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Хавсралт 2. 
 

ОХУ-ЫН "РОСГЕОФОНД"-ООС ИРҮҮЛСЭН ГЕОЛОГИЙН  
СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ЖАГСААЛТ 

 
 

№ 
Тайлан 
дугаар 

Тайлангийн нэр Зохиогч Он 

1 86 
БНМАУ-ын нутаг дэвсгэрт гүйцэтгэсэн Учкудын 
төрлийн ордын эрлийн хэтийн төлөв (прогнозын товч 
бичиглэл) 

Перельман А.И. 
Батулин С.Г. 

Зеленцов О.И.нар 
1981 

2 4857 

БНМАУ-ын Дорнод хэсгийн геологийн тогтоц ба уран 
агууламж (№408 сэдвийн эцсийн тайлан: "Дорнод 
Монголын атираат мужийн мезозойн идэвхжилийн бүс 
дэх уран агууламжийн хэтийн төлөвийн үнэлгээ ба 
үйлдвэрлэлийн агуулгатай ураны ордын эрлийн 
талбай ялгах үндэслэл") 

Владимирский Г.М. 
Гришин Ю.А. 

Давыдова Л.И. нар 
1973 

3 5008 

БНМАУ-ын Хойд-Чойбалсангийн дүүргийн геологийн 
тогтоц ба уран агууламжийн хэтийн төлөв (№562 
сэдвийн эцсийн тайлан: "Үйлдвэрлэлийн агуулгатай 
ураны ордын эрлийн талбай ялгах үндэслэл гаргах 
зорилгоор хийсэн Дорнод Монголын идэвхжилийн 
бүсийн уран агууламжийн хэтийн төлөвийн үнэлгээ") 

Шатков Г.А. 
Владимирский Г.М. 
Гришин Ю.А. нар 

1976 

4 5429 

1979 онд "Союзгеолразведки" ВГО-ын хайгуул хийсэн 
ураны ордуудын хүдрийн технологийн шинжилгээний 
үр дүн (Шороон дух, Родионы, Горный, Антей болон 
Дорнод) 

Михайлова Н.С. 
Минаева А.Т. 

1980 

5 5588 

Байгалын чанад болон Зүүн-Хойд Монголын ураны 
хэтийн төлөвийн дүүрэгчлэл, 1976-1980 онуудад 
гүйцэтгэсэн 12-р сэдэв болон 1-43 геологийн 
даалгаврын дагуу хийсэн эцсийн тайлан 

Бузовкин С.В. 
Максимов Е.А. 

1980 

6 5686 Дорнод Монголын геологийн тогтоц ба уран агууламж 
Смыслов А.А. 
Терентьев В.М. 
Шатков Г.А. нар 

1981 

7 5916 
Дорнодын ордын ураны хүдрийн ТП-11, ТП-12 
лаборатори-технологийн дээжний технологийн 
шинжилгээний үр дүн. 8-80 сэдвийн тайлан 

Михайлова Н.С. 
Скворцова  К.В. 
Авдонин А.С. ба 

бусад 

1981 

8 6312 

"Союзгеолразведки" байгууллагын хайгуул хийсэн 
ураны ордын хүдрийн технологийн шинж чанар ба 
радиометрийн баяжилтын судалгааны үр дүн (Дорнод, 
Косачин, Доод-Илийн ордууд) 

Михайлова Н.С. 
Попова М.Н. 

Скворцова К.В. нар 
1984 

9 6379 

Дорнодын вулкан-тектоник структурын суурийн 
гранитоидын найрлага, радиогеохими ба геохимийн 
онцлог болон пневмато-гидротермаль процесс 
(төлөвлөгөөнөөс гадуурх тайлан) 

Модников И.С. 
Перец Н.А.  

Сычев И.В. нар 
1984 

10 6458 

Платоформын дараах орогенезийн муж дахь 
вулканоген-тунамал хотгорт ураны орд үүслийн 
загвар, Байгалын чанад болон БНМАУ-ын ордуудын 
жишээн дээр 

Вольфсон Ф.И. 
Сельцов Б.М. 

