
Відомості про колекторську компанію, з якою укладено договір врегулювання заборгованості та порядок розгляду нею звернень громадян 

 

Повне найменування та 

код за ЄДРПОУ 

Місцезнаходження 

юридичної особи 

згідно з інформацією з 

Єдиного державного 

реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань 

Прізвище,  ім’я, 

по  батькові  (за 

наявності)  

керівника  

колекторської 

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 

Порядок розгляду 

колекторською 

компанією 

звернень або 

гіперпосилання на 

вебсторінку 

колекторської 

компанії, де 

розміщено таку 

інформацію 

Відомості  про  

включення  

залученої  

колекторської  

компанії  до  

реєстру 

колекторських 

компаній 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КОЛЕКТОРСЬКА 

КОМПАНІЯ "ТАЛІОН" 

(код за ЄДРПОУ – 

44211790) 

Україна, 14027, 

Чернігівська обл., місто 

Чернігів, вул. 

Рокоссовського, 

будинок 7, 1-й поверх 

Кравчук Ірина 

Михайлівна 

+380631725716; 

info@talion.com.ua; 

Україна, 14027, 

Чернігівська обл., місто 

Чернігів, вул. 

Рокоссовського, будинок 

7, 1-й поверх 

Порядок розгляду 

колекторською 

компанією звернень 

розміщено на 

вебсторінці 

колекторської 

компанії за 

посиланням: 

https://talion.com.ua/ 

Реєстраційний номер 

колекторської 

компанії - № 9 

Дата включення до 

реєстру - 17.09.2021 

року 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОЛЕКТОРСЬКА 

КОМПАНІЯ УА» (код за 

Україна, 36019, 

Полтавська обл., місто 

Полтава, вул 

Колективна, будинок 

10, приміщення 27 

Іванов Святослав 

Олегович 

+380933009355; 

+380732000559; 

info@ccua.com.ua; 

Україна, 36019, 

Полтавська обл., місто 

Порядок розгляду 

колекторською 

компанією звернень 

розміщено на 

вебсторінці 

Реєстраційний номер 

колекторської 

компанії - № 16 

Дата включення до 

реєстру - 24.09.2021 

mailto:info@talion.com.ua
https://talion.com.ua/
mailto:info@ccua.com.ua


ЄДРПОУ – 44368643) Полтава, вул Колективна, 

будинок 10, приміщення 

27 

колекторської 

компанії за 

посиланням: 

https://ccua.com.ua/ 

року 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КРЕДИТЕКСПРЕС 

ЮКРЕЙН ЕЛ.ЕЛ.СІ.» (код 

за ЄДРПОУ – 34981644) 

Україна, 03126, Київ, 

бульвар Вацлава 

Гавела, будинок 6 

Падос Балаш 0800301027; 

info@creditexpress.ua 

Україна, 03124, місто 

Київ, бульвар Вацлава 

Гавела, будинок 6 

Порядок розгляду 

колекторською 

компанією звернень 

розміщено на 

вебсторінці 

колекторської 

компанії за 

посиланням: 

https://www.creditexp

ress.com/ua/%d0%b4

%d0%bb%d1%8f-

%d0%b1%d0%be%d1

%80%d0%b6%d0%b

d%d0%b8%d0%ba%d

1%96%d0%b2/ 

Реєстраційний номер 

колекторської 

компанії - № 50 Дата 

включення до 

реєстру - 29.10.2021 

року 

ТОВАРИСТВО З 

ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІНТЕР-РІСК УКРАЇНА» 

(код за ЄДРПОУ – 

20120095) 

Україна, 04112, м. Київ, 

вул. Жамбила Жабаєва, 

буд. 7 

Гриневич Олена 

Юріївна 

0442386900; 

0800500559; 

info@interrisk.com.ua 

Україна, 04112, м. Київ, 

вул. Жамбила Жабаєва, 

буд. 7 

Порядок розгляду 

колекторською 

компанією звернень 

розміщено на 

вебсторінці 

колекторської 

компанії за 

посиланням: 

https://interrisk.com.u

a/debtor 

Реєстраційний номер 

колекторської 

компанії - № 37 Дата 

включення до 

реєстру - 18.10.2021 

року 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

Україна, 04073, м. Київ, 

вул. Сирецька, буд. 9 

Михайлов Андрій 

Юрійович 

+ 380442220150; 

+380733000932; 

info@ccfactor.com 

Порядок розгляду 

колекторською 

компанією звернень 

Реєстраційний номер 

колекторської 

компанії - № 58 Дата 

https://ccua.com.ua/
mailto:info@creditexpress.ua
https://www.creditexpress.com/ua/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%96%d0%b2/
https://www.creditexpress.com/ua/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%96%d0%b2/
https://www.creditexpress.com/ua/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%96%d0%b2/
https://www.creditexpress.com/ua/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%96%d0%b2/
https://www.creditexpress.com/ua/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%96%d0%b2/
https://www.creditexpress.com/ua/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%96%d0%b2/
https://www.creditexpress.com/ua/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%96%d0%b2/
mailto:info@interrisk.com.ua
https://interrisk.com.ua/debtor
https://interrisk.com.ua/debtor
mailto:info@ccfactor.com


«КОЛЕКТОРСЬКА 

КОМПАНІЯ ФАКТОР» 

(код за ЄДРПОУ – 

44573150) 

Україна, 04073, м. Київ, 

вул. Сирецька, буд. 9 

розміщено на 

вебсторінці 

колекторської 

компанії за 

посиланням: 

https://ccfactor.com 

включення до 

реєстру - 10.12.2021 

року 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СЛУЖБА ВИКОНАННЯ 

СТЯГНЕННЯ» 

(код за ЄДРПОУ – 

44303859) 

Україна, 14000, 

Чернігівська обл., 

Чернігів, пр. Миру, 

будинок 42А, кімната 

607 

Кононченко 

Оксана 

Миколаївна 

+380635423009; 

svs.debtcollect@gmail.com; 

Україна, 14000,  обл. 

Чернігівська,  р-н  , м. 

Чернігів, просп. Миру, 

буд. 42а, кім. 607 

Порядок розгляду 

колекторською 

компанією звернень 

розміщено на 

вебсторінці 

колекторської 

компанії за 

посиланням: 

https://svs-

collect.com.ua/ 

Реєстраційний номер 

колекторської 

компанії - № 4 Дата 

включення до 

реєстру - 03.09.2021 

року 

ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПЕРША ПРОФЕСІЙНА 

ПРИВАТНА 

ВИКОНАВЧА СЛУЖБА» 

(код за ЄДРПОУ – 

40799933) 

Україна, 02223, м. Київ, 

вулиця Райдужна, 

будинок 4 

Голуб Вячеслав 

Володимирович 

+380443641444; 

0800210005; 

pppvs@deltamgroup.com 

Україна, 02223, м. Київ, 

вулиця Райдужна, 4 

Порядок розгляду 

колекторською 

компанією звернень 

розміщено на 

вебсторінці 

колекторської 

компанії за 

посиланням: 

https://pppvs.com.ua/ 

Реєстраційний номер 

колекторської 

компанії - № 47 Дата 

включення до 

реєстру - 18.10.2021 

року 
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