ЮРИДИЧНА ФІРМА
РОКУ У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

ПРО КОМПАНІЮ
VB PARTNERS – юридичнии бутик зі спеціалізацією в White-Collar Crime та
Dispute Resolution, засновании в 2005 році.
Наші 14 адвокатів забезпечують безкомпромісну якість, незалежно від складності, розміру чи публічності проєкту. Клієнти відзначають не лише наше відмінне
знання законодавства, а и глибоке розуміння їх бізнес-процесів та суміжних
практик.
Ми володіємо значним досвідом захисту бізнесу від тиску з боку правоохоронних
органів, проведення корпоративних розслідувань та розшуку активів, супроводу
в кримінальних провадженнях та в складних судових cпорах у всіх судових
інстанціях. Компанія супроводжує процеси як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях.
Наші адвокати визнанні національні експерти з питань екстрадиції, Інтерполу.
Захищаємо інтереси Клієнтів в транскордонних розслідуваннях/справах в рамках міжнародно-правової допомоги.
Завдяки рокам успішної практики, складним реалізованим проектам, компанія
та її адвокати отримали визнання всіх професіиних міжнародних і національних
рейтингів (Best Lawyers, Legal 500, Chambers Europe, Who is Who Legal, Benchmak
Litigation, Юридична премія та інші).

НАМ ДОВІРЯЮТЬ


British American Tobacco, Colliers International, Continental Farmers Group,
Scania, Avellana Gold, Svitland Development, Immer Group, Vioil;



Українська асоціація футболу, ПБГ «Ковальська», Quarter Partners, DCH;



Акціонери та топ-менеджери банків: «Хрещатик», «Приват Банк», «Дельта
Банк», «Місто Банк», «Преміум», «Класікбанк», «Ощадбанк», «Астра Банк»,
Ukrsibbank BNP Paribas Group тощо.

ДОСЯГНЕННЯ

НЕЙТРАЛІЗУЄМО
РИЗИКИ



Best Lawyers: Фірма року у сфері кримінального права;



Who is Who Legal: в ТОП-3 компаніи у сфері захисту бізнесу;



Chambers Europe: в ТОП-3 компаніи у практиці Dispute Resolution:WhiteCollar Crime;



Legal 500 EMEA: високо рекомендовані в White-Collar Сrime, Dispute
Resolution та Tax;



ТОП-50 провідних юридичних фірм України: в ТОП-3 компаніи з Кримінального права, в ТОП– 3 у сфері Захисту бізнесу;



Лідери ринку, Юридична газета: White-Collar Сrime - TOP law firm в Україні,
Кримінальне право - в ТОП-2, Захист бізнесу - в ТОП-4, тощо.

ДОСВІД

ВИЗНАННЯ


Захист інтересів акціонера та топ-менеджерів ПАТ «Дельта Банк» в кримінальних справах за фактами нібито незаконного привласнення активів,
зловживання службовим становищем та відмивання грошеи;



Представництво інтересів акціонерів банків ПАТ «Хрещатик», ПАТ
«Преміум», ПАТ «Класікбанк», ПАТ «Місто Банк» в судових процесах щодо
скасування рішень НБУ та ФГВФО про ліквідацію банків;



Захист інтересів колишнього Голови правління ПАТ «КБ «Приватбанк» в
кримінальному провадженні в НАБУ щодо розтрати маина службовою особою на суму ≥ 319 млн $;



Захист екс-першого заступника Міністра юстиції України у кримінальніи
справі за підозрою у розкраданні 54 млн грн;



Представництво інтересів одного з наибільших у світі виробників тютюнової продукції в кримінальних провадженнях, пов`язаних з недобросовісними контрагентами, які ухиляються від сплати податків;



Представництво інтересів іноземного інвестора в ICSID проти України щодо відшкодування збитків, пов'язаних з експропріацією активів на суму
≥ 834 млн $;



Оскарження у Верховному Суді санкціи, застосованих до компанії Європеиського Союзу (заморожування активів і призупинення фінопераціи);



Захист інтересів міжнародного агрохолдингу Continental Farmers Group, як
потерпілого у кримінальному провадженні за фактами шахраиства та заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі;



Захист інтересів члена Правління НБУ в кримінальному провадженні в
НАБУ щодо надання НБУ стабілізаціиного кредиту VAB Банк на суму 1,2
млрд грн;



Представництво інтересів Української асоціації футболу, її посадових осіб
та підприємств у кримінальних справах щодо нібито розкрадання бюджетних коштів;



Успішнии захист одного із наибільших підприємств кольорової металургії
в Європі у процесі стягнення моральної шкоди на суму 340 млн $, завданої
1279 особам, які об’єдналися у громадську організацію, і начебто зумовленої негативним впливом господарської діяльності на довкілля;



Скасовано донарахування податкових платежів на суму ≥ 1 млрд грн компанії – власнику одного з наибільших у Києві офісних центрів;



Успішнии захист Scania, одного з наибільших європеиських виробників
вантажівок, у судових спорах з дилерами на суму ≥ 10 млн $;



Представництво інтересів швеицарського компанії щодо визнання та виконання на території України 7 рішень Міжнародного комерціиного арбітражного суду щодо стягнення заборгованості за договорами поставки виробничих матеріалів на загальну суму ≥ 26 млн $, тощо.

