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1. Точка входу 

(для відображення інформації про банки та їх відокремлених підрозділів) 
   

GET XML:   https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch    

GET JSON:   https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch?json    

 

Результат - актуальні дані щодо банків та їх відокремлених підрозділів на поточну дату.    
 

Приклади:   

1) XML:   
  

<BANKBRANCH> 

<ROW> 

<GLMFO>300012</GLMFO> 

<N_GOL>ПАТ "Промінвестбанк"</N_GOL> 

<NAME_E> 

<![CDATA[ Public stock company "Joint-Stock Commercial Industrial & Investment Bank" (скорочена назва - 

PSC Prominvestbank) ]]> 

</NAME_E> 

<KOD_EDRPOU>00039002</KOD_EDRPOU> 

<SHORTNAME>ПАТ "Промінвестбанк"</SHORTNAME> 

<FULLNAME>Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний 

банк"</FULLNAME> 

<NKB>003</NKB> 

<TYP>0</TYP> 

<KU>26</KU> 

<N_OBL>м.Київ</N_OBL> 

<DEPCODE> </DEPCODE> 

<P_IND>01001</P_IND> 

<TNP>м.</TNP> 

<NP>Київ</NP> 

<ADRESS>вул. Малопідвальна, 8</ADRESS> 

<KODT>044</KODT> 

<TELEFON> </TELEFON> 

<KSTAN>1</KSTAN> 

<N_STAN>Нормальний</N_STAN> 

<D_STAN> </D_STAN> 

<D_OPEN>26.08.1992</D_OPEN> 

<D_CLOSE> </D_CLOSE> 

<STAN_GOL>1</STAN_GOL> 

<NSTAN_GOL>Нормальний</NSTAN_GOL> 

<MFO>300012</MFO> 

<IDNBU>300012</IDNBU> 

<UNIQ_NUM> </UNIQ_NUM> 

<ID_NBU_PARENT> </ID_NBU_PARENT> 

</ROW> 

<ROW> 

<GLMFO>300012</GLMFO> 

<N_GOL>ПАТ "Промінвестбанк"</N_GOL> 

<NAME_E> </NAME_E> 

<KOD_EDRPOU> </KOD_EDRPOU> 

<SHORTNAME>Лівобережне відділення ПАТ "Промінвестбанк" в м.Київ</SHORTNAME> 

<FULLNAME>Лівобережне відділення ПАТ "Промінвестбанк" в м.Київ</FULLNAME> 

<NKB>003</NKB> 

<TYP>2</TYP> 

<KU>26</KU> 

<N_OBL>м.Київ</N_OBL> 

<DEPCODE>00326804226347260020</DEPCODE> 

https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch
https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch
https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch
https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch
https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch
https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch?json
https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch?json
https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch?json
https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch?json
https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch?json
https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch?json
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<P_IND>02125</P_IND> 

<TNP>м.</TNP> 

<NP>Київ</NP> 

<ADRESS>бульвар Перова, 28</ADRESS> 

<KODT>044</KODT> 

<TELEFON>540-31-31, 540-87-29</TELEFON> 

<KSTAN>1</KSTAN> 

<N_STAN>Нормальний</N_STAN> 

<D_STAN> </D_STAN> 

<D_OPEN>11.07.2011</D_OPEN> 

<D_CLOSE> </D_CLOSE> 

<STAN_GOL>1</STAN_GOL> 

<NSTAN_GOL>Нормальний</NSTAN_GOL> 

<MFO>300012</MFO> 

<IDNBU>8BG5MQ</IDNBU> 

<UNIQ_NUM>00326804226347260020</UNIQ_NUM> 

<ID_NBU_PARENT>300012</ID_NBU_PARENT> 

</ROW> 

….    
</BANKBRANCH>    

    

2) JSON:     
[     

{  

    "GLMFO": 300012, 

    "N_GOL": "ПАТ \"Промінвестбанк\"", 

    "NAME_E": "Public stock company \"Joint-Stock Commercial Industrial & Investment Bank\" (скорочена назва - PSC 

Prominvestbank)", 

    "KOD_EDRPOU": "00039002", 

    "SHORTNAME": "ПАТ \"Промінвестбанк\"", 

    "FULLNAME": "Публічне акціонерне товариство \"Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний 

