
Запит про надання даних обліку 
транспортного засобу / човна

ПРОЧИТАЙТЕ НАВЕДЕНУ НИЖЧЕ ІНФОРМАЦІЮ ПЕРШ НІЖ ПОДАТИ ЗАПИТ

Відділ реєстрації та розкриття інформації надає копії наявних документів і даних обліку. Ми не надаємо 
поточні свідоцтва на право власності або свідоцтва про реєстрацію. Також ми не надаємо послуги з 
оформлення посвідчень водія або свідоцтв на право власності.

Усі запити на відкриті дані обліку транспортного засобу й човна слід подавати за допомогою цієї форми 
на нашому порталі відкритої документації (https://wadolpublicrecords.nextrequest.com). Ми не надаємо 
документи за телефонними запитами у DOL (Department of Licensing). Якщо вам потрібна інформація 
про декілька траспортних засобів або човнів, використовуйте для цього одну форму запиту й зазначте 
всі траспортні засоби або човни на окремому аркуші паперу.

Не до кінця заповнені або непідписані форми не братимуться до уваги.

НЕ подавайте цю форму, якщо вам…
• потрібне сприяння з оформлення права власності або посвідчення водія.

• Для отримання або заміни права власності, реєстрації, табличок або номерних знаків відвідайте
сайт dol.wa.gov, відділ реєстрації транспортних засобів, або зверніться до нашого центру
обслуговування громадян за номером 360.902.3770

• З приводу питань, пов’язаних із посвідченням водія, відвідайте сайт dol.wa.gov або зверніться до
нашого центру обслуговування громадян за номером 360.902.3900;

• потрібні дані технічного обслуговування транспортного засобу або човна або підтвердження
страхування (DOL не веде таку документацію);

• потрібна інформація про покинуті або незаконно залишені транспортні засоби або човни:
ви не можете продавати або привласнювати транспортні засоби або човни, які ви знайшли або які
були покинуті на вашій території чи в іншому місці, а DOL не зможе надати вам інформацію про
їхнього власника.
• Транспортні засоби: зателефонуйте до ліцензованої служби евакуації автомобілів для вилучення.
• Човни: зверніться за вказівками до місцевого правоохоронного органу;

• потрібні документи на транспортні засоби або човни, які не перебувають у вашому розпорядженні,
які вам не належать і ніколи не належали.

Розкриття інформації дозволяється за певних умов, визначених наведеними нижче законодавчими актами:
• Федеральний закон про захист конфіденційності водіїв від 1994 р. – 18USC2721-2725;
• Закони штату Washington RCW 42.56, 46.12.635, 46.12.640, WAC 308-10-075 та WAC 308-93-087.
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Лише для перевірки

Запит про надання даних обліку транспортного 
засобу / човна

Використовуйте цю форму для подання запиту про надання копій даних 
обліку транспортних засобів, мотоциклів, снігоходів, автобудинків, 
житлових трейлерів і причепів, якими ви володієте або володіли.
• Для отримання або заміни права власності, реєстрації, табличок

або номерних знаків відвідайте сайт dol.wa.gov.
• Для отримання допомоги з питань права власності та посвідчення водія зверніться до місцевого

окружного аудитора або до місцевого відділу реєстрації транспортних засобів.
• Якщо вам потрібна додаткова допомога, зверніться до служби підтримки клієнтів за номером 360-902-3770.
Запити від громадян і урядових установ 
БЕЗКОШТОВНІ
Заповніть цю форму та надішліть її поштою або 
пропустіть цю форму і скористайтеся онлайн-порталом. 
Запити опрацьовуються в порядку надходження.

Запити від компаній – 2,00 дол. США за кожну 
довідку або документ
Заповніть і підпишіть цю сторінку, додайте всі необхідні 
документи й подайте її в один із зазначених нижче способів.

