Довідник підрозділів небанківських фінансових установ, що
одержали генеральні ліцензії Національного банку України на
здійснення діяльності з обміну валют
Точка входу
GET XML: https://bank.gov.ua/CompanyAPI/api/companies/xml
GET JSON: https://bank.gov.ua/CompanyAPI/api/companies
Результат - актуальні дані щодо підрозділів небанківських фінансових установ,
що одержали генеральні ліцензії Національного банку України на здійснення
діяльності з обміну валют на поточну дату:
XML :
<companyHtmls>
<companyHtml>
<adress>м. Вінниця вул. Привокзальна, 1а</adress>
<dtOpen>2017-08-09T00:00:00+03:00</dtOpen>
<nStan>Нормальний</nStan>
<nType>відділення (фін.)</nType>
<inbankKod>GJH26804226GJH010009</inbankKod>
<typeUch>12</typeUch>
<ourKod>17767</ourKod>
<fullname>Операційна каса №9 Товариство з обмеженою відповідальністю
"ПРЕМІУМ ФІНАНС"</fullname>
<nObl>Вінницька</nObl>
</companyHtml> …
</companyHtmls>

JSON :
[{"nType":"фінансова
установа","nObl":"Київ","ourKod":14813,"fullname":"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ \"ПРЕМІУМ
ФІНАНС\"","kodEdrpou":39727881,"inbankKod":"GJH26804026GJH000000","adress":"м.
Київ пр-т Науки,
50","typeUch":10,"nStan":"Нормальний","dtOpen":1482876000000},{"nType":"відділен
ня (фін.)","nObl":"Вінницька","ourKod":17767,"fullname":"Операційна каса №9
Товариство з обмеженою відповідальністю \"ПРЕМІУМ
ФІНАНС\"","inbankKod":"GJH26804226GJH010009","adress":"м. Вінниця вул.
Привокзальна,
1а","typeUch":12,"nStan":"Нормальний","dtOpen":1502226000000},{"nType":"відділен
ня (фін.)","nObl":"Волинська","ourKod":23095,"fullname":"Операційна каса №82
Товариство з обмеженою відповідальністю \"ПРЕМІУМ
ФІНАНС\"","inbankKod":"GJH26804226GJH020082","adress":"м. Луцьк пр-т
Грушевського, 20","typeUch":12,"nStan":"Нормальний","dtOpen":1522616400000},{…}]

API дозволяє отримати дані по окремій небанківській фінансовій установі, що
одержала генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення
діяльності з обміну валют – параметр додається до основного посилання (код
ЕДРПОУ).

GET XML: https://bank.gov.ua /CompanyAPI/api/companies/xml/39307260
GET JSON: https://bank.gov.ua/CompanyAPI/api/companies/39307260
Результат - актуальні дані щодо небанківської фінансової установи, що
одержала генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення
діяльності з обміну валют з кодом ЕДРПОУ 39307260 на поточну дату.
XML :
<companyHtml>
<adress>м. Київ вул. Є. Коновальця, 36-В</adress>
<dtOpen>2015-11-20T00:00:00+02:00</dtOpen>
<nStan>Нормальний</nStan>
<nType>фінансова установа</nType>
<inbankKod>87226804026872000000</inbankKod>
<typeUch>10</typeUch>
<kodEdrpou>39307260</kodEdrpou>
<ourKod>9986</ourKod>
<fullname>
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МАГНАТ"
</fullname>
<nObl>Київ</nObl>
</companyHtml>

JSON :
{"nType":"фінансова установа","nObl":"Київ","ourKod":9986,"fullname":"ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ \"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
МАГНАТ\"","kodEdrpou":39307260,"inbankKod":"87226804026872000000","adress":"м.
Київ вул. Є. Коновальця, 36В","typeUch":10,"nStan":"Нормальний","dtOpen":1447970400000}

API дозволяє отримати дані по окремому типу підрозділу всіх небанківських
фінансових установ, що одержали генеральні ліцензії Національного банку
України на здійснення діяльності з обміну валют – параметр код типу підрозділу.
Код
10
11
12
13

Типи підрозділів
НАЗВА
фінансова установа;
філія (фін.);
відділення (фін.);
обмінний пункт (фін.);

GET XML: https://bank.gov.ua/CompanyAPI/api/companies/xml/type/11
GET JSON: https://bank.gov.ua/CompanyAPI/api/companies/type/11

