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ЗВІТ 

Громадської організації «Автомобільна федерація України» 
щодо діяльності у 2015 році 

(оприлюднюється на виконання п.4.18. Статуту) 
 

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 вулю Симиренка 34Б оф. 404 
 
2. Організаційна діяльність 
01 червня 2015 року відбулась позачергова Конференція ФАУ, скликана рішенням 

Президії у відповідності до п. 3.5. Статуту ФАУ для обрання Президента ФАУ, в зв’язку з 
поданням їм заяви про складання повноважень, обрання членів Президії ФАУ та 
Ревізійної Комісії, внесення за пропозиціями членів ФАУ, змін до Статуту ФАУ та 
визначення основних напрямів діяльності організації.  

Для участі у позачерговій Конференції було обрано 72 делегати відокремлених 
підрозділів. 

Рішенням Конференції до порядку денного було включено та розглянуто наступні 
питання:  

1. Про інформацію про роботу Ревізійної комісії.  
2. Про інформацію в.о. президента ФАУ про діяльність Президії ФАУ.  
3. Про обрання Президента ФАУ. 
4. Про Статут ФАУ. 
5. Про основні напрями діяльності ФАУ.  
6. Про обрання керівних органів ФАУ. 
7. Різне.  

 
За підсумками Конференції Президентом громадської організації «Автомобільна 

федерація України» обрано КОСТЮЧЕНКА Леоніда Михайловича. 
 
Конференція, з врахуванням пропозицій делегатів, затвердила нову редакцію 

Статуту громадської організації «Автомобільна федерація України». 
 
За пропозицією Президента ФАУ та делегатів Конференції обрано Президію ФАУ у 

наступному складі: 
Бабич Олена Іванівна 
Бойчин Мирослав Михайлович 
Будник Сергій Іванович 
Жук Василь Олександрович 
Поліщук Тарас Вікторович  

Потійко Сергій Федорович 
Фельдман Олександр Михайлович 
Чорний Сергій Іванович 
Чупінін Андрій Олександрович 
Шаповалов Юрій Анатолійович 

Президент ФАУ входить до складу Президії ФАУ за посадою. 
 



 

За пропозиціями делегатів Конференції обрано Ревізійну комісію ФАУ у складі: 
Петрищев Олег Олександрович 
Щипков Роман Євгенович 
Окороков Володимир Петрович 

Кулаков Олександр Леонідович 
Чорней Михайло Васильович 

 
В зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту, Конференція сформувала склад 

нових консультативно-дорадчих органів ФАУ. 
 
Обрана Рада Ветеранів у складі: 

Леонов Леонід Іванович 
Медведченко Олександр Михайлович  
Нечай Людмила Анатоліївна 
Поваров Віктор Олексійович 

Протасов Леонід Олександрович 
Салюк Олександр Петрович 
Трутнев Сергій Альбертович 
Шульга Анатолій Олександрович

 
Обрана Спостережна Рада у складі: 

Атоян Артем Карпович 
Дума Ігор Михайлович  

Мочанов Олексій Юрійович 
Цибух Валерій Іванович

 
Рішенням Конференції діяльність Президії ФАУ, в тому числі для забезпечення 

безперервності діяльності ФАУ та вимог Статуту ФАУ при підготовці проведення 
позачергової конференції ФАУ, визнано задовільною.  

 
Конференцією встановлено, що ФАУ реалізує свої спортивні повноваження, надані 

законодавством і ФІА, через один відокремлений підрозділ на території кожної 
адміністративно-територіальної одиниці України - областей, АР Крим, м. Київ та м. 
Севастополь.  

 
Існуючі відокремлені підрозділи ФАУ, які станом на 01.06.2015 р. здійснюють 

зазначені спортивні повноваження, продовжують їх виконання у порядку, 
встановленому регламентуючими документами ФАУ.  

 
Конференція вирішила вважати першочерговими напрямами розвитку ФАУ 

пропозиції, викладені в програмі обраного Президента ФАУ.  
 
Президії ФАУ доручено, на основі програми обраного Президента ФАУ і керуючись 

необхідністю забезпечення реалізації всіх напрямів досягнення мети діяльності ФАУ, 
визначених новою редакцією Статуту ФАУ, підготувати комплексну програму 
діяльності ФАУ на термін до наступної звітно-виборної конференції.  

