	Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії.
	Генеральний директор	Прісняк Олександр Олексійович
	(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	30.04.2013
	М.П.	(дата)
	Річна інформація емітента цінних паперів
	за                   рік	2012
	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	бульвар Лесi Українки,34, м.Київ, 01133, Україна
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(044) 2855033, 2850916
1.6. Електронна поштова адреса емітента	00219632@emitent.net.ua
	2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії	29.04.2013
	(дата)
2.2. Річна інформація 	82 Газета "Бюлетень. Цінні папери України"
опублікована у
	30.04.2013
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
2.3. Річна інформація 	www.ghm.kiev.ua	в мережі 
розміщена на власній 	Інтернет	30.04.2013
сторінці	(дата)
	(адреса сторінки)
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  3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування	ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
	"ХIМНАФТОМАШПРОЕКТ"
3.1.2. Скорочене 	ВАТ "ХIМНАФТОМАШПРОЕКТ"
найменування
3.1.3. Організаційно-	Відкрите акціонерне товариство
правова форма
3.1.4. Поштовий індекс	01133
3.1.5. Область, район
3.1.6. Населений пункт	м.Київ
3.1.7. Вулиця, будинок	бульвар Лесi Українки,34
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
	3.2.1. Серія і номер свідоцтва	АОО №029092
	3.2.2. Дата державної реєстрації	07.02.1994
	3.2.3. Орган, що видав свідоцтво	ПЕЧЕРСЬКА  РАЙОННА У М.КИЄВI ДЕРЖАВНА 
	АДМIНIСТРАЦIЯ
	3.2.4. Зареєстрований статутний 	2000000,00
	капітал (грн.)
	3.2.5. Сплачений статутний 	2000000,00
	капітал (грн.)
	3.3. Банки, що обслуговують емітента
	3.3.1. Найменування банку (філії, відділення 	Публічне акціонерне товариство "Акціонерний 
	банку), який обслуговує емітента за поточним 	комерційний промислово-інвестиційний банк"
	рахунком у національній валюті
	3.3.2. МФО банку	300012
	3.3.3. Поточний рахунок	26001601003597
	3.3.4. Найменування банку (філії, відділення 
	банку), який обслуговує емітента за поточним 
	рахунком у іноземній валюті
	3.3.5. МФО банку
	3.3.6. Поточний рахунок
	3.4. Основні види діяльності
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
[2010]Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг 	71.12
технічного консультування в цих сферах
[2010]Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 	68.20
майна
[2010]Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним 	46.51
забезпеченням
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3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
	Вид діяльності	Номер ліцензії 	Дата 	Державний орган, що видав	Дата 
	(дозволу)	видачі	закінчення 
	дії ліцензії 
	(дозволу)
	1	2	3	4	5
Будiвельна дiяльнiсть	серiя АВ  № 	22.04.2010	Інспекція Державного 	22.04.2015
	515064	архітектурно-будівельного 
	контролю у м.Києві
Опис:  Ліцензія буде подовжена після закінчення терміну дії.
Проектування, монтаж, 	серiя АВ  № 	09.07.2010	Державний департамент 	необмежен
технiчне обслуговування 	519048	пожежної безпеки МНС  	ий
засобiв протипожежного 	України
захисту та систем опалення
Опис:  Термін дії ліцензії необмежений.
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	5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб):  83
Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 2
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб):13
Фонд оплати праці: 4571,5 тис.грн.
Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього 
року: розмір фонду оплати праці в 2012р. зменшився .(Зменшилася  чисельність працівників з 86 
до 83 осіб, зменшився об"єм виконаних робіт). 
Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників 
операційним потребам емітента:  укладаються договори на підготовку молодих 
спеціалістів.Практикується політика фінансування навчання молоді на вечірніх та заочних 
відділеннях ВНЗ.
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	6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада	Голова Правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 	фізична особа	Шнейдер Володимир Львович
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження	1932
6.1.5. Освіта	Бежицький інститут  транспортного 
	машинобудування,1955р.,обладнання та технологія 
	зварювального виробництва  машинобудування
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	51
6.1.7. Найменування підприємства 	ВАТ "Хiмнафтомашпроект",1-й заст.голови правління- 
та попередня посада, яку займав	головний  iнженер.
6.1.8. Опис:  Голова правління товариства, крім організації роботи правління, вирішує поточні 
питання діяльності товариства  згідно з діючим законодавством, Cтатутом та відповідно до рішень 
Правління.  Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробтної плати у 
розмiрi вiдповiдно до контракту.Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 29.06.12 
р.(протокол №23) обраний до складу Правління. Рішенням правління від 04.07.12 р.(протокол № 
1) переобраний на посаду Голови правління. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Стаж керівної роботи 51 рік. Перелік попередніх посад : ВАТ 
"Хiмнафтомашпроект",1-й заст.голови правління- головний  iнженер. Даних, що працює на  iнших 
пiдприємствах немає.  Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних.

У зв'язку з раптовою смертю Шнейдера В.Л. на засіданні правління прийнято рішення про 
припинення повноважень  Голови правління (протокол №23 від 29.03.13р.,9-00).
Рішення про  призначення Генерального директора прийнято на засіданні Наглядової ради 
(протокол № 11-25/03-13  від 15.04.13р.) та  виконано на підставі наказу № 1 від 15.04.13р. 
Посадова особа Прісняк Олександр Олексійович (Паспорт: серія СН номер 312192 виданий 
31.10.1996 р. Радянським РУГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Генеральний 
директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керівної роботи 28
 років.Освіта: Київський інститут народного господарства,1981 р.,фінанси і кредит. Інші посади, 
які обіймала особа протягом своєї діяльності:  АКБ "Київ"- директор філії, начальник управління. 
