Зураг төслийн баримтын архивт хүлээлгэн өгөх баримтын жагсаалт
1. Хувийн хэрэг
2. Инженер геологийн судалгааны дүгнэлт
3. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан /шаардлагатай
тохиолдолд/
4. Байгаль хамгаалах төлөвлөгөө, орчны шинжилгээний хөтөлбөр /шаардлагатай
тохиолдолд/
5. Газар хөдлөлтийг тэсвэрлэх чадварын үнэлгээ
6. Техник эдийн засгийн үндэслэл
7. Инженерийн тооцоо
8. Техникийн төсөл /Эскиз/
9. Ажлын зураг:
 Ерөнхий төлөвлөгөө
-ЕТ
 Гадна дулаан
-ГД
 Гадна цэвэр бохир ус
-ГЦБУ, УАТГ
 Гадна цахилгаан
-ГЦ
 Гадна холбоо дохиолол
-ГХД
 Гадна шугам сүлжээний гүйцэтгэлийн зураг
-ГШСГЗ
 Барилга архитектур
-БА
 Технологи
-ТХ
 Барилга бүтээц
-ББ
 Халаалт салхивч
-ХС
 Цэвэр бохир ус
-ЦБУ
 Хүчит төхөөрөмж
-ХТ
 Дотор гэрэлтүүлэг
-ДГ
 Холбоо дохиолол
-ХД
 Галын дохиолол
-ГДох
 Автоматик
-А
10. Барилга угсралтын ажлын төсөв
11. Гүйцэтгэлийн зураг
12. Өөрчлөлтийн зураг
13. Барилга угсралтын ил, далд ажлын акт
14. Барилга угсралтын ажлын явцад авсан гэрэл зураг
15. Барилгад хэрэглэсэн материалын гарал үүсэл, чанарын гэрчилгээ, лабораторийн
шинжилгээний дүн
16. Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн тэмдэглэл
Хувийн хэрэгт бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт
1. Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл
 Барилга угсралтын ажил эхлэх, үргэлжлүүүлэх
зөвшөөрөл олгоход санал өгөх хуудас
2. Нийслэлийн засаг даргын захирамж
 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбай, зориулалт,
байршил өөрчлөгдөж байгаа иргэн, аж ахуйн
байгууллагуудын жагсаалт
 Нийслэлийн Засаг даргын газар олгосон мэдэгдэл
 Иргэн, хуулийн этгээдэд газар эзэмшүүлэх гэрээ
 Аж ахуй нэгж, байгууллагын газар эзэмших
эрхийн гэрчилгээ
 Аж ахуйн нэгж эзэмшиж байгаа газрын байршлын
кадастрын зураг
 Газрын хэмжээг тогтоосон акт, газар эзэмших
ашиглах гэрээг дүгнэж газрын төлбөрийн тооцоо
нийлсэн акт

-эх хувь
-эх хувь

-хуулбар
-хуулбар
-хуулбар
-хуулбар
-хуулбар

-хуулбар



Барилгажсан талбайн дэвсгэр газрын төлөв байдал
чанарын улсын хянан баталгааны дүгнэлт

-хуулбар

3. Барилгад дугаар олгосон албан бичиг, хаяг байршлын зураг
4. Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, барилгажих талбайн схем зураг
5. Техникийн нөхцөл:
Дулааны техникийн нөхцөл
 Дулааны шугам эзэмшлийн заагийн зураг
 Дулааны эрчим хүчийг тооцох хэмжих хэрэгслийг
суурилуулахад олгох техникийн нөхцөл
 Техникийн нөхцлийн хугацаа сунгасан тухай албан тоот
Усны техникийн нөхцөл
 Техникийн тодруулга
 Байршлын схем
 Техникийн нөхцлийн хугацаа сунгасан тухай албан тоот
Цахилгааны техникийн нөхцөл
 Техникийн нөхцлийн хугацаа сунгасан тухай албан тоот
Холбооны техникийн нөхцөл
 Техникийн нөхцлийн хугацаа сунгасан тухай албан тоот

