In response to the unprovoked Russian invasion of Ukraine, Nova UA Federal Credit Union stands
firmly behind our Ukrainian brothers and sisters, courageously defending their freedom and their
homeland. Ukrainian Americans founded our credit union over 60 years ago. As such, we are
compelled to provide any type of support to help the Ukrainian people in their fight for
democracy against the tyrant, Putin.
In response to the illegal Russian invasion of Ukraine and the significant humanitarian crisis it has
caused, Nova UA FCU stands ready to assist the most efficient methods for helping the impacted
children, women, and elderly citizens of Ukraine.
Many of you are asking to which organization you can donate, to help the effort. Nova UA has
vetted the following organizations, has worked with them in the past, and will continue to work
with them in the future. They have the experience and logistical infrastructure in Eastern Europe
and Ukraine to provide the quickest and most efficient means of delivering needed help.
- United Ukrainian-American Relief Committee (www.uuarc.org)
- Ukrainian Congress Committee of America (https://ucca.org)
- Razom for Ukraine (https://razomforukraine.org)
- Ukrainian World Foundation USA (https://uwfusa.org)
We encourage our members to coordinate any efforts with these organizations. If you so choose,
please contact these organizations to help the courageous people of Ukraine against the
unjustified occupiers.
In addition, we are temporarily suspending wire transfer fees for any humanitarian aid sent via
Nova UA FCU.
Glory to Ukraine and its Heroes!

            
У відповідь на неспровокований напад на Україну, Нова Українська Федеральна Кредитна
Спілка твердо стоїть поруч з нашими братами і сестрами які захищають свою свободу і
Батьківщину. Наша спілка була створена українцями-американцями більше як 60 років
тому. Тепер ми надаємо будь яку підтримку Україні в її боротьбі за демократію проти
тирана Путіна.
У відповідь на незаконний напад Росії на Україну та гуманітарну кризу, який цей напад
створив, Нова готова підтримати найбільш ефективні способи допомоги постраждалим
дітям, жінкам та старшим людям в Україні.
До нас звертаються із запитанням до яких організацій найкраще передати гроші чи речі для
допомоги. Ми успішно працювали і плануємо працювати далі із організаціями які мають
добрий досвід і відпрацьовану логістичну інфрастуктуру у Східній Європі та Україні. Ці
організації можуть швидше та еффективніше доставити потрібну допомогу:
- United Ukrainian-American Relief Committee (www.uuarc.org)
- Ukrainian Congress Committee of America (https://ucca.org)
- Razom for Ukraine (https://razomforukraine.org)
- Ukrainian World Foundation USA (https://uwfusa.org)
Ми заохочуємо наших членів координувати зусилля з цими організаціями щоб помогти
нашому героїчному народу.
На підтримку України ми тимчасово скасовуємо платню за відправку грошей через нашу
кредитівку в Україну на гуманітарну допомогу.
Слава Україні та її героям!