АБ "Укргазбанк" - помічник директора Київської дирекції. ПАТ КБ "Південкомбанк" - Радник 
Голови правління. Акціями емітента не володіє.
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6.1.1. Посада	Перший заступник голови правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 	фізична особа	Коновалов Станiслав Володимирович
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження	1954
6.1.5. Освіта	Київський інститут народного 
	господарства,1978р.,планування промисловості
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	25
6.1.7. Найменування підприємства 	ВАТ "Хiмнафтомашпроект", заст.голови правління з фінансів 
та попередня посада, яку займав	та економіки.
6.1.8. Опис:  Перший заступник голови правлiння. Згiдно iз статутом під час відсутності голови 
правління виконує його функції в повному обсязі. Відповідальний за планування та здійснення 
фінансових операцій Товариства, контроль за організацією бухгалтерського обліку у Товаристві. 
Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробтної плати у розмiрi 
вiдповiдно до контракту. Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 29.06.12 р.(протокол 
№23) обраний до складу Правління. Рішенням правління від 04.07.12 р.(протокол № 1) 
переобраний на посаду Першого заступника голови правління. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керівної роботи 25 років. Перелік попередніх посад : 
ВАТ "Хiмнафтомашпроект",  заст.голови правління зфінансів та економіки. Даних, що працює на  
iнших пiдприємствах немає.  Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних.
6.1.1. Посада	Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 	фізична особа	Буднєва Надія Олексіївна
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження	1952
6.1.5. Освіта	Київський державний педагогічний інститут, 1975 р., 
	українська філологія
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	31
6.1.7. Найменування підприємства 	ПрАТ "Український проектно-інвестиційний центр", головний
та попередня посада, яку займав	 бухгалтер
6.1.8. Опис:  Головний бухгалтер товариства органiзовує та веде бухгалтерськiй облiк вiдповiдно 
до внутрiшньої облiкової полiтики, розробленої на пiдставi стандартiв бухгалтерського облiку та 
положень стандартiв України. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi 
заробтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Стаж керівної роботи 31 рік. Змін у персональному складі посадових осіб 
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за звiтний перiод не було. Перелік попередніх посад : ПрАТ "Український проектно-інвестиційний 
центр", головний бухгалтер. Даних, що працює на  iнших пiдприємствах немає. Посадова особа не 
дала згоду на розкриття паспортних даних.
6.1.1. Посада	Заступник голови правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 	фізична особа	Iльницький Олександр Леонiдович
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження	1952
6.1.5. Освіта	Київський державний університет 
	ім.Т.Г.Шевченка,1974р.,економічна кібернетика
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	25
6.1.7. Найменування підприємства 	ВАТ "Хімнафтомашпроект", перший заст.голови правління- 
та попередня посада, яку займав	начальник відділу корпоративних прав та відносин .
6.1.8. Опис:  Заступник голови правлiння, секретар правлiння.  Відповідальний за інформаційне і 
документально-правове забезпечення процесу здійснення корпоративних прав акціонерів та 
корпоративного розвитку Товариства відповідно до чинного законодавства.  Посадова особа 
отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробтної плати у розмiрi вiдповiдно до 
контракту.Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 29.06.12 р.(протокол №23) обраний 
до складу Правління. Рішенням правління від   12.07.12 р. (протокол № 2) переобраний на посаду 
Заступник голови правління. Перелік попередніх посад : ВАТ "Хімнафтомашпроект", перший 
заст.голови правління -  начальник відділу корпоративних прав та відносин. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керівної роботи 25 років.  Даних, що 
працює на  iнших пiдприємствах немає.  Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних 
даних.
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6.1.1. Посада	Заступник голови правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 	фізична особа	Яблунiвський Семен Олексiйович
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження	1953
6.1.5. Освіта	Ржищевський будівельний технікум,1972р.,промислове та 
	цивільне будівництво
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	29
6.1.7. Найменування підприємства 	ВАТ "Хімнафтомашпроект",заст.директора - начальник 
та попередня посада, яку займав	експлуатаціно-господарчого від.
6.1.8. Опис:  Заступник голови правління, начальник ЕГВ. Обов"язки : підтримання в належному 
стані та своєчасний ремонт основних фондів Товариства, забезпечення заходів з охорони майна 
Товариства і орендарів, підтримання на необхідному рівні пропускного режиму, а також 
функціонування електронних охоронних систем. Забезпечення на належному рівні електро-, тепло- 
та водопостачання, пожежної безпеки робочих кімнат Товариства та офісних приміщень 
орендарів.Раціональне утримання та ефективна експлуатація автотранспорту та гаражу.Посадова 
особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробтної плати у розмiрi вiдповiдно до 
контракту. Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 29.06.12 р.(протокол №23) обраний 
до складу Правління. Рішенням правління від 12.07.12 р. (протокол № 2) переобраний на посаду 
Заступник голови правління. Перелік попередніх посад : ВАТ "Хімнафтомашпроект", 
заст.директора - начальник експлуатаціно-господарчого від.  Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Стаж керівної роботи 29 років.  Даних, що працює на  iнших 
пiдприємствах немає.  Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних.
