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Округ Мултнома / місто Портленд Мораторій 
на виселення внаслідок COVID-19| Питання що 
часто задаються 
Мораторій на виселення з житла  в округу Мултнома та місті Портленд на підставі несплати 

орендної плати та створення шестимісячного пільгового періоду виплат. Перегляньте питання що 

часто задаються на цій сторінці.  
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Що таке Виконавчий наказ 20-13? 

Виконавчий наказ губернатора 20-13 створює тимчасовий мораторій на певні виселення та припинення договорів 

оренди внаслідок пандемії COVID-19. Під час дії мораторію адміністрація штату Орегон заборонила 

орендодавцям житлових об'єктів вживати будь-яких дій, судових чи інших, з причини несплати орендної плати, 

несвоєчасних платежів, комунальних платежів або будь-якої іншої плати за послуги, як описано в ORS 90.392 (2) 

(a) або (c), 90.394 або 90.630 (1) (d) або (10), або будь-яке припинення без причини відповідно до ORS 90.427. 

Ніщо в наказі не звільняє орендаря від зобов'язання сплачувати орендну плату, комунальні послуги чи будь-які 

інші збори за послуги, за винятком штрафу за несвоєчасну сплату або штрафних санкцій, що виникають із-за 

несплати за цей період, які спеціально скасували під час мораторію. 

Під час дії цього мораторію будь-який орендар житлового або нежитлового приміщення, який не може або не 

зможе сплатити повну суму оренди, яка належить за договором оренди, повинен повідомити орендодавця 

якнайшвидше; і повинен здійснювати часткові рентні платежі настільки, наскільки орендар фінансово здатний це 

робити. 

Наказ було підписано 1 квітня 2020 року і залишається в силі протягом 90 днів, якщо не буде продовжено або 

припинено губернатором раніше. 

Перегляньте Виконавчий наказ тут. 

 

Що таке наказ 1284 округа Мултнома? 

11 березня 2020 року голова округу Мулнома підписав Виконавчий наказ № 388, в якому оголосив надзвичайну 

ситуацію для всього округу, з питання щодо подальшого поширення хвороби COVID-19, втрати життя, 

надзвичайного ризику для здоров'я та значного економічного впливу на регіон. Наказ включав мораторій на 

виселення та процес дотримання орендарями, щоб отримати право на відстрочку на оренду під час надзвичайної 

ситуації. 

Так як змінилися умови, округ Мултнома призупинив цей процес і прийняв наказ 1284 "Шестимісячний пільговий 

період виплати після мораторію на виселення", щоб прирівняти захист Портленду і округа Мултнома до тих, що 

входять у загальнодержавний мораторій на виселення жителів. 

Ознайомтесь з наказом  округу Мултнома тут. 

Перегляньте посібник та питання що часто задаються з мораторію на виселення округу Мултнома (також 

перекладений на іспанську мову), а також інші ресурси округу на їх інформаційній сторінці: 

Мораторій на виселення внаслідок COVID-19 округ Мултнома       m 

 

Що означає наказ адміністрації Портленда 189890? 

Відповідно до раніше виданого мером виконавчого наказу № 1, це розпорядження пояснює,  що пільговий 

період виплати, встановлений округом Мултнома, поширюватиметься на оренду всіх об'єктів нерухомості в 

межах законодавчих норм Портленда, у тому числі на округи Вашингтон та Клакамас. 

Наказ 189890 (3.53 Mb) 

 

https://multco.us/chair-kafoury/covid-19-eviction-moratorium-information
https://beta.portland.gov/sites/default/files/2020-03/ordinance-189890.pdf
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Як довго діє мораторій? 

Ці тимчасові заходи залишаються чинними протягом тривалості оголошення надзвичайної ситуації та Виконавчого 

наказу 20-13. Виконавчий наказ губернатора було підписано 1 квітня 2020 року і діятиме протягом наступних 90 

днів, якщо не буде продовжено або скасовано. У міру зміни умов Портлендське житлове бюро буде оновлювати 

їх веб-сайт якнайшвидше. 

