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Мій орендодавець щойно 
вручив мені повідомлення 
щодо сплати орендної плати 
або звільнення приміщення в 
14-денний термін 

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

Вашингтон. 

 Законодавство щодо виселення особи з житла продовжує 

змінюватися. Читайте про останні зміни в законодавстві на сторінці 

WashingtonLawHelp.org/resource/eviction. 

 Орендарі з невеликим доходом мають право скористатися 

послугами безкоштовного адвоката, перш ніж суд розпочне слухати 

справу про виселення. Якщо ви вважаєте, що маєте таке право, 

зателефонуйте на лінію для визначення осіб, що мають право на 

захист від виселення, за номером 1-855-657-8387 або подайте заявку 

в інтернеті на вебсайті nwjustice.org/apply-online.  

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

знайти на вебсайті WashingtonLawHelp.org. 

Я мешкаю в штаті Вашингтон. Чи потрібно мені це читати?  

Так, якщо ви орендуєте помешкання, у якому живете, і щойно отримали 

повідомлення щодо сплати орендної плати або звільнення приміщення в 14-

денний термін, у якому йдеться про те, що ви заборгували оренду плату й 

повинні сплатити її протягом 14 днів або звільнити приміщення.  

Ні, якщо ви є власником мобільного будинку, у якому живете, і орендуєте 

ділянку. Прочитайте інформаційний листок Власник стоянки для 

мобільних/модульних будинків щойно вручив мені повідомлення щодо 

оплати або звільнення приміщення в 14-денний термін і негайно зверніться 

до адвоката. Контактну інформацію наведено нижче. 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/eviction?lang=UK
https://nwjustice.org/apply-online
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/my-manufacturedmobile-home-park-landlord-just-gave-me-a-14-day-notice-to-pay-or-vacate
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/my-manufacturedmobile-home-park-landlord-just-gave-me-a-14-day-notice-to-pay-or-vacate
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/my-manufacturedmobile-home-park-landlord-just-gave-me-a-14-day-notice-to-pay-or-vacate
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Про що я дізнаюся, прочитавши цей інформаційний листок? 

A. Що являє собою це повідомлення.  

B. Що робити в разі отримання такого повідомлення від орендодавця. 

C. Де отримати правову допомогу 

Що являє собою повідомлення щодо сплати орендної плати 

або звільнення приміщення в 14-денний термін?  

Це попередження від вашого орендодавця. Якщо ви прострочили терміни 

сплати орендної плати та/або платіж за графіком виплати завдатку, 

орендодавець може надіслати вам таке повідомлення.  

У цьому повідомленні надається інформація про те, яку саме суму ви 

заборгували. Після цього ви повинні сплатити борг до завершення 14-денного 

періоду. Якщо ви цього не зробите, орендодавець може подати на вас позов 

щодо виселення до суду.  

У багатьох випадках передбачається, що орендодавець повинен 

запропонувати вам прийнятний графік відшкодування заборгованостей за 

оренду, перш ніж подавати позов до суду про несплату орендної плати. Також 

ви маєте отримати повідомлення про всі програми вирішення спорів у зв’язку 

з виселенням, що діють у вашому окрузі.  

Щоб перевірити, чи діють у вашому окрузі такі програми, можна відвідати 

вебсайт resolutionwa.org/erpp-status. Про допомогу для оплати оренди та інші 

види підтримки у вашому окрузі можна дізнатися на сторінці допомоги в разі 

виселення на вебсайті WashingtonLawHelp.org.  

Чи повідомлення про розірвання договору має бути 

доставлено в певний спосіб?  

Так. Орендодавець (або ж його співробітник чи інша повнолітня особа) може 

особисто прийти до вашого дому та вручити вам повідомлення. Орендодавець 

також може вручити повідомлення іншій повнолітній особі або особі старшого 

підліткового віку, яка проживає разом із вами. Крім того, орендодавець може 

прикріпити повідомлення на двері, але в такому разі він повинен надіслати 

вам його копію поштою.  

https://www.resolutionwa.org/erpp-status
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/eviction?lang=UK
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/eviction?lang=UK
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 Повідомлення не обов’язково має бути завірене нотаріально. 

Чи може орендодавець виселити мене, лише вручивши мені 

таке повідомлення?  

