
  
ПРОТОКОЛ 

 
77-их РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ОЩАДНО-КРЕДИТОВОЇ СПІЛКИ «КАРПАТІЯ», 

ПРОВЕДЕНИХ 24 СІЧНЯ 2016 РОКУ ЗА АДРЕСОЮ THE CANAD INNS, ВУЛ МАКФІЛІПС 2100, 
ВІННІПЕГ, МАНІТОБА. 

 
1. Відкриття 

 
Доктор Тарас Бабик, Президент Ради Директорів привітав членів на 77-их Щорічних 
Загальних Зборах та оголосив їх відкритими о 14:00 годині. 

 
Хвилиною мовчання вшанували пам’ять  тих, хто пішов з життя за минулий рік.  

 
2. Молитва 
 

a) Отець Тарас Удод, Канцлер Української Православної церкви Канади виголосив 
вступну молитву. 

 
б)  Доктор Тарас Бабик представив присутніх вельмишановних гостей: Даг 

Айнарсон, партнер у компанії BDO Canada LLP; Вілсон Гріфітс , Старший Віце-
президент по роботі з членами з Центральної кредитної спілки Манітоби;  
Жанет Гнитка, Менеджер моніторингу Корпорації Гарантування вкладів 
Манітоби; Віктор Гетьманчук, Президент Канадсько-української Фундації;  та 
Богдан Галькевич, представник Ради директорів Ради українських кредитних 
спілок Канади.  

 
в) Доктор Тарас Бабик представив пана Дем’яна Гайворона, Директора, щоб 

очолити збори. Голова привітав всіх присутніх на 77-их Щорічних загальних 
Зборах ощадно-кредитової спілки «Карпатія». 

 
г)  Голова оголосив про призначення пані Оксани Биндю (українська мова) та пані 

Елізабет Еріксон (англійська мова) секретарями зборів. 
 

При необхідності, рахування голосів відбудеться в присутності одного з 
аудиторів фірми BDO Canada LLP. Наступні особи були призначені в якості членів 
лічильної  комісії: Пан Роман Яворський, Пані Лінді Бусьєр, Пан Браян Петринко, 
Пані Леся Гожан-Кляйн, Пані Трейсі Голдстоун, Пан Тіджей Грос, та пан Віталій 
Лебезун. 
 

д) Голова попросив Браяна Петринко оголосити загальну кількість присутніх членів. 
Відповідно до Статуту, 50 членів повинні бути присутніми, щоб складати кворум, 
і після з'ясування, що присутні 145 членів, Голова оголосив збори належним 
чином створеними. 



Голова нагадав, що реєстрація закінчується о 14:30 год. 
   

е) Перед тим як продовжити роботу далі, голова нагадав членам спілки, що 
“ПРАВИЛА  ПОРЯДКУ  ЗАГАЛЬНИХ  ЗБОРІВ” були надані разом із реєстраційними 
матеріалами,а додаткові копії можна отримати на столах реєстрації. 
 

є) Голова представив президію: пані Елізабет Еріксон, секретар (англійська мова); 
пані Оксана Биндю, секретар (українська мова); пан Пітер Ващишин, Секретар 
Ради директорів; пан Роман Зубач, Віце-президент Ради директорів; пан 
Володимир Длугош, Виконавчий директор; доктор Тарас Бабик, Президент Ради 
директорів; пан Дем’ян Гайворон, Директор та голова Щорічних Загальних 
зборів; пан Дон Чилінський, Директор; пані Донна Корбан, Директор; пан 
Володимир Кулик, Директор; та пані Ірка Семанюк, Директор.  

Пані Сьюзан Жук, Директор і Голова Номінаційного Комітету принесла свої 
вибачення. Вона не могла бути присутня через щільний графік. 

3. Схвалення порядку денного 
 

Голова зазначив, що матеріали порядку денного були роздані всім зареєстрованим 
учасникам та попросив затвердити порядок денний.  

