЕДЕРАЦІЇ
УКРАЇНИ

ПАКЕТ ПРАВ

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК МІЖНАРОДНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
У СФЕРІ АВТОМОБІЛЬНОГО СПОРТУ

СПОРТ ТА
СОЦІАЛЬНА
МІССІЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ
• об'єднує автомобілістів України
(спортсмени та аматори)
• відділення у 22 регіонах України
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ЕКСКЛЮЗИВНИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ НА
ПРОВЕДЕННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ЗМАГАНЬ
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КОМПЛЕКСНИЙ ПАКЕТ ПРАВ
ДЛЯ КОМПАНІЇ – ОФІЦІЙНОГО ПАРТНЕРА ФАУ

ІМІДЖЕВІ ПРАВА

ЕКСКЛЮЗИВНІСТЬ

офіційний статус

ексклюзив у відповідній
категорії
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КОМЕРЦІЙНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
використання статусу
для власних промо та
рекламних кампаній

ЛОЯЛЬНІСТЬ ТА
ГОСТИННІСТЬ

право участі у офіційних
подіях, запрошення на
змагання, можливість
запрошення
представників ФАУ на
власні заходи

РЕКЛАМА НА
ЗАМАГАННЯХ

брендинг автомобілів
та місць проведення
змагань

ПРОПОЗИЦІЯ ФАУ ДЛЯ ОФІЦІЙНОГО ПАРТНЕРА

ПАРТНЕР на період дії договору отримає ексклюзивний статус у
відповідній категорії на офіційних інформаційних ресурсах ФАУ

ЄКСКЛЮЗИВНІСТЬ

ФАУ представить ПАРТНЕРА на друкованих та
електронних офіційних документах змагань
(проміжні та остаточні результати усіх змагань)
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ПАРТНЕРУ надається право:

ЛОЯЛЬНІСТЬ ТА
ГОСТИННІСТЬ

B2C та B2B активації:
- запрошення\квитки (VIP та стандарт) на змагання та офіційні
заходи (зони гостинності, церемонії нагородження, тощо)
- можливість проїхати у гоночному авто на місці штурмана
- площадка для програм мотивації персоналу (поїздки на змагання,
відповідні сервісні пакети)

Запрошувати представників ФАУ на офіційні заходи компанії (пресконференції, презентації та ін.) та приймати участь у заходах ФАУ
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PR ПІДТРИМКА
SOCIAL
MEDIA

Представленість компанії
ПАРТНЕРА на інформаційних
ресурсах ФАУ та підтримка
промо і рекламних кампаній
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ЗАПРОШУЄМО
ДО СПІВПРАЦІ!
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