6.1.1. Посада	Голова Ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 	фізична особа	Мартиненко Володимир Йосипович
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження	1946
6.1.5. Освіта	Київський політехнічний інститут,1975р.,обладнання та 
	технологія зварного виробництва
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	31
6.1.7. Найменування підприємства 	ВАТ "Хімнафтомашпроект", начальник комплексного відділу 
та попередня посада, яку займав	технічного проектування
6.1.8. Опис:  Голова Ревiзiйної комiсiї органiзовує її роботу, скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та 
головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом.  Винагороду, як Голова 	2012 р. 	© SMA	00219632

Ревізійної комісії, в тому числі у натуральній формі,  за звiтний період не отримував. Змін у 
персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.  Перелік попередніх посад : ВАТ 
"Хімнафтомашпроект", начальник комплексного відділу технічного проектування.  Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керівної роботи 31 рік.  Даних, що працює 
на  iнших пiдприємствах немає.  Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних.
6.1.1. Посада	Заступник голови правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 	фізична особа	Аксьонов Віктор Афанасійович
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження	1950
6.1.5. Освіта	Одеський політехнічний інститут,1973р.,хімічне 
	машинобудування та апаратобудування
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	32
6.1.7. Найменування підприємства 	ВАТ "Хiмнафтомашпроект", головний iнженер проектів
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис:  Головний інженер, заступник голови правління. Обов"язки : Розробка проектно-
кошторисної документації та виконання проектно-вишукувальних  і пусконалагоджувальних робіт
 із усіх питань проектного виробництва. Здійснення авторського нагляду за будівництвом об’єктів 
проектування. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробтної плати 
у розмiрi вiдповiдно до контракту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
 Стаж керівної роботи 32 роки.Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 29.06.12 
р.(протокол №23) обраний до складу Правління. Рішенням правління від 12.07.12 р. (протокол № 
2) переобраний на посаду Заступник голови правління. Перелік попередніх посад : ВАТ 
"Хiмнафтомашпроект", головний iнженер проектів. Даних, що працює на  iнших пiдприємствах 
немає.  Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних.
	2012 р. 	© SMA	00219632

6.1.1. Посада	Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 	фізична особа	Коновалов Роман Станіславович
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження	1979
6.1.5. Освіта	НТУ Київський політехнічний інститут,2002р.,інформаційні 
	технології проектування
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	10
6.1.7. Найменування підприємства 	Директор сервісно-торгівельного центру ТОВ СП 
та попередня посада, яку займав	"Інтеркомплексхолдінг"
6.1.8. Опис:  Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та 
головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом. Винагороду, як Голова 
Наглядової ради,  в тому числі у натуральній формі,  за звiтний період не отримував.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керівної роботи 10 
років.Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 29.06.12 р.(протокол №23) обраний до 
складу Наглядової Ради. Рішенням Наглядової Ради від 10.07.12 р.(протокол № 1-10/07-12) 
переобраний на посаду Голови Наглядової ради. Перелік попередніх посад : Директор сервісно-
торгівельного центру ТОВ СП "Інтеркомплексхолдінг". Даних, що працює на  iнших пiдприємствах
 немає.   Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних.
6.1.1. Посада	Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 	фізична особа	Штань Віктор Борисович
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження	1955
6.1.5. Освіта	Київський політехнічний інститут, 1979 р., інженер механік
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	10
6.1.7. Найменування підприємства 	ПП "Ваш комфорт", інженер технолог
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж 
керівної роботи (років) - 10.   Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 29.06.12 
р.(протокол № 23) обраний на посаду Член Наглядової ради. Попередні посади: ПП "Ваш 
комфорт", інженер технолог. Даних, що працює на  iнших пiдприємствах немає.  Посадова особа не 
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дала згоду на розкриття паспортних даних.
6.1.1. Посада	Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 	фізична особа	Ільницька Віра Ярославівна
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження	1956
6.1.5. Освіта	Київський державний університет 
	ім.Т.Г.Шевченка,1979р.,економічна кібернетика
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	 0
6.1.7. Найменування підприємства 	ВАТ "Хімнафтомашпроект",  провідний економіст.
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж 
керівної роботи (років) - 0. Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 29.06.12 
р.(протокол № 23) обрана на посаду Член Наглядової ради. Даних, що працює на  iнших 
пiдприємствах немає.  Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних.
6.1.1. Посада	Член Ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 	фізична особа	Бессмертна Любов Антонівна
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження	1962
6.1.5. Освіта	Київський авіаційний технікум,1992 р., технік-плановик
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	 0
6.1.7. Найменування підприємства 	ВАТ "Хімнафтомашпроект", економіст.
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис:  Як член Ревiзiйної комiсiї має повноваження та виконує обов'язки колегiально у 
складi Ревiзiйної комiсiї, iншi повноваження, передбаченi статутом.  Винагороду, як Член 
Ревізійної комісії, в тому числі у натуральній формі,  за звiтний період не отримувала. Змін у 
персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.  Перелік попередніх посад : ВАТ 
"Хімнафтомашпроект", економіст, економіст 1 кат. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
 злочини немає. Стаж керівної роботи немає.  Даних, що працює на  iнших пiдприємствах немає.  	2012 р. 	© SMA	00219632

Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних.
6.1.1. Посада	Член Ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 	фізична особа	Войцехівський Віталій Миколайович
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження	1953
6.1.5. Освіта	Київський інженерно-будівельний інститут,1981 
	р.,водопостачання та каналізація
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	29
6.1.7. Найменування підприємства 	ВАТ "Хімнафтомашпроект",головний спеціаліст,зав.сектором.
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис:  Як член Ревiзiйної комiсiї має повноваження та виконує обов'язки колегiально у 
складi Ревiзiйної комiсiї, iншi повноваження, передбаченi статутом.  Винагороду, як Член 
Ревізійної комісії, в тому числі у натуральній формі,  за звiтний період не отримував. Змін у 
персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.  Перелік попередніх посад : ВАТ 
"Хімнафтомашпроект", головний спеціаліст,зав.сектором.. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Стаж керівної роботи 28 років. Даних, що працює на  iнших пiдприємствах 
немає.  Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних.
