
  АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 

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

барилга байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2019 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн 

10 цагт тус газрын 200 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2019 оны 10 дугаар сарын 03-ны 

өдрийн 14 цагаас – 17 цагийн хооронд Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 314 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 
Хан-Уул дүүргийн 16 дугаар хороо, Буянт-Ухаа 
наадамчдын зам гудамжны 423 дугаар байрны 64 
тоот 41,3 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

49.147.000 
а/д Т.Ариунболор  

89086187 

2 
Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороо, Өнөр хотхон 
/16100/, Москвагийн гудамж 45/А дугаар байрны 
69 тоот 56,3 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

70.945.700 
д/ч М.Баясгалан  

89098229 

3 
Баянзүрх дүүргийн 25 дугаар хороо, 13 дугаар 
хороолол /13372/, 76 дугаар байрны 74 тоот 66,39 
м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

86.799.527 
д/ч М.Баясгалан  

89098229 

4 
Баянзүрх дүүргийн 25 дугаар хороо, 13 дугаар 
хороолол /13374/, 97/3 дугаар байрны 61 тоот 
61,96 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

83.398.000 
д/ч Б.Насан-

Өлзий   89086188 

5 
Баянзүрх дүүргийн 25 дугаар хороо, 13 дугаар 
хороолол /13374/, Нарны зам 100 дугаар байрны 
1 тоот 45,3 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

98.000.000 
д/ч Б.Насан-

Өлзий   89086188 

6 
Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороо, 16 дугаар 
хороолол ШШГЕГ-ын 48 дугаар байрны 40 тоот 
55 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

84.700.000 
а/х Э.Цэрэнханд 

89086227  

7 
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 

8 
Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар хороо, 6 дугаар 
хороолол 6 дугаар байрны 35 тоот 98,3 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

115.736.287 
а/д Р.Азбаяр   

89086146 

9 
Баянгол дүүргийн 12 дугаар хороо, 6 дугаар 
бичил хороолол 6/Б дугаар байрны 65 тоот 40 
м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

105.000.000 
д/ч Ц.Чинтуяа  

89086144 

10 
Баянгол дүүргийн 7 дугаар хороо, 4 дүгээр 
хороолол 29 дүгээр байрны 176 тоот 40 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

70.466.690 
д/ч Д.Мөнхцэцэг   

89086130 

11 
Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Үйлдвэр 
/17040/, Чингисийн өргөн чөлөө 50 дугаар байрны 
87 тоот 83,41 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

108.570.000 
д/ч Б.Оюунчимэг   

89086180 

12 

Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Стадион 
Оргил /17011/, Махатма Гандигийн гудамжны 24 
дүгээр байрны 114 тоот 39,90 м.кв талбайтай 2 
өрөө орон сууц 

54.740.000 
д/ч Б.Оюунчимэг   

89086180 

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


13 

Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Үйлдвэр 
/17040/, Чингисийн өргөн чөлөө гудамж 50 дугаар 
байрны зоорийн давхарын 7 тоот 17 м.кв 
талбайтай авто зогсоол 

15.960.000 
д/ч Б.Оюунчимэг   

89086180 

14 
Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо, Олимп 
гудамжны 39/А дугаар байрны 6 тоот 65,38 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

140.000.000 
х/ч Г.Ганзориг   

89086179 

15 
Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо, ХД-36/А 
дугаар байрны 84 тоот 100,404 м.кв талбайтай 3 
өрөө орон сууц 

95.270.000 
д/ч Т.Хонгорзул   

89086140 

16 
Сонгинохайрхан дүүргийн 17 дугаар хороо, 1 
дүгээр хороолол 34/Б дүгээр байрны 69 тоот 40 
м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

59.752.000 
д/ч Н.Байгалтуяа  

89086221 

17 
Сүхбаатар дүүргийн 3 дугаар хороо, 5 дугаар 
хороолол 8/А дугаар байрны 24 тоот 34 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

84.980.000 
д/ч Н.Байгалтуяа  

89086221 

18 
Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр хороо Д-1000 айлын 
60 дугаар байрны 5 тоот 18 м.кв талбайтай 1 өрөө 
орон сууц 

20.717.900 
д/ч Б.Сэржав  

89086175 

19 

Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хороо, 40/50 мянгат 
/15172/, Их тойруу гудамжны 19/Б дүгээр байрны 
зоорийн давхарын 2 тоот 46,47 м.кв талбайтай 
конторын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө  

70.000.000 
д/ч 

Н.Өнөржаргал   
89086120 

20 
Баянгол дүүргийн 12 дугаар хороо, 4 дүгээр 
хороолол /16065/, ХД-34 дүгээр байрны 84 тоот 
69,32 м.кв талбайтай 1 өрөө орон сууц 