Ищукова Л.П. нар 
1984 

11 6466 

Эндоген ураны ордуудын хатуу нүүрстөрөгчийн бодис. 
№11-81 сэдвийн 9-р хэсгийн тайлан: Гидротермаль 
ураны хүдэр үүслийн нөхцлийг багаж, минералоги 
болон термобарогеохимийн шинжилгээний үр дүнгээр 
тайлбарлах нь 

Мелков В.Г. 
Сергеева А.В. 

Фисенко Л.П. нар 
1985 

12 6541 

Стрельцовский, Дорнод ба Костобины хүдрийн 
дүүргийн судалгаанд үндэслэн эх газрын вулканизмын 
мужийн атираат суурь ба ул суурийн структур-
формацын бүрдэлд үүсэх ураны ордын том 
масштабын прогнозжилт хийх шинжлэх ухааны 
үндэслэл боловсруулах нь. 1-82 сэдвийн тайлан 

Модников И.С. 1985 
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13 6596 
Байгалын чанад болон Хойд Монголын ураны 
металлогени ба царцдасын гүн-нягтшилтын жигд бус 
байдал 

Данковцев Р.Ф. 
Мусеибов Н.И. 

Веселова Н.В. нар 
1985 

14 6606 

"Союзгеолразведки" байгууллагын хайгуул хийсэн 
ураны ордуудын хүдрийн технологийн шинж чанар ба 
радиометрийн баяжилтийн судалгааны үр дүн. 1984-
1986 онуудад хийсэн 49-84 сэдвийн 1-р хэсэг: 
Жантуар, Аргун, Мало-Тулукуев, Рябинов болон 
Дорнод ордууд) 

Михайлова Н.С. 
Попова М.Н. 

Собинякова. нар 
1986 

15 6607 
Дорнодын ордын ураны хүдрийн ТП-80-ТП-94 
лаборатори-технологийн дээжний технологийн 
шинжилгээний үр дүн. 49-84 сэдвийн тайлан 

Михайлова Н.С. 
Скворцова  К.В. 
Попова М.Н. нар 

1986 

16 16776 
"Совгео" прогнозын ангийн "БНМАУ-ын габбро-
гипербазитын бүрдэлтэй холбоотой хүдрийн ордын 
эрлийн хэтийн төлөвийн үнэлгээ" мэдээллийн тайлан 

Старченко В.В. 
Маков В.М. 

Воронцов С.Н. 
1990 

17 16777 
1990 онд Прогнозын ангийн гүйцэтгэсэн ажлын 
мэдээллийн тайлан: Ховор ба ховор шороон элемент 

Рутштейн И.Г. 
Воронцов С.Н. 

1990 

18 16778 

БНМАУ-ын Өлгий аймгийн Асгат тосгоны усан 
хангамжинд зориулсан газрын доорх усны эрлийн 
ажлын үр дүнгийн тайлан (Нуур-Асгатын газрын доорх 
цэвэр усны ордын гидрогеологийн нөхцөл, прогнозын 
нөөцийн тооцоо ба ашиглалтын нөөцийн урьдчилсан 
үнэлгээ, 1991 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар) 

Борисов В.К. 
Владимиров С.С. 

1991 

19 16780 
БНМАУ-ын Борөндөр-Галшарын дүүргийн 1:200,000-
ны масштабтай геологи ба прогнозын зургийн товч 
тайлбар бичиг 

Булычев А.В. 
Горцевский А.А. 
Девченко А.И. нар 

1990 

20 17080 
Дорнодын хүдрийн дүүрэгт үйлдвэрлэл хөгжүүлэх 
хэтийн төлөв ба зорилгын талаарх техник-эдийн 
засгийн илтгэл 

Подоляко Л.Г. 
Крючков Н.В. 