 
  ВНЕСОК про затвердження порядку денного запропонував пан Кевін Маленький 

ПІДТРИМАВ пан Стів Кіз. 
ПРИЙНЯТО 

   
4. Ухвалення протоколу минулорічних загальних зборів 
 

a) Голова просить винести на голосування протокол річних Загальних Зборів, які 
відбулись 25 січня 2015 року, в поданому вигляді.  

 
  ВНЕСОК про затвердження протоколу річних Загальних Зборів, які відбулись 25 

січня 2015 року, в поданому вигляді зробив пан Юрій Носик ПІДТРИМАВ пан 
Джеральд Макні. 

ПРИЙНЯТО 
 
Повний протокол останніх загальних зборів можна одержати в головному офісі 
ощадно-кредитової спілки “Карпатія” або на веб-сторінці. 

 
  б) Справи, пов'язані з протоколом  

        
Пан Володимир Длугош повідомив наступне: 
 
На минулорічних Загальних Зборах в пункті Нові справи було зроблено 
внесок і підтримано визнання критичного характеру ситуації  в Україні. Про 



те, що Рада директорів надаватиме фінансову підтримку і заохочуватиме 
членів вносити внески на гуманітарну допомогу, яка координується 
Канадсько-українською Фундацією або Радою українських кредитних спілок. 
У квітні 2015 року Рада директорів провела нараду з метою розглянути 
варіанти фінансової підтримки відповідно до цього запиту. Було розглянуто 
конкретні проекти під керівництвом Канадсько-української Фундації та Рада 
прийняла рішення у вересні підтримати два проекти під керівництвом цього 
фонду на загальну суму $ 30 000. Затвердженими проектами були програма 
реабілітації «Притулок» яка фінансувалася безпосередньо у вересні в розмірі 
$ 15 000. Другий проект був з надання допомоги протезування в Україні, яка 
буде фінансуватися на початку 2016 року в розмірі $ 15 000. Підтримка цих 
двох проектів базується на постійній необхідності надання гуманітарної 
допомоги в країну наших предків. Крім того, кредитна спілка прийняла 
зобов'язання заохочувати своїх членів робити внесок на підтримку 
Канадсько-української Фундації та роботу, яку вона здійснює в Україні. Про 
це повідомляється в останньому бюлетені кредитної спілки. Пан Гетьманчук 
був представлений і буде проводити презентацію пізніше у програмі.  
 

5.   Запити Щодо Нових Справ  
    

Голова тричі запитав членів чи немає нових справ для внесення до порядку 
денного. Ця справа буде розглянута під час пункту №12.Наступні справи були 
додані до порядку денного: 
 

• Немає нових справ. 
 
Немає нових справ для внесення. 

 
6.   Звіти 

 
  6.1 Рада директорів – Доктор Тарас Бабик  
   Для мене велика честь представляти доповідь президента від імені Ради 

директорів ощадно-кредитної спілки «Карпатія». Доповідь була надрукована 
в нашому щорічному звіті і знаходиться перед вами на ваших столах. У 
доповіді розглядаються бізнесові справи, тому що це ділова зустріч. Але, з 
вашого дозволу, я хотів би трохи розповісти про людей, які перебувають 
поза бізнесом. 
 
Робота в якості президента протягом останніх чотирьох років була 
задоволенням і честю для мене. Коли я взяв на себе роль президента, я 
припустив, що від мене вимагається надати керівництво і управління  
членам Ради директорів ощадно-кредитної спілки. Так само, коли я взяв на 
себе роль президента я припускав, що я маю скеровувати в роботі 
генерального директора, топ-менеджерів і співробітників кредитної спілки. 



Я також припустив, що, коли я взяв на себе роль президента, що я 
представляю керівництво 8000 членів ощадно-кредитної спілки Карпатія. 
 
За останні чотири роки я був приємно здивований. Я не зобов’язаний був 
надавати управління Раді директорів. Це чоловіки та жінки чесності та 
далекоглядності. Дон Чилінський; Донна Корбан; Володимир Кулик; Дем’ян 
Гайворон; Сьюзан Жук; Петро Ващишин; Ірка Семанюк; та наш новообраний 
президент Роман Зубач, вони всі приносять надзвичайні навики в раду та 
щедро діляться ними з цією організацією. 
 
