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Про розгляд звернення 
 

Шановний пане! 

Національний банк України розглянув Ваше звернення від 23.11.2021 щодо надання 
інформації про ТОВ “КРЕДИТПРОМІНВЕСТ” (код за ЄДРПОУ 43305861), та повідомляє 

таке. 
Станом на дату написання цього листа: 

ТОВ “КРЕДИТПРОМІНВЕСТ” не включено до реєстру колекторських компаній; 
Національний банк України не надсилав до ТОВ “КРЕДИТПРОМІНВЕСТ” запити 

стосовно відповідності працівників ТОВ “КРЕДИТПРОМІНВЕСТ” вимогам Положення 

№ 771; 
у Національного банку України відсутня інформація стосовно того, чи є нинішнім 

співробітником ТОВ “КРЕДИТПРОМІНВЕСТ” особа, яка є однією зі сторін судової справи 

№204/8473/16-к. 
Поряд із цим, слід зазначити, що статтею 22 Закону України “Про споживче 

кредитування” передбачено, що небанківська фінансова установа, що має право надавати 
фінансові послуги з факторингу та/або надання коштів у позику, в тому числі на умовах 
фінансового кредиту, не включена до реєстру колекторських компаній, має право здійснювати 

врегулювання простроченої заборгованості лише у власних інтересах. 
ТОВ “КРЕДИТПРОМІНВЕСТ” 27.01.2020 внесено до Державного реєстру фінансових 

установ. 
На ринку фінансових послуг ТОВ “КРЕДИТПРОМІНВЕСТ” здійснює діяльність 

відповідно до виданих Нацкомфінпослуг2 ліцензій на провадження господарської діяльності з 

надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: 
надання послуг з факторингу та надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового 

кредиту. 

                                                                 
1 Положення про кваліфікаційні вимоги до працівників колекторських компаній, затверджене постановою 

Правління Національного банку України від 09.07.2021 № 77 (далі – Положення № 77) 
2 відповідно до розпорядження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг) від 20.02.2020 № 342 
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 Водночас зазначаємо, що надана Вами інформація стосовно особи, яка є однією зі 
сторін судової справи №204/8473/16-к, взята до відома та буде використана Національним 

банком України під час виконання наглядових функцій на ринку фінансових послуг. 
 

 

З повагою 

Директор Департаменту ліцензування 

Національного банку України      Михайло ФЕДОРЕНКО 
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