
Відомості про колекторські компанії, які відповідно до договору доручення, укладеного з АТ «Ідея Банк, мають право 

здійснювати врегулювання простроченої заборгованості клієнтів Банку 

Колекторська компанія №1 

Повне найменування та код за ЄДРПОУ ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ», 

35465907   

Місцезнаходження юридичної особи 01032, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Симона Петлюри, буд. 30 

Керівник  Ревунов Роман Олегович 

Контакти для звернень  

телефони: +38 (044) 499-85-91; +38 (073) 499-85-95; 

+38 (044) 499-85-97, 

поштова адреса: 07400, м. Бровари, вул. Лісова, 2, поверх 4 

Email: ccea@eadr.com.ua  

Порядок розгляду 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 № 28 від 01.10.2021 р. 

 

 

 

 

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


Колекторська компанія №2 

Повне найменування та код за ЄДРПОУ ТОВ «Українська колекторська агенція», 41501722 

Місцезнаходження юридичної особи 14000, Чернігівська обл. м. Чернігів пр. Миру будинок 42А,  

кімната 604 

Керівник  Прихід Ігор Михайлович  

Контакти для звернень  

телефон:  +38 (073) 737-59-62  

поштова адреса: 14000, Чернігівська обл. м. Чернігів пр. Миру будинок 42А,  

кімната 604 

Email: info@ukrcollect.com.ua  

Порядок розгляду звернень/ гіперпосилання 

на вебсторінку колекторської компанії, де 

розміщено таку інформацію 

https://ukrcollect.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/  

Відомості про включення до реєстру 

колекторських компаній 
Реєстраційний номер № 5 від 03.09.2021 р. 

 

 

 

 

 

mailto:info@ukrcollect.com.ua
https://ukrcollect.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://ukrcollect.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://ukrcollect.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://ukrcollect.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/


Колекторська компанія №3 

 

Повне найменування та код за ЄДРПОУ ТОВ «ДЕБТФОРТ УКРАЇНА» ,40298050 

Місцезнаходження юридичної особи 01001, місто Київ, вул. Прорізна (Шевченківський р-н), будинок 11, оф. 1 

Керівник  Чернишук Ольга Леонідівна 

Контакти для звернень  

телефон:  0800300162 

поштова адреса: 01001, місто Київ, вул. Прорізна (Шевченківський р-н), 

будинок 11, оф. 1  

Email: info@debtfort.com 

Порядок розгляду 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 № 51 від 29.10.2021 р. 

 

 

 

 

 

 

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


Колекторська компанія №4 

 

Повне найменування та код за ЄДРПОУ ТОВ «ФІНКОЛЛЕКТ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 43420394 

Місцезнаходження юридичної особи 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 36-В 

Керівник  Гуцул Олена Василівна 

Контакти для звернень  

телефони:  073 725 82 50 

поштова адреса:  01033, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 36-В 

Email:   info@fincollect.com.ua 

Порядок розгляду звернень/ гіперпосилання на 

вебсторінку колекторської компанії, де розміщено 

таку інформацію 

посилання   

Відомості про включення до реєстру 

колекторських компаній 
Реєстраційний номер № 38   від 18.10.2021   р. 

 

 

 

 

 

 

 

https://fincollect.com.ua/files/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf


Колекторська компанія №5 

 

Повне найменування та код за ЄДРПОУ Товариство з додатковою відповідальністю «Інтер-Ріск Україна 

код ЄДРПОУ 20120095 

Місцезнаходження юридичної особи 04112, м. Київ, вул. Жамбила Жабаєва, буд. 7 

Керівник  Гриневич Олена Юріївна 

Контакти для звернень  

телефони:  1) 044 238 69 00                      2) Гаряча лінія: 0800500559 

поштова адреса:  04112, м. Київ, вул. Жамбила Жабаєва, буд. 7 

Email:   info@interrisk.com.ua 

Порядок розгляду звернень/ гіперпосилання на 

вебсторінку колекторської компанії, де розміщено 

таку інформацію 

https://interrisk.com.ua/debtor 

Відомості про включення до реєстру 

колекторських компаній 
Реєстраційний номер №37 від 18.10.2021 р. 

 

 


