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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Дане Положення визначає єдині принципи роботи зі зверненнями 

Клієнтів, що надходять до Товариства  та єдині вимоги до якості роботи зі 

зверненнями. 

Положення встановлює порядок розгляду звернень Клієнтів, а саме дії 

працівників Товариства при прийомі, реєстрації та розгляді звернень, терміни 

та вимоги до надання відповідей заявникам, а також повноваження 

працівників, які розглядають та опрацьовують звернення. 

Розгляд звернень Клієнтів Товариства здійснюється відповідно до 

чинного законодавства України та даного Положення. 

Дане Положення розроблено у відповідності з Законом України «Про 

звернення громадян» (далі- Закон). 

Терміни та скорочення, що використовуються в Положенні 

Веб-сайт — інтернет-сторінка Товариства www.loany.com.ua, яка є частиною 

Інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства; 

Інформаційно-телекомунікаційна система (або «ІТС») (далі Система) – 

програмно-апаратний комплекс включно із веб-сайтом позикодавця, який 

належить позикодавцю та забезпечує інформаційну і технологічну взаємодію 

між позикодавцем та позичальниками та який також забезпечує позикодавцю 

і позичальникам можливість обмінюватися документами, які підписуються з 

використанням електронного підпису одноразовим ідентифікатором; 

Звернення - викладені Заявником та адресовані Товариству в письмовій 

(паперовій a6o електронній) або усній формі пропозицїі (зауваження), заяви 

(клопотання) i скарги. 

Особистий кабінет – сукупність захищених сторінок, що формуються 

позичальнику в момент його реєстрації на сайті системи, за допомогою якого 

позичальник здійснює повну взаємодію з позикодавцем, має постійний 

доступ до графіку платежів та до іншої інформації/документів, пов’язаних з 

наданням позики позикодавцем. Доступ до особистого кабінету здійснюється 

позичальником шляхом введення логіна особистого кабінету і пароля 



особистого кабінету на сайті системи. 

Товариство — ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

««КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» 

Договір позики – договір, за яким позикодавець передає у власність 

позичальникові грошові кошти (суму позики), а позичальник зобов'язується 

повернути позикодавцю таку ж суму грошових коштів (суму позики) та 

сплатити проценти; 

Споживач — фізична особа, яка має хоч один укладений Договір позики з 

Товариством; 

Треті особи — фізичні особи, з якими Товариство не має укладених 

Договорів позик, але які звертаються   до   Товариства   оскільки   є   

близькими   родичами   Споживачів або вважають, що   Товариством задіяні 

ïx особисті права та інтереси; 

Заявник — Споживач або третя особа a6o ïx представник, якому надані 

повноваження в порядку передбаченому законодавством України
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2. ФОРМА ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН,  КАНАЛИ ПАПРАВЛЕННЯ 

ЗВЕРНЕНЬ ДО  ТОВАРИСТВА ТА ВИМОГИ ДО ЗВЕРНЕНЬ 

Звернення громадян, що направляються на розгляд Товариству, можуть 

бути оформлені  наступним чином: 

1. Письмове звернення, оформлюється в паперовій формі, та направляється 

на поштову адресу Товариства: 04116, м. Київ, Проспект Перемоги 26, оф. 

126. 

Письмове звернення має бути надруковане a6o написане від руки 

розбірливо i чітко, у зверненні має бути зазначено:  

- прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, 

викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви 

чи скарги, прохання чи вимоги.  

Також письмове звернення повинно бути підписано заявником 

(заявниками) із зазначенням дати.  

Якщо Звернення підписуються представником, до такого Звернення в 

обов’язковому порядку повинні бути додані документи, що підтверджують 

повноваження представника, засвідчені в установленому законодавством 

порядку. 

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається 

заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше як через десять днів від 

дня його надходження. 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про звернення громадян» 

громадяни мають право звертатися до органів державної влади, місцевого 

самоврядування українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін. 

Варто зауважити, що письмове звернення без зазначення місця 

проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого 

неможливо встановити авторство, згідно зі статтею 8 Закону України «Про 

звернення громадян» визнається анонімним і розгляду не підлягає. 

2. Письмові звернення, оформлені в електронній формі та направлені на 
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електронну пошту Товариства support@loansinfo.com.ua. В електронному 

зверненні має бути зазначено електронну або поштову адресу, на яку 

Заявнику може бути надіслано відповідь, a6o відомості про інші засоби 

зв'язку з ним для направлення відповіді.  

 Стосовно електронного листа, то автором може бути використаний 

електронний підпис згідно Закону України «Про електронний цифровий 

підпис» (стаття 6), оскільки для ідентифікації автора електронного документа 

може використовуватися електронний підпис. Зауважуємо, що відносини, 

пов’язані з використанням удосконалених та кваліфікованих електронних 

підписів, регулюються Законом України «Про електронні довірчі послуги», 

відтак, згідно Закону України «Про електронні довірчі послуги», автора листа 

можна ідентифікувати з використанням ідентифікаційних даних особи в 

електронній формі, які однозначно визначають фізичну, юридичну особу або 

представника юридичної особи (стаття 1 Закону України «Про електронні 

довірчі послуги»). Але застосування кваліфікованого електронного підпису 

при надсиланні електронного звернення не вимагаються.
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3. ПОРЯДОК РЕССТРАЦІЇ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН 

Уci Звернення громадян, що надходять до Товариства, 

приймаються та централізовано реєструються не пізніше наступного 

робочого дня, що слідує за днем ïx надходження в окремому журналі, що 

ведеться в електронній формі за допомогою програмного забезпечення 

Microsoft Excel з присвоєнням дати надходження та номеру вхідної 

кореспонденції. Після чого інформація про таке звернення (крім Звернень 

третіх осіб) підлягає внесенню до облікової картки Споживача, що 

ведеться в ITC Товариства, з зазначенням інформації щодо факту 

надходження звернення від Споживача та причини. Звернення громадян 

після реєстрації передаються на розгляд до відповідального підрозділу. 