банк\"", 

    "NKB": "003", 

    "TYP": "0", 

    "KU": "26", 

    "N_OBL": "м.Київ", 

    "DEPCODE": null, 

    "P_IND": "01001", 

    "TNP": "м.", 

    "NP": "Київ", 

    "ADRESS": "вул. Малопідвальна, 8", 

    "KODT": "044", 

    "TELEFON": null, 

    "KSTAN": "1", 

    "N_STAN": "Нормальний", 

    "D_STAN": null, 

    "D_OPEN": "26.08.1992", 

    "D_CLOSE": null, 

    "STAN_GOL": "1", 

    "NSTAN_GOL": "Нормальний", 

    "MFO": 300012, 

    "IDNBU": "300012", 

    "UNIQ_NUM": null, 

    "ID_NBU_PARENT": null 

  }, 

  {  

    "GLMFO": 300012, 

    "N_GOL": "ПАТ \"Промінвестбанк\"", 

    "NAME_E": null, 

    "KOD_EDRPOU": null, 
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    "SHORTNAME": "Лівобережне відділення ПАТ \"Промінвестбанк\" в м.Київ", 

    "FULLNAME": "Лівобережне відділення ПАТ \"Промінвестбанк\" в м.Київ", 

    "NKB": "003", 

    "TYP": "2", 

    "KU": "26", 

    "N_OBL": "м.Київ", 

    "DEPCODE": "00326804226347260020", 

    "P_IND": "02125", 

    "TNP": "м.", 

    "NP": "Київ", 

    "ADRESS": "бульвар Перова, 28", 

    "KODT": "044", 

    "TELEFON": "540-31-31, 540-87-29", 

    "KSTAN": "1", 

    "N_STAN": "Нормальний", 

    "D_STAN": null, 

    "D_OPEN": "11.07.2011", 

    "D_CLOSE": null, 

    "STAN_GOL": "1", 

    "NSTAN_GOL": "Нормальний", 

    "MFO": 300012, 

    "IDNBU": "8BG5MQ", 

    "UNIQ_NUM": "00326804226347260020", 

    "ID_NBU_PARENT": "300012" 

  } 

,{ ….     

}  ]    
 

2. Точка входу 

(для відображення розширеної інформації про банки, які мають банківську ліцензію із 

зазначенням даних про банківські ліцензії1) 

 

GET XML:   https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch_glbank 

GET JSON:   https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch_glbank?json  

 

Результат - актуальні дані щодо всіх банків на поточну дату.    
    
Приклади:   

1) XML:   
 

</BANKBRANCH>    

<ROW> 

<GLMFO>300012</GLMFO> 

<NAME_E> 

<![CDATA[ Public stock company "Joint-Stock Commercial Industrial & Investment Bank" (скорочена назва - 

PSC Prominvestbank) ]]> 

</NAME_E> 

<KOD_EDRPOU>00039002</KOD_EDRPOU> 

<SHORTNAME>ПАТ "Промінвестбанк"</SHORTNAME> 

<FULLNAME>Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний 

банк"</FULLNAME> 

<NKB>003</NKB> 

<TYP>0</TYP> 

<KU>26</KU> 

                                                                   
1 банківська ліцензія - запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку 

на здійснення банківської діяльності (стаття 2 Закону України “Про банки і банківську діяльність”). 

https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch_glbank
https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch_glbank?json
https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch_glbank?json
https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch?json
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<N_OBL>м.Київ</N_OBL> 

