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Оршил

1. Оршил
УБЦТС ТӨХК-ийн ашиглалт, үйлчилгээний нийтийн шугам сүлжээнээс шууд эсвэл хувийн 

шугам сүлжээгээр дамжин холбогдох иргэн, хуулийн этгээд нь шинэ хэрэглэгчийн холболтын 
төлбөрийг төлөх бөгөөд төлбөрийг тооцох, бодох  аргачлалыг энэхүү гарын авлагад тусгав.

Шинэ хэрэглэгчийн холболтын төлбөр нь “нийтийн сүлжээний төлбөр”, “шинэ нийтийн 
сүлжээний төлбөр”, “хувийн шугамын төлбөр”-ийн нийлбэрээс бүрдэнэ.

X=X1+X2+X3

X1 – Нийтийн сүлжээний төлбөр

X2 – Шинэ нийтийн сүлжээний төлбөр

X3 – Хувийн шугамын төлбөр

“Нийтийн сүлжээ” гэж 
аливаа иргэн, хуулийн этгээд 
нь барилга байгууламж, 
шугам тоноглолоо тэгш 
эрхтэйгээр холбуулах 
боломжтой нийтэд 
зориулагдсан цахилгаан 
эрчим хүчний шугам, 
дэд станц, хуваарилах 
байгууламжийг хэлнэ.

“Шинэ нийтийн сүлжээ” 
гэж холболтын төлбөрийн 
данснаас санхүүжигдэж 
баригдсан дараах шугамыг 
хэлнэ. Үүнд:

а) Ашиглалтад оруулснаас 
хойш 5 жил хүрээгүй 35кВ 
хүчдэлтэй сүлжээ

б) Ашиглалтад оруулснаас 
хойш 3 жил хүрээгүй 10кВ 
хүртэлх хүчдэлтэй сүлжээ

в) Хувийн шугамыг 
холболтын төлбөрийн 
дансны хөрөнгөөр худалдан 
авч, нийтийн сүлжээ 
болгосноос хойш 3 жил 
хүрээгүй сүлжээ 

Дээрх хугацаа өнгөрсөн 
бол эдгээр сүлжээ нь 
“нийтийн сүлжээ” ангилалд 
хамрагдана.

“Хувийн шугам” гэж 
цахилгаан түгээх тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшигч бус 
бусад этгээдийн өмчлөлийн 
шугам, дэд станц, 
хуваарилах байгууламжийг 
хэлнэ.

Хэрэглэгчийн захиалж буй чадал, холбогдох хүчдэлийн түвшин, сүлжээний төрлөөс хамааран 
нэгж чадалд ногдох шинэ холболтын төлбөр нь янз бүр байна.

Та шинэ холболтын захиалга өгөхдөө чадлын тооцоог мэргэжлийн хүнээр үнэн зөв 
гаргуулаарай. Учир нь бодит хэрэглээнээс бага чадал захиалвал шугам тоноглол 
ачааллаа даахгүй гэмтэх, гал хамгаалагч шатах, автомат тасрах зэргээр таны 
цахилгааны найдвартай байдал алдагдана. Харин бодит хэрэглээнээсээ илүү чадал 
захиалах нь зардал өндөрсгөнө. 
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Нийтийн сүлжээний төлбөр

2. Нийтийн сүлжээний төлбөр

Нийтийн сүлжээнд холбогдох хүсэлт гаргасан иргэн, хуулийн этгээд нь нийтийн сүлжээний 
өртөгийн өөрийн холбогдсон чадалд ногдох төлбөр (X1)-ийг тооцооны бүрэн чадлын хэмжээ, 
холбогдох хүчдэлийн түвшин, түгээх сүлжээний төрлөөс хамааруулан төлнө.

Хэрэглэх чадлын хэмжээг нэмэгдүүлэх, 220В-ын холболтыг 380В болгох зэрэг тохиолдлуудад 
өмнө нь зөвшөөрөлтэй байсан чадал, холболтын төрлөөр тооцож гаргасан төлбөрийн 
хэмжээ болон чадал нэмсэний дараа авах нийт чадал, холболтын төрлөөр тооцож гаргасан 
төлбөрийн хэмжээний зөрүүгээр нь тооцно.

2.1. 220В, 380В, 6кВ, 10кВ хүчдэлийн түвшинд холбогдох 

Дээр дурьдсан хүчдэлийн түвшинд холбогдох холболтын төлбөр нь хэрэглэгч ямар төрлийн 
сүлжээ (агаарын болон кабель шугам)-д холбогдохоос хамаарч өөр өөр байна.

“Агаарын шугамтай сүлжээ” гэж 
цахилгаан дамжуулах шугамын утас 
нь агаараар татагдсан, агаарын шугам 
зонхилсон шугам сүлжээг хэлнэ. 

“Кабель шугамтай сүлжээ” гэж цахилгаан 
дамжуулах шугам нь кабель,  ихэвчлэн газар 
доогуур  угсрагдсан шугам сүлжээг хэлнэ.

“Агаарын шугамтай сүлжээ” нь ихэвчлэн хотын зах, гэр хороололд, “кабель шугамтай сүлжээ” 
нь ихэвчлэн хотын төв, орон сууцны хороолол, үйлдвэр үйлчилгээ төвлөрсөн газруудад байдаг.

     

 Шинээр холболт хийлгэх газар нь агаарын эсвэл кабель шугамтай сүлжээний 
алинд хамрагдаж байгааг өөрөө тодорхойлж чадаж байгаа бол энэхүү гарын авлага 
холболтын төлбөрийн хэмжээгээ зөв тооцоолоход тань тусална. 

 Хэрэв танд сүлжээний төрлийг тодорхойлоход бэрхшээлтэй байгаа бол  УБЦТС 
ТӨХК-ийн “Шинэ холболтын хүсэлт хүлээн авах цэг”-үүдэд болон callcenter@ubedn.mn 
цахим хаягаар холбогдож тусламж аваарай.
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“Агаарын шугамтай сүлжээнд холбогдох”

2.1.1. Агаарын шугамтай сүлжээнд холбогдох

 “Агаарын шугамтай сүлжээ”-д холбогдох холболтын төлбөр нь хүчдэлийн түвшин ямар 
(нам буюу 220В, 380В, өндөр буюу 6кВ, 10кВ) байхаас хамаарч өөр өөр байна.

Агаарын шугамтай сүлжээнээс нам 
хүчдэл буюу 220В, 380В-д холбогдох:

УБЦТС ТӨХК-ийн эзэмшлийн дэд станц, 
380В-ын агаарын шугам, тоолуурын нэгдсэн 
хайрцагны аль нэгээс шууд холбогдоно. 

Энэ тохиолдолд хүсэлт гаргагч нь өөрөө 
трансформатор тавих шаардлагагүй.

Тухайлбал Улаанбаатар хотын гэр 
хороолол бүхий хороодын нутаг дэвсгэр, 
хотын захаар суурьшсан үйлдвэр, аж 
ахуйн нэгжүүдийн хашаа зонхилсон газарт 
байршиж буй айл өрх болон ТҮЦ, дэлгүүр, 
дугуй засвар зэрэг жижиг үйлчилгээний 
газрууд нь ихэвчлэн 220В, 380В-оор 
холбогдсон байдаг. 

(Холболтын төлбөрийн хэмжээг “2.1.1.1. 
Агаарын шугамтай сүлжээнээс нам хүчдэл буюу 
220В, 380В авах” бүлгээс харна уу.)

Агаарын шугамтай сүлжээнээс 
өндрөөр авах буюу 6кВ, 10кВ 
хүчдэлийн түвшинд холбогдох:

УБЦТС ТӨХК-ийн эзэмшлийн 6кВ, 10кВ-
ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамд 
өөрийн эзэмшлийн дэд станцаар дамжин 
холбогдоно.

Тухайлбал Улаанбаатар хотын гэр 
хороолол бүхий хороодын нутаг дэвсгэр, 
хотын захаар байрлаж буй үйлдвэр, аж 
ахуйн нэгжүүдийн хашаа зонхилсон 
газруудад байршиж буй томоохон (160кВА 
ба түүнээс дээш) чадал хэрэглэх хувь хүн, аж 
ахуйн нэгжүүд нь өндрөөр буюу 6кВ, 10кВ 
хүчдэлийн түвшинд өөрийн дэд станцаар  
холбогдсон байдаг. Мөн харьцангуй том 
хувийн тохилог сууцтай айл өрхүүд ч өөрийн 
бага чадлын дэд станц (трансформатор)-тай 
байх нь элбэг. 

(Холболтын төлбөрийн хэмжээг 
“2.1.1.2.Агаарын шугамтай сүлжээнээс өндрөөр 
авах буюу 6кВ, 10кВ хүчдэлийн түвшинд 
холбогдох” бүлгээс харна уу.)
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“Агаарын шугамтай сүлжээнд холбогдох”

2.1.1.1. Агаарын шугамтай сүлжээнээс нам хүчдэл буюу 220В, 380В авах

 УБЦТС ТӨХК-ийн эзэмшлийн дэд станц (трансформатор), 380В-ын шугам, 220В-ын  
тоолуурын нэгдсэн хайрцагны аль нэгээс шууд холбогдоно. Энэ тохиолдолд хүсэлт гаргагч 
өөрөө дэд станц барьж, трансформатор тавих шаардлагагүй. 

Энэ холболтыг Улаанбаатар хотын гэр хороолол бүхий хороодын нутаг дэвсгэр, хотын 
захаар сууршьсан үйлдвэр, аж ахуйн нэгжүүдийн хашаа зонхилсон газарт сонгох боломжтой.

Холболтын төлбөр: 
Агаарын шугамтай сүлжээнээс нам хүчдэл буюу 220В, 380В  авах тохиолдолд холболтын 

төлбөрийг дараах байдлаар тооцно.