 

4. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН 

 

Після отримання Звернення відповідальний співробітник приступає 

до роботи над ним, згідно з усною вказівкою керівника, своїми 

функціональними обов'язками та/або своєю посадовою інструкцію. 

Перевіряє в ITC Товариства наявність в обліковій картці Споживача 

інформації про надходження Звернення з викладенням його короткого 

змісту. У разі відсутності даних вносить таку інформацію самостійно та 

починає розгляд звернення по суті. 

Далі після проведення перевірки/розслідування порушених в 

Звернені питань, складає висновок та формує відповідь Заявнику. 

У разі, якщо для надання відповіді співробітнику необхідно задіяти 

інший підрозділ Товариства, відповідальний співробітник направляє 

запит на відповідальний підрозділ (із зазначенням бажаних строків 

надання відповіді) з метою отримання необхідної інформації. 

Співробітник відповідального підрозділу в терміни, обумовлені в запиті, 

надає результат за запитом та направляє співробітнику, що оформив 

запит. За фактом отримання відповіді співробітник виконує необхідні дії 
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для підготовки відповіді на Звернення. 

Відповіді за результатами розгляду Звернень громадян, якщо така 

відповідь готуються в паперовому вигляді, обов’язково надаються 

Товариством за підписом Директора Товариства a6o особи, яка виконує 

його обов’язки. 

Відповіді, що готуються в письмовій формі підлягають реєстрації в 

електронному журналі, що ведеться за допомогою програмного 

забезпечення Microsofl Excel або іншого. Після підписання письмової 

відповіді з боку уповноваженої особи  Товариства та iї реєстрації оригінал 

такої відповіді відправляється Заявнику. 

Якщо Звернення надійшло до Товариства в письмовій паперовій 

формі - відповідь Заявнику направляється на  поштову або електрону 

адресу в залежності від запиту Заявника у Зверненні. Якщо Звернення 

надійшло в письмовій електронній формі, i Заявник не просить в такому 

Звернені здійснити направлення відповіді на його поштову адресу, тоді 

офіційна відповідь направляється Заявнику у електронному вигляді на 

електронну адресу Заявника. 

 

5. РОЗГЛЯД ЗАПИТІВ ВІД ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ 

 

         Звернення та запити народних депутатів України, які надійшли до 

Товариства в інтересах   громадян розглядаються відповідно до Закону 

України «Про статус народного депутата України», а саме згідно ст. 15, 

16 Закону України «Про статус народного депутата України», відповідь 

на депутатський запит надається протягом 15 днів, а на депутатське 

звернення – протягом 10 днів з моменту одержання. Запит – це вимога 

народного депутата, народних депутатів чи комітету Верховної Ради 

України дати офіційну відповідь з питань, віднесених до компетенції 

Товариства, а звернення – це пропозиція народного депутата, звернена до 

Товариства здійснити певні дії, дати офіційне роз'яснення чи викласти 
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позицію з питань, віднесених до компетенції Товариства. В документі, 

який направляється депутатом/депутатами, в шапці документу 

вказується, що це за вид документу: звернення або запит. 

Звернення та запити депутатів місцевих рад, які надійшли до Товариства 

в інтересах громадян, розглядаються відповідно до Закону України «Про 

статус депутатів місцевих рад». 

       Звернення та запити, що надходять від органів, які регулюють 

діяльність Товариства та інших державних органів, що звертаються в 

інтересах Споживачів розглядаються відповідно до чинного 

законодавства України та цього Положення. 

         У разі надходження до Товариства запитів від народних депутатів та 

державних органів, крім державних органів, що здійснюють регулювання 

діяльності Товариства, проводиться реєстрація такого запиту з 

подальшим проведенням перевірки та підготовки відповіді.  

           Відповіді на запити державних органів навправляються у спосіб 

вказаний в звернені. Якщо спосіб направлення відповіді в звернені не 

зазначено, відповідь направляються на офіційну поштову адресу 

відповідного органу. 

      Відповіді на запити правоохоронних органів. Відповідно до статті 2 

Закону України «Про Національну поліцію» охорона прав і свобод 

людини, протидія злочинності, надання в межах, визначених законом, 

послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних 

причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги, 

є завданням поліції. 

До повноважень поліції відноситься здійснення своєчасного 

реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні 

правопорушення або події та оперативно-розшукова діяльність, 

відповідно до Закону України «Про Національну поліцію». 

Згідно зі статтею 216 Кримінального процесуального кодексу 

України слідчі органів Національної поліції здійснюють досудове 
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розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом 

України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до 

підслідності інших органів досудового розслідування. 

Відтак, за запитом правоохоронних органів, які оформлені 

належним чином Товариство повинне надати, в рамках наданих 

повноважень, запитувану інформацію, яка необхідна для досудового 

розслідування. 

Зауважуємо, що в більшості законів та нормативних актів різних 

силових структур (ДБР, СБУ і т.д., за виключенням НАБУ) не міститься 

встановленого строку відповіді, тому запит може встановлювати строк 

який визначений посадовою особою або внутрішніми інструкціями чи 

регламентами з посиланням на відповідний документ. 

 


