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№ Байгууллагын нэр Монгол Улсад хэрэгжүүлэхийг хүсэж буй 

санал 

 
(Та ямар компаниудтай яриа хэлэлцээр 

хийхийг хүсэж байна вэ? Сонирхсон чиглэл? 

Магадгүй та Монгол Улсад төлөөлөгчийн 

газраа нээхийг хүсэж байгаа эсвэл хамтарсан 

компани нээх сонирхолтой байгаа гэх мэт.) 

Борлуулж буй эсвэл 

үйлдвэрлэж буй 

бүтээгдэхүүн/ 

үйлчилгээний үндсэн 

төрлүүд 

 

 

Бизнес 

төлөөлөгчид 

 

 

 

Нэмэлт мэдээлэл 

 “Дорнод Сибирийн Худалдаа, 

Аж Үйлдвэрийн Танхим  

(Эрхүү муж)” Холбоо 

Байгууллагын төлөөлөгчид: 

1.  Соболь Алексей Иванович, “ДСХАҮТ (ЭМ)” Холбооны Ерөнхийлөгч 

2.  Саловаров Владимир Николаевич, “ДСХАҮТ (ЭМ)”  Холбооны Бизнес эрхлэлт, Гадаад эдийн засгийн үйл ажиллагааг 

дэмжих газрын захирал 

3. Банников Илья Алексеевич, зам. “ДСХАҮТ (ЭМ)”  Холбооны Бизнес эрхлэлт, Гадаад эдийн засгийн үйл ажиллагааг 

дэмжих газрын дэд захирал 

4. Григорьева Марина Викторовна, “ДСХАҮТ (ЭМ)” Холбооны аялал жуулчлал, амралтын газар, амралт, зочид 

буудлын үйл ажиллагааны чиглэлээр бизнес эрхлэх хорооны дарга 

  

Хөдөө аж ахуй, хүнс, боловсруулах үйлдвэр, худалдаа. 

1)  "Фабрика мороженного 

СМК"  ХХК (ЖДҮ) 

- Бага температурт хадгалах, логистик хийх 

боломж бүхий түгээгчид, жижиглэн худалдааны 

томоохон сүлжээнүүд 

- Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний экспорт 

- Үхрийн махны импорт 

- Бөөний болон жижиглэн худалдааны компаниуд, 

мах боловсруулах компаниудтай хамтран ажиллах 

асуудлыг хэлэлцэх  

- Зайрмагийн үйлдвэрлэл 

- Тахианы өндөг, өндгөн 

бүтээгдэхүүн, сүү, хүнсний 

ногоо. 

 
 

 

Соколов 

Алексей 

Владимирович, 

худалдаа 

эрхэлсэн захирал  

 

2)  «Это польза» ХХК (ЖДҮ) Хүнсний сүлжээ, бөөний зах зээл, логистикийн 

төлөөлөгчид. 

 

Хүнсний бүтээгдэхүүн,  

хүнсний ангилал, спорт 

хооллолт  

Кондратюк 

Андрей 

Владимирович, 

хөгжил 
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Улаанбаатар хотод түгээлт, логистикийн 

чиглэлд хөгжихөөр төлөвлөж буй компанийн 

салбар нэгжийг нээсэн. 

 

Монгол, Хятадын Эдийн засгийн чөлөөт бүсээр 

дамжин өнгөрөх асуудлыг сонирхож байна. 

 

хариуцсан 

захирал  

 

 

3)  «Сибирское здоровье»   

ХХК (ЖДҮ) 

Гацуур модны тос, Сибирийн гацуур модны 

тосноос гаргаж авсан амьтны хоол тэжээл 

үйлдвэрлэл. 

Эмийн сангийн сүлжээ, 

бэлэг дурсгалын дэлгүүр, 

Халуун усны газар- 

цогцолбор. Гоо сайхны 

болон эрүүл мэндийн төв. 

