
  АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 

 
Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, барилга 

байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2019 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн 10 цагт 

тус газрын 400 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ний өдрийн 14 

цагаас – 17 цаг 30 минутын хооронд Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 301 тоот өрөөнд 

бүртгэнэ. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу. 

Бүртгүүлэхдээ: дэнчинг кассанд тушааж баримтын нэг хувийг мөн дуудлага худалдаанд оролцох 

хүсэлт, эрх үүрэгтэй танилцсан баримтуудыг дуудлага худалдаа хариуцсан ажилтанд өөрийн биеэр өгч 

хянуулан бэлдсэн хайрцагт хийнэ. Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 5 дугаар хороо, Үндсэн хуулийн гудамж-3, 

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар 

Цахим хаяг: http://www.niislel.cd.gov.mn, www.facebook.com/pages/niislel.cd.gov.mn 
 

№ Үл хөдлөх эд хөрөнгийн хаяг байршил 

Иргэний хуулийн 177 
дугаар зүйлийн 177.1-д 

заасан санал болгох 
доод үнийг 

тохиролцсон болон 
үнэлгээчний тогтоосон  
зах зээлийн үнийн 70 

хувь 

Хариуцсан 
шийдвэр 

гүйцэтгэгч, 
утасны дугаар 

1 
Баянзүрх дүүргийн 7 дугаар хороо, 15 дугаар 
хороолол 1 дүгээр байрны 139 тоот 30 м.кв талбайтай 
2 өрөө орон сууц 

52.500.000 
а/д 

Т.Ариунболор   
89086187 

2 
Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороо, Буянт-Ухаа 
хороолол /17120/, Морингийн зам 60/1 дүгээр байрны 
46 тоот 89,4 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

85.041.600 
а/д 

Б.Янжинлхам   
89086182 

3 

Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороо, Буянт-Ухаа 
хороолол /17120/, Морингийн зам 60/1 дүгээр байрны 
Ү-4 тоот 39,6 м.кв талбайтай үйлчилгээний 
зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө 

28.959.000 
а/д 

Б.Янжинлхам   
89086182 

4 
Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороо, Буянт-Ухаа 
хороолол /17120/, Морингийн зам 60/1 дүгээр байрны 
29 тоот 79,2 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

75.338.900 
а/д 

Б.Янжинлхам   
89086182 

5 

Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороо, Буянт-Ухаа 
хороолол /17120/, Морингийн зам 60/1 дүгээр байрны 
Ү-14 тоот 128 м.кв талбайтай үйлчилгээний 
зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө 

114.944.200 
а/д 

Б.Янжинлхам   
89086182 

6 
Баянгол дүүргийн 2 дугаар хороо, 2 дугаар хороолол 
49 дүгээр байрны 10 тоот 71 м.кв талбайтай 3 өрөө 
орон сууц 

80.511.200 
а/д 

Б.Янжинлхам   
89086182 

7 
Баянзүрх дүүргийн 1 дүгээр хороо, 12 дугаар 
хороолол /13330/, Токио гудамжны 8 дугаар байрны 
301 тоот 208 м.кв талбайтай 4 өрөө орон сууц 

307.860.000 
д/ч 

Ц.Цолмонтуяа  
89086158 

8 
Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хороо, 15 дугаар 
хороолол /13342/, ХД-11 дүгээр байрны 23 тоот 56 
м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

65.426.200 
д/ч Э.Ундармаа  

89086160 

9 
Сонгинохайрхан дүүргийн 14 дүгээр хороо, 1 дүгээр 
хороолол 12/А дугаар байрны 60 тоот 18 м.кв 
талбайтай 1 өрөө орон сууц 

40.250.000 
а/д Р.Азбаяр   

89086146 

10 
Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороо, 10 дугаар хороолол 
/16081/, Энхтайваны өргөн чөлөө 33 дугаар байрны 20 
тоот 58,67 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

63.980.000 
а/д Д.Оюунсүрэн    

89086149 

11 
Баянгол дүүргийн 14 дүгээр хороо, 3 дугаар хороолол 
14 дүгээр байрны 101 тоот 40 м.кв талбайтай 3 өрөө 

68.495.000 
а/д Д.Оюунсүрэн    

89086149 

http://www.niislel.cd.gov.mn/
http://www.facebook.com/pages/niislel.cd.gov.mn


орон сууц 

12 
Баянгол дүүргийн 12 дугаар хороо, 6 дугаар бичил 
хороолол 24 дүгээр байрны 23 тоот 29 м.кв талбайтай 
2 өрөө орон сууц 