Черненьский М.И. 
нар 

1981 

21 17123 
Байгалын чанад болон Дорнод Монголын ураны 
хэтийн төлөвийн дүүрэгчлэл. Геологийн даалгавар 1-
75-ийн эцсийн тайлан 

Авдеев Б.В. Игошин 
Ю.А. Медведев В.И. 

1984 

22 17125 
Хавар ордын 6-р ураны хүдрийн оршдосын нөөцийн 
тооцоо (1983 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар) 

Самойленко Ю.А. 
Шауро В.Т. 

Трикипов И.П. нар 
1984 

23 17147 

1984 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар Улааны ордын 
полиметаллын хүдрийн нөөцийн тооцооны ТЭЗҮ-ийн 
материалтай танилцсан 1985 оны 09-р сарын 09-ний 
№2046 протокол (Ильичева И.В. нарын №17148 
тайланд) 

 
1985 

24 17184 

Уран ба полиметаллын ордын хайгуул ба ашиглалтын 
үндсэн дээр БНМАУ-д эрдэс-түүхий эдийн томоохон ба 
бүрэн хэмжээний бааз байгуулах нь (1970-1987 
онуудад гүйцэтгэсэн геологи-хайгуулын ажлын үр 
дүнгийн хураангуй) (1988 оны 1-р сарын 1-ний 
байдлаар хийсэн уран ба полиметаллын нөөц) 

Киселев В.Я. Губкин 
Г.Н. 

1988 

25 17412 

1973-1981 онд Дорнод Монгол дахь Дорнод ба 
Мардайн голын ураны ордод гүйцэтгэсэн эрэл-
хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлан ба 1981 оны 07-р 
сарын 1-ний байдлаар хийсэн нөөцийн тооцоо 

Киселев В.Я. 
Самойленко Ю.А. 
Рогутенок Г.К. нар 

1981 

26 17413 

1974-1981 онд Дорнод Монгол дахь Гурванбулгийн 
ураны ордод гүйцэтгэсэн эрэл-хайгуулын ажлын үр 
дүнгийн тайлан ба 1981 оны 07-р сарын 1-ний 
байдлаар хийсэн нөөцийн тооцоо 

Киселев В.Я. Губкин 
Г.Н. Шакин А.П. нар 

1981 

27 17770 Эрээний алтны эрлийн хэсгийн геологи-прогнозын 
үнэлгээ. Мэдээллийн тайлбар бичиг 

Максимов Е.А. 
Ломыга П.В. 1987 
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Григайтис В.И. 
Сошкина Л.Т. 

28 77505 
Дорнод-Монголын эрлийн ангийн 1931 оны ажлын 
техно-эдийн засгийн тайлан 

Теннер Д.Д.   

29 78034 
Зүүн хойд Монгол дахь уул-геологийн хувьд 
сонирхолтой газруудад хийсэн судалгааны тухай 
тэмдэглэл 

 
  

30 134274 

1. БНМАУ-ын 1944 оны 1-р сарын 1-ний байдлаарх 
судлагдсан байдлын зураг ба түүний тайлбар бичиг 2. 
БНМАУ-ын геологийн зураг 3. БНМАУ-ын 
геоморфологийн зураг 4. БНМАУ-ын геоморфологийн 
зураг. Масштаб 1:3000000 

Кудрявцева Н.Л. 
Федякина К.А. 

1944 

31 143226 
БНМАУ-ын металл ба газрын тос агууламж, тэдгээртэй 
холбоотой геологийн хөгжил 

Кудрявцева Н.Л. 1943 

32 146015 

Зүүнбаянгийн нефтийн ордоос зүүн зүгт байрлах 
талбайн геологийн тогтоц ба газрын тос агууламжийн 
хэтийн төлөв (МФ ВНИГРИ өмнөд экспедицийн 
Өргөний геологийн ангийн тайлан) 

