
АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 
 

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

байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2020 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 10 цагт тус 

газрын 200 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 14 цагаас 

– 17 цагийн хооронд Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 305 тоот өрөөнд бүртгэнэ. Хугацаа 

хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу. 

Бүртгүүлэхдээ: Зарлагдсан үнийн дүнгийн 10 хувьтай тэнцэх дэнчинг кассанд тушааж баримтын нэг 

хувь 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 
Баянгол дүүргийн 4 дүгээр хороо, Голдон парк хотхон 
/16010/, Энхтайваны өргөн чөлөө 101 дүгээр байрны 132 
тоот 30 м.кв талбайтай 1 өрөө орон сууц 

30.581.600 
д/ч Б.Сэржав  

89086175 

2 
Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороо, 10 дугаар хороолол 
19/Б дүгээр байрны 3 тоот 50 м.кв талбайтай 4 өрөө 
орон сууц 

72.664.550 
д/ч 

В.Дэлгэрцэцэг   
89086123 

3 
Сонгинохайрхан дүүргийн 14 дүгээр хороо, 1 дүгээр 
хороолол 14 дүгээр байрны 167 тоот 30 м.кв талбайтай 2 
өрөө орон сууц 

52.675.000 
д/ч Б.Лочин    
89086135 

4 

Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хороо, Эрдэм хотхон /13361/ 
Б.Доржийн гудамжны 10/Б дүгээр байрны зоорийн 
давхарын №5 тоот 61,58 м.кв талбайтай үйлчилгээний 
зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө 

41.160.000 
д/ч Н.Нямдаваа   

89086131 

5 
Сүхбаатар дүүргийн 7 дугаар хороо, 11 дүгээр хороолол 
7 дугаар байрны 285 тоот 40 м.кв талбайтай 3 өрөө орон 
сууц 

89.194.000 
д/ч 

А.Осорбурам   
89086176 

6 
Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хороо, 21 дүгээр 
хороолол 8/Б дүгээр байрны 12 тоот 40 м.кв талбайтай 3 
өрөө орон сууц 

71.798.720 
д/ч Ц.Номин   

89086177 

7 
Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо, Вива сити хороолол 
3/5 дугаар байрны 4/2 тоот 30,3 м.кв талбайтай 1 өрөө 
орон сууц 

34.837.390 
д/ч Б.Чинзул   

89086178 

8 
Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хороо, Нэгдсэн үндэстний 
гудамжны 46 дугаар байрны 12 тоот 48 м.кв талбайтай 2 
өрөө орон сууц 

64.260.000 
х/ч Г.Ганзориг   

89086179 

9 
Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хороо, Баянголын 
ам /18190/, Найрамдлын зам 20, Б/2 тоот 346,8 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, авто зогсоолын хамт 

249.092.200 
х/ч Г.Ганзориг   

89086179 

10 
Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Рапид харш 2 дугаар 
байрны зоорийн давхарын 58 тоот 16 м.кв талбайтай 
авто зогсоол 

13.157.900 
х/ч Г.Ганзориг   

89086179 

11 
Баянзүрх дүүргийн 6 дугаар хороо, 13 дугаар хороолол 
/13373/, 68/3 дугаар байрны 3 тоот 56,1 м.кв талбайтай 2 
өрөө орон сууц 

66.505.027 
а/х 

Ц.Түмэндэлгэр   
89086138 

12 
Баянзүрх дүүргийн 6 дугаар хороо, 13 дугаар хороолол 
/13373/, 68/3 дугаар байрны 27 тоот 100,5 м.кв 

123.470.200 
а/х 

Ц.Түмэндэлгэр   

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


талбайтай 3 өрөө орон сууц 89086138 

13 
Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Үйлдвэр 2, ХД-64 
дүгээр байрны Б/1 тоот 73,8 м.кв талбайтай 3 өрөө орон 
сууц 