<OBL_UR>26</OBL_UR> 

<N_OBL_UR>м.Київ</N_OBL_UR> 

<P_IND>01001</P_IND> 

<TNP>м.</TNP> 

<NP>Київ</NP> 

<ADRESS>вул. Малопідвальна, 8</ADRESS> 

<KODT>044</KODT> 

<TELEFON> </TELEFON> 

<KSTAN>1</KSTAN> 

<N_STAN>Нормальний</N_STAN> 

<D_STAN> </D_STAN> 

<D_OPEN>26.08.1992</D_OPEN> 

<D_CLOSE> </D_CLOSE> 

<IDNBU>300012</IDNBU> 

<NUM_LIC>1</NUM_LIC> 

<DT_GRAND_LIC>22.06.2012</DT_GRAND_LIC> 

<PR_LIC>1</PR_LIC> 

<N_PR_LIC>чинна банківська ліцензія</N_PR_LIC> 

<DT_LIC>05.08.2021</DT_LIC> 

</ROW> 

<ROW> 

<GLMFO>300119</GLMFO> 

<NAME_E>JOINT STOCK COMPANY "BANK ALLIANCE" (скорочена назва - JSC "BANK 

ALLIANCE")</NAME_E> 

<KOD_EDRPOU>14360506</KOD_EDRPOU> 

<SHORTNAME>АТ "БАНК АЛЬЯНС"</SHORTNAME> 

<FULLNAME>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС"</FULLNAME> 

<NKB>029</NKB> 

<TYP>0</TYP> 

<KU>26</KU> 

<N_OBL>м.Київ</N_OBL> 

<OBL_UR>26</OBL_UR> 

<N_OBL_UR>м.Київ</N_OBL_UR> 

<P_IND>04053</P_IND> 

<TNP>м.</TNP> 

<NP>Київ</NP> 

<ADRESS>вулиця Січових Стрільців, будинок 50</ADRESS> 

<KODT> </KODT> 

<TELEFON>4124285</TELEFON> 

<KSTAN>1</KSTAN> 

<N_STAN>Нормальний</N_STAN> 

<D_STAN> </D_STAN> 

<D_OPEN>10.03.1992</D_OPEN> 

<D_CLOSE> </D_CLOSE> 

<IDNBU>300119</IDNBU> 

<NUM_LIC>97</NUM_LIC> 

<DT_GRAND_LIC>17.11.2011</DT_GRAND_LIC> 

<PR_LIC>1</PR_LIC> 

<N_PR_LIC>чинна банківська ліцензія</N_PR_LIC> 

<DT_LIC>05.08.2021</DT_LIC> 

</ROW> 

<ROW> 

</BANKBRANCH>    

  

2) JSON:     
[     

{  

    "GLMFO": 300012, 
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    "NAME_E": "Public stock company \"Joint-Stock Commercial Industrial & Investment Bank\" (скорочена назва - PSC 

Prominvestbank)", 

    "KOD_EDRPOU": "00039002", 

    "SHORTNAME": "ПАТ \"Промінвестбанк\"", 

    "FULLNAME": "Публічне акціонерне товариство \"Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний 

банк\"", 

    "NKB": "003", 

    "TYP": "0", 

    "KU": "26", 

    "N_OBL": "м.Київ", 

    "OBL_UR": "26", 

    "N_OBL_UR": "м.Київ", 

    "P_IND": "01001", 

    "TNP": "м.", 

    "NP": "Київ", 

    "ADRESS": "вул. Малопідвальна, 8", 

    "KODT": "044", 

    "TELEFON": null, 

    "KSTAN": "1", 

    "N_STAN": "Нормальний", 

    "D_STAN": null, 

    "D_OPEN": "26.08.1992", 

    "D_CLOSE": null, 

    "IDNBU": "300012", 

    "NUM_LIC": 1, 

    "DT_GRAND_LIC": "22.06.2012", 

    "PR_LIC": 1, 

    "N_PR_LIC": "чинна банківська ліцензія", 

    "DT_LIC": "05.08.2021" 

  }, 

  {  

    "GLMFO": 300119, 

    "NAME_E": "JOINT STOCK COMPANY \"BANK ALLIANCE\" (скорочена назва - JSC \"BANK ALLIANCE\")", 

    "KOD_EDRPOU": "14360506", 

    "SHORTNAME": "АТ \"БАНК АЛЬЯНС\"", 

    "FULLNAME": "АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО \"БАНК АЛЬЯНС\"", 

