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Igor Glushko is a partner at GOLAW, attorney at law practicing criminal law, has
been working in the ﬁeld of criminal law and procedure for over 20 years. The
attorney successfully protects the interests of suspects, accused and the victims of
crimes. Practicing attorneys supervised by Igor Glushko have repeatedly
represented the interests of individuals and legal entities in criminal proceedings,
ensured organization of the appeal process against illegal actions by lawenforcement oﬃcers. Ihor Hlushko’s clients are businessmen, politicians and public
oﬃcials.
Igor Glushko has extensive experience of legal support in the negotiation process
on return of illegally held assets and documents, representing the interests of
companies before law- enforcement bodies, organizing the process of establishing
the value of ﬁnancial losses caused by criminal actions, etc.
The attorney is the author of a textbook called the Beginning of Criminal
Proceedings. Recommendations of an Attorney, published in 2018.

Практики
Протидія корупції
Кримінальне право
Вирішення судових спорів

Сектори економіки
Агробізнес
Авіація
Хімічна промисловість
Будівництво і нерухомість
Енергетика і природні ресурси
Фінансові установи
Інформаційні технології
Виробництво та промисловість
Медіа та телекомунікації
Медицина та фармацевтика
Ритейл та FMCG
Транспорт та інфраструктура
Протидія корупції
Антимонопольне та конкурентне право
Банківське та фінансове право
Комплаєнс, корпоративне управління та управління ризиками
Корпоративне право та M&A
Кримінальне право
Розробка та впровадження системи безпеки

Трудове право
Захист навколишнього середовища
Взаємодія з державними органами (GR)
Відновлення платоспроможності та банкрутство
Інтелектуальна власність
Міжнародна торгівля
Вирішення судових спорів
Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів
Нерухомість
Реструктуризація та врегулювання проблемної заборгованості
Податкове право

Освіта
Одеська національна юридична академія (магістр права).

Визнання
The Legal 500 EMEA 2021 - рекомендований серед кращих юристів України у
сфері Кримінального права;
Best Lawyers in Ukraine 2022 - визнаний серед кращих юристів України у сфері
Кримінального права;
Ukrainian Law ﬁrms. A Handbook for Foreign Clients 2021 - визнаний серед
кращих юристів України у наступних сферах: Кримінальне право та посадові
злочини;
50 провідних юридичних фірм України - рекомендований серед кращих
юристів України у сфері Кримінального права / White Collar Crime.

Членство в організаціях

Національна асоціація адвокатів України (НААУ)
Американська торговельна палата (АСС)
Європейська Бізнес Асоціація (ЕВА)
Німецько-Українська промислово-торговельна палата (AHK Ukraine)
Всеукраїнська мережа доброчесності і комплаєнсу (UNIC)
Міжнародна спілка бізнесменів України та Туреччини (TUID)

Знання мов

Українська, російська.

