Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
01.06.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 24-1-234
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління
(посада)

Костенко С.О.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
49081, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Столєтова, 21
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
05393116
5. Міжміський код та телефон, факс:
(0562) 35-91-63, 6. Адреса електронної пошти:
Elena.Shtanko@m.іnterpіpe.bіz
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер
свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку,
особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
(у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер
свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку,
особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://ntrp.іnterpіpe.bіz/іnvestors/rozakrutіe
_іnformacіі/osobluva_іnf_pro_tovarіstvo/

01.06.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни (призначено,
Ідентифікаційний
Розмір частки в
звільнено, обрано
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне
Посада
код юридичної
статутному капіталі
або припинено
найменування юридичної особи
особи
емітента (у відсотках)
повноваження)
1
2
3
4
5
6
29.05.2020
припинено
Член Ревізійної комісії
Малевська Єлизавета Юріївна
0
повноваження
Зміст інформації:
Річними загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі по
тексту - Товариство) 29 травня 2020 року (протокол річних загальних зборів №25), у зв'язку із необхідністю формування повного кількісного складу Ревізійної комісії
шляхом кумулятивного голосування, керуючись вимогами Закону України "Про акціонерні товариства", прийнято рішення про припинення повноважень члена Ревізійної
комісії Малевської Єлизавети Юріївни. На посаді члена Ревізійної комісії перебувала з 25.04.2019р. до 29.05.2020р. На посаді Голови Ревізійної комісії перебувала з
25.04.2019р. до 29.05.2020р. Акціями Товариства не володіє та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
29.05.2020
припинено
Член Ревізійної комісії
Коваленко Володимир Сергійович
0
повноваження
Зміст інформації:
Річними загальними зборами Товариства 29 травня 2020 року (протокол річних загальних зборів №25), у зв'язку із необхідністю формування повного кількісного складу
Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування, керуючись вимогами Закону України "Про акціонерні товариства", прийнято рішення про припинення
повноважень члена Ревізійної комісії Коваленка Володимира Сергійовича. На посаді члена Ревізійної комісії перебував з 25.04.2019р. до 29.05.2020р. Акціями Товариства
не володіє та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
29.05.2020
обрано
Член Ревізійної комісії
Малевська Єлизавета Юріївна
0
Дата
вчинення
дії

Зміст інформації:
Річними загальними зборами Товариства 29 травня 2020 року (протокол річних загальних зборів №25), строком на три роки обрано членом Ревізійної комісії Товариства
Малевську Єлизавету Юріївну. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 13.02.2012р. по 02.09.2016р.- ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ", провідний
спеціаліст з бюджетування; з 05.09.2016р. по18.10.2017р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", провідний економіст з методології Відділу консолідації Економічного
управління Фінансово-економічної служби; з 25.10.2017р. по 21.06.2018р. - ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА", економіст фінансово-економічного відділу; з
03.09.2018р. по 04.03.2020р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", провідний економіст Економічного відділу Економічного управління Фінансово-економічної служби; з
05.03.2020р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", старший економіст Економічного відділу Економічного управління Фінансово-економічної служби. У
інших юридичних особах посад не обіймає. Акціями Товариства не володіє та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
29.05.2020
обрано
Член Ревізійної комісії
Коваленко Володимир Сергійович
0
Зміст інформації:
Річними загальними зборами Товариства 29 травня 2020 року (протокол річних загальних зборів №25), строком на три роки обрано членом Ревізійної комісії Товариства
Коваленка Володимира Сергійовича. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 01.04.2015р. по 06.07.2015р. - ТОВ "ВЕСТА КАР БАТЕРИ",
начальник відділу Управління фінансів та аудиту; з 02.11.2015р. по 31.08.2016р. - ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", менеджер з консолідації відділу
консолідації Управління підприємства; з 01.09.2016р. по 02.01.2017р. - ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", заступник начальника відділу бізнес-контроллінгу
Управління підприємства; з 03.01.2017р. по 02.07.2018р. - ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", провідний фінансовий контролер (заступник начальника
відділу) відділу бізнес-контроллінгу Управління підприємства; з 24.09.2018р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", провідний спеціаліст відділу
міжнародної звітності Бухгалтерії Фінансово-економічної служби. У інших юридичних особах посад не обіймає. Акціями Товариства не володіє та не має непогашеної

