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MINUTES OF THE 77th ANNUAL MEETING OF 

UKRAINIAN CREDIT UNION LIMITED 

HELD ON TUESDAY APRIL 20, 2021 

(HELD VIRTUALLY) 
 
 

Directors Present: 

Mr. Yaroslaw Borys, Chair 

Dr. Natalia Lishchyna, 1st Vice Chair 

Mr. Peter Malajczuk, 2nd Vice Chair (via videoconference) 

Mr. Jerry Pryshlak, Secretary 

Mrs. Irena Fedchun, Director & Audit Committee Chair 

Mr. Michael Mychailyshyn, Director (via videoconference) 

Mr. Bob Diakow, Director (via videoconference) 

Mr. Myron Oleksyshyn, Director (via videoconference) 

Mr. Taras Rohatyn, Director (via videoconference) 

Mr. Taras Hetmanczuk, Director (via videoconference) 

Mr. Orest Sklierenko, Director 

Mr. William Roman, Director (via videoconference) 

 
Absent: 

Mr. M. Shipowick, Honourary Life Director 
 

 
 

REGISTRATION (participants pre-registered online prior to the meeting) 

1. OPENING 

Yaroslaw Borys, Chair, called the meeting to order at 6:00 p.m. 

He welcomed the attendees to the 77th Annual General Meeting of Ukrainian Credit Union 

Limited, being held virtually. 

Housekeeping rules were reviewed. The registration assistants and scrutineers have verified 

that only those who have preregistered for this videoconference, and who have received their 

credentials are participating in today’s AGM. Those attending by telephone are not entitled to 

participate in the meeting, other than as observers. The rules of the meeting were distributed 

to members electronically prior to this meeting, as well as the meeting reports and documents. 

Rev. Ireneus Prystajecky of St. John the Baptist Ukrainian Catholic Shrine in Ottawa delivered 

the invocation. 
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A minute of silence was held in memory of those UCU members who passed away in 2020. 

Among those members who passed away last year were: 

William (Ihor) Boddy, Past Chair of UCU Supervisory Committee 

Anna Fert, UCU Employee 

Marianna Kuzma, Retired UCU Employee 

Tamara Tkaczuk, Past Director & Member Supervisory Committee Ukrainian (St. 

Catharines) Credit Union Limited 

Christina Yarovenko-Ripley, Past UCU Employee 

Eugene Yakovitch, Past So-Use UCU Director & UCU So-Use Advisory Committee 

Member 

The list of recently deceased members is on page 19 of the Annual Report. 

All members registered for this online AGM received links to the following material via email: 

1. Annual Report 

2. Notice of Meeting 

3. Minutes of the 76th AGM 

4. Full financial report with notes for 2020, including the report of the External Auditor 

5. Biographies of candidates running for election to the Board 

6. Resolutions to amend the by-laws referred to in the agenda 

7. Resolution regarding membership shares 

8. Virtual AGM Attendee Guide 
 

The members of the Board of Directors were introduced to the membership. Mr. Borys also 

acknowledged our former long time So-Use Credit Union member and UCU Honourary Director, 

Mr. Michael Shipowick. Mr. Taras Jackiw, Chair of the Hamilton Advisory Committee was 

welcomed. 

The Chair also introduced the members of UCU senior management present – Mr. Taras 

Pidzamecky, Chief Executive Officer, Mr. Roman Litwinchuk, Chief Operating Officer, and Mr. 

Brad Sutherland, Chief Financial Officer. 

Guests attending were introduced: 

Former UCU Directors: 

– Mr. Andre Sochaniwsky, Past Chair of the Board 

– Mr. George Wodoslawsky, former UCU Director 

– Mrs. Annie Mishchenko, former UCU Director 

– Mr. Walter Drozdowsky, former UCU Director 
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– Mrs. Natalia Werhun-Popowicz, former UCU Director 

– Mr. Greg Adamowich, former UCU Director 

– Mr. Michael Kalimin, former UCU Director 

Other Guests: 

– Mr. Peter Schturyn, President Ukrainian Canadian Congress, Toronto Branch 

– Ms. Patricia Latyshko, National President, Ukrainian Women’s Organization of 

Canada 

– Mr. Adam Pecio, President UNF Toronto Branch 

– Mr. Jurij Klufas, President UNF West Toronto Branch 

– Mr. Bohdan Leshchyshen, Board Member, Buduchnist Credit Union 

– Mr. Scott Shannon, Partner, Grant Thornton LLP 

– Mr. Filip Curovic, Senior Manager, Grant Thornton LLP 

– Mr. Robert Maxwell, President & CEO, TGT Solutions 

...and our parliamentarian this evening is Ms. Penny Rintoul, RZCD Law Firm LLP 

 
As of 5:28 p.m., there were 158 total attendees, 113 members (eligible voters) were registered, 

thereby establishing a quorum (a minimum of 25 members is required by the By-Laws). Mr. 