 
Текст нової редакції Статуту ФАУ та докладну інформацію про членів керівних та 

консультативно-дорадчих органів ФАУ опубліковано на сайті ФАУ. 
 
Конференцією прийнято також інші рішення для забезпечення статутної 

діяльності ФАУ. 
 
3.  Засідання Президії ФАУ у 2015 році до 01.06.2015 року: 7 засідань 
 
Розглядались питання  
- Затвердження складу КАС ФАУ та Положення про КАС ФАУ та про Положення про 

КАС FAU. 
- Затвердження «Рекомендованих розмірів доброчинних внесків для забезпечення 

фізкультурно-масової та спортивної статутної діяльності FAU» 



 

- Про створення відокремлених підрозділів ФАУ та про прийом постійних членів 
ФАУ 

- Про скликання позачергової Конференції ФАУ, порядок денного, норму 
представництва та порядок висунення делегатів відокремлених підрозділів ФАУ на 
позачергову Конференцію ФАУ. 

 
4. Відбулось 3 засідання Президії ФАУ, сформованої за підсумками 

Позачергової конференції ФАУ  
 
23 червня 2015 року під головуванням Президента ФАУ Леоніда Костюченко 

відбулося організаційне засідання Президії Автомобільної федерації України, обраної 
Позачерговою Конференцією Автомобільної федерації України 01 червня 2015 року. 

Участь у засіданні також взяли керівники Ревізійної комісії ФАУ, консультативно-
дорадчих органів ФАУ та Виконавчої дирекції ФАУ. 

 
До порядку денного засідання було включено представлення керівників Ревізійної 

комісії ФАУ, консультативно-дорадчих органів ФАУ, сформованих позачерговою 
Конференцією ФАУ 01.06.2015 року, розгляд організаційних питань та інших питань, які 
входять до повноважень Президії ФАУ. 

 
Президією ФАУ прийнято до уваги інформацію Виконавчої дирекції ФАУ щодо 

завершення державної реєстрації змін та доповнень до Статуту ФАУ, прийнятих 
Позачерговою конференцією ФАУ 01.06.2015 року. 

 
За пропозицією Президента ФАУ на посаду Першого віце-президента ФАУ обрано 

Олександра Фельдмана. 
 
Президія ФАУ сформувала Робочі групи Президії ФАУ та призначила, за 

пропозиціями членів Президії ФАУ, координаторів окремих напрямків діяльності: 
Супроводження діяльності виконавчих органів ФАУ. Олександр Фельдман 
Питання автомобільного спорту. Олександр Фельдман 
Питання безпека дорожнього руху. Сергій Будник 
Популяризація діяльності ФАУ, зовнішні комунікації. Буде визначено додатково 
Питання автомобільного туризму. Мирослав Бойчин 
Програми для дітей та молоді. Сергій Будник  

Андрій Чупінін 
Питання захисту прав автомобілістів-споживачів. Олена Бабич 
Питання технічного регулювання та стандартизації. Буде визначено додатково 
Підготовка учасників дорожнього руху, в тому числі 
водіїв. 

Василь Жук 

Система дорожньої допомоги та підтримка учасників 
дорожнього руху. 

Сергій Потійко 

Співпраця з органами державної влади та місцевого 
самоврядування. 

Леонід Костюченко 
Юрій Шаповалов 

Забезпечення взаємодії з ВП ФАУ та розвитку мережі 
ВП ФАУ. 

Олександр Фельдман 

Співпраця з ФІА та інституціями ФІА. Тарас Поліщук 
Співпраця з Регіоном 1 ФІА (Європа) та  
партнерськими клубами Регіону 1. 

Мирослав Бойчин 

Міжнародні зв’язки за межами ФІА. Леонід Костюченко 
 



 

Членів Президії ФАУ було проінформовано про рішення Ревізійної комісії ФАУ (РВ 
ФАУ) яка на виконання вимог Статуту ФАУ 01.06.2015 р. провела засідання на якому 
обрано: 

Головою РК ФАУ – Петрищева Олега Олександровича, 
Секретарем РК ФАУ - Кулакова Олександра Леонідовича. 
 