Результат - актуальні дані щодо філій всіх небанківських фінансових установ,
що одержали генеральні ліцензії Національного банку України на здійснення
діяльності з обміну валют на поточну дату.
XML :
<companyHtmls>
<companyHtml>
<adress>м. Карлівка вул. Полтавський шлях, 42/2, кабінет 2</adress>
<dtOpen>2017-11-27T00:00:00+02:00</dtOpen>
<nStan>Нормальний</nStan>
<nType>філія (фін.)</nType>
<inbankKod>HB515804116HKY000000</inbankKod>
<typeUch>11</typeUch>
<kodEdrpou>41026140</kodEdrpou>
<ourKod>22849</ourKod>
<fullname>
Відділення №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕВ КАПІТАЛ"
</fullname>
<nObl>Полтавська</nObl>
</companyHtml>
<companyHtml>
<adress>м. Полтава вул. Раїси Кириченко, буд. 84</adress>
<dtOpen>2018-04-06T00:00:00+03:00</dtOpen>
<nStan>Нормальний</nStan>
<nType>філія (фін.)</nType>
<inbankKod>HB515804116HSG000000</inbankKod>
<typeUch>11</typeUch>
<kodEdrpou>41026140</kodEdrpou>
<ourKod>23119</ourKod>
<fullname>
Відділення №8 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕВ КАПІТАЛ"
</fullname>
<nObl>Полтавська</nObl>
</companyHtml>
<companyHtml>
<adress>м. Одеса вул.Михайлівська, 25, офіс 25</adress>
<dtOpen>2017-05-04T00:00:00+03:00</dtOpen>
<nStan>Нормальний</nStan>
<nType>філія (фін.)</nType>
<inbankKod>85015804115GS1000000</inbankKod>
<typeUch>11</typeUch>
<kodEdrpou>40553662</kodEdrpou>
<ourKod>16147</ourKod>
<fullname>
ВІДДІЛЕННЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"ВАЛТА
ГРУП"
</fullname>
<nObl>Одеська</nObl>
</companyHtml>
…
</companyHtmls>

JSON :
[{"nType":"філія
(фін.)","nObl":"Полтавська","ourKod":22849,"fullname":"Відділення №1 ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ \"ЛЕВ
КАПІТАЛ\"","kodEdrpou":41026140,"inbankKod":"HB515804116HKY000000","adress":"м.
Карлівка вул. Полтавський шлях, 42/2, кабінет
2","typeUch":11,"nStan":"Нормальний","dtOpen":1511733600000},{"nType":"філія
(фін.)","nObl":"Полтавська","ourKod":23119,"fullname":"Відділення №8 ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ \"ЛЕВ

КАПІТАЛ\"","kodEdrpou":41026140,"inbankKod":"HB515804116HSG000000","adress":"м.
Полтава вул. Раїси Кириченко, буд.
84","typeUch":11,"nStan":"Нормальний","dtOpen":1522962000000},{"nType":"філія
(фін.)","nObl":"Одеська","ourKod":16147,"fullname":"ВІДДІЛЕННЯ №1 ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ\"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ\"ВАЛТА
ГРУП\"","kodEdrpou":40553662,"inbankKod":"85015804115GS1000000","adress":"м.
Одеса вул.Михайлівська, 25, офіс
25","typeUch":11,"nStan":"Нормальний","dtOpen":1493845200000},{…}]

API дозволяє отримати дані по підрозділам окремої небанківської фінансової
установи, що одержала генеральну ліцензію Національного банку України на
здійснення діяльності з обміну валют – параметр код ЕДРПОУ (інше посилання).
GET XML: https://bank.gov.ua/CompanyAPI/api/companyAPI/xml/40688762
GET JSON: https://bank.gov.ua/CompanyAPI/api/companyAPI/40688762
Результат - актуальні дані щодо структурних підрозділів небанківської
фінансової установи, що одержала генеральну ліцензію Національного банку
України на здійснення діяльності з обміну валют, з кодом ЕДРПОУ 40688762 на
поточну дату.
XML :
<companyUnions>
<companyUnion>
<nPlace>Одеська</nPlace>
<nStan>Нормальний</nStan>
<typeCity>м.</typeCity>
<kodOblupr>15</kodOblupr>
<oblBezb>0</oblBezb>
<numGbG>HB5</numGbG>
<adress>вул. Троїцька, 43А</adress>
<nameStat>ТОВ ЛЕВ КАПІТАЛ</nameStat>
<stan>1</stan>
<dtOpen>2017-09-06T00:00:00+03:00</dtOpen>
<inbankKod>HB515804015HB5000000</inbankKod>
<typeUch>10</typeUch>
<kodEdrpou>40688762</kodEdrpou>
<ourKod>20691</ourKod>
<nameCity>Одеса</nameCity>
<fullname>
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕВ КАПІТАЛ"
</fullname>
<kodPlace>15</kodPlace>
</companyUnion>
<companyUnion>
<nPlace>Полтавська</nPlace>
<dtPlace>2017-11-10T00:00:00+02:00</dtPlace>
<location>Кабінет №2</location>
<nStan>Нормальний</nStan>
<parent>20691</parent>
<typeCity>м.</typeCity>
<kodOblupr>15</kodOblupr>
<oblBezb>0</oblBezb>
<numGbG>HB5</numGbG>
<adress>вул. Полтавський шлях, 42/2, кабінет 2</adress>
<nameStat>ВД1 ТОВ ЛЕВ КАПІТАЛ</nameStat>
<stan>1</stan>
<dtOpen>2017-11-27T00:00:00+02:00</dtOpen>
<inbankKod>HB515804116HKY000000</inbankKod>