 

Які обставини відповідають умовам відстрочки оренди? 

Орендарям потрібно повідомити свого орендодавця якнайшвидше. Усі орендні платежі, що нараховуються 

протягом строку дії наказу 20-13, можуть бути кваліфікованими. 

Оренда житлової нерухомості повинна бути в межах законодавчих норм міста Портленд або округа  Мултнома, 

щоб мати право на шестимісячний пільговий період виплат після закінчення надзвичайної ситуації. Перевірте 

інформацію про юрисдикцію за допомогою пошуку нерухомості на PortlandMaps.com. 

 

Якщо я орендар і не можу платити свою оренду, що мені потрібно зробити? 

Щоб встановити право на цей мораторій, постраждалі орендарі повинні повідомити свого орендодавця 

якнайшвидше. 

 

Яка документація потрібна орендареві, щоб вимагати відстрочки орендної 

плати через COVID-19? 

Раніше, орендарі міста Портленд і округа Мултнома повинні були надати документацію своїм орендодавцям. 16 

квітня 2020 року набрав чинності наказ 1284, адміністрацією міста Портленд та округа Мултнома було відкладено 

до Державного виконавчого розпорядження 20-13, яке не потребує підтверджувальної документації. 

 

Чи прощається за цей час орендна плата? 

Під час дії мораторію ніщо не звільняє орендарів від відповідальності за неоплачену оренду, однак орендодавець 

може не вимагати виселення за несплату орендної плати протягом чинних дат Виконавчого наказу 20-13 або 

вимагати виселення за несплату минулої належної орендної плати, нарахованої під час мораторію та протягом 

шестимісячного пільгового періоду виплат.      

 

Чи включаються комунальні послуги в цю відстрочку? 

Якщо орендар сплачує будь-які інші збори, послуги чи комунальні послуги безпосередньо орендодавцю (а не 

безпосередньо сторонньому постачальнику), він може претендувати на відстрочку згідно з цим мораторієм. 

Процес відстрочки та терміни сплати збігаються з умовами орендної плати. 

Якщо орендар сплачує збори, послуги або комунальні послуги безпосередньо сторонньому постачальнику і не 

може здійснити ці платежі через значну втрату доходу, пов’язаного з COVID-19, ми радимо вам звернутися 
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безпосередньо до тих постачальників послуг, щоб обговорити свої варіанти, перегляньте також інформацію 

нижче. 

 

Чи захищає мораторій мешканців від перебоїв у постачанні комунальних 

послуг через несплату? 

Мораторій не захищає мешканців безпосередньо від перебоїв у постачанні комунальних послуг через несплату. 

Однак, Портлендське бюро водних ресурсів заявляло, що воно не відключатиме службу водопостачання за 

несплату рахунків за воду, каналізацію та зливову воду під час оголошення надзвичайної ситуації. Так само Pacific 

Power, Portland General Electric (PGE) та Northwest Natural тимчасово призупинили відключення постачання послуг 

за несплату і продовжать надавати послуги без зборів за несвоєчасну сплату. 

 

Коли орендар повинен сплачувати минулу належну оренду чи інші збори? 

Орендарі повинні виплатити протягом 6 місяців після закінчення надзвичайної ситуації. Цей період розпочнеться 

в перший календарний день після надання наказу 20-13  губернатором або припинення будь-яких повноважень 

округу на мораторій на виселення з житла, залежно від того, що буде пізніше. 

Орендодавець не може вимагати стягнення орендної плати, плати комунальних послуг або інших зборів за 

послуги, які затримуються через причини цього мораторію в процесі виселення. 

 

Чи буде нараховано пеню за прострочення сплати за минулий строк орендної 

плати? 

Пеня не буде стягуватися або нараховуватися за плату оренди, яка відкладається протягом чинних дат 

Виконавчого наказу 20-13, або під час чинних дат Виконавчого наказу, або протягом наступного шестимісячного 

пільгового періоду погашення. 

 

Чи зобов’язані орендарі підписувати план погашення або вексель? 

