УВАГА! Призначення платежу обов'язково починати з коду-номеру цього Акту-рахунку:
АЕ-5549; За депозитарнi послуги згiдно з Актом-рахунком № АЕ-5549 за січень, без ПДВ.
ВАЖЛИВО! Надання послуг здійснюється тільки за наявності авансового платежу згідно умов Договору.
Центральний депозитарій надає Акти-рахунки щомiсяця. У випадку неотримання Актiв-рахунків Емітент зобов'язаний термiново повiдомити про це листом, надiсланим засобами факсимiльного зв'язку з наступним направленням листа засобами поштового зв'язку.
Тарифи та порядок оплати депозитарних послуг дивiться на веб-сайтi Центрального депозитарiю http://csd.ua.
м. Київ	Дата складання: 05.02.2019
Акт-рахунок про надання послуг № АЕ-5549
вiдповiдно до договору про обслуговування емісії/випусків вiд 29.10.2013 № ОВ-1071
за перiод 01.01.2019-31.01.2019
Центральний депозитарій:	Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Код ЄДРПОУ:	30370711
Банківські реквізити:	п/р 26503010027049 в АТ "Укрексімбанк" МФО 322313
Адреса:	04107 м.Київ, вул.Тропініна, 7-г, тел. (044) 591-04-37
Центральний депозитарiй має статус платника податку на прибуток на загальних умовах.
	Емітент:
	
ПрАТ "Львівський жиркомбінат"
ЄДРПОУ 00333598
	Адреса:
79015, Львівська область, м. Львів, вул. Городоцька, буд. 132
Ми, що нижче пiдписалися, Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України", що далi iменується "Центральний депозитарiй", в особі начальника фінансово-аналітичного відділу Управління планування та обліку фінансів Сердюк Н.М. та Приватне акціонерне товариство "Львівський жиркомбінат", що далi iменується "Емітент", в особi Уповноваженої особи, посада якої міститься в інформації, що розкривається при перевірці кваліфікованого електронного підпису (для електронних документів)/ 

 (для паперових документів)
склали цей акт-рахунок про наступне:
1.	Центральний депозитарiй надав, а Емітент отримав послуги:
Найменування послуг
Тариф та умови нарахування
Кількість
Сума, грн.
Обслуговування випуску ЦП (інші ЦП)
за один місяць:


 UA4000105282
51 948 000,01 - 64 935 000 грн. --- 500 грн.
31 дн.
500,00
 Сума за актом: п'ятсот гривень 00 коп.
500,00
Залишок авансу станом на 31.01.2019 (без урахування суми поточного акту):	1 200,00 грн.
Всього до сплати з урахуванням авансового платежу:	 500,00 грн.
2.	Наведенi послуги не є об'єктом оподаткування ПДВ на пiдставi ст. 196.1.1 Податкового кодексу України.
3.	 Емітент не має претензiй, в т.ч. майнових, щодо наданих Центральним депозитарiєм послуг.
Послуги надав		Послуги прийняв
вiд Центрального депозитарiя	 Сердюк Н.М.	вiд Емітента	____________________