Немає жодних сумнівів, що принаймі в наступному році, Раді буде не 
вистачати яскравості та уяви Володимира Кулика. Навики Володимира 
Кулика та його креативність дозволяють йому бути маркетологом та 
рекламодавцем вищого класу і протягом останніх дев’яти років ми мали 
перевагу його таланту за нашим столом. Цього буде не вистачати. 
 
Для Ради невимовна честь мати за новообраного президента Романа 
Зубача, який раніше був головним виконавчим директором однієї з 
найбільших корпорацій в Манітобі. Це, в поєднанні з його присутністю в 
українському суспільстві, буде сприяти його дуже вмілому управлінню цією 
організацією. Чоловіки і жінки, які будуть представляти цю організацію, в 
тому числі тих, хто обраний сьогодні, візьмуть на себе відповідальність 
довіреної особи, щоб захистити ваші інтереси таким чином, щоб ця 
організація продовжувала зростати. 
 
Я думав, що мені прийдеться скеровувати в роботі генерального директора, 
менеджмент і персонал, але мені насправді не довелося цього робити. 
Виконавчий директор – Володимир Длугош; наші старші менеджери – Лінді 
Бусьєр, Обслуговуючий; Браян Петринко, Маркетинговий; Роман Яворський, 
Фінансовий. Мені не довелося надавати керівництво нашому 
адміністративному асистенту, Елізабет Еріксон. І, звичайно, я не надавав 
ніякого керівництва 50  чоловікам і жінкам, які приходять на роботу в 
організацію кожен день, тому що це люди енергії і сили. Вони будуть 
продовжувати працювати в команді, так що ця організація буде 
продовжувати рости. 
На сам кінець, я не змушений був скеровувати наших 8000 членів. Ви люди, 
вірності і мужності. До тих пір, поки ви продовжуєте грати активну роль в цій 
організації ми будемо процвітати, оскільки наші активи наближаються до 
півмільярда доларів. 
 
Тому, як президент, я був в змозі використати чесність і далекоглядність; 
силу та енергію; вірність і мужність, і кінцевий результат ощадно-кредитна 
спілка Карпатія - найбільший український фінансовий інститут Західної 
Канади. Я вдячний всім вам за надану мені можливість служити в якості 



президента. Я надзвичайно вдячний кожному члену Ради за їхню довіру, яку 
вони мали в співробітництві, яке я отримав. Я хотів би відзначити мою сім'ю. 
Моя дружина розуміла, що кожен вечір вівторка належав ощадно-кредитній 
спілці «Карпатія». Це велика заслуга моєї дружини Патрисії, вона мала 
операцію в понеділок, і вона сказала, що мені краще бути на засіданні у 
вівторок. Я вдячний їй за це. Я вдячний нашому синові, Івасеві, який 
змушений був знайти нового партнера для ігор Джетс по вівторках. Він 
знайшов кілька дуже хороших друзів. І я вдячний моїй дочці і партнеру, д-ру 
Андреа Бабик, яка з радістю зрозуміла, що по вівторках будуть дуже довгі 
дні для неї. 
 
Цей досвід був неймовірний. Я вдячний кожному з вас. Це чудова 
організація. Дякую вам за вашу незмінну підтримку і за вашу увагу.  
  

  6.2 Виконавчий директор – Володимир Длугош  
    

Для мене честь звітувати вам фінансові результати року, що закінчується 30 
вересня 2015 року.  
 
У 2015 році активи ощадно-кредитної спілки зросли більш ніж на $20 
млн.доларів. Зростання активів в цьому році було менше, ніж у минулому 
році, і свідчить про низькі процентні  ставки на ринку з якими ми 
стикаємося. Активи ощадно-кредитної спілки безпосередньо пов'язані з 
ростом вкладів членів. Цього року спостерігалося зростання вкладів на 5%. 
 