	2012 р. 	© SMA	00219632
	8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	29.06.2012
Кворум зборів, %	75,1
Опис: Перелік питань порядку денного:  1.Обрання лічильної комісії. 2. Обрання Головуючого  
Загальних зборів акціонерів. 3. Обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів 4. Затвердження 
Регламенту  проведення Загальних зборів акціонерів. 5. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Ревізійної комісії  за 2011 рік. 6. Затвердження  Висновку Ревізійної комісії. 7.   
Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік. 8.  Розподіл прибутку та збитків Товариства. 
9. Прийняття рішення про дивіденди за акціями: їх розмір, строки та порядок виплати. 10. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2011 рік. 11.Прийняття рішення за
 наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2011 рік . 12. Про зміну типу та  найменування 
Товариства у зв'язку із приведенням  діяльності та внутрішніх документів товариства у 
відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства". 13. Внесення змін до Статуту 
Товариства шляхом прийняття Статуту у новій редакції. 14. Затвердження  Положення "Про 
Загальні збори акціонерів". 15. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.  16. 
Обрання  членів Наглядової ради Товариства. 17.Обрання  членів Правління Товариства. 18. 
Затвердження умов контрактів з членами Правління, обрання особи, що уповноважується на 
підписання контрактів з членами Правління.
     Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:  Порядок денний 
чергових загальних зборiв акцiонерiв визначено та затверджено на засіданні Наглядової ради. До 
перелiку питань порядку денного пропозицiї не надавались. Особа, що ініціювала проведення 
ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:   У звiтному перiодi  у Товаристві позачерговi загальнi 
збори  не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрано до складу лічильної комісії: Черенков 
М.С. -голова комісії, Давидович О.Й.- член комісії.  2. Обрано Головуючим на Загальних зборах: 
Коновалова С.В. 3. Обрано Секретарем Загальних зборів  Аксьонова В.А. 4. Затверджений 
Регламент  проведення Загальних зборів акціонерів. 5. Прийнятто рішення за наслідками розгляду 
звіту Ревізійної комісії  за 2011 рік. 6. Затверджений  Висновок Ревізійної комісії. 7. Затверджений 
річний звіт Товариства за 2011 рік. 8. Отриманий Товариством у 2011 р. прибуток у розмірі 
1822,0 тис.грн. розподілити наступним чином: 1) 91,0 тис.грн. - до резервного фонду Товариства, 
що з урахуванням перерахувань минулих років буде складати суму у 929 тис.грн.;2) 1651,0 
тис.грн. - на забезпечення заходів інвестиційної діяльності у 2012-2013 рр.3) 80,0 тис.грн.- на 
соціальні потреби Товариства. За рахунок нерозподіленого прибутку минулих років нарахувати та
 виплатити дивіденди у розмірі 2000000 грн. Зважаючи на нерівномірність фінансування 
проектних робіт, дозволити правлінню Товариства у разі необхідності у строк до чергових річних 
загальних зборів акціонерів Товариства в 2013 р. використати до 700 тис.грн. коштів із 
нерозподіленого прибутку минулих років на поповнення фонду заробітної плати 
проектувальників. 9. Виплатити дивіденди за простими акціями Товариства із розрахунку 0,01 
грн.на 1 просту акцію,загалом у розмірі 2000000,0 грн. Визначити термін виплати дивідендів з 
12.07.12 до 12.12.12 року. 10. Прийнято рішення про затвердження звіту Правління за 2011 рік та
 визнано діяльність Правління за 2011 рік задовільною. 11. Прийнято рішення про затвердження 
звіту  Наглядової ради за 2011 рік . 12.Рішення  про зміну типу та  найменування Товариства у 
зв'язку із приведенням  діяльності та внутрішніх документів товариства у відповідність із Законом
 України "Про акціонерні товариства" не прийнято. 13.Рішення  про внесення змін до Статуту 
Товариства шляхом прийняття Статуту у новій редакції не прийнято. 14.  Рішення про 
затвердження Положення "Про Загальні збори акціонерів" не прийнято . 15. Припинено 
повноваження членів Наглядової ради Товариства:  Ільницького О.О., Коновалова Р.С., Штаня 
В.Б. 16. За результатами кумулятивного голосування  до складу Наглядової ради обрані: 
Коновалов Р.С., Ільницька В.Я., Штань В.Б. 17 .За результатами голосування  до складу 
Правління Товариства обрані: Коновалов С.В., Шнейдер В.Л., Ільницький О.Л., Аксьонов В.А., 
Яблунівський С.О. 18. Затверджені  умови контрактів з членами правління. Обрано Коновалова 
С.В. особою, уповноваженою на підписання контрактів з Головою праавління Товариства. 
Уповноважено Голову правління Товариства, обраного на першому засіданні правління після 
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проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства, на підписання контрактів з членами 
правління.
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9. Інформація про дивіденди
	За результатами звітного 	За результатами періоду, що 
	періоду	передував звітному
	за простими 	за 	за простими 	за 
	акціями	привілейова- 	акціями	привілейова- 
	ними акціями	ними акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	2000000	0	2200000	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, 	0,01	0	0,011	0
грн.
Сума виплачених дивідендів, грн.	1988166,33	0	1856555,74	0
Дата складення переліку осіб, які 	23.07.2012	22.08.2011
мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів	07.08.2012	27.09.2011
Опис: Дата прийняття рішення про виплату дивідендів - чергові загальні збори  29.06.2012р.
