
Відомості про колекторські компанії, які мають право здійснювати врегулювання 

простроченої заборгованості Клієнтів ТОВ «ФК ЦФР» 

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА 

АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ» 

Повне найменування 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З 

ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ» 

Код за ЄДРПОУ 35465907 

Місцезнаходження юридичної особи 

згідно з інформацією з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань 

01032, м. Київ, Шевченківський район, вул. Симона 

Петлюри, буд.30 

 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника 

колекторської компанії 
Ревунов Роман Олегович 

Контактний телефон, адреси для 

отримання електронних і поштових 

повідомлень, за якими приймаються 

звернення споживачів фінансових 

послуг щодо діяльності колекторської 

компанії, гіперпосилання на 

вебсторінку колекторської компанії, де 

розміщено таку інформацію 

Звернення громадян приймаються за тел.: 

+380994998591;  

+380734998595;  

+380444998598, 

або на сайті   http://www.cc.eadr.com.ua/ 

Адреса для поштових повідомлень: 07400, Київська 

обл., м. Бровари, вул. Лісова, 2, поверх №4 

Адреса для електронних повідомлень: ccea@eadr.com.ua 

Порядок розгляду колекторською 

компанією звернень (гіперпосилання на 

вебсторінку колекторської компанії, де 

розміщено таку інформацію) 

http://www.cc.eadr.com.ua/data/images/resume/pol_2_1.pdf 

Відомості про включення до реєстру 

колекторських компаній (реєстраційний 

номер, дата включення до реєстру) 

Реєстраційний номер: 28 

Дата включення до реєстру: 01.10.2021 

 

  

http://www.cc.eadr.com.ua/
mailto:ccea@eadr.com.ua
http://www.cc.eadr.com.ua/data/images/resume/pol_2_1.pdf


2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТЕКСПРЕС 

ЮКРЕЙН ЕЛ.ЕЛ.СІ» 

Повне найменування 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТЕКСПРЕС 

ЮКРЕЙН ЕЛ.ЕЛ.СІ» 

Код за ЄДРПОУ 34981644 

Місцезнаходження юридичної особи згідно з 

інформацією з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань 

03126, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, буд. 6 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника 

колекторської компанії 
Осіпчук Михайло Вікторович 

Контактний телефон, адреси для отримання 

електронних і поштових повідомлень, за 

якими приймаються звернення споживачів 

фінансових послуг щодо діяльності 

колекторської компанії, гіперпосилання на 

вебсторінку колекторської компанії, де 

розміщено таку інформацію 

Звернення громадян приймаються за тел.: 

0800301027;  

або на сайті   https://www.creditexpress.com/ua  

Адреса для поштових повідомлень: 03126, м. 

Київ, бульвар Вацлава Гавела, буд. 6 

Адреса для електронних повідомлень: 

info@creditexpress.ua  

Порядок розгляду колекторською компанією 

звернень (гіперпосилання на вебсторінку 

колекторської компанії, де розміщено таку 

інформацію) 

https://www.creditexpress.com/ua/wp-

content/uploads/sites/3/2021/11/pro-poriadok-

rozglyadu-zvernenn-spogivachiv.pdf  

Відомості про включення до реєстру 

колекторських компаній (реєстраційний 

номер, дата включення до реєстру) 

 

Реєстраційний номер: 50 

Дата включення до реєстру: 29.10.2021 

 

 

  

https://www.creditexpress.com/ua
mailto:info@creditexpress.ua
https://www.creditexpress.com/ua/wp-content/uploads/sites/3/2021/11/pro-poriadok-rozglyadu-zvernenn-spogivachiv.pdf
https://www.creditexpress.com/ua/wp-content/uploads/sites/3/2021/11/pro-poriadok-rozglyadu-zvernenn-spogivachiv.pdf
https://www.creditexpress.com/ua/wp-content/uploads/sites/3/2021/11/pro-poriadok-rozglyadu-zvernenn-spogivachiv.pdf


3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕБТФОРТ 

УКРАЇНА» 

Повне найменування 
ОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕБТФОРТ 

УКРАЇНА» 

