Цахилгаан техникийн нөхцөл олгоогүй хүсэлтүүдийн жагсаалт
Нэр, хаяг
"Солар повер
интернэйшнл" ХХК,
1
Дархан-Уул аймаг,
Дархан сум,
2

3

4

5

6

"ЗТЦ" ХХК, СБД-4-р
хороо, 50 мянгат, 24-90,
иргэн Солонго УБ, СБД
1-р хороо, Олимпийн
гудамж, 33а-16 тоот,
Булгамаа УБ ХУД 4-р
хороо Арцатын 16-6-1
тоот,
"Сентури лэндмарк"
ХХК, УБ, БЗД-6-р хороо,
13-р хороолол, Их
соѐмбо 25-2 тоот, Утас:
Эдельвайс ХХК,
Энхтайвны өргөн чөлөө,
СБД, 1-р хороо,
Чагдаржавын гудамж
Нийслэлийн хөрөнгө
оруулалтын газар

"Алтай констракшн"
7
ХХК, БЗД 14-р хороо

ТН авах байгууламж
Сэлэнгэ аймгийн Баянгол
сумын нутаг 1-р багт 10 кВт
Нарны ЦС барьж системд
холбох

Тайлбар
ТЭЗҮ хийгээд ШУТЗ хуралд оруулаад тусгай
зөвшөөрөл авсны дараа эргэж хэлэлцэх

БЗД 20-р хороо, XXI зуун
ОСХ

Бичиг баримт дутуу, НЗД захирамжгүй тул
буцаалаа

БЗД Өгөөмөр зах, ОСХ

Зайсан 110/35/10 кВ-ын дэд станц өргөтгөөд
Туул дэд станцын ачаалал хөнгөрсний дараа
эргэж хэлэлцэх

БЗД 26-р хороо, Олимп
хороололын орон сууцны
барилга

"Олимп" 35/10 кВ-ын дэд станцын хүчин чадал
хүрэлцэхгүй тул боломжгүй байна.

Эдельвайс зочид буудлын
өргөтгөлийн барилга

Олимп 35/10 кВ-ын дэд станцын хүчин чадал
хүрэлцэхгүй тул боломжгүй байна.

БЗД 6-р хороо, хөл
бөмбөгийн клуб "Барези"

Газар олгосон НЗД-ын захирамжгүй тул буцаав.

БЗД, 14-р хороо, "Роял таун"
үйлчилгээтэй орон сууц

ЭЗХЯ-ны гудамж төсөл хэрэгжиж байгаатай
холбогдуулан ерөнхий төлөвлөлтийг дахин
тодотгож, "Зайсан" дэд станц ашиглалтад
орсны дараа эргэж хэлэлцэх

"Ардчиллын гэгээ" ХХК,
СХД, 18-р хороонд Хангайн Газрын гэрчилгээ нь зөрчилтэй дугааргүй, өөр
БГД-17-р хороо, 4-р
8
10-р гудамж, 132 айлын орон хүний нэр дээр байгааг шилжүүлж аваагүй учир
хороолол, 22-40 тоот,
сууц, үйлчилгээний барилга
олгох боломжгүй гэж үзсэн
Утас: 99106914
ХУД-10-р хороо, Буянт-Ухаа
"ДСНА" ХХК, Иргэн
9
хорооллын хэсэгчилсэн орон
"УБЦТС- ХК-д шилжүүлэв.
С.Дэлгэрцэцэг,
сууц
"Жи Ди энд Би" ХХК,
Хан-Уул дүүргийн
Нийслэлийн ЗД-ын захирамжгүй, ерөнхий
10 СБД 1-р хороо, Гранд
Зайсангийн аманд Аялал
төлөвлөлтөнд ороогүй.
төв,
жуулчлалын цогцолбор
Өмнөд дэд станцын хүчин чадал хүрэлцэхгүй
"МАК" ХХК, ХУД-1-р
ХУД 1-р хороо, МАК
тул Зайсан дэд станц баригдаж ачаалал
11 хороо, Чингисийн өргөн
цамхагийн барилга
хөнгөрсний дараа шугамын трассыг судлаад
чөлөө,
2014 онд эргэж хэлэлцэх
ХУД-02-р хороо, Хивсний
Өмнөд дэд станцын хүчин чадал хүрэлцэхгүй
"БСБ сервис" ХХК, БГД,
үйлдвэрийн баруун талд 8
тул Зайсан дэд станц баригдаж ачаалал
12 Тээвэрчдийн гудамж-5,
давхар үйлчилгээний
хөнгөрсний дараа шугамын трассыг судлаад
БСБ сервис байр,
барилга
2014 онд эргэж хэлэлцэх
Чойр 220/110/35 кВ-ын дэд станцын хүчин
"Эх хонгор хурд" ХХК,
Дорноговь аймаг, Сайншанд
чадал хүрэлцэхгүй бөгөөд өргөтгөл хийж
13 УБ, БГД, 6-р хороо, 10-р
сумын 4-р багт Бетонон
Багануур-Чойрын 220 кв-ын шугамыг 3 хэлхээ
хороолол, ЭТӨЧ,
дэрний үйлдвэр барих
болгосны дараа эргэж хэлэлцэх