Кучапин А.В. 1949 

33 159407 

Баян-Өндөрийн бүлэг шороон ордын (БНМАУ-ын 
Хэнтий ба Төв аймаг) 1952 оны 01-р сарын 01-ний 
байдлаар хийсэн цагаантугалганы нөөцийн тооцооны 
материалтай танилцсан 1952 оны 05-р сарын 31-ний 
өдрийн №7444 протокол (Петрович Ю.Я. нарын 
№159377 тайланд) 

 
1952 

34 166167 БНМАУ-ын нүүрсний ордууд (Зургийн тайлбар бичиг) Гец А.М. 1952 

35 198150 

Баруун-Хойд Монголын Баян-Өлгий аймгийн геологийн 
тогтоц ба ашигт малтмал (№243, 244, 245 дугаар 
ангийн 1956 оны зун Монгол Алтайд гүйцэтгэсэн эрэл-
зураглалын ажлын үр дүнгийн тайлан) 

Амантов А.П. Ажипа 
В.П. Буточи-Данзан, 
Бухтояров И.С. нар 

1957 

36 235165 
Монгол ба Хойд Солонгосын зарим магмын бүрдлийн 
үнэмлэхүй нас 

Полевая Н.И. 
Спринцсон В.Д. 
Бобров В.А. нар 

1961 

37 264910 
Таримын хотгор, Монгол, Хуан-Хэ гол болон 
зэргэлдээх талбайд гүйцэтгэсэн алмазын ордын 
эрлийн хэтийн төлөвийн тухай илтгэл бичиг 

Шестопалов Н.Ф. 1951 

16 6732 
Газрын царцдасын гүн-нягтшилын жигд бус байдал, 
Байгалын чанад болон Умард Монголын ураны 
металлогени 

Р.Ф.Данковцев, 
Н.И.Мусеибов, 

А.К.Константинов 
1986 

17 6824 

Хэрлэнгийн блок (БНМАУ)-ийн баруун өмнөд хэсгийн 
геологийн тогтоц, уранжилт. №208 тоот сэдийн эцсийн 
тайлан; "Чойбалсан-Ононгийн вулкан-тектоник болон 
бусад структур,  түүнчлэн бусад металлогенийн бүс  
(Дорнод Монгол) дэх үйлдвэрлэлийн ач холбогдолтой 
уранжилтын хэтийн төлвийн үнэлгээ дунд-том 
масштабын прогноз-металлогенийн зураг зохиох 
ажлын суурин дээр" 

Г.М.Владимирский, 
Н.С.Соловьев, 

А.К.Белов ба бусад 
1983 

18 6826 

БНМАУ-ын зүүн хойд нутаг дахь ураны үйлдвэрлэлийн 
ач холбогдолтой хүдэржилтийн прогнозлол, орон 
нутгийн хэтийн төлөвтэй талбайн ялгалт. №806 тоот 
сэдвийн эцсийн тайлан, 1976-1978 он 

Г.М.Владимирский, 
Д.П.Авров 

1979 

19 6856 

"Союзгеологоразведка" Бүх холбоотын геологийн 
нэгдэл (BГО)-ийн байгууллагуудын хайгуул явуулсан 
орд илрэлийн ураны хүдрийн технологийн үнэлгээ. 
Хаварын ордын ураны хүдэрт хийсэн технологийн 
судалгааны үр дүн (сорьц ТП-130). (№118-86  тоот 
захиалга-ажлын даалгаврын дагуухи тайлан).  

Н.С.Михайлова, 
М.Н.Попова, 

Д.М.Эрман ба бусад 
1988 

20 6866 

Байгалын чанад, БНМАУ-ын вулкан-тектоникийн 
структур дэх эпитермаль ураны хүдэржилтийг 
прогнозлох изотоп-геохимийн шалгуур боловсруулах 
ажил. 1985-1987 оны ажлын тайлан 

Ю.П.Шергина, 
Г.А.Шатков, 

Г.В.Александров ба 
бусад 

1987 
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21 6876 

Байгалын чанад болон Умард Монголын газрын 
царцдасын гүн-нягтшилын 1:1.000.000-ын м-бтай 
загвар дахь ураны хүдрийн бүсийн байршилын схем. 
Тайлбар бичиг, график хавсралтууд. 110-86 сэдвийн 1-
р үе шатны ажлын тайлан 