    "NKB": "029", 

    "TYP": "0", 

    "KU": "26", 

    "N_OBL": "м.Київ", 

    "OBL_UR": "26", 

    "N_OBL_UR": "м.Київ", 

    "P_IND": "04053", 

    "TNP": "м.", 

    "NP": "Київ", 

    "ADRESS": "вулиця Січових Стрільців, будинок 50", 

    "KODT": null, 

    "TELEFON": "4124285", 

    "KSTAN": "1", 

    "N_STAN": "Нормальний", 

    "D_STAN": null, 

    "D_OPEN": "10.03.1992", 

    "D_CLOSE": null, 

    "IDNBU": "300119", 

    "NUM_LIC": 97, 

    "DT_GRAND_LIC": "17.11.2011", 

    "PR_LIC": 1, 

    "N_PR_LIC": "чинна банківська ліцензія", 

    "DT_LIC": "05.08.2021" 

  }, 

]    
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Також дане API дозволяє отримати дані щодо визначеного банку, який має банківську 

ліцензію, на поточну дату, для цього необхідно зазначити параметр “GLMFO”=“код банку 

(МФО)”. 
    

GET XML: https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch_glbank?glmfo=300335 

GET JSON:  https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch_glbank?glmfo=300335&json.  

    

 

3. Точка входу 

(для відображення інформації щодо всіх відокремлених підрозділів визначеного банку, 

зазначивши параметр “GLMFO”=“код банку (МФО)”) 

 

GET XML: https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch?glmfo=300335  

GET JSON: https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch?glmfo=300335&json   
 

Приклад: результат - актуальні дані щодо відокремлених підрозділів визначеного банку з 

зазначенням параметру “Код банку (МФО)” = “300335” на поточну дату. 
 

1) XML: 

  

<BANKBRANCH> 

<ROW> 

<GLMFO>300335</GLMFO> 

<N_GOL>АТ "Райффайзен Банк"</N_GOL> 

<NAME_E>Raiffeisen Bank Joint Stock Company (скорочена назва - Raiffeisen Bank JSC)</NAME_E> 

<KOD_EDRPOU>14305909</KOD_EDRPOU> 

<SHORTNAME>АТ "Райффайзен Банк"</SHORTNAME> 

<FULLNAME>Акціонерне товариство "Райффайзен Банк"</FULLNAME> 

<NKB>036</NKB> 

<TYP>0</TYP> 

<KU>26</KU> 

<N_OBL>м.Київ</N_OBL> 

<DEPCODE>03626804026731000000</DEPCODE> 

<P_IND>01011</P_IND> 

<TNP>м.</TNP> 

<NP>Київ</NP> 

<ADRESS>вулиця Лєскова, буд. 9</ADRESS> 

<KODT> </KODT> 

<TELEFON> </TELEFON> 

<KSTAN>1</KSTAN> 

<N_STAN>Нормальний</N_STAN> 

<D_STAN> </D_STAN> 

<D_OPEN>27.03.1992</D_OPEN> 

<D_CLOSE> </D_CLOSE> 

<STAN_GOL>1</STAN_GOL> 

<NSTAN_GOL>Нормальний</NSTAN_GOL> 

<MFO>300335</MFO> 

<IDNBU>300335</IDNBU> 

<UNIQ_NUM> </UNIQ_NUM> 

<ID_NBU_PARENT> </ID_NBU_PARENT> 

</ROW> 

<ROW> 

<GLMFO>300335</GLMFO> 

<N_GOL>АТ "Райффайзен Банк"</N_GOL> 

<NAME_E> </NAME_E> 

<KOD_EDRPOU>23876031</KOD_EDRPOU> 

https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch_glbank?glmfo=300335
https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch_glbank?glmfo=300335&json
https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch?glmfo=300335
https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch?glmfo=300335&jso
https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch?glmfo=300335&jso
https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch?glmfo=300335&json
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<SHORTNAME>Одеська обласна дирекція АТ "Райффайзен Банк"</SHORTNAME> 

<FULLNAME>Одеська обласна дирекція Акціонерного товариства "Райффайзен Банк"</FULLNAME> 

