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Громадська організація “Інститут законодавчих ідей” (ІЗІ) довгий час
співпрацювала з органами державної влади та органами місцевого самоврядування
України.
Водночас, після жорстокого та безпідставного військового вторгнення Російської
Федерації на територію України, яке відбулось 24.02.2022 року, постійних обстрілів
жилих районів та об’єктів цивільної інфраструктури в багатьох українських містах,
особливо на сході та півдні України, виникли гострі гуманітарні проблеми з
неможливістю забезпечити найбазовіші потреби поранених та постраждалих від
воєнних дій. Люди не мають змоги забезпечити себе належними засобами захисту,
ліками, продуктами харчування та теплим одягом, що загрожує їх життю та здоров’ю.
З метою надання та залучення життєво необхідної допомоги від небайдужих до
ІЗІ звернулись міські ради та громади Києва, Харкова, Миколаєва, Житомира з
проханням забезпечити їх
1) медичними засобами (Перелік додається)
2) засобами захисту та амуніцією (Перелік додається)
3) гуманітарною допомогою для осіб, які покинули свої домівки і не мають
базових речей (Перелік додається).
У зв’язку з цим, просимо усіх небайдужих громадян Республіки Чехія, а також
осіб, які постійно проживають на її території надати вказані предмети або грошові
кошти для їх придбання (із подальшим звітуванням їх використання).
Цим листом для забезпечення збору гуманітарної допомоги на території Чеської
Республіки уповноважується Сергій Шафаренко, який постійно проживає у м.
Тепліце. Контактный телефон +420777102516.
Підтвердження вказаної інформації та про діяльність Інституту законодавчих
ідей Ви можете дізнатися за посиланням:
https://izi.institute/how-can-you-help-the-ukrainians-just-now

Просимо усіх небайдужих допомогти цивільному населенню, яке стало невинною
жертвою воєнних дій Російської Федерації. Український народ ніколи не забуде Вашої
підтримки!

Голова ІЗІ

Хутор Тетяна
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The “Institute of Legislative Ideas” civil society organization (ILI) has been cooperating with state
and local authorities of Ukraine for a long time.
Meanwhile, after the brutal and unjustified military invasion of the Russian Federation into Ukraine
on February 24, 2022, the constant firing towards residential areas and civilian infrastructure in many
Ukrainian cities, especially in the east and south of Ukraine, acute humanitarian problems with the
capacity to meet basic needs for the wounded and injured people have been caused. Ordinary people
are unable to provide themselves with adequate protection, medicines, nutrition, and warm clothing,
which endangers their lives and health.
In order to provide and attract vital assistance from all who are concerned about the situation in
Ukraine, city councils and communities Kyiv, Kharkiv, Mykolaiv, Zhytomyr asked ILI to provide
them with
1)

medicine (a list of needed items is attached);

2)

personal protective equipment and ammunition (a list of needed items is attached);

3)

humanitarian aid for people who have left their homes and do not have necessities (a list
of needed items is attached).

In this regard, we ask all concerned citizens of the Czech Republic, as well as people permanently
residing in its territory, to provide these items or money for purchasing them (with our further
reporting about using them).
This letter authorizes Sergii Shafarenko, a citizen of Ukraine, who resides in Teplice, the Czech
Republic, to gather humanitarian aid in the Czech Republic. You can contact her via phone
+420777102516.
You can find confirmation of the aforesaid information and information about the activities of the
Institute of Legislative Ideas via the link:
https://izi.institute/how-can-you-help-the-ukrainians-just-now
We ask everyone who cares to help the civilian people who have become innocent victims of the
insane hostilities of the Russian Federation. The Ukrainian people will never forget your support!
Chairperson of ILI
Tetiana KHUTOR