48.714.400 
д/ч 

Б.Буянбадрах   
89086144 

13 
Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хороо, Толгойт 
дахь цэргийн хотхоны 12 дугаар байрны 07 тоот 27 
м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

42.850.521 
д/ч 

Б.Буянбадрах   
89086144 

14 

Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Дрийм Лэнд 
хотхон /17029/, Зайсан гудамжны 18 дугаар байрны 4 
тоот 380 м.кв талбайтай аялал жуулчлалын 
зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө 

583.599.800 
д/ч 

Б.Буянбадрах   
89086144 

15 
Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Дрийм Лэнд 
хотхон /17029/, Зайсан гудамжны Г/5 тоот 18 м.кв 
талбайтай автозогсоол 

14.000.000 
д/ч 

Б.Буянбадрах   
89086144 

16 
Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хороо, Үйлдвэр гудамж 
43/Б дүгээр байрны 84 тоот 43,22 м.кв талбайтай 2 
өрөө орон сууц 

84.000.000 
а/х 

Ц.Түмэндэлгэр   
89086138 

17 
Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо, 120 мянгатын 20 
дугаар байрны 34 тоот 29 м.кв талбайтай 2 өрөө орон 
сууц 

49.000.000 
Н.Байгалтуяа   

89086221 

18 
Хан-Уул дүүргийн 2 дугаар хороо, 19 дүгээр хороолол 
/17032/, Чингисийн өргөн чөлөө 12/Б дүгээр байрны 14 
тоот  47,27 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

62.476.465 
д/ч Э.Батхишиг  

89086139 

19 
Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Зайсангийн тойруу 
гудамж 32/А дугаар байрны В/1 давхарын 40 тоот 15 
м.кв талбайтай автозогсоол 

16.331.000 
д/ч 

Б.Мөнгөнцэцэг   
89086137 

20 
Чингэлтэй дүүргийн 3 дугаар хороо, 2 дугаар 40 
мянгатын 12 дугаар байрны 6 тоот 30 м.кв талбайтай 
2 өрөө орон сууц 

70.003.500 
д/ч Д.Отгончимэг   

89086121 

21 
Сүхбаатар дүүргийн 10 дугаар хороо, 7 дугаар 
хороолол 24 дүгээр байрны 2 тоот 24 м.кв талбайтай 
2 өрөө орон сууц 

49.496.300 
д/ч М.Тэргэл   

89086125 

22 
Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороо, 10 дугаар хороолол 
К-106 дугаар байрны 5 тоот 62,24 м.кв талбайтай 3 
өрөө орон сууц  

91.000.000 
д/ч Б.Мөнхцэнд   

89086169 

Хашаа байшин, газар 

23 

Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хороо, Эрдэнэтолгой 44 
дүгээр гудамжны 165/Б тоотод байрлах 24 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 700 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

13.391.000 
а/д 

Т.Ариунболор   
89086187 

24 

Баянзүрх дүүргийн 17 дугаар хороо, Эмнэлгийн 4 
дүгээр гудамжны 112/А тоотод байрлах 88 м.кв 
талбайтай 2 ширхэг хувийн сууц, гараж, 194 м.кв 
талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

17.500.000 
а/д Б.Золжаргал   

89086162 

25 

Сонгинохайрхан дүүргийн 24 дүгээр хороо, Зээл 18 
дугаар гудамжны 39 тоотод байрлах 84 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 63,5 м.кв талбайтай гаражийн 
зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө, 700 м.кв 
талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газар 

25.428.200 
д/ч Н.Нямдаваа   

89086131 

26 
Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр хороо, Бага дарь эхийн 3 
дугаар гудамжны 1636 тоотод байрлах 511 м.кв 
талбайтай эзэмших эрхтэй газар 

5.759.880 
д/ч Н.Нямдаваа   

89086131 

27 
Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хороо, Шанд 12 
дугаар гудамжны 108 тоотод байрлах 438,3 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 688 м.кв талбайтай эзэмших 

74.992.820 
д/ч 

М.Нарантунгалаг   
89086136 



эрхтэй газрын хамт 

28 
Сонгинохайрхан дүүргийн 24 дүгээр хороо, Баруун 
салаанд байрлах 400 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй 
газар /нэгж талбарын дугаар 18632323915793/ 