<typeUch>11</typeUch>
<kodEdrpou>41026140</kodEdrpou>
<ourKod>22849</ourKod>
<nameCity>Карлівка</nameCity>
<fullname>
Відділення №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕВ КАПІТАЛ"
</fullname>
<kodPlace>16</kodPlace>
</companyUnion>
<companyUnion>
<nPlace>Полтавська</nPlace>
<dtPlace>2018-03-28T00:00:00+03:00</dtPlace>
<location>1-й поверх, від центрального входу, зліва</location>
<nStan>Нормальний</nStan>
<parent>20691</parent>
<typeCity>м.</typeCity>
<kodOblupr>15</kodOblupr>
<oblBezb>0</oblBezb>
<numGbG>HB5</numGbG>
<adress>вул. Раїси Кириченко, буд. 84</adress>
<nameStat>ВД8 ТОВ ЛЕВ КАПІТАЛ</nameStat>
<stan>1</stan>
<dtOpen>2018-04-06T00:00:00+03:00</dtOpen>
<inbankKod>HB515804116HSG000000</inbankKod>
<typeUch>11</typeUch>
<kodEdrpou>41026140</kodEdrpou>
<ourKod>23119</ourKod>
<nameCity>Полтава</nameCity>
<fullname>
Відділення №8 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕВ КАПІТАЛ"
</fullname>
<kodPlace>16</kodPlace>
</companyUnion>
<companyUnion>
<nPlace>Харківська</nPlace>
<dtPlace>2018-04-05T00:00:00+03:00</dtPlace>
<nStan>Нормальний</nStan>
<parent>20691</parent>
<typeCity>м.</typeCity>
<kodOblupr>15</kodOblupr>
<oblBezb>0</oblBezb>
<numGbG>HB5</numGbG>
<adress>вул. Пушкінська, 64</adress>
<nameStat>ВД3 ТОВ ЛЕВ КАПІТАЛ</nameStat>
<stan>1</stan>
<dtOpen>2018-04-23T00:00:00+03:00</dtOpen>
<inbankKod>HB515804120HS5000000</inbankKod>
<typeUch>11</typeUch>
<kodEdrpou>41026161</kodEdrpou>
<ourKod>23144</ourKod>
<nameCity>Харків</nameCity>
<fullname>
Відділення №3 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕВ КАПІТАЛ"
</fullname>
<kodPlace>20</kodPlace>
</companyUnion>
</companyUnions>

JSON :
[{"numGbG":"HB5","nameStat":"ТОВ ЛЕВ
КАПІТАЛ","stan":1,"kodOblupr":15,"oblBezb":0,"kodPlace":15,"nPlace":"Одеська","t
ypeCity":"м.","nameCity":"Одеса","ourKod":20691,"fullname":"ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ \"ЛЕВ
КАПІТАЛ\"","kodEdrpou":40688762,"inbankKod":"HB515804015HB5000000","adress":"вул
. Троїцька,

43А","typeUch":10,"nStan":"Нормальний","dtOpen":1504645200000},{"parent":20691,"
numGbG":"HB5","nameStat":"ВД1 ТОВ ЛЕВ
КАПІТАЛ","stan":1,"kodOblupr":15,"oblBezb":0,"kodPlace":16,"nPlace":"Полтавська"
,"typeCity":"м.","nameCity":"Карлівка","location":"Кабінет
№2","dtPlace":1510264800000,"ourKod":22849,"fullname":"Відділення №1 ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ \"ЛЕВ
КАПІТАЛ\"","kodEdrpou":41026140,"inbankKod":"HB515804116HKY000000","adress":"вул
. Полтавський шлях, 42/2, кабінет
2","typeUch":11,"nStan":"Нормальний","dtOpen":1511733600000},{"parent":20691,"nu
mGbG":"HB5","nameStat":"ВД8 ТОВ ЛЕВ
КАПІТАЛ","stan":1,"kodOblupr":15,"oblBezb":0,"kodPlace":16,"nPlace":"Полтавська"
,"typeCity":"м.","nameCity":"Полтава","location":"1-й поверх, від центрального
входу, зліва","dtPlace":1522184400000,"ourKod":23119,"fullname":"Відділення №8
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ \"ЛЕВ
КАПІТАЛ\"","kodEdrpou":41026140,"inbankKod":"HB515804116HSG000000","adress":"вул
. Раїси Кириченко, буд.
84","typeUch":11,"nStan":"Нормальний","dtOpen":1522962000000},{"parent":20691,"n
umGbG":"HB5","nameStat":"ВД3 ТОВ ЛЕВ
КАПІТАЛ","stan":1,"kodOblupr":15,"oblBezb":0,"kodPlace":20,"nPlace":"Харківська"
,"typeCity":"м.","nameCity":"Харків","dtPlace":1522875600000,"ourKod":23144,"ful
lname":"Відділення №3 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ \"ЛЕВ
КАПІТАЛ\"","kodEdrpou":41026161,"inbankKod":"HB515804120HS5000000","adress":"вул
. Пушкінська, 64","typeUch":11,"nStan":"Нормальний","dtOpen":1524430800000}]

