
                                                    
 

                                    
 
 
Dear friends, colleagues and partners! 
Dear international professional community of court administrators! 
 
I am Natalia Chumak and I am a leader of the Association of Judicial 
Administrators of Ukraine "Court Management Institute". 
 
Today the whole world knows that On 24 February 2022, Russia launched a full-
scale invasion of Ukraine. Not only military facilities, but also civilian areas and 
objects (residential buildings, hospitals, kindergartens, etc.) are under the 
indiscriminate attack of the Russian forces. 
 
The brutal and cynical war started by Russia not only threatens the sovereignty 
of Ukraine, but also jeopardizes the security system of the entire world. The 
ongoing heroic battle of Ukrainian soldiers and all Ukrainian people currently 
prevents the expansion of Putin's tyrannical dictatorship further into Western 
Europe. 
 
Today, my colleagues continue to serve Ukraine. Most perform their professional 
duties in the courts in the realities of wartime. Someone took up arms in defense 
of Ukraine and its citizens. Some became a volunteer. 
 
My friend Olena, a court administrator from Kharkiv, has endured the 
horrendous intense bombardment of her hometown for several days, along with 
her newborn granddaughter, who came into this world three days before the 
start of the Russian invasion. 
 
I remain in Kyiv, fulfill my professional duties and I'm ready to help my city 
survive.  I am writing this appeal between air raid alerts, and my family is now in 



my hometown near Kyiv. The name of this small defenseless town is Borodianka. 
He was wiped off the face of the earth by Russian tanks and planes just because 
he was on their way to Kiev. His name has become a symbol of the genocide of 
the Ukrainian people, and the whole civilized world must know about it. 
 
We are deeply touched by that expression of the solidarity and support of 
Ukraine, the assistance provided to our country and the severe sanctions already 
imposed on the aggressor by foreign states and organizations. 
 
We believe that  our colleagues from the world are standing by us and seeking 
ways to help Ukraine. To facilitate this, we provide the non-exhaustive list of 
various actions that may help Ukrainian nation to get through these harsh times 
 
 
1. Make donations to Ukraine's Armed Forces and charities helping them. Please 
see the list of the verified fundraising initiatives and bank details for donations 
in different currencies: (https://www.kernel.ua/support-for-ukrainian-army/ ) 
2. Make donations to the international organisations helping Ukrainians during 
the Russian aggression, in particular:( https://www.kernel.ua/support-for-
ukrainian-army/ ). 
3. Block and ignore all Russian propaganda media, such as Russia Today, RTR, 
RIA Novosti, etc. 
4. Use and share only reliable sources of information. You may rely on the 
following official Ukrainian sources: 
• The President of Ukraine; 
• The Ministry of Defence of Ukraine; 
• The Ministry of Foreign Affairs of Ukraine; 
• The Parliament of Ukraine; 
• The Cabinet of Ministers of Ukraine. 
5. Express your support of Ukraine to the government of your state, business 
partners and colleagues to intensify military and other assistance for Ukraine, as 
well as to facilitate imposing as severe as possible sanctions on Russia. 
6. Please, write a few words of support for our Ukrainian colleagues in these 
incredibly difficult days. You can post your support post on our Facebook page 
(https://www.facebook.com/court.management.institute ) or send a message to 
my email (chumak.icmi@gmail.com). 
 
Your help would be much appreciated in this tough time for Ukraine.  
God bless us! Glory to Ukraine!  
 
Best Wishes 
Natalia Chumak                         
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Шановні всі, 
24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Не тільки 
військові споруди, але й цивільні території та об'єкти (житлові будівлі, лікарні, дитячі 
садочки і т. ) знаходяться під безрозбірним нападом російських сил. 
Жорстока та цинічна війна, розпочата Росією, не тільки загрожує суверенітету України, але 
й ставить під загрозу систему безпеки всього світу. Триваюча героїчна битва українських 
воїнів та всього українського народу наразі перешкоджає експансії путінської тиранічної 
диктатури далі в Західну Європу. 
Ми глибоко зворушені тим виразом солідарності та підтримки України, допомоги, наданої 
нашій країні, та жорстких санкцій, які вже запровадили проти агресора іноземними 
державами та організаціями 
 
Віримо, що клієнти та колеги тоять поруч і шукають способи допомогти Україні. Щоб 
сприяти цьому, надаємо невичерпний перелік різноманітних дій, які можуть допомогти 
українській нації пережити ці тяжкі часи. 
1. Зробіть пожертви для ЗСУ та благодійних організацій, які їм допомагають. Перелік 
перевірених ініціатив по збору коштів та банківські реквізити для пожертв у різних 
валютах: 
• рахунок збору коштів на підтримку Збройних Сил України відкритий Національним 
банком України. Банківські реквізити для пожертв; 
• Збережи життя, благодійний фонд допомоги українській армії з 2014 року. Посилання для 
пожертв - будь ласка, виберіть "Допоможи Українській Армії"; 
• Армія SOS, волонтерська організація допомоги воїнам української армії. Банківські 
реквізити для пожертв. 
2. Зробіть пожертви міжнародним організаціям, які допомагають українцям під час 
російської агресії, зокрема: 



• Міжнародний комітет Червоного Хреста. Організація має на меті допомогти людям, які 
постраждали внаслідок війни, та підтримати роботу Українського Червоного Хреста. Ви 
можете пожертвувати через його веб-сайт; 
• Міжнародний комітет порятунку. Організація допомагає людям, які постраждали від 
гуманітарних криз, вижити, відновитися та відбу Ви можете пожертвувати через його веб-
сайт; 
• Міжнародний медичний корпус. Організація зосереджена на наданні медичних послуг, 
психосоціальній підтримці та догляду громадянам країн, які стикаються з катастрофами, 
хворобами та конфліктами. Пожертви підуть на надання українцям кращого доступу до 
медичних та психічних ресурсів. Ви можете пожертвувати через його веб-сайт; 
• Люди, які потребують допомоги. Організація надає гуманітарну допомогу у критичних 
ситуаціях. Пожертви підуть на забезпечення українців продуктовими наборами, 
притулками для аварій, безпечним доступом до питної води, предметів гігієни та вугілля 
Ви можете пожертвувати через його веб-сайт; 
• Агентство ООН з біженців. Пожертви допоможуть переселенцям українцям екстреними 
запасами, рятувальними засобами та захистом Ви можете пожертвувати через його веб-
сайт; 
• ДОГЛЯД. Організація допомагає українцям терміново необхідною водою, продуктами, 
гігієнічними наборами та постійною підтримкою в Україні. Ви можете пожертвувати через 
його веб-сайт. 
3. Блокуйте та ігноруйте всі російські пропагандистські ЗМІ, такі як Russia Today, РТР, РІА 
Новости тощо 
4. Використовуйте та поширюйте лише надійні джерела інформації. Можна покластися на 
наступні офіційні українські джерела: 
• Президент України; 
• Міністерство оборони України; 
• Міністерство закордонних справ України; 
• Парламент України; 
• Кабінет міністрів України. 
5. Висловлюйте свою підтримку України уряду вашої держави, бізнес-партнерам та 
колегам для посилення військової та іншої допомоги Україні, а також сприяння введення 
якомога жорстких санкцій проти Росії. 
Були б дуже вдячні за вашу допомогу в цей важкий для України час. Благослови нас 
Господь! 
 