Після опрацювання вашого запиту ви отримаєте рахунок-фактуру з інструкціями щодо оплати.
Портал відкритої документації 
(найшвидший спосіб)
Увійдіть на сайт за посиланням:
wadolpublicrecords.nextrequest.com

Поштою
Vehicle/Vessel Records Disclosure Unit
Department of Licensing
PO Box 2957
Olympia, WA 98507

Ваша інформація
ВПИШІТЬ ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ або НАДРУКУЙТЕ своє ім’я 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Назва компанії / установи / юрисдикції, 
якщо застосовно

Номер CPS, якщо 
застосовно

Поштова адреса (обов’язково) Місто Штат Поштовий індекс

10-значний телефонний номер Спосіб надання інформації 
 Портал  Пошта США

Адреса електронної пошти потрібна для облікового запису на порталі

Дані транспортного засобу / човна
Рік Виробник Модель № державної реєстрації  Ідентифікаційний № транспортного 

засобу / човна (VIN / HIN)

Дайте відповіді на ці запитання
1. Чи транспортний засіб або човен перебуває у вашому розпорядженні? . . . . . . . . . . . . . . . . .  Так  Ні

Якщо так, то як він до вас потрапив? 
2. Ім’я та прізвище власника, адреса, якщо відома
3. Яка інформація вам потрібна? (Для житлових трейлерів вказати розмір, VIN, місцезнаходження

або власника / адресу, якщо відома)  Сповіщення про продаж від продавця  Поточний власник 
 Історія права власності

Або опишіть, яка інформація вам потрібна:

4. Як ви використовуватимете цю інформацію?

Засвідчення підписом (обов’язково)
Підписавшись чи вписавши своє ім’я, ви засвідчуєте, що вищевикладена інформація є правдивою і точною.

Дата і місце (округ) підписання Підпис особи або представника

Розкриття даних обліку транспортних засобів регулюється Федеральним законом про захист конфіденційності водіїв (Federal 
Driver Privacy Protection Act, DPPA) 18 U.S.C. § 2721 і подальші пункти. Розкриття даних обліку транспортних засобів і човнів 
також регулюється законами штату Washington RCW 46.12.635, 46.55 і WAC 308-10-075. Запити можуть повністю або частково 
відхилятися, а персональні дані та інформація, яка дозволяє встановити особу, можуть видалятися.
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*** ОБОВ'ЯЗКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ / ОРГАНІЗАЦІЮ ***

Залежно від типу вашої компанії / організації разом із запитом потрібно подати таку інформацію: 
• Компанії, зареєстровані в штаті Washington, — додайте розбірливу копію своєї поточної ліцензії

на ведення діяльності.
• Компанії, зареєстровані поза межами штату Washington, — додайте розбірливу копію одного

з таких документів:
— поточна ліцензія на ведення діяльності;
—  довідка, підписана власником або уповноваженим представником, у якій вказується, що ви є їхнім

представником. У довідці слід зазначити ваш федеральний ідентифікаційний номер роботодавця 
(Federal Employer Identification Number, EIN) або федеральний ідентифікаційний номер платника 
податку (Federal Tax Identification Number, TIN).

• Неприбуткова організація або корпорація — додайте розбірливу копію одного з таких документів:
— ваш статут, поданий до офісу секретаря штату;
— довідка про ваш пільговій податковий статус, (501)(c)(3), видана Податковим управлінням США.

• Експортер/експедитор — додайте розбірливі копії:
— поточної ліцензії на ведення діяльності;
— заставної;
— підписаного документу, який уповноважує вас діяти від імені покупця.

• Адвокат — додайте розбірливу копію вашого поточного посвідчення адвоката або підтвердження
поточного / чинного статусу ліцензії адвоката у вашому штаті.

• Приватний детектив — додайте розбірливу копію вашої поточної ліцензії приватного детектива.

Ви не можете використовувати персональні дані, які містяться в даних обліку транспортного засобу або 
човна, як контактну інформацію в ділових цілях та з власної ініціативи. Контакти в ділових цілях з власної 
ініціативи ― це контакти, метою яких є продаж або сприяння продажу товарів або послуг особі, чиє ім’я 
міститься в інформації, яка розкривається. RCW 46.12.635(1)(c).
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