Ні окружний мораторій, ні Виконавчий наказ 20-13 не вимагають від орендаря підписувати план виплат або 

вексель, щоб захиститися від виселення через несплату орендної плати протягом цього часу. Орендарям потрібно 

повідомити свого орендодавця якнайшвидше. 

Орендарі повинні сплачувати відстрочену оренду, збори, сплату за послуги або комунальні послуги протягом 6 

місяців після закінчення надзвичайної ситуації. 
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Чи буде фінансова допомога для орендарів та власників будинків, як тільки 

буде знято мораторій та розпочнеться шестимісячний пільговий період на 

виплату? 

Адміністрація та округ Мултнома розглядають усі варіанти надання допомоги орендарям та власникам будинків, 

коли мораторій буде знято і почнеться шестимісячний строк сплати відстроченої суми орендної плати. Але, в 

першу чергу, ми вживаємо ці негайні кроки, щоб люди не втратили свое житло у розпалі цього спалаху, та 

обмежити поширення хвороби. 

Американський департамент житлового господарства та містобудування (HUD) ухвалив 60-денну зупинку щодо 

позбавлення права власності та виселення сімей з будинків під заставою, забезпеченою FHA. Для отримання 

додаткової інформації зверніться до свого кредитора, якщо у вас є іпотека на нерухомість гарантована FHA. 

Федеральне агентство з фінансування житла (FHFA) доручило Фенні Мей та Фредді Маку призупинити 

позбавлення права власності та виселення принаймні на 60 днів. Для мульти-сімейних позичальників можуть 

бути додаткові варіанти. Зверніться до свого кредитора, щоб обговорити свої варіанти. 

Федеральний режим захисту від катастроф, CARES Act, включає 120-денний мораторій на виселення, штрафи за 

несвоєчасну плату та інші штрафні санкції, починаючи з 27 березня. Цей мораторій застосовується до всіх об'єктів 

нерухомості, що мають іпотеку, що страхуються на федеральному рівні. Важливо зрозуміти деталі цього 

положення. 

Ми заохочуємо всіх орендодавців та власників будинків, які зазнають фінансових труднощів через COVID-19, 

зателефонувати до свого кредитора. Приватні фінансові установи можуть мати власні програми надання 

допомоги під час цієї кризи. 

 

Чи буде фінансова допомога чи підтримка доступна орендодавцям, які не 

отримують плату за оренду від своїх орендарів? 

Ми розуміємо, що орендодавці залежать від орендної плати своїх орендарів, щоб сплатити їхні іпотечні кредити, 

податок на нерухомість та ремонт їхніх об'єктів. Адміністрація та округ Мултнома оцінюють усі варіанти надання 

допомоги орендодавцям під час та після мораторію. 

Зверніть увагу, що адміністрація міста Портленд та округ Мултнома відклали виплати податку на прибуток за 2019 

рік, включаючи плату за програму орендного житла. 

Американський департамент житлового господарства та містобудування (HUD) ухвалив 60-денну зупинку щодо 

позбавлення права власності та виселення сімей з будинків під заставою, забезпеченою FHA. Для отримання 

додаткової інформації зверніться до свого кредитора, якщо у вас є іпотека на нерухомість гарантована FHA. 

Федеральне агентство з фінансування житла (FHFA) доручило Фенні Мей та Фредді Маку призупинити 

позбавлення права власності та виселення принаймні на 60 днів. Для мульти-сімейних позичальників можуть 

бути додаткові варіанти. Зверніться до свого кредитора, щоб обговорити свої варіанти. 

Федеральний режим захисту від катастроф, CARES Act, включає 120-денний мораторій на виселення, штрафи за 

несвоєчасну плату та інші штрафні санкції, починаючи з 27 березня. Цей мораторій застосовується до всіх об'єктів 

нерухомості, що мають іпотеку, що страхуються на федеральному рівні. Важливо зрозуміти деталі цього 

положення. 

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/3548/all-actions?overview=closed&KWICView=false
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/3548/all-actions?overview=closed&KWICView=false
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Ми заохочуємо всіх орендодавців, які зазнають фінансових труднощів через COVID-19, зателефонувати до свого 

кредитора. Приватні фінансові установи можуть мати власні програми надання допомоги під час цієї кризи. 

