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Вікторія Бубліченко є радником, керівником практики податкового права,
реструктуризації та врегулювання проблемної заборгованості. Вікторія має
значний досвід комплексного юридичного супроводу бізнесу, який
передбачає, зокрема, надання консультацій в області податкового,
господарського, цивільного і трудового права, а також представництво
інтересів бізнесу в судових суперечках.

Адвокат консультує українські та іноземні компанії з оподаткування угод як з
точки зору українського, так і міжнародного податкового права. Вона
здійснює супровід податкових перевірок бізнесу і має успішний досвід
оскарження результатів таких перевірок в адміністративному та судовому
порядку.

Вікторія надає консультації фінансовим інститутам з питань договірного
оформлення позик (кредитів) з компаніями і забезпечення виконання
зобов'язань за ними, а також з питань врегулювання проблемної
заборгованості недобросовісних боржників.

https://golaw.ua/
mailto:info@golaw.ua


Крім того, Вікторія розробляє договори, супроводжує їх узгодження з
контрагентами та консультує з питань виконання договорів.

Практики

Податкове та митне право

Реструктуризація та врегулювання  заборгованості

Банківське та фінансове право

Взаємодія з державними органами (GR)

Міжнародна торгівля

Нерухомість та будівництво

Комплаєнс, корпоративне управління та управління ризиками

Сектори

Агробізнес

Захист в антикорупційній сфері

Антимонопольне та конкурентне право

Авіація

Банківське та фінансове право

Хімічна промисловість

Комплаєнс, корпоративне управління та управління ризиками

Нерухомість та будівництво

Корпоративне право та M&A

Кримінальне право

Розробка та впровадження системи безпеки

Трудове право

Природні ресурси та охорона навколишнього середовища



Природні ресурси та охорона навколишнього середовища

Фінансові установи

Взаємодія з державними органами (GR)

Відновлення платоспроможності та банкрутство

Інтелектуальна власність

Міжнародна торгівля

Інформаційні технології та штучний інтелект

Вирішення судових спорів

Виробництво та промисловість

Медіа, розваги, спорт та гемблінг

Охорона здоров'я та фармацевтика

Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів

Нерухомість та будівництво

Реструктуризація та врегулювання  заборгованості

Роздрібна торгівля, FMCG та електронна комерція

Податкове та митне право

Транспорт і логістика

Освіта

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Інститут міжнародних відносин, диплом магістра з відзнакою за

спеціальністю «Міжнародне право»: юрист-міжнародник,

перекладач з іспанської мови.

Членство в організаціях



Національна асоціація адвокатів України (НААУ)

Американська торговельна палата в Україні (ACC)

Європейська Бізнес Асоціація (EBA)

Німецько-Українська промислово-торговельна палата (AHK Ukraine)

Всеукраїнська мережа доброчесності і комплаєнсу (UNIC)

Міжнародна спілка бізнесменів України та Туреччини (TUID)

Worldwide Network of Leading Law Firms (SCG Legal)

Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft (Ost-Ausschuss)

Знання мов

Українська, російська, англійська, іспанська.

https://scglegal.com/about/
https://www.ost-ausschuss.de/uber-uns

