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БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ТАБЛЕТОЧКИ»



Шановні батьки!

Лікування вашої дитини — 
складний період для вашої сім’ї. 

Але цей шлях ви долаєте не наодинці.
Фонд «Таблеточки» з 2011 року надає допомогу 

онкохворим дітям, а також дітям з гематологічними 
і деякими іншими смертельно небезпечними хворобами.

У цій пам’ятці ви знайдете інформацію про те, 
яку допомогу ви можете отримати від фонду 

і які документи для цього потрібно підготувати.

Ми поруч на кожному етапі лікування.
Команда благодійного фонду «Таблеточки»

Допомога надається дітям — громадянам України 
від народження до моменту виповнення 18 років* 
за заявою батьків або офіційних опікунів.

*У деяких випадках, визначених правилами фонду, 
допомога може надаватися після 18 років.



ДОПОМОГА ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Ліки

Купимо протипухлинні, протигрибкові, антибактеріальні 

та інші препарати.

Обстеження

Допоможемо оплатити необхідні аналізи та обстеження, 

які неможливо пройти безкоштовно.

ІНША ДОПОМОГА

Житло в Києві

Забезпечимо некиївську родину кімнатою 

в амбулаторній квартирі, поки дитина лікується 

в НДСЛ «Охматдит» (за наявності вільних кімнат). 

В одній такій квартирі мешкають 2-3 сім’ї.

Психологічна допомога

Організуємо індивідуальні або групові консультації 

психолога для вас та/або вашої дитини.

Дитинство під час лікування

За можливості здійснимо мрію дитини.

Протези, імпланти

Оплатимо протези, ендопротези, імпланти, які необхідно 

встановлювати через онкологічну хворобу.

ВИДИ ДОПОМОГИ, ЯКУ НАДАЄ ФОНД «ТАБЛЕТОЧКИ»ВИДИ ДОПОМОГИ, ЯКУ НАДАЄ ФОНД «ТАБЛЕТОЧКИ»
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ДОПОМОГА ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ

ТГСК від неродинного донора 

Допоможемо в організації трансплантації гемопоетичних  

стовбурових клітин від неродинного донора 

за кордоном у лікарнях, що відповідають вимогам фонду 

щодо статистики успішності та вартості лікування. 

Діагностика

Організуємо відправку біоматеріалів на аналізи 

за кордон, за потреби оплатимо ці аналізи.

Авіаквитки

Допоможемо купити або отримати зі знижкою 

авіаквитки для для дитини та одного з батьків 

або опікунів для поїздки на лікування або обстеження 

за кордон.

Психологічна допомога

Організуємо індивідуальні консультації психолога 

для вас та/або вашої дитини перед закордонним 

лікуванням і під час перебування за кордоном.

Оплата проживання

В окремих випадках допоможемо оплатити проживання

і харчування під час лікування за кордоном.

ВИДИ ДОПОМОГИ, ЯКУ НАДАЄ ФОНД «ТАБЛЕТОЧКИ»

Фонд «Таблеточки» надає допомогу під час обстеження та/або 

лікування за кордоном лише в тому випадку, коли таке 

обстеження та/або лікування неможливо провести в Україні.
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ 
ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ В УКРАЇНІ

копія свідоцтва про народження дитини;

копія українського паспорта одного з батьків або опікунів;

копія ідентифікаційного коду одного з батьків чи опікунів;

копія нещодавньої медичної виписки з діагнозом;

оригінал рецепта на придбання медикаментів із підписом 

і печаткою лікаря, а також печаткою медичної установи 

(із зазначенням, що відповідних медикаментів немає 

у відділенні);

офіційна заява батьків або опікунів на надання адресної 

допомоги, письмова згода на публічне розміщення інформації 

про дитину на ресурсах фонду та письмова згода 

на використання персональних даних (шаблон на сторінці 7).

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНО НАДАТИ 
ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ
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ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНО НАДАТИ 
ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ 
ДЛЯ ОБСТЕЖЕННЯ АБО ЛІКУВАННЯ ДИТИНИ 
ЗА КОРДОНОМ

копія свідоцтва про народження дитини;

копія українського паспорта одного з батьків або опікунів;

копія ідентифікаційного коду одного з батьків чи опікунів;

копія нещодавньої медичної виписки або довідки з лікувального 

закладу, де дитина проходить лікування, з діагнозом;

копії закордонних паспортів дитини та одного з батьків 

чи опікунів (того, хто їде з дитиною за кордон, якщо планується 

така поїздка);

копія рахунку з іноземної клініки або лабораторії;

копія висновку про необхідність трансплантації гемопоетичних 

стовбурових клітин від неродинного донора чи іншого 

лікування за кордоном;

копія заяви до Міністерства охорони здоров’я України 

про направлення на лікування за кордон і оплату лікування 

за рахунок бюджетних коштів з відміткою вхідного номера, 

що підтверджує подачу і реєстрацію заяви;

офіційна заява батьків або опікунів на надання допомоги, 

письмова згода на публічне розміщення інформації про дитину 

на ресурсах фонду та письмова згода на використання 

персональних даних (шаблон на сторінці 8).



