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Я проживаю на стоянці для 
пересувних/модульних 
будинків. Чи може власник 
стоянки/орендодавець підняти 
орендну плату, і на стільки?  

 Ця інформація передбачена для вас, лише якщо ви проживаєте у штаті 

Вашингтон. 

 Законодавство щодо виселення з житла продовжує змінюватися. Ви 

можете прочитати про останні зміні у законодавстві за наступним 

посиланням WashingtonLawHelp.org/resource/eviction 

 Якщо ваш орендодавець погрожує вам виселенням, дзвоніть за 

номером 1-855-657-8387 АБО звертайтеся за допомогою онлайн 

nwjustice.org/apply-online. 

 Усі інформаційні листки, на які ми залишили тут посилання, можна 

знайти на вебсайті WashingtonLawHelp.org. 

Орендарі у штаті Вашингтон: прочитайте наступне! 

Мораторій на виселення у штаті Вашингтон втратив силу 30 червня 2021 

року. Під час дії мораторію орендодавцям у штаті Вашингтон не дозволили 

підвищувати орендну плату. Але тепер, коли мораторій більше не діє, 

орендарі можуть отримувати повідомлення про підвищення орендної плати, 

починаючи з 1 липня 2021 року. Читайте далі, щоб дізнатися, що говорить 

закон штату про підвищення орендної плати.  

Чи слід мені читати цей документ?  

Так, якщо ви володієте модульним чи пересувним будинком та орендуєте 

ділянку, де також орендують місце не менше двох модульних чи пересувних 

будинків або житлових фургонів, що встановлено на домкрати, чи трейлерів. 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/eviction?lang=UK
https://nwjustice.org/apply-online
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Ні, якщо ви орендуєте помешкання або не живете на стоянці пересувних 

будинків. Тоді це вас не стосується. Прочитайте Чи може мій орендодавець 

підвищите мені орендну плату? І на скільки?. 

 Відокремлена ділянка під розміщення модульних будинків чи 

стоянка пересувних будинків — це будь-яка ділянка землі, яка 

здається в оренду не менше як двом модульним чи пересувним 

будинкам або житловим фургонам, що встановлено на домкрати, чи 

трейлерам. 

Про що ви дізнаєтеся, прочитавши цю інформацію?  

 Чи може орендодавець підняти орендну плату і коли 

 Які у вас можуть бути варіанти допомоги та де отримати юридичну 

допомогу 

Я нещодавно отримав Повідомлення про підвищення 
орендної плати у 90-денний термін. Чи це законно? Чи може 
мій орендодавець підвищите мені орендну плату?  

Так, якщо ви отримали повідомлення про це 1 липня 2021 року або 

пізніше. Орендодавець повинен надати вам повідомлення щонайменше за 3 

місяці (90 днів) до підвищення орендної плати.  

 Якщо термін оренди складає один рік, орендодавець має право 

підвищити орендну плати тільки наприкінці терміну. RCW 59.20.090(2). 

Приклад: Термін вашої оренди закінчується 1 січня. Ваш орендодавець 

хоче підвищите орендну плату, починаючи з цього терміну.  

Орендодавець повинен вручити вам повідомлення до 1 жовтня.  

 Якщо ви орендуєте помешкання на щомісячній основі, 

орендодавець має право підвищити орендну плату наприкінці будь-

якого місяця, після вручення вам повідомлення за 3 місяці до дати 

підвищення. Приклад: Ваш орендодавець хоче підвищите орендну 

плату, починаючи з 1 жовтня. Орендодавець повинен був вручити вам 

повідомлення до 1 липня.  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/can-my-landlord-raise-my-rent
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/can-my-landlord-raise-my-rent
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/can-my-landlord-raise-my-rent
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.090
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Чи може мій орендодавець направити мені повідомлення 
про підвищення орендної плати через смс або електронною 
поштою?  

Ні. Повідомлення має бути написаним на папері. Ваш орендодавець не 

може просто надіслати вам смс повідомлення або електронний лист за 90 днів 

до того, як підвищить вашу орендну плату та вимагатиме сплатити нову суму.  