ЛІДЕРИ КОМПАНІЇ
ДЕНИС БУГАЙ – партнер, керівник практики White-Collar Crime
Президент у відставці Асоціації правників України.

Денис Бугай
Адвокат, партнер
d.bugay@vbpartners.ua

Спеціалізується на кримінальних провадженнях, захисті бізнесу та супроводі
складних судових процесів у всіх судових інстанціях України.
Має значнии досвід ведення проектів в банківськіи та медіа сферах, а також в
нафтогазовіи та тютюновіи промисловості.
Ключова експертиза охоплює розслідування щодо шахраиства, відмивання
грошових коштів, привласнення та розкрадання активів, ухилення від сплати
податків, перевищення повноважень, халатності та незаконного збагачення.
Представляє інтереси публічних осіб в антикорупціиних органах.
Експерт з питань транскордонних розслідувань, екстрадиції та Інтерполу.






Best Lawyers: юрист року з кримінального права; один із провідних юристів
країни у корпоративному праві, судовіи практиці та GR;
Legal 500 EMEA: один з провідних юристів практики White-Сollar Сrime;
Юридична премія: адвокат року у сфері White-Collar Crime & Anticorruption
2021, кращии адвокат країни у кримінальних справах 2018;
Chambers Europe: в ТОП-5 адвокатів України в сфері White-Collar Crime;
Who is Who Legal: один з провідних юристів України у сфері безпеки бізнесу,
Thought Leader.

ВОЛОДОМИР ВАЩЕНКО – партнер, керівник практики Dispute Resolution

Володимир Ващенко
Адвокат, партнер
v.vaschenko@vbpartners.ua

Керує проектами по вирішенню складних комерціиних, корпоративних та
судових спорів, як правило, із міжнародним елементом.
Має значнии досвід в спорах з державою, регуляторними та правоохоронними
органами, з акцентом на захист від запроваджених санкціи, реприватизації та
експропріації інвестиціи.
Серед останніх проектів - представництво клієнтів в Міжнародному центрі з
врегулювання інвестиціиних спорів (ICSID) та оскарження санкціи, накладених на
європеиські компанії.
Також консультує і представляє інвесторів в проектах, пов'язаних з
кримінальними розслідуваннями, на Загальних зборах акціонерів, в позасудових
спорах з органами влади і в спеціальних контрольних комісіях парламенту.






Best Lawyers: один з кращих юристів у податковому праві та судовіи
практиці;
Who is Who Legal: один з провідних експертів країни в судовіи практиці;
Ukrainian Law Firms. Handbook for foreign clients: рекомендовании в судовіи
практиці;
Вибір Клієнта. ТОП 100 юристів України: один з кращих юристів України в
податковому праві та практиці Private Clients;
Юридична премія: кращии юрист країни з податкових спорів у 2019 р.

ЛІДЕРИ КОМПАНІЇ
ОЛЕКСАНДР ЛУК`ЯНЕНКО – партнер

Олександр Лук'яненко
Адвокат, партнер
a.lukyanenko@vbpartners.ua

Спеціалізується на захисті бізнесу, супроводі кримінальних проваджень і
складних судових cпорів у всіх судових інстанціях.
Має значнии досвід в транскордонних розслідуваннях в якості локального
радника.
Бере участь в розшуку активів в іноземних юрисдикціях, а також в
розслідуваннях, пов'язаних із шахраиством, корупцією, інсаидерською торгівлею.
Представляє клієнтів перед міжнародними правоохоронними органами, в т.ч.
перед Інтерполом.
Має багаторічнии досвід супроводу проектів в cфері нерухомості та будівництва.
У сфері професіиних інтересів Олександра також комплекснии супровід угод
M&A, проектів з реструктуризації бізнесу.






Chambers Europe: відзначении як Up&Coming практики White-Collar
Crime;
Legal 500 EMEA: відзначении як Next Generation Partner практики WhiteCollar Crime;
Best Lawyers: один з кращих юристів Украї ни в кримінальному праві,
M&A та сфері нерухомості;
Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients: рекомендовании у
Criminal Law/White-Collar Crime.

ДЕНИС ШКАРОВСЬКИЙ - партнер, керівник напряму Investigations

Денис Шкаровський
Адвокат, партнер
d.shkarovsky@vbpartners.ua

Спеціалізується на захисті бізнесу, иого акціонерів та топ-менеджменту від тиску
з боку правоохоронних органів та супроводженні складних судових процесів у
всіх судових інстанціях України.
Керує проектами з розслідування фактів шахраиства та корупції в компаніях.
Проводить організаціині і контрольні заходи щодо попередження
корпоративного шахраиства.
Здіиснює аудит бізнес-моделеи клієнтів на наявність кримінально-правових
ризиків и розробляє механізми їх неитралізації.
Має значнии досвід у вирішенні складних національних спорів та спорів з
іноземним елементом у співпраці із зарубіжними колегами.
Член Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).






Best Lawyers: рекомендовании у кримінальному праві та судовіи практиці;
Chambers Europe: відзначении як Up&Coming практики White-Collar
Crime;
Legal 500 EMEA: відзначении як Rising Star практики Dispute Resolution;
Вибір клієнта: ТОП-100 юристів України: високо рекомендовании у
корпоративному управлінні та Compliance;
Client Choice Awards Lexology: єдинии переможець у 2021 практики
Business Crime Defence в Украї ні.

