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ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ 

АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ  

ЗА ПЕРІОД З 27.05.2019 ДО 27.05.2021 РОКУ. 

1. Загальна інформація

Громадська організація «Автомобільна федерація України» неприбуткова

організація, яка діє на підставі статуту у редакції, затвердженій Конференцією 

27.05.2019 року зі змінами, зареєстрованими Печерським районним управлінням 

юстиції у м. Києві. 

ЄДРПОУ 20034314 

Юридична адреса: м. Київ вул. Євгена Коновальця 11. 

Виконавча дирекція: м. Київ вул. Симиренка 34Б оф. 404 

ФАУ з 1998 року національна федерація з автомобільного спорту, з 1992 року член 

Міжнародної Автомобільної Федерації (ФІА), Federation 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.

2. Організаційна діяльність

2.1. 27 травня 2019 року відбулась чергова Конференція ФАУ. 

За підсумками Конференції Президентом ФАУ було переобрано КОСТЮЧЕНКО 

Леоніда Михайловича. 

Конференція, з урахуванням пропозицій делегатів, затвердила нову редакцію 

Статуту ФАУ. 

За пропозицією Президента ФАУ та делегатів Конференції обрано Президію ФАУ 

у наступному складі: 

Будник Сергій Іванович 

Діденко Ігор Анатолійович 

Жук Василь Олександрович 

Мочанов Олексій Юрійович 

Петріщев Олег Олександрович 

Поліщук Тарас Вікторович  

Фельдман Олександр Михайлович 

Чупінін Андрій Олександрович 

Шаповалов Юрій Анатолійович 

Яроменко Андрій Анатолійович 

Президент ФАУ входить до складу Президії ФАУ за посадою. 

Розподіл обов’язків між членами Президії ФАУ встановлюється її рішенням. 

Діяльність Президента, Президії ФАУ за період з Конференції 27.05.2017 року було 

визнано задовільною.  

Президенту та Президії ФАУ доручено забезпечити: 

Розширення напрямів діяльності ФАУ для досягнення мети діяльності, визначеної 

Статутом; 

У сфері спортивної діяльності: 

- забезпечення подальшого розширення кількості Чемпіонатів, Кубків України,

національних змагань та, особливо, національних серій та клубних змагань з усіх 
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дисциплін автомобільного спорту, в тому числі для серійних автомобілів та для 

автоаматорів; 

- розширення кількості змагань та інших заходів автомобільного характеру для 

автоаматорів та спортсменів-початківців з використанням внутрішньої програми 

грантової підтримки промоутерів таких заходів; 

- продовження впровадження онлайн системи отримання всіх спортивних 

документів:  

- розширення кола Промоутерів Чемпіонатів та Серій, з традиційних та нових 

дисциплін автомобільного спорту, які можуть забезпечити якісне та безпечне 

проведення змагань, з забезпеченням спортивного нагляду ФАУ, популяризації 

автомобільного спорту та діяльності ФАУ; 

- посилення діяльність КАС ФАУ та Комітетів з постійного оновлення регламентної 

бази автоспорту у відповідності до регламентуючих документів ФІА, з врахуванням 

законодавства; 

- розширення висвітлення заходів і діяльності ФАУ у ЗМІ та соцмережах; 

- створення умов для впровадження спеціалізованих агентів з просування 

можливостей ФАУ на рекламному ринку та залучення спонсорів; 

- розширення системи страхового захисту в автомобільному спорті з залученням 

існуючого страхового партнера, для забезпечення членів ФАУ – як автомобілістів, 

страховими продуктами широкої гами; 

- вдосконалення та перехід до повноцінного запровадження, з врахуванням 

досвіду практичної реалізації, системи контролю відповідності каркасів безпеки, на базі 

регламентуючих документів ФІА; 

- на базі методичних та організаційних розробок забезпечити впровадження на 

базі можливостей ФАУ та партнерів ФАУ системи підготовки кадрів для автомобільного 

спорту, обліку та контролю відповідності автоспортивної техніки вимогам безпеки 

шляхом створення (попередні назви): 

«Центру підготовки фахівців автомобільного спорту ФАУ» - організація підготовки 

всіх офіційних осіб, фахівців з безпеки змагань, володарів ліцензій, розробка 

методичних матеріалів, проведення атестацій для отримання ліцензій ФАУ, в тому числі 

підготовки водіїв для першого отримання спортивної ліцензії, в тому числі з 

використанням сучасних інформаційних технологій. 

«Технічного центру автомобільного спорту ФАУ» - проведення спортивної 

сертифікації транспортних засобів, обладнання безпеки, обліку і контролю технічного 

стану транспортних засобів, консультування при підготовці транспортних засобів для 

автомобільного спорту, розробка відповідних методик та рекомендацій. 