Р.Ф.Данковцев, 
Н.И.Мусеибов 

1987 

22 6914 

БНМАУ-ын ураны металлогени. Прогноз-
металлогенийн 1:1.500.000-ын м-бтай зураг зохиох 
ажилд суурилсан БНМАУ-ын уранжилтын хэтийн 
төлвийн үнэлгээ. (ВСЕГЕИ-ийн №612 тоот сэдэв, 
МГСЭ-19 тоот геологийн даалгаврын дагуухи тайлан. 
Ажлын хугацаа 1982 оны 6-р сараас 1985 оны 12-р 
сар) 

Г.Б.Кочкин, 
А.А.Смыслов, 

В.М.Терентьев ба 
бусад 

1985 

23 7048 

Дорнод Монголын Умард Чойбалсангийн районы 
геологийн тогтоц, хэтийн төлөвт талбай нуудын 
хүдэржилт. Г/захиалга МГСЭ-44, ВСЕГЕИ-ийн сэдэв-
314, 1986-1989 он 

Ю.Б.Миронов, 
Н.С.Соловьев 

1989 

24 7049 

Тектоник-магмын идэвхижилийн мужийн гал уулын 
депресс дэх ураны хүдэр үүслийн нөхцөл, тэдгээрийн 
үйлдвэрлэлийн ач холбогдолтой уранжилтад үнэлгээ 
хийх зарчим. (3.4.620 тоот ажлын даалгавар-
захиалгын дагуухи ажлын тайлан) 

И.С.Модников 1988 

25 7154 

Эх газрын вулканизмын муж дахь ураны орд үүслийн 
загвар (Байгалын чанад, БНМАУ, Дундад Азийн 
жишээн дээр). №5 тоот сэдвийн дагуухи үр дүнгийн 
тайлан 

В.Е.Вишняков, 
А.Х.Шафиков, 

Б.Н.Хоментовский 
ба бусад 

1990 

26 7283 

Баруун Монгол дахь Алтан хөхийн нуруу, түүний 
зүүнтэйгүүр тойрсон хүрээллийн геологийн тогтоц, 
ашигт малтмал Баяннуурын ангийн 1989-1992 онд 
явуулсан 1:50.000-ын м-бын бүлэгчилсэн геологийн 
зураглалын үр дүнгийн тайлан. (3 боть). Байрзүйн 
зургийн М-46-100-В, Г; М-46-112-А, Б, В, Г; М-46-113-
А,Б; М-46-124-А, Б, В, Г хавтгайд. Гэрээ 75-147/01200.  

А.Д.Минин, 
В.Г.Кириченко, 

В.В.Старченко ба 
бусад 

1991 

27 16432 

БНМАУ-ын Заамарын хүдрийн район, түүний 
зэргэлдээх нутгийн  метаморф комплексын алтжилтад 
прогноз-минерагенийн үнэлгээ хийхэрлийн ажлын 
биглэл болон аргачлалаар зөвлөмж боловсруулах 
ажил. 1986-1990 оны ЦП8/Б.II.4-М.II/501-418 сэдвийн 
дагуухи ажлын тайлан 

Б.А.Блюман, 
В.В.Жданов, 

С.А.Антонов ба 
бусад 

1990 

28 16655 

Прогноз-металлогенийн 1:2.500.000-ын м-бын зураг 
зохиох ажилд суурилсан Амурын геолблок (Орос, 
Хятадын хил залгаа нутаг)-ийн уранжилтын хэтийн 
төлвийн үнэлгээ. 701 тоот сэдэвт ажлын тайлан, 2 
боть   

