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РЕЄСТРАЦІЇ УЧАСНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ФАУ
У СФЕРІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КІТЗ ФАУ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Порядок реєстрації учасників діяльності ФАУ у сфері відповідальності КІТЗ
ФАУ (далі – Порядок) затверджено на виконання п.1.6. Положення про Комісію
Автомобільної Федерації України з питань історії автомобілізації та історичних
транспортних засобів (далі – Положення про КІТЗ ФАУ) та встановлює порядок реєстрації
членів ФАУ та організацій-партнерів ФАУ в якості зареєстрованого учасника діяльності
КІТЗ ФАУ (далі – Учасник КІТЗ ФАУ).
1.2. Термін чинності статусу Учасника КІТЗ ФАУ - 24 місяці з дня рішення про
реєстрацію, але не може бути більше терміну чинності членської картки ФАУ або договору
між ФАУ та організацією-партнером ФАУ.
1.3. Статус Учасника КІТЗ ФАУ є добровільним та підтверджується записом у Реєстрі
зареєстрованих учасників діяльності КІТЗ ФАУ (далі – Реєстр Учасників КІТЗ ФАУ) та
підтверджується Витягом з Реєстру Учасників КІТЗ ФАУ, форма якого встановлюється
Виконавчою дирекцією ФАУ за погодженням з КІТЗ ФАУ.
1.4. Права та обов’язки Учасника КІТЗ ФАУ визначаються Статутом ФАУ, Положенням
про КІТЗ ФАУ та цим Порядком.
1.5. Організації-партнери ФАУ здійснюють свою діяльність в якості Учасника КІТЗ ФАУ
через представників, які мають письмові повноваження у відповідності до установчих
документів Організації-партнера.
2. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКА КІТЗ ФАУ
2.1. Учасником КІТЗ ФАУ може бути будь-який член ФАУ або організація-партнер ФАУ
- які здійснюють діяльність з для досягнення мети і виконання статутних завдань ФАУ
щодо історичних досліджень та заходів з історичними автомобілями в сфері
відповідальності КІТЗ ФАУ та зареєстровані згідно цього Порядку.
2.2. Член ФАУ або організація-партнер ФАУ, які бажають зареєструватись Учасником
КІТЗ ФАУ, подають до Виконавчої дирекції ФАУ реєстраційну заяву встановленої
Виконавчою дирекцією ФАУ за погодженням з КІТЗ ФАУ форми.
До реєстраційної заяви додається:
- рекомендація члена КІТЗ ФАУ (далі – Рекомендація) - не менше ніж від 3 (трьох)
членів КІТЗ ФАУ, яку укладено з дотриманням вимог п.п. 2.3., 2.4. цього Порядку;
- підтвердження наявності чинної на день подання заяви Членської карти ФАУ (для
членів ФАУ);
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Для організацій-партнерів ФАУ подається також підтвердження наявності чинного
Договору про партнерство з ФАУ та повноважень особи, що підписала реєстраційну заяву.
Виконавча дирекція ФАУ невідкладно передає реєстраційну заяву з додатками Голові
КІТЗ ФАУ або особі, уповноваженій КІТЗ ФАУ, для прийняття рішення КІТЗ ФАУ.
2.3. Член КІТЗ ФАУ може на свій розсуд надати Рекомендації у довільній формі, яка
повинна містити особисте підтвердження членом КІТЗ ФАУ наявності успішної та
результативної діяльності заявника яка відповідає одному з критеріїв, що входять у сферу
відповідальності КІТЗ ФАУ, в тому числі:
а) заявник є в складі КІТЗ ФАУ або у складі Комітетів КІТЗ ФАУ;
б) заявник фахівець експертній оцінці історичних транспортних засобів;
в) заявник має особистий досвід в організації заходів, фестивалів, виставок, змагань
для історичних транспортних засобів;
г) заявник фахівець в реставрації історичних транспортних засобів;
д) заявник має особистий досвід в колекціонуванні історичних транспортних засобів,
профільній музейній діяльності;
е) заявник докладає зусилля в сфері популяризації завдань КІТЗ ФАУ в ЗМІ, без
використання інформації, що дискредитує діяльність КІТЗ ФАУ;
є) заявник є засновником, керівником або членом керівних органів у легалізованих
організаціях, статутна діяльність яких відповідає сфері діяльності КІТЗ ФАУ;
ж) заявник фахівець у розробці теоретичних засад чи дослідженні історії
автомобілізму або руху шанувальників історичних транспортних засобів.
Член КІТЗ ФАУ згідно Статуту ФАУ та Положенню про КІТЗ ФАУ персонально
відповідає за достовірність наданої у Рекомендації інформації.
2.4. Заявник також повинен особисто підтвердити. що він відповідає одному з
критеріїв
а) заявник має стаж участі у русі історичних транспортних засобів не менше трьох
років;
б) заявник має не менше 2-х історичних транспортних засобів.