Дата складення переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів - на 23.07.2012 р. Дата та 
строк  виплати дивідендів -  07.08.12р.-09.08.12р.  Розмір виплати дивідендів -  0,01 грн. на одну 
акцію.  Дивіденди  за  акціями  сплачуються  один  раз на рік за підсумками  календарного  року- 
працівникам товариства на зарплатні  картки,іншим акціонерам -через касу або згідно зі заявою.
Привілейованих акцій Товариство не випускало.
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	10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної 	Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний 
особи або прізвище, ім'я та по 	банк "КИЇВ"
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	14371869
Місцезнаходження	Б.Хмельницького,16-22, м.Київ, 01030
Номер ліцензії або іншого 	серія АГ № 399097
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що 	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого 	17.08.2010
документа
Міжміський код та телефон	044-209-51-97
Факс	044-209-51-97
Вид діяльності	Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
	дiяльнiсть зберiгача
Опис: Договір про відкриття рахунків у цінних паперах №12-Е від 07.02.2011 р.
Повне найменування юридичної 	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій 
особи або прізвище, ім'я та по 	України"
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	Грінченка,3, Київ, 01001, Україна
Номер ліцензії або іншого 	Серія АВ №581322
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що 	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого 	19.09.2006
документа
Міжміський код та телефон	044 279 66 51
Факс	044 279 13 22
Вид діяльності	Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
	дiяльнiсть депозитарiю
Опис: Договір № Е-2810 від 12.01.2011 р. про обслуговування емісії цінних паперів
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Повне найменування юридичної 	Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська 
особи або прізвище, ім'я та по 	фірма «Успіх - Аудит»
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	33231186
Місцезнаходження	02222, м. Київ, пр. Маяковського, буд. 69, оф. 178, м.Київ, 
	02222, Україна
Номер ліцензії або іншого 	3519
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що 	Аудиторська палата України, рiшення № 144/6. Свідоцтво 
видав ліцензію або інший документ	продовжено рішенням АПУ від 24.12.2009 р. № 209/4 до 
	24.12.2014 р.
Дата видачі ліцензії або іншого 	27.01.2005
документа
Міжміський код та телефон	044-223-82-69
Факс	044-289-63-19
Вид діяльності	Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 
	емiтенту
Опис: Аудит щодо фінансової звітності Товариства за 2012 р. згідно з договором № 01/03 від 
1.03.2013 р.
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	13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
	Найменування основних засобів	Власні основні засоби 	Орендовані основні засоби 	Основні засоби, всього 
	(тис.грн.)	(тис.грн.)	(тис.грн.)
	на початок 	на кінець 	на початок 	на кінець 	на початок 	на кінець 
	періоду	періоду	періоду	періоду	періоду	періоду
1.Виробничого призначення:	2938	2819	0	0	2938	2819
  будівлі та споруди	2519	2459	0	0	2519	2459
  машини та обладнання	132	68	0	0	132	68
  транспортні засоби	277	291	0	0	277	291
  інші	10	1	0	0	10	1
2.Невиробничого призначення: 	0	0	0	0	0	0
  будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
  машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
  транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
  інші	0	0	0	0	0	0
Усього	2938	2819	0	0	2938	2819
Опис: Ступiнь зносу основних засобiв складає 40,22 % . Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв, а також обмежень 
на використання майна немає.
Основнi засоби емiтентом використовуються в основному для проведення проектних, проектно-вишукувальних робiт 
та комерцiйної дiяльностi.
Товариство розташоване в м. Києвi i займає земельну дiлянку площею 0,43 га. Балансова вартiсть виробничих 
корпусiв становить 2459,0 тис. грн. або 87,23% балансової вартостi основних засобiв. 
На балансi Товариства знаходяться також транспортнi засоби: 4 легкових автомобiлi та 1 вантажний- малотонажний 
бортовий. Ступiнь зносу легкових автомобiлiв  складає 58,7 %.
Згiдно з перспективним планом розвитку Товариства в 2012 р. для пiдтримки та вiдновлення основних фондiв було 
направлено коштiв у сумi  419,9 тис. грн.:
- на придбання основних фондiв - 178,0 тис. грн. ;
- на реконструкцiю, модернiзацiю та ремонт основних фондiв -241,9 тис. грн.
У цілях нарахування амортзації встановлени терміни використання з дати вводу в експлуатацію: будівлі і споруди - 75 
років, машини та обладнання - 2-5 років, транспортні засоби - 5 років.
	2012 р. 	© SMA	00219632

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
	Найменування	За звітний період	За попередній період
	показника
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	10381	11656
Статутний капітал (тис. грн.)	2000	2000
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	2000	2000
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний 
періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення  вартості  чистих активів  
акціонерних  товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 
періоду становить 8381 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 8381 тис.грн. 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього
 періоду становить 9656 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 9656 тис.грн. 
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу 
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.
	2012 р. 	© SMA	00219632
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
	Види зобов‘язань	Дата виникнення	Непогашена частина	Відсоток за 	Дата 
	 боргу (тис.грн.)	користування 	погашення
	коштами (% річних)
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:	 	 	 	 
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за кожним	X	0	X	X
 власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним 	X	0	X	X
випуском):
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі 	X	0	X	X
за похідними цінними паперами) (за кожним
 видом):
за фінансовими інвестиціями в 	X	0	X	X
корпоративні права (за кожним видом):
Податкові зобов’язання	X	258	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов’язання	X	1173	X	X
Усього зобов’язань	X	1431	X	X
Опис: В 2012 році Товариство немає зобов"язань  за кредитами банку,за цінними паперами у т.ч.: за облігаціями, за 
іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за векселями, за іншими цінними паперами (у тому числі за 
похідними цінними паперами), за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.