Хүснэгт -1

Хо
лб

ол
ты

н 
тө

рө
л 1 тоолуураас 

холбогдох 
чадлын 
хэмжээ

Холболтын 
төлбөрийн хэмжээ Жишээ бодолт

А11
Хот төлөвлөлтийн дагуу шинээр үүсэх гэр хороололд улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар баригдсан дэд станц, тоолуурын нэгдсэн хайрцагаас цахилгаан эрчим хүчээр 
тэжээгдэхээр зураг төсөлд тусгагдсан айл өрхийн 220В-ын 10кВА буюу 8кВт хүртэл чадалтай 
хэрэглээг холбоход холболтын төлбөргүй байна.

А12
10кВА хүртэл
 чадал холбох 

бол

Тогтмол 
2 сая 423 мян.₮

(Үнийн хөнгөлөлтийн 
талаарх нэмэлт 
мэдээллийг Хүснэгт-
3-аас, түр холболтын 
талаар Бүлэг 6-аас 
тус тус харна уу.)

Жишээ-1:
3кВА чадал залгах бол 2 сая 423.0 мян.₮

Жишээ-2:
10кВА чадал залгах бол 2 сая 423.0 мян.₮

Тайлбар: Үйлчилгээний ажилтан суудаггүй, автомат 
горимд ажилладаг тоног төхөөрөмж суурилуулсан 
объектын холболтын чадал 10кВА-аас бага бол 
1кВА чадал тутамд 242.3 мян.₮-өөр тооцно.

А13
11-160кВА 

чадал холбох 
бол

1кВА чадал тутамд 
242.3 мян.₮

Жишээ-3:
11кВА чадал залгах бол 11кВА х 242.3 мян.₮ = 2 сая 

665.0 мян.₮

Жишээ-4:
40кВА чадал залгах бол 40кВА х 242.3 мян.₮= 9 сая 

692.0 мян.₮

Жишээ-5:
150кВА чадал залгах бол 150кВА х 242.3 мян.₮ = 36 

сая 345.0 мян.₮

А14
160кВА-аас 
дээш чадал 
холбох бол

20.8 сая.₮  + 1кВА 
чадал тутамд 112.3 

мян.₮

Жишээ-6:
180кВА чадал залгах бол 180кВА х 112.3мян.₮ + 20.8 

сая.₮ = 41 сая 014.0 мян.₮

Жишээ-7:
630кВА чадал залгах бол 630кВА х 112.3мян.₮ + 20.8 

сая.₮ = 91 сая 549.0 мян.₮
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“Агаарын шугамтай сүлжээнд холбогдох”

Гэр хороололд 30кВА хүртэлх чадал холбох хүсэлт гаргагчийн эзэмшлийн газар нь нийтийн 
сүлжээний 0,4 кВ-ын агаарын шугамаас 50м-ээс холгүй байрлах, 6/0,4 кВ, 10/0,4кВ-ын 
трансформатораас 350 м-ээс холгүй байрлах гэсэн 2 нөхцөлийг зэрэг хангаж байвал холболтын 
төлбөрийг Хүснэгт-2-д заасан хэмжээгээр хөнгөлнө.

Хөнгөлөлттэй үнээр төлбөр тооцсон жишээг Хүснэгт-3-аас харна уу. 

(Энэхүү хөнгөлөлт нь ашиглалтад орсноос хойш 3 жил болоогүй шинэ шугам,              
трансформатораас холбогдох тохиолдолд тооцогдохгүй болохыг анхаарна уу.)

Хүснэгт-2 Холболтын төлбөрийг хөнгөлөх хувь

Захиалгат чадал 10 кВА –аас ихгүй 11-20 кВА 21-30 кВА

220 В-ын холболт 90% - -

380 В-ын холболт 70% 50% 30%

Хүснэгт -3

Хо
лб

ол
ты

н 
тө

рө
л Төлбөрийн хөнгөлөлттэй 

байрлал дахь  
1 тоолуураас холбогдох 

чадлын хэмжээ Хо
лб

ол
ты

н 
тө

лб
өр

и
й

г 
хө

нг
өл

өх
 х

ув
ь

Холболтын төлбөрийн 
хөнгөлөлт тооцох 

жишээ бодолт

А15 220 В хүчдэлд 10 кВА ба түүнээс 
бага чадал холбох 90%

Жишээ-8:
220В-д 10кВА хүртэл чадал залгах бол 2 сая 423 
мян.₮* 0.1 = 242.3 мян.₮

А18 380 В хүчдэлд 10 кВА ба түүнээс 
бага чадал холбох 70%

Жишээ-8Б:
380 В-д 10кВА хүртэл чадал залгах бол 2 сая 423 
мян.₮* 0.3 = 726.9 мян.₮

А16
380 В хүчдэлд 11-20 кВА
 чадал холбох бол

50%
Жишээ-9:
380 В-д 15кВА чадал залгах бол 15 кВА х 242.3 мян.₮ 
* 0.5 = 1 сая 817.2 мян.₮

А17
380 В хүчдэлд 21-30 кВА
 чадал холбох бол

30%
Жишээ-10:
380 В-д 25кВА чадал залгах бол 25 кВА х 242.3 мян.₮ 
* 0,7 = 4 сая 240.2 мян.₮

Хэрэв үйлдвэрлэл, аж ахуйн хэрэглэх чадал өндөр (100кВА-аас дээш) бол Та “Агаарын 
шугамтай сүлжээнээс өндрөөр буюу 6кВ, 10кВ хүчдэлийн түвшинд холбогдох” 
сонголтыг хийх нь илүү оновчтой. 

(Өндрөөр холбогдох холболтын төлбөрийн хэмжээ, нөхцөлийн талаарх дэлгэрэнгүйг  
“2.1.1.2.Агаарын шугамтай сүлжээнээс өндрөөр буюу 6кВ, 10кВ хүчдэлийн түвшинд холбогдох” 
бүлгээс харна уу.) 
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“Агаарын шугамтай сүлжээнд холбогдох”

Хүсэлт гаргагчийн хариуцах ажил:

Та “Агаарын шугамтай сүлжээнээс 
нам хүчдэл буюу 220В, 380В-д 
холбогдох”нөхцөлийг сонгосон бол дараах 
ажлыг өөрөө хариуцна. Тэдгээр нь  таны 
өмчлөл, ашиглалт үйлчилгээнд байх болно. 
Үүнд:

 УБЦТС ТӨХК-ийн эзэмшлийн 0.4кВ-
ын шугам дээрх тоолуурын нэгдсэн 
хайрцагнаас өөрийн гэр, байшин 
хүртэлх оруулгын утсыг татах ажил

 УБЦТС ТӨХК-ийн эзэмшлийн 0.4кВ-
ын агаарын шугамаас шууд авах 
техникийн шийдэл гарсан бол 
өөрийн эзэмшлийн газар руугаа 
татах 0.4кВ-ын кабель шугам, 
тоолуур бүхий оруулгын щит, щит 
доторх тоноглол

 УБЦТС ТӨХК-ийн татсан 150м 
урттай  0.4кВ-ын шугамаас цааш 
үргэлжлэх шугам, тоолуур бүхий 
оруулгын щит, доторх тоноглол

 Нийтийн бус эзэмшлийн газраар 
татагдах шугамын нийтийн бус 
эзэмшлийн газар эхэлж буй цэгээс 
өөрийн эзэмшлийн газар хүртэлх 
шугам бүхэлдээ 

Таны эзэмшлийн газар нь УБЦТС ТӨХК-ийн 
эзэмшлийн 6кВ, 10кВ-ын шугамаас 1500м-ээс  
илүү зайд байрласан бол хүчдэлийн уналттай  
болдгоос шалтгаалан 220В, 380В-ын 
Техникийн нөхцөлийг олгох боломжгүй юм. 
Тиймээс 6кВ, 10кВ-ын хүчдэлийн сүлжээнээс 
өндөр хүчдэлээр холбогдох хувилбарыг 
сонгоорой. 

(Өндрөөр холбогдох төлбөрийн хэмжээ 
болон нөхцөлүүдийн талаарх дэлгэрэнгүйг 
хуудас-6  “2.1.1.2. Агаарын шугамтай сүлжээнээс 
өндрөөр авах буюу 6кВ, 10кВ хүчдэлийн түвшинд 
холбогдох” бүлгээс харна уу.)

УБЦТС ТӨХК-ийн хариуцах ажил:

Та “Агаарын шугамтай сүлжээнээс 
нам хүчдэл буюу 220В, 380В-д холбогдох” 
нөхцөлийг сонгосон бол УБЦТС ТӨХК-аас 
таны хүссэн чадлын хэмжээг хангахуйц 
дараах өргөтгөлийн ажлыг хийнэ. Эдгээр 
барилга угсралт нь УБЦТС ТӨХК-ийн өмчлөл, 
ашиглалт үйлчилгээнд байх болно. Үүнд:

 УБЦТС ТӨХК-ийн эзэмшлийн 
6/0.4кВ, 10/0.4кВ-ын дэд станцад 
шаардлагатай өргөтгөлийг хийх

 Нийтийн сүлжээнээс шинэ холболт 
хийх газар руу 150м хүртэл урттай 
0.4кВ-ын агаарын шугам татах

 Ахуйн хэрэглээнд УБЦТС ТӨХК-
ийн эзэмшлийн 0.4кВ-ын шугамын 
тоолуурын нэгдсэн хайрцагт 
220В-ын тоолуур, автомат нэмж 
суурилуулах, тоолуурын нэгдсэн 
хайрцагт зай байхгүй тохиолдолд 
нэмэлт хайрцаг суурилуулах

 Шинэ холболт хийх газар руу  
1000м хүртэл урттай 6кВ, 10кВ-ын 
шугам татаж, дэд станц барих

Хэрэв шинээр барих шугам 
нь нийтийн бус эзэмшлийн 
газраар татагдах бол УБЦТС 
ТӨХК нь уг шугамыг санхүүжүүлэх 
боломжгүй юм. Энэ тохиолдолд  
УБЦТС ТӨХК нь нийтийн бус 
эзэмшлийн газар эхэлж буй цэг 
хүртэл шугам барих ба түүнээс 
цааш үргэлжлэх шугамыг хүсэлт 
гаргагч хариуцна.
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“Агаарын шугамтай сүлжээнд холбогдох”

Хэрэв хэрэглэх чадал тань 63кВА-аас бага, УБЦТС ТӨХК-ийн эзэмшлийн шугам, дэд 
станцад ойр байрладаг бол Та “Агаарын шугамтай сүлжээнээс нам хүчдэл буюу 220В, 
380В авах нөхцөлийг сонгох” хувилбар илүү оновчтой. Ингэснээр та харьцангуй бага 
зардлаар холбогдохын зэрэгцээ трансформаторын ашиглалт, үйлчилгээнд жил бүр 
зарцуулах зардлуудаас бүрэн чөлөөлөгдөнө. 

