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Орендодавець виставив
мене за двері

 Прочитайте цей документ, лише якщо живете в штаті Вашингтон.
 Усі інформаційні листки, на які ми залишили тут посилання, можна
знайти на вебсайті WashingtonLawHelp.org.
 Закони про виселення й способи врегулювання судами кризи,
спричиненої COVID-19, можуть швидко змінюватися й відрізнятися
залежно від вашого місця проживання. Отримайте останню
інформацію й дізнайтеся про допомогу у зв’язку з виселенням, що
надається у вашому районі, на вебсайті WashingtonLawHelp.org.

Чи слід мені читати цей документ?
Прочитайте цей документ, якщо ви орендуєте квартиру або будинок і
орендодавець замінив замки, щоб ви не могли зайти, а ви не планували
виселятися. Окрім того, ви маєте одразу звернутися за правовою
допомогою. Див. контактну інформацію нижче.

Про що я дізнаюся?
 Чи може орендодавець виставляти вас за двері орендованого житла та
за яких умов.
 Що ви можете зробити, якщо орендодавець виставить вас за двері.
 Де отримати правову допомогу.

Чи має право орендодавець виставити мене за двері?
Лише якщо ви припинили сплачувати орендну плату й виселилися, не
попередивши орендодавця (це називається покинути орендоване житло), або
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шериф реалізував постанову суду (що називається наказ про реституцію)
про ваше виселення.
Орендодавець не має права змінювати чи додавати замки або будь-яким
чином перешкоджати вашому входу до орендованого житла. Якщо ви
прострочили терміни внесення орендної плати, комунальних платежів або
інших зборів, це не має значення.
 Зателефонуйте секретарю місцевого Вищого суду. Переконайтеся в
тому, що орендодавець не подав на вас позов про виселення. Якщо
орендодавець подав позов і ви вважаєте, що він не вручив вам
папери із судової справи, одразу зверніться за правовою допомогою.
Якщо орендодавець виставить вас за двері, ви можете подати на нього позов
до суду. Якщо ви доведете, що виставлення за двері було незаконним, суд має
видати наказ про виплату вам компенсації орендодавцем. Можливо, залежно
від кількості вимог у вашому позові, вам допоможе інформація, наведена в
статті Як подати позов до суду дрібних позовів?
 Ви не можете подавати позов до суду дрібних позовів із наміром
отримати постанову суду про дозвіл на повернення до орендованого
житла. Зверніться до адвоката.

Чи може орендодавець припинити надання комунальних
послуг?
Лише для виконання ремонту. Орендодавець не може припинити надання
комунальних послуг із причини того, що ви прострочили терміни внесення
орендної плати, або з метою змусити вас виселитися.
 Якщо особові рахунки на комунальні послуги оформлені на ім’я
орендодавця, він не має права припинити сплачувати рахунки з
метою зупинити надання комунальних послуг. Прочитайте статтю
Орендодавець припинив надання мені комунальних послуг!
Якщо орендодавець припинить надання вам комунальних послуг, ви можете
подати на нього позов до суду. Суддя може прийняти рішення про
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відшкодування вам до 100 дол. США за кожен день, коли ви не мали змоги
користуватися комунальними послугами.

Орендодавець подав проти мене позов про виселення та
отримав наказ про реституцію. Я не можу забрати всі свої
речі до кінцевого терміну, зазначеного в наказі.
У разі вашої відсутності орендодавець під наглядом шерифа може винести
ваші речі. Ви можете подати орендодавцю письмове прохання про зберігання
ваших речей не пізніше ніж через три дні після отримання наказу про
реституцію. Після цього орендодавець мусить зберігати всі ваші речі. Окрім
того, орендодавець мусить зберігати ваші речі, якщо знає, що ви маєте
обмежені можливості, через які не можете подати йому прохання про
зберігання ваших речей.
 Зазвичай ви мусите сплачувати витрати на перевезення й зберігання,
щоб повернути своє майно.
Якщо ви виступаєте проти зберігання, орендодавець не може зберігати
ваші речі. Зазвичай орендодавець залишає речі на пішохідній доріжці або на
стоянковій смузі.

Поки мене не було, орендодавець забрав мої речі. Він не
хоче їх повертати. Що мені робити?
Напишіть орендодавцю. Відправте лист про те, що ви не покидали
орендоване житло (якщо це правда) і що ви плануєте продовжити в ньому
жити (якщо це правда). Збережіть копію листа для свого архіву. Можна
використовувати зразок листа, наведений у кінці цього документа.
Подбайте про те, щоб у вас була можливість довести отримання орендодавцем
цього листа. Приведіть із собою свідка, який не проживає в орендованому
вами житлі, або надішліть рекомендований лист із повідомленням про
вручення й простий лист.
Якщо ви не повернете свої речі після відправлення листа, зателефонуйте до
поліції. Якщо ви надішлете письмову вимогу про повернення ваших речей,
орендодавець муситиме їх віддати.
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 Орендодавець може відмовитися повертати ваші речі, доки ви не
відшкодуєте йому витрати на їх перевезення та зберігання, але лише
за умови, що він законно вивіз їх.
Ви можете звернутися до суду з метою примусити орендодавця повернути
вам ваші речі. Якщо ви виграєте справу, суддя може прийняти рішення про
відшкодування вам до 10000 дол. США.