88.550.000 
д/ч Б.Хүрлээ  

89086190 

14 
Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Үйлдвэр 2, ХД-64 
дүгээр байрны Б/2 тоот 60,45 м.кв талбайтай 2 өрөө 
орон сууц 

72.520.000 
д/ч Б.Хүрлээ  

89086190 

15 

Сүхбаатар дүүргийн 9 дүгээр хороо, 7 дугаар хороолол 
/14182/, Алтайн гудамжны 271, 272 дугаар байрнууд тоот 
хаягт байршилтай 2316,6, 1801,8 м.кв талбайтай орон 
сууцны зориулалттай 45 хувийн гүйцэтгэлтэй, Б блок нь 
35 хувийн гүйцэтгэлтэй дуусаагүй үл хөдлөх хөрөнгө  

3.052.224.000 
д/ч 

Б.Ариунцэцэг  
89086225 

16 
Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хороо, 13 дугаар хороолол 
/14230/, Юнескогийн гудамжны 11 дүгээр байрны 8 тоот 
137,5 м.кв талбайтай 4 өрөө орон сууц 

411.460.000 
д/ч 

Б.Ариунцэцэг  
89086225 

17 
Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хороо /14191/, Бээжингийн 
гудамжны 55 дугаар байрны 101 тоот 53,39 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

72.795.800 
д/ч 

Б.Ононтамир  
80016226 

18 
Баянзүрх дүүргийн 25 дугаар хороо, 13 дугаар хороолол 
/13374/, Нарны зам 103/1 дүгээр байрны 42 тоот 110,73 
м.кв талбайтай 4 өрөө орон сууц 

167.978.300 
д/ч 

Ю.Отгонжаргал 
89086157 

19 

Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Зайсан гудамжны 72 
дугаар байрны 9 тоот 179 м.кв талбайтай 4 өрөө орон 
сууц, зоорийн давхарын 4 тоот 18 м.кв талбайтай авто 
зогсоолын хамт 

360.117.800 
д/ч 

Ю.Отгонжаргал 
89086157 

20 
Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хороо, Бага тойруу 38 
дугаар байрны 13 тоот 39 м.кв талбайтай 3 өрөө орон 
сууц 

80.500.000 
д/ч Т.Баттүшиг   

89086151 

21 
Баянгол дүүргийн 2 дугаар хороо, 2 дугаар хороолол 31 
дүгээр байрны 18 тоот 54 м.кв талбайтай 3 өрөө орон 
сууц 

103.303.200 
Ё.Байгальмаа   

89086171 

22 
Баянгол дүүргийн 4 дүгээр хороо, 2 дугаар хороолол 4/А 
дугаар байрны 24 тоот 40 м.кв талбайтай 3 өрөө орон 
сууц 

78.964.200 
Ё.Байгальмаа   

89086171 

23 
Баянгол дүүргийн 4 дүгээр хороо, 2 дугаар хороолол 15 
дугаар байрны 22 тоот 20 м.кв талбайтай 1 өрөө орон 
сууц 

46.589.550 
Ё.Байгальмаа   

89086171 

24 
Сүхбаатар дүүргийн 9 дүгээр хороо, 7 дугаар хороолол, 
Их тойруу гудамжны 42 тоот 1878 м.кв талбайтай 
үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө 

3.500.000.000 
а/д Б.Отгонбаяр    

89086141 

25 
Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хороо, Амгалан /13260/ 
цагдаагийн академийн өргөн чөлөө гудамжны 12 дугаар 
байрны 38 тоот 78,9 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

77.533.400 
д/ч Д.Мөнхбаяр   

89086147 

26 
Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хороо /шинэ хаяг 22-р хороо/ 
Төгөл хус хотхоны 8 дугаар байрны 13 тоот 127 м.кв 
талбайтай орон сууц 

122.710.000 
д/ч М.Золбоо   

89086189 

27 
Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Үйлдвэр 2 ХД 
гудамжны 38 дугаар байрны 48 тоот 65,46 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