Також членів Президії ФАУ було проінформовано, що на виконання вимог Статуту 

ФАУ: 
13.06.2015 р. відбулось засідання Ради Ветеранів ФАУ (РВ ФАУ) на якому обрано: 
Головою РВ ФАУ – Поварова Віктора Олексійовича, 
Заступником Голови РВ ФАУ – Салюка Олександра Петровича. 
 
23.06.2015 р. відбулось засідання Спостережної ради ФАУ (СР ФАУ), в якому взяв 

участь Президент ФАУ Леонід Костюченко, на якому обрано: 
Головою СР ФАУ – Атояна Артема Карповича. 
 
Обов’язки секретаря РВ ФАУ та СР ФАУ покладено на Шредера Миколу, заступника 

виконавчого директора ФАУ. 
Встановлено, що звернення на адресу РК ФАУ, РВ ФАУ та СР ФАУ повинні 

направлятися на адресу: 03134, Київ, вул. Симиренка, 36 Б, офіс 404, office@fau.ua. 
 
За пропозицією Президента ФАУ з метою забезпечення формування, на виконання 

вимог Статуту ФАУ, складу Ради відокремлених підрозділів (РВП ФАУ),відокремленим 
підрозділам ФАУ доручено до 01.08.2015 року провести Конференції ВП ФАУ та 
включити до порядку денного питання подання представників ВП ФАУ до складу РВП 
ФАУ та обговорення пропозицій до Комплексної програми діяльності ФАУ. 

 
В зв’язку з обранням Головою Ревізійної Комісії ФАУ Президія ФАУ прийняла 

рішення про виведення зі складу Комісії автомобільного спорту ФАУ Петрищева Олега 
Олександровича.  

 
В зв’язку з необхідністю приведення процедур прийому Постійних членів ФАУ у 

відповідність до оновлених вимог Статуту ФАУ, розгляд заяв про вступ до Постійних 
членів ФАУ буде проводитись після затвердження «Положення про членство у 
громадській організації «Автомобільна федерація України», передбаченого Статутом 
ФАУ. 

Розгляд клопотань про утворення нових ВП ФАУ буде проводитись після 
затвердження «Порядку діяльності відокремленого підрозділу громадської організації 
«Автомобільна федерація України», передбаченого Статутом ФАУ. 

 
28 серпня 2015 року Президія Автомобільної федерації України шляхом 

опитування, в порядку, встановленому п. 4.2.14. Статуту ФАУ, прийняла рішення, які 
вступили в силу з 01.09.2015 року.  

 
Президія ФАУ, на виконання п.п. 3.3., 4.2.15., 4.2.17.6., 4.9.4., 4.11.2. Статут ФАУ, за 

поданням Виконавчої дирекції ФАУ та на виконання рішення Президії ФАУ від 
23.06.2105 року затвердила основні документи статутної діяльності.  

 
За поданням Ради Ветеранів ФАУ на підставі п. 4.2.17.2. Статуту ФАУ затверджено 

«Положення про ветеранів автомобільного спорту України». 
 



 

Президія ФАУ керуючись п. 4.2.3. Статуту ФАУ задовольнила заяву Сергія Чорного 
про складання повноважень члена Президії ФАУ в зв’язку з великою зайнятістю за 
основним місцем роботи.  

 
З метою розширення участі Постійних членів ФАУ у забезпечені діяльності ФАУ 

встановлено вступний внесок для Постійних членів ФАУ та внесені відповідні зміни до 
розміру внесків, які встановлює Президія ФАУ. 

Прийняті Президією документи опубліковано на сайті ФАУ. 
 
25 грудня 2015 року під головуванням Президента ФАУ Леоніда Костюченка 

відбулося планове засідання Президії Автомобільної Федерації України. 
Участь у засіданні, окрім членів Президії, взяли голови Ревізійної комісії ФАУ, 

Спостережної Ради ФАУ, Ради ветеранів ФАУ та Виконавчий директор ФАУ. 
 
До порядку денного засідання було включено розгляд питань організації 

виконання рішень Позачерговою Конференцією Автомобільної Федерації України 01 
червня 2015 року та інші питання, які входять до повноважень Президії ФАУ. 