(“380В-д холбогдох төлбөрийн хэмжээ болон нөхцөлүүдийн талаарх дэлгэрэнгүйг 
“2.1.1.1.Агаарын шугамтай сүлжээнээс нам хүчдэл буюу 220В, 380В авах” бүлгээс харна уу”.)

Хүснэгт 4

Хо
лб

ол
ты

н 
тө

рө
л 1 тоолуураас 

холбогдох 
чадлын 
хэмжээ

Холболтын 
төлбөрийн 

хэмжээ
Жишээ бодолт

А21 630кВА ба 
түүнээс бага

1 кВА чадал 
тутамд 76.7 

мян.₮

Жишээ-11:
25кВА чадалтай трансформатор залгах бол 25кВА х 

76.7 мян.₮ = 1 сая 917.5 мян.₮

Жишээ-12:
100кВА чадалтай трансформатор залгах бол 100кВА х 

76.7 мян.₮ = 7 сая 670.0 мян.₮

Жишээ-13:
160кВА чадалтай трансформатор залгах бол 160кВА х 

76.7 мян.₮ = 12 сая 272.0 мян.₮

Жишээ-14:
630кВА чадалтай трансформатор залгах бол 630кВА х 

76.7 мян.₮ = 48 сая 321.0 мян.₮

А22 630кВА-аас 
дээш

Тогтмол  
51 сая 100 

мян.₮

Жишээ-15:
800кВА чадалтай трансформатор залгах бол 51 сая 

100.0мян.₮ 

Жишээ-16:
2500кВА чадалтай трансформатор залгах бол 51 сая 

100.0мян.₮

2.1.1.2. Агаарын шугамтай сүлжээнээс өндрөөр буюу 
6кВ, 10кВ хүчдэлийн түвшинд холбогдох

Энэ тохиолдолд УБЦТС ТӨХК-ийн эзэмшлийн 6кВ, 10кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын 
шугамд өөрийн эзэмшлийн дэд станц /трансформатор/-аар дамжуулан холбогдоно. 
Улаанбаатар хотын гэр хороолол бүхий хороодын нутаг дэвсгэр, хотын захаар байрлаж буй 
үйлдвэр, аж ахуйн нэгжүүд, томоохон  сууц, эдлэн газартай, халаалтаа цахилгаанаар шийдсэн 
айл өрхүүд мөн хэд хэдэн айл өрхийн хөршийн холбоо (зуслан)-д нь өндрөөр холбогдох нь 
элбэг байдаг.

Агаарын шугамтай сүлжээнд холбогдох холболтын төлбөр нь хүчдэлийн түвшин ямар (нам 
буюу 220В, 380В, өндөр буюу 6кВ, 10кВ) байхаас хамаарч өөр өөр байна.

Холболтын төлбөр:
Агаарын шугамтай сүлжээнээс өндрөөр буюу 6кВ, 10кВ хүчдэлийн түвшинд холбогдох 

тохиолдолд холболтын төлбөрийг дараах байдлаар тооцно.
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Хүсэлт гаргагчийн хариуцах ажил: 

Та “Агаарын шугамтай сүлжээнд 6кВ, 10кВ 
хүчдэлийн түвшинд холбогдох” нөхцөлийг 
сонгосон бол дараах ажлыг хариуцна. 
Тэдгээр нь таны өмчлөл, ашиглалт 
үйлчилгээнд байх болно. Үүнд:

 УБЦТС ТӨХК-аас татсан 1000м 
хүртэл урттай өндрийн шугамнаас 
цааш үргэлжлүүлэн барих шугам

 6/0.4, 10/0.4кВ-ын дэд станц барих, 
тоолуурын хайрцаг суурилуулах 

 6/0.4, 10/0.4кВ-ын дэд станцаас 
өөрийн щит хүртэл татах 0.4кВ-
ын шугам, оруулгын щит, доторх 
тоноглол

 Нийтийн бус эзэмшлийн газраар 
татагдах шугамын нийтийн бус 
эзэмшлийн газар эхэлж буй цэгээс 
өөрийн эзэмшлийн газар хүртэлх 
шугам бүхэлдээ

УБЦТС ТӨХК-ийн хариуцах ажил:

 Та “Агаарын шугамтай сүлжээнээс 
өндрөөр авах буюу 6кВ, 10кВ хүчдэлийн 
түвшинд холбогдох” нөхцөлийг сонгосон 
бол УБЦТС ТӨХК-аас дараах ажлыг хийнэ. 
Эдгээр барилга угсралт нь УБЦТС ТӨХК-ийн 
өмчлөл, ашиглалт үйлчилгээнд байх болно. 
Үүнд:

 6кВ, 10 кВ-ын агаарын шугамд 
шинэ салбар шугам нэмэх бэлтгэл 
ажлууд

 Шинэ холболт хийх газар руу 
1000м хүртэл урттай өндрийн (6кВ, 
10кВ-ын) шугам барих

Хэрэв шинээр барих шугам нь 
нийтийн бус эзэмшлийн газраар 
татагдах бол УБЦТС ТӨХК 
нь уг шугамыг санхүүжүүлэх 
боломжгүй юм. Энэ тохиолдолд  
УБЦТС ТӨХК нь нийтийн бус 
эзэмшлийн газар эхэлж буй цэг 
хүртэл шугам барих ба түүнээс 
цааш үргэлжлэх шугамыг хүсэлт 
гаргагч хариуцна.

“Агаарын шугамтай сүлжээнд холбогдох”
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Тэмдэглэл

“Агаарын шугамтай сүлжээнд холбогдох”
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Кабель шугамтай сүлжээнээс 
өндрөөр буюу 6кВ, 10кВ хүчдэлийн 
түвшинд холбогдох 

УБЦТС ТӨХК-ийн эзэмшлийн 6кВ, 
10кВ-ын хуваарилах байгууламж, кабель 
шугамаас өөрийн эзэмшлийн дэд станцаар 
дамжуулан холбогдохыг хэлнэ. 

Улаанбаатар хотын орон сууцны 
хороолол бүхий хороодын нутаг дэвсгэр, 
хотын төв, барилгажсан газруудад байрлаж 
буй томоохон (ихэвчлэн 400кВА ба түүнээс 
дээш) чадал хэрэглэх худалдаа үйлчилгээний 
төвүүд, оффис, зочид буудлууд өндрөөр буюу 
6кВ, 10кВ хүчдэлийн түвшинд холбогдсон 
өөрийн дэд станцтай байдаг. 

(Холболтын төлбөрийн хэмжээг 
“2.1.2.2.Кабель шугамтай сүлжээнээс өндрөөр 
авах буюу 6кВ, 10кВ хүчдэлийн түвшинд 
холбогдох” бүлгээс харна уу.)

Кабель шугамтай сүлжээнээс нам 
хүчдэл буюу 220В, 380В авах

УБЦТС ТӨХК-ийн эзэмшлийн дэд 
станцаас 380В-ын шугам татаж эсвэл 
кабель шугамтай сүлжээнээс тэжээгдэж 
буй барилга объектын 380В-ын щитнээс 
шугам татаж холбогдоно.

Улаанбаатар хотын орон сууцны 
хороолол бүхий хороодын нутаг дэвсгэр, 
хотын төв, барилгажсан газруудад байрлаж 
буй орон сууц, жижиг барилга объект, ТҮЦ, 
дэлгүүр, орон сууцны байрны 1 давхарт 
үйл ажиллагаа явуулж буй үйлчилгээний 
газрууд нам хүчдэл буюу 220В, 380В авсан 
байдаг. 

(Холболтын төлбөрийн хэмжээг 
“2.1.2.1.Кабель шугамтай сүлжээнээс нам хүчдэл 
буюу 220В, 380В авах” бүлгээс харна уу.)

2.1.2. Кабель шугамтай сүлжээнд холбогдох

“Кабель шугамтай сүлжээ”-д холбогдох холболтын төлбөр нь хүчдэлийн түвшин (нам буюу 
220В, 380В, өндрөөр буюу 6кВ, 10кВ)-ээс хамаарч өөр өөр байна.

Кабель шугамтай сүлжээнд холбогдох
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Кабель шугамтай сүлжээнд холбогдох

Хо
лб

ол
ты

н 
тө

рө
л 1 тоолуураас 

холбогдох 
чадлын 
хэмжээ

Холболтын 
төлбөрийн 

хэмжээ
Жишээ бодолт

К11 10кВА-аас 
ихгүй

Тогтмол 
6 сая 150.0 мян.₮

(Түр холболтын 
талаарх нэмэлт 
мэдээллийг 
Бүлэг 6-аас 
харна уу.)

Жишээ-17:
3кВА чадал залгах бол 6 сая 150.0 мян.₮
Жишээ-18:
10кВА чадал залгах бол 6 сая 150.0 мян.₮

Тайлбар: Үйлчилгээний ажилтан суудаггүй, автомат 
горимд ажилладаг тоног төхөөрөмж суурилуулсан 
объектын холболтын чадал 10кВА-аас бага бол 1кВА 
чадал тутамд 615.0 мян.₮-өөр тооцно.