Чи може орендодавець продати мої речі?
Лише якщо ви покинули орендоване житло й залишили свої речі або якщо
орендодавець виселив вас після отримання наказу про реституцію й ви не
подавали йому письмове прохання про зберігання своїх речей. Якщо ви проти
того, щоб орендодавець зберігав ваші речі, орендодавець мусить покласти
ваші речі на найближчий об’єкт державної власності.
Якщо ваші речі коштують більше 250 дол. США, орендодавець мусить
відправити письмове сповіщення на вашу останню відому адресу за 30 днів до
продажу. Якщо ваші речі коштують менше 250 дол. США, орендодавець
мусить відправити письмове сповіщення за сім днів до продажу.
Орендодавець, який заробить від продажу більше грошей, ніж ви йому винні,
мусить зберігати для вас різницю протягом одного року з дати продажу.
Протягом зазначеного часу ви можете вимагати повернення вам коштів.
Орендодавець не може вимагати від вас сплатити заборговану орендну плату
в обмін на повернення вам ваших речей. Але орендодавець, який продав ваші
речі, може зарахувати отримані від продажу кошти в рахунок сплати орендної
плати або інших витрат, які ви заборгували.
 Якщо ваші речі коштують двісті п’ятдесят доларів або менше,
орендодавець може продати всі речі або позбутися їх, окрім
особистих паперів, сімейних фотографій і сувенірів.

Отримання правової допомоги
 За межами округу Кінг телефонуйте на гарячу лінію служби CLEAR за

номером 1-888-201-1014 у будні з 9:15 до 12:15.

 В окрузі Кінг телефонуйте за номером 211 у будні з 8:00 до 18:00. У службі

211 визначать вашу проблему й направлять вас до відповідної
організації, що надає правові послуги.
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 Люди похилого віку (60 років і старше) також можуть телефонувати до

служби CLEAR*Sr за номером 1-888-387-7111 (у всьому штаті).

 Окрім того, можна подати заяву в Інтернеті до служби CLEAR*Online:

nwjustice.org/get-legal-help.

У цій публікації надано загальну інформацію про ваші права та обов’язки.
Вона не замінює конкретних юридичних консультацій.
© Northwest Justice Project, 2021. 1-888-201-1014.
(Дозвіл на копіювання та розповсюдження надається мережі Alliance for Equal Justice та
фізичним особам лише для використання в некомерційних цілях.)
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__________________[date/дата]
_____________________________ [name of landlordім’я орендодавця]
_____________________________ [landlord street address/вулиця орендодавця]
_____________________________ [city, state, zip code/місто, штат і поштовий
індекс орендодавця]
Dear/Шановний(-а) ________________________[landlord/ім’я орендодавця]!
I am writing about the apartment/house I rent from you at/Я пишу Вам із приводу
квартири (будинку), яку я орендую у Вас за адресою
______________________________________________ [your address/ваша адреса].
On or about_______________ [date you were locked out/дата, коли вас виставили
за двері] you and your agents excluded me from the rental by/або приблизно в цей
день Ви й Ваші агенти не пустили мене до орендованого житла:
☐ locking me out and/or виставили мене за двері; і (або)
☐ calling the Sheriff to have me removed and/зателефонували шерифу з
метою виселити мене; і (або)
☐ other/в інший спосіб: _____________________________________________
You have no court order or Writ of Restitution permitting these actions.
Ви не маєте постанови суду або наказу про реституцію, які б дозволяли такі дії.
The Residential Landlord-Tenant act, Ch. 59.18 RCW, and the unlawful detainer statute,
Ch. 59.12 RCW make self-help evictions illegal. Your conduct violates the law.
Згідно із Законом про власника-орендодавця та орендаря, глава 59.18 RCW, і
статутом про незаконний арешт майна, глава 59.12 RCW, самочинне виселення є
незаконним. Ваша поведінка порушує закон.
Please note/Зверніть увагу:
☐ I have not abandoned the place/мною не було покинуте орендоване
житло;
☐ have no intention of abandoning the place/я не маю намірів покидати
орендоване житло.
I have been denied access to my residence since/Мене було позбавлено доступу до
орендованого житла починаючи з ______________ [date/дата].
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I am worried that you have allowed unauthorized people to enter the place and remove
my things. I will consider you responsible for any loss or damage to my property that
occurs before you return it. Please consider this letter a demand upon you to restore
immediate possession of the residence to me.
Я хвилююся через те, що Ви дозволили неуповноваженим особам увійти до
орендованого житла й винести мої речі. Я буду вважати Вас відповідальною
особою за будь-які збитки або пошкодження, завдані моєму майну до того, як Ви
його повернете. Будь ласка, уважайте цей лист вимогою до Вас повернути мені
права на негайний вступ у володіння орендованим житлом.
Please call at once at /Будь ласка, одразу ж зателефонуйте за номером
__________________ [your phone number/ваш номер телефону], so we can work
out how you will get the new key to me/щоб ми могли домовитися про те, у який
спосіб Ви можете надати мені нові ключі.
If you do not give me immediate access to the apartment/house, I will seek assistance
from the County Sheriff and/or the Superior Court to get back possession of the
apartment/house.
Якщо Ви не надасте мені негайний доступ до квартири (будинку), я звернуся за
допомогою до шерифа округу та (або) Вищого суду, щоб повернути права на
володіння квартирою (будинком).
Thank you for your cooperation.
Дякую за співпрацю.
Sincerely/З повагою,
_______________________
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