82.495.000 
а/д Э.Ичинхорол  

89086122 

21 
Сүхбаатар дүүргийн 5 дугаар хороо, 5 дугаар 
хороолол 4 дүгээр байрны 12 тоот 38 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

97.944.280 
д/ч Ч.Оюунбилэг  

89086154 

22 
Сүхбаатар дүүргийн 5 дугаар хороо, 5 дугаар 
хороолол 6 дугаар байрны 30 тоот 44 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

102.900.000 
д/ч Ч.Оюунбилэг  

89086154 

23 
Сүхбаатар дүүргийн 10 дугаар хороо, 7 дугаар 
хороолол 42/Б дүгээр байрны 19 тоот 138 м.кв 
талбайтай 5 өрөө орон сууц 

173.880.000 
д/ч Ч.Урангоо    

89086185 

24 

Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хороо, 
Толгойт /18103/, Найрамдлын зам гудамжны 10/В 
дүгээр байрны 45 тоот 27,5 м.кв талбайтай 1 өрөө 
орон сууц 

28.000.000 
д/ч М.Хажидмаа  

89086156 

25 
Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хороо, Олимпийн 
гудамжны 20 дугаар байрны 8 тоот 74,5 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

104.020.000 
д/ч 

Ю.Отгонжаргал  
89086157 

Хашаа байшин, газар 

26 

Сонгинохайрхан дүүргийн 5 дугаар хороо, 
Баянголын 10 дугаар гудамжны 01 тоотод 
байрлах 84 м.кв талбайтай хувийн сууц, 126 м.кв 
талбайтай хоёр давхар хувийн сууц, 624,58 м.кв 
талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

93.207.240 
д/ч Д.Мөнхцэцэг   

89086130 

27 

Сонгинохайрхан дүүргийн 8 дугаар хороо, 
Зүүнбаян цагааны 3 дугаар гудамжны 22 тоотод 
байрлах 64,5 м.кв талбайтай хувийн сууц, 451 
м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын 
хамт 

10.508.400 
д/ч Б.Пүрэвжав   

89086219 

28 

Сонгинохайрхан дүүргийн 7 дугаар хороо, 0119-2 
дугаар гудамжны 9 тоотод байрлах 60,83 м.кв, 
91,3 м.кв талбайтай хувийн сууц, дэлгүүрийн 
зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө, 490 м.кв 

66.990.000 
д/ч Г.Ганбаатар    

89086170 



талбайтай гэр бүлийн  хэрэгцээний газрын  хамт 

29 

Баянзүрх дүүргийн 13 дугаар хороо, Алтан 
тэвшийн АОС 6 дугаар гудамжны 63 тоотод 
байрлах 360 м.кв талбайтай 2 давхар хувийн 
сууц, 700 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний 
газрын хамт 

270.032.980 
д/ч Б.Чинзул   

89086178 

30 

Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын 8 дугаар баг 
Тарнийн амралтын зүүн урд орших 2020 м.кв 
талбайтай /10 ширхэг байшин тус бүр 20,2 м.кв 
талбайтай/ амралтын газрын зориулалттай үл 
хөдлөх хөрөнгө, 2 га эзэмших эрхтэй газрын хамт 

73.714.200 
д/ч Ч.Энхтуяа   

89086148 

31 

Налайх дүүргийн 1 дүгээр хороо, Их ам /12620/ 
гудамжны 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 тоотод 
байрлах 416 м.кв талбайтай аялал жуулчлалын 
зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө, 10000 м.кв 
талбайтай эзэмших эрхтэй газрын хамт 

141.330.000 
д/ч Ч.Урангоо    

89086185 

32 

Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар хороо, Бэлхийн 33-
1 дүгээр гудамжны 65 тоотод байрлах 24 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 474 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

9.328.928 
а/х Д.Даваасүрэн  

89086153 

33 

Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, Туулын 29 
дүгээр гудамжны 2 тоотод байрлах 28 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 700 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газар 

15.545.670 
а/х Д.Даваасүрэн  

89086153 

34 

Сүхбаатар дүүргийн 20 дугаар хороо, Сэлх 34 
дүгээр хэсэг гудамжны 3445/А тоотод байрлах 
144 м.кв талбайтай хувийн сууц, 500 м.кв 
талбайтай эзэмших эрхтэй газрын хамт 

99.505.000 
д/ч Б.Ононтамир   

80016226 

35 

Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Стадион 
Оргил /17012/, ХД-69 дүгээр байрны зоорийн 
давхарын 25 тоот 16,2 м.кв талбайтай авто 
зогсоол 

