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Пресс-релиз 

 
ДБ АО «Сбербанк» открыл новый офис в г. Хромтау 

 
Новое отделение ДБ АО «Сбербанк» в международном формате открылось в г. 

Хромтау по адресу ул.Айтеке би, 45. Поздравить коллег и презентовать деловым 
кругам города и Актюбинской области отделение Сбербанка приехал Заместитель 
Председателя Правления А.Е. Пономарев, руководители структурных подразделений 
Центрального офиса. Торжественную церемонию открытия также посетили Аким 
Хромтауского района А. К. Усмангалиев, Аким г. Хромтау – С.И.Истлеув, Директор 
Актюбинского филиала Национального Банка – Ж..Ш. Жандавлетов. 
 «Хромтау давно известен за пределами страны как город стратегического 
значения, на территории которого находится Донской горно-обогатительный комбинат 
– один из лидеров горнодобывающей промышленности Казахстана и входящий в 
состав ТНК «Казхром». Это предприятие является одним из крупнейших в мире по 
добыче и обогащению хромовой руды. И открытие здесь нашего отделения, 
работающего в новом формате стратегический важный шаг, как для Сбербанка в 
целом, так и для  Актюбинского  филиала», - отметил в своем приветствии Заместитель 
Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк» А.Е. Пономарев. 
 Филиал Банка в городе Актобе – центре  развития бизнеса и экономики северо-
западной части Казахстана был открыт в 2005 году в числе первых на территории 
республики. На сегодняшний день шесть структурных подразделений филиала 
оказывают предприятиям и жителям города Актобе и Хромтау весь спектр банковских 
услуг, в их числе расчетно-кассовое обслуживание, документарные операции, 
кредитование, обслуживание зарплатных проектов и платежных карточек, переводные 
и обменные операции, депозиты в тенге, рублях и иностранной валюте. На 
обслуживании в филиале находятся более 600 юридических и 2 457 физических лиц, и 
это число постоянно растет.  - Как  клиентоориентированный банк, который дорожит 
своим добрым именем и партнерами, мы стремимся предлагать выгодные программы 
сотрудничества и постоянно улучшать качество обслуживания, - отмечает Заместитель 
Председателя Правления А.Е. Пономарев. - Офис в Хромтау отвечает самым 
современным стандартам банковского обслуживания: просторный и уютный 
операционный зал, комфортные зоны для клиентов и, главное, быстрое и качественное  
предоставление  услуг. И хочу отметить, что Сбербанк – это стабильный в своем 
развитии финансовый институт и  идеальный партнер для развития экономики 
регионов.   
 ДБ АО «Сбербанк» вносит значительный вклад в развитие экономики 
Республики Казахстан. Кредитный портфель Сбербанка на 100% размещен внутри 
республики, причем 95% этих средств выданы исключительно казахстанским 
хозяйствующим субъектам. Банк является активным участником государственных 
программ ФРП «Даму», «Дорожная карта бизнеса 2020» - в 2010 году в рамках 
программы в банк было подано 22 заявки, и них реализовано 8 заявок на общую сумму 
проектов свыше 4,9 млрд.тенге.  



 В целом, в  2010 году инвестиции ДБ АО «Сбербанк» в реальный сектор 
экономики Казахстана составили 218 миллиардов 475 миллионов тенге, за все время 
работы - 419 миллиардов 870 миллионов тенге.  
 На сегодняшний день казахстанский «Сбербанк» является самым динамично 
развивающимся банком на территории республики (Награда Экономического форума 
«Эксперт 100 Казахстан» в ноябре 2010г.). Профессионализм сотрудников, 
многолетние традиции, опыт, доверие клиентов и партнеров позволяют Сбербанку 
уверенно смотреть в будущее и достигать поставленных целей. 
  
Справочно: 
 На 1  апреля  2011 года активы ДБ АО «Сбербанк» выросли на  52,0%  и 
составили   340,0 млрд. тенге против  223,7  млрд. тенге на 1 апреля 2010 года. Вклады 
юридических лиц выросли на  88,0% и составили  227,7  млрд. тенге против  121,1  млрд. 
тенге на 1  апреля  2010 года. Кредиты клиентам выросли на  73,1 % и составили  196,9 
млрд.тенге против  113,8  млрд.тенге на 1 апреля  2010 года. По состоянию на 1 апреля  2011 
года собственный капитал составил  42,3  млрд. тенге, чистая прибыль банка –
   1,1 млрд .тенге.      
 На сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк» имеет филиальную сеть, состоящую из 105 
структурных подразделений, 13 из которых - являются филиалами. Центральный офис Банка 
находится в г.Алматы. 
  
