
ВИЗНАННЯ 

 

THE LEGAL 500 EMEA 

рекомендовані в сферах 

White-collar crime, Dispute 

Resolution, Corporate, M&A 

та Tax. 

 

CHAMBERS EUROPE 

Денис Бугаи  та компанія 

рекомендовані в сфері  

White-Collar Crime. 

 

BEST LAWYERS 

партнери серед кращих 

юристів в кримінальному, 

корпоративному,  податко-

вому праві, судовіи  прак-

тиці, M&A та в сфері неру-

хомості. 

 

WHO IS WHO LEGAL:  

BUSINESS CRIME  

Денис Бугаи  та Микита 

Нуралін рекомендовані у 

сфері захисту бізнесу. 

 

ТОП- 50 ПРОВІДНИХ 

ЮРИДИЧНИХ ФІРМ 

УКРАЇНИ 

в ТОП-4 кращих компаніи  в 

кримінальному праві. 

 

UKRAINIAN LAW FIRMS.  

A HANDBOOK FOR FOR-

EIGN CLIENTS 

партнери серед провідних  

спеціалістів в сфері кри-

мінального, корпоративно-

го,  податкового права та 

судовіи  практиці. 

 

 
ЮРИДИЧНА ПРЕМІЯ 

Володимир Ващенко –

кращии  юрист краї ни з 

податкових спорів  в 2019 

році. 

VB PARTNERS – юридичнии  бутик зі спеціалізацією в White-Collar Crime і Dispute 
Resolution, засновании  в 2005 році. 

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

Наша команда досвідчених і прогресивних фахівців неи тралізує кримінальні 
ризики. Разом з нами спілкування з правоохоронними органами стає цивілізова-
ним і діловим. Ми не допускаємо корпоративного шахраи ства і неетичної  пове-
дінки ваших ділових партнерів. 

Завдяки рокам успішної  практики, складним реалізованим проектам, компанія і 
партнери отримали визнання всіх професіи них міжнародних і національних 
рейтингів (Best Lawyers, The Legal 500 EMEA, Chambers Europe, Who is Who Legal, 
Ukrainian Law Firms. Handbook for foreign clients, Юридична премія та інші).  

 

НАМ ДОВІРЯЮТЬ 

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

 Агрохолдинг «Мрія», Kiev Investment Group, Миколаї вськии  глиноземнии  
завод, Mallino Development Group, Svitland Development, Goodvalley Ukraine, 
Spike Trade, Prosperity Capital Management; 

 Акціонери і топ-менеджери банків «Преміум», «Класік Банк», «Дельта 
Банк», «Хрещатик», «Експобанк», «Терра Банк», тощо. 

 
 

ПРАКТИКА WHITE-COLLAR CRIME 

Адвокати VB PARTNERS здіи снюють 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 шахраи ства, 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 заи маємо активну позицію щодо захисту потерпілих/бізнесу від протиправ-
них діи . Обізнані в сфері compliance та проводимо власні корпоративні розсліду-
вання, у тому числі з метою притягнення до відповідальності недоброчесних 
партнерів, контрагентів та менеджменту компаніи . 

Ми володіємо значним досвідом представництва інтересів клієнтів у Національ-
ному антикорупціи ному бюро Украї ни (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 и  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 комерціи них 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 Украї ні, так і в зарубіжних 
юрисдикціях. 

Наші юристи також мають досвід консультування як національні експерти при 
вирішенні спорів у Міжнародному центрі з врегулювання інвестиціи них спорів 
(ICSID). 

Адвокати VB PARTNERS ефективні опоненти Фонду держмаи на в процесах по 
реприватизації , Фіскальної  службі – в спробах стягнути необґрунтовані 
мільи онні податки, Національному банку Украї ни – оскарження рішень щодо 
банків і ї х власників. Ми захищаємо права інвесторів, домагаючись компенсаціи  
від держав в міжнародних судових інстанціях. 

Наші фахівці проактивно відстоюють інтереси клієнтів на ї х 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 и  ліквідувати шахраи ську 
мережу всередині компанії . 

Вирішення спорів – це не тільки судові процеси. Це також і професіи на 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 Національніи  
комісії  з цінних паперів та фондового ринку, тощо. 

 

ВИЗНАННЯ 



Володимир Ващенко 

Адвокат, партнер 
v.vaschenko@vbpartners.ua 

ЛІДЕРИ VB PARTNERS 

ВОЛОДИМИР ВАЩЕНКО – адвокат, співзасновник и партнер компанії . 