 
Президією ФАУ розглянуто стан підготовки Програми діяльності ФАУ на 2016-

2019 роки. Запропонований проект доручено доопрацювати з врахуванням пропозицій 
членів Президії до 01.02.2016 р. 

 
За поданням Виконавчої дирекції було розглянуто інформацією про діяльність 

Відокремлених підрозділів ФАУ. Виконавчій дирекції доручено посилити контроль за 
виконанням покладених на них обов’язків та доручень керівних органів ФАУ. 

З метою забезпечення дотримання прав членів ФАУ Виконавчому директору 
доручено, при систематичному неодноразовому невиконанні покладених на 
Відокремлені підрозділи обов’язків, тимчасово призупиняти виконання спортивних 
повноважень таким підрозділам з одночасним інформуванням Президії ФАУ для вжиття 
необхідних заходів, передбачених Статутом ФАУ.  

 
Президією ФАУ розглянуто ініціативу по створенню нових робочих органів та 

розвиток діяльності ФАУ у відповідності до рішень Позачергової Конференції 
Автомобільної Федерації України від 01 червня 2015 року.  

- 03 жовтня 2015 року відбулась Друга всеукраїнська конференція учасників ретро-
руху, яка звернулась з пропозицією про створення в рамках ФАУ робочого органу – 
Комісії, до повноважень якої включити питання, пов’язані з історичними автомобілями, 
дослідженнями та всіма питаннями, які стосуються захисту прав власників старовинної 
автомобільної техніки, історії автомобілізації, проведення різноманітних заходів за 
участі історичних автомобілів. 

- 26 листопада 2015 року відбулись Всеукраїнські збори ініціативної групи, яка 
запропонувала створення Комісії електричного транспорту та транспортних засобів на 
альтернативних джерелах енергії у складі ФАУ, діяльність якої пропонується 
розповсюдити на комплекс питань розвитку відповідного напрямку автомобілізації та 
забезпечення захисту прав автомобілістів. 

 
Враховуючи заінтересованість ФАУ у подальшому розвитку діяльності, покращенні 

забезпечення прав усіх автомобілістів, значний інтерес членів ФАУ до запропонованих 
напрямків діяльності, Президією ФАУ підтримано вказані пропозиції і вирішено 
створити робочі органи ФАУ, а саме: 

Комісію ФАУ з питань історії автомобілізації та історичних автомобілів; 
Комісію ФАУ з питань розвитку електричного транспорту та транспортних засобів 

на альтернативних джерелах енергії. 



 

 
Виконавчій дирекції ФАУ разом з ініціаторами та іншими зацікавленими особами 

доручено підготувати проекти відповідних Положень про Комісії та пропозиції щодо 
складу Комісій для затвердження Президією ФАУ. 

 
За підсумками розгляду питання про стан підготовки до урочистого нагородження 

за підсумками 2014-2015 років, яке, як вже повідомлялось, заплановано на лютий 2016 
року, та з метою посилення авторитету звання «Чемпіон України» визнано за доцільне 
розробити та запровадити починаючи з 2016 року (за його підсумками) новий формат 
проведення заходів вшанування ФАУ Чемпіонів України з автомобільного спорту та 
нагородження призерів Чемпіонатів та переможців інших національних серій з 
залученням можливостей дисциплінарних Комітетів ФАУ та Організаторів відповідних 
Серій.  

 
Президією ФАУ внесено зміни до складу Апеляційного суду ФАУ в зв’язку з 

фактичною втратою членства ФАУ та через неможливість виконання обов’язків з 
особистих причин окремими його членами (уточнений склад розміщено на сайті ФАУ). 

КАС ФАУ доручено невідкладно подати пропозицію щодо призначення до складу 
Апеляційного Суду ФАУ нових членів зі збільшенням їх загальної кількості до 20 осіб. 

 
Розглянуто інформацію про участь представників ФАУ у парламентських 

слуханнях на тему: "Стан і перспективи забезпечення в Україні безпеки дорожнього 
руху" що відбулися у Верховній Раді України 23.12.2015 р. Інформацію про слухання було 
розміщено на сайті ФАУ.  