Досягнуте в 2015 році зростання кредитів склало трохи більше 6%. Загальний 
обсяг комерційних кредитів кредитної спілки виріс на 5%, а загальний обсяг 
споживчих кредитів ощадно-кредитної спілки виріс на 8%. Комерційні 
результати по кредитах були нижче, ніж те, що було пережито в минулому 
році і як і раніше відображають помітне уповільнення комерційних 
можливостей для розвитку і фінансування в місті Вінніпезі поряд зі 
збільшенням конкуренції з боку інших фінансових інститутів. Зростання 
споживчих кредитів, як це мало місце протягом останніх кількох років, був 
обмежений житловою іпотекою. 
 
Зростання депозитів протягом року привело до збільшення на $ 19 млн. 
 
Загалом  капітал зріс на 7% і становить понад $ 24 млн. Капітал кредитної 
спілки та ліквідність все ще значно перевищують нормативні вимоги. 
 
Протягом року кредитна спілка привітала 315 нових членів і 225 нових 
партнерів. З точки зору асоційованого статусу, кредитна спілка мала 1,330 
партнерів,які складали 25% від загального обсягу виданих кредитів і 13% від 
загальної суми депозитів, що підлягають сплаті. 



 
Операційний дохід кредитної спілки за рік склав на $ 50 000 менше, ніж в 
попередньому році в зв'язку зі збільшенням загальної суми операційних 
витрат. Зокрема, кадрові, адміністративні та витрати на володіння власністю 
відображали зростання. Додатковий персонал, найнятий протягом року 
разом зі збільшенням підготовки кадрів і освіти призвело до збільшення 
витрат на персонал. Збільшення рекламних і промо-акцій, поряд з 
підтримкою спільноти призвело до збільшення адміністративного витрат. 
Збільшення витрат на володіння власністю є результатом витрат на ремонт в 
будівлі Мейн стріт, які мали місце до капітального ремонту, проведеного в 
2015 р. Нещодавно завершені переобладнання будівлі Мейн стріт були 
зроблені для поліпшення його використання в якості філії, комерційного 
бізнес-центру і корпоративного офісу. 
 
Як повідомлялося, на річних загальних зборах в минулому році, Рада і вище 
керівництво взялося за розробку оновленого п'ятирічного плану для Карпатії 
в 2014 р. У центрі уваги цього плану було показати важливість наших членів і 
зміцнення їх фінансового благополуччя. Кредитна спілка прагне до 
досягнення досконалості у наданні фінансових послуг, таким чином, що є 
корисним для наших членів і спільноти. Нещодавні події показують намір 
кредитної спілки. У бюлетні минулого місяця було оголошено про плани 
відкриття нашої п'ятої філії на Ріджент-авеню. 
 
Наш демографічний аналіз показав, що ця частина міста могла б підтримати 
іншу гілку, базуючись на майбутніх прогнозах зростання понад 22% до 2019 
року.Очевидно, що п'ятикілометрова зона  не буде негативною для нашої 
поточної діяльності, а буде можливістю збільшити наше членство. 
 
На закінчення я хотів би подякувати Вам, наші члени, за вашу підтримку 
кредитної спілки, Раді директорів за їх підтримку і керівництво. Зокрема, я 
хотів би подякувати д-ру Бабику і Володимиру Кулику, який йде у відставку з 
Ради директорів сьогодні після служби кредитній спілці «Карпатія» та його 
членам протягом останніх дев'яти років. Доктор Бабик, я особливо хотів би 
подякувати Вам за Вашу підтримку протягом останніх кількох років, в той час 
як ви працювали в якості Голови Ради. Ваша мудрість, керівництво і 
розуміння гідно цінуються. Я хотів би подякувати нашим співробітникам за їх 
відданість в обслуговуванні наших членів протягом всього року. І, нарешті, я 
хотів би подякувати своїй дружині за її постійну підтримку і розуміння. 
Дякую Вам.  

 
Голова оголосив,що вже 14:30 год і реєстрацію завершено.  

 
   



6.3  Аудитори 
 

Голова представив пана Дага Айнарсона, директора BDO Canada LLP. 
 
