
Компани Ажил Дугаар  

“МЭЗ” ХХК “Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан 
хангамжийн төсөл багц-2 

01/2022 

“Уралын 
турбины завод” 

“ДЦС-4” ТӨХК-ийн турбоагрегат №1,2,3,4-
ийг шинэчлэх” ТГ №2 

02/2022 

“Уралын 
турбины завод”  

“ДЦС-4” ТӨХК-ийн турбоагрегат №1,2,3,4-
ийг шинэчлэх” ТГ №3 

03/2022 

“Уралын 
турбины завод” 

ХХК 

“ДЦС-4” ТӨХК-ийн турбоагрегат №1,2,3,4-
ийг шинэчлэх” ТГ №4 

04/2022 

“Энерго 
сервисмонтаж” 

ХХК 

“Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан 
хангамжийн төсөл багц-1 

05/2022 

“Алтай трест” ЦДҮС Хангай бүсийн салбарын 35 кВ-ын 10 
ком тосон таслуур 

06/2022 

РЗА ХХК Гэр хорооллын айл өрхүүдийн цахилгаан 
хангамжийн техникийн боломжийг 

бүрдүүлэх /Хөвсгөл, Түнэл/ 

07/2022 

“Уралын 
турбины завод” 

“ДЦС-4” ТӨХК-ийн турбоагрегат №1,2,3,4-
ийг шинэчлэх” 2-р үе шат 

08/2022 

“Виртуалсофт” 
ХХК 

“УБ хотын төв цэвэрлэх байгууламж 
шинээр барих төслийн БУА-ын талбайд 10 

кВ-ын ЦДАШ барих 

09/2022 

“Цагаан 
шүтээн” ХХК, 
“ДСЦСТ” ХХК 

түншлэл 

“Булган аймгийн төвийн 10-0.4кВ-ын 
цахилгаан түгээх сүлжээг шинэчлэх 

10/2022 

“Нар энержи 
силькон метал” 

ХХК, “Броск”  

Ховд аймгийн Жаргалант сумын 1 дүгээр 
цэцэрлэгийн барилгын дулаан хангамж 

хөрсний дулааны насос 

11/2022 

“Эрчим энержи 
инженеринг” 

ХХК 

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сум Цанхын 
Зүүн уурхайн 110/35/6 кВ-ийн 2х40 МВА 

Манхан дэд станц БУА 

12/2022 

“МСЭЛ” ХХК ЦДҮС ТӨХК-ийн 100/35/10 кВ-ийн Телевиз 
дэд станцын алсын удирдлага 

автоматжуулах ажил 

13/2022 

“Хунан 
индустриал 
экуйфмент 

инсталэйшн” 
ХХК  

“ЭДЦС” ТӨХК-ийн 35 МВт- өргөтгөх төсөл 14/2022 

“УБЦСТ” ТӨХК Улиастайн гүүрнээс Налайх-Чойрын 
уулзвар хүртэлх цахилгаан шугам сүлжээ 

15/2022 

“Хасу эрчим” 
ХХК, “Их наяд 
хөгжил” ХХК, 
“Ган тесла” 

ХХК 

“Багануур” ХК-ийн 110/6 кВ-ын Уул станц, 
110, 6 кВ-ын ЦДАШ 

16/2022 

“Хустайн шил” 
ХХК 

Сумын төвийн 0,4 кВ-ын шугамын 
шинэчлэл /Төв, Баянцагаан сум/ 

17/2022 

“Гандирын тал” 
ХХК 

“УБ хот гэр хорооллын цахилгаан хангамж 
багц-5”  

18/2022 



“ЭСПМ” ХХК,  
“Шуанг дэнг” 

ХХК 

Говь-Алтай аймаг 300 кВт-ын нарны 
цахилгаан станц, цэнэг хураагуур  

19/2022 

“Лид технологи 
партнерс” ХХК 

Тайшир-Алтай төсөл эрчим хүчний нөөц 
үүсгүүр, дизель станц 

20/2022 

“Идэр-Тэс” ХХК УБ хот, Налайх дүүрэг 5, 6-р хороо шинэ 
суурьшлын бүсийн гадна цахилгаан 

хангамж сайжруулах 

21/2022 

“Мон-Илч” ХХК “ДЦС-3” ТӨХК-аас хангагдаж буй уурын 
хэрэглэгчдийн түр шугамын БУА 

22/2022 

“ӨБЦТС” ТӨХК Чингэлэг тээврийн терминалын цахилгаан 
хангамжийн 10/0,4 кВ, 630 кВА дэд станц 

23/2022 

“Виртуалсофт” 
ХХК 

Сайхан, Хутаг өндөр сумын заагт орших 
Дондогийн булаг орчмыг ЦЭХ-д холбох 

ажил 

24/2022 

“ЖЕММН” ХХК ЦЭХ холбох /Булган аймаг, Булган сум 
Ханжаргалант баг 

25/2022 

“МЭЗ” ХХК 3г магистраль ТК-54-ТК328 1ф600, 2ф400 
шугамыг 2х700 мм болгож өргөтгөх 

26/2022 

“Кёосера 
Коммюникэйшн 
системс” ХХК 

Ховд аймаг, Мянгад сумын 5-р багийн 
нутагт 10 МВт-ын нарны ЦС 

27/2022 

“Техникийн 
цогц шийдэл” 

ХХК 

110/35/10 кВ-ын “Улиастай” Дэд станцын 10 
кВ-ын ХХБ-ийг вакуум таслуур бүхий ячейк 
тоноглож 2 гаргалгаагаар өргөтгөх ажлууд 

28/2022 

“ЧММ” ХХК 5а магистраль “ДЦС-3” ТӨХК-аас ТК-1899 
цэг хүртэлх шугам багц-4  

29/2022 

“Эрчим өргөө  “Нэгдсэн халаалтын шугам сүлжээ” /Хэнтий 
аймаг, Хэрлэн сум/ 

30/2022 

   

   

 


