Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента 
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХIМНАФТОМАШПРОЕКТ" 
1.2. Організаційно-правова форма емітента          Відкрите акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  00219632
1.4. Місцезнаходження емітента                            01133 Київ бул.Лесі Українки,34
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента   044-285-50-33 044-285-09-16
1.6. Електронна поштова адреса емітента             00219632@emitent.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації  http://ghm.kiev.ua/
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення. 
Зміна складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення 
На підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів 29.03.2013 р. (протокол №2)  припинені повноваження  Голови Наглядової ради Коновалова Романа Станіславовича.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: один рік.
Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних.

На підставі рішення  чергових загальних зборів акціонерів 29.03.2013 р. (протокол №2)  припинені повноваження  Члена Наглядової ради Ільницької Віри Ярославівни. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: один рік.
Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних.

На підставі рішення  чергових загальних зборів акціонерів 29.03.2013 р. (протокол №2)  припинені повноваження  Члена Наглядової ради  Штаня Віктора Борисовича. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: один рік. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних.

На підставі рішення  чергових загальних зборів акціонерів 29.03.2013 р. (протокол №2)  припинені повноваження  Голови Ревізійної комісії Мартиненка Володимира Йосиповича.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: два роки. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних. На посаду нікого не призначено. 

На підставі рішення  чергових загальних зборів акціонерів 29.03.2013 р. (протокол №2)  припинені повноваження  Члена Ревізійної комісії Войцехівського Віталія Миколайовича.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: два роки. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних. На посаду нікого не призначено. 

На підставі рішення  чергових загальних зборів акціонерів 29.03.2013 р. (протокол №2)  припинені повноваження  Члена Ревізійної комісії Бессмертної Любові Антонівни.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0013%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: два роки. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних. На посаду нікого не призначено. 

Рішення про припинення повноважень прийнято на засіданні правління у зв'язку з раптовою смертю  (протокол №23 від 29.03.13р.,9-00).  Посадова особа Шнейдер Володимир Львович (Паспорт: серія СН номер 614978 виданий 16.12.1997 р. Старокиївським РУГУ МВС України в м.Києві) перебувала на посаді: сім років.
Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Рішення про призначення прийнято  на засіданні правління (протокол №23 від 29.03.13р., 9-00).  Призначення посадової особи виконано на підставі наказу № 19-к від 29.03.13р.  Посадова особа Коновалов Станіслав Володимирович (Паспорт: серія СО номер 066312 виданий 11.02.1999 р. Ватутінським РУГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Виконуючий обов'язки Голови Правління.  Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: до прийняття рішення Наглядової Ради Товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:  ВАТ "Хімнафтомашпроект", заст.голови правління з фінансів та економіки, перший заст. Голови правління. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: акціями Товариства не володіє.

Рішення про призначення прийнято  на чергових загальних зборах акціонерів 29.03.2013 р. (протокол №2). Призначення посадової особи виконано на підставі змін у складі акціонерів Товариства.   Посадова особа Недопитальська Наталя Василівна (Паспорт: серія ВЕ номер 105147 виданий 22.06.2001 р. Будьоннівським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл.), призначена на посаду Ревізор акціонерного товариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:  ЗАТ «САРМАТ» , провідний аудитор служби внутрішнього аудиту фінансового департаменту. ТОВ АФ «Контроль Аудит», спеціаліст в галузі податкового та бухгалтерського обліку. ПРАТ «МЕТАЛ ЮНІОН», Головний аудитор департаменту внутрішнього аудиту , начальник відділу корпоративного аудиту , Директор департаменту внутрішнього аудиту. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:  акціями Товариства не володіє.

Рішення про призначення прийнято на чергових загальних зборах акціонерів 29.03.2013 р. (протокол № 2). Призначення посадової особи виконано на підставі змін у складі акціонерів Товариства. Посадова особа Зіновкін Олександр Олександрович (Паспорт: серія  ВВ номер 619298 виданий 20.11.1998 р. Ворошиловським РВ УМВС України у м.Донецьку), призначена на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.   Строк, на який призначено особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Голова Правління  ПРАТ «МЕТАЛ ЮНІОН», Член Спостережної Ради ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» . Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: акціями Товариства не володіє.

Рішення про призначення прийнято  на чергових загальних зборах акціонерів 29.03.2013 р. (протокол № 2). Призначення посадової особи виконано на підставі змін у складі акціонерів Товариства. Посадова особа Цупор Іван Іванович (Паспорт: серія ВВ номер 026814 виданий 27.09.1997 р. Амвросіївським РВ УМВС України в Донецькій обл.), призначена на посаду Член Наглядової ради.   Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Строк, на який призначено особу: три роки.  Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:  АБ «ФАКТОРІАЛ-БАНК», директор Київської філії, директор Територіального Управління АБ «ФАКТОРІАЛ-БАНК» в м.Києві, директор Центрального Регіонального Департаменту. ПАТ «СЕБ Банк», начальник Київського територіального управління Центрального регіонального департаменту. ПАТ АК «УКРГАЗБАНК», директор Київської регіональної дирекції.  ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», Голова Правління. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: акціями Товариства не володіє.

Рішення про призначення прийнято  на чергових загальних зборах акціонерів 29.03.2013 р. (протокол №2).  Призначення посадової особи виконано на підставі змін у складі акціонерів Товариства. Посадова особа Бабишенко Едуард Володимирович (Паспорт: серія АЕ номер 485241 виданий 03.01.1997 р. Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській  обл.), призначена на посаду Член Наглядової ради.  Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: АКБ «ЮНЕКСБАНК», Перший заступник Голови Правління, Голова Правління. Філія АКБ «Золоті ворота» у м. Києві, заступник директора по залученню клієнтів. ПАТ «УКРГАЗБУД», заступник Голови Правління з питань менеджменту.ПАТ «ТЕРРА БАНК», Директор фінансовий,тимчасово виконуючий обов’язки Голови Правління.  Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: акціями Товариства не володіє.
3. Підпис 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2.
В.о.Голови правління



Коновалов С.В.


(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 
  

М. П. 

01.04.2013 р.




(дата) 