Пан Айнарсон повідомив, що фінансова звітність ощадно-кредитної спілки 
«Карпатія» достовірна в усіх суттєвих аспектах відповідає фінансовому стану 
кредитної спілки станом на 30 вересня 2015 р. Було відзначено, що пан Даг 
Айнарсон готовий відповісти на будь-які питання, що стосуються 2015 року і 
результатів. 

 
7. Обговорення звітів  
 
  Голова запросив членів задавати питання щодо звітів. 
 

- Запитань щодо звітів не було. 
   

ВНЕСОК про прийняння звітів у поданому вигляді зробив пан Річард Стефанець 
ПІДТРИМАЛА пані Наталі Кішенська.  

ПРИЙНЯТО 
 
 



8. Призначення зовнішніх аудиторів 
    

ВНЕСОК про призначення BDO CANADA LLP, CHARTERED ACCOUNTANTS  аудиторами 
наступного фінансового року, що закінчується 30 вересня 2016 року зроблено 
паном Романом Зубачем. ПІДТРИМАВ  Терренс Макалек. 

ПРИЙНЯТО 
9. Повідомлення про патронажні виплати 

 
Голова запросив доктора Тараса Бабика та Виконавчого Директора, пана 
Володимира Длуґоша  вручити членам “Карпатії” церемоніальний чек на суму 
$300,000.  

 
Доктор Тарас Бабик зазначив, що він з приємністю оголошує, що це був ще один 
процвітаючий рік для ощадно-кредитної спілки «Карпатія» завдяки підтримці 
членів і він з приємністю передає цей чек на суму $300,000. 
 
Символічний чек на суму $300,000 був представлений доктором Тарасом Бабиком 
та паном Володимиром Длугошом членам ощадно-кредитної спілки «Карпатія». 
Наступні члени прийняли чек від імені членів - пані Ольга Бабич і пан Євген Васьків. 
 
Кошти будуть зараховані на рахунок протягом найближчих декількох тижнів.  

 
10.  Оголошення результатів виборів до Ради директорів  
 

Голова від імені пані Сьюзан Жук, Голови Номінаційного комітету, представив 
чотирьох кандидатів, щоб заповнити три вакантні місця у Раді.  

 
  Кандидати: 
 

Пан Іван Баняс 
Пан Богдан Галькевич 
Пані Ноелла Пилипович 
Пан Петро Ващишин 

 
Результати виборів були наступними:  
 

Пан Іван Баняс 
Пані Ноелла Пилипович 

              Пан Петро Ващишин 
 
  ВНЕСОК про знищення всіх бюлетенів після того, як результати будуть впорядковані 

та оголошені зробив пан Кевін Маленький ПІДТРИМАВ пан Євген Васьків. 
ПРИЙНЯТО 

 



11.  Призначення Номінаційного комітету  
 
  Голова, від імені пані Сьюзан Жук, голови Номінаційного комітету, представив звіт 

Номінаційного комітету: 
 

Роль Номінаційного комітету є надзвичайно важлива. Комітет підзвітний 
Раді директорів і несе відповідальність за висунення перспективних 
кандидатів до Ради директорів, гарантуючи, що всі кандидати є 
кваліфіковані і зобов’язані представити список цих кандидатів до Ради 
директорів на затвердження. Протягом наступного року, Номінаційний 
Комітет засідатиме кілька разів щоб розглядати кандидатів до Дирекції, 
використовуючи різні методи відбору. Номінаційний Комітет складається з 
членів Ради директорів, а також пані Надії Кмет, пана Ігора Михальчишина, і 
пана Алекса Яворського. 
 
   
До Номінаційного Комітету на 2015-16 роки були призначені наступні 
представники: пані Адріана Чоптяній, пан Марк Карпа і пан Алекс 
Яворський.  
 