<NKB>036</NKB> 

<TYP>1</TYP> 

<KU>15</KU> 

<N_OBL>Одеська область</N_OBL> 

<DEPCODE>03626804115737000000</DEPCODE> 

<P_IND>65045</P_IND> 

<TNP>м.</TNP> 

<NP>Одеса</NP> 

<ADRESS>вул. Велика Арнаутська, 72/74</ADRESS> 

<KODT>048</KODT> 

<TELEFON>239-20-00</TELEFON> 

<KSTAN>1</KSTAN> 

<N_STAN>Нормальний</N_STAN> 

<D_STAN> </D_STAN> 

<D_OPEN>12.08.1996</D_OPEN> 

<D_CLOSE> </D_CLOSE> 

<STAN_GOL>1</STAN_GOL> 

<NSTAN_GOL>Нормальний</NSTAN_GOL> 

<MFO>328351</MFO> 

<IDNBU>328351</IDNBU> 

<UNIQ_NUM> </UNIQ_NUM> 

<ID_NBU_PARENT>300335</ID_NBU_PARENT> 

</ROW> 

…. 
</BANKBRANCH> 

   

2) JSON:  

[  

{  

 "GLMFO": 300335, 

 "N_GOL": "АТ \"Райффайзен Банк\"", 

 "NAME_E": "Raiffeisen Bank Joint Stock Company (скорочена назва - Raiffeisen Bank JSC)", 

 "KOD_EDRPOU": "14305909", 

 "SHORTNAME": "АТ \"Райффайзен Банк\"", 

 "FULLNAME": "Акціонерне товариство \"Райффайзен Банк\"", 

 "NKB": "036", 

 "TYP": "0", 

 "KU": "26", 

 "N_OBL": "м.Київ", 

 "DEPCODE": "03626804026731000000", 

 "P_IND": "01011", 

 "TNP": "м.", 

 "NP": "Київ", 

 "ADRESS": "вулиця Лєскова, буд. 9", 

 "KODT": null, 

 "TELEFON": null, 

 "KSTAN": "1", 

 "N_STAN": "Нормальний", 

 "D_STAN": null, 

 "D_OPEN": "27.03.1992", 

 "D_CLOSE": null, 

 "STAN_GOL": "1", 

 "NSTAN_GOL": "Нормальний", 

 "MFO": 300335, 

 "IDNBU": "300335", 

 "UNIQ_NUM": null, 

 "ID_NBU_PARENT": null 

  }, 
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  {  

 "GLMFO": 300335, 

 "N_GOL": "АТ \"Райффайзен Банк\"", 

 "NAME_E": null, 

 "KOD_EDRPOU": "23876031", 

 "SHORTNAME": "Одеська обласна дирекція АТ \"Райффайзен Банк\"", 

 "FULLNAME": "Одеська обласна дирекція Акціонерного товариства \"Райффайзен Банк\"", 

 "NKB": "036", 

 "TYP": "1", 

 "KU": "15", 

 "N_OBL": "Одеська область", 

 "DEPCODE": "03626804115737000000", 

 "P_IND": "65045", 

 "TNP": "м.", 

 "NP": "Одеса", 

 "ADRESS": "вул. Велика Арнаутська, 72/74", 

 "KODT": "048", 

 "TELEFON": "239-20-00", 

 "KSTAN": "1", 

 "N_STAN": "Нормальний", 

 "D_STAN": null, 

 "D_OPEN": "12.08.1996", 

 "D_CLOSE": null, 

 "STAN_GOL": "1", 

 "NSTAN_GOL": "Нормальний", 

 "MFO": 328351, 

 "IDNBU": "328351", 

 "UNIQ_NUM": null, 

 "ID_NBU_PARENT": "300335" 

  }, 

] 

 

4. Точка входу 

(для відображення інформації за окремим типом підрозділу визначеного банку) 

 

API дозволяє отримати дані за окремим типом підрозділу визначеного банку, зазначивши 

наступні параметри: 

- “GLMFO” = значення коду банку (МФО); 

- “typ” = значення коду типу підрозділу. 

Типи підрозділів (typ) 

typ НАЗВА 

0 банк 

1 філія на території України 

2 відділення 

3 представництво на території України 

5 філія за межами України 

6 представництво за межами України 

 

GET XML:   https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch?glmfo=300465&typ=1  

GET JSON: https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch?glmfo=300465&typ=1&json  

https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch?glmfo=300465&typ=1
https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch?glmfo=300465&typ=1
https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch?glmfo=300465&typ=1
https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch?glmfo=300465&typ=1&json
https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch?glmfo=300465&typ=1&json
https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch?glmfo=300465&typ=1&json
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Приклад: результат - актуальні дані щодо філій на території України визначеного банку з 

зазначенням параметру “Код банку (МФО)” = 300465 на поточну дату. 
 