Вирішено, що основні положення резолюції, прийнятої за результатами вказаних 
парламентських слухань, повинні бути враховані при доопрацюванні Програми 
діяльності ФАУ.  

 
5. Інформація про діяльність КАС ФАУ 
 
Комісія автомобільного спорту ФАУ (КАС ФАУ) діє на підставі Положення про 

Комісію автомобільного спорту ФАУ (далі - Положення), затвердженого Президією ФАУ 
26.01.2015р. 

КАС ФАУ протягом 2015 року діяла у складі 11 осіб, затверджених Президією ФАУ. 
 
Потягом 2015 року відбулись зміни у складі КАС ФАУ: 
Петрищев Олег - на підставі особистої заяви звільнений від обов’язків члена КАС 

ФАУ в зв’язку з призначенням Головою Ревізійної Комісії ФАУ. 
Рішенням Президії ФАУ за поданням КАС ФАУ до складу КАС ФАУ призначено 

Протасова Леоніда, - Голову Комітету кільцевих гонок ФАУ, Бесєдіна Олексія, - Голову 
Комітету ФАУ з ралі на серійних автомобілях. 

Рішенням КАС ФАУ секретарем КАС ФАУ призначено Бориса Донського. 
 
У відповідності до Положення про КАС ФАУ та затверджених КАС ФАУ Положення 

про Комітети що працюють в рамках КАС ФАУ та Регламенту КАС ФАУ було встановлено 
наступний розподіл обов’язків між членами КАС ФАУ: 

Член КАС ФАУ Посада, доручення в КАС ФАУ 
Шредер  
Микола Олексійович 

Голова КАС ФАУ 

Донской  
Борис Володимирович 

Секретар КАС ФАУ, Технічний Комітет ФАУ  

Бесєдін  
Олексій Миколайович 

Член КАС ФАУ,  
Голова Комітету ФАУ з ралі на серійних автомобілях 



 

Гальчинський  
Андрій Володимирович 

Член КАС ФАУ, Голова Комітету дріфтингу ФАУ 

Калиницька  
Ірина Анатоліївна 

Член КАС ФАУ, в.о. Голови Комітету ралі ФАУ,  
заступник голови Комітету гірських гонок ФАУ 

Калниш  
Світлана Георгіївна 

Член КАС ФАУ, Голова Комітету офіційних осіб ФАУ 

Круглік  
Андрій Ігорович 

Член КАС ФАУ 

Протасов  
Леонід Олександрович 

Член КАС ФАУ, Голова Комітету кільцевих гонок ФАУ 

Чупінін  
Андрій Олександрович 

Член КАС ФАУ, Голова Комітету картингу ФАУ 

Шаповалов  
Віктор Олександрович 

Член КАС ФАУ, Голова Комітету ФАУ з міні-ралі, заступник 
голови Комітету безпеки змагань та медицини ФАУ,  

Шульга  
Анатолій Олександрович 

Член КАС ФАУ, Голова Комітету кросу ФАУ 

 
В рамках КАС ФАУ протягом 2015 року діяли: 
Дисциплінарні Комітети ФАУ: 
Комітет ралі ФАУ 
Комітет кільцевих гонок ФАУ 
Комітет кросу ФАУ 
Комітет гірських гонок ФАУ 
Комітет дріфтингу ФАУ 
Комітет з Дрег Рейсінгу ФАУ 
Комітет історичних автомобілів ФАУ 
Комітет картингу ФАУ 
Комітет ралі на серійних автомобілях ФАУ 
Комітет слалому ФАУ 
Комітет ФАУ з міні-ралі 
Комітет позашляхових змагань ФАУ 
Підкомітет з трофі-рейдів Комітету позашляхових змагань ФАУ 
Підкомітет по крос-кантрі ралі Комітету позашляхових змагань ФАУ 
Комітет рекордів ФАУ (в процесі формування) 
Профільні Комітети ФАУ: 
Комітет безпеки змагань та медицини ФАУ  
Комітет офіційних осіб ФАУ 
Технічний комітет ФАУ (в процесі формування) 
Комітет спортсменів ФАУ (в процесі формування) 
Робочі групи КАС ФАУ: 
Робоча група КАС ФАУ «Тайм Аттак» 
Робоча група КАС ФАУ з кантрі кросу і хард ендуро для квадроциклів 
Робоча група КАС ФАУ з тріалу та джип спринту 
Інші робочі органи КАС ФАУ: 
Комітет «Правил Чесної Гри ФАУ» (в процесі реформування); 
 
Загальна кількість членів ФАУ, які беруть участь у діяльності робочих органів, що 

працюють в рамках КАС ФАУ складає 117 осіб (без врахування складу місцевих 
атестаційних комісій ФАУ). 