Я отримав повідомлення про підвищення орендної плати. 
Його вручили мені письмовим повідомленням лише за 30 
днів до підвищення. Чи потрібно мені у такому випадку 
платити нову суму? 

Закон штату RCW 59.20.090(2) чітко зазначає, що орендодавець повинен 

попередити вас за 3 місяці. Якщо ви отримуєте повідомлення про підвищення 

орендної плати, що дає вам менший термін, негайно зверніться до юриста. 

Контактна інформація наведена нижче.  

Я в середині терміну за договором оренди або письмовим 
договором з орендодавцем. Я щойно отримав повідомлення 
про підвищення орендної плати. Чи потрібно платити нову 
суму? 

Ні. Якщо ваш договір або письмовий договір оренди передбачав сплату певної 

суми орендної плати на місяць, ваш орендодавець не може намагатися 

підвищити вашу орендну плату посередині терміну дії договору. Ваш 

орендодавець повинен зачекати ще 3 місяці від закінчення терміну договору 

оренди.  

Приклад: Ваш контракт закінчується 31 грудня. Ваш орендодавець повинен 

повідомити вас до 1 жовтня.  

Мій орендодавець підвищує мою орендну плату більше ніж 
на 200 доларів на місяць. Чи це законно? 

На жаль, так. У штаті Вашингтон немає контролю за орендною платою.  

Однак, якщо ви заборгували орендну плату в період з березня 2020 року по 31 

липня 2021 року через пандемію, у вас є певний захист. Додаткову інформацію 

читайте у статті Coronavirus (COVID-19): Чи може мій орендодавець виселити 

http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.090
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/can-my-landlord-evict-me-now
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/can-my-landlord-evict-me-now
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мене зараз? і негайно зверніться до юриста. Контактна інформація наведена 

нижче.  

У будь-якій ситуації можна спробувати домовитися з орендодавцем про 

непідвищення орендної плати на певний період часу. Якщо ваш 

орендодавець на це погодився, спробуйте отримати його письмове 

підтвердження.   

Я не можу дозволити собі підвищення орендної плати, на 
суму, яку вимагає орендодавець. Що мені робити? 

Вам слід негайно поговорити з юристом про наступні варіанти:   

 Якщо ви заборгували орендну плату з березня 2020 року по 31 липня 

2021 року через пандемію, у вас є певний захист. Додаткову інформацію 

читайте у статті Coronavirus (COVID-19): Чи може мій орендодавець 

виселити мене зараз? і негайно зверніться до юриста. Контактна 

інформація наведена нижче.  

 Якщо у вас є інвалідність, ви можете домовитися з орендодавцем про 

зміну дати сплати оренди, щоб вона збігалася з датою отримання 

соціальної допомоги особам з інвалідністю. Щоб спробувати це, ви 

можете попросити його про розумне вирішення питання, 

використовуючи наведений нижче зразок листа. 

 У вас також можуть бути інші варіанти. Запитайте юриста, чи може 

Закон штату Вашингтон проти дискримінації (RCW 49.60) або Закон про 

заборону дискримінації при наймі, продажу та оренді житла 

(починаючи з 42 U.S.C. 3601) взагалі допомогти вам.   

Під час дії мораторію мені підвищили орендну плату. Чи 
можу я повернути частину своїх грошей?  

Це можливо. Державний мораторій на виселення заборонив підвищення 

орендної плати. Зверніться негайно до адвоката. Ви також можете звернутися 

за допомогою до Генеральної прокуратури штату Вашингтон і заповнити цю 

форму: atg.wa.gov/landlord-tenant. 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/can-my-landlord-evict-me-now?lang=UK
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/can-my-landlord-evict-me-now?lang=UK
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/can-my-landlord-evict-me-now?lang=UK
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/can-my-landlord-evict-me-now
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=49.60
https://www.justice.gov/crt/fair-housing-act-2
https://www.justice.gov/crt/fair-housing-act-2
https://www.justice.gov/crt/fair-housing-act-2
http://www.atg.wa.gov/landlord-tenant
https://fortress.wa.gov/atg/formhandler/Ago/COVID19TenancyProclamationQuestionForm.aspx
http://www.atg.wa.gov/landlord-tenant
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Я скаржився на те, що мій орендодавець не ремонтує 
орендоване мною помешкання. Після цього він підвищив 
мені орендну плату. Це можна вважати помстою?  

