
2018 

 Chambers Global 2018 

LCF рекомендована у практиці вирішення спорів (Band  4) 

Великий досвід вирішення фінансових спорів, включаючи справи щодо стягнення заборгованості та 

банкрутства. 

 Best Lawyers 2018 

Анна Огренчук – рекомендований юрист у практиці вирішення спорів та корпоративного права. 

Артем Стоянов – рекомендований юрист у практиці вирішення спорів та M&A. 

 

 

 

2017 

 Chambers Europe 2017 

LCF рекомендована у судовій практиці, Band 3 

 Legal 500 EMEA 2017 

LCF рекомендована у п'яти своїх практиках: у судовій практиці (2 Tier), в практиці банківського і 

фінансового права (2 Tier), в сфері податкового права (2 Tier) і корпоративного права та M & A (3 Tier). 

Також 2017 р. фірма вперше потрапила до рейтингу кращих фірм для супроводу проектів з енергетики (2 

Tier). 

 Юридична премія 2017: LCF – фірма року із судової практики за версією видання Юридична 

практика 

 LCF визнано одним з 3-х найкращих роботодавців України у сфері юриспруденції за версією 

журналу ФОКУС 

 "Ukranian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients"  2017 

LCF визнано у 6 практиках - вирішення спорів, корпоративне право та M&A, банківське та фінансове 

право, банкрутство, енергетика та податкове право. 

 Best Lawyers 2017 

Анна Огренчук – рекомендований юрист у практиці вирішення спорів та корпоративного права. 

Артем Стоянов – рекомендований юрист у практиці вирішення спорів та M&A. 

 «ТОП 50 провідних юридичних фірм України 2016 

Рейтинг видання «Юридична практика» 

LCF на 11 місці та рекомендована у судовій практиці, корпоративного права. 

 Анна Огренчук увійшла до рейтингу «ТОП 50 найуспішніших леді бізнесу України 2017» за версією 

журналу «Бізнес» 

 IFLR 100 2017.  

LCF рекомендована у банківському  та фінансовому праві (4 Tier), у сфері M&A (5 Tier). 

 

 

2016 

 Chambers Europe 2016 

LCF визнано однією з найкращих юридичних фірм з вирішення спорів 

 Legal 500 EMEA 2016 

LCF рекомендована у практиках «вирішення спорів», «податкове право» і «банківське і фінансове право,  

ринки капіталу» (2 Tier), «корпоративне право, M&A» (3 Tier) 

 IFLR 1000 2016 

LCF  рекомендована у практиках банківського та фінансового права, M&A, та енергетики. 

https://www.facebook.com/focus.ua/?fref=mentions


 Юридична премія 2016 

Анна Огренчук – переможець  престижної премії від Юридичної практики, у номінації «найкращий 

юрист року» 

 "Ukranian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients"  2016 

LCF  рекомендована у судовій практиці, банківському та фінансовому праві, практиці реструктуризації та 

банкрутства. 

 «ТОП 50 провідних юридичних фірм України 2016 

Рейтинг видання «Юридична практика» 

LCF на 11 місці та рекомендована у судовій практиці, корпоративного права. 

 

 

2015 

 

 Юридична премія 2015 

Артем Стоянов – переможець  престижної премії від Юридичної практики, у номінації «найкращий 

юрист року» 

 Chambers Europe 2015 

LCF визнано однією з найкращих юридичних фірм України з вирішення спорів 

 Legal 500 EMEA 2015 

LCF рекомендована у судовій практиці, банківському та фінансовому праві, корпоративному, 

податковому праві.  

 Best Lawyers 2015 

Анна Огренчук –  рекомендований юрист у практиці вирішення спорів та корпоративного права 

Артем Стоянов – рекомендований юрист у практиці вирішення спорів та M&A 

 Анна Огренчук – у ТОП-100 кращих юристів України» за версією «Юридичної газети» 

 «ТОП 50 провідних юридичних фірм України 2015 

LCF на 12 місці та рекомендована у судовій практиці, корпоративного права. 

 IFLR 1000 2015 

LCF рекомендована у практиці банківського та фінансового права та M&A 

 

2014 

 IFLR 1000 2014 

LCF  рекомендована у практиках банківського та фінансового права та M&A 

 ТОП 50 провідних юридичних фірм України 2014 

Рейтинг видання «Юридична практика» 

LCF на 15 місці та рекомендована у судовій практиці, корпоративного права. 

 Legal 500 EMEA 2014 

LCF рекомендована у судовій практиці, банківському та фінансовому праві, корпоративному 

праві та M&A 

 Chambers Europe 2014 

LCF відзначено у практиках вирішення спорів, податкового права, банківського та фінансового 

права. 

 "Ukranian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients"  2014 

LCF  увійшла у ТОП-3найкращих юридичних фірм із судової практика та у ТОП-5 лідерів сфери 

реструктуризації та банкрутства  



 

2013 

 

 ТОП 50 провідних юридичних фірм України 2013 

Рейтинг видання «Юридична практика» 

LCF на 19 місці та рекомендована у судовій практиці, корпоративного права. 

 Legal 500 EMEA 2013 

LCF рекомендована у судовій практиці, банківському та фінансовому та податковому праві  

 IFLR 1000 2013 

LCF  рекомендована у практиках банківського та фінансового права та M&A 

 Анна Огренчук увійшла до рейтингу «ТОП – 100. Кращі топ-менеджери України 2013» у галузі 

юридичних послуг  за версією «Інвест газети» 

 Юридична премія 2013: LCF – найкраща юридична фірма року з роботи із проблемними активами»  

 «Вибір клієнта. ТОП – 100 найкращих юристів України 2012-2013». 

Анну Огренчук визнано одним з найкращих юристів зі сфери судової практики та судового процесу 

Артема Стоянова рекомендовано у сфері податкової практики 

 Анна Огренчук була відзначена нагородою «Золота скіфська пектораль-2013» Українського 

національного комітету Міжнародної торгової палати за вагомий внесок у розвиток 

міжнародного бізнесу та національного підприємництва  

 

2012 

 

 L egal 500 EMEA 2012 

 

LCF  рекомендована у сфері судової практики, корпоративного права, M&A 

 «ТОП 50 провідних юридичних фірм України 2012» 

LCF – одна з найкращих юридичних фірм України. Рекомендована у судовій практиці, корпоративному 

прав і. 

 Юридична премія 2012: LCF – фірма року із судової практики за версією видання Юридична 

практика 

 "Ukranian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients"  2012. LCF рекомендована у сфері 

корпоративного права та M&A 

 ТОП 50 провідних юридичних фірм України 2013 

Рейтинг видання «Юридична практика» 

LCF у числі найкращих юридичних фірм України (30 місце) 

 

 

 

2011 

 Юридична премія 2011: Анна Огренчук – найкращий партнер року за версією видання 

Юридична практика 

 ТОП 50 провідних юридичних фірм України 2011 



Рейтинг видання «Юридична практика» 

LCF у числі найкращих юридичних фірм України (33 місце) 

2010 

 Анна Огренчук  переможець Всеукраїнського конкурсу «Корпоративний юрист року - 2010», 

ініційованого Союзом Юристів України; 

 «Вибір клієнта. ТОП – 100 найкращих юристів України 2010-2011». 

 ТОП 50 провідних юридичних фірм України 2010 

Рейтинг видання «Юридична практика» 

LCF у числі найкращих юридичних фірм України (44 місце) 

 

 


