LIMITED LIABILITY COMPANY «UKRFAT»
іdentification code 39111823; Ukraine, 49000, Dnipropetrovsk region, Dnipro city,
Serhiy Nihoyan Avenue, 68; tel. +38(067)565-6430; e-mail: ukrzhyr@gmail.com

Dd.05/05/2022
№05/5-22

LETTER OF INTENT
UKRFAT LLC, a legal entity registered under the legislation of Ukraine, identification code
39111823, is a Ukrainian producer of margarine and similar edible fats with its own production
facilities located in Dnipropetrovsk Region, Ukraine.
Currently our Company is interested in purchasing from European partners goods for the
production of margarine – RBD Palm Oil in the amount of 1 (one) eurocontainer (weighing about
22,000 kg)
Qualitative characteristics of goods:
-

Melting point, 0 С
Mass fraction of moisture and volatile
substances, % not more than
Iodine number, г 12/100г
Peroxide value, mmol ½0/kg, not more than
Acid number, mg КОН/g, not more than

36-39
0,1
50-55
1,0
0,2

We consider options for delivery on the following terms (Incoterms 2020): EXW (warehouse
of Seller), DAP (to destinated place in Europe with subsequent reloading on the Buyer`s transport,
CIP (delivery to the Buyer`s warehouse in Ukraine).
We would be obliged if you could quote your best prices and terms of delivery and payment.
We`ll be very grateful if you could send us this information. Your prompt reply will be appreciated.

Best regards,

Director

Oleksandr Kopyl

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«УКРЖИР»
____________________________________________________________________
ідентифікаційний код 39111823; місцезнаходження: Україна, 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро,
проспект Сергія Нігояна, будинок 68; тел. +38(067)565-6430; e-mail: ukrzhyr@gmail.com

вих.№05/5-22
від 05 травня 2022 року
ЛИСТ ПРО НАМІРИ
ТОВ «УКРЖИР», юридична особа, зареєстрована за законодавством України,
ідентифікаційний код 39111823, є українським виробником маргарину і подібних харчових
жирів, що має власні виробничі потужності, розташовані у Дніпропетровській області,
Україна.
Наразі наше Товариство зацікавлене у придбанні у європейських партнерів товару для
виробництва маргарину, а саме Олії пальмової РВД (рафінована відбілена дезодорована) у
кількості 1 (один) євроконтейнер (вагою близько 22000 кг).
Якісні характеристики товару:
-

Температура плавлення, 0 С
Масова частка вологи і летких речовин,
% не більше
Йодне число, г 12/100г
Перекисне число, ммоль ½0/кг, не більше
Кислотне число, мг КОН/г, не більше

36-39
0,1
50-55
1,0
0,2

Розглядаємо варіанти здійсненні поставки на наступних умовах (Інкотермс 2020): EXW
(склад Продавця); DAP (до призначеного місця в Європі з подальшим перевантаженням на
транспорт Покупця); CIP (доставка до складу Покупця в Україні).
Ми будемо вдячні, якщо вами будуть надані найкращі ціни та умови поставки та оплати.
Просимо надіслати нам цю інформацію. Будемо вдячні за вашу швидку відповідь.
З найкращими побажаннями,
Директор

Олександр Копил