Borys thanked all those present for their attendance. 

 
The Audit Committee of the credit union and our scrutineers (who consist of our external 

auditor Mr. Scott Shannon, Ms. Penny Rintoul of RZCD Law Firm LLP, and Mrs. Irena Fedchun, 

the Chair of the Audit Committee) have reviewed the integrity of the Zoom conferencing 

platform with our technology provider, Synchroworks Inc. The Audit Committee is satisfied that 

the platform we are using this evening will accurately reflect the votes of duly registered 

members and communicate their questions to the Chair of the meeting. 

 
Adoption of Agenda 

Motion: To adopt the agenda as distributed. 

Moved by: Dr. Lishchyna Seconded by: Mr. Pryshlak 

For: 105 Abstain: 0 

MOTION CARRIED 
 

2. SPECIAL RESOLUTION TO AMEND BY-LAW NO. 1 OF THE CREDIT UNION 

The CEO, Taras Pidzamecky, presented the Special Resolution to amend Section 7 of By-Law 
No. 1 of the Credit Union to the members present: 
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BY-LAW TO AMEND THE BY-LAWS OF UKRAINIAN CREDIT UNION LIMITED 

(the “Credit Union”) 

NOW THEREFORE BE IT ENACTED, and it is so enacted as a by-law of the Credit Union as follows: 

1. The Credit Union’s By-law No. 1, as most recently amended earlier in this meeting (the “General 
By-law”) be hereby further amended by deleting section 7.19 which currently reads, 

Nominating Committee May Name Additional Candidates 

7.19 Notwithstanding any other provision of these By-laws, the nominating committee may, at 
any time prior to the election of directors, place in nomination a candidate or candidates, in 
addition to those candidates validly nominated in accordance with section 7.16 hereof, or where 
no candidates have been validly nominated in accordance with section 7.16 hereof 

and replacing it with the following: 

Nominating Committee May Waive Length of Membership & Name Additional Candidates 

7.19 Notwithstanding any other provision of these By-laws, the nominating committee may: 

a) nominate a member who does not meet the two year membership requirement under s.4.03(b) 
where such nomination is made for the purpose of filling a gap in one or more competencies 
required among directors of the Board 

b) at any time prior to the election of directors, place in nomination one or more candidates who 
otherwise qualify for nomination under these by-laws, in addition to those candidates validly 
nominated in accordance with section 7.16 hereof, or where no candidates have been validly 
nominated in accordance with section 7.16 hereof. 

 

Mr. Pidzamecky explained the rationale for these changes. A 2/3 vote in favour of the resolution is 
required for it to pass. 

 

Motion: To adopt the Special Resolution to amend s. 7.19 of By-Law No. 1 of the 

Ukrainian Credit Union Limited as presented. 

Moved by: Mr. Sklierenko Seconded by: Dr. Lishchyna 

For: 89 Against: 6 Abstain: 3 

MOTION CARRIED 

 
3. ADOPTION OF THE MINUTES OF THE 76TH ANNUAL GENERAL MEETING 

The minutes of the 76th Annual General Meeting have been reviewed by the Audit 
Committee. 

 

Motion: To adopt the minutes of the 76th Annual General Meeting of Ukrainian Credit 

Union Limited as presented. 

Moved by: Mr. Sklierenko Seconded by: Mr. Pryshlak 

For: 91 Abstain: 1 

MOTION CARRIED 
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4. REPORTS 

REPORT OF THE CHAIR OF THE BOARD, MR. YAROSLAW BORYS 

The entire text of the Chair’s report can be found in the Annual Report for 2020, which was 
previously distributed to members. Major achievements were highlighted, one of which was 
the success of the 75th Anniversary Special Share offering, which reached a total of almost $10 
million. 

 
Mr. Borys thanked the staff for their extraordinary work over the past year, as well as all 
volunteers in all aspects of Canadian society, the UCU Board of Directors, and UCU 
management. 

