
ВИЗНАННЯ 

 

THE LEGAL 500 EMEA 

рекомендовані в сфері  

Dispute Resolution та Tax. 

 

CHAMBERS EUROPE 

Денис Бугай та компанія 

рекомендовані в сфері  

Dispute Resolution-White 

Collar Crime та Litigation. 

 

BEST LAWYERS 

партнери серед кращих 

юристів в кримінальному, 

корпоративному,  податко-

вому праві, судовій 

практиці та в M&A. 

 

WHO IS WHO LEGAL:  

BUSINESS CRIME  

Денис Бугай рекомендован 

у сфері захисту бізнесу. 

 

«ТОП- 50 ВЕДУЩИХ    

ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ 

УКРАИНЫ» 

в ТОП—5 кращих компаній 

в кримінальному праві. 

 

UKRAINIAN LAW FIRMS.  

A HANDBOOK FOR FOR-

EIGN CLIENTS 

партнери серед провідних  

спеціалістів в сфері 

кримінального, корпора-

тивного,  податкового пра-

ва та судовій практиці. 

VB PARTNERS – юридичний бутік зі спеціалізацією в White-Collar Crime і Dispute 
Resolution, заснований в 2005 році. 

Завдяки нішуванню, наші клієнти можуть розраховувати на високий рівень екс-
пертизи, індивідуальний підхід та особисту залученість керівництва в проекти. 

Ми - команда талановитих фахівців, до складу якої входять 12 висококваліфіко-
ваних юристів, 7 з яких - адвокати. 

Завдяки рокам успішної практики, складним реалізованим проектам, компанія і 
партнери отримали визнання всіх професійних міжнародних і національ-
них рейтингів (Best Lawyers, The Legal 500 EMEA, Chambers Europe, Who is 
Who Legal, Ukrainian Law Firms Handbook і інші). Також, VB PARTNERS стабіль-
но входить в ТОП-50 провідних юридичних фірм України. 

 

НАМ ДОВІРЯЮТЬ 

 Metro Cash & Carry Ukraine, Whirlpool Ukraine, Avellana Gold, British Ameri-
can Tobacco Ukraine; 

 Агрохолдинг «Мрія», Миколаївський глиноземний завод; 
 Група компаній «Лукойл», Mallino Development Group, Prosperity Capital 

Management;  
 Акціонери та топ-менеджери банків «Преміум», «Классік», «Дельта», 

«Хрещатик», USB, тощо. 
 
 

ПРАКТИКА WHITE-COLLAR CRIME 

Адвокати VB PARTNERS здійснюють захист бізнес-структур і приватних клієнтів 
як при випадковому залученні до розслідування і загрози притягнення до кри-
мінальної відповідальності, так і в справах, де клієнт безпосередньо звинувачу-
ється у скоєнні злочину. 

Наша ключова експертиза охоплює розслідування щодо шахрайства, відмиван-
ня грошових коштів, привласнення та розкрадання активів, ухилення від спла-
ти податків та фіктивного банкрутства, зловживання/перевищення повнова-
женнями, халатності та незаконного збагачення. 

Ми займаємо активну позицію щодо захисту потерпілих/бізнесу від протиправ-
них дій. Обізнані в сфері compliance та проводимо власні корпоративні розсліду-
вання, у тому числі з метою притягнення до відповідальності недоброчесних 
партнерів, контрагентів та менеджменту компаній. 

Ми володіємо значним досвідом представництва інтересів клієнтів у Національ-
ному антикорупційному бюро України (НАБУ). 

Наші адвокати визнанні національні експерти з питань транскордонних розслі-
дувань, екстрадиції та Інтерполу. 

ПРО КОМПАНІЮ 



ПРАКТИКА DISPUTE RESOLUTION 

Вирішення спорів – це не тільки наша спеціалізація, а й покликання. 

Наша мета, не формальне отримання позитивного рішення суду або органу 
влади, а фактична перемога клієнта – реальне стягнення, скасування рішення 
держави, припинення порушеного права, а в комерційних спорах – часто, 
мирову угоду. 

Кілька десятиліть досвіду сформували унікальну експертизу по вирішенню 
господарських, адміністративних і цивільних спорів незалежно від інстанції і 
географії. Компанія супроводжує процеси як в Україні, так і в зарубіжних 
юрисдикціях. 

