
Повідомляємо, що з метою врегулювання заборгованості за договорами  

про надання фінансового кредиту, які були укладені між Товариством з 

обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІРБІС» (далі – 

Товариство) та споживачами, Товариство уклало договори доручення з 

наступними юридичними особами: 

 

І. 

 

- Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕДИТ БОРГ 

СОЛЮШЕНЗ» (КОД ЄДРПОУ 43328894). 

 

- адреса місцезнаходження: Україна, 03035, місто Київ, вулиця Митрополита 

Василя Липківського, будинок 45;  

 

- керівник: Постол Тетяна Олександрівна;  

 

- інформація щодо засобів зв’язку знаходиться за посиланням:  

https://creditdebt.com.ua/info/;  

 

- звернення приймаються:  

// за поштовою адресою: Україна, 03035, місто Київ, вулиця Митрополита 

Василя Липківського, будинок 45 

// за електронною адресою: info@creditdebt.com.ua.  

 

Розгляд звернень здійснюється у строки та в порядку, встановлені Законом  

України «Про звернення громадян», Законом України «Про адвокатуру та  

адвокатську діяльність» та ін.;  

- наразі юридична особа включена до реєстру колекторських компаній. 

 

                                                              ІІ.  

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРІМОКОЛЕКТ. ЦЕНТР 

ГРОШОВИХ ВИМОГ» (КОД ЄДРПОУ 36992270).  

 

- адреса місцезнаходження: Україна, 79015, Львівська обл., місто Львів, вулиця 

Смаль-Стоцького, будинок 1, корпус 28;  

 

- керівник: Хробак Мар'ян Романович;  

 

- інформація щодо засобів зв’язку знаходиться за посиланням: 

https://www.primocollect.com.ua/yakshcho-u-vas-ye-borg/kontakti ;  

 

- звернення приймаються:  

mailto:info@creditdebt.com.ua
https://www.primocollect.com.ua/yakshcho-u-vas-ye-borg/kontakti


// за поштовою адресою: 79015, Львівська обл., місто Львів, вулиця Смаль-

Стоцького, будинок 1, корпус 28 

// за електронною адресою: info@primocollect.com.ua. 

 

Розгляд звернень здійснюється у строки та в порядку, встановлені Законом  

України «Про звернення громадян», Законом України «Про адвокатуру та  

адвокатську діяльність» та ін.  

- наразі юридична особа включена до реєстру колекторських компаній.  

 

                                                              ІІІ.  

- Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА 

КОЛЕКТОРСЬКА АГЕНЦІЯ» (КОД ЄДРПОУ 41501722).  

 

- адреса місцезнаходження: Україна, 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, 

пр. Миру, будинок 42А, кімната 604;  

 

- керівник: Прихід Ігор Михайлович;  

 

- інформація щодо засобів зв’язку знаходиться за посиланням:  

https://ukrcollect.com.ua/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B

A%D1%82%D0%B8-%D1%82%D0%B0-

%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D

1%8F/;  

 

- звернення приймаються:  

// за поштовою адресою: 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, пр. Миру, 

будинок 42А, кімната 604 

// за електронною адресою: info@ukrcollect.com.ua.  

 

Розгляд звернень здійснюється у строки та в порядку, встановлені Законом  

України «Про звернення громадян», Законом України «Про адвокатуру та  

адвокатську діяльність» та ін.  

- наразі юридична особа включена до реєстру колекторських компаній.  

 

                                                                ІV.  

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З 

ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ» (КОД ЄДРПОУ 35465907). 

 

- адреса місцезнаходження: Україна, 01032, місто Київ, вулиця Симона 

Петлюри, будинок 30;  

 

- керівник: Ревунов Роман Олегович;  

mailto:info@primocollect.com.ua


 

- інформація щодо засобів зв’язку знаходиться за посиланням:  

http://www.eadr.com.ua/kontakti/;  

 

- звернення приймаються:  

// за поштовою адресою: 07400, Україна, м. Бровари, Київська обл., вул. Лісова, 

буд. 2, поверх 4   

// за електронною адресою: info@eadr.com.ua.  

 

Розгляд звернень здійснюється у строки та в порядку, встановлені Законом  

України «Про звернення громадян», Законом України «Про адвокатуру та  

адвокатську діяльність» та ін.  

- наразі юридична особа включена до реєстру колекторських компаній. 

 

                                                                

 

V. 

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНКОЛЛЕКТ УКРАЇНА» 

(КОД ЄДРПОУ 43420394). 

 

- адреса місцезнаходження: Україна, 01033, місто Київ, вул. Саксаганського, 

будинок 36-В;  

 

- керівник: Гуцул Олена Василівна;  

 

- інформація щодо засобів зв’язку знаходиться за посиланням:  

https://fincollect.com.ua/for-partners/contact/;  

 

- звернення приймаються:  

// за поштовою адресою: Україна, 01033, місто Київ, вул. Саксаганського, 

будинок 36-В 

// за електронною адресою: info@fincollect.com.ua.   

 

Розгляд звернень здійснюється у строки та в порядку, встановлені Законом  

України «Про звернення громадян», Законом України «Про адвокатуру та  

адвокатську діяльність» та ін.  

- наразі юридична особа включена до реєстру колекторських компаній. 

 



VІ. 

- Товариство з обмеженою відповідальністю «СЛУЖБА ВИКОНАННЯ 

СТЯГНЕННЯ» (КОД ЄДРПОУ 44303859). 

 

- адреса місцезнаходження: Україна, 14000, Чернігівська обл, м. Чернігів, просп. 

Миру, буд. 42А, оф. 607;  

 

- керівник: Кононченко Оксана Миколаївна;  

 

- інформація щодо засобів зв’язку знаходиться за посиланням:  

https://svs-

collect.com.ua/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%8

2%D0%B8-%D1%82%D0%B0-

%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D

1%8F/;  

 

- звернення приймаються:  

// за поштовою адресою: Україна, 14000, Чернігівська обл, м. Чернігів, просп. 

Миру, буд. 42А, оф. 604  

// за електронною адресою: svs.debtcollect@gmail.com.   

 

Розгляд звернень здійснюється у строки та в порядку, встановлені Законом  

України «Про звернення громадян», Законом України «Про адвокатуру та  

адвокатську діяльність» та ін.;  

- наразі юридична особа включена до реєстру колекторських компаній. 

 