2.099.790 
Г.Уянга                  

88104818 

29 
Сонгинохайрхан дүүргийн 24 дүгээр хороо, Баруун 
салаанд байрлах 400 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй 
газар /нэгж талбарын дугаар 18632323896776/ 

2.099.790 
Г.Уянга                  

88104818 

30 

Сонгинохайрхан дүүргийн 28 дугаар хороо, Ногоон 
чулуутын 6 дугаар гудамжны 6 тоотод байрлах 233,37 
м.кв талбайтай хувийн сууц, 448 м.кв талбайтай 2 
давхар хувийн сууц, 556 м.кв талбайтай гэр бүлийн 
хэрэгцээний газрын хамт 

245.020.038 
д/ч Т.Адилбек  

89086133 

31 

Сонгинохайрхан дүүргийн 2 дугаар хороо, Орбит 45 
дугаар гудамжны 18 тоотод байрлах 70 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 390 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

47.150.600 
д/ч Б.Мөнхцэнд   

89086169 

32 

Сонгинохайрхан дүүргийн 11 дүгээр хороо, Мандалын 
10 дугаар гудамжны 183 тоотод байрлах 58 м.кв 
талбайтай үйлчилгээний зориулалттай  үл хөдлөх эд 
хөрөнгө, 270 м.кв талбайтай хувийн сууц, 553 м.кв 
талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

127.628.130 
д/ч 

Н.Өнөржаргал   
89086120 

33 

Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо, Улаанбаатар 
сувиллын урд “Оранж таун” хотхоны 9 дүгээр байранд 
байрлах 200 м.кв талбайтай хувийн сууц, 680 м.кв 
талбайтай газрын хамт 

445.270.000 
Д.Сэнгүнбилэг  

89086222 

34 

Баянгол дүүргийн 11 дүгээр хороо, Зүүн Ард Аюушийн 
14 дүгээр гудамжны 392 тоотод байрлах 442 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 404 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

87.742.200 
д/ч Б.Золзаяа   

89086145 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 
 

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, барилга 

байгууламжийн 2 ДАХЬ албадан дуудлага худалдааг 2019 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн 10 цагт тус 

газрын 400 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ний өдрийн 14 

цагаас – 17 цаг 30 минутын хооронд Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 301 тоот өрөөнд 

бүртгэнэ. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу. 

Бүртгүүлэхдээ: дэнчинг кассанд тушааж баримтын нэг хувийг мөн дуудлага худалдаанд оролцох 

хүсэлт, эрх үүрэгтэй танилцсан баримтуудыг дуудлага худалдаа хариуцсан ажилтанд өөрийн биеэр өгч 

хянуулан бэлдсэн хайрцагт хийнэ. Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 5 дугаар хороо, Үндсэн хуулийн гудамж-3, 

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар 

Цахим хаяг: http://www.niislel.cd.gov.mn, www.facebook.com/pages/niislel.cd.gov.mn 
 

№ Үл хөдлөх эд хөрөнгийн хаяг байршил 

Иргэний хуулийн 177 
дугаар зүйлийн 177.4-д 

заасан санал болгох 
доод үнийг 

тохиролцсон болон 
үнэлгээчний тогтоосон  
зах зээлийн үнийн 50 

хувь 

Хариуцсан 
шийдвэр 

гүйцэтгэгч, 
утасны дугаар 

1 
Хан-Уул дүүргийн 2 дугаар хороо, Чингисийн өргөн 
чөлөө 42 дугаар байрны 9 тоот 63,3 м.кв талбайтай 3 
өрөө орон сууц 

53.805.000 
д/ч Э.Батхишиг   

89086139 

2 
Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хороо, Улаанхуаран 
/13301/ гудамжны 63 дугаар байрны 113 тоот 53,12 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

40.508.000 
а/х 

Ц.Түмэндэлгэр  
89086138 

3 
Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороо, 10 дугаар хороолол 
40 дүгээр байрны 56 тоот 40 м.кв талбайтай 3 өрөө 
орон сууц 

48.304.500 
а/д Д.Оюунсүрэн  

89086149 

4 
Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Маршал таун, 
Олимп гудамж 103 дугаар байрны зоорийн давхарын 
65 тоот авто зогсоол 

