
Питання?
Якщо ви є орендодавцем або орендарем і у 
вас виникли питання чи побоювання з приводу 
постанови про допомогу при переїзді, або якщо 
ви хочете отримати загальні рекомендації, 
зверніться до офісу з питань оренди житлово-
експлуатаційного управління міста Портленд. 
Зателефонуйте, надішліть листа електронною 
поштою або зайдіть в офіс у години прийому:

Довідкова офісу з питань оренди
	 Телефон 503-823-1303
 елекТронна	  
 пошТа	 rentalservices@portlandoregon.gov
	 СайТ	 portland.gov/rso
 прийТи	на	
	 прийом	можна	
	 за	адреСою  421 SW 6th Avenue, Suite 

500 Portland, Oregon 97204
 Години	робоТи:  понеділок, середа та п'ятниця 

9:00-11:00 і з 13:00-16:00

Адміністративні правила
Повні адміністративні правила  

Кодексу міста Портленд  
30.01.087 можна знайти  

за адресою:  
portland.gov/rso/relocation-assistance

В и н я т к и д л я о р е н д о д а В ц і В

Можуть діяти додаткові умови та існувати додаткові 
етапи процесу, такі як подача заяви та отримання 
листа з підтвердженням до оренди. Ознайомтеся з 
адміністративними правилами або зателефонуйте в офіс 
із питань оренди, щоб отримати додаткову інформацію.

01 Потижнева оренда 

02 Орендарі, які займають ту ж житлову 
одиницю, що і їхній орендодавець 

03 Орендарі, які займають той же дуплекс, 
що і їхній орендодавець 

04 Житлова одиниця на об'єкті приватної 
власності з додатковою житловою одиницею 
або сама додаткова житлова одиниця, де 
проживають і орендодавець, і орендар

05 Орендодавець, який тимчасово здає в оренду своє 
основне місце проживання на термін не більше 3 років. 

06 Орендодавець, який тимчасово здає в оренду своє 
основне місце проживання через дійсну військову службу. 

07 Житлова одиниця, в якій орендодавець припиняє 
дію договору оренди, щоб цю житлову одиницю 
міг зайняти найближчий член його родини. 

08 Житлова одиниця, яка підлягає регулюванню 
федеральними або місцевими органами влади, а також 
органами влади штату, або яка сертифікована ними як 
доступне житло, звільняється від виплати допомоги при 
переїзді, що обумовлений підвищенням орендної плати 
на 10 або більше відсотків протягом 12-місячного періоду, 
якщо таке підвищення стало результатом зміни права на 
участь у програмі і її вимог, або іншим чином не збільшує 
частку орендної плати орендаря на 10 відсотків і більше

09 Житлова одиниця, яка придбана для громадського 
користування на підставі закону про примусове 
відчуження майна і регулюється законом 
про єдину політику сприяння переселенню і 
стратегію придбання нерухомості 1970 року.

10 Житлова одиниця визнана непридатною для 
проживання в терміновому порядку не в результаті 
дії або бездіяльності орендодавця чи орендаря 

11 Житлова одиниця, що здається в оренду на 
термін менше 6 місяців за наявністю відповідного 
підтвердження подачі дозволу на знесення до 
того, як орендар зніме житлову одиницю 

12 Житлова одиниця, щодо якої орендодавець 
визначив фіксований термін оренди і письмово 
повідомив орендаря до заселення про свій намір 
продати або остаточно перетворити житлову 
одиницю для використання не в цілях оренди.

Примітка: Обов'язки та звільнення від них з боку міської 
влади є окремими від зобов'язань штату і доповнюють їх.

Коли орендар має право на 
допомогу при переїзді? 

 § Орендар має проживати в 
межах міста Портленд.

 § Орендар не живе зі своїм орендодавцем
 § Оренда не базується на 

потижневому проживанні
 § Не застосовується до розриву 

договору з поважних причин

Ключові визначення
Орендодавець – це будь-яка особа, яка має 
договір оренди з орендарем, це може бути 
велика компанія, що володіє декількома 
багатоквартирними будинками, або 
людина, яка здає в оренду кімнату в своєму 
будинку. До різних типів орендодавців 
застосовуються різні правила.

Орендар – це особа, яка уклала з орендодавцем 
договір оренди на право володіння нерухомістю. 

Договір оренди – це усна або письмова угода 
між орендодавцем і орендарем. Він може 
включати умови використання орендованої 
одиниці, суму орендної плати, дату виплати 
орендної плати, а також інформацію щодо 
того, кому і де слід виплачувати орендну 
плату. Договори можуть укладатися на 
помісячній основі (без дати закінчення) або на 
фіксований термін (визначений період часу).

Усі повідомлення про підвищення орендної 
плати або припинення дії договору повинні 
бути надані в письмовій формі за 90 днів.

Розмір платежів

Студія / кімната на одну людину 2 900 $

1 спальня 3 300 $

2 спальні 4 200 $

3+ спальні 4 500 $

о р е н д н е з а к о н о д а В с т В о По р т л е н д у

Обов'язкова допомога 
при переїзді

Орендарі в Портленді можуть мати 
право на отримання допомоги при 

переїзді від свого орендодавця, якщо 
вони змушені переїхати не зі своєї вини, 

їхня орендна плата значно підвищена 
або в разі істотних змін умов оренди.