- продовжити діяльність, спрямовану на забезпечення участі ФАУ у реалізації 

державної Програми з безпеки дорожнього руху; експерименті з прямого 

фінансування заходів з автоспорту за рахунок Держбюджету; розгляд і прийняття 

законопроекту про внесення змін та доповнення до Закону України "Про фізичну 

культуру і спорт" та Закону України "Про автомобільний транспорт". 

 

У інших напрямках діяльності: 

- організація та проведення загальнонаціонального опитування автомобілістів, 

забезпечення максимального освітлення опитування в ЗМІ; 

- формування при ФАУ «всеукраїнської експертної ради» з питань автомобілізації 

України; 

- напрацювання переліку найбільш актуальних питань розвитку автомобілізму в 

Україні та можливих шляхів їх вирішення на основі аналізу загальнонаціонального 

опитування автомобілістів, моніторингу громадської думки; 

- розробка основних громадських ініціатив, спрямованих на сприяння соціально-

економічним реформам в Україні у сфері автомобілізму. 

- включення в план робіт органів державної влади проблемних питань, що мають 

високий суспільний інтерес у сфері автомобілізму; 
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- надання допомоги державним інститутам у вирішенні конкретних завдань 

соціально-економічного та адміністративного реформування з використанням 

структур та партнерів ФАУ по всій території України, забезпечення 

загальнонаціональної системи зворотного зв'язку в питаннях взаємодії держави та 

автомобілістів; 

- підготовка пропозицій для розгляду органами державної влади та місцевого 

самоврядування, забезпечення безпосередньої участі ФАУ в реалізації зазначених 

завдань; 

- відбір і навчання активістів-членів ФАУ для організації здійсненню поставлених 

завдань на місцях; 

- моніторинг відповідності дій органів влади потребам автомобілістів, надання 

інформаційної та юридичної підтримки членам ФАУ - створення постійної 

інформаційної підтримки реалізації; 

- залучення ресурсів програм міжнародного автомобільного співтовариства, 

партнерських автомобільних організацій, інших джерел для реалізації програм; 

- створення систем самопідготовки та підвищення рівня правової культури 

автомобілістів - активістів ФАУ з усіх питань діяльності: якість товарів і послуг, 

антикорупційні дії співробітників нової дорожньої служби, порушення при організації та 

використанні парковок, дорожні знаки, що створюють небезпеку та ін. 
 

Конференція ФАУ затвердила Звіт Ревізійної Комісії про стан виконання вимог 

Статуту та рішень Конференції за період з Конференції ФАУ 27.05.2017 року, стан 

виконання вимог Статуту та рішень Конференції за період з Конференції ФАУ 

27.05.2017 року визнано задовільним.  

 
Конференцією обрано Ревізійну Комісію ФАУ у новому складу: 

голова Ревізійної комісії: Кисельов Володимир Геннадійович,  

Члени ревізійної комісії: Марченко Павло Юрійович, 

Шульга Анатолій Олександрович,  
 

Конференція ФАУ внесла зміни до Програми діяльності ФАУ та затвердила її нову 

редакцію до 2023 року.  

Всім членам ФАУ та органам ФАУ доручено вживати заходів для виконання 

затвердженої Програми діяльності ФАУ до 2023 року. 

Президенту та Президії ФАУ при розробці кошторису ФАУ враховувати 

необхідність забезпечення виконання комплексної програми діяльності ФАУ. 

Реалізація Програми діяльності ФАУ протягом 2020 та початку 2021 року 

здійснювалась у обмеженому форматі, з врахуванням законодавчих карантинних 

обмежень, пов’язаних з пандемією COVID-19. 

 

2.2. За звітний період з 27.05.2019 по 27.05.2021 р. з врахуванням карантинних 

обмежень відбулось 2 засідання Президії ФАУ та 11 разів рішення Президії ФАУ 

приймалися шляхом опитування (повний перелік додається). 

З метою інформування членів ФАУ за підсумками кожного засідання (опитування) 

Президії ФАУ на сайті ФАУ здійснювалась публікація Інформаційного повідомлення 

про засідання з викладенням основних розглянутих питань, відповідними рішеннями та 

текстами затверджених документів. 

 

3. Інформація щодо забезпечення виконання обов’язків національної федерації 

з автомобільного спорту (КАС ФАУ) 

 

КАС ФАУ діє на підставі Положення про Комісію автомобільного спорту ФАУ (далі 

Положення), затвердженого Президією ФАУ зі змінами 15.12.2029 та 18.02.2021 року. 

В новій редакції Положення про КАС ФАУ реалізовано заходи по розширенню 

повноважень спортсменів у діяльності спортивних робочих органах ФАУ відповідно до 
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якої склад дисциплінарного комітету затверджується спортсменами-учасниками 

дисципліни, голова (представник) дисциплінарного комітету обов’язково входить до 

складу КАС ФАУ та профільних комітетів ФАУ.  

 

Станом на 27.05.2021 року КАС ФАУ складається з 17 членів, затверджених 

Президією ФАУ та представлених дисциплінарними комітетами ФАУ. 