Диев Алексей 

Михайлович, 

захирал 

 

   

https://ru.siberianhea

lth.com/ru/  

4)  «Партнер-Агро РТК»  

ХХК (ЖДҮ) 

Бөөний худалдаа эрхэлдэг компаниуд,  

жижиглэн худалдааны компаниудыг хайх    

Мах / тахианы махан 

бүтээгдэхүүн 

Сукманов 

Дмитрий 

Сергеевич,  дэд 

захирал 

  

 

5)   «СТК» ХХК (ЖДҮ)  Гурилан бүтээгдэхүүний экспорт Медовик  бялуу, жигнэмэг 

болон бусад  гурилан 

бүтээгдэхүүн   

Кадникова Ольга 

Александровна,  

хувьцаа 

эзэмшигч 

http://samkond.com/  

6)  «Байкальская зерновая 

компания»  ХХК (ЖДҮ) 

Бөөний худалдааны компаниуд Гоймон  Панжин 

Дмитрий 

Олегович,  

худалдаа 

эрхэлсэн захирал 

http://baikalpasta.ru/  

7)  Хувиараа бизнес эрхлэгч 

Чухнова Татьяна 

Евгеньевна (ЖДҮ) 

Жижиглэн худалдааны компаниуд ,  гурилан 

бүтээгдэхүүний бөөний худалдааны  

компаниуд 

Гурил гурилан 

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, 

бөөний худалдаа 

Быков Иван 

Олегович,  

үүсгэн 

байгуулагч 

http://kacec.ru/  

8)   «Приморский»  хөдөө аж 

ахуйн ХК   

Хөдөө аж ахуйн нэгжүүд Цэвэр үүлдрийн 

үржүүлгийн мал экспорт 

Иванов Аполлон 

Николаевич,  
Ерөнхий захирал 

 
 
 
 
 

https://ru.siberianhealth.com/ru/
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Аялал жуулчлалын салбар 

9)   «Истлэндтурс»  ХХК 

(ЖДҮ) 

ОХУ-д арга хэмжээ, томилолт, амралт зохион 

байгуулах корпорацийн үйлчлүүлэгчид, тур 

операторууд, аялал жуулчлалын агентлагууд,  

MICE аяллын агентлагууд 

Байгаль нуурын аялал, 

далайн аялал, байгууллагын 

арга хэмжээ зохион 

байгуулалт, зочид буудал, 

хоол, тээврийн үйлчилгээ. 

 

Часовитина 

Ксения 

Викторовна,  

Бизнес хөгжил 

хариуцсан 

захирал 

https://cruiselakebai

kal.ru/  

10)  «Этнопарк «Золотая Орда»  

ХХК (ЖДҮ) 

Монгол гэр, тавилга, хувцас, дотоод засал 

чимэглэл, бэлэг дурсгалын эдлэл, ноолуур 

үйлдвэрлэгчидтэй уулзах; соёл, урлагийн 

зүтгэлтнүүдтэй хамтран ажиллах 

Аялал жуулчлал, нийтийн 

хоол үйлдвэрлэл, соёл, 

спорт 

Ким Антонина 

Александровна,  

хувьцаа 

эзэмшигч 

  

https://goldenhordep

ark.ru/  

11)  «Санаторий Усолье»  ХХК 

(ЖДҮ) 

Аялал жуулчлалын операторууд, даатгалын 

компаниудтай хэлэлцээр хийх, эрүүл мэндийн 

аялал жуулчлал  

 

"Усолье" сувилалд  эрхийн 

бичгээр амрах (эмчилгээ, 

хоол хүнс, орон байр) 

Амбулаторийн нөхөн 

сэргээх үйлчилгээ үзүүлэх 

Зайцева Галина 

Георгиевна 

захирал,  

ерөнхий эмч   

 

https://kurort-

usolie.ru/  

Аж ахуйн нэгж, мод боловсруулах, тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл. 

12)  «Лесмашэкспорт»  ХХК 

(ЖДҮ) 

 

Үйлдвэрлэгдэж буй бүтээгдэхүүний 

борлуулалт. 

Модон материал. Фридман Юрий 

Анатольевич,   

дэд захирал 

 

 

13)   «Деком» ХХК Үйлдвэрлэгдэж буй бүтээгдэхүүний 

борлуулалт. 