85.154.300 
д/ч 

Ц.Цолмонтуяа   
89086158 

28 
Сонгинохайрхан дүүргийн 27 дугаар хороо, 21 дүгээр 
хороолол /18082/, ХД-46 дугаар байрны 142 тоот 69,4 
м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

61.453.700 
д/ч 

Ц.Цолмонтуяа   
89086158 

29 
Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хороо, Хоршоолол хотхон 
/13361/ ХД-48 дугаар байрны 5 тоот 34 м.кв талбайтай 
хувийн сууц 

28.560.000 
а/д Б.Уранбаяр   

89086164 

Хашаа байшин, газар 



30 

Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, 10 айлын 2 дугаар 
гудамжны 46/Д тоотод байрлах 120 м.кв талбайтай 
хувийн сууц, 176 м.кв талбайтай гахайн байр, гараж, 
ажилчдын байрны зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө, 
700 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

105.228.270 
д/ч И.Гомбожав   

89086159 

31 

Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хороо, Баруун Алтан Өлгий 
34 дүгээр гудамжны 551/А тоотод байрлах 109 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 367 м.кв талбайтай гэр бүлийн 
хэрэгцээний газрын хамт 

22.890.000 
М.Бадам-Очир  

89086165 

32 
Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороонд байрлах 20,000 
м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй газар 

490.000.000 
д/ч 

Ц.Цолмонтуяа   
89086158 

33 

Баянзүрх дүүргийн 23 дугаар хороо, 4/А хэсэг сургуулийн 
гудамжны 1503 тоотод байрлах 141 м.кв талбайтай 
хувийн сууц, гаражийн зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө, 
66 м.кв талбайтай хувийн сууц, 645 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

44.227.050 
д/ч Ц.Болормаа   

89086186 

34 

Чингэлтэй дүүргийн 13 дугаар хороо, Сургуулийн 31 
дүгээр гудамжны 626/А тоотод байрлах 44 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 245,89 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

9.940.000 
д/ч Б.Анар            
89086126 

35 

Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр хороо, Сэлбийн 41 дүгээр 
гудамжны 712 тоотод байрлах 81,6 м.кв, 144 м.кв, 19,95 
м.кв талбайтай хувийн сууц, гараж, 137 м.кв талбайтай 
гэр бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

169.582.000 
д/ч Б.Сэржав  

89086175 

36 

Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар хороо, Бэлхийн 26 дугаар 
гудамжны 559 тоотод байрлах 66,75 м.кв талбайтай 
хувийн сууц, 572 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний 
газрын хамт 

37.633.330 
д/ч Б.Золбоо  

89086184 

37 
Сүхбаатар дүүргийн 19 дүгээр хороо, Гоодойн зусланд 
байрлах 700 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй газар 

7.102.200 
д/ч М.Хажидмаа   

89086156 

38 
Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хороо, Сонсголонд 
байрлах 20,000 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй газар 

210.000.000 
д/ч Т.Адилбек   

89086133 

 
 

АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 
 

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

байгууламжийн 2 ДАХЬ албадан дуудлага худалдааг 2020 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 10 цагт тус 

газрын 200 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 14 цагаас 

– 17 цагийн хооронд Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 305 тоот өрөөнд бүртгэнэ. Хугацаа 

хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу. 

Бүртгүүлэхдээ: Зарлагдсан үнийн дүнгийн 10 хувьтай тэнцэх дэнчинг кассанд тушааж баримтын нэг 

хувь 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 

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


1 
Сүхбаатар дүүргийн 4 дүгээр хороо, 5 дугаар хороолол 
Сайн ноён хан Намнансүрэнгийн гудамжны 38 дугаар 
байрны 11 тоот 45,8 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

79.800.000 
а/д 

Т.Ариунболор   
89086187 

2 
Баянгол дүүргийн 18 дугаар хороо, 4 дүгээр хороолол 
33 дугаар байрны 84 тоот 40 м.кв талбайтай 3 өрөө 
орон сууц 

