Наші послуги

Будь-яка пара, яка планує сурогатне материнство в Україні, повинна отримати
консультацію українського юриста, який має досвід роботи з проблемами сурогатного
материнства, перш ніж підписувати будь-які угоди, платити будь-які гроші або починати
будь-яке медичне лікування безпліддя.

Чому? Оскільки перед початком будь-якої репродуктивної програми необхідно узгодити,
скласти та підписати детальний договір про сурогатне материнство (англійською та
українською мовами у присутності нотаріуса). Ця угода роз'яснює та захищає права та
обов'язки майбутніх батьків, сурогатної матері та дитини. Договір також буде одним з
документів, необхідних для повернення дитини додому. Крім того, вам потрібно буде
підписати угоди з медичним закладом та агентством сурогатного материнства (якщо
воно є), отримати стоси необхідних документів з оригінальними печатками, організувати
апостиль та переклади, а також багато інших адміністративних завдань.

Ось тут і вступаємо ми: ми ведемо всі переговори щодо договору про сурогатне
материнство та консультуємо вас щодо того, чи можуть якісь положення викликати
труднощі в майбутньому. Ми також розглядаємо інші угоди та допомагаємо з
виготовленням документів. І якщо з будь-якої причини щось піде не так, наші ліцензовані
адвокати допоможуть у врегулюванні потенційного спору, нададуть підтримку під час
зустрічей і переговорів, ведуть юридичне листування, підготують документи та подадуть
документи.

Ми надаємо наступні послуги:
- розробка та укладання угоди між сурогатною матір'ю та майбутніми батьками
- ведення переговорів, складання та підписання інформаційно-правових документів із
сурогатною матір'ю
- перевірка угоди між сурогатною мамою, майбутніми батьками та медичною клінікою
- отримання необхідні медичних, реєстраційних та інших документів
- переклад, нотаріальне засвідчення, апостиль/легалізація документів
- юридичний супровід на зустрічах та співбесідах від імені майбутніх батьків
- узгодження реєстрації дитини з юристами в країні проживання батьків дитини
- допомога у вирішенні будь-яких проблем в консульствах, імміграційних та
правоохоронних органах
- досудове врегулювання потенційних конфліктів
- представництво інтересів в українському суді
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Простіше кажучи, ми допомагаємо вам подолати будь-які юридичні бар'єри в українських
справах про сурогатне материнство. Це так просто.
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