
Відомості про колекторські компанії, з якими Товариством з обмеженою відповідальність «Мілоан»  укладено 

договори врегулювання заборгованості  та порядок розгляду ними звернень громадян 

 

Повне 

найменув

ання 

колекторс

ької 

компанії 

Код за 

ЄДРПОУ 

колектор

ської 

компанії 

Місцезнах

одження 

юридично

ї особи 

згідно з 

інформаці

єю з 

Єдиного 

державно

го реєстру 

юридични

х осіб, 

фізичних 

осіб - 

підприємц

ів та 

громадськ

их 

формуван

ь 

Прізвищ

е, ім'я, 

по 

батькові 

керівник

а 

колектор

ської 

компанії 

Контактний 

телефон 

Адреси для отримання 

електронних і 

поштових 

повідомлень, за якими 

приймаються 

звернення споживачів 

фінансових послуг 

щодо діяльності 

колекторської 

компанії, або 

гіперпосилання на 

вебсторінку 

колекторської 

компанії, де 

розміщено таку 

інформацію 

Гіперпосилання на 

вебсторінку 

колекторської 

компанії, де 

розміщено 

інформацію про 

порядок розгляду 

колекторською 

компанією звернень 

Відомості про 

включення 

залученої 

колекторської 

компанії до 

реєстру 

колекторськи

х компаній 

(реєстраційни

й номер, дата 

включення до 

реєстру) 

ТОВАРИС

ТВО З 

ОБМЕЖЕ

НОЮ 

44303859 Україна, 

14000, 

Чернігівсь

ка обл., 

Конончен

ко 

Оксана 

+380 73 031 65 

53       

Адреса для отримання 

електронних 

повідомлень: 

https://svs-

collect.com.ua/%D0%

9A%D0%BE%D0%B

D%D1%82%D0%B0

Включена до 

реєстру 

колекторських 

компаній, 

https://svs-collect.com.ua/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/
https://svs-collect.com.ua/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/
https://svs-collect.com.ua/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/
https://svs-collect.com.ua/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/


ВІДПОВІ

ДАЛЬНІС

ТЮ 

"СЛУЖБА 

ВИКОНА

ННЯ 

СТЯГНЕН

НЯ" 

місто 

Чернігів, 

пр.Миру, 

будинок 

42а, 

кімната 

607 

Миколаїв

на 

svs.debtcollect@gmail.co

m 

Адреса для отримання 

поштових повідомлень: 

Україна, 14000, 

Чернігівська обл., місто 

Чернігів, пр.Миру, 

будинок 42а, кімната 

607 

гіперпосилання на 

вебсторінку: https://svs-

collect.com.ua/ 

 

%D0%BA%D1%82%

D0%B8-

%D1%82%D0%B0-

%D0%B7%D0%B2%

D0%B5%D1%80%D0

%BD%D0%B5%D0%

BD%D0%BD%D1%8

F/ 

 

реєстраційний 

номер: 4, 

дата включення 

до реєстру: 03 

вересня 2021 

року. 

ТОВАРИС

ТВО З 

ОБМЕЖЕ

НОЮ 

ВІДПОВІ

ДАЛЬНІС

ТЮ 

"ЄВРОПЕ

ЙСЬКА 

АГЕНЦІЯ 

З 

ПОВЕРНЕ

ННЯ 

БОРГІВ" 

35465907 Україна, 

01032, 

місто Київ, 

вулиця 

Симона 

Петлюри, 

будинок 

30 

Ревунов 

Роман 

Олегович 

 

+380994998591 

+380734998595 

+380444998598 

Адреса для отримання 

електронних 

повідомлень: 

ccea@eadr.com.ua 

Адреса для отримання 

поштових повідомлень: 

07400, Україна, м. 

Бровари, Київська обл., 

вул. Лісова 2, поверх 

№4 

 

 

http://www.cc.eadr.co

m.ua/rozkrittya-

nformac-pro-fnansovu-

kompanyu/ 

 

 

Включена до 

реєстру 

колекторських 

компаній, 

реєстраційний 

номер: 28, 

дата включення 

до реєстру: 01 

жовтня 2021 

року 
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