Ні. Законодавство штату Вашингтон не дозволяє орендодавцям виселяти 

орендарів без відповідного судового розгляду справи про виселення. Перед 

поданням судового позову щодо виселення орендодавець має вручити вам 

відповідне письмове повідомлення про розірвання договору. Повідомлення 

щодо сплати орендної плати або звільнення приміщення у 14-денний 

термін — це один із видів повідомлення про розірвання договору.  

Якщо ви все ще будете жити в орендованому помешканні після завершення 

14 днів й орендодавець вважатиме, що ви все ще маєте заборгованість з 

орендної плати, він може подати проти вас позов із вимогою виселення.  

Орендодавець повинен виграти позов із вимогою виселення і отримати 

підписаний суддею наказ, який надає судовому виконавцю повноваження 

виселити вас. Лише судовий виконавець може офіційно виселити вас або 

замінити замки на дверях до орендованого житла.  

Я вважаю, що не маю заборгованості з орендної плати, що 

мені робити?  

Якщо ви хочете захищатися від позову з вимогою виселення, одразу 

зверніться до адвоката. Вам потрібно буде довести свої аргументи в суді. Це 

означає, що ви маєте надати суду докази відсутності заборгованості з 

орендної плати. Крім того, ви повинні мати свідків, яким особисто відомі 

факти. Адвокат допоможе вам із цим. Див. контактну інформацію нижче. 

 Прочитайте статтю Підготовка до судового слухання або розгляду, 

щоб дізнатися, що вам знадобиться для боротьби проти виселення в 

суді.  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/basic-tips-on-how-to-prepare-for-a-court-hear?ref=M2iit


 
6353UK “14-Day Notice” (Ukrainian) | березень 2022 р. 

 

 

стор. 4 

 

Ви можете мати право на отримання допомоги у виплаті 

орендної плати  

 Відвідайте вебсайт Міністерства торгівлі штату Вашингтон, на якому 

наводиться список організацій у кожному окрузі, що надають допомогу 

для оплати оренди: commerce.wa.gov/housing-assistance.  

 Список таких організацій також можна знайти на сторінці пошуку 

ресурсів на вебсайті Мережі солідарності іммігрантів штату 

Вашингтон (WAISN):  waisn.herokuapp.com/app. 

 Зверніться за номером телефону 2-1-1 або зайдіть на вебсайт 

wa211.org.  

 Департамент охорони здоров’я і соціального забезпечення (DSHS) 

штату Вашингтон надає різні програми, на які ви можете претендувати. 

Відвідайте вебсайт WashingtonConnection.org, щоб подати заявку на 

отримання послуг, або зателефонуйте до контактного центру служби 

обслуговування клієнтів DSHS за номером (877) 501-2233. 

 Щоб дізнатися адресу найближчої агенції, що займається питаннями 

громадян, відвідайте вебсайт WApartnership.org.  

http://www.commerce.wa.gov/housing-assistance
http://www.waisn.herokuapp.com/app
https://wa211.org/
https://www.washingtonconnection.org/home/
https://wapartnership.org/
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Отримайте правову допомогу 

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

 Подайте заявку в інтернеті до служби CLEAR*Online: 

nwjustice.org/apply-online.  

 Зіткнулися зі зверненням стягнення на заставлене майно? 

Телефонуйте за номером 1-800-606-4819. 

 Зіткнулися з правовою проблемою в окрузі Кінг (що не стосується 

виселення або звернення стягнення на заставлене майно)? 

Телефонуйте за номером 2-1-1 (чи безкоштовним номером 1-877-211-

9274) у будні з 8:00 до 18:00. Вас з’єднають з особою, що надає правову 

допомогу. 

 Зіткнулися з правовою проблемою за межами округу Кінг (що не 

стосується виселення або звернення стягнення на заставлене майно)? 

Телефонуйте на гарячу лінію служби CLEAR за номером 1-888-201-1014 

у будні з 9:15 до 12:15 або подайте заявку в інтернеті на вебсайті 

nwjustice.org/apply-online.  

 Люди похилого віку (60 років і старше), що зіткнулися з правовою 

проблемою за межами округу Кінг, також можуть телефонувати до 

служби CLEAR*Sr за номером 1-888-387-7111. 

 Особи з вадами слуху або мовлення можуть телефонувати за будь-

яким із цих номерів, користуючись службою комутованих повідомлень 

на вибір. 

Доступні усні перекладачі. 

У цій публікації надано загальну інформацію про ваші права та обов’язки.  Вона не замінює конкретних 
юридичних консультацій.  

© Northwest Justice Project, 2022. 1-888-201-1014. 

(Дозвіл на копіювання і 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

