
Тип данных ТОВ "Дебтфорд Україна" 

1) реквізити укладеного з банком договору 

співпраці 

МФО 353586 

IBAN: UA76353586 00000 26002051417918 

В ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» 

2) відомості компанії:    

 повне найменування – для юридичної особи або 

ім’я, по батькові – для фізичної особи, фізичної 

особи-підприємця;  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕБТФОРТ УКРАЇНА" 

 ідентифікаційний код для юридичної особи;  40298050 

місцезнаходження юридичної особи згідно з 

витягом з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

04116, м. Київ, вул. Прорізна, буд. 11, офіс 1 

 прізвище, ім’я по батькові керівника юридичної 

особи  
Директор Чернишук Ольга Леонідівна 

адресу веб-сторінки кредитного посередника. У 

разі наявності веб-сторінки кредитного 

посередника розміщення інформації про веб-

сторінку кредитного посередника є обов’язковим; 

https://debtfort.com  

адресу для отримання поштових повідомлень;  04116, м. Київ, вул. Прорізна, буд. 11, офіс 1 

номери телефонів контактних осіб із зазначенням 

коду міжміського (міжнародного) зв’язку. 
 0 800 300 162 , 0 800 300 316 

3) статус компанії колекторська компанія 

4) перелік завдань/повноважень, які банк передає 

компанії 

зобов'язується від імені  Банку вчиняти дії по 

стягненню простроченої заборгованості з фізичних 

осіб – Позичальників, а саме:  

- за формою, попередньо погодженою з Банком, 

направляти Боржникам листи про добровільне 

здійснення останніми погашення сум 

прострочених заборгованостей, що виникли за 

кредитними договорами; 

- проводити переговори з Боржниками з приводу 

добровільного здійснення погашення сум 

прострочених заборгованостей, що виникли за 

кредитними договорами, на рахунки вказані 

Банком з використанням засобів контакту на 

відстані (телефон, факс); 

- проводити безпосередні переговори з 

Боржниками з питань щодо погашення ними сум 

прострочених заборгованостей, що виникли за 

кредитними договорами 

5) відомості про територію, на яку поширюються 

завдання/повноваження компанії 

Повноваження колекторської компанії 

поширюються на територію України, окрім 

тимчасово окупованої території України та АР 

Крим. 

6) Відомості про включення Колекторської 

компанії до реєстру Колекторських компаній 

Реєстраційний номер колекторської компанії:  51                                        

Дата включення до Реєстру колекторських 

компаній: 29.10.2021 року 

6) запевнення банку про здійснення перевірки 

відповідності про компанію 
Перевірку здійснено, вимогам відповідає 

 

https://debtfort.com/


 

Тип данных ТОВ "Дельта М Колекшн" 

1) реквізити укладеного з банком договору 

співпраці 

МФО 325365 

IBAN: UA663253650000026000011121063 

Банк: АТ «КРЕДОБАНК» 

2) відомості компанії:    

 повне найменування – для юридичної особи або 

ім’я, по батькові – для фізичної особи, фізичної 

особи-підприємця;  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТА М КОЛЕКШН" 

 ідентифікаційний код для юридичної особи;  42002822 

місцезнаходження юридичної особи згідно з 

витягом з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

02094, м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, буд.23 

 прізвище, ім’я по батькові керівника юридичної 

особи  
Директор Голуб Вячеслав Володимирович 

адресу веб-сторінки кредитного посередника. У 

разі наявності веб-сторінки кредитного 

посередника розміщення інформації про веб-

сторінку кредитного посередника є обов’язковим; 

http://delta-m.com.ua 

адресу для отримання поштових повідомлень;  02094, м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, буд.23 

номери телефонів контактних осіб із зазначенням 

коду міжміського (міжнародного) зв’язку. 
0 800 210 005 debts@delta-m.com.ua 

3) статус компанії колекторська компанія 

4) перелік завдань/повноважень, які банк передає 

компанії 

зобов'язується від імені  Банку вчиняти дії по 

стягненню простроченої заборгованості з фізичних 

осіб – Позичальників, а саме:  