 
SCHOLARSHIPS REPORT 

This year, the Committee is headed by Director, Mr. Taras Hetmanczuk, along with Director Mr. 
William Roman. Applications were received from many qualified candidates, and following their 
review a total of six students will receive awards in four different categories: 

 

Community Leadership Awards ($1,000 each) 
Viktoriya Prykhodko 
Alexa Sochaniwsky 
Larysa Stech 

 

Eugene Roman Scholarship ($2,000) 

Alexandra Pavliuc 

Wasyl Sytnyk Memorial Scholarship ($2,500) 

Emmy Lebed 

Michael Rebryk Memorial Scholarship ($2,500) 

Sophia Holowaty 
 

REPORT OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER 

Mr. Pidzamecky acknowledged and extended a sincere thank you to all employees of UCU for 
their courage and dedication in maintaining a high level of member service throughout the 
pandemic. They put in many extra hours, dealt with members’ issues, and had to learn new 
methods of providing service to the members. 

He shared some of the highlights of the financial results and achievements over the past year: 
o Assets grew by $67.83 Million to $990.63 Million. 

o Loans grew by $40.79 Million 

o The credit union granted 328 member mortgages totalling $135.28 Million. 

o The credit union granted 339 commercial loans totalling $95.38 Million. 

o The credit union granted 404 personal loans totalling $10.2 Million. 

o The total amount of all credit granted was $862.91 Million. 
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UCU’s operating expenses as a percentage of Average Assets (1.95%) was lower than the 
average for all Ontario credit unions (2.09%). 

 
Net profit before taxes was $2.09 Million. 

 

Net income after taxes stood at $1.803 Million. 
 

Our Retained Earnings grew to $38.57 Million, while Total Regulatory Capital grew to $67.14 
Million. 

 

Highlights: 

o Introduction of online banking transfer of funds between CAD and USD accounts 

o Member access to CEBA and CERB Federal CIVID-19 relief programs 

o Expansion of Call Centre capacity and extension of Call Centre hours 

o Mobile app version updated to increase accuracy and speed of Deposit 

Anywhere 

o Online banking integration to Collabria credit cards 

o Launch of online on-boarding for new members 

 
Throughout 2020 UCU provided financial and other support, including advertising, to numerous 

organizations and businesses. This reflects UCU’s support of the Ukrainian community, as well 

as the broader Canadian community of which we are a part. A special focus was on the youth 

segment of our community. UCU did its best to maintain community support close to 2019 

levels given the challenges faced by the volunteer sector, and increased its charitable giving to 

help those in need throughout the communities we serve, whose circumstances were 

negatively compounded by the pandemic. 

 
Mr. Pidzamecky thanked all members of the credit union for their patience, cooperation and 

ongoing patronage during these difficult times. He gave a special thanks to all employees for 

their extraordinary efforts. 

 
At this point in the program, the Chair conveyed best wishes to the CEO, Mr. Taras Pidzamecky 

and his wife Ulana on their 30th wedding anniversary. Congratulations and Mnohaya Lita! 

 
AUDIT COMMITTEE REPORT 

Mrs. Irena Fedchun, Chair of the Audit Committee, noted that Ukrainian Credit Union Limited’s 

Audit Committee conducts its activities in accordance with Section 125 of the Credit Unions and 

Caisses Populaires Act 1994, Regulations related to the Act and UCU’s by-laws. The Audit 

Committee had met 14 times during the course of the year 2020. 
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The Committee is of the opinion that for the year 2020, there are no extraordinary matters 

related to the finances and operations of UCU requiring special attention or disclosure. 

 
Mrs. Fedchun thanked all the management, staff and the Board of UCU for their full 

cooperation and contributions made during this difficult year. 

 
REPORT OF THE EXTERNAL AUDITOR 

Mr. Scott Shannon, of Grant Thornton, informed attendees that a complete audited financial 

statement of UCU’s financial operations for the year ending December 31, 2020 was 

produced and is included in the package provided for this meeting. 

 
The summary consolidated financial statements, which comprise the summary consolidated 

statement of financial position as at December 31, 2020, the summary consolidated statements 

of comprehensive income, changes in members’ equity, and cash flows for the year then 

ended, are derived from the audited consolidated financial statements of Ukrainian Credit 

Union Limited as at December 31, 2020. 

 
In our opinion, the accompanying summary consolidated financial statements are a fair 

summary of the consolidated financial statements, in accordance with the criteria disclosed in 

Note 1 to the summary consolidated financial statements. 

 
DISCUSSION OF REPORTS 

Question – Why does it take so long for online payments to be applied to the UCU credit card 

account? 

 
Reply – Management is working with the credit card vendor to resolve this issue. The actual 

payment is credited on the same day it is received, but it doesn’t appear on the 

statement immediately. 

