
10+
офіційних

звернень до

органів влади

190+
посилань ЗМІ

на коментарі

ФАУ

6
постанов КМУ

прийнято 

за сприяння ФАУ

Підтримка електромобільності 

та високотехнологчного виробництва в Україні.

GR (зв'язки з державними органами влади)

Вирішення питань та співпраця з членами ФАУ,

ФРУ та учасниками автомобільної галузі.

ER (комунікація з членами і партнерами)

Статистика та аналітика, законодавчі новини,

дайджест, коментарі ЗМІ.

PR (інформаційна діяльність)

Коротко про основні результати у сфері GR та PR.

КЛЮЧОВІ ЦИФРИ

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

ФЕДЕРАЦІЯ
АВТОПРОМУ УКРАЇНИ

Ми маємо бути готові будь-якої миті

відбудовувати економіку, країну, тому що

людям потрібні робочі місця. Ми повинні

бути сильнішими.

Олег Боярин, Голова ФАУ

Неприбуткова організація, 

яка об’єднує організації 

роботодавців автомобільної галузі.

Про нас

Дата офіційної реєстрації: 

28 травня 2013 року

Голова Федерації: 

Олег Петрович Боярин

8
організацій

23
підприємства

5 тис.
робітників 

у компаніях-членах

fra.org.ua

вул. М. Коцюбинского, 1, 

Київ 01030

info@fra.org.ua

facebook.com/UAFed

Звіт за 2022 рік

Засідання Конференції та Президії, робота

Ревізійної комісії, виконання статутних завдань.

Операційна діяльність

https://fra.org.ua/
https://www.facebook.com/UAFed/


Офіційна позиція ФАУ

Офіційна позиція ФАУ

Збірник законодавчих новацій

10+ аналітичні матеріали (інтерв'ю,

дайджест, позиції)

120+ інформаційних матеріалів

(інфографіка, статистика, цифра дня)

65+ законодавчих матеріалів (огляд

законодавчих змін)

Протидія ввезенню

вживаних автомобілів

Інформаційна діяльність

та аналітика

Підготовка матеріалів з актуальних питань:

Активності воєнного часу

Діяльність в умовах воєнного стану у таких

напрямках:

Звіт за 2022 рік

ПИТАННЯ У ФОКУСІ

Підтримка розвитку

екологічного транспорту

Напрацювання законодавчих визначень  для

термінів електромобільності:

5+ звернень до органів влади

антипіар-кампанія (офіційні позиції та

публікації)

Сприяння поверненню до конкурентоздатних

для офіційного ринку умов розмитнення

автомобілів:

законопроєкт № 7434 (очікує першого

читання); 

підтримка альтернативного законо-

проєкту №8172 (очікує другого читання).

1/2 постанов прийнято, інша у процесі

Сприяння прийняттю постанов на виконання

законів №1660-IX та 1661-IX для стимулювання

виробництва електричного транспорту:

Напрацювання правок до Стратегії розвитку

індустріальних парків до 2030 року:

Підтримка

високотехнологічного

виробництва в Україні

Сприяння прийняттю постанов на виконання

законів № 2330-IX та 2331-IX про розвиток

індустріальних парків:

5/5 постанов прийнято 

5+ офіційних звернень до органів влади

Участь в обговореннях розвитку еко

індустріальних парків.

бронювання співробітників та визначення

критеріїв критично важливих підприємств;

релокація підпримств у більш безпечні

регіони;

гуманітарна діяльність

воєнна логістика.

Підтримка членів та

співпраця з партнерами

Оперативне інформування про законодавчі

зміни.

Консолідація позицій для звернення до

державних органів влади.

Інформаційна підтримка діяльності членів.

Комунікація з учасниками автомобільної

промисловості та суміжних галузей

https://fra.org.ua/uk/pc/priess-tsientr/ofitsial-nyie-soobshchieniia/novi-formuli-rozmitnennia-avtomobiliv-pozitsiia-fau
https://fra.org.ua/uk/pc/priess-tsientr/ofitsial-nyie-soobshchieniia/ofitsiina-pozitsiia-shchodo-strategiyi-rozvitku-industrialnikh-parkiv-v-ukrayini
https://view.genial.ly/6255669449ccc4001706be2e/guide-legislative-guide-ukraine-2022
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НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

ФЕДЕРАЦІЯ
АВТОПРОМУ УКРАЇНИ

Неприбуткова організація, 

яка об’єднує організації 

роботодавців автомобільної галузі.

Про нас

МІСІЯ

Бути рушійною силою розвитку,

підтримки та захисту інтересів

автомобільної галузі Україні.

ВІЗІЯ

Україна – потужний гравець

глобального автопрому.

fra.org.ua

вул. М. Коцюбинского, 1, 

Київ 01030

info@fra.org.ua

facebook.com/UAFed

план на 2023 рік

Підтримка розвитку індустріальних парків та

кластерів.

Дотримання критерію локалізації при публічних

закупівлях.

Сприяння пошуку інвесторів для України.

Підтримка підписання АСАА («промислового

безвізу»).

Підтримка членів

2

Моніторинг проблем та сприяння їх вирішенню.

Підтримка діяльності в умовах воєнного стану.

Відстоювання інтересів членів в органах влади.

Метчмейкінг, активна співпраця з ФРУ та

іноземними партнерами (ЕВА, АСЕА тощо).

Інформаційна підтримка.

Підтримка галузі

3
Підтримка промисловості 

Відстоювання інтересів виробників

автомобільного транспорту.

Підтримка виробництва електричного

транспорту. 

Сприяння дотриманню конкурентних умов для

офіційного автомобільного ринку.

Ініціювання відновлення екологічних вимог Євро

5,6 для вживаних легкових автомобілів.

Сприяння прийняттю та імплементації Стратегії

розвитку автомобільної промисловості.

https://www.facebook.com/UAFed/