К12 11-400кВА
1 кВА чадал 
тутамд 615.0 

мян.₮

Жишээ-19:
11кВА чадал залгах бол 11кВА х 615.0 мян.₮ = 6 сая 765.0 
мян.₮
Жишээ-20:
300кВА чадал залгах бол 300кВА х 615.0 мян.₮ = 184 сая 
500.0 мян.₮

К13 401-550кВА

161.2 сая.₮
+

1 кВА чадал 
тутамд 212.1 

мян.₮

Жишээ-21:
420кВА чадал залгах бол 161.2 сая.₮ + 420кВА х 
212.1мян.₮ = 250 сая 282.0 мян.₮
Жишээ-22:
545кВА чадал залгах бол 161.2 сая.₮ + 545кВА х 
212.1мян.₮ = 276 сая 794.5 мян.₮

К14 550кВА-аас 
дээш

256.4 сая.₮
+

1кВА чадал 
тутамд 40.0 

мян.₮

Жишээ-23:
550кВА чадал залгах бол 256.4 сая.₮ + 550кВА х 40.0мян.₮ 
= 278 сая 400.0 мян.₮
Жишээ-24:
1000кВА чадал залгах бол 256.4 сая.₮ + 1000кВА х 
40.0мян.₮ = 296 сая 400.0 мян.₮

Тайлбар: Нийтийн орон сууцны байруудыг холбох тохиолдолд холболтын төлбөр тооцох 
чадал (1 тоолуураас холбогдох)-ыг тухайн орон сууц тус бүрийн тооцооны бүрэн чадлаар авна. 

Кабель шугамтай сүлжээнээс нам хүчдэл буюу 220В, 380В авах тохиолдолд холболтын 
төлбөрийг дараах байдлаар тооцно.

Хүснэгт -5

2.1.2.1. Кабель шугамтай сүлжээнээс нам хүчдэл буюу 220В, 380В авах

УБЦТС ТӨХК-ийн эзэмшлийн дэд станцаас 380В-ын шугам татаж эсвэл кабель шугамтай 
сүлжээнээс тэжээгдэж буй барилга объектын 380В-ын щитнээс шугам татаж холбогдоно.  

Улаанбаатар хотын орон сууцны хороолол бүхий хороодын нутаг дэвсгэр, хотын төв, 
барилгажсан газруудад байрлаж буй бүх орон сууц, жижиг барилга объект, ТҮЦ, дэлгүүр, орон 
сууцны байрны 1 давхарт үйл ажиллагаа явуулах гэж буй үйлчилгээний газрууд энэ холболтын 
нөхцөлийг сонгох боломжтой.
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Хүсэлт гаргагчийн хариуцах ажил:

Та “Кабель шугамтай сүлжээнээс нам 
хүчдэл буюу 220В, 380В авах” нөхцөлийг 
сонгосон бол дараах ажлыг хариуцна. 
Тэдгээр нь таны өмчлөл, ашиглалт 
үйлчилгээнд байх болно. Үүнд:

 УБЦТС ТӨХК-ийн эзэмшлийн дэд 
станцаас өөрийн гэр, байшин 
хүртэлх 220, 380В-ын кабель 
шугамыг татах ажил

 Тоолуур бүхий оруулгын щит, 
доторх тоноглолыг угсрах ажил

Хэрэв УБЦТС ТӨХК-ийн эзэмшлийн дэд 
станц, хуваарилах байгууламжаас шинэ 
холболт хийгдэх газар 900м-ээс хол зайтай 
бол нам хүчдэл буюу 220В, 380В-оор холболт 
хийх техникийн нөхцөлийг хүчдэлийн 
уналт, шугамын алдагдалтай болдгоос 
шалтгаалан олгох боломжгүй байдаг. Иймд 
та 6кВ, 10кВ хүчдэлийн түвшинд холбогдох 
сонголтыг хийгээрэй. 

(Өндрөөр холбогдох төлбөрийн хэмжээ болон 
нөхцөлүүдийн талаарх дэлгэрэнгүйг “2.1.2.2. 
Кабель шугамтай сүлжээнээс өндрөөр авах буюу 
6кВ, 10кВ хүчдэлийн түвшинд холбогдох” бүлгээс 
харна уу.)

УБЦТС ТӨХК-ийн хариуцах ажил:

Та  кабель шугамтай сүлжээнээс намаар 
авах буюу 220В, 380В хүчдэлийн түвшинд 
холбогдох нөхцөлийг сонгосон бол УБЦТС 
ТӨХК-аас дараах ажлыг таны захиалсан 
чадлаас хамааруулан хийнэ. Тэдгээр 
нь УБЦТС ТӨХК-ийн өмчлөл, ашиглалт 
үйлчилгээнд байх болно. Үүнд:

 УБЦТС ТӨХК-ийн эзэмшлийн 
6/0.4, 10/0.4кВ-ын дэд станцуудын 
өндөр талд хийх шаардлагатай 
өргөтгөлийн ажил

 УБЦТС ТӨХК-ийн эзэмшлийн 
6/0.4, 10/0.4кВ-ын дэд станцуудын 
нам талд хэрэглэгчийн ачаалалд 
дүйцэхүйц 2 хүртэл гаргалга групп 
нэмж тоноглох 

 Шинээр холбогдох объект руу  600м 
хүртэл урттай 6кВ, 10кВ-ын дан 
кабель шугам (эсвэл 300м хүртэл 
урттай хос кабель)-ыг дэд станцын 
хамт барих

Хэрэв шинээр барих шугам нь 
нийтийн бус эзэмшлийн газраар 
татагдах бол УБЦТС ТӨХК 
нь уг шугамыг санхүүжүүлэх 
боломжгүй юм. Энэ тохиолдолд  
УБЦТС ТӨХК нь нийтийн бус 
эзэмшлийн газар эхэлж буй цэг 
хүртэл шугам барих ба түүнээс 
цааш үргэлжлэх шугамыг хүсэлт 
гаргагч хариуцна.

Хэрэв таны үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, оффисын барилгын цахилгааны чадлын 
хэрэгцээ 400кВА-аас дээш бол “Кабель шугамтай сүлжээнээс өндрөөр буюу 6кВ, 10кВ 
хүчдэлийн түвшинд холбогдох” хувилбар илүү оновчтой. 

(Өндрөөр холбогдох төлбөрийн хэмжээ болон нөхцөлүүдийн талаар дэлгэрэнгүйг 
хуудас-15  “1.2.2. Кабель шугамтай сүлжээнээс өндрөөр авах буюу 6кВ, 10кВ хүчдэлийн 
түвшинд холбогдох” бүлгээс харна уу.)

Кабель шугамтай сүлжээнд холбогдох
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Кабель шугамтай сүлжээнээс 30 кВА хүртэлх чадлыг цахилгаан хангамжийн найдваржилтийн 
III зэрэглэлээр (зөвхөн 1 талын тэжээлээр) авах хүсэлт гаргагчийг холбох эх үүсвэр талд ямар 
нэг өргөтгөл хийх шаардлагагүй байгаа тохиолдолд холболтын төлбөрийг Хүснэгт-6-д заасан 
хэмжээгээр хөнгөлнө.

Хөнгөлөлттэй үнээр төлбөр тооцсон жишээг Хүснэгт-7-оос харна уу. 

(Энэхүү хөнгөлөлт нь ашиглалтад ороод 3 жил хүрээгүй байгаа шинэ шугам, трансформатор, 
хуваарилах байгууламжаас холбогдох үед тооцогдохгүй болохыг анхаарна уу.)

Хүснэгт - 6 Холболтын төлбөрийг хөнгөлөх хувь

Хүснэгт - 7

Захиалгат чадал 10 кВА –аас ихгүй 11-20 кВА 21-30 кВА

220 В-ын холболт 90% - -

380 В-ын холболт 70% 50% 30%

Хо
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Төлбөрийн хөнгөлөлттэй 
байршилд 1 тоолуураас 

холбогдох чадлын
 хэмжээ Хо
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өх
 х
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Холболтын төлбөрийн 
хөнгөлөлт тооцох 

жишээ бодолт

К15 220 В хүчдэлд 10 кВА ба түүнээс 
бага чадал холбох 90%

Жишээ-8:

220В-д 10кВА хүртэл чадал залгах бол 6 сая 
150 мян.₮* 0.1 = 615.0 мян.₮

К16 380 В хүчдэлд 10 кВА ба түүнээс 
бага чадал холбох 70%

Жишээ-8Б:

380 В-д 10кВА хүртэл чадал залгах бол 6 сая 
150 мян.₮* 0.3 = 1 сая 845.0 мян.₮

К17
380 В хүчдэлд 11-20 кВА

 чадал холбох бол
50%

Жишээ-9:

380 В-д 15кВА чадал залгах бол 15 кВА х 
615.0 мян.₮ * 0.5 = 4 сая 612.5 мян.₮

К18
380 В хүчдэлд 21-30 кВА

 чадал холбох бол
30%

Жишээ-10:

380 В-д 25кВА чадал залгах бол 25 кВА х 
615.0 мян.₮ * 0,7 = 10 сая 762.5 мян.₮

Кабель шугамтай сүлжээнд холбогдох
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Таны хэрэглэх чадал 250кВА-аас бага бөгөөд УБЦТС ТӨХК-ийн эзэмшлийн шугам, 
дэд станцад ойр байрладаг бол  “Кабель шугамтай сүлжээнээс нам хүчдэл буюу 220В, 
380В авах” нөхцөлийг сонгож УБЦТС ТӨХК-ийн эзэмшлийн дэд станцаас холбогдох 
нь илүү оновчтой. Ингэснээр та харьцангуй бага зардлаар холбогдох боломжтой 
бөгөөд өндөр хүчдэлийн шугам, трансформатор ашиглалтын засвар, үйлчилгээнд 
жил бүр гаргах зардлуудаас бүрэн чөлөөлөгдөнө. 