 
ACCEPTANCE OF REPORTS 

Motion: To accept the reports as presented. 

Moved by: Dr. Lishchyna Seconded by: Mr. Sklierenko 

For: 96 Abstain: 1 

MOTION CARRIED 
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5. SPECIAL RESOLUTION 

Be it resolved that the 77th Annual General Meeting of Ukrainian Credit Union Limited 

recommends to the UCU Board that, in lieu of paying a dividend on membership 

shares in 2021, the amount budgeted for such dividend instead be donated by UCU to 

one or more reputable Canadian or international organizations in support of: 

 

a) Ukraine’s efforts to maintain a democratic, independent state, or 
b) parliamentary or public policy leadership development programs that build 

community capacity to assist either Ukraine or the Ukrainian Canadian 
community, or 

c) mitigating the effects of the COVID-19 pandemic 

 
Motion: To adopt the Resolution as presented. 
Moved By: Mr. Pryshlak Seconded by: Mrs. Fedchun 
For: 95 Against: 3 Abstain: 5 
MOTION CARRIED 

 
 

6. ELECTIONS 

Mr. Orest Sklierenko, Chair of the Nominating Committee, delivered the report of the 
Nominating Committee. This year’s committee is comprised of Mr. Orest Sklierenko, Dr. Natalia 
Lishchyna and Mr. Myron Oleksyshyn. 

 
Mr. Sklierenko explained the need for qualified directors, with education, experience, financial 

and business expertise, time commitment and also Ukrainian community involvement. He 

referred to the regulations covering director elections. 

 
This year there are four (4) at-large positions open for the UCU Board of Directors. Each 

position will be elected to a three-year (3-year) term. 

 
The biographies of the candidates have been posted online, in the branches and sent to 

participating members electronically when they registered for the AGM. All candidates met the 

criteria set out in our by-laws. 

 
He introduced the candidates in alphabetical order – Mr. Yaroslaw Borys, Mr. Bob Diakow, Ms. 

Elena Kroupa and Mr. Taras Rohatyn. 

 
As there were four nominees for four positions, all four candidates were elected by 

acclamation. 
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RECOGNITIONS 

Mr. Jerry Pryshlak 

Mr. Pryshlak has served on the Board of UCU for the past 12 years. Previously, he had served 

for 18 years on the Board of Ukrainian (St. Catharines) Credit Union Limited, which merged with 

UCU. He has served as secretary of the Board for the majority of his tenure on the Board. 

Mr. Borys thanked Mr. Pryshlak for his years of dedicated service to UCU, and a gift of 

appreciation was presented to him. Mr. Pryshlak expressed his thanks to the Board of Directors, 

management and staff for their great support over the years, which enabled him to carry out 

his duties. He wished everyone the best going forward, and assured the membership that UCU 

is in very good hands. Mnohaya Lita was sung by those present. 

7. APPOINTMENT OF AUDITOR 

Motion: To appoint Grant Thornton LLP as our external auditors for the following year. 

Moved by: Mrs. Fedchun Seconded by: Dr. Lishchyna 

For: 91 Against: 1 Abstained: 1 

MOTION CARRIED 

8. OTHER BUSINESS 
Mr. Borys opened the floor for questions: 

– Mr. Sochaniwsky congratulated Mr. Pryshlak for his years of service at UCU 

Motion: To close discussions. 
Moved By: Dr. Lishchyna Seconded By: Mr. Sklierenko 
For: 94 Abstained: 0 

MOTION CARRIED 

9. ADJOURNMENT 
On behalf of the Board of Directors, Management and Staff, Mr. Borys thanked everyone for 
attending the AGM. 

Motion: To adjourn the 77TH Annual General Meeting of Ukrainian Credit Union Ltd. 

Moved By: Mr. Pryshlak Seconded By: Mrs. Fedchun 

For: 100 Abstained: 0 

MOTION CARRIED 

 

The meeting adjourned at 7:11 pm. 