45.000.000 
а/д Б.Уранбаяр   

89086164 

3 
Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хороо, Хоршооллын хотхон 
/13361/ Б.Доржийн гудамж 28/5 дугаар байрны 115 тоот 
44,05 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

35.680.500 
д/ч М.Баясгалан  

89086229 

4 

Баянзүрх дүүргийн 25 дугаар хороо, 13 дугаар 
хороолол /13372/ Нарны зам гудамжны 154/Б дүгээр 
байрны зоорийн давхарын 61 тоот 9,36 м.кв талбайтай 
авто зогсоол 

15.053.000 
д/ч М.Баясгалан  

89086229 

5 
Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороо, 16 дугаар 
хороолол /13321/ Да хүрээ гудамжны 47 дугаар байрны 
135 тоот 64,39 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

41.627.000 
а/х Э.Цэрэнханд  

89086227 

6 
Баянзүрх дүүргийн 18 дугаар хороо, 13 дугаар 
хороолол 14 дүгээр байрны 109 тоот 48 м.кв талбайтай 
4 өрөө орон сууц 

63.761.000 
а/д Ц.Батзориг 

89086163 

7 
Баянгол дүүргийн 8 дугаар хороо, Дилав хутагт 
Жамсранжавын гудамжны 31/1 дүгээр байрны 21 тоот 
77,71 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

70.788.900 
д/ч Д.Мөнхбаяр  

89086147 

8 
Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хороо, Толгойт 
дахь цэргийн хотхоны 12 дугаар байрны 07 тоот 27 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

6.705.000 
д/ч Ц.Чинтуяа  

89086144 

9 
Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороо, 10 дугаар хороолол 
54 дүгээр байрны 10 тоот 76,36 м.кв талбайтай 3 өрөө 
орон сууц 

55.092.900 
д/ч В.Уранцэцэг   

89086181 

10 

Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороо, Шинэ суурьшил 
/13313/ Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө гудамжны 405 
дугаар байрны 5 тоот 90 м.кв талбайтай 4 өрөө орон 
сууц 

87.966.600 
д/ч 

Н.Байгалтуяа  
89086221 

11 
Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо, М.Ганди гудамжны 
65 дугаар байрны 701 тоот 150 м.кв талбайтай 4 өрөө 
орон сууц, 21,6 м.кв талбайтай авто зогсоолын хамт 

147.602.000 
х/ч Г.Ганзориг   

89086179 

12 
Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо /17011/ М.Гандигийн 
гудамжны 19 дүгээр байрны 9 тоот 147,5 м.кв 
талбайтай 5 өрөө орон сууц 

133.340.500 
х/ч Г.Ганзориг   

89086179 

13 

Сүхбаатар дүүргийн 3 дугаар хороо, 5 дугаар 
хороолол, Сөүлийн гудамж 20/1 дугаартай барилгын 
705 тоот 130,6 м.кв талбайтай үйлчилгээ, оффиссын 
зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө 

336.224.135 
д/ч 

Д.Сэнгүнбилэг  
89086222 

14 
Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Зайсан 
Дүнжингарав гудамжны 204 дүгээр байрны 4 тоот 91,5 
м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

78.658.000 
д/ч Б.Оюунчимэг   

89086180 

15 
Баянгол дүүргийн 10 дугаар хороо, 6 дугаар хороолол 
33 дугаар байрны 68 тоот 40 м.кв талбайтай 3 өрөө 
орон сууц 

41.903.000 
Ц.Баянчимэг   

89086140 

16 
Сонгинохайрхан дүүргийн 18 дугаар хороо, Москва 
хороолол /18070/, Москвагийн гудамж 119 дүгээр 
байрны 506 тоот 47,17 м.кв талбайтай 1 өрөө орон сууц 

37.850.000 
д/ч Б.Мөнхцэнд   

89086169 

17 

Сонгинохайрхан дүүргийн 6 дугаар хороо, Ханын 
материал /108062/, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж 102 
дугаар байрны 75 тоот 49,17 м.кв талбайтай 2 өрөө 
орон сууц 