13.349.700 
д/ч Б.Ононтамир   

80016226 

36 

Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр хороо, Дэнжийн 60 
дугаар гудамжны 5 тоотод байрлах 95 м.кв 
талбайтай 95 хувийн гүйцэтгэлтэй үйлчилгээний 
зориулалттай дуусаагүй барилга, 95 м.кв 
талбайтай эзэмших эрхтэй газрын хамт 

47.943.000 
д/ч Б.Сэржав  

89086175 

37 

Чингэлтэй дүүргийн 15 дугаар хороо, 72 дугаар 
сургуулийн зүүн талд орших худалдаа 
үйлчилгээний зориулалттай 8 цогцолбор үл 
хөдлөх эд хөрөнгө /зочид буудал, уурын зуух, 
халуун ус , гараж, агуулах/, 3385 м.кв талбайтай 
эзэмших эрхтэй газрын хамт 

751.733.500 
а/д Э.Ичинхорол   

89086122 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 
 

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

барилга байгууламжийн 2 ДАХЬ албадан дуудлага худалдааг 2019 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн 

10 цагт тус газрын 200 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2019 оны 10 дугаар сарын 03-ны 

өдрийн 14 цагаас – 17 цагийн хооронд Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 314 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 
Сонгинохайрхан дүүргийн 12 дугаар хороо, 3 дугаар 
байрны 2 тоот 27 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

51.493.600 
д/ч 

А.Осорбурам   
89086176 

2 
Сонгинохайрхан дүүргийн 6 дугаар хороо, 21 дүгээр 
хороолол 58/б дүгээр байрны 2/21 тоот 29 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

25.997.400 
д/ч Г.Уянга              
89086220 

3 
Сонгинохайрхан дүүргийн 5 дугаар хороо, 21 дүгээр 
хороолол /18082/, ХД-43 дугаар байрны 49 тоот 49 
м.кв талбайтай 1 өрөө орон сууц 

30.676.500 
д/ч Г.Уянга              
89086220 

4 
Сонгинохайрхан дүүргийн 15 дугаар хороо, 1 дүгээр 
хороолол 19 дүгээр байрны 40 тоот 40 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

46.200.000 
д/ч М.Март                 
89086128 

5 
Сонгинохайрхан дүүргийн 6 дугаар хороо, Ханын 
материал /18060/, 64/А дугаар байрны 62 тоот 58,22 
м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

35.800.000 
д/ч М.Март                 
89086128 

6 

Сонгинохайрхан дүүргийн 15 дугаар хороо, 1 дүгээр 
хороолол /18032/, Барилгачны гудамж 40 дүгээр 
байрны 22 тоот 45,95 м.кв талбайтай 2 өрөө орон 
сууц 

37.091.300 
д/ч М.Март                 
89086128 

7 
Сонгинохайрхан дүүргийн 18 дугаар хороо, 22/Б 
дүгээр байрны 28 тоот 40 м.кв талбайтай 3 өрөө 
орон сууц 

46.530.000 
д/ч Б.Оюунчимэг   

89086180 

8 
Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороо, Буянт ухаа 
Морингийн зам гудамжны 60/2 дугаар байрны 43 
тоот 45,7 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

33.956.082 
д/ч Э.Батхишиг   

89086139 

9 
Баянгол дүүргийн 17 дугаар хороо, 34 дүгээр байрны 
109 тоот 40 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

54.852.350 
х/ч Г.Ганзориг   

89086179 

10 
Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хороо, Үйлдвэр гудамжны 
43/А дугаар байрны 31 тоот 54,5 м.кв талбайтай 2 
өрөө орон сууц 

50.144.932 
а/х 

Ц.Түмэндэлгэр    
89086138 

11 
Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хороо, 15 дугаар 
хороолол 48/А дугаар байрны 3 тоот 89,88 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

80.000.000 
д/ч Ч.Батмөнх  

89086161 

12 
Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хороо, Нарны зам 406 
дугаар байрны 59 тоот 118,44 м.кв талбайтай 4 өрөө 
орон сууц 

96.529.500 
а/д Ц.Болормаа   

89086186 

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


13 

Чингэлтэй дүүргийн 1 дүгээр хороо, Баруун Сэлбийн 
гудамжны 5 дугаар байрны 3 дугаар давхарын 130,4 
м.кв талбайтай үйлчилгээний зориулалттай үл 
хөдлөх эд хөрөнгө 

397.962.900 
д/ч Б.Мөнх-

Отгон   
89086150 

14 
Сүхбаатар дүүргийн 2 дугаар хороо 1/А дугаар 
байрны 48 тоот 30 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

52.021.000 
д/ч 

Ю.Отгонжаргал  
89086157 

15 
Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороо, 16 дугаар 
хороолол 19 дүгээр байрны 44 тоот 38 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