судимості за корисливі та посадові злочини.
29.05.2020

обрано

Член Ревізійної комісії

Ревка Катерина Іванівна

-

0

Зміст інформації:
Річними загальними зборами Товариства 29 травня 2020 року (протокол річних загальних зборів №25), строком на три роки обрано членом Ревізійної комісії Товариства
Ревку Катерину Іванівну. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 03.01.2014р. по 24.07.2018р. - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", провідний
економіст з основних цехів Економічного відділу; з 25.07.2018р. по теперішній час - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", провідний економіст Економічного відділу. Акціями
Товариства не володіє та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
29.05.2020
обрано
Голова Ревізійної комісії
Малевська Єлизавета Юріївна
0
Зміст інформації:
Ревізійною комісією Товариства 29 травня 2020 року (протокол засідання Ревізійної комісії від 29.05.2020р.), на підставі Закону України "Про акціонерні товариства",
Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію Товариства прийнято рішення про обрання Головою Ревізійної комісії Товариства Малевської Єлизавети
Юріївни, строком на три роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 13.02.2012р. по 02.09.2016р. - ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ", провідний
спеціаліст з бюджетування; з 05.09.2016р. по18.10.2017р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", провідний економіст з методології Відділу консолідації Економічного
управління Фінансово-економічної служби; з 25.10.2017р. по 21.06.2018р. - ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА", економіст фінансово-економічного відділу; з
03.09.2018р. по 04.03.2020р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", провідний економіст Економічного відділу Економічного управління Фінансово-економічної служби; з
05.03.2020р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", старший економіст Економічного відділу Економічного управління Фінансово-економічної служби. У
інших юридичних особах посад не обіймає. Акціями Товариства не володіє та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
29.05.2020
припинено
Член Наглядової ради Храйбе Фаді Зейнович
0
повноваження
представник акціонера
"ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД"
(ІNTERPІPE LІMІTED)
Зміст інформації:
Річними загальними зборами Товариства 29 травня 2020 року (протокол річних загальних зборів №25), прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової
ради Храйбе Фаді Зейновича - представника акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED), якому належить 21,84% статутного капіталу Товариства, за
власним бажанням. На посаді члена Наглядової ради перебував з 18.12.2018р. до 29.05.2020р. Храйбе Ф.З. акціями Товариства не володіє та не має непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини.
29.05.2020
припинено
Член Наглядової ради,
Морозов Денис Володимирович
0,00001825
повноваження
акціонер
Зміст інформації:
Річними загальними зборами Товариства 29 травня 2020 року (протокол річних загальних зборів №25), на підставі частини 2 ст.57 Закону України "Про акціонерні
товариства", а також Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради
Товариства - акціонера Морозова Дениса Володимировича, який є власником 73 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 0,00001825% статутного капіталу
Товариства. На посаді члена Наглядової ради перебував з 18.12.2018р. до 29.05.2020р. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
29.05.2020
припинено
Член Наглядової ради,
Єсаулов Геннадій Олександрович
0,00000025
повноваження
акціонер
Зміст інформації:
Річними загальними зборами Товариства 29 травня 2020 року (протокол річних загальних зборів №25), на підставі частини 2 ст.57 Закону України "Про акціонерні
товариства", а також Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради
Товариства - акціонера Єсаулова Геннадія Олександровича, який є власником 1 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 0,00000025% статутного капіталу
Товариства. На посаді члена Наглядової ради перебував з 18.12.2018р. до 29.05.2020р. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