(380В-д холбогдох төлбөрийн хэмжээ болон нөхцөлүүдийн талаарх дэлгэрэнгүйг “2.1.2.1. 
Кабель шугамтай сүлжээнээс нам хүчдэл буюу 220В, 380В авах” бүлгээс харна уу.)

Хо
лб

ол
ты

н 
тө

рө
л 1 тоолуураас 

холбогдох 
чадлын хэмжээ

Холболтын 
төлбөрийн 

хэмжээ
Жишээ бодолт

К21

1 секцэндээ 400 
кВА ба түүнээс 
бага чадлын 

трансформатор  
холбох бол

1 кВА чадал тутамд 
140.7 мян.₮

Жишээ-25:
250кВА чадалтай трансформатор залгах бол 250кВА х 

140.7 мян.₮ = 35 сая 175.0 мян.₮

Жишээ-26:
400кВА чадалтай трансформатор залгах бол 250кВА х 

140.7 мян.₮ = 56 сая 280.0 мян.₮

К22

1 секцэндээ 
400кВА-аас 

дээш чадлын 
трансформатор 

холбох бол

Тогтмол 
76 сая 751.0 мян.₮

Жишээ-27:
630кВА чадалтай трансформатор залгах бол 76 сая 

751.0мян.₮ 

Жишээ-28:
1000кВА чадалтай трансформатор залгах бол 76 сая 

751.0мян.₮

Хүснэгт-6

УБЦТС ТӨХК-ийн эзэмшлийн кабель шугамтай сүлжээний 6кВ, 10 кВ-ын хуваарилах 
байгууламж, кабель шугамаас өөрийн эзэмшлийн дэд станцаар дамжин холбогдоно. 

Улаанбаатар хотын орон сууцны хороолол бүхий хороодын нутаг дэвсгэр, хотын төв, 
барилгажсан газруудад байрлаж буй томоохон (ихэвчлэн 400кВА ба түүнээс дээш) чадал 
хэрэглэдэг худалдаа үйлчилгээний төвүүд, томоохон оффис, зочид буудлууд, үйлдвэр, 
үйлчилгээний газрууд  өөрийн дэд станц (трансформатор)-тай байдаг.

Кабель шугамтай сүлжээнээс өндрөөр буюу 6кВ, 10кВ хүчдэлийн түвшинд холбогдох 
тохиолдолд холболтын төлбөрийг дараах байдлаар тооцно.

2.1.2.2. Кабель шугамтай сүлжээнээс өндрөөр авах буюу 
6кВ, 10кВ хүчдэлийн түвшинд холбогдох

Кабель шугамтай сүлжээнд холбогдох
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Хүсэлт гаргагчийн хариуцах ажил:

Та кабель шугамтай сүлжээнээс 
өндрөөр буюу 6кВ, 10кВ хүчдэлийн түвшинд 
холбогдох нөхцөлийг сонгосон бол дараах 
ажлыг хариуцна. Тэдгээр нь таны өмчлөл, 
ашиглалт үйлчилгээнд байх болно. Үүнд:

 УБЦТС ТӨХК-аас татсан өндөр 
хүчдэлийн 300м урттай хос кабель  
шугам (эсвэл 600м хүртэл урттай 
дан)-аас цааш үргэлжлүүлэн татах 
өндрийн кабель шугам,

 Нийтийн бус эзэмшлийн газраар 
татагдах болон түүнээс цааш 
татагдах шугам бүхэлдээ

 6/0.4, 10/0.4кВ-ын дэд станц, 
доторх тоноглол 

 6/0.4, 10/0.4кВ-ын дэд станцаас 
өөрийн щит рүү татах 0.4 кВ-ын 
шугам, оруулгын щит, доторх 
тоноглол

УБЦТС ТӨХК-ийн хариуцах ажил:

Та кабель шугамтай сүлжээнээс 
өндрөөр буюу 6кВ, 10кВ хүчдэлийн түвшинд 
холбогдох нөхцөлийг сонгосон бол УБЦТС 
ТӨХК-аас дараах ажлыг ямар нэг нэмэлт 
төлбөргүйгээр хийнэ.  Тэдгээр нь УБЦТС 
ТӨХК-ийн өмчлөл, ашиглалт үйлчилгээнд 
байна. Үүнд: 

 УБЦТС ТӨХК-ийн эзэмшлийн 
6/0.4, 10/0.4кВ-ын дэд станцын 
өндөр талд хийх шаардлагатай 
өргөтгөлийн ажил

 Шинээр холбогдох газар руу 600м 
хүртэл урттай 6кВ, 10кВ-ын дан 
кабель шугам (эсвэл 300м хүртэл 
урттай хос кабель)-ыг барих 

Хэрэв шинээр барих шугам 
нь нийтийн бус эзэмшлийн 
газраар татагдах бол УБЦТС 
ТӨХК нь уг шугамыг санхүүжүүлэх 
боломжгүй юм. Энэ тохиолдолд  
УБЦТС ТӨХК нь нийтийн бус 
эзэмшлийн газар эхэлж буй цэг 
хүртэл шугам барих ба түүнээс 
цааш үргэлжлэх шугамыг хүсэлт 
гаргагч хариуцна.

Кабель шугамтай сүлжээнд холбогдох
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Тэмдэглэл

Кабель шугамтай сүлжээнд холбогдох
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35кВ хүчдэлийн түвшинд холбогдох

УБЦТС ТӨХК-ийн эзэмшлийн 35кВ-ын хуваарилах байгууламж, цахилгаан дамжуулах 
агаарын шугамаас өөрийн эзэмшлийн 35кВ-ын дэд станцаар дамжуулан холбогдоно. 

Улаанбаатар хотын захаар мөн хотоос гадагш байрлах амралт сувилал, жуулчны баазууд, 
уул уурхайн олборлох жижиг, дунд компаниуд өөрийн 35кВ-ын дэд станц (трансформатор)-тай 
байдаг. 

Шинээр холбогдох хүсэлт гаргагчийн газар нь УБЦТС ТӨХК-ийн эзэмшлийн 10кВ хүртэлх 
хүчдэлийн шугамаас хол, 35кВ-ын шугамд ойр байгаа тохиолдолд ихэвчлэн энэ хувилбараар 
холбогддог. 

Холболтын төлбөр:
35кВ-ын хүчдэлийн түвшинд холбогдох холболтын төлбөр нь тухайн хэрэглэгчийг 

холбоход зориулж хийх нийтийн сүлжээний дэд өртөө, шугамын өргөтгөлийн ажлын төсөвт 
өртөг болон хот төлөвлөлтийн бодлогын хүрээнд нийтийн сүлжээ байх шаардлагатай 35кВ-
ын шугамын төсөвт өртгийн нийлбэр дүнтэй адил байна.

2.2. 35кВ хүчдэлийн түвшинд холбогдох

Таны холболтын төлбөрөөр баригдсан нийтийн сүлжээний 35 кВ-ын шугамд 5 
жилийн турш шинээр нэмж холбогдох хэрэглэгч бүрээс Эрчим хүчний зохицуулах 
хорооноос хянагдсан аргачлалын дагуу нэмэлт төлбөрийг тооцоолон авч танд 
буцаан олгоно. 

“Төсөвт өртөг”

Төсөвт өртөг гэж ЗТБХБ-
ын Сайдын 2012 оны 
181 дүгээр тушаалаар 
батлагдсан “Барилгын 
төсөв зохиох дүрэм БНбД 
81-95-12” дүрэм болон 
түүнтэй холбогдон гарсан 
норм, тариф, үнийн 
лавлахад тулгуурлан УБЦТС 
ТӨХК-ийн тооцоолсон, 
цахилгаан түгээх сүлжээг 
барихад шаардагдах нийт 
мөнгөн дүнг хэлнэ.

“Нийтийн сүлжээ байх 
шаардлага”

Тухайн хэрэглэгчийг 
холбоход зориулж шинээр 
барих 35кВ-ын шугамын аль 
хэсэг нь хот төлөвлөлтийн 
бодлогын хүрээнд нийтийн 
сүлжээ байх шаардлагатай 
болохыг Нийслэлийн 
ерөнхий төлөвлөгөөний 
газрын (Төв аймгийн нутаг 
дэвсгэрт бол аймгийн Засаг 
дарга) тодорхойлолтыг 
үндэслэн тогтооно.

“Нийтийн сүлжээ”

Аливаа иргэн, хуулийн 
этгээд нь барилга 
байгууламж, шугам 
тоноглолоо тэгш 
эрхтэйгээр холбуулах 
боломжтой нийтэд 
зориулагдсан цахилгаан 
эрчим хүчний шугам, 
дэд станц, хуваарилах 
байгууламжийг хэлнэ.
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Хүсэлт гаргагчийн хариуцах ажил:

Та дараах ажлыг хариуцах бөгөөд тэдгээр 
нь таны өмчлөл, ашиглалт үйлчилгээнд 
байх болно. Үүнд: 

 Нийтийн сүлжээний 35кВ-
ын агаарын шугамаас цааш 
үргэлжлүүлэн татагдах шугамын 
ажил 

 35кВ-ын дэд станцын угсралтын  
ажил 

 35кВ-ын дэд станцаас гарсан 
шугамын ажил

УБЦТС ТӨХК-ийн хариуцах ажил:

УБЦТС ТӨХК-аас дараах ажлыг хариуцан 
хийнэ. Тэдгээр нь УБЦТС ТӨХК-ийн өмчлөл, 
ашиглалт үйлчилгээнд байх болно. Үүнд: 

 Нийтийн сүлжээний дэд өртөөнд 
хийгдэх өргөтгөлийн ажил

 Нийтийн сүлжээний 35кВ-ын 
агаарын шугамд шинэ салбар 
шугам нэмэх өөрчлөлтийн ажил

 Хот төлөвлөлтийн бодлогын 
хүрээнд нийтийн сүлжээ байх 
шаардлагатай 35кВ-ын шугамын 
ажил

35кВ хүчдэлийн түвшинд холбогдох
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Шинэ нийтийн сүлжээнээс холбогдох нэмэлт төлбөр

Хүсэлт гаргагч нь УБЦТС ТӨХК-ийн бус эзэмшлийн шугам, дэд станцаас холбогдоно.  Хүсэлт 
гаргагчийн эзэмшил газар нь УБЦТС ТӨХК-ийн эзэмшлийн шугамаас хол байрлалтай, хувийн 
шугамд ойр байгаа тохиолдолд ихэвчлэн энэ хувилбараар холбогддог. Мөн хүсэлт гаргагчийн 
эзэмшил газар руу нийтийн сүлжээний шугам татах трасс байхгүй эсвэл уг газарт зөвхөн 
хувийн шугам байдаг бол энэ хувилбараар холбогдохоос өөр аргагүй болдог. 