 

Загальна кількість членів ФАУ, які беруть участь у діяльності робочих органів 

спортивного напрямку складає 137 осіб (без врахування складу місцевих атестаційних 

комісій ФАУ). 

 

У відповідності до Положення та на підставі НСК ФАУ, КАС ФАУ призначена для 

виконання функцій щодо прийняття рішень для застосування та забезпечення дії НСК 

ФАУ та інших регламентуючих документів ФАУ щодо автомобільного спорту, в тому 

числі з метою: 

- забезпечення статутної діяльності ФАУ в сфері автомобільного спорту; 

- сприяння розвитку і пропаганді автомобільного спорту; 

- гармонізації регламентуючих документів ФАУ щодо автомобільного спорту з 

відповідними вимогами ФІА та чинним в Україні законодавством; 

- сприяння забезпеченню безпеки при заняттях автомобільним спортом в Україні; 

- забезпечення методологічної єдності правил проведення змагань у всіх 

дисциплінах автомобільного спорту;  

- виконання інших обов'язків, покладених на КАС ФАУ Положенням та рішеннями 

Президії ФАУ. 

 

Для виконання покладених обов'язків КАС ФАУ протягом звітного періоду: 

- 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, інші регламентуючі 

документи щодо автомобільного спорту; 

- виконує інші обов'язки, покладені на неї Положенням та Президією ФАУ. 

 

За звітний період, з врахуванням карантинних обмежень проведено 8 засідань 

КАС ФАУ та 33 рази рішення приймались шляхом опитування. 

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

сайті ФАУ здійснювалась публікація Інформаційного повідомленні про засідання з 

викладенням основних розглянутих питань, відповідними рішеннями та текстами 

затверджених документів. 

 

4. Інформація щодо забезпечення виконання статутних завдань в сфері історії 

автомобілізації та історичних транспортних засобів (КІТЗ ФАУ) 

 

КІТЗ ФАУ діє на підставі Положення про Комісію Автомобільної федерації України 

з питань історії автомобілізації та історичних транспортних засобів ФАУ (далі 

Положення), затвердженого Президією ФАУ 12.02.2016 року, 
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Комітети та робочі групи КІТЗ ФАУ, склад яких затверджує КІТЗ ФАУ здійснюють 

діяльність у відповідності до Положення про Комітети та Робочі групи що працюють в 

рамках КІТЗ ФАУ, затвердженого КІТЗ ФАУ 17.03.2018 року. 

КІТЗ ФАУ складається з 18 членів. 

 

У відповідності до Положення та на підставі НСК ФАУ, КІТЗ ФАУ призначена для 

- забезпечення статутної діяльності ФАУ в сфері заходів для ІТЗ;  

- сприяння розвитку і пропаганді ретро руху ІТЗ, реставрації, збереження та 

популяризації ІТЗ, як національного надбання;  

- гармонізації регламентуючих документів ФАУ з відповідними вимогами ФІА, 

інших міжнародних організацій та чинним в Україні законодавством;  

- сприяння забезпеченню безпеки при організації заходів ІТЗ в Україні;  

- забезпечення методологічної єдності правил у всіх видах заходів для ІТЗ;  

- виконання інших обов'язків, покладених на КІТЗ ФАУ цим Положенням та 

рішеннями Президії ФАУ.  

 

Для виконання покладених обов'язків КІТЗ ФАУ протягом звітного періоду: 

- здійснювала моніторинг за фактичним станом руху ІТЗ в Україні та за її межами; 

- здійснювала моніторинг за фактичною наявністю ІТЗ в Україні; 

- розробляла зміни і доповнення до регламентуючих документів КІТЗ ФАУ; 

- затверджувала склад, перелік обов’язків, порядок формування та роботи 

комітетів, що працюють в рамках КІТЗ ФАУ; 

- створила тимчасову робочу групу для підготовки або вирішення питань 

віднесених до компетенції КІТЗ ФАУ; 

- затверджувала: календарний план заходів для ІТЗ, документи щодо порядку 

підготовки та проведення заходів ІТЗ, за поданням Комітетів Регламент Кубку України для 

ІТЗ; 

- виконує інші обов'язки, покладені на неї Положенням та Президією ФАУ. 

 

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

інформаційних ресурсах та джерелах визнаних КІТЗ ФАУ (опубліковані на сайті ФАУ) 

здійснювалась публікація Інформаційного повідомленні про засідання з викладенням 

основних розглянутих питань, відповідними рішеннями та текстами затверджених 

документів. 

 

5. Інформація щодо забезпечення виконання статутних завдань в сфері 

цифрового автоспорту (КЦА ФАУ) 

 

Навесні 2020 року за ініціативою членів ФАУ рішенням Президії ФАУ було створено 

Комісію цифрового автоспорту ФАУ (КЦА ФАУ).  

З 2020 року національні змагання з цифрового автоспорту, включені до 

Календарного плану ФАУ, а Переможці та Чемпіони будуть нагороджуватись на 

щорічній церемонії разом із спортсменами із реального автоспорту. 