 

А як щодо виселення з інших причин, крім несплати орендної плати? 

На окружному суді округу Мултнома усі слухання та судові процеси стосовно орендодавців-орендарів будуть 

перенесені щонайменше на 1 червня. 

Виконавчий наказ 20-13 поширюється на припинення, пов’язані з несплатою орендної плати або будь-яким 

припиненням без причин згідно ORS 90.427. Дії округу Мултнома та адміністрації міста Портленд створюють 

шестимісячний пільговий період виплати. Мораторій не поширюється на виселення з будь-яких інших законних 

причин. 

Про припинення дії договору без поважної причини з боку орендаря див. наступне питання. 

 

А як щодо безпричинних припинень дій договору або припинення договору з 

кваліфікованої причини орендодавця? 

За допомогою Виконавчого наказу 20-13 адміністрація штату Орегон заборонила орендодавцям житлової 

нерухомості вживати будь-яких дій, судових чи інших способів, з причини несплати орендної плати, несвоєчасних 

платежів, комунальних платежів чи будь-яких інших зборів або плати за послуги, як описані в ORS 90.392 (2) (a) 

або (c), 90.394, або 90.630 (1) (d) або (10), або будь-яке припинення без причини відповідно до ORS 90.427. 

Перегляньте Виконавчий наказ тут і зверніться до юриста з будь-якими питаннями щодо вашої конкретної 

ситуації. Це розпорядження діє протягом 90 днів, набуваючи чинності з 1 квітня 2020 року. 

 

Що робити, якщо наказ вже було видано?.  

Після демонстрації того, що виконання наказу призведе до того, що особа залишиться без житла, виконавчі акти 

або дії щодо сприяння виселенню житла за невиплату орендної плати або іпотечних платежів не застосовуються 

під час надзвичайного стану відповідно до Виконавчого наказу 20-11. 

 

Чи вплине це на виселення за стягнення застави щодо позбавлення права 

власності? 

Так. Окрім мораторію та виконавчих наказів, відділ шерифа округу Мултнома зобов’язався не виконувати поточні 

накази, якщо це призведе до того, що особа не буде мати житла під час надзвичайної ситуації. 

Американський департамент житлового господарства та містобудування (HUD) ухвалив 60-денну зупинку щодо 

позбавлення права власності та виселення сімей з будинків під заставою, забезпеченою FHA. Для отримання 

додаткової інформації зверніться до свого кредитора, якщо у вас є іпотека на нерухомість гарантована FHA. 

Федеральне агентство з фінансування житла (FHFA) доручило Фенні Мей та Фредді Маку призупинити 

позбавлення права власності та виселення принаймні на 60 днів. Для мульти-сімейних позичальників можуть 

бути додаткові варіанти. Зверніться до свого кредитора, щоб обговорити свої варіанти. 
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Ми заохочуємо всіх власників нерухомості, які зазнають фінансових труднощів через COVID-19, зателефонувати до 

свого кредитора. Приватні фінансові установи можуть мати власні програми надання допомоги під час цієї кризи. 

 

Що робити, якщо орендодавець не дотримується наказу? 

Проти будь-якакої особи, яка порушила Виконавче розпорядження губернатора 20-13, будуть застосовуватися 

штрафи, описані в ORS 401.990, які можуть включати проступки класу C. 

Орендодавець, який не дотримується шестимісячного пільгового періоду погашення згідно з розпорядженням 

округу Мултнома 1284, підлягає відповідному попереджувальному відшкодуванню і несе відповідальність перед 

орендарем за виплату в сумі до 3 разів щомісячної орендної плати, а також за фактичні збитки, розумні 

адвокатські витрати. 

Ніщо в рамках мораторію не заважає орендодавцям мати право подати позов до орендаря чи третьої особи, яка 

не є орендарем, за збитки, завдані майну зазначеного орендодавця. Ніщо в рамках мораторію не призначене для 

обмеження стягнення збитків. 

 

 