Чойр 220/110/35 кВ-ын дэд станцын хүчин
"Алтраг Ахас" ХХК, УБ
чадал хүрэлцэхгүй бөгөөд өргөтгөл хийж
14
ЧД 1-р хороо,
Багануур-Чойрын 220 кв-ын шугамыг 3 хэлхээ
болгосны дараа эргэж хэлэлцэх
Чойр 220/110/35 кВ-ын дэд станцын хүчин
Өндөрбуянт холдинг
Дорноговь Даланжаргаланд
15
чадал хүрэлцэхгүй бөгөөд өргөтгөл хийсний
ХХК, ЧД 2-р хороо,
цементийн үйлдвэр
дараа холболт хийх
Өмнөговь аймгийн БаянОюутолгой-Баян-Овоо сумын 35 кВ-ын шугамыг
"Самсунг" ХХК, УБ, БЗД,
16
Овоо суман дахь кемпийн
хүчдэлд залгаагүй байгаа тул комисс
1-р хороо,
цахилгаан хангамж
ажилласны дараа эргэж хэлэлцэх
Дорноговь аймгийн Айраг
сумын нутагт баяжуулах
үйлдвэр барих

Дархан-Уул аймгийн Дархан
"Тэнгэрийн дуудлага"
сумын 15-р баг хогийн цэгт
17 ХХК, Дархан-Уул аймаг,
нөхөн сэргээлт хийх төмрийн
Дархан сум,
хүдэр баяжуулах үйлдвэр

18

"Багахангай импекс"
ХХК,

Багахангай дүүрэгт
Арматурын үйлдвэрийн
өргөтгөл

Газар дээр нь судлахаар буцаав.

Багахангайн 35 кВ-ын шугамын дамжуулах
чадвар, дэд станцын хүчин чадал хүрэлцэхгүй
Налайхын 110 /35/10 кВ-ын дэд станцыг
өргөтгөөд Багахангайруу 110 кВ-ын шугам
барьсны дараа эргэж хэлэлцэх

Төв аймгийн Сэргэлэн сумын
Налайх-7-р зөрлөгийн 35 кВ-ын ЦДАШ-ын хүчин
нутаг 7-р зөрлөгөөс хойш 5
"Андсөүрвэй" ХХК, БЗДчадал хүрэлцэхгүй, Налайхын 110 /35/10 кВ-ын
19
км-т, Дэнж-Уул гэдэг газарт
5-р хороо,
дэд станцыг өргөтгөөд 110 кВ-ын шугам
хайрга, дайрга олборлох
барьсны дараа эргэж хэлэлцэх
үйлдвэр
"Монголжүюаньли" ХХК,
2013.3.16-ны хурлаар Бэрх-түмэнцогтын 35 кВ20 БЗД 15-р хороо, 13-р
Жоншны уурхай
ын ЦДАШ-ын дамжуулах чадвар хүрэлцэхгүй
хороолол,
тул боломжгүй
Нийт авах чадал

