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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРІНЛЕНДІНВЕСТ» 

(надалі іменується «Товариство») діє на підставі цього Статуту, Закону України «Про товариства з 

обмеженою та додатковою відповідальністю», іншого чинного законодавства України, та у своїй діяльності 

керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими 

актами законодавства та цим Статутом, а також внутрішніми правилами, положеннями та іншими актами 

Товариства. 

1.2. Повне найменування Товариства:  

українською мовою - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГРІНЛЕНДІНВЕСТ»; 

англійською мовою - «GREENLANDINVEST» LIMITED LIABILITY COMPANY. 

1.3. Скорочене найменування Товариства:  

українською мовою - ТОВ «ГРІНЛЕНДІНВЕСТ»; 

англійською мовою - «GREENLANDINVEST» LTD. 

1.4. Місцезнаходження Товариства: 43016, Україна, Волинська область, місто Луцьк, вулиця 

Ковельська, будинок 2, офіс 301. 

 

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА 

2.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації у встановленому 

законодавством України порядку. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини, 

укладати угоди, в тому числі дарувати, надавати в безоплатне користування будь-яке майно, майнові права 

та матеріальні цінності (рухоме та нерухоме майно, грошові кошти, валютні цінності, корпоративні права та 

інше майно чи кошти, які знаходяться у власності Товариства), набувати майнових та особистих немайнових 

прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в усіх судових та інших органах. 

Товариство володіє, користується та розпоряджається на власний розсуд належним йому на праві 

власності майном, має самостійний баланс, поточні, валютні, вкладні (депозитні) та інші рахунки в 

установах банків, печатку, штампи, бланки, знак для товарів та послуг, торгову марку, логотип, інші 

атрибути та реквізити.  

Товариство вправі здійснювати будь-яку господарську (підприємницьку) діяльність, що не 

суперечить законодавству України. 

2.2. Товариство вправі бути засновником, учасником, акціонером товариств, установ, 

підприємств, інших суб’єктів підприємницької (господарської) діяльності, неприбуткових організацій, 

благодійних та інших фондів тощо, в тому числі й іноземних. Товариство може створювати філії, 

представництва, безбалансові відділення, інші структурні підрозділи, об’єднуватися з іншими суб’єктами 

господарювання, в тому числі й за кордоном, входити до складу спілок, асоціацій, корпорацій, 

консорціумів, концернів та інших об'єднань, діяльність яких відповідає інтересам Товариства, у 

випадках, коли це не суперечить чинному законодавству, організовувати співробітництво з діловими 

партнерами на підставі договорів про сумісну діяльність. 

2.3. Товариство має право вступати у зобов’язання, договірні відносини з фізичними та 

юридичними особами, іншими суб’єктами, в тому числі й іноземними, а також бути посередником між 

ними. 

2.4. Товариство вправі наймати працівників на умовах контракту або на інших умовах, 

передбачених діючим законодавством України; самостійно встановлювати форми, системи та розміри 

оплати праці та інших доходів осіб, що працюють по найму або за договорами цивільно-правового 

характеру, якщо інше не передбачено законодавством, залучати до роботи вітчизняних та іноземних 

спеціалістів, утворювати тимчасові робочі групи для виконання своїх статутних завдань. 

2.5. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у порядку, встановленому чинним 

законодавством України та даним Статутом, включаючи можливість утворення підприємств всіх видів 

спільно з іноземними інвесторами, а також здійснювати всі види експортно-імпортних операцій, якщо це не 

суперечить законодавству України та/або законодавству країни, яке застосовується до таких операцій. 

2.6. Товариство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім своїм майном. Учасники 

несуть відповідальність у межах своїх вкладів. Товариство не відповідає за зобов’язаннями Учасників 

Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України. Товариство не відповідає за 

зобов’язаннями держави, а держава – за зобов’язаннями Товариства. Товариство не відповідає за 

зобов’язаннями утворених ним юридичних осіб. 

2.7. Товариство має право на комерційну таємницю, самостійно організовуючи її захист, 

визначаючи згідно з чинним законодавством, склад, об’єм, порядок і умови ознайомлення з нею тощо. 