Энэ тохиолдолд “Хувийн шугамын төлбөр” (X3)-ийг Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос 
хянагдсан аргачлалын дагуу нэмж төлнө. 

X=X1+X3

X1 – Нийтийн сүлжээний төлбөр

X3  – Хувийн шугамын төлбөр

4. Хувийн шугамаас холбогдох нэмэлт төлбөр

Шинэ хэрэглэгч холбогдох цэгт шинэ нийтийн сүлжээ байхгүй бол X2=0 байна.

Шинэ нийтийн сүлжээний төлбөр (X2)-ийн хэмжээг Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос 
хянагдсан аргачлалын дагуу УБЦТС ТӨХК-аас тухайн тохиолдол бүрт тооцоолж гаргана.

“Шинэ нийтийн сүлжээ” гэж Холболтын 
төлбөрийн данснаас санхүүжигдэн 
баригдсан дараах шугамыг хэлнэ. Үүнд: 

а) Ашиглалтад оруулснаас хойш 5 жил 
хүрээгүй 35кВ хүчдэлтэй сүлжээ

б) Ашиглалтад оруулснаас хойш 3 жил 
хүрээгүй 10кВ хүртэлх хүчдэлтэй сүлжээ

в) Хувийн шугамыг Холболтын төлбөрийн 
дансны хөрөнгөөр худалдан авч 
нийтийн сүлжээ болгосноос хойш 3 жил 
хүрээгүй сүлжээ

“Нийтийн сүлжээ” гэж аливаа иргэн, 
хуулийн этгээд нь барилга байгууламж, 
шугам тоноглолоо тэгш эрхтэйгээр 
холбуулах боломжтой нийтэд зориулагдсан 
цахилгаан эрчим хүчний шугам, дэд станц, 
хуваарилах байгууламжийг хэлнэ.

Хэрэглэгч шинэ нийтийн сүлжээнээс холбогдох тохиолдолд “шинэ нийтийн сүлжээний 
төлбөр (X2)”-ийг Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос хянагдсан аргачлалын дагуу нэмж 
төлнө. 

X=X1+X2
X1 – Нийтийн сүлжээний төлбөр

X2 – Шинэ нийтийн сүлжээний төлбөр

3. Шинэ нийтийн сүлжээнээс холбогдох нэмэлт төлбөр
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Хувийн шугамаас холбогдох нэмэлт төлбөр

Хүсэлт гаргагчийн хариуцах ажил:

Хувийн шугамаас цааш баригдах шугам, 
дэд станцын ажлыг өөрөө хариуцах 
бөгөөд тэдгээр нь таны өмчлөл, ашиглалт 
үйлчилгээнд байх болно. 

УБЦТС ТӨХК-ийн хариуцах ажил:

Хувийн шугамаас цааш баригдах шугам, 
дэд станцын ажлыг хэрэглэгчийн хүсэлтээр 
нэмэлт үйлчилгээ хэлбэрээр төлбөртэй 
гүйцэтгэнэ. 

Хувийн шугамын эзэмшигчид 
төлөх төлбөр (Х3)-ийг тооцоолохдоо:

Тухайн шугамын эзэмшигчид төлөх 
төлбөр (Х3)-ийг холбогдох эрх үүссэн 
байдлаас нь шалтгаалж тогтооно. Үүнд:

−	 Хүсэлт гаргагч нь тухайн шугамыг 
эзэмшигчтэй  тохиролцож, холбох 
зөвшөөрөл авсан бол Х3=0 байна.

−	 Хувийн шугамаас холбогдох эрх нь 
Монгол Улсын “Эрчим хүчний тухай 
хууль”-ийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.9 
дэх заалтын дагуу олгогдсон бол X3-
ын хэмжээг Эрчим хүчний зохицуулах 
хорооноос хянагдсан аргачлалын дагуу 
УБЦТС ТӨХК-аас тухайн тохиолдол бүрт 
тооцоолж гаргана.

(Эрчим хүчний тухай хуулийн 29 дүгээр 
зүйлийн 29.1.9-д “Хангагч нь хэрэглэгчийн 
өмчлөлийн шугам, дэд станцаас нутаг 
дэвсгэрийн хэтийн төлөвийн үндсэн дээр өөр 
бусад хэрэглэгчийг нэмж холбох эрхтэй” гэж 
заасан байдаг.)

Хувийн шугамаас холбогдох 
үеийн нийтийн сүлжээний төлбөр 
(Х1)-ийг тооцоолохдоо:

Тухайн хувийн шугамын холбогдсон 
хүчдэлийн түвшин, холболтын төрөлтэй 
ижил байх нийтийн сүлжээний төлбөр 
тооцоолох аргаар бодож гаргана. 

Жишээлбэл: 

−	 Хүсэлт гаргагч нь УБЦТС ТӨХК-ийн 
эзэмшлийн 10кВ-ын агаарын шугамаас 
холбогдсон хувийн шугам, дэд станцын 
өндөр эсвэл нам талаас холбогдох бол 
“Агаарын шугамтай сүлжээнээс өндрөөр 
авах буюу 6кВ, 10кВ хүчдэлийн түвшинд 
холбогдох”-той адил төлбөр тооцно.

−	 Хэрэв хүсэлт гаргагч нь УБЦТС ТӨХК-ийн 
эзэмшлийн 0.4кВ-ын агаарын шугамаас 
холбогдсон хувийн шугамаас холбогдох 
бол “Агаарын шугамтай сүлжээнээс нам 
хүчдэл буюу 220В, 380В авах”-тай адил 
төлбөр тооцно.

Холболтын төлбөр:

“Хувийн шугам” гэж цахилгаан түгээх 
тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч бус этгээдийн 
өмчлөлийн шугам, дэд станц, хуваарилах 
байгууламжийг хэлнэ.

“Нийтийн сүлжээ” гэж аливаа иргэн, 
хуулийн этгээд нь барилга байгууламж, 
шугам тоноглолоо тэгш эрхтэйгээр 
холбуулах боломжтой нийтэд зориулагдсан 
цахилгаан эрчим хүчний шугам, дэд станц, 
хуваарилах байгууламжийг хэлнэ.
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Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны барилгыг цахилгаанд холбуулах

i. УБЦТС ТӨХК-ийн “Техникийн 
шаардлагын тодорхойлолт”-д тусгагдсан 
шаардлагуудыг хангах материал, тоног 
төхөөрөмжийг сонгох

ii. Зураг төсөл, барилга угсралтын ажлын 
гүйцэтгэгчдийг сонгохдоо Эрчим 
хүчний барилга байгууламжийн зураг 
төсөл боловсруулах, барилга угсралтын 
ажил хийх тусгай зөвшөөрөл бүхий 
компаниудаас сонгох

УБЦТС ТӨХК-ийн “Техникийн шаардлагын тодорхойлолт”-ууд болон Эрчим хүчний 
барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилга угсралтын ажил хийх 
тусгай зөвшөөрөл бүхий компаниудын нэрс, холбоо барих хаяг утасны дугаарыг 
УБЦТС ТӨХК-ийн www.tog.mn цахим хаягаар эсвэл “Шинэ холболтын хүсэлт хүлээн 
авах цэг”-ээс авах боломжтой.

Та хариуцан хийх ажлынхаа материал, тоног төхөөрөмж худалдан авалт, зураг төсөл, 
барилга угсралтыг өөрөө санхүүжүүлэх учир гүйцэтгэгчдийг сонгох эрх тань нээлттэй 
байна. Хариуцсан ажлуудаа хийхдээ шугам, дэд станц,  тоног төхөөрөмжийнхөө найдвартай 
ажиллагааг хангах үүднээс дараах зүйлсийг заавал биелүүлэх шаардлагатай. Үүнд:

7. Хэрэглэгчийн хүсэлтээр хийгдэх нэмэлт үйлчилгээ

6. Түр холболт. Цахилгаан түгээх сүлжээнд түр холбуулах 

•	 Түр техникийн нөхцөл – Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын хүсэлтээр байнгын бус 
явуулах үйл ажиллагааны цахилгаан хангамжид зориулан түр техникийн нөхцөл олгоно. 
Түр холболтын төлбөр нь бүрэн ба бүрэн бус нэг сар тутамд тухайн холболтын үндсэн 
төлбөрийн 1%-тай тэнцүү байна. 

•	 Түр холболт хийх зорилгоор УБЦТС ТӨХК-ийн эзэмшлийн дэд станц, хуваарилах 
байгууламжид хийх өргөтгөлийн ажлын зардлыг хүсэлт гаргагч хариуцах ба угсралтын 
ажлыг УБЦТС ТӨХК хариуцна. УБЦТС ТӨХК-ийн эзэмшлийн дэд станц, хуваарилах 
байгууламжаас түр холболт хийх объект хүртэлх ажлыг хүсэлт гаргагч хариуцна.

