Офіційна позиція Української Асоціації Репродуктивної Медицини (УАРМ)
щодо стану законодавчого регулювання сурогатного материнства в Україні
Враховуючи заяву однієї з українських клінік репродуктивної медицини щодо змін
законодавства України, яке стосується сурогатного материнства, та призупинення
заключення нових контрактів в цій галузі впродовж трьох місяців даною клінікою, а також
незрозумілою інформацією, що це стосується всіх українських клінік репродуктивної
медицини, повідомляємо наступне:
1. На сьогоднішній день ніяких змін в законодавстві України, яке регулює роботу
галузі допоміжних репродуктивних технологій, в тому числі по сурогатному материнству, не
відбулось.
2. В Україні метод сурогатного материнства застосовується на підставі статті 123
Сімейного кодексу України та наказу №787 МОЗ України. Що стосується сурогатного
материнства, згідно існуючих регламентуючих документів, основними умовами для його
проведення є:
а) офіційний шлюб між жінкою та чоловіком;
б) наявність медичних показань з боку жінки згідно переліку, що викладено в наказі МОЗ
№ 787;
в) генетичний зв‘язок хоча б з одним із членів подружжя (чоловіка або дружини);
г) відсутність генетичного зв‘язку сурогатної матері з дитиною.
Також необхідно враховувати можливість легалізації дитини в країні постійного
проживання генетичних батьків.
3. УАРМ вже не перший рік ініціює узагальнення основних положень на рівні Закону.
Так, у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про допоміжні
репродуктивні технології» № 8629, підготовлений робочою групою народних депутатів
України та Правління УАРМ. Слід відмітити, що у Верховній Раді зареєстровано 5
законопроектів, які стосуються сфери допоміжних репродуктивних технологій і сурогатного
материнства.
УАРМ ставить за мету прийняття Закону, який би комплексно регулював сферу
допоміжних репродуктивних технологій, визначав права, обов’язки та правовий статус всіх
учасників таких програм і максимально відповідав моральним та етичним цінностям
українського суспільства.
4. Всі клініки репродукції людини, які є членами Української асоціації репродуктивної
медицини, продовжують працювати в звичайному режимі, дотримуючись норм чинного
законодавства.
Ще раз наголошуємо, що УАРМ і надалі планує приділяти багато уваги
роз’яснювальній роботі серед населення та медичних працівників, в тому числі щодо норм
та порядку проведення програм ДРТ, а також створення позитивного іміджу роботи
українських репродуктивних клінік на основі популяризації в засобах масової інформації
здобутків репродуктологів України, які насправді є одними з кращих у світі.
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