Дополнительная информация: 
Филиал ДБ АО «Сбербанк»  
г. Актобе, ул. 101 Стрелковой бригады, 10Б/10В, тел.: 522-881, 516-032 
Сеть структурных подразделений филиала: 
 – УДО-2 «Жилгородок» – г.Актобе, пр. Абилкайыр хана,1, тел.:53-10-07, 53-10-08 
 – ЦОФЛ «На Абилкайыр хана» – г.Актобе, пр. Абилкайыр хана,78,  
   тел.:52-12-10, 51-85-31 
 – ДОСПФЛ-4 «Старый город»  –  г.Актобе, ул. Шернияза, 51; тел.:22-19-87, 24-36-73 
 – ОКВКУ-7 «ЦОН»  – г.Актобе, ул. Тургенева, 109, тел.:56-41-77 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 



«Жинақ банкі» АҚ ЕБ Хромтау қаласында жаңа офис ашты 
 

          «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-нің халықаралық тұрпаттағы жаңа офисі Хромтау 
қаласында Айтеке би көшесі, 45 мекенжайында ашылды. Əріптестерді құттықтауға 
жəне «Жинақ банкінің» жаңа бөлімшесін Ақтөбе қаласы мен облыстың іскер 
адамдарына тұсауын кесуге Басқарма Төрағасының орынбасары А.Е. Пономарев, 
Орталық офистің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары келді. Салтанатты ашылу 
рəсіміне, сонымен қатар Хромтау ауданының əкімі А.К. Усмангалиев, Хромтау 
қаласының əкімі                С.И. Истлеув, Ұлттық Банктің Ақтөбе қаласындағы 
филиалының директоры                 Ж.Ш. Жандавлетов те қатысты. 
         «Хромтау қаласы, аймағында Қазақстанның тау-кен өнеркəсібінің көшбасшысы, 
«Казхром» Трансұлттық компаниясы құрамына кіретін Дон тау-байыту комбинаты 
орналасқан, стратегиялық мəні бар қала ретінде республика сыртында бұрыннан мəлім. 
Бұл кəсіпорын хром кенін өндіру жəне байыту бойынша дүние жүзіндегі ірі 
кəсіпорындардың бірі болып саналады.  Ал осы жерде жаңа тұрпатта жұмыс істейтін 
біздің бөлімшенің ашылуы тек банк үшін ғана емес, сондай-ақ Ақтөбелік филиал үшін 
де стратегиялық маңызды қадам», - деп атап өтті өз сөзінде «Жинақ банкі» АҚ ЕБ 
Басқарма Төрағасының орынбасары А.Е. Пономарев.  
          Қазақстанның солтүстік-батыс жағындағы экономика мен бизнестің дамуының 
маңызды орталығы Ақтөбе қаласындағы Банктің филиалы Қазақстан аумағында 
алғашқы бөлімшелердің бірі болып 2005 жылы ашылған. Бүгінгі күнде филиалдың 
алты  құрылымдық бөлімшесі қаланың кəсіпорындары мен тұрғындарына банк 
қызметтерінің барлық түрлерін көрсетеді, оның ішінде - есеп айырысу-кассалық 
қызмет көрсету, құжаттамалық операциялар, кредиттеу, жалақы жобалары мен төлем 
карталарына қызмет көрсету, аударым жəне ауыстыру операциялары, теңгедегі, 
рубльдегі жəне шетел валютасындағы депозиттер. Филиалда 600-ден астам заңды жəне 
2 457 жеке тұлғаға қызмет көрсетіледі жəне  бұл сан күннен күнге өсіп отыр.     
          - Клиентке бағытталған, өзінің жақсы аты мен серіктестерін бағалай білетін банк 
ретінде, біз ынтымақтастықтың тиімді бағдарламаларын ұсынуға жəне қызмет 
көрсетудің сапасын үнемі жоғарлатуға тырысамыз, - деді  Басқарма Төрағасының 
орынбасары       А.Е. Пономарев, - Хромтаудағы офис банктік қызмет көрсетудің 
қазіргі заманғы стандарттарына сай келеді: кең жəне жайлы операциялық зал, 
клиенттер үшін ыңғайлы аймақтар жəне, ең бастысы, тез жəне сапалы қызмет көрсету. 
Сонымен қатар, Жинақ банкі - өз дамуындағы тұрақты қаржы институты жəне 
аймақтардың экономикасын дамытуда таптырмас серіктес екенін атап өткім келеді. 
         «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Қазақстан Республикасының экономикасының дамуына 
едəуір үлес қосып отыр. Қазақстандағы Жинақ банкі кредиттік қоржыны республика 
ішінде 100%-ға орналасқан, оның ішінде бұл қаражаттың 95% тек қазақстандық 
шаруашылық ететін субъектілерге берілген. Банк  «Даму» КДҚ, «Бизнестің жол 
картасы 2020» мемлекеттік бағдарламаларының белсенді қатысушысы, 2010 жылы 
бағдарлама аясында 22 өтінім берілді, оның ішінде жобалардың жалпы 4,9 млрд. теңге 
сомасына 8 өтінім жүзеге асырылды.  
          Жалпы, «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-нің Қазақстан экономикасының нақты секторына 
инвестициялары 2010 жылы 218 миллиард 475 миллион теңгені, жұмыс істеген 
уақытта 419 миллиард 870 миллион теңгені құрады. 
          Бүгінгі күнде қазақстандық «Жинақ банкі» республика аумағында ең серпінді 
дамып келе жатқан банк болып табылады (2010 жылғы қарашадағы «Эксперт 100 
Казахстан» экономикалық форумының сыйлығы). Қызметкерлердің кəсіпқойлығы, көп 
жылғы дəстүр, тəжірибе, клиенттер мен серіктестердің сенімділігі Жинақ банкіге 



