
Звернення кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту  

Львівського національного університету імені Івана Франка 
 

Ми, колектив кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського 

національного університету імені Івана Франка рішуче засуджуємо агресію РФ 

проти України та порушення Статуту ООН. Вимагаємо від РФ негайно, 

повністю та безумовно вивести всі свої збройні сили з території України в 

межах її міжнародно визнаних кордонів.  

Висловлюємо прохання до усіх держав дозволити безпечний та 

безперешкодний прохід за межі України біженців та сприяти доступу до 

гуманітарної допомоги тим, хто її потребує в Україні. Засуджуємо залучення 

Білорусі до цього злочинного застосування сили проти України та закликаємо її 

дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань. 

Звертаємося до міжнародної наукової спільноти з проханням підтримати 

нашу позицію та закликати уряди країн-членів НАТО негайно убезпечити 

територію України від ракетно-бомбових ударів російських військ. Адже вже 

на додачу до наявних фактів руйнування агресором житлових будинків і 

об’єктів цивільної інфраструктури, що є військовим злочином з ознаками 

етнічної чистки, сьогодні, 4 березня 2022 року, відбувся обстріл найбільшої в 

Європі Запорізької АЕС, руйнування якої зумовить світову техногенну (ядерну) 

екологічно-гуманітарну катастрофу, що спричинить багато мільйонів жертв 

внаслідок променевої хвороби серед громадян ЄС. 

Закликаємо громадян Росії та Білорусі виходити на площі своїх міст та 

протестувати проти війни, яку ваші уряди розв'язали проти нашої країни. 

Ми сьогодні боремося за нашу свободу, незалежність, за право бути 

вільними людьми на своїй Богом даній нам землі! 

 

Володимир Плиса, Богдан Гнатківський, Наталія Жмурко, Марта Петик, 

Михайло Крупка, Ярослав Дропа, Іванна Волошинська, Богдана Вишивана, 

Ірина Приймак, Ольга Грін, Софія Тесля, Олеся Микуляк, Володимир 

Бодаковський, Мирослав Кульчицький, Віктор Коваленко, Марія Рубаха, 

Віра Кміть, Наталія Пайтра, Євгенія Андрущак, Мирослава Мрочко, Назар 

Демчишак, Леся Ткачик, Олександра Терешко, Роксолана Паславська, 

Любов Марич, Ольга Рудик, Олег Підхомний 

  



The Appeal of the Department of Finance, Money Circulation, and 

Credit of Lviv Ivan Franko National University. 

 

We, the Staff of the Department of Finance, Money Circulation and Credit of 

Lviv Ivan Franko National University, strongly condemn the unprovoked Russian 

aggression against Ukraine and the violation of the UN Charter. We demand that the 

Russian Federation immediately, completely, and unconditionally withdraw all its 

troops from the territory of Ukraine within its internationally recognized borders. 

We urge all states to allow safe and unimpeded passage of refugees outside 

Ukraine and to facilitate access to humanitarian assistance for those in need in 

Ukraine. We condemn Belarus' involvement in this criminal use of force against 

Ukraine and call on it to abide by its international obligations. 

We appeal to the international scientific community to support our position and 

call on the governments of NATO member states to immediately protect the territory 

of Ukraine from aircraft and missile strikes by Russian troops. After all, in addition to 

the existing facts of destruction by the aggressor of residential buildings and civilian 

infrastructure, which is a war crime with signs of ethnic cleansing, today, March 4, 

2022, the largest Zaporizhzhya nuclear power plant in Europe was shelled. The 

consequences of possible environmental and humanitarian catastrophe will cause 

many millions of innocent victims of radiation sickness among EU citizens. 

We call on the citizens of Russia and Belarus to go to the squares of their cities 

and protest against the war that your governments have waged against our country. 

Today Ukrainians are fighting for natural human rights given by God and our 

self-government, freedom, and independence, for the right to be free people on our 

God-given land, and for Western values familiar to each free man since childhood! 

 

Volodymyr Plysa, Bohdan Hnatkivskyi, Natalia Zhmurko, Marta Petyk, 

Mykhailo Krupka, Yaroslav Dropa, Ivanna Voloshynska, Bohdana Vyshyvana, 

Iryna Pryimak, Olga Grin, Sofiya Teslia, Olesia Mykulyak, Volodymyr 

Bodakovskyi, Myroslav Kulchytskyi, Viktor Kovalenko, Mariya Rubaha, Vira 

Kmit, Natalia Paitra, Yevhenia Andrushchak, Myroslava Mrochko, Nazar 

Demchyshak, Lesya Tkachyk, Oleksandra Tereshko, Roksolana Paslavska, 

Lyubov Marich, Olga Rudyk, Oleg Pidkhomnyi 

  



Обращение кафедры финансов, денежного обращения и кредита 

Львовского национального университета имени Ивана Франко 

 

Мы, коллектив кафедры финансов, денежного обращения и кредита 

Львовского национального университета имени Ивана Франко решительно 

осуждаем агрессию РФ против Украины и нарушение Устава ООН. Требуем от 

РФ немедленно, полностью и без условий, вывести все свои вооруженные силы 

с территории Украины в пределах ее международно признанных границ. 

Выражаем просьбу всем государствам разрешить безопасный и 

беспрепятственный проход за пределы Украины беженцев и способствовать 

доступу к гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается. Осуждаем 

вовлечение Беларуси в это преступное применение силы против Украины и 

призываем ее придерживаться своих международных обязательств. 

Обращаемся к международному научному сообществу с просьбой 

поддержать нашу позицию и призвать правительства стран-членов НАТО 

немедленно обезопасить территорию Украины от ракетно-бомбовых ударов 

российских войск. Ведь уже в дополнение к имеющимся фактам разрушения 

агрессором жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, 

являющимися военным преступлением с признаками этнической чистки, 

сегодня, 4 марта 2022 года, произошел обстрел крупнейшей в Европе 

Запорожской АЭС, разрушение которой приведет к мировой техногенной 

(ядерной) экологически-гуманитарной катастрофе, что повлечет за собой 

многие миллионы жертв вследствие лучевой болезни среди граждан ЕС.  

Призываем граждан России и Беларуси выходить на площади своих 

городов и протестовать против войны, которую ваши правительства развязали 

против нашей страны. 

Мы сегодня боремся за нашу свободу, независимость, за право быть 

свободными людьми на своей Богом данной нам земле! 

 

Володимир Плиса, Богдан Гнатківський, Наталія Жмурко, Марта Петик, 

Михайло Крупка, Ярослав Дропа, Іванна Волошинська, Богдана Вишивана, 

Ірина Приймак, Ольга Грін, Софія Тесля, Олеся Микуляк, Володимир 

Бодаковський, Мирослав Кульчицький, Віктор Коваленко, Марія Рубаха, 

Віра Кміть, Наталія Пайтра, Євгенія Андрущак, Мирослава Мрочко, Назар 

Демчишак, Леся Ткачик, Олександра Терешко, Роксолана Паславська, 

Любов Марич, Ольга Рудик, Олег Підхомний 

 