1) XML: 

<BANKBRANCH> 

<ROW> 

<GLMFO>300465</GLMFO> 

<N_GOL>АТ "ОЩАДБАНК"</N_GOL> 

<NAME_E> </NAME_E> 

<KOD_EDRPOU>02766367</KOD_EDRPOU> 

<SHORTNAME>Філія - Херсонське обласне управління АТ "Ощадбанк"</SHORTNAME> 

<FULLNAME>Філія - Херсонське обласне управління акціонерного товариства "Державний ощадний банк 

України"</FULLNAME> 

<NKB>006</NKB> 

<TYP>1</TYP> 

<KU>21</KU> 

<N_OBL>Херсонська область</N_OBL> 

<DEPCODE>00626804121603000000</DEPCODE> 

<P_IND>73000</P_IND> 

<TNP>м.</TNP> 

<NP>Херсон</NP> 

<ADRESS>вул. Суворова, 26</ADRESS> 

<KODT>0552</KODT> 

<TELEFON>414-350</TELEFON> 

<KSTAN>1</KSTAN> 

<N_STAN>Нормальний</N_STAN> 

<D_STAN> </D_STAN> 

<D_OPEN>02.01.1992</D_OPEN> 

<D_CLOSE> </D_CLOSE> 

<STAN_GOL>1</STAN_GOL> 

<NSTAN_GOL>Нормальний</NSTAN_GOL> 

<MFO>352457</MFO> 

<IDNBU>352457</IDNBU> 

<UNIQ_NUM> </UNIQ_NUM> 

<ID_NBU_PARENT>300465</ID_NBU_PARENT> 

</ROW> 

<ROW> 

<GLMFO>300465</GLMFO> 

<N_GOL>АТ "ОЩАДБАНК"</N_GOL> 

<NAME_E> </NAME_E> 

<KOD_EDRPOU>09326464</KOD_EDRPOU> 

<SHORTNAME>Філія - Миколаївське обласне управління АТ "Ощадбанк"</SHORTNAME> 

<FULLNAME>Філія - Миколаївське обласне управління акціонерного товариства "Державний ощадний банк 

України"</FULLNAME> 

<NKB>006</NKB> 

<TYP>1</TYP> 

<KU>14</KU> 

<N_OBL>Миколаївська область</N_OBL> 

<DEPCODE>00626804114607000000</DEPCODE> 

<P_IND>54028</P_IND> 

<TNP>м.</TNP> 

<NP>Миколаїв</NP> 

<ADRESS>Херсонське Шосе, буд. 50</ADRESS> 

<KODT>0512</KODT> 

<TELEFON>556290</TELEFON> 

<KSTAN>1</KSTAN> 

<N_STAN>Нормальний</N_STAN> 

<D_STAN> </D_STAN> 
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<D_OPEN>02.01.1992</D_OPEN> 

<D_CLOSE> </D_CLOSE> 

<STAN_GOL>1</STAN_GOL> 

<NSTAN_GOL>Нормальний</NSTAN_GOL> 

<MFO>326461</MFO> 

<IDNBU>326461</IDNBU> 

<UNIQ_NUM> </UNIQ_NUM> 

<ID_NBU_PARENT>300465</ID_NBU_PARENT> 

</ROW> 

…. 
</BANKBRANCH> 

 

2) JSON:  

[  

{  

 "GLMFO": 300465, 

 "N_GOL": "АТ \"ОЩАДБАНК\"", 

 "NAME_E": null, 

 "KOD_EDRPOU": "02766367", 

 "SHORTNAME": "Філія - Херсонське обласне управління АТ \"Ощадбанк\"", 

 "FULLNAME": "Філія - Херсонське обласне управління акціонерного товариства \"Державний ощадний банк 