Г.А.Шатков, 
Г.М.Шор 

1999 

29 16750 

БНМАУ-ын Умард Чойбалсангийн район дахь холимог 
металл, цагаан тугалга-гянтболд, ховор металлын 
болон  бусад төрлийн эндоген хүдэржилт үүсэхэд 
таатай структур, структурийн нөхцөл. Геологийн 6-25 
тоот даалгаврын дагуу 1989-1990 онд явуулсан 
1:200.00-ын м-бтай төрөлжсөн космофотогеологийн 
зураглалын тайлан   

В.В.Коротков, 
А.С.Захаров, 

Т.С.Постникова ба 
бусад 

1990 

30 16765 

Сансрын зурагийн материал ашиглан хүдрийн ашигт 
малтмалд геологи прогнозын ажил явуулах 
боломжийн талаархи үнэлгээ. Геологийн 6-4Д-П тоот 
даалгаврын дагуу 1989-1990 онд явуулсан туршилт-
аргачлал, туршилт-үйлдвэрлэлийн үр дүнгийн тайлан  

А.А.Разговоров, 
А.А.Калюжный, 
А.А.Смирнова ба 

бусад 

1990 

31 16770 

Заамарын алтны дүүргийн өмнөд хэсэгт явуулсан 
1:50.000-ын м-бын эрэл-зураглалын ажил (М-48-125-Г; 
М-48-137-А, Б, В, Г; М-48-138-А, Б, В, Г; L-48-5-А-а,б; L-
48-5-Б-а,б) болон Бумбатын хүдрийн талбайн зүүн 
өмнөд хэсгийн  хүдрийн алтанд явуулсан эрэл-
үнэлгээний ажлын материалууд 

Н.Н.Матюшонок, 
Л.ЕЭйдельман 

1991 
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54 293915 
БНМАУ-ын Геоморфологийн 1:2.500,000-ын м-бын 
зураг зохиолт 

Е.И.Селиванов, 
О.М.Пророкова 

1969 

55 295674 

БНМАУ-ын ховор металлын пегматитууд. Сангиленийн 
муж дахь ховор металлын пегматит, грейзен, 
апогранит үүсэн бүрлдсн нөхцөл, тэдгээртэй 
холбоотой тантал, бериллий, цагаан тугалганы 
хүдэржилт, 1967-1968 он  

Л.Н.Россовский, 
А.Н.шостацкий 

1968 

56 320767 
Алтай-Саяны атираат мужийн баруун хэсгийн 
вольфрамжилтын хэтийн төлвийн үнэлгээ 

В.С.Кудрин, 
Ю.Д.Скобелев, 
Л.Л.Стручкова 

1972 

57 333784 
Өлгийн ангийн 1973 онд БНМАУ-ын хилийн 100 км-ийн 
бүсэд явуулсан эрэл-шалгалт, эрэл-ревизийн ажлын 
урьдчилсан тайлан 

В.П.Сергеев, 
Я.М.Грицюк 

1973 

58 338835 

Идэвхижилийн структурийн хүдэржилт Хэнтий-
Дагуурын мега-өргөгдөл, Сохондинийн голомтот 
структурийн жишээн дээр. Байгалын чанадын төв, 
Сохондинийн хүдрийн районы 1969-1973 оны ажлын 
үр дүнгийн тайлан 

В.С.Кривцов, 
Н.Т.Кочнева, 

Ю.П.Миронов нар 
1973 

59 355109 

БНМАУ-ын баруун хэсгийн гранитоид магматизмын 
хүдэржилтийн хэтийн төлвийн үнэлгээ ба формацийн 
дүн шинжилгээ тектоник, минералоги-геохимийн 
үндсэн дээр 

В.С.Павленко, 
С.П.Гаврилова, 
К.А.Зайцевский 

1976 

60 365895 

Дорнод Монголын флюоритжилтын хэтийн төлөв. 
Дорнод Монголын хойд хэсэг дэх жоншны минерагени-
прогнозын 1:500,000-ын м-бтай зураг зохиох ажил, 
1976-1978 он 

А.И.Котова, 
П.А.Котов, 

Т.М.Плотникова 
1978 

61 377467 
БНМАУ-ын активизацийн цаг үе дэх гранитоидын 
үүслийн онцлог, түүний БНМАУ-ын ховор элементэд 
үзүүлэх хэтийн төлөв (Сэдэв: XV; M.II/400 126-1/183) 

С.П.Гаврилова, 
А.И.Лучицкая, 

Г.Ф.Иванова нар 
1979 

62 398667 
Вулкан-плутонийн гранитоид сери, тэдгээрийн 
металлогенийн төрөлжилт (БНМАУ болон хил залгаа 
ЗХУ-ын районууд). Сэдэв: ХУ М.П./002 123/124. 