-хуулбар
-эх хувь

6. Зураг төсөл боловсруулах гэрээ
 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 Тусгай зөвшөөрөл
7. Барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг гүйцэтгэх ерөнхий
гүйцэтгэгчийн гэрээ
 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 Тусгай зөвшөөрөл
 Захирлын тушаал /инженер, даамал томилох тухай/
 Диплом, мэргэжлийн үнэмлэх
8. Барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг гүйцэтгэх туслан
гүйцэтгэгчийн гэрээ
 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 Тусгай зөвшөөрөл
 Захирлын тушаал /инженер, даамал томилох тухай/
 Диплом, мэргэжлийн үнэмлэх
9. Барилга ажлын явцад зохиогчийн хяналт хийх гэрээ
10. ОБЕГ-аас барилгын зураг төсөлд хяналт хийсэн дүгнэлт
11. Зураг төслийн баримт бичигт магадлал хийх ажлын гэрээ
12. Зураг төслийн баримт бичгийн магадлалын ерөнхий дүгнэлт
 Хавсралтууд
13. Ундны усны шинжилгээний дүн
14. Лифтэнд магадлал хийсэн тухай Мэргэжлийн хяналтын улсын
байцаагчийн дүгнэлт, техникийн магадлалын акт
15. Зохиогчийн хяналтын нэгдсэн дүгнэлт
16. Захиалагчын барилгын техникийн хяналтын нэгдсэн дүгнэлт
17. Дотоод хяналтын дүгнэлт, түүний биелэлт
18. Захиалагч, зохиогч, гүйцэтгэгч байгууллагууд барилга байгууламжийн
угсралт, тоног төхөөрөмжийн ажлын чанарыг хамтран шалгасан
гүйцэтгэлийн акт
19. Барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах болон
хэвийн ашиглалтын хугацаанд чанар, аюулгүй байдлыг барилгын
гүйцэтгэгч хариуцах гүйцэтгэгчийн баталгаа
20. Хот байгуулалтын мэдээлэлийн санд шугам сүлжээ, барилгыг оруулсан
тоон зураг хүлээн авсан акт, гүйцэтгэлийн зураг

-эх хувь
-хуулбар
-хуулбар

-эх хувь

-эх хувь

-эх хувь

-эх хувь
-хуулбар
-хуулбар
-эх хувь
-хуулбар
-эх хувь
-хуулбар
-хуулбар
-эх хувь
-хуулбар
-эх хувь
-эх хувь
-эх хувь
-эх хувь
-хуулбар
-эх хувь
-эх хувь
-эх хувь
-эх хувь
-эх хувь
-эх хувь
-эх хувь
-эх хувь

21. Тухайн барилгыг ашиглагч байгууллагад шилжүүлэх гэрээ
22. Ажлын зургийг ашиглагчид хүлээлгэн өгсөн акт
23. Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комиссын дүгнэлт
 Комиссын гишүүдийн саналын хуудас
 Хурлын тэмдэглэл
 Үүрэг даалгаврын биелэлт

-эх хувь
-эх хувь
-эх хувь
-эх хувь
-эх хувь
-эх хувь

Тайлбар:

“Барилга байгууламжийн зураг төсөл, техникийн баримт бичгээр хадгаламжийн
нэгж бүрдүүлэх ажлын заавар”-ын
3.3.2-т “Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм”-ийн хавсралт
жагсаалтын дагуу барилга байгууламжийн зураг төсөл, техникийн баримт бичгээр
хадгаламжийн нэгжийг бүрдүүлж, дотоод товьѐг үйлдэнэ.
3.3.4-т Бичвэрийн баримтыг нэг хадгаламжийн нэгжид 1-250 хүртэл хуудастай
байхаар тооцно.
3.6.1-т Бичвэрийн баримтыг хуудасны баруун дээд өнцөгт, зураг төслийн баримтыг
зургийн булангийн хүснэгтийн баруун дээд өнцөгт тус тус 1х1 см-ийн талбайд багтаан
балын харандаагаар, араб тоогоор, цэвэр гаргацтай дугаарлана. Хадгаламжийн нэгж
бүрийн хуудсыг 1-ээс эхлэн дугаарлана. Нүүр хуудас, гарчиг, дотоод товьѐгны хуудсыг
дугаарлахгүй.
3.7.7-т Дотоод товьѐогт хэддүгээр хуудсанд, ямар нэртэй баримт бичиг байгааг
тодорхой зааж өгнө гэж тус тус заасныг үндэслэж эмхлэн цэгцэлнэ үү.

