Агаарын шугам шилжүүлэн өгөхөд:
1. Өмч шилжүүлэн өгөх тухай өргөдөл, албан
хүсэлт
2. Техникийн нөхцөл
3. Тус объектыг байнгын ашиглалтад оруулах
комиссын акт
4. Агаарын шугамыг сүлжээнд залгах
зөвшөөрлийн бичиг
5. Агаарын шугамын батлагдсан трассын
зураг
6. Агаарын шугамын угсралтын ажлын акт
7. Техникийн нөхцөлийн дагуу дэд станцад
суурилуулсан тоноглолын акт
8. Агаарын шугамын үнэлгээ, баримт падаан
(тухайн үеийн зах зээлийн үнэлгээг
маягтын дагуу үнийн задаргаагаар
бөглөнө)
9. УБЦТС ТӨХК-ийн харьяа Түгээх төвөөр дэд
станц, кабель шугамын ашиглалтын
түвшинг тодорхойлуулж санал авах (албан
бичгээр)
10. Кабель шугамын трассыг Нийслэлийн
мэдээллийн санд бүртгүүлсэн
тодорхойлолт

Цахим хуудас: www.tog.mn
Цахим үйлчилгээ: http://my.tog.mn
Цахим шуудан: info@ubedn.mn
Утас: 7004-7004

Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүргийн
3-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө,
УБЦТС ТӨХК-ийн төв байрны 1 давхарт,
106 тоот

Цахилгаан дамжуулах шугам,
дэд станцыг УБЦТС ТӨХК-д

ШИЛЖҮҮЛЖ ӨГӨХӨД

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

УБЦТС ТӨХК-д дэд станц, цахилгаан дамжуулах шугам тоноглолыг шилжүүлж өгөх иргэн,
хуулийн этгээдийн хүсэлт бүхий материалыг тус компанийн Технологийн холболтын
алба хүлээж авна.
Хүсэлтийг компанийн Өмч хамгаалах хурал, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар
хэлэлцэж, холбогдох тогтоолыг Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газарт илгээдэг
бөгөөд тус газраас тухайн объектыг УБЦТС ТӨХК-ийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэх эсэхийг
шийдвэрлэнэ.
Дэд станц шилжүүлэн өгөхөд:

Кабель шугам шилжүүлэн өгөхөд:

1. Өмч шилжүүлэн өгөх тухай өргөдөл, албан
хүсэлт
2. Техникийн нөхцөл
3. Тус объектыг байнгын ашиглалтад
оруулах комиссын акт
4. Дэд станцыг сүлжээнд залгах зөвшөөрлийн
бичиг
5. Дэд станцын паспорт
6. Дэд станцын угсралтын ажлын акт
7. Дэд станц болон шугамын угсралтын
ажлын батлагдсан зураг
8. Дэд станцад туршилт хийсэн протокол
9. Трансформаторын хөндийрүүлэг болон
тосны туршилт хийсэн протоколууд
10. Газардуулгын далд ажлын акт
11. Газардуулгын гүйцэтгэлийн зураг
12. Газардуулгын эсэргүүцэл хэмжсэн протокол
13. Цэнэг шавхагчид туршилт хийсэн протокол
14. Тэжээл авч буй цахилгаан дамжуулах
шугамын туршилтын протокол
15. Суурилуулсан тоолуур, гүйдлийн
трансформаторын гэрчилгээ
16. Дэд станцын барилга болон тоноглолуудын
үнэлгээ, баримт падаан (тухайн үеийн
зах зээлийн үнэлгээг маягтын дагуу үнийн
задаргаагаар бөглөнө)
17. УБЦТС ТӨХК-ийн харьяа Түгээх төвөөр дэд
станц, кабель шугамын ашиглалтын
түвшинг тодорхойлуулж санал авах
(албан бичгээр)
18. Дэд станц болон цахилгаан дамжуулах
шугамыг Нийслэлийн мэдээллийн санд
бүртгүүлсэн тодорхойлолт

1. Өмч шилжүүлэн өгөх тухай өргөдөл, албан
хүсэлт
2. Техникийн нөхцөл
3. Тус объектыг байнгын ашиглалтад оруулах
комиссын акт
4. Кабель шугамыг сүлжээнд залгах
зөвшөөрлийн бичиг
5. Гадна цахилгааны кабель шугамын
батлагдсан трассын зураг
6. Кабель шугамын далд ажлын акт
7. Кабель шугамыг туршуулсан протокол
8. Техникийн нөхцөлийн дагуу дэд станцад
суурилуулсан тоноглолын акт
9. Тухайн байрны 0.4 кВ-ын щитний
газардуулгын эсэргүүцлийг хэмжсэн
протокол
10. Щитний газардуулгын далд ажлын акт
11. Дэд станц дээрх тоноглол болон кабелийн
холболтыг харуулсан гэрэл зураг
12. Кабель шугам, дэд станцад суурилуулсан
тоноглолын үнэлгээ, баримт падаан
(тухайн үеийн зах зээлийн үнэлгээг
маягтын дагуу үнийн задаргаагаар
бөглөнө)
13. УБЦТС ТӨХК-ийн харьяа Түгээх төвөөр дэд
станц, кабель шугамын ашиглалтын
түвшинг тодорхойлуулж санал авах
(албан бичгээр)
14. Нийслэлийн өмчийн харилцааны газраас
орон сууц, барилгад хаягжилт, дугаар
олгосон бичиг
15. Кабель шугамын трассыг Нийслэлийн
мэдээллийн санд бүртгүүлсэн
тодорхойлолт (CD-ээр өгөх)