 

Yaroslaw Borys, Chair Jerry Pryshlak, Secretary 

Board of Directors Board of Directors 
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ПРОТОКОЛ 
ІЗ 77-ИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

УКРАЇНСЬКОЇ КРЕДИТОВОЇ СПІЛКИ 
ВІВТОРОК 20-го КВІТНЯ, 2021 

(ВІДЕО-КОНФЕРЕНЦІЯ) 
 

 

Присутні Директори 
п. Ярослав Борис, Голова Дирекції 
Др. Наталія Ліщина, 1-a Заступниця Голови 
п. Петро Малайчук, 2-гий Заступник Голови (електронічно) 
п. Ярослав Пришляк, Секретар 
пі. Ірина Федчун, Директор, Голова Контрольного Комітету 
п. Богдан Дяків, Директор (електронічно) 
п. Михайло Михайлишин, Директор (електронічно) 
п. Мирон Олексишин, Директор (електронічно) 
п. Тарас Рогатин, Директор (електронічно) 
п. Тарас Гетманчук, Директор (електронічно) 
п. Орест Склєренко, Директор 
п. Василь Роман, Директор (електронічно) 

 
 

Відсутній 
п. Михайло Шиповик, Почесний член Дирекції 

 

 

Pеєстрація членів (члени зареєстрoвалися заздалегідь зборів) 
 

1. ВІДКРИТТЯ 
 

Голова Дирекції, П. Ярослав Борис відкрив збори о годині 6:00 вечора. 
 

Голова привітав усіх членів на 77-i Річнi Збори, (участь через видео-конференцію). 
 

Перевірено що участь у зборах беруть лише члени котрі були заздалегідь зареєстрoвані i чиї 
повноваження для участі у відеоконференції були підтверджені. Члени, котрі користувалися 
лише телефоном, не змогли ні задати запитання, ні проголосувати. Члени oтримали 
електронічно пдф-документ з поясненнями, як голосувати за внески та задавати питання під 
час зборів. Порядок віртуальних зборів, як також усі звіти і документи члени отримали 
перед зборами. 

 

Отець Іриней Пристаєцький, парох Українського Католицького Собору Святого Івана 
Хрестителя з Отави, провів молитву. 
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Була хвилинa мовчанки, щоб вшанувати пам'ять членів УКС котрі відійшли у вічність в 
2020-у році, між ними: 

 
Василь (Ігор) Бодій, бувший голова Контрольного Комітету УКС 

Анна Ферт, працівниця УКС 

Маріянна Кузьма, відставна працівниця УКС 

Тамара Ткачук, бувша директор і член Контрольного Комітету УКС 

Христина Яровенко-Ripley, бувша працівниця УКС 

Євген Якович, бувший Союз УКС директор і член УКС Союз Дорадчого Комітету 
 

Усі члени які є зареєстрoвані oтримали: 
1. Річний Звіт 
2. Пoвідомлення про Річні Загальні Збори 
3. Протокол з минулорічних зборів двома мовами 
4. Повний фінансовий звіт за 2020-ий рік 
5. Біографії кандидатів до Ради Директорів 
6. Текст резолюцій внесення поправок до нормативних актів, які згадані у 

Програмі Нарад 
7. Резолюція про членські уділи 
8. Посібник для учасників Віртуальних Річних Загальних Зборів 

 

П. Борис представив директорів УКС, п. Тараса Яцьків, голова Дорадшого Комітету 
Гамельтон, а також визнав бувшого члена Союз УКС і почесного члена дирекції УКС, п. 
Михайло Шиповик. 

 

Представленні також члени керівництва Української Кредитової Спілки, п. Тарас 
Підзамецький, Генеральний Менеджер; п. Роман Литвинчук, Головний Операційний 
Менеджер; і п. Bradley Sutherland, Головний Фінансовий Менеджер. 

 
Дальше були представленні гості: 

Бувші директори УКС: 

- п. Андрій Соханівський, бувший голова дирекції 
- п. Юрій Водославський 
- пi. Анна Мішченко 
- п. Володимир Дроздовський 
- пі. Наталія Вергун-Попович 
- п. Григорій Адамович 
- п. Михайло Калимінь 
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Гості: 
- п. Петро Штурин, Президент Конґресу Українців Канади – відділ Торонто 
- пі. Петруся Латишко, Президент Національної Орґанізації Українок Канади 
- п. Адам Пецiо, Президент УНО Торонто 
- п. Юрій Клюфас, Президент УНО Торонто Захід 
- п. Богдан Лещишин, Директор, Будучність Кредитова Спілка 
- Mr. Scott Shannon, Partner, Grant Thornton LLP, External Auditor 

- Mr. Filip Curovic, Senior Manager, Grant Thornton LLP 
- Mr. Robert Maxwell, President & CEO, TGT Solutions 
... i наша адміністраторка сьогодні є пі. Penny Rintoul, RZCD Law Firm LLP 

 
Реєстраційний звіт: станомна 5:28 вечора, 158 присутніх - 113 членів (які мають право 
голосувати) були зареєстровані, таким чином, встановлений кворум (не менше 25 членів, 
відповідно до вимог Статуту). 