Загвар 1
ДОТООД ТОВЬЁОГ

Д/д

Баримтын нэр

1
1.

2
Барилга угсралтын ажлыг эхлэх, үргэлжлүүлэх
зөвшөөрөл
Нийслэлийн засаг даргын захирамж
Иргэн, хуулийн этгээдэд газар эзэмшүүлэх гэрээ
Газрын эзэмших эрхийн гэрчилгээ
Кадастрийн зураг
Газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн акт
Барилгажсан талбайн дэвсгэр газрын төлөв, байдал
чанарын улсын хянан баталгааны дүгнэлт
Хаягийн тодорхойлолт, схем зураг
Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар
Дулааны техникийн нөхцөл
Ус сувгийн техникийн нөхцөл
Цахилгааны техникийн нөхцөл
Холбооны техникийн нөхцөл
Зураг төсөл боловсруулах гэрээ
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
Тусгай зөвшөөрөл
Ажил гүйцэтгэх гэрээ
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
Тусгай зөвшөөрөл
Даамал томилсон тушаал
Дипломын хуулбар, мэргэжлийн үнэмлэх
Төмөр бетон каркас угсралтын ажлын гүйцэтгэх
гэрээ
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
Тусгай зөвшөөрөл
Захирлын даамал томилсон тушаал
Дипломын хуулбар, мэргэжлийн үнэмлэх
Бетон зуурмаг худалдах худалдан авах болон
тээвэрлэлт, гүйцэтгэлийн гэрээ
Барилгын ажлын явцад зохиогчийн хяналт хийх
гэрээ
ОБЕГ-аас барилгын зураг төсөлд хяналт хийсэн
дүгнэлт
Зураг төслийн баримт бичигт магадлал хийх
ажлын гэрээ
Зураг төслийн баримт бичгийн магадлалын
ерөнхий дүгнэлт, хавсралтын хамт
Ундны усны шинжилгээний дүн
Лифтэнд магадлал хийсэн тухай дүгнэлт, акт
Зохиогчийн хяналтын нэгдсэн дүгнэлт
Захиалагчын барилгын хяналтын нэгдсэн дүгнэлт
Дотоод хяналтын дүгнэлт, түүний биелэлт
Захиалагч, зохиогч, гүйцэтгэгч байгууллагууд
барилга байгууламжийн угсралт, тоног төхөөрөмжийн ажлын чанарыг хамтран шалгасан
гүйцэтгэлийн акт

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Баримтын
бүртгэлийн
дугаар
3
16/2206

Баримтын
огноо

Хуудасны
дугаар

4
2006.04.03

5
1

2005.12.14
2016.08.05
2016.08.05
2016.08.05
2016.09.06
2016.09.06

2
3
4
5
6
7

04/2049
2016/13-22
2016/300
91/07
25/2016
0894/2016
17/05
9011040971
ЗТ 16-237/17
47/2007
9011040076
Бу17-2209/14
25/15

2016.06.20
2016.06.20
2016.07.25

51/16

2016.08.01

8-9
10
11
12
13-14
15-16
17-19
20-21
22
23-24
25-26
27-28
29
30-32
33-35

521
000675950
020160825

2016.07.10
2016.07.15
2007.12.05
2007.02.15
2007.08.15
2006.03.01
2014.12.02
2016.07.08

9011048989
Бу17-2525/14
25

2016.07.25

2016/05/15

2016.06.25

36
37
38
39-41
42-45

15/25

2016.06.28

46-48

10/685

2016.07.25

49-51

2016.06.28

52-54

2016.07.21

55-65

2016.07.25
2016.07.24
2016.07.26
2016.07.30

66
67-73
74-75
75-76
77-79
80-82

324/2016

02

2016.07.26

1
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

2
Барилга байгууламжийн чанарт гүйцэтгэгч
байгууллагаас гаргасан чанарын баталгаа
Шугам сүлжээний тоон зураг хүлээн авсан акт,
гүйцэтгэлийн зураг
Тухайн барилгыг ашиглагч байгууллагад
шилжүүлэх гэрээ
Ажлын зургийг ашиглагчид хүлээлгэн өгсөн акт