- за формою, попередньо погодженою з Банком, 

направляти Боржникам листи про добровільне 

здійснення останніми погашення сум 

прострочених заборгованостей, що виникли за 

кредитними договорами; 

- проводити переговори з Боржниками з приводу 

добровільного здійснення погашення сум 

прострочених заборгованостей, що виникли за 

кредитними договорами, на рахунки вказані 

Банком з використанням засобів контакту на 

відстані (телефон, факс); 

- проводити безпосередні переговори з 

Боржниками з питань щодо погашення ними сум 

прострочених заборгованостей, що виникли за 

кредитними договорами 

5) відомості про територію, на яку поширюються 

завдання/повноваження компанії 

Повноваження колекторської компанії 

поширюються на територію України, окрім 

тимчасово окупованої території України та АР 

Крим. 

6) Відомості про включення Колекторської 

компанії до реєстру Колекторських компаній 

Реєстраційний номер колекторської компанії: 40                                          

Дата включення до Реєстру колекторських 

компаній: 18.10.2021 року 

6) запевнення банку про здійснення перевірки 

відповідності про компанію 
Перевірку здійснено, вимогам відповідає 

http://delta-m.com.ua/


 

Тип данных ТОВ "УКРБОРГ" 

1) реквізити укладеного з банком договору 

співпраці 

МФО 380805 

IBAN: UA823808050000000002600871212 

В АТ «Райффайзен Банк Аваль» 

2) відомості компанії:    

 повне найменування – для юридичної особи або 

ім’я, по батькові – для фізичної особи, фізичної 

особи-підприємця;  

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"УКРБОРГ" 

 ідентифікаційний код для юридичної особи;  34482256 

місцезнаходження юридичної особи згідно з 

витягом з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

04123, м. Київ, вул. В.Хвойки, буд. 15/15. 

 прізвище, ім’я по батькові керівника юридичної 

особи  
Директор - Васьківський Павло Миколайович 

адресу веб-сторінки кредитного посередника. У 

разі наявності веб-сторінки кредитного 

посередника розміщення інформації про веб-

сторінку кредитного посередника є обов’язковим; 

https://ukrborg.ua 
 

адресу для отримання поштових повідомлень;  м. Київ, вул.  Вікентія Хвойки, буд.15/15 

номери телефонів контактних осіб із зазначенням 

коду міжміського (міжнародного) зв’язку. 
(044) 377 77 30.  info@ukrborg.ua 

3) статус компанії колекторська компанія 

4) перелік завдань/повноважень, які банк передає 

компанії 

зобов'язується від імені  Банку вчиняти дії по 

стягненню простроченої заборгованості з фізичних 

осіб – Позичальників, а саме:  

- за формою, попередньо погодженою з Банком, 

направляти Боржникам листи про добровільне 

здійснення останніми погашення сум 

прострочених заборгованостей, що виникли за 

кредитними договорами; 

- проводити переговори з Боржниками з приводу 

добровільного здійснення погашення сум 

прострочених заборгованостей, що виникли за 

кредитними договорами, на рахунки вказані 

Банком з використанням засобів контакту на 

відстані (телефон, факс); 

- проводити безпосередні переговори з 

Боржниками з питань щодо погашення ними сум 

прострочених заборгованостей, що виникли за 

кредитними договорами 

5) відомості про територію, на яку поширюються 

завдання/повноваження компанії 

Повноваження колекторської компанії 

поширюються на територію України, окрім 

тимчасово окупованої території України та АР 

Крим. 

6) Відомості про включення Колекторської 

компанії до реєстру Колекторських компаній 

Реєстраційний номер колекторської компанії:  27                                       

Дата включення до Реєстру колекторських 

компаній: 01.10.2021 року 

6) запевнення банку про здійснення перевірки 

відповідності про компанію 
Перевірку здійснено, вимогам відповідає 

 

https://ukrborg.ua/
https://ukrborg.ua/

