
ВІДОМОСТІ ПРО КОМПАНІЇ, З ЯКИМИ ТОВ «ФЛЕКСІБЛ ФАЙНЕНШЛ 

СОЛЮШНЗ» УКЛАДЕНО ДОГОВІР ВРЕГУЛЮВАННЯ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ 

 

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНКОЛЛЕКТ 

УКРАЇНА»  

Код ЄДРПОУ: 43420394  

Місцезнаходження: Україна, 01033, місто Київ, вул. Саксаганського, 36-В  

Керівник: Гуцул Олена Василівна  

Офіційний веб-сайт: https://fincollect.com.ua/  

Контактні дані та порядок подання та розгляду звернень Компанією:  

• контактний телефон: +38 (093) 093-46-04  

• адреса для отримання електронних повідомлень: info@fincollect.com.ua  

• адреса для отримання поштових повідомлень: 01033, місто Київ, вул. 

Саксаганського, 36-В  

• гіперпосилання на сторінку з порядком подання та розгляду звернень:  

https://fincollect.com.ua/for-clients/contact/  

Відомості про включення компанії до реєстру Колекторських компаній: 

реєстраційний номер: 38, дата включення до реєстру: 18.10.2021 року 

 

2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КРЕДИТЕКСПРЕС ЮКРЕЙН ЕЛ.ЕЛ.СІ.» 

Код ЄДРПОУ: 34981644 

Місцезнаходження: 03126, м. Київ, Бульвар Вацлава Гавела, 6 

Керівники: Осіпчук Михайло Вікторович, Падос Балаш 

Офіційний веб-сайт: https://www.creditexpress.com/ua/ 

Контактні дані та порядок подання та розгляду звернень Компанією:  

• контактний телефон: 0-800-301-027, +38 (063) 303-68-11 

• адреса для отримання електронних повідомлень: info@creditexpress.ua 

• гіперпосилання на сторінку з порядком подання та розгляду звернень: 

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/ - 

section3 

Відомості про включення компанії до реєстру Колекторських компаній: 

реєстраційний номер: 50, дата включення до реєстру: 29.10.2021 року 

 

3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША 

ПРОФЕСІЙНА ПРИВАТНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА» 

Код ЄДРПОУ: 40799933 

Місцезнаходження: 02223, м. Київ, вул. Райдужна, 4 

Керівник: Голуб Вячеслав Володимирович 
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Контактні дані та порядок подання та розгляду звернень Компанією:  

• контактний телефон: +380930100711 

• адреса для отримання електронних повідомлень: a.oleynikov@legallection.com 

Відомості про включення компанії до реєстру Колекторських компаній: 

реєстраційний номер: 47, дата включення до реєстру: 18.10.2021 року 

 

4. ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-РІСК 

УКРАЇНА» 

Код ЄДРПОУ: 20120095 

Місцезнаходження: 04112, місто Київ, вул. Жамбила Жабаєва, 7 

Керівник: Голка Анджей 

Офіційний веб-сайт: https://interrisk.com.ua 

Контактні дані та порядок подання та розгляду звернень Компанією:  

• контактний телефон: +380442386900 

• адреса для отримання електронних повідомлень: info@interrisk.com.ua 

• гіперпосилання на сторінку з порядком подання та розгляду звернень:  

https://interrisk.com.ua/debtor 

Відомості про включення компанії до реєстру Колекторських компаній: 

реєстраційний номер: 37, дата включення до реєстру: 18.10.2021 року 
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