
Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 
3-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө

Иргэн таны ажиллаж амьдарч буй 
орчинд цахилгааны аюул эрсдэл үүсэж 

болзошгүй гэмтлийн талаар:

1. Хэрэглэгч та 137004 дугаарт гэмтэл гэж   
бичин зай аваад цахилгаан эрчим хүчтэй 
холбоотой аюул эрсдэл, үл нийцлийн  
мэдээллийг хаяг байршлын хамт 
мессэжээр илгээх боломжтой. 

2. “Цахилгаан хэрэглэгч” аппликэйшны 
дуудлага өгөх цэсний гэмтэл мэдээлэх 
хэсэгт нэвтэрч мэдэгдээрэй.
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Шинээр 0.4 кВ-ын сүлжээнд 
холбогдох иргэн, хуулийн этгээдэд 

зориулсан зөвлөмж 
/Агаарын шугам/

7004-7004



     Алхам 1:

Захиалагч иргэн, ААН байгууллага нь 
цахилгаан хангамжаа шийдвэрлэхээр 
0.4 кВ-ын хүчдэлийн сүлжээнд 
холбогдох бол УБЦТС ТӨХК-д хандан 
техникийн нөхцөл авна. 

     Алхам 2:

Захиалагч нь техникийн нөхцөлд 
заасны дагуу мэргэжлийн 
байгууллагаар угсралтын ажлыг 
хийлгэх ба гүйцэтгэгч нь холбогдох 
бичиг баримтыг бүрдүүлсэн байна. 
Үүнд:
• Гүйцэтгэгчийн улсын бүртгэлийн 

гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрлийн 
гэрчилгээ

• Техникийн нөхцөл
• Шинээр тулгуур босгож шугам 

татсан тохиолдолд ажлын зураг 
хийлгэх, нийслэлийн мэдээллийн 
санд бүртгүүлэх  

• Газардуулга хийж, протокол авсан 
байх

• Тоолуур, хэмжих хэрэгслийн 
гэрчилгээ

• Ил далд ажлын акт, техникийн 
баримт бичгүүд 

• Фото зургаар угсралтын ажлыг 
баталгаажуулан хавсаргах 

     Алхам 3:

Дээрх бичиг баримтыг бүрдүүлсний 
дараа харьяа түгээх төвийн холболтын 
инженерээр нягтлуулсны үндсэн дээр 
“Шинэ хэрэглэгчийг сүлжээнд холбох 
зөвшөөрлийн хуудас”-ыг гаргуулна. 

     Алхам 4:

Харьяа дүүргийн ХҮТ-д хандан 
ЦЭХ-ээр хангах гэрээг захиалагч 
байгуулна. 
Холбогдох бичиг баримтыг 
хуулбарласан байна. Үүнд:
• ААН бол ЦЭХ-нд шинээр холбогдох 

албан хүсэлт
• Техникийн нөхцөл
• Газардуулгын протокол
• Тоолуур хэмжих хэрэгслийн 

гэрчилгээ
• Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, 

газрын гэрчилгээ, кадастрын зураг
• Эзэмшигчийн иргэний үнэмлэх, 

ААН бол Улсын бүртгэлийн 
гэрчилгээ

• Хорооны тодорхойлолт /ААН бол 
шаардахгүй/

• Шинэ хэрэглэгчийг сүлжээнд 
холбох зөвшөөрлийн хуудас 
зэргийг бүрдүүлсэн байна.

     Алхам 5:

Гүйцэтгэгч эсвэл захиалагч нь Шинэ 
хэрэглэгчийг сүлжээнд холбох 
зөвшөөрлийн хуудаст гарын үсэг 
зуруулж дууссаны дараа УБЦТС ТӨХК-
ийн Диспетчерийн албанд хандан 
хүчдэлд залгуулах ажлын захиалга 
өгнө. 
Үйлчилгээний төлбөрийг харьяа 
түгээх төвийн дансанд шилжүүлсэн 
байна.  
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