України\"", 

 "NKB": "006", 

 "TYP": "1", 

 "KU": "21", 

 "N_OBL": "Херсонська область", 

 "DEPCODE": "00626804121603000000", 

 "P_IND": "73000", 

 "TNP": "м.", 

 "NP": "Херсон", 

 "ADRESS": "вул. Суворова, 26", 

 "KODT": "0552", 

 "TELEFON": "414-350", 

 "KSTAN": "1", 

 "N_STAN": "Нормальний", 

 "D_STAN": null, 

 "D_OPEN": "02.01.1992", 

 "D_CLOSE": null, 

 "STAN_GOL": "1", 

 "NSTAN_GOL": "Нормальний", 

 "MFO": 352457, 

 "IDNBU": "352457", 

 "UNIQ_NUM": null, 

 "ID_NBU_PARENT": "300465" 

  }, 

  {  

 "GLMFO": 300465, 

 "N_GOL": "АТ \"ОЩАДБАНК\"", 

 "NAME_E": null, 

 "KOD_EDRPOU": "09326464", 

 "SHORTNAME": "Філія - Миколаївське обласне управління АТ \"Ощадбанк\"", 

 "FULLNAME": "Філія - Миколаївське обласне управління акціонерного товариства \"Державний ощадний банк 

України\"", 

 "NKB": "006", 

 "TYP": "1", 

 "KU": "14", 

 "N_OBL": "Миколаївська область", 

 "DEPCODE": "00626804114607000000", 

 "P_IND": "54028", 

 "TNP": "м.", 
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 "NP": "Миколаїв", 

 "ADRESS": "Херсонське Шосе, буд. 50", 

 "KODT": "0512", 

 "TELEFON": "556290", 

 "KSTAN": "1", 

 "N_STAN": "Нормальний", 

 "D_STAN": null, 

 "D_OPEN": "02.01.1992", 

 "D_CLOSE": null, 

 "STAN_GOL": "1", 

 "NSTAN_GOL": "Нормальний", 

 "MFO": 326461, 

 "IDNBU": "326461", 

 "UNIQ_NUM": null, 

 "ID_NBU_PARENT": "300465" 

  }, 

] 

5. Точка входу 

(для відображення інформації за окремим типом підрозділу всіх банків) 

 

Для цього необхідно в параметрі “typ” = зазначити код необхідного типу підрозділу. 
 

GET XML:   https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch?typ=0  

GET JSON:   https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch?typ=0&json  
 

Результат - актуальні дані щодо зазначеного типу підрозділу за всіма банками на поточну дату.   
 

Приклади:  
 

1) XML: 

  

<BANKBRANCH> 

<ROW> 

<GLMFO>300012</GLMFO> 

<N_GOL>ПАТ "Промінвестбанк"</N_GOL> 

<NAME_E> 

<![CDATA[ Public stock company "Joint-Stock Commercial Industrial & Investment Bank" (скорочена назва - 

PSC Prominvestbank) ]]> 

</NAME_E> 

<KOD_EDRPOU>00039002</KOD_EDRPOU> 

<SHORTNAME>ПАТ "Промінвестбанк"</SHORTNAME> 

<FULLNAME>Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний 

банк"</FULLNAME> 

<NKB>003</NKB> 

<TYP>0</TYP> 

<KU>26</KU> 

<N_OBL>м.Київ</N_OBL> 

<DEPCODE> </DEPCODE> 

<P_IND>01001</P_IND> 

<TNP>м.</TNP> 

<NP>Київ</NP> 

<ADRESS>вул. Малопідвальна, 8</ADRESS> 

<KODT>044</KODT> 

<TELEFON> </TELEFON> 

<KSTAN>1</KSTAN> 

<N_STAN>Нормальний</N_STAN> 

<D_STAN> </D_STAN> 

<D_OPEN>26.08.1992</D_OPEN> 

https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch?typ=0
https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch?typ=0
https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch?typ=0
https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch?typ=0&js
https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch?typ=0&js
https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch?typ=0&json
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<D_CLOSE> </D_CLOSE> 

