
 

Nominees for the Board of Directors 2022 

Кандидати до Ради Директорів 
 
At this year’s Annual General Meeting to be held on April 19, 2022, there are 4 positions open for 

election to the UCU Board of Directors. Each position is for a (3) three year term.  

 

The nominees for the 4 at-large positions, in last name alphabetical order, are: 

Номінантами на чотири посади в алфавітному порядку за прізвищем є: 

 

Irena Fedchun / Ірина Федчун 

Mrs. Fedchun served on the Board of Directors for 22 Years as Vice-Chair, Chair 

of Audit, Scholarship and Investment Committees. 

 

She brings over 30 years experience in Finance, HR and IT holding roles as 

CFO/Director of Finance in organizations such as CHATS, Villa Colombo, 

Hospital for Sick Children and CGI. 

 

As a board member she volunteered for organizations such as Ukrainian Care 

Centre, World Federation of Ukrainian Women’s Organizations, Ivan Franko Homes, New Pathway, Help 

us Help. She was active within PLAST and fund-raising for Salvation Army. 

 

Mrs. Fedchun has a CPA, MBA, MSC, BEd, and a Professional Directorship Designation. 

 

Пані Федчун була членом Ради Директорів 22 роки в якості заступника Голови, Голови 

Аудиторського, Стипендіального та Інвестиційного комітетів. 

 

Вона має тридцятирічний досвід в галузях фінансів, управління персоналом та інформаційних 

технологій, і обіймала посади фінансового менеджера / директора фінансів в таких організаціях, як 

CHATS, Villa Colombo, Hospital for Sick Children та CGI. 

 

Як член правління вона працювала на волонтерських засадах в таких організаціях, як Українсько-

Канадський Осередок Опіки, Світова Федерація Українських Жіночих Організацій, Пансіон Івана 

Франка, Новий Шлях, Help us Help. Вона була активною діячкою ПЛАСТу та займалася збором 

коштів для Salvation Army. 

 

Пані Федчун має відзнаки CPA, MBA, MSC, BEd та Professional Directorship Designation. 
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Peter Malajczuk / Петро Малайчук 

Peter Malajczuk currently serves as the 2nd Vice-Chair of the Board at the 

Ukrainian Credit Union. He is also Chair of the Finance Committee and a Member 

of the Governance Committee. 

He also serves on the Board of the Canadian Welding Bureau where he is a 

Member of the Risk Committee and the Audit Committee. 

Peter Malajczuk is a retired finance executive whose progressive career included 

both finance and operational responsibility in the telecommunications industry. As 

Vice-President, with the Network, field Services, information technology, and corporate group Business 

Units at Bell Canada Enterprises (BCE), he delivered timely and critical thought leadership and financial 

input for strategic planning and decision-making. At Expertech, he was Vice-president & CFO and 

orchestrated an overall financial turnaround over the course of four years. 

Peter is a collaborative leader with a strong partnering orientation and significant expertise in strategic 

planning, operational finance, project management, and risk management. 

Peter graduated from the University of Toronto with a Bachelor’s degree in Commerce, which he 

supplemented with advanced training in strategic marketing and training in acquisitions and divestiture. 

 

Петро Малайчук зараз є другим заступником Голови Ради Директорів Української Кредитової 

Спілки. Він також є Головою Фінансового комітету і членом Комітету з питань управління. 

Він також є членом Ради директорів Канадської зварювальної асоціації, де він є членом Комітету з 

питань ризиків і Аудиторського Комітету. 

Петро Малайчук зараз на пенсії, раніше він працював керівником у галузі фінансів, на керівних 

посадах як у фінансовій, так і в операційний сфері в секторі телекомунікацій. В якості 

віцепрезидента Bell Canada Enterprises (BCE) він відповідав за відділи мереж, послуг на місцях, 

інформаційних технологій і обслуговування корпоративних клієнтів. На цих напрямках він 

забезпечив своєчасне і вдумливе лідерство, застосовував свої знання з фінансів для стратегічного 

планування і прийняття рішень. У компанії Expertech він був віцепрезидентом і фінансовим 

менеджером і здійснив докорінні зміни у фінансах компанії за чотирирічний період. 