Порядок організації захисту комерційної таємниці визначається директором Товариства і 

затверджується Вищим органом Товариства. Для організації захисту комерційної таємниці Товариство може 

користуватися послугами інших організацій та осіб. 

Директор вправі вимагати від працівників, що мають доступ до відомостей, що становлять 

комерційну таємницю, дотримання встановленого порядку і правил її збереження. 

Товариство має право не надавати стороннім підприємствам, організаціям, установам та фізичним 

особам відомості, що становлять комерційну таємницю або містять конфіденційну інформацію, крім 

випадків, передбачених діючим законодавством України. 
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Товариство має право, згідно з чинним законодавством України, на відшкодування збитків завданих 

порушенням комерційної таємниці. 

 

3. МЕТА ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 

3.1. Товариство створено для здійснення господарської діяльності з метою отримання прибутку. 

3.2. Для досягнення своєї мети Товариство здійснює такі види діяльності: 

- сільськогосподарські роботи, обробіток землі, послуги по обробітку землі; 

- рослинництво; надання послуг у рослинництві; 

- вирощування зернових, бобових культур і насіння олійних культур; 

- вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів; 

- вирощування технічних культур; 

- вирощування фруктів, олійних плодів, ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників; 

- вирощування культур для виробництва напоїв; 

- вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур; 

- вирощування багаторічних культур та багаторічних насаджень; 

- відтворення рослин; 

- змішане сільське господарство; 

- розведення великої рогатої худоби; 

- розведення овець, кіз; коней; 

- розведення свиней; 

- розведення свійської птиці; 

- розведення інших тварин; 

- допоміжна діяльність у рослинництві, тваринництві; 

- післяурожайна діяльність; 

- оброблення насіння для відтворення; 

- збереження та переробка сільськогосподарської і харчової продукції; 

- закупівля у населення, селянських (фермерських) господарств, колективних 

сільськогосподарських підприємств, інших господарств сільськогосподарської продукції і сировини, виробів 

підсобних господарств та промислів, дикорослих плодів, ягід, грибів, лікарсько-технічної сировини для 

наступної переробки та реалізації; 

- організація збирання і заготівля плодів, грибів, горіхів, фруктів, лікарських трав, їх соків, меду, 

насіння різних рослин, дерев, іншої лікарської сировини та здійснення їх первинної обробки; 

- мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг; 

- лісівництво, лісозаготівлі; 

- надання допоміжних послуг у лісовому господарстві; 

- збирання дикорослих недеревних продуктів; 

- рибальство, рибництво; 

- добування корисних копалин і розроблення кар’єрів; 

- добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю; 

- добування піску, гравію, глин і каоліну; 

- добування та подрібнення вапняку та гіпсового каменю, ангідриту, крейди та доломіту; 

- добування відкритим способом та первинне оброблення каменю: мармуру, граніту, пісковику, 

вапнякового каменю та іншого подібного монументального чи будівельного каменю; 

- подрібнення та сортування гравію та піску; 

- збагачення каоліну і глин каолінових; 

- добування, агломерація, висушування торфу; 

- виробництво торф’яних брикетів; 

- добування дорогоцінного каміння, кварцу, слюди; 

- добування природного асфальту та бітуму; 

- добування підземним та відкритим способом мінералів та матеріалів: абразивних матеріалів, 

азбесту, природного графіту, стеатиту (тальку), польового шпату; 

- надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів; 

- виробництво м’яса, м’ясних продуктів; 

- перероблення та консервування риби; 

- перероблення та консервування фруктів і овочів; 

- виробництво фруктових і овочевих соків; 

- виробництво олії та тваринних жирів; 

- виробництво м’ясних консервів, заготівля та переробка птиці, її реалізація; 

- перероблення молока, виробництво масла та сиру; 

- виробництво продукції виробничо-технічного призначення; 

- виробництво продовольчих та непродовольчих товарів із сільськогосподарської продукції, що 

вироблена та/ або закуплена, дикорослої та іншої сировини, а також з сировинних матеріалів, що 

централізовано виділяються державою або виділено в іншому порядку, не забороненому чинним 

законодавством України; 


