
Огноо

Хороо:

 Өмчлөгч / Түрээслэгч

Урт м:

Эзэлхүүн м3:

Гүйцэтгэлийн зураг хийсэн байгууллага: Огноо:     

Ашигтай талбай м2:

Хийцийн материал: Гадна фасадны өнгө:

Огноо: 

НЕТГ-ын даргын 2013 оны 01 дүгээр сарын 15 
өдрийн А/13 дугаар тушаалын хавсралт

Дүүрэг :                

Тухайн барилгыг эзэмших эрх:
 Дугаар хүссэн барилгын байршлын бүдүүвч 

Гарын үсэг_________________________/______________________/   Огноо ________________

Загвар

ЗХД:    

Газрын мэдээлэлӨргөдөл гаргагч иргэн, ААН, байгууллагын нэр, хаяг 

 Төрийн/ Иргэн / ААН / СӨХ

Барилгын зориулалт:  Анхны өртөг:           

Ашиглагчийн нэр:
Барилгын нэр: Хүчин чадал /тоон үзүүлэлтээр/:

Ашиглалтанд орсон он:                   Дутуу барилгын гүйцэтгэлийн %:

Барилгын хуучин дугаар:Эзэмшигчийн статус:   

Барилгын суурийн доод түвшин /м/:

Регистрийн дугаар:                                   

ААН, байгууллага:   Газрын парселийн дугаар:

Өндөр м:

Хөрсний зэрэг:

Орцны тоо:

Барилгын заадасны өргөн /м/:

Барилгын нийт талбай м2            Суурийн талбай м2

Зоорийн давхар:

Өрхийн тоо: Эдэлгээний зэрэг:

Үйлчилгээ албан конторын давхарын тоо: Орон сууцны давхарын тоо:

Ерөнхий төлөвлөгөө хийсэн байгууллага

Хөрсний усны түвшингийн өндөр:

Ашиглах хэлбэр: Өмчлөх / Эзэмших / Ашиглах

Утас:  

Дугаар хүссэн  барилгын байршлыг эргэн тойрны объекттой нь  дүрсэлнэ. 

Барилгын зураг хийсэн байгууллага:

Дугаар авах барилгын мэдээлэл

УК-ын актын дугаар:

Зөвхөн албан хэрэгцээнд НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ   

Өргөдлийн дугаар Улаанбаатар хот 15160,  Ц.Жигжиджавын гудамж-7/1, Нийслэлийн Засаг 
Захиргааны II байр, 1107 тоот

Утас/факс:(976-11) 313262, Web:http//uda.ub.gov.mn/

ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР
Хүлээж авсан 
мэргэжилтэн 

Огноо:   

Өргөн м:

БАРИЛГЫГ МЭДЭЭЛЛИЙН САНД БҮРТГҮҮЛЭХ,                            
ДУГААР ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ

Тайлбар:  

Галд тэсвэрлэлтийн зэрэг: Газар хөдлөлтийн зэрэг:    

Хаяг:    

Иргэний овог нэр:   

Давхар:



Агаар сэлгэлтийн системийн тухай мэдээлэл :

Дулаан хангамжийн системийн тухай мэдээлэл :

Багана дам нуруу, даацын эдлэлийн хийц:      Жнь: цутгамал, угсармал бетон, металл, модон

Төвийн эх үүсвэртэй/ Өөрийн эх үүсвэртэй Усны зарцуулалт (м3/хоног, л/сек) :

Цахилгаан зарцуулалт (кВт) :

Суурийн шийдэл:              Жнь: чулуун,цутгамал, угсармал бетон, металл, тоосгон,модон               

Инженерийн хангамж, ашиглалтын үзүүлэлтүүд

Газар хөдлөлтийн зэрэг/баллаар/ :

Лифттэй эсэх:

Галын шаттай эсэх:

Барилгын урсгал засварт орсон өртөг:

Дээврийн хучилтын даацын хийц:     Жнь:т/б дам нуруу, т/б татанги, ган дам нуруу, угсармал, модон

Огноо: 

Гүйцэтгэлийн зураг хийсэн байгууллагын холбоо барих утас:

Мансард /дээврийн өрөө/-тай эсэх :

Ханын хашлагын хийц :                  Жнь: керамзит бетон, блок, тоосго, төмөр бетон, сэндвич....                   

Дулааны ачаалал (ккал/цаг) :

2. Үгүй

1. Тийм

Барилгын ажлыг гүйцэтгэгч байгууллага: 

2. Үгүй

Адарын хучилтын хийц:      Жнь: цутгамал, угсармал бетон, металл, модон, нүхтэй хавтан, хавирган хавтан               

Дээврийн хийц :       Жнь: төмөр, асбесто цементэн, хэвлэсэн долгионт хуудас, хуйлмал /хар цаас/     

2. Үгүй

Дугаар олгосон мэргэжилтэн: 

Өндрийн уналттай эсэх :

Газар хөдлөлтийн заадастай эсэх :

Төвийн эх үүсвэртэй/ Өөрийн эх үүсвэртэй

Давхар дундын хучилтын хийц :    Жнь: цутгамал, угсармал бетон, модон, хосолмол                                                           

1. Тийм

1. Тийм

1. Тийм

Барилгын урсгал засварт орсон он:

2. Үгүй

Ариутгах татуургын системийн тухай мэдээлэл :

Цахилгаан хангамжийн системийн тухай мэдээлэл :

Төвийн эх үүсвэртэй/ Өөрийн эх үүсвэртэй

ЗОРИУЛАЛТ: БАРИЛГЫН ДУГААРЫН ҮНЭ /25490 ТӨГ/

Зөвхөн албан хэрэгцээнд 

Холбоо, дохиоллын системийн тухай мэдээлэл :

Усан хангамжийн системийн тухай мэдээлэл :

Галын дохиоллын системийн тухай мэдээлэл :

ДАНСНЫ ДУГААР: 100200051054-ТӨРИЙН САН БАНК

Хийн хангамжийн системийн тухай мэдээлэл :

Барилгад олгосон дугаар:

2. Үгүй

2. Үгүй

Огноо:

Хүн амьдрах шаардлага хангасан эсэх :

1. Тийм

1. Тийм










