Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

23.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ .
(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 - Генеральний директор



Кривов Г.О.
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)




Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
	Публічне акціонерне товариство "Український науково-дослідний інститут авіаційної технології"
2. Організаційно-правова форма
	Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
	04080 м.Київ, вул. Фрунзе, 19-21
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
	14308552
5. Міжміський код та телефон, факс
	(044)463-75-75, (044)482-55-73
6. Адреса електронної пошти
	info@ukrniat.com
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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
www.ukrniat.pat.ua
23.04.2019

(адреса сторінки)
(дата)
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п
 Дата вчинення дії
Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн
Строк виплати дивідендів
Спосіб виплати дивідендів
1
2
3
4
5
1
22.04.2019
307 740,7
з 01.06.2019 до 30.06.2019
безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
   29.03.2019 року Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної технологiї" прийнято рiшення про виплату дивiдендiв.
    На своєму засiданнi 22.04.2019 року Наглядова рада Товариства встановила дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 20 травня 2019 року .
    Строк виплати дивiдендiв : з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
    Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам.
    Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.