Розроблено нормативні документи для цифрового автоспорту: форму ліцензій, 

регламенти з дисциплін, Порядок включення змагань в Календар ФАУ, технічні вимоги 

до симуляторів. Продовжується розробка та вдосконалення нормативних документів. 

Розглядом гоночних інцидентів займається суддівська бригада, до складу якої 

входять багаторазові Чемпіони України, що забезпечує професійність та 

незаангажованість суддівських рішень щодо гоночних інцидентів цифрових пілотів. 

Комунікація: створено сторінки в соціальних мережах: facebook, Instagram 

youtube, Discord-канал, що до речі налічує 320 учасників і є найбільшим ком’юніті в 

України/ 

 



ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ З 27.05.2017 ДО 27.05.2019 РОКУ. 

©2021 АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ (ФАУ, FAU)  

6 

Трансляції змагань проходили в прямому ефірі на Першому автомобільному 

каналі. До ефірів були залучені як зіркові гості зі світу реального автоспорту, так і 

підключалися світові зірки сім-рейсінгу. 

Загальний обсяг аудиторії склав понад 3, 2 млн. глядачів. 

В 2020 році всі пілоти, що приймали участь в офіційних змагання ФАУ з цифрових 

дисциплін отримували безкоштовні ліцензії. 

Загалом було отримано 118 заяв на цифрову ліцензію. 

Відкрито школу сім-рейсінгу. 

В співробітництві з найбільшою цифровою аналітичною платформою «Рейс 

департамент» КЦА ФАУ успішно провело бета-тестування платформи та провели поза 

заліком серію змагань на платформі АСС. 

 

З початку 2021 року понад 40 пілотів вступили до лав ФАУ та отримали цифрову 

ліцензію. 

В 2021 році змагання з цифрових кільцевих дисциплін проходять вже не в грі, а на 

симуляторі – на платформі «АйРейсінг», що дозволяє повністю ідентифікувати пілота, 

вести статистику виступів та набирати особові рейтинги. Також ця платформа мінімізує 

можливість «нечесної поведінки» в цифрових дисциплінах/ 

 

В 2020 році вперше в історії України проведено офіційні Чемпіонати з цифрового 

автоспорту: 

- Чемпіонат України з віртуального ралі – 5 етапів 

- Міжнародні змагання «24 години Спа» 

- Чемпіонат України з віртуальних кільцевих гонок– 5 етапів 

- Новорічні перегони «Дожени діда Мороза на Ауді ТТ» 

 

В 2021 році проведено офіційні змагання з цифрового автоспорту: 

 

- Чемпіонат України з віртуальних кільцевих гонок– 5 етапів 

- Міжнародні змагання «24 години Нюрбургрингу» 

- Міжнародні змагання «500 міль Індіанаполісу» 

 

3 березня 2021 року КЦА ФАУ отримала нагороду в національному конкурсі 

Ukraine Smart Awards в номінації «Хайп Року»-2020. 

 

5. Організаційна діяльність Виконавчої дирекції ФАУ 

 

Виконавча дирекція Автомобільної Федерації України здійснює свою діяльність у 

відповідності до п. 4.11.2. Статуту ФАУ та «Положення про Виконавчу дирекцію 

Автомобільної Федерації України» затвердженого Президією ФАУ 28.08.2015 року. 

На поточну діяльність ФАУ справило суттєвий вплив карантинні обмеження, 

пов’язані з пандемією COVID-19 з 2020 року до теперішнього часу.  

 

У відповідності до Статуту ФАУ Виконавча дирекція Федерації є керівним 

адміністративно-виконавчим органом Федерації та утворюється для організаційного, 

правового, інформаційного, фінансово-господарського та іншого забезпечення 

діяльності Федерації, її керівних та робочих органів, організації реалізації їх рішень, 

надання необхідної допомоги членам Федерації, відокремленим підрозділам 

Федерації та іншим особам з питань, передбачених Статутом ФАУ і незаборонених 

законодавством для неприбуткових організацій.  
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У відповідності до Статуту ФАУ Виконавча дирекція: 

забезпечує поточну діяльність Федерації відповідно до законодавства, Статуту, 

рішень Конференції та Президії; 

організовує виконання рішень органів управління Федерації, договорів, угод та 

контрактів;  

забезпечує ведення Реєстру членів Федерації та дотримання вимог «Положення 

про членство у Федерації»; 

надає методичну та організаційну допомогу, контролює та координує діяльність 

відокремлених підрозділів у межах визначених повноважень;  

 від імені Федерації здійснює функції власника коштів і майна Федерації; 

представляє Федерацію та її керівні органи у державних органах та органах 

місцевого самоврядування, міжнародних організаціях, підприємствах, установах, 

організаціях, громадських об’єднаннях тощо; 

готує проекти кошторису Федерації і забезпечує його виконання та готує звіти про 

фінансово-господарську діяльність; 