Опубліковано в листопаді 2019 року

Ця частина закону може часто 
змінюватися, і до різних типів орендодавців, 
житлових одиниць і життєвих ситуацій 
застосовуються різні правила.!!

Співробітники офісу з питань оренди 
нададуть інформацію про закони і політику 
міста, а також порекомендують інші ресурси 
й інформацію. Проте вони не можуть 
давати юридичні рекомендації або радити, 
що робити в тій чи іншій ситуації.



Коли орендодавець повинен оплачувати допомогу при переїзді? Відносно орендодавця можуть діяти винятки.

1 Якщо після закінчення терміну дії вашого договору про оренду він автоматично продовжується на щомісячній основі, ви не 
маєте права на допомогу при переїзді, якщо тільки ваш орендодавець не повідомить вас про збільшення орендної плати, не 
розірве договір оренди або істотно не змінить умови оренди.

2 Одна з чотирьох причин, пов'язаних з орендодавцем, згідно з визначенням у законопроекті 608
3 Максимальна сума, на яку орендодавець може законно підвищити вашу орендну плату, регулюється законодавством штату. 

Якщо підвищення нижче максимальної суми, але становить 10 % або більше протягом поточного 12-місячного періоду, у вас є 
можливість запросити допомогу при переїзді.

4 Істотна зміна охоплює умови, не пов'язані зі збільшенням орендної плати або супутніх витрат на житло.
5 Запит про допомогу при переїзді – це окрема дія від вашого письмового повідомлення про припинення дії договору та виїзд.

Примітки
! Обов'язкова допомога при переїзді 

не поширюється на розірвання 
договору з поважних причин.

! Прийняття орендарем допомоги при переїзді 
вимагає від нього з'їхати або повернути кошти.

! Усі повідомлення орендодавця і орендаря 
повинні бути зроблені в письмовій формі, це 
означає, що лист має бути вручений орендодавцю 
або орендарю особисто, або направлений 
звичайною поштою, рекомендованим листом 
або листом із повідомленням, а не електронною 
поштою чи текстовим повідомленням.

ін ф о р м а ц і я  д л я о р е н д а р я

Додаткова вимога
Орендодавці зобов'язані повідомляти житлово-
експлуатаційне управління міста Портленд про 
всі виплати допомоги при переїзді протягом 30 
днів з моменту здійснення виплати. Заповніть 
форму повідомлення про оплату на переїзд на 
сторінці portland.gov/rso/relocation-assistance.

Кроки до звільнення від виплати 
допомоги при переїзді 
1. Ознайомтеся з адміністративними правилами 

щодо критеріїв звільнення (див. на зворотному боці)
2. Заповніть необхідну форму заяви в житлово-

експлуатаційне управління міста Портленд на 
звільнення від виплати допомоги при переїзді

3. Отримайте лист із підтвердженням від житлово-
експлуатаційного управління міста Портленд 

4. Надайте копію листа з підтвердженням 
орендарю до настання однієї з підстав

Щоб подати заяву на звільнення від 
виплати допомоги при переїзді
Заповніть онлайн-форму або завантажте  
PDF-файл за адресою  
portland.gov/rso/relocation-assistance.

Недотримання вимог
Орендодавець, який не виконує вимоги, 
зобов'язаний заплатити орендарю суму в 
розмірі до 3-х місячної орендної плати, а також 
за фактичний збиток, допомогу при переїзді та 
гонорари й витрати адвоката в розумних межах.

Підвищення оренди 
на 10 % або більше 3

Істотні зміни 
умов оренди4

Виселення без 
поважної причини

Поважна причина  
орендодавця 2

Непоновлення 
договору оренди1

A

C

D

E

B

Отримання  
повідомлення за 90 днів
У всіх випадках, за винятком 
істотної зміни умов оренди 
(E), орендодавець повинен 

направити орендарю 
письмове повідомлення не 

менше ніж за 90 днів до дати 
припинення оренди або 

підвищення орендної плати. 
Крім того, орендодавець 

повинен надати орендареві 
опис його прав і обов'язків.

У разі виселення без поважної 
причини (A), непоновлення 

договору про оренду (B) або 
поважної причини орендодавця 

(C) орендодавець повинен 
виплатити орендарю допомогу 

при переїзді за 45 днів до 
дати припинення оренди.

Жодних дій з боку 
орендаря не потрібно.

Орендодавець повинен 
виплатити орендарю допомогу 
при переїзді протягом 31 дня 
з моменту подачі орендарем 

письмового повідомлення про 
припинення оренди у зв'язку зі 
збільшенням орендної плати (D) 
або іншими умовами оренди (E).

Орендар повинен дати 
орендодавцю письмове 
повідомлення про плани 

з'їхати з причини підвищення 
орендної плати (D) або інших 

умов договору оренди (E), разом 
із запитом про допомогу при 
переїзді5, протягом 45 днів з 

моменту отримання повідомлення 
про підвищення орендної 

плати (D) або нової пропозиції 
договору про оренду (E). 

Підстава � 90 днів 45 днів
Протягом усього процесу 

важливо фіксувати всі 
письмові повідомлення.!!