3
134/15

4
2016.07.26

5
83

1053

2015.10.13

81-82
83-85
86

Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах
комиссын дүгнэлт
Барилга, байгууламжийг ашиглалтанд оруулах
комиссын гишүүдийн саналын хуудас
Байнгын ашиглалтанд оруулах комиссын хурлын
тэмдэглэл
Байнгын ашиглалтанд оруулах комиссын хурлын
тэмдэглэл /давтан /
Барилга, байгууламжийг ашиглалтанд комиссын
гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлт

ДОТООД ТОВЪЁОГ ҮЙЛДСЭН:
“ОМОО” ХХК-ИЙН ИНЖЕНЕР

87-90
90-115
116-120
121-122
123-129

О.ДОРЖ

Загвар 2

СХД 20-р хороо
Жаргалант /12791/, Т.Дамдины гудамж 43

Иргэн Н.Бямбасүрэнгийн үйлчилгээтэй
118 айлын орон сууц

ХУВИЙН ХЭРЭГ

Захиалагч: Иргэн Н.Бямбасүрэн
Гүйцэтгэгч байгууллага: “ОМОО” ХХК

Улаанбаатар хот
2015-2019 он

Загвар 3

СХД 20-р хороо
Жаргалант /12791/, Т.Дамдины гудамж 43

Иргэн Н.Бямбасүрэнгийн үйлчилгээтэй
118 айлын орон сууц

Барилга угсралтын ил, далд ажлын акт

Захиалагч: Иргэн Н.Бямбасүрэн
Гүйцэтгэгч байгууллага: “ОМОО” ХХК

Улаанбаатар хот
2015-2019он

Загвар 4

СХД 20-р хороо
Жаргалант /12791/, Т.Дамдины гудамж 43

Иргэн Н.Бямбасүрэнгийн үйлчилгээтэй
118 айлын орон сууц

Барилга угсралтын ажлын явцад
авсан гэрэл зураг

Захиалагч: Иргэн Н.Бямбасүрэн
Гүйцэтгэгч байгууллага: “ОМОО” ХХК

Улаанбаатар хот
2015-2019он

Загвар 5

СХД 20-р хороо
Жаргалант /12791/, Т.Дамдины гудамж 43

Иргэн Н.Бямбасүрэнгийн үйлчилгээтэй
118 айлын орон сууц

Барилгад хэрэглэсэн материалын
гарал үүсэл, чанарын гэрчилгээ,
лабораторийн шинжилгээний дүн

Захиалагч: Иргэн Н.Бямбасүрэн
Гүйцэтгэгч байгууллага: “ОМОО” ХХК

Улаанбаатар хот
2015-2019он

Цахилгааны гүйцэтгэлийн баримт бичгийг архивт
хүлээлгэн өгөх баримтын жагсаалт
1.Гүйцэтгэлийн баримт бичиг
2. Ажлын зураг
Гүйцэтгэлийн баримт бичигт бүрдүүлэх жагсаалт
1. Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл
 Барилга угсралтын ажил эхлэх, үргэлжлүүүлэх
зөвшөөрөл олгоход санал өгөх хуудас
2. Нийслэлийн засаг даргын захирамж
 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбай, зориулалт,
байршил өөрчлөгдөж байгаа иргэн, аж ахуйн
байгууллагуудын жагсаалт
 Газар олгосон мэдэгдэл
 Иргэн, хуулийн этгээдэд газар эзэмшүүлэх гэрээ
 Аж ахуй нэгж, байгууллагын газар эзэмших
эрхийн гэрчилгээ
 Аж ахуйн нэгж эзэмшиж байгаа газрын байршлын
кадастрын зураг
 Газрын хэмжээг тогтоосон акт, газар эзэмших
ашиглах гэрээг дүгнэж газрын төлбөрийн тооцоо
нийлсэн акт
 Барилгажсан талбайн дэвсгэр газрын төлөв байдал
чанарын улсын хянан баталгааны дүгнэлт
3. Техникийн нөхцөл:
Цахилгааны техникийн нөхцөл
 Техникийн нөхцлийн хугацаа сунгасан тухай албан тоот
4. Зураг төсөл боловсруулах гэрээ
 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 Тусгай зөвшөөрөл
5. Барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг гүйцэтгэх ерөнхий
гүйцэтгэгчийн гэрээ
 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 Тусгай зөвшөөрөл
 Захирлын тушаал /инженер, даамал томилох тухай/
 Диплом, мэргэжлийн үнэмлэх
6. Барилга ажлын явцад зохиогчийн хяналт хийх гэрээ
7. Зураг төслийн баримт бичигт магадлал хийх ажлын гэрээ
8. Зураг төслийн баримт бичгийн магадлалын ерөнхий дүгнэлт
 Хавсралтууд