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15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
	що виникала протягом періоду
	Дата 	Дата 	Вид інформації
	виникнення 	оприлюднення 
	події	Повідомлення 
	у стрічці новин
	1	2	3
	24.04.2012	25.04.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
	29.06.2012	04.07.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
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	Інформація про стан корпоративного управління
	
	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
	 № з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
	1	2012	1	0
	2	2011	1	0
	3	2010	2	1
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
 	 Так	 Ні
Реєстраційна комісія	X
Акціонери	X
Реєстратор	X
Депозитарій	X
Інше (запишіть)	Реєстрацію акціонерів для участі у останніх загальних зборах здійснювала реєстраційна комісія
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в 
останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
 	 Так	 Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
 	 Так	 Ні
Підняттям карток	X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук	X
Інше (запишіть)	Голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу  відбувалось 
	бюлетенями
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
 	 Так	 Ні
Реорганізація	X
Внесення змін до статуту товариства	X
Прийняття рішення про зміну типу товариства	X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства	X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства	X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення	X
 їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про 	X
дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть)	Позачергові збори у звітньому періоді не скликались
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 	ні
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	ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
 	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків  акцій	0
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб	0
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх 	6
трьох років?
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
 	Так	Ні
Стратегічного планування	X
Аудиторський	X
З питань призначень і винагород	X
Інвестиційний	X
Інше (запишіть)	В складi спостережної ради не створенi комiтети.
Інше (запишіть)	В складi спостережної ради не створенi комiтети.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з 	так
акціонерами? (так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
 	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою	X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій	X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства	X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X
Інше (запишіть)	Члени спостережної ради не отримують винагороди.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
 	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X
Відсутність конфлікту інтересів	X
Граничний вік	X
Відсутні будь-які вимоги	X
Інше (запишіть)	До членiв спостережної ради вiдсутнi вимоги.
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Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками?
 	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 	X
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 	X
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із 	X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового	X
 члена
Інше (запишіть)	Нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обв"язками.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)	так
Кількість членів ревізійної комісії, осіб.	3
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх 	2
трьох років?
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних 
зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
	 	Загальні збори	Засідання	Засідання
	 акціонерів	наглядової ради	правління
Члени правління (директор)	ні	ні	ні
Загальний відділ	ні	ні	ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	ні	так	ні
Юридичний відділ (юрист)	ні	ні	ні
Секретар правління	так	ні	так
Секретар загальних зборів	ні	ні	ні
Секретар наглядової ради	ні	ні	ні
Корпоративний секретар	ні	ні	ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з 	ні	ні	ні
акціонерами
немає інших посадових осіб	ні	ні	ні
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Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
	 	Загальні 	Наглядова 	Виконавчий 	Не належить 
	збори 	рада	орган	до 
	акціонерів	компетенції 
	жодного 
	органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи 	так	ні	ні	ні
бюджету
Обрання та відкликання голови правління	ні	ні	так	ні
Обрання та відкликання членів правління	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	ні	так	ні	ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів 	ні	так	так	ні
правління
Визначення розміру винагороди для голови та членів 	ні	ні	ні	ні
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової 	так	ні	ні	ні
відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 	так	ні	ні	ні
власних акцій
Затвердження аудитора	ні	ні	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	ні
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого 	ні
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені товариства? 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт 	ні
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею 
осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
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	Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
 	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів 	X
Положення про наглядову раду	X
Положення про виконавчий орган (правління)	X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X
Положення про ревізійну комісію	X
Положення про акції акціонерного товариства	X
Положення про порядок розподілу прибутку	X
Інше (запишіть)	Відомості про нші документи невідомі.
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного 
	 	Інформація 	Публікується у пресі,	Документи 	Копії 	Інформація 
	розповсюджується 	 оприлюднюється в 	надаються для 	документів 	розміщується 
	на загальних зборах	загальнодоступній 	ознайомлення 	надаються на 	на власній 
	інформаційній базі 	безпосередньо 	запит 	інтернет-
	даних ДКЦПФР про 	в акціонерному	акціонера	сторінці 
	ринок цінних паперів
	 товаристві	акціонерного 
	товариства
Фінансова звітність, результати	так	так	так	так	ні
 діяльності
Інформація про акціонерів, які 	ні	так	так	так	ні
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів 	так	так	так	так	ні
управління товариства
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів 	так	ні	так	так	ні
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових 	ні	ні	ні	ні	ні
осіб акціонерного товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 	ні
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім 
аудитором протягом останніх трьох років?
 	Так	Ні
Не проводились взагалі	X
Менше ніж раз на рік	X
Раз на рік	X
Частіше ніж раз на рік	X
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
 	Так	Ні
Загальні збори акціонерів	X
Наглядова рада	X
Правління або директор	X
Інше (запишіть)	Рішення про затвердження зовнішнього аудитора приймає  правління.
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)	так
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З якої причини було змінено аудитора?
 	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень	X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів	X
Інше (запишіть)	Товариство змiнило аудитора за фінансовими мотивами.
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому 
році?
 	Так	Ні
Ревізійна комісія 	X
Наглядова рада	X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства	X
Стороння компанія або сторонній консультант	X
Перевірки не проводились 	X
Інше (запишіть)	Ревізійна комісія, аудитор здійснювали перевірки фінансово-господарської діяльності товариства.
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
 	Так	Ні
З власнї ініціативи	X
За дорученням загальних зборів	X
За дорученням наглядової ради	X
За зверненням виконавчого органу	X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів	X
Інше (запишіть)	Ревізійна комісія проводила перевірку з власної ініціативи.