Монгол Улсын “Эрчим хүчний тухай хууль”-ийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.13 дэх заалтын 
дагуу УБЦТС ТӨХК-ийн өмчлөлд шилжүүлэх шугам дэд станц, улсын болон орон нутгийн 
төсвөөр санхүүжигдэн баригдсан нийтийн сүлжээг холбоход холболтын төлбөргүй байх ба 
зөвхөн үйлчилгээний хураамжийг дараах байдлаар төлнө. Үүнд:

630кВА-аас дээш чадалтай бол 300 мян.₮

630кВА-аас ихгүй чадалтай бол 150 мян.₮

5. Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны
барилгыг цахилгаанд холбуулах
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Цахилгаан дамжуулах шугам угсрах ажлын нэгж  үнэлгээ

№ Хийгдэх 
ажил 

Хөндлөн 
огтлол, 

хүчдэлийн 
түвшин  

Хэмжих 
нэгж

 Нэгж өртөг.төг 
НӨАТ-тооцсон 

 Тайлбар 

1
 6-10кВ 
кабель 
шугам  

Ф 120мм2 1м 84 000

 Хөнгөн цагаан 
дамжуулагчтай 3 

фазын кабель шугам  

Ф 240мм2 1м 100 000

2  Агаарын 
шугам 

0.4кВ 40м тутамд 2 017 000
 Нэмэгдсэн 1м тутамд 

50 000 төгрөг

6-10кВ 70м тутамд 3 578 000
 Нэмэгдсэн 1м тутамд 

51 000 төгрөг

35кВ

150м тутамд /
нэг хэлхээт/ 12 754 000

 Нэмэгдсэн 1м тутамд 

85 000 төгрөг 

150м тутамд /
хоёр хэлхээт/ 21 150 000

 Нэмэгдсэн 1м тутамд 

141 000 төгрөг

УБЦТС ТӨХК нь Эрчим хүчний барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилга 
угсралтын ажил хийх тусгай зөвшөөрөл бүхий компани болохын хувьд таны хариуцан хийх 
ажлуудыг батлагдсан үнэлгээний дагуу төлбөртэй хийж үйлчлэхэд бэлэн байна. Манай 
компанийн нэмэлт үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг дараах хүснэгтүүдээс харна уу.

Цахилгаан дамжуулах шугам угсрах ажлын нэгж  үнэлгээ
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Дэд станц, тоноглол угсрах ажлын нэгж  үнэлгээ

Дэд станц, тоноглол угсрах ажлын нэгж  үнэлгээ

Д/д Хийгдэх ажил Чадал Хэмжих 
нэгж

 Нэгж өртөг.
төг НӨАТ-
тооцсон 

 Тайлбар 

1  Агаарын дэд 
өртөө 

63кВА 1 ком    23 368 000  

100кВА 1 ком    24 602 000  

160кВА 1 ком    26 062 000  

250кВА 1 ком    29 122 000  

2  Иж бүрэн дэд 
өртөө /КТПН/ 

63кВА 1 ком    27 384 000  

100кВА 1 ком    28 434 000  

160кВА 1 ком    32 636 000  

250кВА 1 ком    35 000 000  

400кВА 1 ком    40 610 000  

630кВА 1 ком    48 020 000  

3  Хаалттай дэд 
өртөө 

2 х 250кВА 1 ком   204 023 000 

 Хаалттай дэд 
станцын барилга 

барих үнэ багтсан.  

2 х 400кВА 1 ком   214 274 000 

2 х 630кВА 1 ком   225 576 000 

2 х 800кВА 1 ком   232 433 000 

4

 Щит угсрах 

/3 фазын энгийн 
тоолууртай/ 

50кВА хүртэл 1 ком      1 306 000 

 Тоолуур 
болон бусад 
бүх тоноглол 

багтсан хэрэглэгч 
холбоход бэлэн 
иж бүрэн щит 

100кВА хүртэл 1 ком      1 501 000 

200кВА хүртэл 1 ком      1 751 000 

300кВА хүртэл 1 ком      1 831 000 

400кВА хүртэл 1 ком      2 305 000 

5

 Щит угсрах 

/3 фазын Smart 
тоолууртай/ 

100кВА хүртэл 1 ком      1 821 000 

200кВА хүртэл 1 ком      2 071 000 

300кВА хүртэл 1 ком      2 151 000 

400кВА хүртэл 1 ком      2 625 000 

6
 Щит угсрах 
/1 фазын 
тоолууртай/ 

  1 ком         994 000 
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Шинэ холболтын жишээ бодолтууд

8. Шинэ холболтын жишээ бодолтууд

1000м 100 кВА чадал хэрэглэнэ.

Тайлбар:
Хэрэглэгч 6-10 кВ-ын хүчдэлийн түвшинд 100 кВА
чадал авахаар хүсэлт гаргасан. Хэрэглэгч нь 10
кВ-ын агаарын шугамаас 1020 метр зайтай
байршдаг. УБЦТС ТӨХК нь нийтийн сүлжээний
1000 метр агаарын шугамыг холболтын
төлбөрийн сангаас санхүүжүүлэн барина.
Хүсэлт гаргагч нь 10/0.4 кВ-ын дэд станц,
үйлдвэр хоорондох кабель шугамын материалыг
худалдан авах, угсрах ажлыг өөрөө хариуцна.

100 кВА чадалд ногдох холболтын төлбөр: 7.7 сая.₮
(1 кВА чадлын холболтын төлбөр: 76.7 мян.₮)

Агаарын шугамтай сүлжээнээс өндрөөр авах буюу 
6кВ, 10кВ хүчдэлийн түвшинд холбогдох 
/1000 метр дотор байвал/

20м

Нэмэлт зардал:
• 10/0.4 кВ-ын дэд станц
• 20 метр кабель шугам
Нэмэлт зардлыг хүсэлт гаргагч хариуцах ба
хүсвэл УБЦТС ТӨХК-аар ажлыг гүйцэтгүүлж болно.

Хүсэлт гаргагчийн хариуцах  
хэсэг

1000м

100 кВА чадал хэрэглэнэ.

Тайлбар:
Хэрэглэгч 6-10 кВ-ын хүчдэлийн түвшинд 100 кВА
чадал авахаар хүсэлт гаргасан. Хэрэглэгч нь 10 кВ-
ын агаарын шугамаас 1520 метр зайтай байршдаг.
УБЦТС ТӨХК нь нийтийн сүлжээний 1000 метр
агаарын шугамыг холболтын төлбөрийн сангаас
санхүүжүүлэн барина. Хүсэлт гаргагч нь 1000 метр
агаарын шугамаас үргэлжлүүлэн 500 метр агаарын
шугам, 10/0.4 кВ-ын дэд станц барьж, үйлдвэр
хүртэлх 20 метр кабель шугамын материалыг
худалдан авч, угсруулах ажлыг өөрөө хариуцна.

Агаарын шугамтай сүлжээнээс өндрөөр авах буюу 
6кВ, 10кВ хүчдэлийн түвшинд холбогдох 
/1000 метрээс дээш зайд байвал/

20м500м
Хүсэлт гаргагчийн хариуцан 

угсрах 500 метр агаарын 
шугам

Хүсэлт гаргагчийн
хариуцах  хэсэг

100 кВА чадалд ногдох холболтын төлбөр: 7.7 сая.₮
(1 кВА чадлын холболтын төлбөр: 76.7 мян.₮)

Нэмэлт зардал:
• 10 кВ-ын 500 м агаарын шугам
• 10/0.4 кВ-ын дэд станц
• 20 метр кабель шугам
Нэмэлт зардлыг хүсэлт гаргагч хариуцах ба
хүсвэл УБЦТС ТӨХК-аар ажлыг гүйцэтгүүлж болно.
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120 кВА чадал хэрэглэнэ.

120 кВА чадалд ногдох холболтын төлбөр: 73.8 сая.₮
(1 кВА чадлын холболтын төлбөр:  615 мян.₮)

Кабель шугамтай сүлжээнээс нам хүчдэл буюу 
220В, 380В авахАшиглагдаж буй

10/0.4 кВ 
дэд станц

Хүсэлт гаргагчийн шинээр 
татах 0.4 кВ-ын 2*100 
метр кабель шугам

Хүсэлт гаргагчийн барих
орон сууц

Нэмэлт зардал:
• 100 метр хос кабель шугам
Нэмэлт зардлыг хүсэлт гаргагч хариуцах ба
хүсвэл УБЦТС ТӨХК-аар ажлыг гүйцэтгүүлж болно.

Тайлбар:
Хэрэглэгч 380В-ын хүчдэлийн түвшинд 120 кВА
чадал авахаар хүсэлт гаргасан. Хэрэглэгч нь
10/0.4 кВ-ын дэд станцаас 100 метр зайтай
байршдаг. УБЦТС ТӨХК нь одоо ашиглагдаж буй
дэд станцад хийх өргөтгөлийн ажлыг холболтын
төлбөрийн сангаас санхүүжүүлэн барина. Хүсэлт
гаргагч нь 100 метр хос кабель шугамын
материал худалдаж авах, барих, орон сууцны
ерөнхий щитэд суурилуулах ажлыг өөрөө
хариуцна.

120 кВА чадал хэрэглэнэ.100м

Ашиглагдаж буй
10/0.4 кВ 
дэд станц

УБЦТС ТӨХК-ийн шинээр 
татсан 10 кВ-ын 2*300 

метр кабель шугам

УБЦТС ТӨХК шинээр барих
10/0.4 кВ дэд станцАшиглагдаж буй

10/0.4 кВ 
дэд станц

Кабель шугамтай сүлжээнээс нам хүчдэл буюу 
220В, 380В авах

Хүсэлт гаргагчийн 
шинээр татах 0.4 кВ-

ын 2*100 метр 
кабель шугам

120 кВА чадалд ногдох холболтын төлбөр: 73.8 сая.₮
(1 кВА чадлын холболтын төлбөр: 615 мян:₮)

Нэмэлт зардал:
• 100 метр хос кабель шугам
Нэмэлт зардлыг хүсэлт гаргагч хариуцах ба
хүсвэл УБЦТС ТӨХК-аар ажлыг гүйцэтгүүлж болно.