Үрэл, модон материал,  

цутгамал бүтээгдэхүүн 

Денисов Игорь 

Альбертович,  

төлөөлөгч 

https://www.ooodek

om.ru/  

14)   «Байкальский битумный 

терминал»  ХХК 

 

Монгол Улсын ЗТХЯ, Зам, тээврийн хөгжлийн 

төв, Нисэх буудал, Нийтийн Тээврийн газар 

Зам барилгын материалын 

нийлүүлэлт: битум, 

полимер-битум холбогч,  

бусад газрын тосны 

бүтээгдэхүүн 

Житов Роман 

Георгиевич,  

техникийн 

захирал 

 

https://synergyoilgro

up.ru/  

15)   «Восток-ФД»  ХХК Ундны болон техникийн усан хангамжийн  

полиэтилен хоолой, атираат хоолой, ус 

зайлуулах хоолой, кабелийн сүлжээний хоолой, 

дулаан, хийн хангамж 

Полиэтилен хоолой, холбох 

хэрэгслийг борлуулагч 

Эрхүү хот, Эрхүү муж,  

Өвөр Байгалын хязгаарын 

нутаг дэвсгэр дэх, Буриад 

Кузнецов Вадим 

Владимирович, 

ерөнхий захирал  

 

http://vostok-pipe.ru/  
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https://synergyoilgroup.ru/
https://synergyoilgroup.ru/
http://vostok-pipe.ru/
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Улс дах ПОЛИПЛАСТИК 

группийн албан ёсны дилер 

юм 

 

16)   «Енисей»  ХХК (ЖДҮ) 

 

Монголд ойжуулалт хийдэг компаниуд Шилмүүст үр (ихэвчлэн 

Нарс) 

Абросимова 

Людмила 

Сергеевна,  

хувьцаа 

эзэмшигч  

 

17)  Хувиараа бизнес эрхлэгч 

Банщикова Наталья 

Петровна (ЖДҮ) 

Дотор хаалга,  Атираат хуудасны үйлдвэрлэл, 

худалдаа 

Барилгын компаниуд, 

барилгын материал 

борлуулах худалдааны 

төвүүдтэй хэлэлцээр хийнэ. 

«Номин Хайпермаркет 

стройматериал ов» 

"Улаанбаатар менежмент 

ХХК» 

«Манлай Инвестмент ХХК» 

«Фэйр Ви ХХК» 

«Эрчис тал ХХК» 

«Хавтан.мн»  

«Барилгачин групп» 

Банщиков 

Дмитрий 

Владимирович,  

хувьцаа 

эзэмшигч 

 

 

18)  Хувиараа бизнес эрхлэгч  

Янковский Олег 

Валентинович (ЖДҮ) 

Оффисын болон гэрийн тавилга  үйлдвэрлэл, 

худалдаа 

Дараах монгол 

компаниудтай хэлэлцээр 

хийнэ : «Алаг Удуут» ХХК, 

Gobi Khangai Mebel и бусад 

тавилгын түгээгч нар  

Фёдорова 

Марина 

Валерьевна,  

борлуулалтын 

хэлтсийн дарга 

 

19)  «Иркутский завод 

гусеничной техники»  

ХХК (ЖДҮ) 

Тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгслийн 

үйлдвэрлэл. 

Уул уурхайн олборлолтын 

аж ахуйн нэгжүүд. 

Горин 

Александр 

Александрович,  

хувьцаа 

эзэмшигч 

https://izgt.ru/compa

ny/  

20)   «Интервик»  ХХК (ЖДҮ) Сантехникийн материал, хоолойн арматур 

борлуулах. 

2013 оноос хойш экспортын туршлага. 

Барилга, угсралтын 

байгууллага, орон сууц, 

нийтийн үйлчилгээний аж 

Лукьянюк 

Наталья 

Геннадьевна,  

 

https://izgt.ru/company/
https://izgt.ru/company/
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ахуйн нэгж. Монголд 

төлөөлөгчийн газраа 

нээхээр төлөвлөж байна.  

Бүтээгдэхүүний боломжит 

худалдан авагчдыг хайх 

хувьцаа 

эзэмшигч 

 

 

21)  «Арка»  ХХК (ЖДҮ) Монгол Улсын барилгын байгууллагууд Гараашны хаалга,  галын 

хамгаалалттай хаалга, 

автомат хашаа, зогсоолын 

хаалт, хаашааны тоног 

төхөөрөмж. 

Акимова 

Анастасия 

Олеговна, 

ерөнхий захирал  

 

https://ворота38.рф/  

22)   «Спутник»  ХХК (ЖДҮ) Эрдэнэт, Таван Толгой, УБТЗ зэрэг томоохон 

аж ахуйн нэгжүүдэд нийлүүлэлт хийх Монгол 

дахь төлөөлөгч хайх. 

