
Звернення  споживачів  фінансових  послуг  щодо  діяльності  залученої
колекторської компанії розглядаються   за юридичною адресою Товариства –
69019, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 39-А, офіс 25.

Інформація про залучені колекторські компанії:

1) ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОЛЕКТОРСЬКА КОМПАНІЯ "АСПЕКТ ФІНАНС"
Код за ЄДРПОУ - 44237651
Місцезнаходження -  Україна,  69083, Запорізька обл, Комунарський р-н,  м.
Запоріжжя, вул. Східна, буд. 9. 
Включена до реєстру колекторських компаній 18.10.2021 р. № 35.
Прізвище, ім'я, по батькові керівника  - Кваша Андрій Михайлович
Контактний телефон, за яким приймаються звернення споживачів фінансових
послуг щодо діяльності колекторської компанії: +380637348829.
Адреса  для  отримання  електронних  і  поштових  повідомлень  звернень
споживачів  фінансових  послуг  щодо  діяльності  колекторської  компанії:
colect.info.ukraine@gmail.com
Порядок  розгляду  колекторською  компанією  звернень  -
https://www.aspectfinance.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9F
%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD
%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F
%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB
%D1%8F%D0%B4%D1%83-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD
%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%BF%D0%BE
%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2-
%D0%A2%D0%9E%D0%92-%D0%9A%D0%9A-%D0%90%D1%81%D0%BF
%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD
%D1%81.pdf

2)ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОЛЕКТОРСЬКА КОМПАНІЯ "АРГО"
Код за ЄДРПОУ - 44213688
Місцезнаходження - Україна, 69014, Запорізька обл, Шевченківський р-н, м.
Запоріжжя, вул. Краснова Миколи, буд. 18
Включена до реєстру колекторських компаній  18.10.2021 р. № 34
Прізвище, ім'я, по батькові керівника  - Кваша Андрій Михайлович
Контактний телефон, за яким приймаються звернення споживачів фінансових
послуг щодо діяльності колекторської компанії: +380637348829
Адреса  для  отримання  електронних  і  поштових  повідомлень  звернень
споживачів  фінансових  послуг  щодо  діяльності  колекторської  компанії:
colect.info.ukraine@gmail.com
Порядок  розгляду  колекторською  компанією  звернень  -
http://www.argocollect.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9F%D0%BE

http://www.argocollect.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2-%D0%A2%D0%9E%D0%92-%D0%9A%D0%9A-%D0%90%D0%A0%D0%93%D0%9E.pdf
https://www.aspectfinance.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2-%D0%A2%D0%9E%D0%92-%D0%9A%D0%9A-%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81.pdf
https://www.aspectfinance.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2-%D0%A2%D0%9E%D0%92-%D0%9A%D0%9A-%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81.pdf
https://www.aspectfinance.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2-%D0%A2%D0%9E%D0%92-%D0%9A%D0%9A-%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81.pdf


%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F
%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB
%D1%8F%D0%B4%D1%83-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD
%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%BF%D0%BE
%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2-
%D0%A2%D0%9E%D0%92-%D0%9A%D0%9A-
%D0%90%D0%A0%D0%93%D0%9E.pdf

3)ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОЛЕКТОРСЬКЕ БЮРО «ЛЕГАЛ ПЛЮС»
Код за ЄДРПОУ - 44319566
Місцезнаходження  -  Україна,  69096,  Запорізька  обл,  Дніпровський р-н,  м.
Запоріжжя, вул. Гребельна, буд. 5, оф. кабінет 1
Включена до реєстру колекторських компаній 08.10.2021 р. № 33
Прізвище, ім'я, по батькові керівника  - Москвіна  Анна  Олегівна
Контактний телефон, за яким приймаються звернення споживачів фінансових
послуг щодо діяльності колекторської компанії: + 380639524997
Адреса  для  отримання  електронних  і  поштових  повідомлень  звернень
споживачів  фінансових  послуг  щодо  діяльності  колекторської
компанії:office@legalplus.com.ua
Порядок  розгляду  колекторською  компанією  звернень  -
https://www.legalplus.com.ua/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9F%D0%BE
%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F
%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB
%D1%8F%D0%B4%D1%83-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD
%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%BF%D0%BE
%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2-
%D0%A2%D0%9E%D0%92-%D0%9A%D0%9A-%D0%9B
%D0%95%D0%93%D0%90%D0%9B-%D0%9F%D0%9B%D0%AE
%D0%A1.pdf

4)ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  ЦЕНТР
БОРГОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ "ІНКАСО"
Код за ЄДРПОУ - 42010640 
Місцезнаходження - Україна, 69069, Запорізька обл обл, Дніпровський район
р-н, м. Запоріжжя, вул. Дніпровське Шосе, буд. 24А
Включена до реєстру колекторських компаній № 29 від 01.10.2021 р.
Прізвище, ім'я, по батькові керівника  - Савчук Анжеліка Валеріївна
Контактний телефон, за яким приймаються звернення споживачів фінансових
послуг щодо діяльності колекторської компанії: +380676109470

https://www.legalplus.com.ua/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2-%D0%A2%D0%9E%D0%92-%D0%9A%D0%9A-%D0%9B%D0%95%D0%93%D0%90%D0%9B-%D0%9F%D0%9B%D0%AE%D0%A1.pdf
https://www.legalplus.com.ua/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2-%D0%A2%D0%9E%D0%92-%D0%9A%D0%9A-%D0%9B%D0%95%D0%93%D0%90%D0%9B-%D0%9F%D0%9B%D0%AE%D0%A1.pdf
https://www.legalplus.com.ua/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2-%D0%A2%D0%9E%D0%92-%D0%9A%D0%9A-%D0%9B%D0%95%D0%93%D0%90%D0%9B-%D0%9F%D0%9B%D0%AE%D0%A1.pdf
http://www.argocollect.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2-%D0%A2%D0%9E%D0%92-%D0%9A%D0%9A-%D0%90%D0%A0%D0%93%D0%9E.pdf
http://www.argocollect.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2-%D0%A2%D0%9E%D0%92-%D0%9A%D0%9A-%D0%90%D0%A0%D0%93%D0%9E.pdf