 
УКС Аудиторький Комітет і контролєри перевірили надійність плятформи конференцій 
Zoom з фірмою Synchroworks Inc. Аудиторький kомітет зробив висновок, що ця плятформа, 
яку ми використовуємо сьогодні, правдиво відобразить голоси зареєстрованих членів та 
передасть їх запитання предсідникові зборів. 

 

Порядок денний 
Внесок: затвердити порядок денний, який був поширений серед членів. 
Внесла: др. Ліщина Підтримано: п. Пришляк 
За: 105 Здержувалися: 1 
ПРИЙНЯТО 

 

2. ОСОБЛИВА РЕЗОЛЮЦІЯ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ПОПРАВОК ДО НОРМАТИВНОГО АКТУ НО. 1 
КРЕДИТОВОЇ СПІЛКИ 

 

BY-LAW TO AMEND THE BY-LAWS OF UKRAINIAN CREDIT UNION LIMITED 

(the “Credit Union”) 

NOW THEREFORE BE IT ENACTED, and it is so enacted as a by-law of the Credit Union as follows: 

1. The Credit Union’s By-law No. 1, as most recently amended earlier in this meeting (the “General 
By-law”) be hereby further amended by deleting section 7.19 which currently reads, 

Nominating Committee May Name Additional Candidates 

7.19 Notwithstanding any other provision of these By-laws, the nominating committee may, at 
any time prior to the election of directors, place in nomination a candidate or candidates, in 
addition to those candidates validly nominated in accordance with section 7.16 hereof, or where 
no candidates have been validly nominated in accordance with section 7.16 hereof 

and replacing it with the following: 
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П. Тарас Підзамецький вияснив членам зміни до Нормативного Акту Но. 1 Кредитової 
Спілки: 

 

a. Для внесення поправок До ст. 7.19, щоб дозволити номінацийному комітету за 
певних обставин відмовлятись від вимоги не менш ніж дворічного членства від 
членів, які підходять для позиції члена ради директорів, а також щоб покращити 
текст статті. 

 

Треба 2/3 голосів "за" щоб одобрити резолюцію. 
 

Внесок: Прийняти Особливу Резолюцію змінити ст. 7.19 Нормативного Акту 
Но. 1 Кредитової Спілки 

Вніс: п. Склєренко Підтримано: Др. Ліщина 
За: 89 Проти: 6 Здержувалися: 3 
ПРИЙНЯТО 

 
3. ПРОТОКОЛ 76-ИХ РІЧНИХ ЗБОРІВ 
Протокол 76-их річних зборів був розглянутий і затверджений Аудиторським комітетом. 

 

Внесок: Oбійтися без читання протоколу і прийняти його у тому вигляді, в якому він 
надрукований та розповсюджений: 

Вніс: п. Склєренко Підтримано: п. Пришляк 
За: 91 Здержувалися: 1 
ПРИЙНЯТО 

Nominating Committee May Waive Length of Membership & Name Additional Candidates 

7.19 Notwithstanding any other provision of these By-laws, the nominating committee may: 

a) nominate a member who does not meet the two year membership requirement under s.4.03(b) 
where such nomination is made for the purpose of filling a gap in one or more competencies 
required among directors of the Board 

b) at any time prior to the election of directors, place in nomination one or more candidates who 
otherwise qualify for nomination under these by-laws, in addition to those candidates validly 
nominated in accordance with section 7.16 hereof, or where no candidates have been validly 
nominated in accordance with section 7.16 hereof. 
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4. ЗВІТИ 

ЗВІТ ГОЛОВИ РАДИ ДИРЕКТОРІB, П. ЯРОСЛАВ БОРИС 

Звіт голови ради директорів поміщений у річному звіті за рік 2020. Головні досягнення 
були згадані, між ними дуже успішне ювілейне розміщення уділів клясу А на честь 75-ої 
річниці, яка досягла майже $10 міліон. 

 

П. Борис склав подяку директорам, правлінню, та працівникам, які так віддано 
виконюють свої обовязки у цих непевних часах. 