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Дэд станц /КПТН, АТП, ХТП
Зураг төсвөөс өөрчлөгдөж хийгдсэн ажлуудын жагсаалт
Дутуу хийгдсэн ажлын жагсаалт
Дэд станцын паспорт
Дэд станцын газардуулагч байгууламжийн паспорт
Суурь
Тусгаарлагч
Тоног төхөөрөмжийн суурийн угсралтын далд ажлын акт
Дэд станцын төмөр бүтээц гагнасан тухай протокол
Гарц огтлолцол
Гарц ба огтлолцолын үзлэгийн акт
Тулгуурын газардуулгын эсэргүүцэл хэмжсэн протокол

-эх хувь
-эх хувь

-хуулбар
-хуулбар
-хуулбар
-хуулбар
-хуулбар

-хуулбар
-хуулбар
-эх хувь
-эх хувь
-хуулбар
-хуулбар
-эх хувь
-хуулбар
-хуулбар
-эх хувь
-хуулбар
-эх хувь
-эх хувь
-эх хувь
-хуулбар
М-40
М-41
М-48
М-52, 53
М-55
М-55
М-66
М-70
М-56
М-56
М-60

20.
21.
22.
23.

Газардуулга хийсэн акт
Газардуулгын схем
Хэмжилт туршилтын протоколууд
Тооллуурын гэрчилгээ

10кв-ын ЦДКШ, ЦДАШ
10кв-ын ЦДКШ-ын далд ажлын акт
10 кв-ын ЦДКШ-ын гүйцэтгэлийн зураг
ЦДАШ –ын паспорт
ЦДАШ-ын тулгуур
Гарц огтлолцол
Гарц ба огтлолцолын үзлэгийн акт
Тулгуурын газардуулгын эсэргүүцэл хэмжсэн протокол
Газардуулга хийсэн акт
Газардуулгын схем
Хэмжилт туршилтын протоколууд
Тооллуурын гэрчилгээ
Барилга угсралтын ил, далд ажлын явцад авсан гэрэл зураг/тайлбартай/
УБЦТС ТӨХК-ийн Зураг төсөлд тодруулга хийсэн тодорхойлолт
Зохиогчийн хяналтын нэгдсэн дүгнэлт
Тоног төхөөрөмжийн угсралтын чанарын баталгаа
Шинээр баригдсан дэд сианцыг сүлжээнд залгах зөвшөөрлийн бичиг
Хот байгуулалтын мэдээлэлийн санд барилгыг оруулсан тоон зураг
хүлээн авсан акт,гүйцэтгэлийн зураг
41. Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комиссын дүгнэлт
 Комиссын гишүүдийн саналын хуудас
 Хурлын тэмдэглэл
 Үүрэг даалгаврын биелэлт
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

М-29
эх хувь
эх хувь
хуулбар хувь
М-2
эх хувь
М-45, 46
М-47
М-56
М-56
эх хувь
М-29
эх хувь
эх хувь
хуулбар хувь
эх хувь
-эх хувь
-эх хувь
-эх хувь
эх хувь
-эх хувь
-эх хувь
-эх хувь
-эх хувь

Тайлбар:

“Барилга байгууламжийн зураг төсөл, техникийн баримт бичгээр хадгаламжийн
нэгж бүрдүүлэх ажлын заавар”-ын
3.3.2-т “Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм”-ийн хавсралт
жагсаалтын дагуу барилга байгууламжийн зураг төсөл, техникийн баримт бичгээр
хадгаламжийн нэгжийг бүрдүүлж, дотоод товьѐг үйлдэнэ.
3.3.4-т Бичвэрийн баримтыг нэг хадгаламжийн нэгжид 1-250 хүртэл хуудастай
байхаар тооцно.
3.6.1-т Бичвэрийн баримтыг хуудасны баруун дээд өнцөгт, зураг төслийн баримтыг
зургийн булангийн хүснэгтийн баруун дээд өнцөгт тус тус 1х1 см-ийн талбайд багтаан
балын харандаагаар, араб тоогоор, цэвэр гаргацтай дугаарлана. Хадгаламжийн нэгж
бүрийн хуудсыг 1-ээс эхлэн дугаарлана. Нүүр хуудас, гарчиг, дотоод товьѐгны хуудсыг
дугаарлахгүй.
3.7.7-т Дотоод товьѐогт хэддүгээр хуудсанд, ямар нэртэй баримт бичиг байгааг
тодорхой зааж өгнө гэж тус тус заасныг үндэслэж эмхлэн цэгцэлнэ үү.

Тухайн дэд өртөө (барилгатай) бол ил, далд ажлын актыг тусад нь хадгаламжийн
нэгж болгоно.
Хаалттай дэд өртөө
Барилгын ил, далд ажлын актны жагсаалт
1. Барилгын тэг тэнхлэг газар дээр нь байгуулсан тухай акт, схем зураг
2. Суурийн нүх ухсан акт
3. Суурь хийсэн акт
4. Хана, сууринд төмөр бетон бүс хийсэн акт
5. Хананд салхивч, утааны суваг хийсэн акт
6. Хаалга, цонх ялуу суулгасан акт
7. Өрөгт бүтээцийн ажил гүйцэтгэсэн акт
8. Дээврийн ажил гүйцэтгэсэн акт
9. Төмөр бүтээцийг угсарч гагнасан акт
10. Угсралтын ажлын явцад авсан гэрэл зураг

Загвар 1
ДОТООД ТОВЬЁОГ

Д/д

1
1.
2.
3.
4.
5.

Баримтын нэр

2
Барилга угсралтын ажлыг эхлэх, үргэлжлүүлэх
зөвшөөрөл
Иргэн, хуулийн этгээдэд газар эзэмшүүлэх гэрээ
Газрын эзэмших эрхийн гэрчилгээ
Кадастрийн зураг

Газрын хэмжээг тогтоосон акт, газар эзэмших
ашиглах гэрээг дүгнэж газрын төлбөрийн
тооцоо нийлсэн акт

Баримтын
бүртгэлийн
дугаар
3
16/2206

Баримтын
огноо

Хуудасны
дугаар

4
2016.04.03

5
1

2016.01.15
2016.01.15
2016.01.15
2016.05.19

2-4
5
6
7

2016.06.02

8

26/2016
25/16
90110409798
ЗТ16/215/17
25/16
9011359898
БУ16/2209
38/16

2016.05.25
2016.05.26
2009.10.15
2007.02.15
2016.05.15
2009.05.25
2009.05.08
2016.07.15

9-10
11-12
13-14
15-16
17-19
20-21
22-23
24-26

28/16

2016.05.29

27-29

153/16

2016.07.10

30-35

0005827278
020161826

16.

Барилгажсан талбайн дэвсгэр газрын төлөв, байдал
чанарын улсын хянан баталгааны дүгнэлт
Цахилгааны техникийн нөхцөл
Зураг төсөл боловсруулах гэрээ
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
Тусгай зөвшөөрөл
Ажил гүйцэтгэх гэрээ
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
Тусгай зөвшөөрөл
Захирлын тушаал, даамал томилсон тушаал,
дипломын хуулбар, мэргэжлийн үнэмлэх
Барилгын ажлын явцад зохиогчийн хяналт хийх
гэрээ
Зураг төслийн баримт бичгийн магадлалын
ерөнхий дүгнэлт, хавсралтын хамт
Зураг төсвөөс өөрчлөгдөж хийгдсэн ажлуудын
жагсаалт
Дутуу хийгдсэн ажлын жагсаалт

17.

Дэд станцын паспорт

38

18.
19.

Дэд станцын газардуулагч байгууламжийн паспорт
Суурь

39
40

20.

Тусгаарлагч

41

21.

42

23.