29.05.2020

припинено
повноваження

Член Наглядової ради незалежний директор

Юрченко Ігор Петрович

-

0

Зміст інформації:
Річними загальними зборами Товариства 29 травня 2020 року (протокол річних загальних зборів №25), на підставі частини 2 ст.57 Закону України "Про акціонерні
товариства", а також Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради
Товариства - незалежного директора Юрченко Ігора Петровича. На посаді члена Наглядової ради перебував з 18.12.2018р. до 29.05.2020р. Акціями Товариства не володіє
та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
29.05.2020
припинено
Член Наглядової ради Трипольський Георгій Олегович
0
повноваження
незалежний директор
Зміст інформації:
Річними загальними зборами Товариства 29 травня 2020 року (протокол річних загальних зборів №25), на підставі частини 2 ст.57 Закону України "Про акціонерні
товариства", а також Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради
Товариства - незалежного директора Трипольського Георгія Олеговича. На посаді члена Наглядової ради перебував з 18.12.2018р. до 29.05.2020р. Акціями Товариства не
володіє та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
29.05.2020
обрано
Член Наглядової ради Храйбе Фаді Зейнович
0
представник акціонера КЛВ
ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED)
Зміст інформації:
Річними загальними зборами Товариства 29 травня 2020 року (протокол річних загальних зборів №25) строком на три роки обрано членом Наглядової ради Товариства
Храйбе Фаді Зейновича - представника акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED) якому належить 60,00% статутного капіталу Товариства. Інші посади, які обіймала ця
особа протягом останніх п'яти років: з 07.07.2015р. по 30.06.2016р. - ТОВ "Інвестиційна компанія "АРГО", старший віце-президент з суднобудування та промислових
активів; з 01.07.2016р. по 12.10.2016р. - ЗАТ "Нордік Ярдс", Генеральний директор; з 20.01.2017р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", директор. У
інших юридичних особах обіймає посади: член Ради Директорів, Головний Виконавчий Директор ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ПЛС (ІNTERPІPE HOLDІNGS PLC); Голова
Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPЕ LІMІTED); Голова Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП
ДНІПРОВТОРМЕТ" - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPЕ LІMІTED); Член Наглядової ради ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"; Голова Наглядової
ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"; директор НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH AMERІCAN ІNTERPІPE, ІNC.). Храйбе Ф.З. акціями Товариства не
володіє та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
29.05.2020
обрано
Член Наглядової ради,
Морозов Денис Володимирович
0,00001825
акціонер
Зміст інформації:
Річними загальними зборами Товариства 29 травня 2020 року (протокол річних загальних зборів №25) строком на три роки обрано членом Наглядової ради Товариства акціонера Морозова Дениса Володимировича, який є власником 73 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 0,00001825% статутного капіталу Товариства. Інші
посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 23.07.2013р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор; з 03.02.2014р. по теперішній час
за сумісництвом у ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", радник з питань фінансової політики. У інших юридичних особах обіймає посади: член Наглядової ради АТ
"ІНТЕРПАЙП НМТЗ"; член Наглядової ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"; член Ради Директорів ІНТЕРПАЙП ЮРОП СА (ІNTERPІPE EUROPE SA); член Ради
Директорів КЛВ-ВІЛКО СА (KLW-WHEELCO SA); член Консультативної Ради Валюрек Ніко Тьюб Холдинг ГмбХ (Vallourec Nіko Tube Holdіng GmbH); член Ради
Директорів ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPЕ LІMІTED), член Ради Директорів КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED); за сумісництвом є радником з питань фінансової
політики ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ". Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
29.05.2020
обрано
Член Наглядової ради,
Єсаулов Геннадій Олександрович
0,00000025
акціонер
Зміст інформації:

Річними загальними зборами Товариства 29 травня 2020 року (протокол річних загальних зборів №25) строком на три роки обрано членом Наглядової ради Товариства акціонера Єсаулова Геннадія Олександровича, який є власником 1 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 0,00000025% статутного капіталу Товариства. Інші
посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 11.02.2014г. по 29.02.2016р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", радник з виробництва, технології та
якості; з 01.03.2016р. по 24.03.2016р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", директор з науково-дослідних робіт та технології процесів Апарата директора; з
25.03.2016р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор з науково-дослідних робіт та технології процесів Управління науково-дослідних робіт та
технології процесів Служби операційного директора; з 25.03.2016р. по теперішній час - за сумісництвом у ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", директор з
науково-дослідних робіт та технології процесів Апарата директора; з 26.04.2018р. по теперішній час - за сумісництвом у ТОВ "ІНТЕРПАЙП ЕД'ЮКЕЙШН ЦЕНТР",
директор. У інших юридичних особах обіймає наступні посади: Голова Наглядової ради ТОВ "НВЦ "ЯКІСТЬ"; за сумісництвом - директор з науково-дослідних робіт та
технології процесів Апарата директора ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ"; за сумісництвом - директор ТОВ "ІНТЕРПАЙП ЕД'ЮКЕЙШН ЦЕНТР". Не має
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
29.05.2020
обрано
Член Наглядової ради Юрченко Ігор Петрович
0
незалежний директор
Зміст інформації:
Річними загальними зборами Товариства 29 травня 2020 року (протокол річних загальних зборів №25) строком на три роки обрано членом Наглядової ради Товариства незалежним директором Юрченко Ігора Петровича. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 25.02.2008р. по теперішній час - ТОВ "ІстВан",
начальник Управління з корпоративних прав Департаменту з корпоративних активів; з 10.07.2006р. по теперішній час - за сумісництвом у ТОВ "ФОНД-МАРКЕТ",
директор. У інших юридичних особах обіймає посади: член Наглядової ради АТ "НЗФ"; член Наглядової ради АТ "Покровський ГЗК"; член Наглядової ради АТ
"Марганецький ГЗК"; член Наглядової ради ПрАТ "СПЕЦТЕХНІКА"; за сумісництвом - директор ТОВ "ФОНД-МАРКЕТ". Акціями Товариства не володіє та не має
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
29.05.2020
обрано
Член Наглядової ради Трипольський Георгій Олегович
0
незалежний директор
Зміст інформації:
Річними загальними зборами Товариства 29 травня 2020 року (протокол річних загальних зборів №25) строком на три роки обрано членом Наглядової ради Товариства незалежним директором Трипольського Георгія Олеговича. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 03.10.2011р. по теперішній час - ТОВ
"ІстВан", головний спеціаліст-юрисконсульт відділу перспективних корпоративних проектів Управління корпоративних прав Департаменту з корпоративних активів. У
інших юридичних особах обіймає посади: член Наглядової ради ПАТ "НАСК "ОРАНТА"; член Наглядової ради ПрАТ "СК "УКРПРОМГАРАНТ"; член Наглядової ради
АТ "НЗФ" - представник акціонера SOFALON ІNVESTMENTS LІMІTED; член Наглядової ради АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" - представник акціонера EXSEED
ІNVESTMENTS LІMІTED; член Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" - представник акціонера MOSFІLІA ІNVESTMENTS LІMІTED; член Наглядової ради АТ
"ЗЗФ" - представник акціонера TAPESTA LІMІTED; за сумісництвом - директор ТОВ "ГЕНАВІА-ІНВЕСТ"; за сумісництвом - директор ТОВ "ГАЛС-ТРЕЙД ІНКОМ"; за
сумісництвом - директор ДП "ГАРАНТ К."; за сумісництвом - спеціаліст відділу депозитарної діяльності ТОВ "ФОНД-МАРКЕТ". Акціями Товариства не володіє та не
має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
29.05.2020
обрано
Голова Наглядової ради Храйбе Фаді Зейнович
0
представник акціонера КЛВ
ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED)
Зміст інформації:
Наглядовою радою Товариства 29 травня 2020 року (протокол засідання Наглядової ради №741), на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту
Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення про обрання Головою Наглядової ради Товариства Храйбе Фаді Зейновича - представника
акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED) якому належить 60,00% статутного капіталу Товариства. Голова Наглядової ради обраний строком на три роки. Інші посади,
які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 07.07.2015р. по 30.06.2016р. - ТОВ "Інвестиційна компанія "АРГО", старший віце-президент з суднобудування та
промислових активів; з 01.07.2016р. по 12.10.2016р. - ЗАТ "Нордік Ярдс", Генеральний директор; з 20.01.2017р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ",
директор. У інших юридичних особах обіймає посади: член Ради Директорів, Головний Виконавчий Директор ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ПЛС (ІNTERPІPE HOLDІNGS
PLC); Голова Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPЕ LІMІTED); Голова Наглядової ради АТ

"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPЕ LІMІTED); Член Наглядової ради ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"; Голова
Наглядової ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"; директор НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH AMERІCAN ІNTERPІPE, ІNC.). Храйбе Ф.З. акціями
Товариства не володіє та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