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 	ні
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
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	ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 
	УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних 
трьох років?
 	Так 	 Ні
Випуск акцій	X
Випуск депозитарних розписок	X
Випуск облігацій	X
Кредити банків	X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів	X
Інше (запишіть)	д/н
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори 	X
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 	не визначились
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 	ні
депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України 
(далі - особа)?
Не задовольняв професійний рівень особи	ні
Не задовольняли умови договору з особою	ні
Особу змінено на вимогу:
акціонерів	ні
суду	ні
Інше (запишіть)	особа, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі не змінювалася.
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 	ні
управління? (так/ні) 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу корпоративного управління 	01.01.1900	;
вкажіть дату його прийняття:
яким органом 	товариство немає власного кодексу корпоративного управління.
управління прийнятий:
Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 	ні	;
корпоративного управління? (так/ні)
укажіть яким чином 	власний кодекс корпоративного управління не оприлюднювався.
його оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, 
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та 
причини такого відхилення протягом року
	товариство немає власного кодексу корпоративного управління.
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                                                                                                                                        КОДИ
	Дата  (рік, місяць, число)	2013.01.01
Підприємство	ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 	за ЄДРПОУ	00219632
	"ХIМНАФТОМАШПРОЕКТ"
Територія	ПЕЧЕРСЬКИЙ	за КОАТУУ	8038200000
Організаційно-	Відкрите акціонерне товариство	за КОПФГ	231
правова форма 
господарювання
Орган державного	Не визначено	за СПОДУ	0
управління
Вид економічної	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання	за КВЕД	71.12
діяльності	 послуг технічного консультування в цих сферах
Середня кількість працівників (1)	83	 
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса	бульвар Лесi Українки,34, м.Київ, 01133, Україна
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності	v
	Баланс
	на	31.12.201	р.
	Форма N 1	Код за 	1801001
	Актив	Код	На початок	На кінець
	рядка	звітного періоду	звітного періоду
	1	2	3	4
     I. Необоротні активи	 	 	 
Нематеріальні активи:	 	 	 
     залишкова вартість	010	2	1
     первісна вартість	011	8	8
     накопичена амортизація	012	(	-6	)	(	-7	)
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:	 	 	 
     залишкова вартість	030	2938	2819
     первісна вартість	031	4688	4716
     знос	032	(	-1750	)	(	-1897	)
Довгострокові біологічні активи:	 	 	 
     справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
     первісна вартість	036	0	0
     накопичена амортизація	037	(	0	)	(	0	)
Довгострокові фінансові інвестиції:	 	 	 
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 	040	0	0
     інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	3691	3603
     первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	4610	4610
     знос інвестиційної нерухомості	057	(	-919	)	(	-1007	)
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи 	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	6631	6423
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	1	2	3	4
     II. Оборотні активи	 	 	 
Виробничі запаси	100	23	19
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	193	559
Готова продукція	130	0	0
Товари	140	7	14
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 	 	 	 
     чиста реалізаційна вартість	160	1501	1275
     первісна вартість	161	1625	1399
     резерв сумнівних боргів	162	(	-124	)	(	-124	)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	 	 	 
     з бюджетом	170	0	0
     за виданими авансами	180	0	0
     з нарахованих доходів	190	20	6
     із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	832	334
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:	 	 	 
     в національній валюті	230	4146	3450
     у тому числі в касі	231	1	1
     в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом II	260	6722	5657
     III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
     ІV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс 	280	13353	12080
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	Пасив	Код	На початок	На кінець
	рядка	звітного періоду	звітного періоду
	1	2	3	4
     I. Власний капітал	 	 	 
Статутний капітал 	300	2000	2000
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	49	49
Резервний капітал 	340	819	819
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	8788	7513
Неоплачений капітал	360	0	(	)	0	(	)
Вилучений капітал 	370	0	(	)	0	(	)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	11656	10381
Частка меншості	385	0	0
     II. Забезпечення наступних витрат і платежів 	 	 	 
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення 	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	(	)	0	(	)
Цільове фінансування(2)	420	0	0
Усього за розділом II	430	0	9
     III. Довгострокові зобов'язання	 	 	 
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	259
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	0	259
     IV. Поточні зобов'язання	 	 	 
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	0	0
Поточні зобов'язання за розрахунками:	 	 	 
     з одержаних авансів	540	968	911
     з бюджетом	550	302	258
     з позабюджетних платежів	560	0	0
     зі страхування	570	97	59
     з оплати праці	580	281	123
     з учасниками	590	39	51
     із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, 	605	0	0
утримуваними для продажу
Інші поточні зобов'язання	610	10	29
Усього за розділом IV	620	1697	1431
     V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	13353	12080
(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у 
галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)	0
Примітки: Нерозподілений прибуток на 01.01.13 р. склав 7513,0 тис.грн. Зміни статутного капіталу не було.
Керівник	Коновалов Станіслав Володимирович
Головний бухгалтер	Буднєва Надія Олексiївна
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                                                                                                                                                                                     КОДИ
Підприємство	ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 	Дата  (рік, місяць, число)	2013.01.01
	"ХIМНАФТОМАШПРОЕКТ"	за ЄДРПОУ	00219632
Територія	ПЕЧЕРСЬКИЙ	за КОАТУУ	8038200000
Орган державного	Не визначено	за СПОДУ	0
управління
Організаційно-правова 	Відкрите акціонерне товариство	за КОПФГ	231
форма господарювання
Вид економічної	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання 	за КВЕД	71.12
діяльності	послуг технічного консультування в цих сферах
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):	 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності	v
Одиниця виміру: тис. грн.