Адвокати VB PARTNERS ефективні опоненти Фонду держмайна в процесах по 
реприватизації, Фіскальної службі – в спробах стягнути необґрунтовані 
мільйонні податки, Національному банку України – оскарження рішень щодо 
банків і їх власників. Ми захищаємо права інвесторів, домагаючись компенсацій 
від держав в міжнародних судових інстанціях. 

Наші фахівці проактивно відстоюють інтереси клієнтів на їх частки в 
акціонерних товариствах і участь в корпоративному управлінні, боряться за 
права на земельні ділянки та об’єкти нерухомості. Ми переслідуємо нечесних 
конкурентів і порушників прав на інтелектуальну власність. 

Ми вирішуємо складні трудові спори, які дозволяють не тільки припинити 
відносини з недобросовісним співробітником, а й ліквідувати шахрайську 
мережу всередині компанії. 

Вирішення спорів – це не тільки судові процеси. Це також і професійна робота в 
державних органах і комісіях, в частині недопущення притягнення до 
відповідальності з боку Антимонопольного комітету, оспорювання або 
запобігання антидемпінгових мит, захисту при розгляді справ в Національній 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, тощо. 

 

ВИЗНАННЯ 



Володимир Ващенко 

Адвокат, партнер 

v.vaschenko@vbpartners.ua 

ПАРТНЕРИ VB PARTNERS 

ВОЛОДИМИР ВАЩЕНКО – адвокат, співзасновник и партнер компанії 

Спеціалізація: судова практика, захист бізнесу, податкове та цивільне право. 

Веде проекти в металургії, приватизаційні та інші спори з державою.  
Володіє значним досвідом в сферах нафтогазової промисловості і 
електроенергетики.  

 
Визнання: 
  
 Best Lawyers: серед провідних експертів країни в судовій практиці; 

 Who is Who Legal: Сorporate Tax 2015: один із провідних спеціалістів в сфері 
податкового права; 

 Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients: визнаний експерт в 
сфері Tax & Transfer Pricing; 

 Дослідження видання «Юридична газета — «Вибір клієнта 2017»: один з 
кращих юристів в міжнародному праві і ЗЕД; 

 Рейтинг «50 провідних юридичних фірм України»: серед кращих експертів 
в сфері податкового права. 

 

ДЕНИС БУГАЙ – адвокат, співзасновник и партнер компанії 

Президент Ассоціації правників України (2013/2017).   

За версією авторитетного юридичного видання 5 останніх років визнаний 
одним з 10 найбільш діяльних юристів країни. 
 
Спеціалізація: White-Collar Crime, GR судова практика, корпоративні конфлікти.  

Має значний досвід ведення проектів в банківській, паливно-енергетичній та 
медіа сферах, а також тютюновій промисловості. 

 
Визнання:  
 
 Legal Awards: кращий адвокат країни у кримінальних справах в 2018 році;  

 Chambers Europe: в ТОП-7 експертів країни в сфері кримінального права; 

 Who is Who Legal: Business Crime: один з провідних юристів України в сфері 
безпеки бізнесу; 

 Best Lawyers: один з кращих фахівців України у кримінальному та 
корпоративному праві; 

 Expert Guide: cеред ТОП-5 кращих експертів країни в сфері White-collar 
crime; 

 Рейтинг «50 провідних юридичних фірм України»: серед кращих експертів 
у сфері кримінального та корпоративного права. 

 

 

Денис Бугай 

Адвокат, партнер 

d.bugay@vbpartners.ua 



ОЛЕКСАНДР ЛУК'ЯНЕНКО – адвокат та партнер компанії 

Спеціалізація: White-Collar Crime, M&A, антимонопольне право і нерухомість.  
 
Представляє інтереси клієнтів у кримінальних справах, а також у судах 
адміністративної, господарської та цивільної юрисдикції.  
 
Володіє значним досвідом вирішення спорів з контролюючими органами 
державної влади. Супроводжує угоди в сфері нерухомості.  
 

Визнання:  
 
 Best Lawyers: один з кращих фахівців України в сфері M&A;  

 Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients 2016: серед провідних 
експертів в агропромисловому секторі, конкурентному праві і угодах 
M&A.  

 

 
 

Олександр  
Лук’яненко 
 

Адвокат, партнер 

a.lukyanenko@vbpartners.ua 