40.729.600 
д/ч Б.Мөнхцэнд   

89086169 

Хашаа байшин, газар 



18 

Чингэлтэй дүүргийн 11 дүгээр хороо, Нуур 19 дүгээр 
гудамжны 401/А тоотод байрлах 2, 3, 4 дүгээр 
давхарын 416 м.кв талбайтай хувийн сууцны 
зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө, 110 м.кв талбайтай 
гэр бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

116.688.000 
д/ч Б.Анар            
89086126 

19 

Сүхбаатар дүүргийн 20 дугаар хороо, Сэлбэ /14020/ 1 
дүгээр хэсэг гудамжны 210 тоотод байрлах 222 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 427 м.кв талбайтай эзэмших 
эрхтэй газрын хамт 

16.382.000 
д/ч Б.Анар            
89086126 

20 

Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хороо, Согоотын 27 
дугаар гудамжны 0351 тоотод байрлах 24 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 664 м.кв талбайтай гэр бүлийн 
хэрэгцээний газрын хамт 

11.542.750 
д/ч 

Д.Отгончимэг   
89086121 

21 

Сонгинохайрхан дүүргийн 24 дүгээр хороо, Зээл 18 
дугаар гудамжны 22/В тоотод байрлах 217 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, үйлчилгээний зориулалттай үл 
хөдлөх хөрөнгө, 698 м.кв талбайтай гэр бүлийн 
хэрэгцээний газрын хамт 

32.550.000 
д/ч Н.Нямдаваа  

89086131 

22 

Сонгинохайрхан дүүргийн 23 дугаар хороо, Хангайн 62 
дугаар гудамжны 25 тоотод байрлах 48 м.кв талбайтай 
хувийн сууц, 348 м.кв талбайтай гэр бүлийн 
хэрэгцээний газрын хамт 

12.309.500 
д/ч Н.Нямдаваа  

89086131 

23 

Сонгинохайрхан дүүргийн 25 дугаар хороо, Хайрхан 6 
дугаар гудамжны 26 тоотод байрлах 240 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 700 м.кв талбайтай гэр бүлийн 
хэрэгцээний газрын хамт 

102.350.500 
д/ч Д.Мөнхцэцэг  

89086130 

24 

Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хороо, Эрдэнэ толгой 44 
дүгээр гудамжны 161 тоотод байрлах 120 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 700 м.кв талбайтай гэр бүлийн 
хэрэгцээний газрын хамт 

30.745.000 
а/д 

Т.Ариунболор   
89086187 

25 

Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороо, Да Хүрээ 
гудамжны 60/5 тоотод байрлах 228 м.кв талбайтай 
гараж, 762 м.кв талбайтай агуулах, 576 м.кв талбайтай 
агуулахын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө, 2210 м.кв 
талбайтай эзэмших эрхтэй газрын хамт 

574.722.000 
д/ч И.Гомбожав   

89086159 

26 

Сүхбаатар дүүргийн 18 дугаар хороо, Бэлхийн 48 
дугаар гудамжны 341 тоотод байрлах 60 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 436 м.кв талбайтай гэр бүлийн 
хэрэгцээний газрын хамт 

9.802.500 
д/ч 

Б.Ононтамир   
80016226 

27 

Сүхбаатар дүүргийн 18 дугаар хороо, Бэлхийн 36 
дугаар гудамжны 278 тоотод байрлах 36 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 670 м.кв талбайтай гэр бүлийн 
хэрэгцээний газрын хамт 

7.440.000 
д/ч Ч.Урангоо  

89086185 

28 

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын 2 дугаар баг, Холбоо 
хаягт байрлах 50,25 м.кв талбайтай агуулахын 
зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө, 75,000 м.кв 
талбайтай эзэмших эрхтэй газрын хамт 

1.500.000.000 
а/д Б.Отгонбаяр  

89086141 
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