ОХУ-ын үйлдвэрлэлийн полимер материал 

нийлүүлэх. 

 

Уул уурхай, нүүрс, алт 

олборлолт, хүнсний 

үйлдвэрлэлийн 

зориулалттай доторлогоо, 

бут, бусад эд анги. 

Теленков 

Андрей 

Николаевич, 

генеральный  

ерөнхий захирал 

http://www.sputniks.

ru/  

23)  «Элит»  ХХК (ЖДҮ) Хувь хүний орон сууцны барилга, аялал 

жуулчлалын газар, албан тасалгааны орон сууц 

барих бөөрөнхий мод (байшин иж бүрдэл), 

модуль байшин, байгууламжийн нийлүүлэлт.  

Модон материал, хэв хашмал, түлш шахмал 

нийлүүлэх. 

1. Тэлмэн группийн 

ерөнхийлөгч  Ноён З.Цэцэн 

2. Тэлмэн Вууд ХХК-ийн 

Гүйцэтгэх Захирал Ноён  

Бигма Андрей Сергеевич 

3. Хуульч Дашпүрэвийн 

Пүрэвбаатар. Монгол 

Улсын гавьяат хуульч.  

Тэлмэн Вууд ХХК-ийн 

Хуулийн зөвлөх  

4. Монголын Худалдаа Аж 

Үйлдвэрийн Танхимын 

тамгын дарга - Б. Батболд 

5. Монголын Худалдаа Аж 

үйлдвэрийн танхимын 

Гадаад харилцааны 

мэргэжилтэн – Т.Саранзаяа 

Киселев Юрий 

Вячеславович,  

ерөнхий захирал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT-компаниуд, банк, бусад байгууллагууд. 

https://ворота38.рф/
http://www.sputniks.ru/
http://www.sputniks.ru/
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24)  «Мегаполис-телеком 

регион»  ХХК (ЖДҮ) 

Компьютер, компьютерын дагалдах хэрэгсэл, 

Программ хангамжийн бөөний худалдаа; 

компьютер үйлдвэрлэл; зохиогчийн эрхээс 

бусад оюуны өмч болон түүнтэй адилтгах 

бүтээгдэхүүний түрээс 

ОХУ-ын процессорт 

суурилсан компьютер 

хэрэгтэй компаниуд. 

Немеров Юрий 

Владимирович, 

захирал 

 

 

https://www.megapo

lis-telecom38.ru/  

25)   «Соболь»  ХХК 

Үйлдвэрийн компани 

Хамтарсан үйлдвэр байгуулах, үслэг 

бүтээгдэхүүний жагсаалт. Нэхмэлийн 

үйлдвэрүүдээр зочлох. Үслэг эдлэл, арьс 

ширний бүтээгдэхүүний оедол, засвар.  

Пошив и ремонт изделий из 

меха и кожи.  

Грецков Сергей 

Альбертович, 

захирал  

 

 

 

26)  «Промсвязьбанк» ОНХК Монгол Банк, 

Golomt Bank, 

Trade and Development Bank, 

ОХУ-ын Консулын газар, 

ОХУ-тай экспорт-импортын үйл ажиллагаа 

эрхлэх сонирхолтой бизнес эрхлэгчидтэй 

уулзалт хийх 

 

Банкны бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээ 

Логунов 

Александр 

Валерьевич, 

«Промсвязьбанк

» ОНХК-ий 

Сибирийн 

салбарын 

Эрхүүгийн 

нэмэлт 

Оффисын 

бүсийн захирал 

https://www.psbank.

ru/  

27)  «Сезам» ХХК Гурилан бүтэгдэхүүн, талх, сүүн, махан 

бүтээгдэхүүн, ундаа үйлдвэрлэгчид сонирхож 

байна. Хүнсний үйлдвэрлэлийн түүхий эдийг 

нийлүүлэхийг хүсэлтэй байна. 

Аливаа хүнсний 

үйлдвэрлэлийн түүхий эд, 

технологи. 

Цызова Елена 

Аркадьевна,  

менежер 

 

 

 

https://www.megapolis-telecom38.ru/
https://www.megapolis-telecom38.ru/
https://www.psbank.ru/
https://www.psbank.ru/