Як лідер, Петро орієнтується на співробітництво і партнерство, він має значний досвід у 

стратегічному плануванні , операційних фінансах, менеджменті проєктів та ризику. 

Петро закінчив Університет Торонто з дипломом бакалавра у комерції. Він також закінчив 

поглиблені курси із стратегічного маркетингу і курси з поглинань і виходу з інвестицій. 
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Michael Paul Mychailyshyn / Михайло Павло Михайлишин 

Michael Paul Mychailyshyn is a lawyer from Hamilton, Ontario, whose law 

practice focuses on business and corporate affairs as well as real estate matters. 

Mr. Mychailyshyn was called to the Ontario Bar in 2016 and is a graduate of 

Michigan State University College of Law (J.D., magna cum laude, 2013) and 

McMaster University (B.A. Hons., 2008) (Economics). First elected to the Board 

of Directors of Ukrainian Credit Union Limited in 2019, Mr. Mychailyshyn 

currently serves as the Board’s Secretary and Chairperson of the Governance 

Committee. 

Михайло Павло Михайлишин – юрист з Гамільтона, Онтаріо. Його юридична практика 

спеціалізується на бізнес- та корпоративних справах та справах, пов’язаних з нерухомістю. Пан 

Михайлишин став членом Онтарійської правничої асоціації у 2016 р., він закінчив Мічиганський 

Університет, Коледж Права (J.D., magna cum laude) у 2013 р., а також Університет МакМастер за 

спеціальністю Економіка у 2008 р. Перший раз він був обраний у Раду Директорів Української 

Кредитової Спілки Лимитед у 2019 р. Він зараз є Секретарем Ради Директорів і Головою Комітету 

з питань управління. 

 

Myron Oleksyshyn / Мирон Олексишин 

Mr. Oleksyshyn is semi-retired. He operates and acts as managing Director of 

MNO Procurement Solutions a contracted purchasing and consulting practice.  

Prior to this he held progressively responsible positions at Rogers 

Communications such as Category Manager for Network Core Strategic 

Procurement Services. Previously he was Senior Manager, Global OEM 

Hardware and Software Licensing at Nortel Networks.  Through his time there 

he held various other roles within Supply Chain including Manager of Offshore 

Software Outsourcing. At the outset of his career he was Assistant Branch 

Manager at the Bank of Montreal. 

Mr. Oleksyshyn joined UCU 30 years ago. During this time he has served on the board as a member of 

our Credit Committee as well as the Audit Committee. He chaired the Audit Committee for two years 

from 2008. His board service ended in 2015. In 2019 Mr. Oleksyshyn was re-elected to the Board and has 

serviced on the Audit Committee, Budget, and Nomination committees. 

A University of Windsor Commerce graduate, he is also a certified APIC member (American Association 

of Production and Inventory Control). He has taken CUDA training for Directors and attended many 

credit union seminars. 
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Пан Олексишин вже вийшов на пенсію, але продовжує працювати. Він керує в якості директора 

компанією MNO Procurement Solutions, яка займається закупівлями і консалтингом як контрактор. 

До цього він обіймав різні позиції у Rogers Communications, зокрема як Менеджер сервіс-категорії 

у відділі Network Core Strategic Procurement Services. До цього він працював на Nortel Networks 

Головним менеджером у Global OEM Hardware and Software Licensing. У цій компанії він також 

обіймав різні посади у Відділі постачання, включно з посадою Менеджера офшорного 

програмного аутсорсингу. На початку своєї кар’єри він працював помічником Менеджера 

відділення Bank of Montreal. 

Пан Олексишин приєднався до УКС 30 років тому. Протягом цього часу він був членом 

Кредитного комітету і Аудиторського комітету Ради Директорів. Він очолював Аудиторський 

комітет у 2008-2010 рр. Він був членом Ради Директорів до 2015 р. У 2019 р. його знову було 

обрано до Ради Директорів і він був членом Аудиторського, Бюджетного і Номінаційного 

комітетів. 

Пан Олексишин закінчив Університет Віндзора за спеціальністю комерція, він також є 

сертифікованим членом APIC (American Association of Production and Inventory Control). Він 

пройшов курси CUDA для директорів та численні семінари кредитових спілок. 

 

 

 

 

 

 

 


