
City of Portland Uniform Public Records Request Form 
Бланк запиту на публічні записи в місті Портленд 

Останнє оновлення: вересень 2018 р 
Ukrainian 

Сторінка 1 з 2 

CITY OF PORTLAND 
БЛАНК ЗАПИТУ НА ГРОМАДСЬКІ АРХІВИ 

Дата запиту: _____________ 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАЯВНИКА 

Ім'я: ______________________________________________________________________ 

Поштова адреса: ____________________________________________________________ 

Місто, штат, індекс: _____________________________   Домашній телефон: __________________ 

Адреса ел. пошти: ________________________________   Факс: ________________________ 

Переважний спосіб зв'язку:          пошта           телефон            ел.пошта           факс 

ДЕТАЛІ ЗАПИТУ 

1. Чи пов'язаний цей запит з судовим процесом, в який залучене місто Портленд? ______________

Якщо "так", введіть назву справи, судовий номер у книзі записів або іншу ідентифікаційну інформацію: 
______________________________________________ 

2. Чи пов'язаний цей запит з повідомленням про делікатні позови, де фігурує місто Портленд? _____________

Якщо "так", введіть ім'я заявника і, якщо відомо, дату інциденту: 
___________________________________________ 

3. Якщо ви відповіли "так" на запитання 1 або питання 2, чи робите ви цей запит від сторони, яка бере участь в
судовому процесі або делікатному позові? _____________

ПРИМІТКА:  Якщо "так", введіть "Управління міського прокурора" для питання 4 в додаток до будь-
якого іншого використовуваного бюро.  Це вимагається законом штату (ORS 192.314(2)(a)). 

4. Бюро або управління, якщо відомо (копія цієї форми повинна бути представлена в кожному з них):
_________________________________________________________________________

5. Зменшення зборів або відмова можливі, якщо виконавець визначить, що цей запит робиться, насамперед, в
інтересах суспільства.  Будь ласка, дайте відповіді на такі запитання: а) Як ви або ваша організація збираєтесь
використовувати інформацію? b) Яку користь ця інформація принесе широкому загалу? c) Як ви або ваша
організація збираєтесь розповсюджувати інформацію серед широкого загалу?
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6. Чи має цей запит відношення до обліку кадрів? ________

ПРИМІТКА:  Якщо "так", додайте, будь ласка, підписану відмову від працівника.

Я хотів би перевірити архіви. Я хотів би, щоб були зроблені фотокопії і 
відправлені мені. 

Я хотів би, щоб були зроблені 
електронні копії і відправлені мені. 

Я хотів би, щоб були зроблені фотокопії і 
залишені для мене, щоб я міг забрати їх. 

ОПИС АРХІВІВ, НА ЯКІ ПОДАЛИ ЗАПИТ 

При описі запитуваних матеріалів, будь-ласка, опишіть наступне максимально детально: 

• Тип документа • Назва
• Дата • Адреса будь-якого об'єкта нерухомості, що є предметом спору
• Автор • Предмет

ПРИМІТКА:  При необідності, можуть бути використані додаткові матеріали. 

Опис: 

• Міська влада дасть відповідь на ваш запит якомога швидше і без необґрунтованої затримки.
• Якщо передбачувані витрати, пов'язані з виконанням вашого запиту перевищують 25 доларів США, міська влада

повідомить вам про витрати і попросить підтвердження перед початком роботи.Звіти "Поліція" вимагають 30
доларів США на строк до 10 сторінок і 2 долари на кожну додаткову сторінку, якщо ви не маєте права на
звільнення від сплати.

• Якщо орієнтовна вартість послуг перевищує 25 доларів США, може знадобитися 50% авансу для початку роботи.
• Потрібна повна оплата загальної суми понесених витрат до того, як публічні записи можуть бути перевірені або

видані копії.
• ПРИМІТКА: Матеріали будуть надані англійською мовою.

Я ПРОЧИТАВ І ЗГІДНИЙ ДОТРИМУВАТИСЯ ЗАЗНАЧЕНИХ ВИЩЕ УМОВ, а надалі згоден виплатити вартість за 
виконання цього запиту про громадскькі архіви відповідно до умов, викладених вище. У ці витрати може входити 
вартість пошуку записів, перегляду записів, щоб скомпонувати матеріал, на який поширюється вилучення, контролю 
над вивченніям архівів, копіювання архівів, завірення архівів і пересилка архівів поштою. Я згоден оплатити 
максимум 25 доларів США без подальшого підтвердження. 

______________________________________     _____________________ 
Підпис заявника       Дата 

8. Як ви хочете, щоб цей запит був виконаний?

7. Виберіть одне з наступних тверджень для імміграційних цілей:

 Цим я підтверджую, що РОБЛЮ цей запит з
метою виконання федерального законодавства про
імміграцію.

 Цим я підтверджую, що НЕ РОБЛЮ цей запит з
метою виконання федерального законодавства про
імміграцію. (Виберіть цей варіант, якщо робите запит
щодо записів про себе для власної імміграційної заяви)
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