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Наша місія у PwC – це побудова довіри у суспільстві та вирішення важливих 
проблем. Ми – це мережа компаній у 155 країнах світу. Наша команда налічує 
понад 284 000 людей, які надають якісні послуги у сферах аудиту, консалтингу 
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Досвід наших експертів допомагає бізнесу 
використовувати стратегії, необхідні для 

ефективного захисту. Найкраще про якість наших  
послуг говорять відгуки наших клієнтів. 

87%

Що ви найбільше 
цінуєте у співпраці 
з нами?*

96%

93%
* можливість 
обрати декілька 
відповідей одночасно

Спеціалізація на складних 
процесах з залученням інших 
юрисдикцій та міжнародної 
експертизи, адже  PwC глобальна 
мережа фірм, що дозволяє нам 
отримати допомогу майже у будь-
якій країні світу 

Ви пропонуєте комплексні 
рішення, починаючи від збору 
інформації, розслідування та 
супроводжуєте бізнес до 
моменту вирішення проблеми 

Тепер у вас є можливість на 
власному досвіді переконатися, 
чи це саме так! 

84%
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Гарантія 
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Запобігання та 
протидія загрозам

Протиправні 
діяння

Ви допомагаєте нам почуватися 
захищеними, коли йдеться про 
повне дотримання вимог 
законодавства 

Співпраця з PwC Legal свідчить 
про прозорість нашого бізнесу, 
дотримання вимог законодавства 
та нульову толерантність до 
використання у своїй роботі 
непрозорих чи сумнівних практик 



Мене звуть Дмитро Трут, я є 
Керівником практики White-Collar 
Сrime Адвокатського об'єднання 
«PwC Legal в Україні». Ми поруч із 
вами 24/7 для надання 
оперативної допомоги, щойно 
виникне така потреба.

Із досвіду наших клієнтів ми 
переконалися, що прозоре та 
етичне ведення бізнесу, належне 
виконання своєї роботи та 
дотримання усіх регуляторних 
вимог не завжди гарантують, що 
переслідування за економічні 
злочини (також відомі як 
«білокомірцеві» злочини) обійдуть 
стороною ваш бізнес, ваших колег 
чи особисто вас. Одного дня ваш 
бізнес може зазнати  
протиправного тиску, а ви самі - 
стати учасником кримінального 
провадження. Ми готові надати 
максимально повну інформацію, 
яка допоможе вам заздалегідь 
підготуватися та правильно 
реагувати відповідно до обставин.

Найперше та найважливіше: 
ЗВЕРНІТЬСЯ ДО АДВОКАТА, 
ЩОЙНО ВИ ЗРОЗУМІЛИ, ЩО 
НА ВАС ЧИНИТЬСЯ ТИСК. Не 
кожне юридичне питання потребує 
залучення адвоката, але у сфері 
White-Collar Crime - це є 
запорукою успішного вирішення 
ситуації на вашу користь. Чим 
швидше ви отримаєте адвокатську 
підтримку та допомогу, тим вищі 
шанси мінімізувати будь-які 
негативні наслідки. 

Другий важливий аспект, на який 
важливо зважати: ПІД ЧАС 
СУПРОВОДУ  КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРОВАДЖЕНЬ НЕ ВСІ 
АДВОКАТИ ЗАБЕЗПЕЧАТЬ 
ОДНАКОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ. 
Обирайте фірму/адвоката, які 
мають необхідні ресурси та досвід, 
аби сформувати ефективну 
стратегію захисту у вашій справі. 
Супровід у кримінальному 
провадженні потребує великого 
обсягу рутинної роботи, зокрема, 
пошуку інформації, підготовки 
документів, встановлення 
обставин, формування 
аргументації та взаємодії з 
державними органами. Зазвичай, 
робота над такими справами 
ведеться у тісній взаємодії з 
клієнтом. Це підводить нас до 
останнього важливого аспекту, 
який ми рекомендуємо 
враховувати, якщо ви або ваш 
бізнес опинилися у скрутній 
ситуації.