розробляє проекти рішень керівних органів Федерації та готує інші матеріали на 

їх розгляд; 

розвиває матеріально-технічну базу Федерації, здійснює в межах, визначених 

законодавством, управління відокремленими підрозділами, підприємствами, 

установами та іншими юридичними особами, засновником яких є Федерація; 

здійснює централізоване інформаційне забезпечення членів Федерації 

довідковими, консультативними, методичними матеріалами; 

організовує надання консультативної, методологічної, організаційної, технічної та 

інших видів допомоги членам Федерації та іншим особам, надання якої передбачено 

Статутом ФАУ; 

забезпечує зберігання документів Федерації; 

здійснює інші повноваження, передбачені Статутом ФАУ.  

 

Протягом звітного періоду Виконавча дирекція ФАУ, за відповідними напрямами 

діяльності передбаченими Статутом, здійснювала: 

 

1. Забезпечення поточної діяльності Федерації відповідно до законодавства, 

Статуту, рішень Конференції та Президії, здійснення функції власника коштів і майна 

Федерації, забезпечення зберігання документів Федерації; розробка проектів рішень 

керівних органів Федерації та підготовка їх розгляду, інші повноваження, передбачені 

Статутом ФАУ. готує проекти кошторису Федерації і забезпечує його виконання та 

готує звіти про фінансово-господарську діяльність;  

 

1.1. Підготовка та подання податкової, статистичної та іншої державної звітності у 

встановлені законодавством строки та у відповідному об’ємі;  

Облік ФАУ у Головному управлінні регіональної статистики;  

Облік ФАУ у Головному управлiнні ДФС у м. Києвi, ДПІ у Печерському районi м. 

Києва; 

Обслуговування poзpaxvнкoвих i вaлютних paxунків у вiддiлeннях Укрексімбaнку, 

УкрСиббанку, Приватбанку та КонкордБанку. 

 

1.2. Забезпечення включення до Єдиного календарного плану автомобільних 

змагань України, затвердженого Мінмолодьспорту та документально-методичне 

супроводження проведення змагань з автомобільного спорту, сприяння у проведенні 

та підготовці відповідних регламентних документів та видача дозволів на проведення 

вказаних змагань, з яких:  

 
Чемпіонат 

України 

Кубок 

України 

Етап серії 

змагань 

Національн

і змагання 

Клубні 

змагання 
ВСЬОГО 

2019 66 4 51 8 9 138 
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2020 53 10 42 6 9 120 

2021 (план, в процесі 

доповнення) 
72 9 84 6 1 172 

 

1.3. Проведено 18 всеукраїнських семінарів Комітету для офіційних осіб FAU, 

дисциплінарних та профільних комітетів ФАУ, в тому числі 7 централізованих семінарів 

з залученням коштів Спортивного Комітету України та Фонду розвитку спорту ФІА; 

Місцевими атестаційними комісіями та Комітетом картингу FAU проведено тематичні 

семінари для атестації офіційних осіб, в тому числі з використанням відеоконференцій 

та проведенням он-лайн тестування на знання НСК ФАУ та Правил Чесної Гри ФАУ. 

 

1.4. Виконавчою дирекцією ФАУ підготовлено 633 звернення (вихідних); 

опрацьовано 3639 звернень (вхідних), в тому числі з надання підтримки членам ФАУ при 

перетині державного кордону при участі у змаганнях за межами України. На 

виконання повноважень, передбачених МСК ФІА, надано 453 командних та 

персональних дозволів для участі у змаганнях за межами України та 53 дозволи на 

отримання ліцензії за межами України громадянам України. 

 

1.5. Забезпечено виконання вимог обумовлених членством ФАУ у Міжнародній 

Автомобільній федерації, в тому числі щодо сплати членських внесків. 

Забезпечено делегування та обрання до спортивних комісій FIA трьох 

представників FAU:  

Литвинчук Микола (Комісія крос-кантрі ралі ФІА); 

Донской Борис (Комісія з омологації ФІА); 

Міллер Максим (Комісія дріфтингу ФІА). 

 

1.6. Забезпечено поновлення участі ФАУ у системі грантів ФІА.  

У 2020 році спільно з Визнаним тренінговим партнером ФІА - Організацією 

Автоспорту Об’єднаних Арабських Еміратів завершено реалізацію гранту Фонду 

розвитку спорту ФІА «Комплексна тренінгова програма з безпеки автоспорту». 31 

жовтня – 1 листопада та 6 грудня 2020 року фахівці FAU з безпеки змагань взяли участь 

в семінарах по роботі з Додатками Н і О Міжнародного Спортивного Кодексу FIA, які 

проводились в режимі відеоконференції та комбінованому форматі. 

Проводили семінари тренери FIA з питань безпеки автоспорту та навчання 

спортивних організаторів та персоналу. 

