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ПРЕТЕНЗІЯ

Згідно Інвестиційного договору № ----------- укладеного нашими сторонами, ТОВ “-----” прийняло зобов’язання щодо виконання будівництва в складі житлового будинку за адресою: м.--------, вул. -------------, б. ---- (надалі – «Будинок»), та передачі мені у власність нежитлового приміщення № ---- (перукарня), а, в свою чергу, мною було внесено в повному обсязі грошові кошти в якості інвестиції у будівництво.  

Умовами ст. 1 Інвестиційного договору передбачається, що під «Будівництвом Будинку» розуміється весь комплекс проектних робіт, всі затвердження та узгодження проектної документації, будівельно-монтажні роботи, що здійснюються відносно безпосереднього спорудження Будинку та його оснащення/оздоблення відповідно до Проектної та технічної документації та Стандартів, підключення Будинку до всіх комунальних та комунікаційних мереж міста згідно Проектної та технічної документації та Законодавства, введення Будинку до експлуатації. 

До теперішнього часу Вами не виконано в повному обсязі, як це передбачається проектною та технічною документацією, стандартами та законодавством, на постійній основі підключення Будинку до міських мереж електропостачання. Електроживлення Будинку, а також електроживлення в складі Будинку приміщення належної мені перукарні, здійснюється за т.з. «тимчасовою схемою», що передбачає:
	періодичне завершення та періодичне подовження (2-5 разів на рік) Вами терміну дії рішення Постачальника - АК «Обленерго» щодо тимчасової схеми живлення Будинку;
	відмову Постачальника в укладенні зі мною безстрокового, постійного договору про постачання електричної енергії, та вимушеного укладення мною, як субспоживачем, з Постачальником, тимчасового договору про постачання ел.енергії до належного мені приміщення перукарні, в межах терміну дії рішення Постачальника щодо тимчасової схеми живлення Будинку;
	необхідність для мене регулярного звернення до АК «Обленерго» з проханням подовжити строк дії тимчасового договору постачання ел.енергії в моє приміщення;
	регулярне відключення електроживлення мого приміщення, внаслідок чого  припиняється ведення мною господарської діяльності, припиняється робота перукарні, завдаються суттєві збитки пов’язані з простоєм, оплатою вимушеного простою робітникам, підривається моя надійність та ділова репутація, як орендодавця приміщення, а також репутація моїх партнерів, як виконавців послуг перукарні, я несу додаткові витрати на повторне підключення до мережі електроенергії;
	відсутність гарантій з боку постачальника - АК «Обленерго»,  щодо надійності та безперервності постачання ел. енергії, періодичне припинення постачання електричної енергії в належне мені приміщення перукарні в зв’язку з  відсутністю або внаслідок запізнення подовження Вами терміну дії рішення щодо тимчасової схеми електроживлення Будинку;
	виключення відповідальності АК «Обленерго» за припинення постачання електричної енергії до належного мені приміщення перукарні, оскільки припинення постачання відбувається на законних підставах, в зв’язку з завершенням строку дії договору постачання.  


В зв’язку з невиконанням Вашою стороною прийнятих на себе зобов’язань за Інвестиційним договором щодо підключення Будинку до мережі електроживлення відповідно до проектної та технічної документації, а також стандартів та чинного законодавства, на постійній основі, я несу додаткові витрати та збитки, пов’язані з регулярним відключенням мого приміщення від мереж електропостачання, підривом моєї надійності та ділової репутації, відмовою орендаря від оплати орендної плати за час простою, нарахуванням та сплатою штрафних санкцій за невиконання договірних зобов’язань, потребою вносити плату за повторне підключення приміщення, витратою часу та коштів на подання заяв до АК «Обленерго» та оформлення документів для подовження строку дії договору електропостачання.  

Відсутність надійного та безперервного постачання ел. енергії, як це передбачено стандартами та технічними регламентами, є перешкодою для здійснення мною законної господарської діяльності у власному приміщенні. 

В зв’язку з вищевикладеним, 

ВИМАГАЮ

Виконати прийняті Вашою стороною зобов’язання за Інвестиційним договором щодо підключення Будинку до мережі електроживлення відповідно до проектної та технічної документації, а також стандартів та законодавства – здійснити підключення Будинку до мережі електроживлення на постійній основі.

	На період до виконання зобов’язань, вказаних в п. 1, забезпечити, за власний рахунок, власними засобами, без моєї участі, постійне та безперервне подовження та підтримання чинності всіх необхідних умов, рішень, договорів, тощо, в тому рахунку щодо належного мені приміщення перукарні, та забезпечити безперервність постачання ел. енергії Постачальником в моє приміщення. 


В разі невиконання вищевказаних вимог, Ви несете відповідальність за перешкоджання в здійсненні мною законної господарської діяльності, а також за всі збитки, спричинені припиненням електроживлення в належне мені приміщення, відповідно до норм чинного законодавства України.

Фізична особа – підприємець 						       ___________
---- 20-- р.