ДОВІРТЕ СУПРОВІД СВОЄЇ 
СПРАВИ ЮРИДИЧНІЙ ФІРМІ З 
БЕЗДОГАННОЮ РЕПУТАЦІЄЮ 
та почувайтеся у безпеці під її 
захистом. У світі кіберзагроз та 
фейкових новин зростає попит на 
довіру та відповідно – дедалі 
більше цінується надійність та 
бездоганна репутація фірм, які 
здатні виділитися з-поміж решти 
учасників ринку юридичного 
консалтингу своєю прозорістю та 
нетерпимістю до використання у 
своїй роботі будь-яких сумнівних 
чи непрозорих практик.  Однією з 
таких фірм є PwC, яка понад 170 
років захищає інтереси бізнесу в 
багатьох країнах світу. Ми 
гарантуємо нашим клієнтам високі 
етичні стандарти роботи та повне 
дотримання вимог законодавства. 
Це дає нашим клієнтам 
впевненість у тому, що вирішення 
поточної справи не призведе до 
нових проблем через шляхи її 
вирішення.

ВИКОРИСТАЙТЕ ІНСТРУМЕНТИ 
КРИМІНАЛЬНОГО 
ПРОВАДЖЕННЯ НА СВОЮ 
КОРИСТЬ в боротьбі із 
недобросовісними боржниками, 
партнерами, конкурентами, 
корумпованими чиновниками, а 
також для отримання додаткової 
інформації/доказової бази/засобів 
впливу з метою використання в 
інших процесах. Якщо ви 
постраждали від протиправних дій 
зазначених осіб – насамперед 
переконайтеся, чи не вчиняється 
злочин проти вас особисто або 
вашого бізнесу. Порадьтеся із 
вашим адвокатом - можливо, 
ініціювання кримінального 
провадження може стати 
ефективним елементом стратегії 
захисту?

Під час роботи над кожною 
справою, мова йде не лише про 
репутацію бізнесу наших клієнтів, 
але і так само про репутацію 
бренду PwC. Тому ви можете не 
сумніватися, що наша команда 
адвокатів докладе максимум 
зусиль, для вашого захисту! 

Дмитро Трут  
Адвокат, кандидат 
юридичних наук, 
керівник практики 
White-Collar Сrime

У роботі з 
White-Collar 
злочинами 

першочергове 
значення має досвід



Зверніться за юридичною 
допомогою до адвокатів, які 
гарантуватимуть безпеку 
діяльності вашого бізнесу, у таких 
категоріях справ: 
џ ухилення від сплати податків та 

податкове шахрайство
џ легалізація
џ привласнення, заволодіння, 

розтрата майна
џ шахрайство у всіх можливих 

його проявах 
џ підробка документів 
џ доведення до банкрутства 
џ корупційні зловживання
џ контрабанда
џ рейдерство 
џ нещасні випадки на 

виробництві 
џ зловживання при публічних 

торгах/тендерах, державних 
закупівлях 

џ порушення прав 
інтелектуальної власності та ін.

Мінімізуйте ваші ризики. Залучіть 
професійних адвокатів для 
побудови стратегії захисту ваших 
прав і законних інтересів, аналізу 
кримінальних ризиків; супроводу 
під час  слідчих/процесуальних дій, 
у випадках затримання, вручення 
повідомлення про підозру у 
вчиненні кримінального 
правопорушення, обрання 
запобіжного заходу тощо.

White-collar 
crimes

Протидія 
та захист від 
неправомірного 
тиску на бізнес

Адвокати PwC Legal в Україні 
готові виступити посередником 
між клієнтом та правоохоронними 
органами, супроводжувати 
взаємодію зі слідчими органами та 
органами прокуратури для 
організації діалогу та мінімізації 
ризиків.

Ініціювання кримінального 
провадження у статусі потерпілого 
може використовуватися як 
запобіжний захід та дати 
додаткову можливість 
оперативного зупинення 
незаконних дій опонента, 
а також отримання додаткових 
доказів для цілей глобальної 
стратегії захисту.  

PwC Legal в Україні - це досвід, 
міждисциплінарна експертиза 

і професіоналізм

ПОТРЕБУЄТЕ ОПЕРАТИВНОЇ 
ЮРИДИНОЇ ДОПОМОГИ 
ТА АДВОКАТСЬКОГО ЗАХИСТУ?

БАЖАЄТЕ УБЕЗПЕЧИТИ 
СВІЙ БІЗНЕС 
ВІД КОРУПЦІЇ? 

Супровід 
у кримінальних 
провадженнях

Подбайте про безпеку вашого 
бізнесу у разі:

џ запитів від правоохоронних 
органів щодо надання 
інформації/документації

џ отримання клопотань про 
надання тимчасового доступу 
до речей / документів

џ допитів
џ обшуків
џ арешту майна
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