ВАЖЛИВО

Координатори фонду оброблять ваше звернення  протягом 

5 робочих днів. За необхідності співробітник фонду зв'яжеться 

з вами для додаткових уточнень.

Перелік видів допомоги команда фонду сформувала з урахуванням 

рекомендацій лікарів-експертів, а також багаторічного досвіду 

роботи фонду. Якщо вам  потрібна допомога, яку ми не врахували 

в цьому переліку, звертайтеся до нас. Керівництво фонду 

розглядає кожен такий індивідуальний випадок.

Фонд не отримує дотації від держави та надає допомогу виключно 

за рахунок внесків благодійників — фізичних і юридичних осіб. 

Тому обсяг допомоги обмежується обсягами благодійних внесків.

Ми намагаємося надавати допомогу якомога швидше. Але терміни 

залежать від фінансових можливостей фонду та інших факторів 

(наприклад, наявності медикаментів на складі постачальників). 

Іноді допомогу доводиться трохи почекати. 

Ми робимо все можливе, щоб скоротити період очікування, 

і ретельно аналізуємо терміновість і пріоритетність кожної заявки.
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ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНО НАДАТИ 
ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ

Повний пакет документів потрібно надіслати до фонду, 

щоб координатори опрацювали інформацію і надали вчасну 

допомогу. Будь ласка, зверніть увагу, що кожне звернення 

розглядається індивідуально.

Документи можна надіслати в електронному вигляді, 

заповнивши онлайн-анкету на сайті tabletochki.org, 

або на пошту info@tabletochki.org.

Заяви від батьків та рецепти на ліки треба надіслати 
в оригіналі Новою поштою за рахунок отримувача 
на відділення №31, м. Київ для БФ «Таблеточки»,
тел. +38 (067) 464 87 74, код ЄДРПОУ 38805429.



Виконавчому директору БФ «Таблеточки»

Бикову В.В.

від__________________________________

Телефон_____________________________

Паспорт №_____________ серія_________

Виданий_____________________________

_____________________________________

Ідентифікаційний номер________________

_____________________________________

Шаблон офіційної заяви батьків/опікунів
про надання допомоги для лікування в Україні

ЗАЯВА

Я, __________________________________________________________________________,
батько/мати/опікун дитини_____________________________________________________,
яка перебуває на лікуванні у  відділенні__________________________________________,
лікарні_______________________________________________________________________
з діагнозом___________________________________________________________________.
Прошу вас надати благодійну допомогу у вигляді  
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,  
у зв’язку зі складним матеріальним становищем сім’ї.
Родина проживає (фактична адреса проживання):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.

Контактні номери телефонів (матері/батька/опікуна):______________________________.
Дата народження дитини:_______________________________.
Додаткова інформація про родину:______________________________________________.
Просимо надіслати Новою Поштою на адресу:
місто_______________________,
відділення № ________________.

Дата:________________________   Підпис:__________________________

Я даю згоду на використання, обробку та розміщення інформації про мою дитину, її 
хворобу, її фотографії та іншу інформацію, яка стосується мого прохання, в Інтернеті та 
інших засобах масової інформації.

_______________________ Підпис
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Виконавчому Директору БФ «Таблеточки»

Бикову В.В.

від__________________________________

Телефон_____________________________

Паспорт №_____________ серія_________

Виданий_____________________________

_____________________________________

Ідентифікаційний номер________________

_____________________________________

Шаблон офіційної заяви батьків/опікунів
про надання допомоги для лікування за кордоном

ЗАЯВА

Я, __________________________________________________________________________,
батько/мати/опікун дитини_____________________________________________________,
дата народження:__________________________р., яка перебуває на лікуванні у відділенні
_____________________________________, лікарні_________________________________
з діагнозом__________________________________________________________________
прошу вас надати благодійну допомогу у вигляді__________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,  
Родина проживає (фактична адреса проживання):
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.

Контактний телефон (матері/батька/опікуна):_____________________________________.

Дата:________________________   Підпис:__________________________

Я даю згоду на використання, обробку та розміщення інформації про мою дитину, її 
хворобу, її фотографії та іншу інформацію, яка стосується мого прохання, в Інтернеті, 
пресі та інших засобах мас-медіа.

_______________________ Підпис
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