С.П.Гаврилова, 
А.И.Лучицкая, 

И.Е.Максимюк нар 
1982 

63 400842 

Дорнод Сибирь, БНМАУ-ын умард хэсэгийн геологи. 
(1:1,500,000-ын м-бын геологийн зургийн тайлбар 
бичиг). 1980-1983 оны A.I.I./(13) 2/373 тоот сэдвийн 
ажлын тайлан 

В.А.Новиков, 
З.М.Анисимов 

1982 

64 402318 
БНМАУ-ын Өмнөд Говийн районы геологи-
геофизикийн материалын нэгтгэл 

Ю.А.Борзаковский, 
В.Н.Подколзин, 
О.Д.Суетенко нар 

1983 

65 402319 
БНМАУ-ын Умард Хэрлэнгийн районы геологи-
геофизикийн материалын нэгтгэл. XV M.1./002 130-1-
26/81 тоот сэдвийн ажлын тайлан 

В.А.Благонравов, 
И.Б.Филиппова, 
Л.А.Благонравова 

1983 

66 434168 
БНМАУ-ын эрдэс-түүхий эдийн баазын хөгжилийн 
1995 он хүртэлх төлөв байдлын үнэлгээ, хэтийн төлөв 
(1984-1987 он) 

М.В.Чеботтарев, 
М.Е.Левинтов, 
А.Е.Фоменко 

1987 

67 457525 

Дорнод Сибирийн өмнөд хэсэг дэх орд илрэлийн  
геологи-үйлдвэрлэлийн үндсэн төрөлд хамаарагдах 
ховор металл, алтны хүдрийн объектын прогнозод 
зориулсан геологийн болон минералоги-геохимийн 
шалгуур боловсруулах ажил. 1989-1991 оны V 
Б.2.3/501.300(13) 136 тоот сэдвийн ажлын тайлан, M-
50; N-50, 52, 45. 

В.К.Боровков, 
Б.А.Гайворонский, 
А.Д.Сергеев нар 

1991 

68 465347 
Орос, Монголын 1:10,000,000 м-бын геокриологийн 
зураг зохиох (Умард тал бөмбөрцөгийн олон улсын 
туйлын цагирагийн зураг хэсэг байдлаар) 

Е.С.Мельников, 
Г.Ц.Графис, 
Х.А.Конченко 

1993 

69 469848 

Байгалын чанад, Монголын томоохон бүсчилсэн 
зангилаан дахь геологи хайгуул, уурхайн олборлолтын 
ажлын үеийн экологийн хязгаарлалтыг тодорхойлох, 
хүрээлэн буй болон геологийн орчинд үзүүлэх 
техноген нөлөөллийг үнэлэх аргачлал боловсруулах 

А.И.Токарев, 
П.М.Хренов, 
И.А.Полежаев 

1996 
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70 473915 

Тектоносферйин гүний бүсийн тогтоцын онцлогийн 
нөлөөллийг харгалзан томоохон хүдрийн ордын 
прогноз хийх зарчим, орчныг тогтоох /локализаци/ зүй 
тогтол. 1998-1999 оны 729 тоот сэдвийн ажлын тайлан  

В.А.Амантов, 
Н.Г.Берлянд, 

Б.А.Блюман нар 
1999 

 
 
Жагсаалтыг боловсруулсан:   
ЭБМТТ-ийн ахлах мэргэжилтэн    Р. Энхсайхан 

 