2.5. Член КІТЗ ФАУ може на свій розсуд надати Рекомендації у довільній формі, яка
повинна містити особисте підтвердження членом КІТЗ ФАУ наявності успішної та
результативної діяльності організації-партнера ФАУ яка відповідає одному з критеріїв,
що входять у сферу відповідальності КІТЗ ФАУ, в тому числі:
в) організація має досвід в організації заходів, фестивалів, виставок, змагань для
історичних транспортних засобів не менш одного року;
г) організація фахівець в реставрації історичних транспортних засобів не менш одного
року;
д) організація має досвід у профільній музейній діяльності не менш одного року;
2.6. Виконавча дирекція ФАУ за погодженням з КІТЗ ФАУ може встановлювати типову
форму Рекомендації.
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2.7. КІТЗ ФАУ розглядає подану реєстраційну заяву на їх відповідність вимогам цього
Порядку та не пізніше 30 календарних днів, в порядку, встановленому Положенням про
КІТЗ ФАУ, приймає одне з таких рішень:
- зареєструвати заявника Учасником КІТЗ ФАУ;
- повернути подану реєстраційну заяву для доопрацювання;
- відмовити заявнику в зв’язку з невідповідністю поданих документів вимогам
Порядку;
- відмовити заявнику в зв’язку з висловленням КІТЗ ФАУ недовіри заявнику.
2.8. Відповідно до рішення КІТЗ ФАУ Виконавча дирекція ФАУ направляє заявнику:
- Витяг з Реєстру Учасників КІТЗ (підтвердження позитивного рішення про
реєстрацію);
- Інформацію про рішення КІТЗ ФАУ про відмову в реєстрації.
2.9. Статус Учасника КІТЗ ФАУ припиняється у випадку:
а) припинення членства ФАУ;
б) закінчення дії договору між ФАУ та організацією-партнером ФАУ;
в) припинення юридичної особи (відміна легалізації) організації-партнера ФАУ;
б) закінчення терміну, встановленому п.1.2. цього Порядку;
в) рішення КІТЗ ФАУ про припинення статусу при недотриманні Учасником КІТЗ ФАУ
Статуту ФАУ або Положення про КІТЗ ФАУ;
в) подання Учасником КІТЗ ФАУ заяви про припинення статусу.
2.10. Інформація про рішення КІТЗ ФАУ щодо статусу Учасника КІТЗ ФАУ протягом
п’яти робочих діб з дня прийняття рішення подається Головою КІТЗ ФАУ або
уповноваженою КІТЗ ФАУ особою до Виконавчої дирекції ФАУ для внесення відповідних
змін до Реєстру Учасників КІТЗ ФАУ.
3. РЕЄСТР УЧАСНИКІВ КІТЗ ФАУ
3.1. З метою забезпечення обліку Учасників КІТЗ ФАУ, виконання вимог Положення
про КІТЗ ФАУ щодо формування складу Конференції КІТЗ ФАУ та дотримання
законодавства про захист персональних даних, Виконавча дирекція ФАУ утворює та
забезпечує ведення Реєстру Учасників КІТЗ ФАУ.
3.2. Реєстр Учасників КІТЗ ФАУ є складовою Реєстру Членів ФАУ та Переліку партнерів
ФАУ, який ведеться Виконавчою Дирекцією ФАУ. Порядок доступу до інформації Реєстру
членів ФАУ встановлюється Положенням про облік членів ФАУ.
4. ОСОБЛИВІ УМОВИ
4.1. Виконавча дирекція ФАУ інформує КІТЗ ФАУ про припинення членства ФАУ
Учасником КІТЗ ФАУ та/або про його виключення з реєстру Учасників КІТЗ ФАУ.
4.2. Особа, статут Учасника КІТЗ ФАУ якої було припинено, має право подати заяву на
реєстрацію Учасником КІТЗ ФАУ на загальних підставах.
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6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКА КІТЗ ФАУ
5.1. Учасник КІТЗ ФАУ має пріоритетне право брати участь у всіх заходах, які
проводяться КІТЗ ФАУ, включені у Календарний план КІТЗ ФАУ, отримувати інформацію
про діяльність КІТЗ ФАУ та участь у засіданнях КІТЗ ФАУ за запрошенням Голови КІТЗ ФАУ
з правом дорадчого голосу.
Додатки:
1. п. 1.3.: форма 1_кітз - «Витяг з Реєстру Учасників КІТЗ ФАУ».
2. п. 2.2.: форма 2_кітз – «Реєстраційна заява Учасника КІТЗ ФАУ».
3. п. 2.6.: форма 3_кітз – «Рекомендація для реєстрації Учасника КІТЗ ФАУ».
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