 
 



 

У відповідності до Положення, КАС ФАУ самостійно та за дорученням Президії 
ФАУ здійснює заходи для виконання статутних завдань ФАУ щодо:  

- сприяння розвитку і пропаганді автомобільного спорту; 
- залучення громадян до автомобільного спорту; 
- надання організаційної, методичної допомоги членам ФАУ; 
- сприяння розвитку науково-технічної творчості членів ФАУ; 
- надання методичної допомоги дитячим організаціям та сприяння діяльності 

клубів, команд, учбових центрів і систем їх забезпечення. 
 
Для виконання покладених обов'язків КАС ФАУ протягом 2015 року: 
- здійснювала моніторинг за фактичним станом автомобільного спорту; 
- вносила зміни і доповнення до НСК ФАУ і додатків до нього, Загальних Вимог до 

всіх Чемпіонатів та технічних вимог до автомобілів з залученням представників 
Комітетів і окремих спеціалістів; 

- затверджувала склад, перелік обов’язків, порядок формування та роботи 
комітетів, що працюють в рамках КАС ФАУ; 

- створювала постійні або тимчасові робочі групи для підготовки або вирішення 
питань віднесених до компетенції КАС ФАУ; 

- затверджувала: календарний план автомобільних змагань, документи щодо 
порядку підготовки та проведення автомобільних змагань, за поданням Комітетів 
Регламенти Чемпіонатів і Стандартні Регламенти змагань, Положення про видачу 
ліцензій та інших спортивних документів ФАУ, методичні вказівки по підготовці 
офіційних осіб ФАУ; 

- виконує інші обов'язки, покладені на неї Положенням та Президією ФАУ. 
 
Протягом 2015 року та початку 2016 року за затвердженим на першому засіданні 

календарним планом засідань, КАС ФАУ проведено 6 засідань та прийнято 11 рішень 
шляхом опитування, на яких розглянуто більше 150 питань, розроблено, затверджено 
низку регламентуючих документів щодо автомобільного спорту. 

 
З метою інформування членів ФАУ за підсумками кожного засідання КАС ФАУ на 

сайті ФАУ здійснювалась публікація Інформаційного повідомлення про засідання з 
викладенням основних розглянутих питань, відповідними рішеннями та текстами 
затверджених документів. 

 
У відповідності до вимог Національного Спортивного Кодексу ФАУ КАС ФАУ 

розроблено, розміщено на сайті ФАУ для завантаження та підготовлено до друку 
оновлений Спортивний щорічник ФАУ, що складається з 7 томів загального обсягу 
приблизно 1400 сторінок. 

 
Виконуючи покладені обов’язки, щодо забезпечення поточної діяльності КАС 
ФАУ у 2015 та на початку 2016 року: 
 

1. Розроблено та подано на затвердження Президії ФАУ нову редакцію Положення 
про КАС ФАУ 

2. Затверджувався перелік офіційних осіб, що мають право виконувати обов’язки 
офіційних осіб під час проведення змагань Чемпіонатів та Кубків України у 2015 та 
20116 роках; 

3. Затверджено та направлено у Мінмолодьспорт календарний план автомобільних 
змагань 2016 року; 

 
 
 



 

4. Затверджені регламентуючі та методичні документи: 
- Роз’яснення КАС FAU №01/15 від 24.07.2015 року «Щодо порядку подання звітів 

про автомобільне змагання при проведенні паралельних заліків (окремих змагань) 
в рамках одного спортивного заходу» 

- Порядок інформування членів FAU про проведення учбово-тренувальних зборів з 
дотриманням вимог НСК FAU 

- Роз’яснення №02/15 від 28.11.2015 року «Щодо порядку врахування вимог п.п.12.8. 
та 12.9. «Загальних вимог до всіх Чемпіонатів, Кубків, Трофеїв (серій) України та 
інших змагань з автомобільного спорту в Україні» при затвердженні КАС FAU 
результатів Серії».  