Код за ЄДРПОУ 40298050 

Місцезнаходження юридичної особи згідно з 

інформацією з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань 

Україна, 04116, місто Київ, вул. Прорізна 

(Шевченківський р-н), будинок 11, 

квартира 1 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника 

колекторської компанії 
Чернишук Ольга Леонідівна 

Контактний телефон, адреси для отримання 

електронних і поштових повідомлень, за 

якими приймаються звернення споживачів 

фінансових послуг щодо діяльності 

колекторської компанії, гіперпосилання на 

вебсторінку колекторської компанії, де 

розміщено таку інформацію 

Звернення громадян приймаються за тел.: 
0800300316; 

або на сайті https://debtfort.com/  
Адреса для поштових повідомлень:  

01001, м. Київ, вул. Прорізна (Шевченківський 

р-н), буд. 11, оф. 1 

 

Адреса для електронних повідомлень: 

info@debtfort.com  
Порядок розгляду колекторською компанією 

звернень (гіперпосилання на вебсторінку 

колекторської компанії, де розміщено таку 

інформацію) 

https://debtfort.com/?page_id=665  

Відомості про включення до реєстру 

колекторських компаній (реєстраційний 

номер, дата включення до реєстру) 

 

Реєстраційний номер: 51 

Дата включення до реєстру: 29.10.2021 

 

  

https://debtfort.com/
mailto:info@debtfort.com
https://debtfort.com/?page_id=665


4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛУЖБА 

ВИКОНАННЯ СТЯГНЕННЯ» 

Повне найменування 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛУЖБА 

ВИКОНАННЯ СТЯГНЕННЯ» 

Код за ЄДРПОУ 44303859 

Місцезнаходження юридичної особи згідно з 

інформацією з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань 

Україна, 14000, Чернігівська обл,   р-н, м. 

Чернігів, просп. Миру, буд. 42а, оф. 607 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника 

колекторської компанії 
Кононченко Оксана  Миколаївна 

Контактний телефон, адреси для отримання 

електронних і поштових повідомлень, за 

якими приймаються звернення споживачів 

фінансових послуг щодо діяльності 

колекторської компанії, гіперпосилання на 

вебсторінку колекторської компанії, де 

розміщено таку інформацію 

Звернення громадян приймаються за тел.:; 

+380 63 542 30 09 

+380 73 031 65 53  

 

Адреса для електронних повідомлень: 

svs.debtcollect@gmail.com 

Порядок розгляду колекторською компанією 

звернень (гіперпосилання на вебсторінку 

колекторської компанії, де розміщено таку 

інформацію) 

https://svs-collect.com.ua 

 

Відомості про включення до реєстру 

колекторських компаній (реєстраційний 

номер, дата включення до реєстру) 

Реєстраційний номер: 4 

Дата включення до реєстру: 03.09.2021 

 

 

  

https://svs-collect.com.ua/


5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕЛЬТА М ГРУП» 

Повне найменування 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕЛЬТА М ГРУП» 

Код за ЄДРПОУ 39480080 

Місцезнаходження юридичної особи згідно з 

інформацією з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань 

Україна, 02094, м. Київ, просп. Юрія Гагаріна, 

буд. 23 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника 

колекторської компанії Голуб Вячеслав Володимирович 

Контактний телефон, адреси для отримання 

електронних і поштових повідомлень, за 

якими приймаються звернення споживачів 

фінансових послуг щодо діяльності 

колекторської компанії, гіперпосилання на 

вебсторінку колекторської компанії, де 

розміщено таку інформацію 

Звернення громадян приймаються за тел.: 
0800210005; 

 

Адреса для електронних повідомлень: 

office@deltamgroup.com 

Порядок розгляду колекторською компанією 

звернень (гіперпосилання на вебсторінку 

колекторської компанії, де розміщено таку 

інформацію) 

https://deltam-group.com.ua/docs/ 

Відомості про включення до реєстру 

колекторських компаній (реєстраційний 

номер, дата включення до реєстру) 

Реєстраційний номер: 43 

Дата включення до реєстру: 18.10.2021 

 

tel:0%20800%20210%20005