43.200.000 
д/ч 

Б.Ариунцэцэг   
89086225 

16 

Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хороо, Энхтайваны 
өргөн чөлөө 10/4 тоот 440 м.кв талбайтай 9,10 
дугаар давхарын хэсэгт байрлах контор, 
үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө 

543.197.500 
д/ч 

Б.Ариунцэцэг   
89086225 

17 
Баянгол дүүргийн 4 дүгээр хороо, 19 дүгээр байрны 
52 тоот 89,9 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

80.910.000 
Ё.Байгальмаа   

89086171 

18 

Баянгол дүүргийн 3 дугаар хороо, Үйлдвэрийн 
төвийн бүс /16020/, Энгельс гудамжны 12 дугаар 
байрны 38 тоот 105,21 м.кв талбайтай 3 өрөө орон 
сууц 

125.000.000 
Б.Ган-Эрдэнэ   

89086183 

19 
Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороо, 10 дугаар 
хороолол 39 дүгээр байрны 46 тоот 115,58 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

75.500.000 
д/ч В.Уранцэцэг   

89086181 

20 

Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хороо, 15 дугаар 
хороолол /13343/, Г.Лувсанцэвээн гудамжны 21 
дүгээр байрны 24 тоот 37,16 м.кв талбайтай 2 өрөө 
орон сууц 

30.100.000 
а/д У.Энхсоёл   

89086142 

21 
Чингэлтэй дүүргийн 6 дугаар хороо, 6 дугаар 
хороолол /15140/, Их тойруу 67 дугаар байрны 9 
тоот 44,10 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

32.150.000 
д/ч 

В.Дэлгэрцэцэг    
89086123 

22 
Чингэлтэй дүүргийн 18 дугаар хороо, Яргайтын 42 
дугаар гудамжны 705 тоот 64 м.кв талбайтай хувийн 
сууц 

9.424.800 
д/ч 

Н.Өнөржаргал   
89086120 

Хашаа байшин, газар 

23 

Чингэлтэй дүүргийн 19 дүгээр хороо, Тахилтын 1 
дүгээр гудамжны 123 тоотод байрлах 82,5 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 362 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

17.250.000 
д/ч Б.Сэлэнгэ   

89086127 

24 

Чингэлтэй дүүргийн 13 дугаар хороо, Сургуулийн 35 
дугаар гудамжны  707/А тоотод байрлах 140 м.кв 
талбайтай мансардтай хувийн сууц, 342 м.кв 
талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

40.750.000 
а/х 

М.Амгаланзаяа   
89086168 

25 

Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хороо, Баруун 
туруун 1 дүгээр гудамжны 25 тоотод байрлах 325 
м.кв талбайтай агуулахын зориулалттай үл хөдлөх 
эд хөрөнгө, 700 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй 
газрын хамт 

69.946.000 
д/ч Б.Мөнх-

Отгон   
89086150 

26 

Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хороо, Баруун 
туруун 1 дүгээр гудамжны 26 тоотод байрлах 66 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 700 м.кв талбайтай эзэмших 
эрхтэй газрын хамт 

21.921.000 
д/ч Б.Мөнх-

Отгон   
89086150 

27 

Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар хороо, Бэлхийн 33-1 
дүгээр гудамжны 29/А тоотод байрлах 415 м.кв 
талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газар, мөн 
хорооны 32/1 дүгээр гудамжны 29/А тоот 202 м.кв 
талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газар 

12.576.500 

д/ч 
Б.Ариунцэцэг   

89086225 
 



28 

Сонгинохайрхан дүүргийн 25 дугаар хороо, 
Хайрханы 3 дугаар гудамжны 70 тоотод байрлах 63 
м.кв талбайтай хувийн сууц, 700 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

16.729.800 
д/ч Б.Саяболд   

89086132 

29 

Сонгинохайрхан дүүргийн 11 дүгээр хороо, Овоотын 
4 дүгээр гудамжны 129 тоотод байрлах 70 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 601,43 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

35.000.000 
д/ч Т.Адилбек   

89086133 

30 

Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хороо, Б.Доржийн 
гудамжны 38 тоотод байрлах 520 м.кв талбайтай 4 
давхар хувийн сууцны зориулалттай үл хөдлөх 
хөрөнгө, 875 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй газрын 
хамт 

750.000.000 
д/ч Ч.Батмөнх  

89086161 

31 
Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хороонд байрлах 200 
м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй газар 

163.458.400 
д/ч М.Баясгалан  

89098229 

32 

Чингэлтэй дүүргийн 18 дугаар хороо, Яргайтын 41 
дүгээр гудамжны 640/Б тоотод байрлах 96 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 504 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газар, 300 м.кв талбайтай авто 
гаражийн хамт 

133.016.916 
а/д Р.Азбаяр  

89086146 

 