келешекке сеніммен қарауға жəне қойылған мақсаттарға қол жеткізуге мүмкіндік 
береді. 
 
Анықтама:      
 
          «Жинақ банкі» АҚ ЕБ активтері 2011 жылғы 1 сəуірге 52,0% өсті жəне 2010 жылғы 1 
сəуірдегі 223,7 млрд. теңгемен салыстырғанда 340,0 млрд. теңгені құрады. Заңды 
тұлғалардың салымдары 88,0% өсті жəне 2010 жылғы 1 сəуірдегі 121,1 млрд. теңгемен 
салыстырғанда 227,7 млрд. теңгені құрады. Клиенттерге берілген кредиттер 73,1% өсті жəне 
2010 жылғы 1 сəуірдегі 113,8 млрд. теңгемен салыстырғанда 196,9 млрд. теңгені құрады. 2010 
жылғы 1 сəуір күнгі жағдай бойынша жеке капиталы 42,3 млрд. теңгені құрады, банктің таза 
пайдасы – 1,1 млрд. теңге.  
           Бүгінгі таңда «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-нің 105 құрылымдық бөлімшеден тұратын 
филиалдық желісі бар, оның 13-і – филиалдар. Банктің Орталық офисі Алматы қаласында 
орналасқан.   
 
 
Қосымша ақпарат: 
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ филиалы 
Ақтөбе қ.,  101 Стрелковая бригада к-сі, 10Б/10В, тел.: 522-881, 516-032 
Филиалдың құрылымдық бөлімшелерінің желісі: 
 –  «Тұрғын қалашық» 2-ЭҚО – Ақтөбе қ.,  Əбілқайыр хан даңғ.,1, тел.:53-10-07, 53-10-08 
 –  «Əбілқайыр хандағы» ЖТҚО – Ақтөбе қ.,   Əбілқайыр хан даңғ.,78,    тел.:52-12-10, 51-85-31 
 –  «Ескі қала» 4-ЖТҚБҚО   –  Ақтөбе қ.,   Шернияз к-сі, 51; тел.:22-19-87, 24-36-73 
 – «ХҚО» 7-КТТОК – Ақтөбе қ.,    Тургенев к-сі,, 109, тел.:56-41-77 
 
 
 
 
 
 
 
 