Тоног төхөөрөмжийн суурийн угсралтын далд
ажлын акт
Дэд станцын төмөр бүтээц гагнасан тухай
протокол
Гарц огтлолцол

24.

Гарц ба огтлолцолын үзлэгийн акт

25.

47

26.

Тулгуурын газардуулгын эсэргүүцэл хэмжсэн
протокол
Газардуулга хийсэн акт

27.

Газардуулгын схем

49

28.

Хэмжилт туршилтын протоколууд

50

29.

Тооллуурын гэрчилгээ

51

30.

Барилга угсралтын ил, далд ажлын явцад авсан
гэрэл зураг/тайлбартай/

52

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
14.
15.

22.

36
37

43
44
45-46

48

1
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.

2
УБЦТС ТӨХК-ийн Зураг төсөлд тодруулга хийсэн
тодорхойлолт
Зохиогчийн хяналтын нэгдсэн дүгнэлт
Тоног төхөөрөмж, угсралтын чанарын баталг аа
Шинээр баригдсан дэд сианцыг сүлжээнд залгах
зөвшөөрлийн бичиг эх хувь
Хот байгуулалтын мэдээлэлийн санд барилгыг
оруулсан тоон зураг хүлээн авсан акт,
гүйцэтгэлийн зураг
Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах
комиссын дүгнэлт
Комиссын гишүүдийн саналын хуудас
Хурлын тэмдэглэл
Давтан хурлын тэмдэглэл
Үүрэг даалгаврын биелэлт

ДОТООД ТОВЪЁОГ ҮЙЛДСЭН:
“ОМОО” ХХК-ИЙН ИНЖЕНЕР

3

4
2016.07.19

5
53-55

9/16

2016.08.15

56-58
59-65
66
67-68

69-71
71-77
78-79
80-81
82-85

О.ТУЯА

Загвар 2

Гүйцэтгэлийн баримт бичиг

Ажлын нэр:

БЗД 26-р хороо Иргэн Д.Цогтын
үйлдвэрлэл, үйлчилгээний барилгын
гадна цахилгаан хангамж

Хүчин чадал:

10/0,4кВ-ын хүчдэлтэй 630 кВА хүчин
чадалтай дэд өртөө

Захиалагч:

Иргэн Д.Цогт

Зургийн автор: “АК” ХХК
Гүйцэтгэгч байгууллага:

“ОМОО” ХХК

Улаанбаатар хот
2018-2019 он

Загвар 3

Барилгын ил, далд ажлын акт

Ажлын нэр:

БЗД 26-р хороо Иргэн Д.Цогтын
үйлдвэрлэл, үйлчилгээний барилгын
гадна цахилгаан хангамж

Хүчин чадал:

10/0,4кВ-ын хүчдэлтэй 800 кВА хүчин
чадалтай хаалттай дэд өртөө

Захиалагч:

Иргэн Д.Цогт

Зургийн автор: “АК” ХХК
Гүйцэтгэгч байгууллага: “ОМОО” ХХК

Улаанбаатар хот
2018-2019 он

Загвар 4
ДОТООД ТОВЬЁОГ

Д/д

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Баримтын нэр

2

Барилгын тэг тэнхлэг газар дээр нь
байгуулсан тухай акт, схем зураг
Суурийн нүх ухсан акт
Суурь хийсэн акт
Хана, сууринд төмөр бетон бүс хийсэн акт
Хананд салхивч, утааны суваг хийсэн акт
Хаалга, цонх ялуу суулгасан акт
Өрөгт бүтээцийн ажил гүйцэтгэсэн акт
Дээврийн ажил гүйцэтгэсэн акт
Төмөр бүтээцийг угсарч гагнасан акт
Угсралтын ажлын явцад авсан гэрэл зураг

ДОТООД ТОВЪЁОГ ҮЙЛДСЭН:
“ОМОО” ХХК-ИЙН ИНЖЕНЕР

Баримтын
бүртгэлийн
дугаар
3
14

Баримтын
огноо

Хуудасны
дугаар

4
2018.09.04

5
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2018.09.07
2018.09.08
2018.09.25
2018.10.01
2018.10.03
2018.10.02
2018.10.09
2009.10.15
2007.02.15

2
3
4
5
6
7
11-12
13-14
15-16

О.ТУЯА

