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Нове  орендне законодавство 
 

• Законопроект 608 Сенату штату Орегон від 2019 року (набрав чинності 28 лютого 2019 р.): 
Внесено поправки в Главу 90 Зводу законів штату Орегон з доповненнями та змінами, які 
обмежують підвищення орендної плати в межах штату та усувають виселення без поважної 
причини в більшості випадків після першого року проживання.  У більшості випадків вимагає, щоб 
договори оренди з фіксованими термінами становилися щомісячними після закінчення терміну дії 
(якщо тільки орендодавець і орендар не погоджуються продовжити договір).  Створює обмежену 
кількість конкретних поважних причин для припинення дії договору оренди після першого року 
проживання і вимагає виплати обов'язкової допомоги штату при переїзді в розмірі, що в деяких 
випадках дорівнює орендній платі за один місяць.   
 

• Міський кодекс Портленду 30.01.085 (який раніше був надзвичайним указом, прийняв 
постійний характер з 8 березня 2018 р.): Забезпечує додатковий захист для орендарів у межах 
міста Портленд.  Встановлює міську обов'язкову допомогу при переїзді для орендарів, які 
вимушено піддаються виселенню без провини орендаря, в тому числі з поважних причин 
орендодавця, або чия орендна плата підвищена на 10 % або більше протягом 12-місячного 
періоду.  Встановлює терміни і суми виплати обов'язкової допомоги при переїзді залежно від 
кількості спалень у житловій одиниці. Передбачає обмежену кількість конкретних випадків, в яких 
орендодавець може вимагати звільнення від сплати обов'язкової міської допомоги при переїзді 
відповідно до адміністративних правил. Встановлює розширені терміни повідомлення для 
орендарів Портленду.  Встановлює особливі вимоги щодо повідомлення про права споживачів.    
 

• Кодекс міста Портленд 30.01.086 (набуває чинності з 1 березня 2020 р.):  Забезпечує 
додатковий захист заявників щодо оренди житла в межах міста Портленд. Встановлює систему 
розгляду заявок на оренду в порядку черги.  Встановлює пріоритет осіб з обмеженими фізичними 
можливостями під час здачі в оренду доступної житлової одиниці. Обмежує комісію за розгляд і 
співвідношення доходу до орендної плати.  Надає оптимальні критерії з низьким бар'єром розгляду 
і потребує індивідуальної оцінки в разі використання інших критеріїв, які не є оптимальними 
критеріями з низьким бар'єром. Встановлює особливі вимоги щодо повідомлення про права 
споживачів. 

 
• Кодекс міста Портленд 30.01.087 (набуває чинності з 1 березня 2020 р.): Забезпечує додатковий 

захист для орендарів у межах міста Портленд.  Встановлює ліміти на розмір гарантійної 
застави.  Встановлює вимоги щодо зберігання, управління та обліку коштів гарантійної застави.  
Встановлює вимоги щодо документації й амортизації, а також додаткові обмеження на 
використання коштів гарантійної застави для ремонту.  Встановлює особливі вимоги щодо 
повідомлення про права споживачів.      
 

• Кодекс міста Портленд 7.02.890 (набуває чинності з 25 липня 2018 р.): Вимагає від власників 
орендної житлової нерухомості в межах міста Портленд щороку реєструвати орендне житло під 
час подання податкових декларацій про підприємницькі доходи в місті або під час запиту 
звільнення від сплати державного прибуткового податку з підприємств. Встановлює юридичні 
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повноваження для міста Портленд із введення реєстраційного збору (зараз 60 доларів за одиницю 
на рік) для відшкодування адміністративних витрат на програму і супутні послуги.   

 

 

Інше важливе орендне законодавство  

 
• Федеральний закон про справедливе вирішення житлових питань: Титул 42 Зводу законів 

США §§ 3601-19  
Розділ VIII Закону про громадянські права 1968 року (закон про справедливе вирішення житлових 
питань) із внесеними до нього поправками забороняє дискримінацію під час продажу, оренди та 
фінансування житла, а також під час інших угод, пов'язаних з житлом, за ознакою раси, кольору 
шкіри, релігії, статі, сімейного стану, національності та інвалідності. Він також вимагає, щоб усі 
федеральні програми, пов'язані з житлом і міським розвитком, були проведені таким чином, щоб 
вони сприяли справедливому забезпеченню житлом. 
 

• Федеральний закон про об'єктивну кредитну звітність: Титул 15 Зводу законів США § 1681 
Цей закон, прийнятий для забезпечення точності, справедливості й конфіденційності інформації 
про споживачів, охоплює цілу низку фінансових операцій.  Щодо взаємодії орендодавця та орендаря 
цей закон обмежує способи, якими орендодавець може використовувати кредитну історію 
орендаря для цілей відбору.  Орендодавець повинен отримати дозвіл заявника на складання 
кредитного звіту, надати інформацію про використані агентства кредитної історії та 
проінформувати заявника, чи була інформація, що міститься в кредитному звіті, підставою для 
відмови або несприятливих дій. 
 

• Глава 90 Статуту Орегону про оренду (Звід законів штату Орегон з доповненнями і змінами 
90): Розділ закону штату Орегон, в якому зібрано більшість законів, що регулюють оренду 
житла.  Встановлює юридичні визначення та загальні положення.  Встановлює вимоги щодо 
методів надання повідомлень.  Встановлює обмеження і вимоги щодо того, що можна включати в 
договір оренди.  Встановлює обмеження і вимоги щодо зборів і застав.  Встановлює особливі й 
різні права, обов'язки і засоби правового захисту як для орендарів, так і для орендодавців. 
Забезпечує додатковий захист орендарів в питаннях, пов'язаних з домашнім насильством, 
сексуальним домаганням або переслідуванням.        
 

• Статут міста Портленд, титул 23: 23.01.010 Політика. Цивільні права (зі змінами, внесеними 
постановами № 175158 та 189396, набувають чинності з 29 березня 2019 р.)  Політика міста 
Портленд спрямована на усунення дискримінації за ознакою раси, релігії, кольору шкіри, статі, 
сімейного статусу, сімейного стану, національного походження, віку, розумової чи фізичної 
інвалідності, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності або джерела доходу.  Така 
дискримінація є загрозою здоров'ю, безпеці та загальному благополуччю членів спільноти 
Портленду і загрожує інститутам і основам нашої спільноти. 
 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2016-title42/html/USCODE-2016-title42-chap45-subchapI.htm
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• Статут міста Портленд, титул 29: Метою цього розділу є захист здоров'я, безпеки та 
благополуччя громадян Портленду, запобігання погіршенню стану наявного житла та 
зовнішнього вигляду нежитлових будівель, а також сприяння життєво важливим районам шляхом 
встановлення й забезпечення дотримання мінімальних стандартів для житлових будівель щодо 
основного обладнання, приміщень, санітарних умов, пожежної безпеки та технічного 
обслуговування житлових приміщень. 

 

 