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

 
Керує проектами з вирішення складних комерціи них, корпоративних і судових 
спорів, як правило, з міжнародним елементом. 
Має широку практику та значнии  досвід щодо спорів з державою, 
регуляторними та правоохоронними органами, з акцентом на захист від 
запроваджених санкціи , реприватизації  та експропріації  інвестиціи .  
Серед останніх проектів - представництво клієнта в міжнародному центрі з 
врегулювання інвестиціи них спорів (ICSID) та оскарження санкціи , накладених 
на європеи ські компанії . 
Також консультує та представляє інвесторів у справах, пов’язаних з 
кримінальними розслідуваннями, на Загальних зборах акціонерів, в позасудових 
спорах з органами влади та в спеціальних контрольних комісіях парламенту.  
 
Визнання: 
  
 Юридична премія 2019: кращии  юрист краї ни з податкових спорів; 
 Best Lawyers: серед провідних фахівців краї ни в судовіи  практиці; 
 Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients: визнании  експерт в 

напрямку Litigation і Tax: Litigation; 
 Дослідження видання «Юридична газета -« Вибір клієнта 2018 »: один з 20 

кращих юристів Украї ни в судовіи  практиці; 
 Реи тинг «50 провідних юридичних фірм Украї ни»: серед провідних 

фахівців краї ни в сфері податкового права та судової  практики. 
 

 

ДЕНИС БУГАЙ – адвокат, співзасновник и партнер компанії . 

Президент Ассоціації  правників Украї ни 2019-2021.  

Спеціалізація: White-Collar Crime, GR судова практика, корпоративні конфлікти.  

 
Ключова експертиза охоплює розслідування шахраи ства, відмивання грошових 
коштів, привласнення і розкрадання активів, ухилення від сплати податків та 
фіктивного банкрутства, зловживання / перевищення повноважень, недбалості 
та незаконного збагачення. 
Має значнии  досвід представництва інтересів клієнтів в НАБУ. Національнии  
експерт з питань транскордонних розслідувань, екстрадиції  та Інтерполу. 
 
Визнання:  
 
 The Legal 500 EMEA: один з провідних юристів Украї ни в практиці White-

collar crime (Top-tier); 

 Legal Awards: кращии  адвокат краї ни у кримінальних справах в 2018 році;  

Денис Бугай 

Адвокат, партнер 

d.bugay@vbpartners.ua 



 Chambers Europe: в ТОП-7 експертів краї ни в сфері кримінального права; 
 Who is Who Legal: Business Crime: один з провідних юристів Украї ни в 

сфері безпеки бізнесу; 
 Best Lawyers: один з кращих фахівців Украї ни у кримінальному та 

корпоративному праві; 
 Реи тинг «50 провідних юридичних фірм Украї ни»: серед кращих 

експертів у сфері кримінального та корпоративного права; 
 Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients: в TOP-5 експертів 

краї ни у сфері Criminal Law/White Collar Crime; 
 Юридична газета «Лідери ринку»: в ТОП – 15 наи ефективніших 

менеджерів – керівників юридичних компаніи  за версією колег.  
 

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 . Супроводжує проекти 
з реструктуризації  бізнесу і операції  з нерухомістю. 
Володіє значним досвідом вирішення спорів з контролюючими органами 
державної  влади. 
 
Визнання:  
 
 Best Lawyers: один з кращих фахівців Украї ни в сфері M&A та нерухомості. 

 

 

ДЕНИС ШКАРОВСЬКИЙ - адвокат, радник компанії . 

 

Спеціалізація: White-Collar Crime, вирішення спорів, compliance та боротьба з 
шахраи ством, корпоративні розслідування.  

 

Керує проектами з розслідування фактів шахраи ства та корупції  в компаніях, 
захисту бізнесу та и ого бенефіціарів, притягнення шахраї в до відповідальності. 
Також, здіи снює аудит систем безпеки та бізнес-моделеи  клієнтів на наявність 
кримінально-правових ризиків. 
Володіє значним досвідом з вирішення транскордонних та національних 
спорів.  
Серед успішно завершених проектів - оскарження рішень Національного банку 
Украї ни про ліквідацію великих украї нських банків і процеси за позовами 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб проти акціонерів про 
відшкодування збитків, оскарження рішень Антимонопольного комітету 
Украї ни, спори за позовами Фонду державного маи на Украї ни з питань 
приватизації .  
Член Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). 

Олександр  
Лук’яненко 
 

Адвокат, партнер 
a.lukyanenko@vbpartners.ua 

Денис Шкаровський 

Адвокат, радник 

d.shkarovsky@vbpartners.ua 


