
Mary Kolodij.  Mrs. Kolodij has been on the Board of Directors of the Ukrainian Selfreliance 
Federal Credit Union for almost 30 years. She has served as secretary, Vice Chairman and 
Chairman of the Board. She assumed the position of President of the Ukrainian Selfreliance 
Federal Credit Union in Philadelphia in October of 2014. Mrs. Kolodij has experience regarding 
NCUA Rules & Regulations, the Federal Credit Union Act, ALM, OFAC, AML, BSA, Red Flag, IRR, 
Risk Assessments, Business Impact Analysis, Disaster Recovery and Vendor Due Diligence. She 
also serves on the Member Business Lending and the Asset Liability Management Committees. 
Mrs. Kolodij serves on the board of the Ukrainian Community Foundation of Philadelphia. She 
is a former member of the Executive Board of the Ukrainian National Credit Union Assoc., the 

Ukrainian Heritage School, Manor College and Svitlychka. Mrs. Kolodij is a member of St. Michael’s Ukrainian Catholic 
Church and a lifelong member of the PLAST Scouting Organization. 

Mrs. Kolodij holds a BS degree from Drexel University in Business & Engineering and majored in computer systems.  In 
the past, Mrs. Kolodij consulting broker for Acquisition Assoc., specializing in business mergers and acquisitions. Mrs. 
Kolodij has over 20 years of experience in lending as a certified signing agent. She is a former owner of a successful 
government contracting computer company. As one of the original founders of XenoTechnix, she helped it grow to over 
400 employees with offices throughout the United States.  Mrs. Kolodij has owned several business services franchises, 
and understands the dynamics required for running multiple location operations.  Mrs. Kolodij has over 35 years of 
experience in business, management, and financial administration. As the President of the credit union, Mrs. Kolodij 
realigned operations to be more customer-oriented, upgraded technology, and focused on strategic growth.

Маруся Колодій: Пані Колодій належала до Ради Директорів Української Федеральної Кредитової Кооперативи 
майже 30 років. Вона була секретарем, заступницею голови, а згодом очолила дирекцію. Маруся обійняла посаду 
Президента Кредитівки (Української Федеральної Кредитової Кооперативи) у жовтні 2014. Пані Колодій обізнана 
з правилами та регулюваннями Адміністрації Національних Кредитових Кооператив (NCUA), має досвід співпраці 
і знає Federal Credit Union Act, ALM, OFAC, AML, BSA, IRR, оцінювання ризиків  (Risk Assessments), аналіз впливу 
на бізнес (Business Impact Analysis), аварійне відновлення та перевірка постачальників (Disaster Recovery and 
Vendor Due Diligence). Вона також була членом комітету кредитування бізнесу і керування активами та пасивами 
(Business Lending and the Asset Liability Management Committees). Пані Колодій є членом Української Громадської 
Фундації Філадельфії. Вона колишній член Екзекутивного комітету Централі Українських Кооператив Америки, 
була членом Дирекції Української Рідної Школи, Manor College та Світлички. Пані Колодій належить до парафії 
Святого Архистратига Михаїла, тa є членом Пласту.

Маруся Колодій закінчила Drexel University, здобувши ступінь бакалавра з бізнесу та інженерії за спеціальністю 
комп’ютерні технології. У минулому пані Колодій була консультаційним брокером компанії Acquisition Associates, 
що спеціалізується на злитті та придбанні бізнесу. Пані Колодій має понад 20 років досвіду у сфері позик і є 
сертифікованим агентом з укладання угод. Раніше - власниця успішної урядової фірми-контрагента та комп’ютерної 
компанії. Будучи співзасновницею компанії XenoTechnix, вона допомогла їй вирости до понад 400 працівників з 
представництвами по всій території США. Пані Колодій володіла кількома франшизами бізнес-послуг і розуміє 
динаміку, потрібну для функціонування бізнесу з багатьма операційними філіями. Пані Колодій має понад 35 років 
досвіду в бізнесі, менеджменті та фінансовому керуванні. Як Президент Кредитівки, пані Колодій зробила її більш 
орієнтованою на її членів, технологічно модернізованою і зосередженою на стратегічному зростанні.

The Nomination Committee presents the following Candidates for the 
Board of Directors at the Annual Meeting of UKRFCU on April 28, 2022
Номінаційний комітет пропонує таких кандидатів до Ради Директорів

на загальних річних зборах Кредитівки 28 квітня 2022 року