Це можливо. Якщо ваш орендодавець підвищив орендну плату протягом 120 

днів після судового позову, який ви подали проти нього, і не вказав вам 

вагомих причин для підвищення орендної плати, це може вважатися помстою 

та бути незаконним.  Зверніться негайно до адвоката. 
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Отримання правової допомоги 

 Зіткнулися з виселенням? Телефонуйте за номером 1-855-657-8387. 

 Подайте заявку онлайн через CLEAR*Online -  nwjustice.org/apply-

online  

 Маєте питання щодо звернення стягнення на заставлене майно? 

Телефонуйте за номером 1-800-606-4819. 

 Маєте юридичну проблему в окрузі Кінг (за виключенням виселення 

або звернення стягнення)? Телефонуйте 2-1-1 (або безкоштовно 1-877-

211-9274) протягом робочого тижня з 8:00 до 18:00. Вас з’єднають з 

особою, що надає правову допомогу. 

 Маєте юридичну проблему за межами округу Кінг (за виключенням 

виселення або звернення стягнення)? Телефонуйте на гарячу лінію 

CLEAR за номером 1-888-201-1014 протягом робочого тижня з 9:15 до 

12:15 або звертайтеся онлайн nwjustice.org/apply-online.  

 Особи похилого віку (від 60 років), що мають юридичні проблеми за 

межами округу Кінг також можуть телефонувати CLEAR*Sr за номером  

1-888-387-7111. 

 Глухі, слабочуючі або люди із вадами слуху можуть дзвонити на 

будь-який із цих номерів за допомогою вибраної вами служби 

ретрансляції. 

CLEAR та 2-1-1 нададуть перекладачів. 

 

Ця публікація надає 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 і 

фізичним особам лише для використання в некомерційних цілях.) 

https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online


 

 

Ви можете скористатися цією формою, щоб надіслати йому запит щодо 

розумного вирішення питання  

 

Шановний(-а)   : 

 

Мене звати  . Я Ваш(-а) орендар(-ка), що проживає 
за адресою: 

   
[адреса]. 

Я прошу Вас про розумне вирішення питання відповідно до поправки до Закону 
про заборону дискримінації при наймі, продажу та оренді житла (FHAA) і Закону 
штату Вашингтон проти дискримінації (WLAD), і прошу змінити мені дату сплати 
орендної плати. FHAA і WLAD вимагають від постачальників житла «вносити 
розумні зміни до правил, політики, практики чи послуг, коли такі зміни можуть 
бути необхідними в цілях забезпечення рівних можливостей такій особі (особам) 
щодо користування житлом».  

Моїм основним джерелом доходу є виплати із соціального страхування. Я 
отримую ці виплати _________________ дня кожного місяця. Через інвалідність 
я маю жити на фіксований дохід. Я не можу працювати, щоб отримувати 
додатковий дохід. Через певну дату отримання моїх платежів із соціального 
страхування я не можу сплачувати орендну плату у зазначений день, а також 
змушений щомісяця сплачувати пеню.  

Прошу Вас змінити дату сплати моєї орендної плати із урахуванням дати 
отримання мною моєї щомісячної соціальної допомоги, щоб я міг сплачувати 
орендну плату без сплати пені. Без цієї зміни у мене не буде рівних 
можливостей користуватися майном. 

Я прошу Вас встановити нову дату сплати орендної плати на ______________ 
число кожного місяця. Якщо ця дата Вам не підходить, зв’яжіться зі мною, щоб 
ми могли обговорити ситуацію. Я дійсно сподіваюся, що ми з Вами зможемо 
об'єднати зусилля. З нетерпінням чекаю відповіді!  

З повагою,  

____________________________________________________________________ 
Підпис орендаря Дата підпису 

 


