
 
 

1 

 

 מנגנון "הרכישה המפוקחת"

 -ו  AVENUE 50את פרויקט בין היתר אנחנו, משרד עורכי הדין אברהם ללום ושות' אשר מלווה משפטית 

PADOL מנגנון הרכישה המפוקחת", שמטרתו ליישם עקרונות של הדין הישראלי  שמחים להציג את"

 והאירופאי ברכישת נכס באוקראינה ולהקנות לכספי המשקיעים בטוחות הולמות שיפורטו להלן. 

הרוכש מעביר במעמד חתימת החוזה מקדמה  – העברת הכספים בהתאם לקצב התקדמות הבנייה .1

רק בשלבי סיום  25%-ים בהתאם לקצב התקדמות הבנייה ומשולמ 70%משווי הנכס,  5%בגובה של 

 . ומסירת דירה מרוהטת ומאובזרתהפרויקט: רישום בית משותף, רישום זכויות הרוכש 

כסף מועבר לפרויקט אך ורק לאחר שניתן אישור סופי  – אישור משולש להעברת כספים בפרויקט .2

משרד עו"ד אברהם  –והנאמן  בעל שםלהעברת הכספים על ידי מפקח על הבנייה, משרד רואי חשבון 

 ללום.

החברה תבדוק את תקינותו של היתר הבנייה, תפקח על קצב   - מינוי חברת פיקוח בעלת שם בינלאומי .3

ה לדרישות התכנוניות על פי היתר הבנייה. חברת הפיקוח תאשר התקדמות הבנייה, איכותה והתאמת

 כי שלב בבנייה הסתיים וניתן להעביר תשלום בהתאם לקצב התקדמות הבנייה.

משרד רואי  – (BDO לדוגמאאישור העברת תשלומים על ידי משרד רואי חשבון בעל שם בינלאומי ) .4

 חשבון  יאשר כי כל תשלום שעובר באמצעות חברת קוברסי עובר כדין.

העברות הכספים בפרויקט מתבצעות באמצעות  – העברת הכספים תתבצע באמצעות חברת קוברסי .5

 חברת קוברסי לאחר אישור חברת הפיקוח, נאמן ואישור משרד רואי חשבון.

ירה את הכסף רק לאחר צירוף דוח פיקוח, אישור חברת קוברסי מעב – אישור נאמן להעברת כספים .6

משרד עורכי דין אברהם ללום ושות'. העברה בדרך זו מקטינה משמעותית  –רואה חשבון ואישור הנאמן 

 את עלות העברת הכספים.
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במקרה בו הקבלן אינו מצליח להשלים את הפרויקט המועדים ובהתאם להסכם,  – השלמת הפרויקט .7

הם ללום רשאי להיכנס לנעליו להשלים את הפרויקט בדרך הנראית לו היעילה הנאמן, משרד עו"ד אבר

ביותר עבור הרוכשים. לעניין זה, קיים הסדר ברור מראש הכולל את אופן השלמת הפרויקט והמשך 

 המכירות.

בינו לבין  שכל רוכש חותם על הסכם משול –מבנה העסקה ורישום זכויות לפני השלמת הפרויקט  .8

והקואופרטיב ובכך הופך לחלק מהקואופרטיב. לאחר חתימת והעברת  EXON GROUP LLC)החברה )

משווי הנכס שייבנה הרוכש הופך לחבר בקואופרטיב וזכויותיו, שמגלמות יחידת  5%מקדמה בגובה 

 מגורים שתיבנה נרשמות בפנקסי הרישום של הקואופרטיב.

עות דרך משרד עוה"ד אברהם ללום כל העסקאות מתבצ  – רישום זכויות ומניעת עסקאות נוגדות .9

ושות')קייב( וזכויות הרוכשים נרשמות במרשם הפנימי של הקואופרטיב לפני סיום הבנייה ורישום 

 הזכויות במרשם המקרקעין של אוקראינה.

הרוכש  91-חודשים מהיום ה 3במקרה של איחור במסירת היחידה העולה על  – איחור במסירת יחידה .10

 שנתי מסך הכספים ששילם עבור היחידה בפועל עד לאותו יום. 5%-יפוצה בסכום השווה ל

הדירה נמסרת לרוכש לאחר השלמת הבניה ורישום זכויותיו  –מסירת הדירה מרוהטת ומאובזרת  .11

 בפנקסי רישום המקרקעין של אוקראינה כשהיא מרוהטת ומאובזרת באופן מלא. 

מחיר הדירה בפרויקט הינו מחיר סופי, כל העלויות הנלוות כגון רישום זכויות, שירותים  – סופיהוא מחיר ה .12

 באוקראינה, אגרות, נוטריון מקומי, ריהוט ואבזור של הדירה ועוד, כלולות בו.משפטיים מול הרשויות 

 

 