 
 12.  Обговорення нових справ  
  
  12.1  Презентація Канадсько-українського фонду 
 
  Пан Віктор Гетьманчук з Канадсько-українського фонду (КУФ) був представлений 

надати звіт про зібрані кошти, для надання гуманітарної допомоги Україні, згідно 
внесеної пропозиції від річних загальних зборів 2015 року. 

 
Було представлено коротку історію та мету створення фонду. А також внесок 
ощадно-кредитної спілки “Карпатія” в  допомозі фінансування 8-го Реабілітаційного 
притулку для вдів і сиріт. Ця програма надає безпечну і розслаблюючу атмосферу, 
де відвідувачі можуть отримати допомогу в боротьбі з психологічною травмою 
втрати членів сім'ї через конфлікт. Також були представлені інші проекти ініційовані  
КУФ: автобус обізнаності про Голодомор; збільшення пропускної спроможності 
Київського національного військового госпіталю; відвантаження використовуваних 
машин швидкої допомоги до України; і проект Допоможи Миколі. 
  
Доктор Тарас Бабик представив чек на суму $15,000, другу половину внеску від 
кредитної спілки на суму $30,000 пану Гетьманчуку. 

 
Після презентації пана Гетьманчука Голова запросив пані Зоряну Гайворон 
висловитись на рахунок пропозиції, яку вона внесла на Щорічних Загальних зборах 
2015 року. 



  
Від імені членів, пані Гайворон подякувала Раді за їх щедрість у пожертвах на 
гуманітарні проекти в Україні. Вона просить про продовження підтримки. 
 
 

 
 



13. Привітання від спеціальних гостей  
 

Голова закликав пана Вілсона Гріфітса, старшого Віце-президента по роботі з 
членами з Центральної кредитної спілки Манітоби, щоб сказати декілька слів.   
 

Велике спасибі. Доброго дня шановні пані та панове. Для мене велика честь 
бути сьогодні тут і представляти Центральну кредитну спілку Манітоби. Я 
хотів би подякувати вашому виконавчому директору, Володимиру Длугошу і 
вашому президенту, що запросили мене сьогодні виступити на Щорічних 
загальних зборах.  
 
Система кредитних спілок Манітоби в даний час складається з 34 кредитних 
спілок. Рік тому у нас була кредитна спілка Старбак об'єднана з Noventis і 
кредитна спілка LaSalle  повернулась до системи Caisse Populaire. Загалом є 
190 філій, що є на дві більше, ніж в минулому році в цей самий час. Я 
розумію, що відкриється ще одна найближчим часом. Кредитні спілки 
служать в 116 різних громадах в провінції. Всього активи банківської системи 
на сьогоднішній день становлять $ 25,7 млрд, які збільшились в порівнянні з 
минулим роком. З боку споживачів, 47,6% є мешканцями Манітоби, майже 
кожен другий належать до кредитної спілки. Серед малого і середнього 
бізнесу 52% мають угоди з кредитною спілкою. Це дуже вражаючі цифри. 
 
Чому кредитні спілки такі популярні? Можна стверджувати, що кредитні 
спілки пропонують кращі ставки по кредитах і депозитах і найнижчі комісії в 
провінції. Це має сенс, коли люди керуються своїми доходами. Інше 
пояснення можна знайти в нашому дослідженні ринку, де  людям задають 
ряд питань при доступі до банкоматів, інтернет-послуг, індивідуальне 
обслуговування та, як до них відносяться у фінансовій установі. Залишаючи 
осторонь відповіді людей, які просто говорять, що вони задоволені, відсоток 
мешканців Манітоби, які говорять, що вони дуже задоволені своїм 
фінансовим закладом є вельми показовим. Згідно з результатами 
опитування, 54% наших членів кажуть, що вони дуже задоволені своєю 
кредитною спілкою і це в порівнянні з 36% користувачів банків. 
 
Загалом, кредитні спілки Манітоби продовжують відігравати ключову роль в 
індустрії фінансових послуг в провінції, що є нелегкою справою, враховуючи 
рівень конкуренції з якою ми стикаємося на ринку як від традиційних 
конкурентів, таких як великі банки, а також  з появою нових конкурентів. З 
сильним акцентом на ефективність, сервіс і спокій забезпечених 100% 
гарантуванням депозиту, кредитна спілка «Карпатія» позиціонує себе 
готовою допомогти своїм членам в даний час і в майбутньому. 
 