<STAN_GOL>1</STAN_GOL> 

<NSTAN_GOL>Нормальний</NSTAN_GOL> 

<MFO>300012</MFO> 

<IDNBU>300012</IDNBU> 

<UNIQ_NUM> </UNIQ_NUM> 

<ID_NBU_PARENT> </ID_NBU_PARENT> 

</ROW> 

<ROW> 

<GLMFO>300119</GLMFO> 

<N_GOL>АТ "БАНК АЛЬЯНС"</N_GOL> 

<NAME_E>JOINT STOCK COMPANY "BANK ALLIANCE" (скорочена назва - JSC "BANK 

ALLIANCE")</NAME_E> 

<KOD_EDRPOU>14360506</KOD_EDRPOU> 

<SHORTNAME>АТ "БАНК АЛЬЯНС"</SHORTNAME> 

<FULLNAME>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС"</FULLNAME> 

<NKB>029</NKB> 

<TYP>0</TYP> 

<KU>26</KU> 

<N_OBL>м.Київ</N_OBL> 

<DEPCODE>02926804026722000000</DEPCODE> 

<P_IND>04053</P_IND> 

<TNP>м.</TNP> 

<NP>Київ</NP> 

<ADRESS>вулиця Січових Стрільців, будинок 50</ADRESS> 

<KODT> </KODT> 

<TELEFON>4124285</TELEFON> 

<KSTAN>1</KSTAN> 

<N_STAN>Нормальний</N_STAN> 

<D_STAN> </D_STAN> 

<D_OPEN>10.03.1992</D_OPEN> 

<D_CLOSE> </D_CLOSE> 

<STAN_GOL>1</STAN_GOL> 

<NSTAN_GOL>Нормальний</NSTAN_GOL> 

<MFO>300119</MFO> 

<IDNBU>300119</IDNBU> 

<UNIQ_NUM> </UNIQ_NUM> 

<ID_NBU_PARENT> </ID_NBU_PARENT> 

</ROW> 

…. 

</BANKBRANCH> 

 

2) JSON:  

[  

{"GLMFO": 300012, 

 "N_GOL": "ПАТ \"Промінвестбанк\"", 

 "NAME_E": "Public stock company \"Joint-Stock Commercial Industrial & Investment Bank\" (скорочена назва - PSC 

Prominvestbank)", 

 "KOD_EDRPOU": "00039002", 

 "SHORTNAME": "ПАТ \"Промінвестбанк\"", 

 "FULLNAME": "Публічне акціонерне товариство \"Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк\"", 

 "NKB": "003", 

 "TYP": "0", 

 "KU": "26", 

 "N_OBL": "м.Київ", 

 "DEPCODE": null, 

 "P_IND": "01001", 

 "TNP": "м.", 

 "NP": "Київ", 
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 "ADRESS": "вул. Малопідвальна, 8", 

 "KODT": "044", 

 "TELEFON": null, 

 "KSTAN": "1", 

 "N_STAN": "Нормальний", 

 "D_STAN": null, 

 "D_OPEN": "26.08.1992", 

 "D_CLOSE": null, 

 "STAN_GOL": "1", 

 "NSTAN_GOL": "Нормальний", 

 "MFO": 300012, 

 "IDNBU": "300012", 

 "UNIQ_NUM": null, 

 "ID_NBU_PARENT": null 

  }, 

  {  

 "GLMFO": 300119, 

 "N_GOL": "АТ \"БАНК АЛЬЯНС\"", 

 "NAME_E": "JOINT STOCK COMPANY \"BANK ALLIANCE\" (скорочена назва - JSC \"BANK ALLIANCE\")", 

 "KOD_EDRPOU": "14360506", 

 "SHORTNAME": "АТ \"БАНК АЛЬЯНС\"", 

 "FULLNAME": "АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО \"БАНК АЛЬЯНС\"", 

 "NKB": "029", 

 "TYP": "0", 

 "KU": "26", 

 "N_OBL": "м.Київ", 

 "DEPCODE": "02926804026722000000", 

 "P_IND": "04053", 

 "TNP": "м.", 

 "NP": "Київ", 

 "ADRESS": "вулиця Січових Стрільців, будинок 50", 

 "KODT": null, 

 "TELEFON": "4124285", 

 "KSTAN": "1", 

 "N_STAN": "Нормальний", 

 "D_STAN": null, 

 "D_OPEN": "10.03.1992", 

 "D_CLOSE": null, 

 "STAN_GOL": "1", 

 "NSTAN_GOL": "Нормальний", 

 "MFO": 300119, 

 "IDNBU": "300119", 

 "UNIQ_NUM": null, 

 "ID_NBU_PARENT": null 

  }, 

] 


