БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
ОЛЕНА СІБІРЦЕВА
АДВОКАТ AGA PARTNERS
agalawyers.org

A.G.A.

ОЛЕНА СІБІРЦЕВА
СТАРШИЙ ЮРИСТ, АДВОКАТ AGA PARTNERS
Олена має досвід консультування клієнтів у сфері національного сімейного права з питань щодо
розірвання шлюбу, поділу майна подружжя, встановлення факту проживання однією сім’єю без

реєстрації шлюбу, визнання майна особистою приватною власністю одного із подружжя, тощо.
Також, Олена спеціалізується на представництві у спорах, що стосуються захисту прав та інтересів дітей,
зокрема, визначення місця проживання дитини, встановлення способів участі у вихованні дитини,
позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів.
Окремою сферою інтересів Олени є супровід угод щодо укладання шлюбних договорів, договорів про
Спеціалізація:
Сімейне, спадкове право

поділ майна подружжя, про визначення місця проживання, способів участі у вихованні та утриманні
дітей.
Також, Олена здійснює представництво інтересів клієнтів у позасудовому порядку у межах процедур

Контакти:

визначення місця проживання та участі у вихованні дітей, отримання дозволу на виїзд дитини за кордон
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без згоди одного із батьків, отримання дозволу на укладення угод щодо нерухомості в інтересах дітей в

Facebook: e.sibirtseva

органах опіки та піклування.

Instagram: @elena_sibirtseva

ОСВІТА
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (диплом з відзнакою), 2013 рік

ДОСТУП ДО АДВОКАТСЬКОЇ ПРАКТИКИ
Право на заняття адвокатською практикою з 2018 року

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД
• серпень 2013 року – листопад 2019 року – Адвокатське об’єднання «С.Т. Партнерс» (адвокат, старший
юрист)
• грудень 2019 року – грудень 2020 року – Адвокатське об’єднання «LEXARS» (адвокат, партнер)
• грудень 2020 року – теперішній час – Адвокатське об’єднання «Ей.Джи.Ей та партнери» (адвокат, старший
юрист)

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
• Асоціація правників України (з 2013 року, у 2020 – 2021 роках член Ради
Комітету з цивільного, сімейного та спадкового права)
• Асоціація адвокатів України (з 2020 року)

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
• Лектор Legal High School
Теми лекцій:

«Психологічні аспекти визначення місця проживання дитини»
«Право на аліменти: спрощена та загальна процедура розгляду спорів»
«Адвокат у сімейних справах: актуальна судова практика у справах про поділ майна подружжя»
• Лектор Online law school
Теми лекцій:

«Поділ майна подружжя. Вступ»
«Поділ майна подружжя. Особливості розгляду окремих видів позовних вимог»
• Лектор Платформи юридичної освіти
Тема лекції:
«Визначення місця проживання дитини у судовому порядку: предмет доказування та актуальна судова практика»

• Телеексперт каналів Інтер та Україна 24
• Автор публікацій з сімейного права у національних професійних виданнях

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В АПУ
Вступила в члени АПУ у 2013 році. У 2020 році була обрана до Ради Комітету з цивільного, сімейного та спадкового права. У 2020 – 2021 роках брала участь у
наступних заходах Комітету:

•

26 червня 2020 року – Виконання судових рішень у сімейних справах

Спікер з темою: «Стягнення аліментів на підставі виконавчого напису нотаріуса, вчиненого на аліментному договорі»
•

11 вересня 2020 року – Нова судова практика КЦС (ВС)

Спікер з темою: «Частки подружжя при поділі майна»
•

16 жовтня 2020 року – Режим власності подружжя на об’єкти інтелектуальної власності, створені одним із подружжя

Спікер з темою: «Проблемні питання власності подружжя на об’єкти інтелектуальної власності»
•

25 січня 2021 року – Боргові зобов’язання подружжя

Спікер з темою: «Солідарна відповідальність подружжя за кредитними зобов’язаннями»

•

10 березня 2021 року – Проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу: правові наслідки

Спікер з темою: «Особливості поділу майна особами, які перебувають у цивільному шлюбі. Огляд практики Верховного Суду»
•

21 травня 2021 року – Поділ майна осіб, які проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу

Спікер заходу.
•

27 липня 2021 року – Сімейні договори у фокусі

Спікер з темою: «Договір про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно»

•

11 жовтня 2021 року – Суперечлива судова практика щодо поділу майна подружжя

Спікер з темою: «Визнання недійсності правочину (про недійсність правочинів при поділі майна подружжя»