7.873.400 
а/д Д.Оюунсүрэн  

89086149 

5 
Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороо, Бага тойруугийн 
20/5 дугаар байрны 04 тоот 72 м.кв талбайтай орон 
сууц 

62.500.000 
д/ч Б.Анар                  
89086126 

6 
Чингэлтэй дүүргийн 3 дугаар хороо, Энхтайваны өргөн 
чөлөө гудамжны 23 дугаар байрны 7 тоот 75 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

65.000.000 
д/ч Б.Анар                  
89086126 

7 
Баянзүрх дүүргийн 6 дугаар хороо, 13 дугаар хороолол 
18 дугаар байрны 31 тоот 29 м.кв талбайтай 2 өрөө 
орон сууц 

40.250.000 
а/д Ц.Болормаа   

89086186 

8 
Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хороо, 48/А дугаар байрны 
22 тоот 29,5 м.кв талбайтай орон сууц 

42.775.000 
а/д Б.Золжаргал   

89086162 

9 
Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хороо, 15 дугаар хороолол 
/13343/, 48/Д дүгээр байрны 96 тоот 32 м.кв талбайтай 
орон сууц 

46.400.000 
а/д Б.Золжаргал   

89086162 

10 
Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хороо, 15 дугаар хороолол 
/13343/, 48/Б дүгээр байрны 12 тоот 15 м.кв талбайтай 
автозогсоол 

12.500.000 
а/д Б.Золжаргал   

89086162 

11 
Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хороо, 15 дугаар хороолол 
/13343/, 48/Б дүгээр байрны 11 тоот 15 м.кв талбайтай 
автозогсоол 

12.500.000 
а/д Б.Золжаргал   

89086162 

http://www.niislel.cd.gov.mn/
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12 
Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хороо, 15 дугаар хороолол 
/13343/, 48/Б дүгээр байрны 13 тоот 15 м.кв талбайтай 
автозогсоол 

12.500.000 
а/д Б.Золжаргал   

89086162 

13 
Сонгинохайрхан дүүргийн 1 дүгээр хороо, Баянголын 
ам /18190/, Найрамдлын зам гудамжны 11/2 тоот 97,79 
м.кв талбайтай хувийн сууц 

76.319.800 
д/ч 

А.Осорбурам   
89086176 

14 
Сонгинохайрхан дүүргийн 5 дугаар хороо /шинэ хаяг 27 
дугаар хороо/ 21 дүгээр хороолол /18082/, ХД-44 дүгээр 
байрны 37 тоот 61,3 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

37.786.700 
Г.Уянга                  

88104818 

15 
Сонгинохайрхан дүүргийн 7 дугаар хороо, Хилчин 
хотхон /18140/, Баянхошууны гудамж 15 дугаар байрны 
64 тоот 44,59 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

18.700.000 
д/ч Г.Ганбаатар   

89086170 

16 
Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хороо, 11 дүгээр 
хороолол, Оюутны гудамжны 24 дүгээр байрны 54 тоот 
65,7 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

53.323.250 
д/ч Б.Саяболд   

89086132 

17 
Сүхбаатар дүүргийн 3 дугаар хороо, 5 дугаар 
хороолол, 2/А дугаар байрны 129 тоот 37 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

70.803.100 
д/ч 

Н.Цэрэнсодном   
89086152 

18 

Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хороо, 7 дугаар 
хороолол /14180/, Ногоон нуур гудамжны 501 дүгээр 
байрны В-1 давхар 3/2 тоот 142,2 м.кв талбайтай 
зоорийн давхарын зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө 

76.622.350 
а/х 

Д.Даваасүрэн   
89086153 

19 

Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хороо, 7 дугаар 
хороолол /14180/, Ногоон нуур гудамжны 502 дугаар 
байрны В-1 давхар 3/3 тоот 142,2 м.кв талбайтай 
зоорийн зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө 

76.624.450 
а/х 

Д.Даваасүрэн   
89086153 

20 

Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хороо, 7 дугаар 
хороолол /14180/, Ногоон нуур гудамжны 502 дугаар 
байрны 3/4 тоот 142,2 м.кв талбайтай зоорийн 
давхарын зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө 

76.624.450 
а/х 

Д.Даваасүрэн   
89086153 

21 

Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хороо, 7 дугаар 
хороолол /14180/, Ногоон нуур гудамжны 503 дугаар 
байрны 3/5 тоот 142,2 м.кв талбайтай зоорийн 
давхарын зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө 