Адреса  для  отримання  електронних  і  поштових  повідомлень  звернень
споживачів  фінансових  послуг  щодо  діяльності  колекторської  компанії:
anzhelika.savchuk@incassocollection.com
порядок  розгляду  колекторською  компанією  звернень  -
https://incassocollection.com/wp-content/uploads/2021/09/polozhennya-pro-
poryadok-rozglyadu-zvernen-spozhivachiv-tov-tsbz-inkaso.pdf

5)ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СОФТФІНАНС"
Код за ЄДРПОУ - 41532195
Місцезнаходження - Україна, 69035, Запорізька  обл, Вознесенівський р-н, м.
Запоріжжя, просп. Маяковського, буд. 4, оф. приміщення 1
Включена до реєстру колекторських компаній № 24 від 01.10.2021 р.
прізвище, ім'я, по батькові керівника  - Сельцова  Наталя  Миколаївна
Контактний телефон, за яким приймаються звернення споживачів фінансових
послуг щодо діяльності колекторської компанії: +380676175415
Адреса  для  отримання  електронних  і  поштових  повідомлень  звернень
споживачів  фінансових  послуг  щодо  діяльності  колекторської  компанії:
office@softfinance.com.ua
Порядок  розгляду  колекторською  компанією  звернень  -
http://www.softfinance.com.ua/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9F%D0%BE
%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F
%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB
%D1%8F%D0%B4%D1%83-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD
%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%BF%D0%BE
%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2-
%D0%A2%D0%9E%D0%92-%D0%A1%D0%9E
%D0%A4%D0%A2%D0%A4%D0%86%D0%9D%D0%90%D0%9D
%D0%A1.pdf

6)  ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША  ПРОФЕСІЙНА
ПРИВАТНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА»
Код за ЄДРПОУ - 40799933
Місцезнаходження - 02223, м. Київ, вулиця Райдужна, 4
Включена до реєстру колекторських компаній № 47 від 18.10.2021 р.
прізвище, ім'я, по батькові керівника  - ГОЛУБ ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Контактний  телефон,  за  яким  приймаються  звернення  споживачів  фінансових  послуг
щодо діяльності колекторської компанії: 0 800 210     005  
Адреса  для  отримання  електронних  і  поштових  повідомлень  звернень споживачів
фінансових послуг щодо діяльності колекторської компанії: pppvs@deltamgroup.com
Порядок  розгляду  колекторською  компанією  звернень  -
https://pppvs.com.ua/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE
%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF
%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D0%BE
%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83-
%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8C-
%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD.pdf

https://pppvs.com.ua/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD.pdf
https://pppvs.com.ua/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD.pdf
https://pppvs.com.ua/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD.pdf
tel:0%20800%20210%20005
http://www.softfinance.com.ua/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2-%D0%A2%D0%9E%D0%92-%D0%A1%D0%9E%D0%A4%D0%A2%D0%A4%D0%86%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A1.pdf
http://www.softfinance.com.ua/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2-%D0%A2%D0%9E%D0%92-%D0%A1%D0%9E%D0%A4%D0%A2%D0%A4%D0%86%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A1.pdf
http://www.softfinance.com.ua/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2-%D0%A2%D0%9E%D0%92-%D0%A1%D0%9E%D0%A4%D0%A2%D0%A4%D0%86%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A1.pdf


7) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ»
Код за ЄДРПОУ - 35625014
Місцезнаходження - 01032, місто Київ, Шевченківський район, вулиця Симона Петлюри,
будинок 30.
Включена до реєстру колекторських компаній № 57 від 01.12.2021 р.
прізвище, ім'я, по батькові керівника  - Ревунов Роман Олегович.
Контактний  телефон,  за  яким  приймаються  звернення  споживачів  фінансових  послуг
щодо діяльності колекторської компанії: 0-800-30-23-30
Адреса  для  отримання  електронних  і  поштових  повідомлень  звернень споживачів
фінансових послуг щодо діяльності колекторської компанії: info@eadr.com.ua
Порядок  розгляду  колекторською  компанією  звернень  -
http://eadr.com.ua/data/images/resume/Polozhennya_5_2021.pdf

8) ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «Служба  виконання
стягнення»
Код за ЄДРПОУ - 44303859
Місцезнаходження - Україна, 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, пр.Миру, будинок
42а, кімната 607
Включена до реєстру колекторських компаній № 4 від 03.09.2021 р.
прізвище, ім'я, по батькові керівника  - Кононченко Оксана Миколаївна.
Контактний  телефон,  за  яким  приймаються  звернення  споживачів  фінансових  послуг
щодо діяльності колекторської компанії: +380 63 542 30 09 , +380 73 031 65 53
Адреса  для  отримання  електронних  і  поштових  повідомлень  звернень споживачів
фінансових послуг щодо діяльності колекторської компанії: svs.debtcollect@gmail.com
Порядок  розгляду  колекторською  компанією  звернень  -
https://svs-collect.com.ua/gallery/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE
%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F
%D0%B4%D1%83%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD
%D1%8C.pdf

tel:0%20800%20210%20005
http://eadr.com.ua/data/images/resume/Polozhennya_5_2021.pdf
mailto:info@eadr.com.ua