	Звіт про фінансові результати
	за 2012 рік
	I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ	Форма N 2	Код за 	1801003
	Стаття	Код	За звітний	За попередній
	рядка	період	період
	1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	0	0
Податок на додану вартість	015	0	(	)	(	0	)
Акцизний збір	020	0	(	)	(	0	)
 	025	0	(	)	(	0	)
Інші вирахування з доходу	030	0	(	)	(	0	)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції	035	11142	0
(товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	7373	(	)	(	0	)
Валовий:	050	3769	0
     прибуток
     збиток	055	0	(	)	(	0	)
Інші операційні доходи	060	19	0
     у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 	061	0	0
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності
Адміністративні витрати	070	2337	(	)	0	(	)
Витрати на збут	080	0	(	)	0	(	)
Інші операційні витрати	090	62	(	)	0	(	)
     у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 	091	0	(	)	0	(	)
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності
Фінансові результати від операційної діяльності:	100	1389	0
     прибуток
     збиток	105	0	(	)	0	(	)
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	225	0
Інші доходи(1)	130	0	0
Фінансові витрати	140	0	(	)	0	(	)
Втрати від участі в капіталі	150	0	(	)	0	(	)
Інші витрати	160	0	(	)	0	(	)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	170	1614	0
     прибуток
     збиток	175	0	(	)	0	(	)
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	1	2	3	4
     у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 	176	0	0
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок 
припинення діяльності
     у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 	177	0	(	)	0	(	)
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок 
припинення діяльності
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	675	0
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:	190	939	0
     прибуток
     збиток	195	0	(	)	0	(	)
Надзвичайні:	200	0	0
     доходи
     витрати	205	0	(	)	0	(	)
Податки з надзвичайного прибутку	210	0	(	)	0	(	)
Частка меншості	215	0	(	)	0	(	)
Чистий:	220	939	0
     прибуток
     збиток	225	0	(	)	0	(	)
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0
	II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
	Найменування показника	Код	За звітний	За попередній
	рядка	період	період
	1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	317	0
Витрати на оплату праці	240	4457	0
Відрахування на соціальні заходи	250	1557	0
Амортизація	260	451	0
Інші операційні витрати	270	2940	0
Разом	280	9722	0
	III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
	Назва статті	Код	За звітний	За попередній
	рядка	період	період
	1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	200000000	200000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	200000000	200000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн)	320	0	0,01
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн)	330	0	0,01
Дивіденди на одну просту акцію (грн)	340	0	0,01
(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)	0
Примітки: Чистий прибуток на одну простую акцію за 2012 рік в грн. складає  0,004695. Скоригований чистий 
прибуток на одну простую акцію за 2012 рік в грн. складає 0,004695. Дивіденди на одну просту акцію-
0,01 грн.
Керівник	Коновалов Станіслав Володимирович
Головний 	Буднєва Надія Олексiївна
бухгалтер
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Підприємство	ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 	КОДИ
	"ХIМНАФТОМАШПРОЕКТ"	Дата  (рік, місяць, число)	2013.01.01
	за ЄДРПОУ	00219632
Територія	ПЕЧЕРСЬКИЙ	за КОАТУУ	8038200000
Організаційно-	Відкрите акціонерне товариство	за КОПФГ	231
правова форма 
господарювання
Вид економічної 	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання 	за КВЕД	71.12
діяльності	послуг технічного консультування в цих сферах
	 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності	v
Одиниця виміру: тис. грн.
	Звіт про рух грошових коштів	Форма N 3
	за	2012	рік	Код за 	1801004 
	 Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період 
	попереднього року
	1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	 	 	 
                    Надходження від:	010	3535	0
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	9944	0
Повернення авансів	030	0	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	5	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	273	0
                    Витрачання на оплату:	090	735	(	)	0	(	)
Товарів (робіт, послуг)
Авансів	095	2304	(	)	0	(	)
Повернення авансів	100	0	(	)	0	(	)
Працівникам	105	3901	(	)	0	(	)
Витрат на відрядження	110	3	(	)	0	(	)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	1782	(	)	0	(	)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	458	(	)	0	(	)
Відрахувань на соціальні заходи	125	1807	(	)	0	(	)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	1357	(	)	0	(	)
Цільових внесків	140	0	(	)	0	(	)
Інші витрачання	145	5	(	)	0	(	)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	1405	0
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	1405	0
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	1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	 	 	 
Реалізація:	180	0	0
     фінансових інвестицій
     необоротних активів	190	0	0
     майнових комплексів	200	0	0
Отримані:	210	0	0
     відсотки
     дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:	240	(	0	)	0	(	)
     фінансових інвестицій
     необоротних активів	250	(	213	)	0	(	)
     майнових комплексів	260	(	0	)	0	(	)
Інші платежі	270	(	0	)	0	(	)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-213	0
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-213	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	 	 	 
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	180	0
Погашення позик	340	(	0	)	0	(	)
Сплачені дивіденди	350	(	1888	)	0	(	)
Інші платежі	360	(	180	)	0	(	)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-1888	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-1888	0
Чистий рух коштів за звітний період	400	-696	0
Залишок коштів на початок року	410	4146	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	3450	0
Залишок коштів на кінець року	430	6900	0
Примітки: Облiк касових операцiй ведеться у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства. Лiмiт каси на 2012 рiк
 встановлений i додержувався. Залишок грошових коштiв в касi товариства станом на 31.12.2012 року 1,0 тис.грн.  
Залишок грошових коштiв на поточному рахунку товариства станом на 31.12.2012 року 3449,0 тис.грн.
Керівник	Коновалов Станіслав Володимирович
Головний 	Буднєва Надія Олексiївна
бухгалтер
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