В рамках підготовки до семінарів виконано переклад актуальних редакцій 

додатків «Н», «О», «L» до Міжнародного Спортивного Кодексу ФІА, що сприятиме 

розширенню знань українських фахівців з безпеки змагань та підготовки спортивних 

об’єктів. 

Виконавчою дирекцією ФАУ підготовлено, подано та погоджено для реалізації за 

підтримкою Фонду розвитку спорту ФІА грантові проекти щодо безпеки та розвитку 

автоспорту в Україні: 

- Програма навчання з вилучення (спільно з Організацією Автоспорту Об’єднаних 

Арабських Еміратів) 

- Тренінги з першої допомоги на змаганнях та сприяння діяльності Товариства 

Червоного Хреста України (в рамках Меморандуму про співпрацю з Товариством 

Червоного Хреста України) 

- Проект підтримки Картинг-слалому в Україні – Започаткування Чемпіонату 

України з картинг-слалому, відбір до Всесвітніх автоспортивних іграх ФІА.  

 

1.7. Забезпечено представництво Федерації у громадських радах при 

Міністерстві інфраструктури України, при Державному агентстві автомобільних доріг 

України. 
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1.8. Забезпечено сприяння у підготовці та поданні документів спортсменів для 

присвоєння їм спортивних звань та розрядів за результатами змагань 2018-2020 р.р. 

 

1.9. Виконавча дирекція ФАУ на постійній основі здійснює, за запитами керівників 

відповідних органів, організаційне забезпечення проведення засідань Президії ФАУ, 

Ревізійного Комітету ФАУ, КАС ФАУ, Апеляційного Суду ФАУ, проведення щорічних 

семінарів офіційних осіб. 

Забезпечено функціонування офісу FAU за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, 36 

Б, оф. 404 та його активне використання для проведення семінарів, засідань комітетів, 

КАС ФАУ, Апеляційного Суду та проведення робочих зустрічей та нарад фахівців. Під 

час введення карантинних обмежень, пов’язаних з епідемією КОВІД-19 проведення 

засідань та семінарів забезпечувалось з використанням відеоконференцій ZOOM. 

 

1.10. Відповідно до затвердженої Президією ФАУ 24.12.2019, 28.02.2020, 27.12.2020 

року граничної чисельності співробітників апарату Федерації у 8 (вісім) осіб, кількість 

штатних співробітників Виконавчої дирекції ФАУ станом на 01.01.2021 складала 6 осіб. 

Керівник Виконавча дирекції – виконуючий обов’язки виконавчого директора ФАУ 

Шредер Микола Олексійович, призначений на посаду розпорядженням Президента 

ФАУ від 07.08.2017 р. за згодою Президії ФАУ; 

Заступник виконавчого директора – директор по спорту – Калниш Світлана 

Георгіївна, призначена на посаду розпорядженням Президента ФАУ від 17.07.2017 р. за 

згодою Президії ФАУ; 

Головний бухгалтер – Кулаков Олександр Леонідович; 

Бухгалтер – Солодкова Оксана Олександрівна (часткове працевлаштування). 

Радник з питань реалізації Програми діяльності - Атоян Артем Карпович; 

Відповідальний за роботу сайту – Петрищев Олександр Олегович (часткове 

працевлаштування). 

 

1.11. Відповідно до рішення Президії ФАУ у 2020 році проведено атестацію та 

допідготовку співробітників відокремлених підрозділів ФАУ з питань обліку членів та 

оформлення спортивних документів ФАУ. 

 

2. Організація виконання рішень органів управління Федерації, договорів, угод та 

контрактів, представництво Федерацію та її керівні органи у державних органах та 

органах місцевого самоврядування, міжнародних організаціях, підприємствах, 

установах, організаціях, громадських об’єднаннях тощо, розвиток матеріально-

технічну базу Федерації, управління відокремленими підрозділами. 

 

2.1. Укладено меморандум про співпрацю з Товариством Червоного Хреста 

України, в рамках якого розпочато реалізацію проекту «Збережемо життя на дорозі» та 

заходи щодо протидії поширенню КОВІД-19 в Україні. За підтримкою Фонду розвитку 

спорту ФІА заплановано реалізацію проекту «ФАУ та ТЧХУ пліч о пліч проти КОВІД-19 в 

Україні» та за підтримкою Грантової програми мобільності ФІА – «Тренінги з першої 

допомоги на змаганнях та сприяння діяльності Товариства Червоного Хреста України».  

 

2.2. На виконання Договору №6/6.2 про співпрацю від 27.02.2014 року зі змінами, 

між Державною службою молоді та спорту України та Автомобільною федерацією 

України, а також зобов’язань щодо дотримання статусу національної спортивної 

федерації з автомобільного спорту згідно Закону України «Про фізичну культуру і 

спорт»: 

Через мережу 28 відокремлених підрозділів забезпечено проведення 

регіональних та багатоетапних всеукраїнських змагань з автомобільного спорту, за 

участі найсильніших спортсменів зі всіх регіонів України. 