 

ЗВІТ CТИПЕНДІЙНОГО КОМІТЕТУ 

Цего року Стипендійний Комітет очолює директор п. Тарас Гетманчук, а також член 
комітету є п. Василь Роман. Було багато кваліфікованих кандидатів, і комітет вибрав 6 
оcіб: 

Громадські Досягнення ($1,000) 
Вікторія Приходько 
Алекса Сохівська 
Ляриса Стех 

Нагорода ім. Евгена Романа ($2,000) 

Олександра Павлусь 

Меморіальна нагорода в пам'ять Василя Ситника ($2,500) 
Емі Лебедь 

Michael Rebryk Memorial Scholarship ($2,500) 
Софія Головата 

 

ЗВІТ ГЕНЕРАЛbНОГО МЕНЕДЖЕРА, П. ТАРАС ПІДЗАМЕЦbКИЙ 

п. Підзамецький щиро подякував усім працівникам УКС за їх мужність і відданість щоб 
підтримати високий рівень обслуги членам підчас цеї пандемії. Вони вложили багато 
годин, помагали членам, і вчилися нові способи обслуг членам. 

Пан Підзамецький розглянув основні моменти розвитку і досягнення Української 
Кредитової Спілки Лимитед за рік 2020: 

o Активи зросли на 67.83 мільйонів долярів до 990.63 мільйонів долярів 

o Позички членам зросли на 40.79 мільйонів долярів 

o Кредитівка видала позички (мортґедж) 328 членам в сумі 135.28 мільйонів долярів 

o Кредитівка видала комерційних позичок в сумі 95.38 мільйонів долярів 339 членам 

o Видано 404 персональних позичок в сумі 10.2 мільйонів долярів 

o Разом кредитів видано на 862.91 мільйонів долярів 

Операційні витрати як % від середніх активів склали 1.95% (порівняно з середнім по 

системі в Онтаріо на рівні 2.09%). 
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Чистий прибуток перед сплатою податків склав $2.09M 

Чистий прибуток після сплати податків склав $1.8037M 

Нерозподілений прибуток виріс до $38.57M, а регулятивний капітал - до $67.14M 

Удосконалення Послуг і Обслуги: 

o Впровадження онлайн-банківського переказу коштів між рахунками у канадському 
доларі та доларі США 

o Можливість подати заявку на федеральні програми допомоги по КОВІД-19 CEBA та 
CESB через інтернет 

o Розширення можливостей кол-центру 
o Оновлена версія мобільного додатку для підвищення точності та швидкості послуги 

Deposit Anywhere 

o Інтеґрація онлайн-банкінґу з кредитовими картками Collabria 
o Запуск он-лайн прийняття у члени спілки 

Протягом 2020 року, Українська Кредитова Спілка Лимитед надавала фінансову та іншу 
допомогу, а також уповноважувала платні рекламні оголошення децятки різним цінним 
громадським організаціям і заходам. Ця допомога відзеркалює бачення УКС щодо 
підтримки прагнень української громади та ширшого кандського суспільства, частиною 
яких є й ми. УКСпілка звертає особливу увагу на молодь. Ми старалися дорівняти 
підтримку громадську на такім самім рівни як у 2019 р., і додатково збільшили 
харитативні жертви потрибуючим. 

 
Пан Підзамецький подякував усім членам Української Кредитової Спілки Лимитед за 
постійну підтримку, а персоналу та волонтерам - за цілеспрямовані зусилля з надання 
професійних послуг та порад членам Спілки. 

 
Голова дирекції тепер склав найщиріші побажання п. Підзамецькому і його дружині Уляні 
з нагоди їх 30-го ювілєю одруження. 

 
ЗВІТ АУДИТОРСbКОГО КОМІТЕТУ 

Пані Ірина федчун, голова Аудиторського Комітету, звітувала що Комітет зустрічався 14 
разів протягом 2020 р. Аудиторський Комітет Української Кредитової Спілки оперує 
згідно закону про кредитові спілки і Кес Популер, правил пов'язаних із цим законом, та 
статуту кредитової спілки. 
За результатами роботи в 2020 році Аудиторський Комітет дійшов до висновку що 
немає таких надзвичайних справ пов'язаних із фінансами та діяльністю Української 
Кредитової Спілки, які вимагали б особливих зауважень чи опрелюднення. 
Пані Федчун подякувала менеджменту, персоналу та директорам за їх співпрацю і 
зусилля протягом року. 
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ЗВІТ ЗОВНІШНОГО АУДИТОРА 

Повний фінансовий звіт фінансових операцій УКС за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р., 
був випущений і був доступний для перегляду. П. Скот Шенон, від фірми Grant Thornton LLP, 
повідомив членів що загальнений баланс та звіти про прибутки і грошові потоки були 
поширені разом з матеріялами на ці збори, і вірно підсумовують, в усіх суттєвих аспектах, 
відповідні повні фінансові звіти, в яких думка висловлюється без застережень. 