- Зміни та доповнення до Національного Спортивного Кодексу FAU. 
- Загальні вимоги до всіх Чемпіонатів, Кубків, Трофеїв (Серій) України та інших 

змагань з автомобільного спорту в Україні  
- Порядок реалізації спортивних повноважень FAU на території України.  
- Положення про спортивних суддів з автомобільного спорту; 
- Положення про порядок видачі ліцензій та інших спортивних документів FAU: 
- Регламентуючі документи для проведення у 2016 році: 10 Чемпіонатів України, 5 

Кубків України та 16 національних серій, всього у 14 дисциплінах автомобільного 
спорту.  

5. Затверджено результати 18 Чемпіонатів та Кубків України, інших національних 
серій, проведених у 2015 році.  

6. У 2015 році проведено: 
- Чемпіонат України у 10 дисциплінах автомобільного спорту - 49 етапів; 
- Кубок України у 3 дисциплінах автомобільного спорту- 6 етапів; 
- Всеукраїнські змагання та національні серії у 12 дисциплінах автомобільного 

спорту - 65 змагань; 
- Клубні змагання у 7 дисциплінах автомобільного спорту - 19 змагань; 
- НТЗ у 4 дисциплінах автомобільного спорту- 8 заходів. 
7. Проведено всього 5 всеукраїнських семінарів Комітету для офіційних осіб FAU та 

технічних комісарів, в тому числі 2 централізованих семінарів з залученням коштів 
Спортивного Комітету України; 

8. Місцевими атестаційними комісіями та Комітетом картингу FAU проведено 10 
тематичних семінарів для атестації офіційних осіб 

9. Забезпечено виконання інших обов’язків КАС ФАУ. 
 

6. Організаційна діяльність Виконавчої дирекції ФАУ 
 

1. Забезпечено виконання Договору з Міністерством молоді та спорту України, в 
якості національної спортивної федерації з автомобільного спорту; 

2. На виконання рішення Президії FAU від 23.06.2015 р.: 
а) розроблено наступні документи: 
- Положення про Виконавчу Дирекцію FAU; 
- Положення про відокремлені підрозділи FAU; 
- Положення про Раду ветеранів FAU; 
- Положення про членство в FAU; 
б) змінено печатку FAU відповідно зареєстрованого логотипу (торгівельної марки); 
в) щодо ліквідації МО FAU, які не є правомочним суб’єктом за чинним Статутом FAU 

та Законом України «Про громадські об’єднання», в процесі практичної реалізації 
дійшли висновку рекомендувати МО FAU провести самоліквідацію з т.з. логістики 
та затрат часу на відрядження в обласні центри. Пропонується надати зобов’язання 
FAU підписати з новоствореними ГО (замість ліквідованих МО FAU) партнерські 
договори. 

 



 

3. Розроблено пропозиції щодо проекту Програми діяльності FAU на 2017-2019 роки 
за дорученням Президії FAU; 

 
4. Також, розроблено та запроваджено в дію наступні документи: 
 Роз’яснення КАС FAU №01/15 від 24.07.2015 року «Щодо порядку подання звітів 

про автомобільне змагання при проведенні паралельних заліків (окремих змагань) 
в рамках одного спортивного заходу» 

 Порядок інформування членів FAU про проведення учбово-тренувальних зборів з 
дотриманням вимог НСК FAU 

 Роз’яснення №02/15 від 28.11.2015 року «Щодо порядку врахування вимог п.п.12.8. 
та 12.9. «Загальних вимог до всіх Чемпіонатів, Кубків, Трофеїв (серій) України та 
інших змагань з автомобільного спорту в Україні» при затвердженні КАС FAU 
результатів Серії».  