В порядку, встановленому відповідними структурними підрозділами 

Мінмолодьспорту, у звітний період здійснювалось подання інформації для включення 
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змагань з автомобільного спорту до Єдиного календарного плану спортивно-масових 

заходів з автомобільного спорту.  

Встановлено співпрацю з фахівцями в сфері автомобільного спорту Львівського 

державного університету фізичної культури, Харківської державною академії фізичної 

культури;  

До всіх видів навчань та надання консультативної підтримки більше 50 

партнерським спортивним організаціям, в тому числі до участі у семінарах та учбово-

тренувальних заходах; 

Забезпечується постійне інформування та контроль членів про вимоги федерації 

та законодавства з використанням сайту.  

Здійснюється виконання вимог та рішень Мінмолодьспорту штатними 

співробітниками федерації та доведення до членів інформації про вимоги 

Мінмолодьспорту з використанням сайту федерації. 

Встановлені та забезпечені мінімальні вимоги до рівня страхування спортсменів 

та відповідальності організаторів змагань. 

Порушувались клопотання про призначення спортсменам звання Майстер 

спорту України з автомобільного спорту за підсумками 2018-2020 років. 

Відповідно до встановлених вимог подається інформація про діяльність, переклад 

Міжнародного Спортивного Кодексу Міжнародної автомобільної федерації (FIA), який 

є міжнародними правилами спортивних змагань з автомобільного спорту та 

пропозиції щодо внесення змін до Правил спортивних змагань з автомобільного 

спорту. 

Відповідно до встановленого порядку подавались пропозиції щодо кошторису 

заходів, запропонованих для включення до Єдиного календарного плану фізкультурно-

спортивних заходів на відповідні роки. 

Забезпечено проведення всіх змагань у відповідності до Правил спортивних 

змагань з автомобільного спорту, регламентуючих документів ФАУ на високому 

організаційному рівні, забезпечення безпеки та об’єктивного суддівства. 

Відповідно до встановленого порядку сформовано та подано для затвердження 

відповідним структурним підрозділом Мінмолодьспорту пропозиції щодо складу 

збірних команд України з автомобільного спорту. 

 

Протягом звітного періоду формувалися та подавалися до Мінмолодьспорту 

пропозиції до Календаря змагань з автомобільного спорту на відповідний рік, 

забезпечення включення змагань до Єдиного календарного плану, який затверджує 

Мінмолодьспорту. 

 

2.3. Продовжено договірні відносини та надається Членам ФАУ можливість 

отримувати страхові та юридичні послуги на спеціальних пільгових умовах із: 

Страховим партнером ФАУ- Страховою компанією «БРОКБІЗНЕС». У 2020 році 

забезпечено страховий захист 76 офіційних автомобільних змагань на загальну 

страхову суму 75,24 млн. грн.; 

Юридичним партнером ФАУ - Адвокатським бюро «Юрченко Юрій та партнери».  

 

2.4. У 2019-2020 рока оголошено та здійснено супроводження конкурсу серед 

організаторів дисциплін автомобільного спорту, в результаті якого укладено договір про 

співпрацю при проведені Чемпіонату України з картингу та Чемпіонату України з 

картингу у класах Ротакс, Національної серії з картингу «SWS» та Чемпіонату України з 

дрег рейсингу. 

 

2.5. Відповідно до рішення Президії ФАУ щодо створення Комісії цифрового 

автоспорту ФАУ надано супроводження розробці регламентуючих документів з 

цифрового автоспорту та забезпечено електронна система ліцензування учасників 

змагань Чемпіонату України з цифрового ралі та Чемпіонату України з цифрових 

кільцевих гонок. 
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3. Забезпечення ведення Реєстру членів Федерації та дотримання вимог 

«Положення про членство у Федерації». 

 

3.1. Протягом 2019-2021 років членські внески здійснили: 

 Асоційовані Постійні Всього 

2019 рік 1702 114 1816 

2020 рік 1420 104 1524 

2021 рік (до 20.05.) 560 49 639 

 

Облік членів ФАУ організовано Виконавчою дирекцією та 28 відокремлених 

підрозділів у відповідності до «Положення про прийом та облік членів Автомобільної 

Федерації України» затвердженого Президією, з врученням пластикової членської 

картки ФАУ. 

Виконавча дирекція забезпечує ведення електронного реєстру членів ФАУ. 

 

3.2. Виконавча дирекція ФАУ організовує та здійснює збір членських та інших 

внесків, встановлених Президією ФАУ та виконання кошторису ФАУ, який 

затверджується Президією ФАУ.  

 

3.3 У відповідності до рішень Президії ФАУ у розпорядження Відокремленого 

підрозділу ФАУ передається 50 відсотків членських внесків та внесків при видачі ліцензій 

ФАУ. Розрахунки між ФАУ та ВП ФАУ здійснюються на підставі щомісячного «Звіту 

Відокремленого підрозділу ФАУ».  