Ваша кредитна спілка є невід'ємною частиною українсько-канадської 
спільноти в Вінніпезі і це сприяє її зростанню і процвітанню. Я впевнений, що 



цей акцент на членів українського населення буде і надалі служити 
українцям і в наступні роки. Коли ви правильно візьметеся за справу, то 
побачите, що відданість спільноті, це те для чого створені кредитні спілки. 
 
На завершення, від імені Центральної кредитної спілки Манітоби, хочу 
привітати Раду, менеджмент, персонал і вас шановні члени зі ще одним 
успішним роком. З найкращими побажаннями в подальших успіхах у 
найближчі роки. Дякую.  

 
Голова запросив пана Романа Зубача, Віце-президента Ради директорів, сказати 
декілька слів.  
 

Від імені Ради директорів і менеджменту кредитної спілки «Карпатія» хочу 
скористатись нагодою і подякувати доктору Тарасу Бабику за багато років 
важкої праці і його відданості кредитній спілці напротязі останніх дев’яти 
років. Тепер його термін завершився. У цьому році він займав пост Голови 
Ради і під його керівництвом кредитна спілка процвітала. 
 
Як кредитній спілці нам пощастило мати Тараса на чолі ради враховуючи, що 
він має багато інших зобов'язань за межами кредитної спілки. Він має 
медичну практику зі своєю дочкою, Андреа. Він надає медичні послуги в 
двох будинках для людей з особливими потребами. Він є заступником 
реєстратора Колегії лікарів і хірургів Манітоби. Він є засновником і художнім 
керівником українського народного ансамблю Орлан і він вболіває за 
Вінніпег Джетс. Це лише короткий список, тому що я знаю, що у нього є інші 
зобов'язання перед спільнотою. 
 
В якості Голови Ради, попри те, що сказав Тарас, він дійсно забезпечив 
керівництво Радою. Ці якості необхідні для голови Ради. Він має здатність 
дивитись на ситуацію ширше і розвивати діалог між членами Ради. Коли ви 
маєте дев'ять чоловік у Раді, ви повинні забезпечити консенсус. Він, 
безумовно, був ефективним комунікатором і продемонстрував  сильні 
міжособистісні навички. 

 
Від імені Ради директорів я хотів би подякувати Тарасові за його вірність, 
його пристрасть, відданість кредитній спілці. Ми також повинні подякувати 
його дружині Патрисії, дочці Андреа і синові Івасю за розуміння часу, який 
був присвячений присутності Голови у кредитній спілці. Ми відносились до 
цього відходу від Ради як вихід на пенсію, але у випадку Тараса це просто 
час звільнений, щоб присвятити своїй родині, іншим зобов'язанням, і 
спільноті. Тому, на прощання, я не буду стверджувати "насолоджуйся 
виходом на пенсію", але сердечне спасибі тобі за те, що маю честь 
працювати з тобою  і насолоджуйся своїм новим вільним часом. Дякую. 

 



14. Закриття 
 

Голова подякував всім за присутність і оголосив закриття зборів.  
 
Збори були закриті о 15:19 год і продовжились прийомом. 

 
ВНЕСОК про закриття 77-их щорічних загальних зборів зроблений пані Софією 
Ільницькою ПІДТРИМАНО пані Хелен Мазур. 

ПРИЙНЯТО 
 
 
 
 
  ______________________    ___________________________ 
    Дем’ян Гайворон        Елізабет Еріксон 
   Голова          Секретар (англійська мова) 
 
 
Результати розіграшу призів 
 
Результати розіграшу  п’яти призів на суму $50 є наступними: 
 

Лариса Сич 
Хелен Корбан 
Полін Макні 
Даря Гайворон 
Степан Колодій 
 
Гранд приз – Маркіян Єренюк 

  
 
 


	ПРОТОКОЛ