76.624.450 
а/х 

Д.Даваасүрэн   
89086153 

22 

Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хороо, 7 дугаар 
хороолол /14180/, Ногоон нуур гудамжны 504 дүгээр 
байрны В-1 дүгээр давхарын 3/6 тоот 142,2 м.кв 
талбайтай зоорийн давхарын зориулалттай үл хөдлөх 
эд хөрөнгө 

76.624.450 
а/х 

Д.Даваасүрэн   
89086153 

23 

Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хороо, 7 дугаар 
хороолол /14180/, Ногоон нуур гудамжны 504 дүгээр 
байрны В-1 дүгээр давхарын 3/7 тоот 142,2 м.кв 
талбайтай зоорийн зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө 

76.624.450 
а/х 

Д.Даваасүрэн   
89086153 

24 

Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хороо, 7 дугаар 
хороолол /14180/, Ногоон нуур гудамжны 505 дугаар 
байрны В-1 дүгээр давхарын 3/8 тоот 142,2 м.кв 
талбайтай зоорийн давхарын зориулалттай үл хөдлөх 
эд хөрөнгө 

76.624.450 
а/х 

Д.Даваасүрэн   
89086153 

25 

Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хороо, 7 дугаар 
хороолол /14180/, Ногоон нуур гудамжны 505 дугаар 
байрны В-1 дүгээр давхарын 3/9 тоот 142,2 м.кв 
талбайтай зоорийн давхарын зориулалттай үл хөдлөх 
эд хөрөнгө 

76.624.450 
а/х 

Д.Даваасүрэн   
89086153 

26 

Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хороо, 7 дугаар 
хороолол /14180/, Ногоон нуур гудамжны 506 дугаар 
байрны В-1 дүгээр давхарын 3/10 тоот 142,2 м.кв 
талбайтай зоорийн давхарын зориулалттай үл хөдлөх 

76.624.450 
а/х 

Д.Даваасүрэн   
89086153 



эд хөрөнгө 

27 

Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо, 14 дүгээр 
хороолол /13335/, Энхтайваны өргөн чөлөө гудамжны 
51/А  дугаар байрны 68 тоот 37,63 м.кв талбайтай 1 
өрөө орон сууц 

32.500.000 
а/х 

Д.Даваасүрэн   
89086153 

28 

Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо, 14 дүгээр 
хороолол /13335/, Энхтайваны өргөн чөлөө гудамжны 
51/Б  дүгээр байрны 27 тоот 56,7 м.кв талбайтай 2 өрөө 
орон сууц 

48.000.000 
а/х 

Д.Даваасүрэн   
89086153 

Хашаа байшин, газар 

29 

Баянзүрх дүүргийн 17 дугаар хороо, Эмнэлэгийн 6 
дугаар гудамжны 346 тоотод байрлах 60 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 549,38 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

18.180.000 
а/д Б.Золжаргал   

89086162 

30 

Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хороо, Чулуутын 4 дүгээр 
гудамжны 28 тоотод байрлах 234 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газар, Баянзүрх дүүргийн 12 
дугаар хороо, Чулуутын АОС 4 дүгээр гудамжны 26 
тоотод байрлах 238 м.кв талбайтай гэр бүлийн 
хэрэгцээний газар, Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хороо, 
Чулуутын 4 дүгээр гудамжны 27 тоотод байрлах 234 
м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газар, Баянзүрх 
дүүргийн 12 дугаар хороо, Чулуутын АОС 5 дугаар 
гудамжны 1 тоотод байрлах 545 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газар, Баянзүрх дүүргийн 12 
дугаар хороо, Амгалан /13270/, Нарны зам 44 тоотод 
байрлах 2387 м.кв талбайтай үйлчилгээний 
зориулалттай 70 хувийн гүйцэтгэлтэй дуусаагүй 
барилга 

2.762.300.000 
д/ч Н.Өлзийбаяр  

89086166 

31 

Чингэлтэй дүүргийн 15 дугаар хороо, Жаргалантын 39 
дүгээр гудамжны 0669 тоотод байрлах 64 м.кв 
талбайтай  хувийн сууц, 344 м.кв талбайтай гэр бүлийн 
хэрэгцээний газрын хамт 

13.500.000 
д/ч 

Н.Өнөржаргал   
89086120 

32 
Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Их булагт 
байрлалтай 200000 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй 
газар 

400.000.000 
а/х 

Д.Даваасүрэн   
89086153 
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