 

4. Надання методичної та організаційної допомоги, контроль та координування 

діяльності відокремлених підрозділів у межах визначених повноважень. 

 

4.1. 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. 

 водії представники офіційні особи 

2019 1517 177 340 

2020 1272 143 265 

2021 (до 20.05) 365 83 119 

 

4.2. В рамках забезпечення технічного нагляду за відповідністю спортивною техніки 

та контролю за забезпечено безпекою та відповідністю транспортних засобів для 

автомобільного спорту забезпечено ліцензування виробників/установників каркасів 

безпеки, здійснюється затвердження сертифікатів каркасів безпеки, виготовлених та 

встановлених володарями ліцензії ФАУ, здійснюється перевірка відповідності та 

оформлення видачі Технічних паспортів для спеціальних транспортних засобів з 

автомобільного спорту. До переліку визнаних ФАУ виробників/установників каркасів 

безпеки включено 9 володарів ліцензій. 

 

5. Здійснення централізованого інформаційного забезпечення членів Федерації 

довідковими, консультативними, методичними матеріалами. 

 

5.1. Виконавчою дирекцією ФАУ забезпечується функціонування та здійснюється 

поточне інформаційне забезпечення діяльності ФАУ, на сайті ФАУ www.fau.ua та 

сторінках у соціальних мережах facebook, youtube, twitter розміщується та постійно 

поновлюються тексти всіх регламентуючих документів та інформаційних матеріалів 

про діяльність органів ФАУ. 
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5.2. На офіційному сайті FAU опубліковано та оповіщено в соціальних мережах 

більше 350 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. 

 

6. ОКРЕМІ ЗАХОДИ В РАМКАХ ВИКОНАННЯ СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ ФАУ 

 

21 грудня 2019 року в Колонній залі Київської міської ради відбулася традиційна 

Урочиста церемонія нагородження переможців та призерів Чемпіонатів, Кубків України 

та національних серій з автомобільного спорту 2019 року.  

Враховуючи карантинні обмеження нагородження за підсумками спортивного 

сезону 2020 було перенесено на 2021 рік. 

У 2019 році вперше ФІА було започатковано проведення комплексного змагання 

з різних дисциплін автоспорту серед Національних команд, які формують національні 

федерації члени FIA – Всесвітні автоспортивні ігри (FIA Motorsport Games 2019), які 

проходили 31.10…03.11.2019 року на автодромі Валлелунга, Рим, Італія. 

До програми Ігор було включено наступні види змагань: 

Кільцеві гонки: GT Cup, F4 Cup, Touring Car Cup; 

Дріфтинг: Drifting Cup; 

Картинг-слалом: Karting Slalom Cup на електричних картах; 

Цифрові кільцеві гонки: Digital Cup - Grand Turismo Sport platform. 

Першість серед Національних команд визначалась як окремо у кожному виді 

змагань, так і за підсумками виступів у всіх видах програми. 

В іграх було представлено команди 51 країн, представлених у ФІА.  

До складу Національної команди України, створеної ФАУ для участі у Іграх за 

результатами відкритого конкурсу у двох дисциплінах: Drifting Cup та Karting Slalom Cup. 

У Karting Slalom Cup Україну представляли 16-річна Вероніка Кононенко та 15-

річний Георгій Красько.  

В дисципліні Drifting Cup змагатиметься титулований Дмитро Іллюк. 

В результаті змагань першу золоту медаль Ігор виборов одесит Дмитро Іллюк. 

За результатами Ігор Україна посіла 3 місце у командному заліку.   

 

Всесвітні ігри 2020 року було перенесено та вони відбудуться 27-30.10.2021 року у 

Марселі, Франція. 

Цього разу Всесвітні автоспортивні ігри ФІА включатимуть 18 дисциплін: 

Кільцеві гонки: GT, Touring Car, Endurance, GT Sprint, F4,  

Цифрові кільцеві гонки, Картинг Sprint Sr., Sprint Jr., Endurance,  

Автослалом на електромобілях, Картинг-слалом на електричних картах;  

Дріфтинг, Ралі: Rally2, Rally4, Historic Rally, Historic Regularity Rally,  

Автокрос: Cross Car Jr., Cross Car Sr. 

 

Відповідно до рішення Президії ФАУ сформовано оргкомітет по підготовці участі 

національної команди у Всесвітніх іграх ФІА 2021 та розпочато процес відбору 

учасників.   

Продовжується оптимізація діяльності Виконавчої дирекції ФАУ, врегульовано 

заборгованості перед ФІА по членським внескам,  забезпечено оптимізацію офісу 

ФАУ з метою зменшення витрат на його утримання та ведуться роботи по оновленню 

сайту. 

Розпочато роботи по запровадженню цифрових ліцензій ФАУ, можливостей для 

вступу та отриманню ліцензій ФАУ в режимі онлайн, запроваджено систему онлайн 

тестування на знання НСК ФАУ та Правил Чесної Гри ФАУ.  