 
ДИСКУСІЯ НАД ЗВІТАМИ 

- чому так довго бере щоб он-лайн переказ коштів появився на конті кредитної 
карти? 

Від.: Менеджмент працює з Collabria щоб вирішити цю справу. Хоч переказ 
коштів прийнятий у той сам день коли одержаний, це не показує на 
члена конті аж пізніше. 

 
ПРИЙНЯТТЯ ЗВІТІВ 

Внесок: Прийняти звіти 
Внесла : Др. Ліщина Підтримано: п. Склєренко 
За: 96 Здержувалися: 1 
ПРИЙНЯТО 

 
5. СПЕЦІЯЛbНА РЕЗОЛЮЦІЯ 

77-i Pічні Загальні Збори Української Кредитової Спілки Лимитед рекомендують Раді 
Директорів УКС, замість cплати дивідендiв на членськi уділи в 2021 році, суму, 
забюджетовану на ці дивіденди, повинно бути пожертвувано Українською 
Кредитовою Спілкою Лимитед одній чи кільком авторитетним канадським або 
міжнародним організаціям на підтримку: 

a) зусиль України з побудови демократичної та незалежної держави, aбо 
б) парламентських програм чи програм розвитку політичного лідерства, які 

збільшають громадські можливості з допомоги Україні або українській 
канадській громаді, або 

в) на пом’якшення впливу коронавіросної пандемії 
 

Внесок: Затвердити резолюцію у тому вигляді, в якому вона була прочитана 
Внiс : п. Пришляк Підтримано: пi. Федчун 
За: 95 Проти: 3 Здержувалися: 5 
ПРИЙНЯТО 

 

6. ВИБОРИ 

П. Орест Склєренко, голова Номінаційного Комітету, звітував. Члени комітету були п. Орест 
Склєренко, Др. Наталія Ліщина i п. Мирон Олексишин. 
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П. Склєренко вияснив потребу на кваліфікованих директорів, з освітою, досвідом, 
експертизою, а також брати участь в українські громаді. Він теж згадав реґули голосування. 

 
Цего року є чотири (4) позиції відкриті на директорів. Усі чотири (4) позиції є на 3-річний 
термін. 

 

Біографії кандидатів були оголошені через інтернет, у відділах УКС, та електронічною 
поштою. Усі кандидати кваліфіковані під Нормативним Актом Но. 1 кредитової спілки. 

 

Кандидати були представлині - п. Ярослав Борис, п. Богдан Дяків, пі. Олена Крупа i 
п. Тарас Рогатин. 

 
Тому що є 4 кандидатів на 4 позицій, усі вибрані зa аклямацією. 

 

СПЕЦІЯЛbНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ 
п. Ярослав Пришляк 

п. Пришляк став директором УКС y 2009 р. Перед тим, Він служив на дирекції Української 
Кредитової Спілки Лимитед (Ст. Кетеринс) 18 літ аж до приєднання УКС(Ст. Кетеринс) з УКС. 
Він служив як секретар дирекції УКС більшість цих років. п. Борис склав йому подяку за його 
відданість до УКС, і передав дарунок подяки. п. Пришляк склав щиру подяку директорам, 
правлінню, та працівникам за їх підтримку через цих 12 літ, яка олегшила його працю. Він 
побажав усім гайліпшого на будуче, і запевнив членів що УКС провадиться у дуже добрих 
руках. Присутні заспівали многая літа. 

 
7. ПРИЗНАЧЕННЯ АУДИТОРА 

Внесок: Призначити Grant Thornton LLP як аудитора на слідуючий рік 
Внiс: пi. Федчун Підтримано: Др. Ліщина 
За: 91 Проти: 1 Здержувалися: 1 
ПРИЙНЯТО 

 

8. ІНШІ ПИТАННЯ 

- п. Соханівський поґратулював п. Пришлякові за його працю на дирекції УКС 
 

Внесок: На закриття дискусій 
Внесла: др. Ліщина Підтримано: п. Склєренко 
За: 94 Здержувалися: 0 
ПРИЙНЯТО 
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9. ЗАКРИТТЯ 

П. Борис, від дирекції, менеджменту і працівників подякував усім членам за їх присутність 
на цих зборах. 

 

Внесок: На закриття 77-их річних зборів Української Кредитової Спілки 
Внiс: п. Пришляк Підтримано: пi. Федчун 
За: 100 Здержувалися: 0 
ПРИЙНЯТО 

 
Збори покінчені о год. 7:11. 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________    ________________________ 
Ярослав Борис, Голова Дирекції    Ярослав Пришляк, Секретар 
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