 Національний Спортивний Кодекс FAU. 
 Загальні вимоги до всіх Чемпіонатів, Кубків, Трофеїв (Серій) України та інших 

змагань з автомобільного спорту в Україні  
 Порядок реалізації спортивних повноважень FAU на території України.  
 Положення про спортивних суддів з автомобільного спорту  
 Положення про порядок видачі ліцензій та інших спортивних документів FAU 

 
5. 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; 

 
6. Оформлення 2-х ліцензій трас; 
 
7. 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 - 49 етапів; 
 Кубок України у 3 дисциплінах автомобільного спорту- 6 етапів; 
 Всеукраїнські змагання (національні серії) у 12 дисциплінах автомобільного 

спорту - 65 змагань; 
 Клубні змагання у 7 дисциплінах автомобільного спорту - 19 змагань; 
 НТЗ у 4 дисциплінах автомобільного спорту- 8 заходів. 
 
8. Проведено всього 5 всеукраїнських семінарів Комітету для офіційних осіб FAU та 

технічних комісарів, в тому числі 2 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 



 

 
9. Забезпечено оплату членського внеску FIA; 
 
10. 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); 

 
11. Обсяг кореспонденції: 
- підготовлено 500 звернень (вихідних); 
- опрацьовано 2270 звернень (вхідних). 
 
12. Здійснено підготовчу роботу та сформовано проект бюджету нагородження 2014-

2015 р.р.; 
 
13. Відновлено взаємовідносини (членство) зі Спортивним комітетом України; 
 
14. Співпраця з Національним олімпійським комітетом України, участь в Юридичній 

комісії НОК з питань в т.ч. актуалізації антидопінгового та іншого спортивного 
законодавства України; 

 
15. Забезпечення представництва Федерації у громадських радах при Міністерстві 

молоді і спорту України та при Міністерстві інфраструктури України; 
 
16. Представництво та захист прав та законних інтересів Федерації в Печерському 

районному суді м. Києва 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; 

 
17. Участь в розробці та поданні через Міністерство молоді та спорту України – 

законопроекту «Про меценатство в спорті»; 
 
18. Розроблено законопроект щодо реєстрації спортивних транспортних засобів, зміни 

до Закону України «Про дорожній рух»; 
 
19. FAU включено до Електронної бази громадських об`єднань, які співпрацюють з 

комітетами Верховної ради України; 
 
20. Сформовано Календар змагань з автомобільного спорту 2016 та сформований 

рейтинг з автомобільного спорту, на виконання Договору з Міністерством молоді 
та спорту України; 

 
21. Презентовано FAU та спортивні автомобілі для громадськості міста Києва під час 

відзначення «Дня фізичної культури та спорту»; 
 
22. Поновлено співпрацю з PZM (Польща); 

28.09…01.10.2015 року Делегація FAU на чолі з Президентом Леонідом Костюченко за 
запрошенням Президента Польського Моторного Союзу (Polski Związek Motorowy, 
PZM) Анджея Вітковського відвідала Варшаву та провела переговори, які 
охоплювали всі напрямки можливої співпраці з метою забезпечення сталого 
розвитку PZM та FAU. 



 

За результатами переговорів президенти підписали Протокол про партнерство 
між нашими організаціями, що стане надійним підґрунтям для плідної співпраці 
між PZM та FAU, а також взаємовигідного співробітництва, як у ФІА, так і в рамках 
відповідних інституцій ЄС. 

 
23. Участь у формуванні наглядової ради Суспільного мовлення України в сфері 

«фізична культура і спорт»; 
 
24. Делегування та обрання до спортивних комісій FIA 5 (п’яти) представників FAU: 
- Атоян Артем Карпович (Спортивна комісія історичних автомобілів, Історична 

Комісія ФІА); 
- Осадчий Сергій Іванович (Комісія крос-кантрі ралі); 
- Зерній Андрій (Комісія кросу); 
- Лисий Вадим Вікторович (Комісія дрег рейсінгу); 
- Донской Борис Володимирович (Комісія з омологації). 
 
25. Функціонування офісу FAU за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, 36 Б, оф.404. 
 
26. 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). 
 

27. У 2015-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.  

 
 

Виконавча дирекція Автомобільної Федерації України 

http://www.facebook.com/FAUforYou
http://www.youtube.com/user/FAUforYou