Тайлбар:
Хэрэглэгч 380В-ын хүчдэлийн түвшинд 120 кВА
чадал авахаар хүсэлт гаргасан. Хэрэглэгч нь 10 кВ-
ын кабель шугамаас 400 метр зайтай байршдаг.
УБЦТС ТӨХК нь одоо ашиглагдаж буй кабель
шугамаас холболт аван 10/0.4 кВ-ын дэд станц
шинээр барих ажлыг холболтын төлбөрийн
сангаас санхүүжүүлэн барина. Хүсэлт гаргагч нь
100 метр хос кабель шугамын материал
худалдаж авах, барих, орон сууцны ерөнхий
щитэд суурилуулах ажлыг өөрөө хариуцна.

Шинэ холболтын жишээ бодолтууд
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400 кВА чадал хэрэглэнэ.

Тайлбар:
Хэрэглэгч 6-10 кВ-ын хүчдэлийн түвшинд 400 кВА
чадал авахаар хүсэлт гаргасан. Хэрэглэгч нь 10 кВ-
ын дэд станцаас 320 метр зайтай байршдаг.
УБЦТС ТӨХК нь нийтийн сүлжээний 300 метр хос
кабель шугам, одоо ашиглагдаж буй дэд станцад
хийх өргөтгөлийн ажлыг холболтын төлбөрийн
сангаас санхүүжүүлэн барина.
Хүсэлт гаргагч нь 10/0.4 кВ-ын дэд станц, үйлдвэр
хоорондох кабель шугамын материал худалдаж
авах, барих, орон сууцны ерөнхий щитэд
суурилуулах ажлыг өөрөө хариуцна.

400 кВА чадалд ногдох холболтын төлбөр: 56.28 сая.₮
(1 кВА чадлын холболтын төлбөр  – 140.7 мян.₮)

Кабель шугамтай сүлжээнээс өндрөөр авах буюу 
6000В, 10000В хүчдлийн түвшинд холбогдох 
/600 метр дотор байвал/

20м

Ашиглагдаж буй
10/0.4 кВ 
дэд станц

УБЦТС ТӨХК-ийн шинээр 
татсан 10 кВ-ын 2*300 

метр кабель шугам

Нэмэлт зардал:
• 10/0.4 кВ-ын хаалттай дэд станц
• 20 метр кабель шугам
Нэмэлт зардлыг хүсэлт гаргагч хариуцах ба
хүсвэл УБЦТС ТӨХК-аар ажлыг гүйцэтгүүлж болно.

Хүсэлт гаргагчийн
хариуцах  хэсэгХүсэлт гаргагчийн

10/0.4 кВ 
дэд станц

600 кВА чадал хэрэглэнэ.

Кабель шугамтай сүлжээнээс өндрөөр авах буюу 
6кВ, 10кВ хүчдэлийн түвшинд холбогдох 
/600 метрээс дээш зайд байвал/

20м

Ашиглагдаж буй
10/0.4 кВ 
дэд станц

УБЦТС ТӨХК-ийн шинээр 
татсан 10 кВ-ын 2*300 

метр кабель шугам

Хүсэлт гаргагчийн
хариуцах  хэсэг

Хүсэлт гаргагчийн 
10/0.4 кВ 
дэд станцАшиглагдаж буй

10/0.4 кВ 
дэд станц

Хүсэлт гаргагчийн шинээр 
татах 10 кВ-ын 2*200 метр 

кабель шугам

400 кВА-аас дээш чадалд ногдох холболтын төлбөр 
тогтмол буюу: 76:7 сая.₮

Нэмэлт зардал:
• 10 кВ-ын 400 метр кабель шугам
• 10/0.4 кВ-ын хаалттай дэд станц
• 20 метр кабель шугам
Нэмэлт зардлыг хүсэлт гаргагч хариуцах ба
хүсвэл УБЦТС ТӨХК-аар ажлыг гүйцэтгүүлж болно.

Тайлбар:
Хэрэглэгч 6-10 кВ-ын хүчдэлийн түвшинд 600 кВА
чадал авахаар хүсэлт гаргасан. Хэрэглэгч нь 10
кВ-ын 2ш дэд станцаас 500 метр хос кабель татах
зайтай байршдаг. УБЦТС ТӨХК нь нийтийн
сүлжээний 300 метр хос кабель шугам, одоо
ашиглагдаж буй дэд станцад хийх өргөтгөлийн
ажлыг холболтын төлбөрийн сангаас
санхүүжүүлэн барина. Хүсэлт гаргагч нь 200 метр
хос кабель, 10/0.4 кВ-ын дэд станц, үйлдвэр
хоорондох кабель шугамын материал худалдаж
авах, барих, орон сууцны ерөнхий щитэд
суурилуулах ажлыг өөрөө хариуцна.

Шинэ холболтын жишээ бодолтууд
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•	 Техникийн нөхцөлийн чадал бууруулах – Хүсэлт гаргагчийн 
хэрэглэх чадал багассанаас хүчний трансформаторын 

чадлыг багасган суурилуулах хүсэлт (Үйлчилгээний 
хураамж 30 000 төгрөг)

•	   Хугацаа сунгах – Түр техникийн нөхцөлтэй хэрэглэгч 
хугацааг дахин сунгуулах хүсэлт (Үйлчилгээний 
хураамж 30 000 төгрөг)

(2016 оны 5 дугаар сарын 1-ээс өмнө батлагдсан 
зураг төсөлтэй 2015 оны Техникийн нөхцөлийн 
хугацааг 1 удаа сунгаж болно.)

•	  Нэр шилжүүлэх – Үл хөдлөх хөрөнгө, газар 
эзэмшигч өөрчлөгдсөн тохиолдолд хуучин 
болон шинэ эзэмшигчдийн хамтран гаргасан 
хүсэлтээр Техникийн нөхцөлд заагдсан 
нэрийг өөрчлөх (Үйлчилгээний хураамж 30 
000 төгрөг)

•	 Зориулалт өөрчлөх – Иргэн, хуулийн 
этгээдийн өмнө нь авсан техникийн 
нөхцөлийн ажил үйлчилгээний зориулалт 
өөрчлөгдсөн шалтгаанаар техникийн 
нөхцөлд өөрчлөлт оруулах хүсэлт 
(Үйлчилгээний хураамж 30 000 төгрөг)

•	 Холболтын цэг өөрчлөх – Барилга 
байгууламжийн цахилгаан сүлжээнд 
холбогдсон холболтын цэгийг өөрчлүүлэх 
хүсэлт (Үйлчилгээний хураамж 30 000 төгрөг)

(УБЦТС ТӨХК-ийн санаачлагаар хэрэглэгчийн 
холболтын цэгийг өөрчилсөн бол Техникийн 
нөхцөлийг үнэ төлбөргүйгээр шинэчлэн 
олгоно.)

•	  Техникийн нөхцөлөө салгах – Өмнө нь нэг 
хэрэглэгчид зориулан гарсан техникийн 

нөхцөлийн газар болон үл хөдлөх хөрөнгө 
2 болон хэд хэдэн хэрэглэгчид шилжсэнээс 

техникийн нөхцөлийг тус тусад нь болгох хүсэлт 
(Үйлчилгээний хураамж 30 000 төгрөг)

•	  Техникийн нөхцөлийг нөхөн олгох – Техникийн 
нөхцөлийг үрэгдүүлсэн тохиолдолд нөхөн авах хүсэлт 

(Үйлчилгээний хураамж 30 000 төгрөг)

9. Шинэ холболтын бус Техникийн нөхцөлүүд

Шинэ холболтын бус Техникийн нөхцөлүүд
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•	 Нийтийн сүлжээний шугам, дэд станцыг зөөх – Орон нутгийн 
ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу тухайн газарт байрлаж буй 

УБЦТС ТӨХК-ийн эзэмшлийн шугам, дэд станцыг зөөж 
шилжүүлэх, хэлбэр хийцийг өөрчлөх тохиолдолд 

Зураг төсвийн дагуу төлбөрийг тооцох ба угсралтын 
ажлыг УБЦТС ТӨХК зохион байгуулна. Мөн зураг 
төсвийн дагуу тооцсон төлбөрөөс гадна дараах 
үйлчилгээний хураамжтай байна. Үүнд:

       

УБЦТС ТӨХК-ийн эзэмшлийн агаарын 
шугамыг кабель шугам болгон өөрчлөх 
үеийн үйлчилгээний хураамжийг 
тухайн хүчдэлийн кабель шугамыг зөөх 
хураамжтай адил тооцно.

•	 Хувийн шугам, дэд станцыг зөөх – УБЦТС 
ТӨХК-ийн эзэмшлийн бус шугам, дэд станцыг 
өмчлөгчийн зөвшөөрлийг үндэслэн зөөж 
шилжүүлэх: 

−	 35кВ-ын ЦДАШ болон ЦДКШ 1 000 000 төгрөг

−	 6-10кВ-ын КШ   300 000 төгрөг

−	 0.4кВ-ын КШ   200 000 төгрөг

−	 6-10кВ-ын АШ   250 000 төгрөг

−	 0.4кВ-ын АШ   150 000 төгрөг

−	 ХТП    600 000 төгрөг

−	 АТП, КТП    400 000 төгрөг

•	 6-10кВ-ын КШ  300 000 төгрөг

•	 0.4кВ-ын КШ  200 000 төгрөг

•	 6-10кВ-ын АШ  250 000 төгрөг

•	 0.4кВ-ын АШ  150 000 төгрөг

Шинэ холболтын бус Техникийн нөхцөлүүд
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Тэмдэглэл



УЛААНБААТАР ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ТӨХК

Хаяг: Чингисийн өргөн чөлөө – 45, Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо,
Улаанбаатар хот – 17033, Монгол Улс

Утас: 70047004

Цахим хуудас: www.tog.mn, Цахим шуудан: info@ubedn.mn
Олон нийтийн сүлжээ: www.facebook.com/ubedn, www.twitter.com/ubedn1

ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
 http://my.tog.mn


