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К 70-летию акционерного общества  
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Дорога дружбы Найрамдлын зам

Совместная российско‑ монгольская историко‑ 
документальная выставка «Дорога дружбы» подго‑
товлена по решению Российско‑ Монгольской комис‑
сии по сотрудничеству в области архивов к 70‑летию 
Соглашения между Правительством СССР и Пра‑
вительством МНР от 6 июня 1949 года об учрежде‑
нии советско‑ монгольского акционерного общества 
«Улан‑ Баторская железная дорога».

Строительство и совместная эксплуатация Улан‑ 
Баторской железной дороги, ставшей на многие годы 
важнейшей транспортной артерией Монголии, явля‑
ется одним из наиболее ярких свидетельств той по‑
мощи, которая оказывалась стране со стороны Рос‑
сии (СССР) в разные годы, важным этапом в развитии 
монгольской экономики.

Хронологические рамки выставки охватывают 
период с конца XIX века по настоящее время.

Первый раздел выставки «Планы установления 
железнодорожного сообщения между Российской 
империей и Монголией» посвящен истории первых 
проектов создания железнодорожной сети на терри‑
тории центральноазиатской страны. С давних времен 
через монгольские земли проходили караванные 
пути. После начала строительства Транссибирской 
магистрали в конце XIX века на повестку дня встал 
вопрос о строительстве железной дороги через тер‑
риторию Монголии для развития торговли с Китаем. 
Предложения об этом поступали правительству Рос‑
сии с начала 1890‑х годов, в 1895 году известный рос‑
сийский общественный деятель П. А. Бадмаев пред‑
ложил проложить разветвление Транссиба через 
Монголию.

Новый импульс подобные проекты получили 
в начале XX века после падения Китайской импе‑
рии и создания автономного правительства в Урге. 
В 1911 году официальная монгольская делегация  
посетила Москву, одна из высказанных ею просьб 
касалась помощи в построении железной дороги. 

В сентябре 1914 году было заключено российско‑ 
монгольское соглашение по данному вопросу  
(оно предоставлено на выставку Центральным ар‑
хивом внешних сношений Монголии). Сибирское 
купечество, как видно из экспонирующихся доку‑
ментов, также неоднократно выступало с различ‑
ного рода предложениями по созданию путей, ко‑
торые могли бы связать Забайкалье и Монголию. 
Однако в период существования Российской импе‑
рии ни один из предложенных проектов не был  
реализован.

Второй раздел выставки «Строительство же‑
лезных дорог в Монголии с помощью СССР» охваты‑
вает период со второй половины 1930‑х по 1949 год. 
Обра зование МНР и установление дружеских свя‑
зей между СССР и молодой республикой позволило 
приступить в конце 1930‑х годов к возведению пер‑
вых стальных магистралей на территории МНР. Этому 
благоприятствовало и бурное развитие советской 
промышленности в годы первых пятилеток. Разноо‑
бразные документы, представленные в этом разде‑
ле, —  постановления руководящих органов, пере‑
писка, акты, фотодокументы и другие —  отражают 
огромный труд, который был вложен в проектирова‑
ние и строительство этих путей.

Первенцем железнодорожной сети Монго‑
лии стала узкоколейная железная дорога Улан‑ 
Батор —  Налайха длиной 43 км. Она была постро‑
ена в 1938 году для снабжения столицы Монголии 
углем. На строительство железной дороги Улан‑ 
Батор —  Налайха СССР предоставил льготный кре‑
дит. Само строительство велось Особым корпусом 
железнодорожных вой ск РККА. В конце 1930‑х —  
 начале 1940‑х годов силами военных строителей 
СССР было построено в МНР несколько узкоколе‑
ек, игравших важную роль в снабжении советских 
и монгольских вой ск, находившихся на территории 
Монголии.

В 1947 году началось строительство рельсово‑
го пути от станции Наушки (СССР) до Улан‑ Батора. 
Эта линия связала советскую железнодорожную сеть 
со столицей МНР. Осуществляло работы МВД СССР. 
За два года в голой степи была проложена железная 
дорога и создана инфраструктура, необходимая для 
ее бесперебойного функционирования. Советским 
Союзом также было поставлено в МНР большое ко‑
личество железнодорожного оборудования, вклю‑
чая подвижной состав. Была выбрана форма эффек‑
тивной эксплуатации такого сложного технического 
сооружения, как магистральная железная доро‑
га, —  совместное акционерное общество. 6 июня 
1949 года было подписано соглашение между Пра‑
вительством СССР и Правительством МНР об уч‑
реждении акционерного общества «Улан‑ Баторская 
железная дорога» (АО «УБЖД»). Для оплаты доли 
Правительства МНР в акционерном капитале обще‑
ства Правительством СССР был предоставлен заем. 
С соответствующими документами также можно  
ознакомиться на выставке.

Третий раздел экспозиции —  «Улан‑ Баторская 
железная дорога» —  рассказывает о наиболее важ‑
ном и впечатляющем этапе в развитии железнодо‑
рожной сети на территории Монголии. Создание 
АО «УБЖД» как совместного советско‑ монгольского 
предприятия позволило быстро развиваться мон‑
гольскому железнодорожному транспорту по всем 
направлениям: строительство и эксплуатация путей, 
подготовка кадрового резерва, оснащение железных 
дорог современной техникой, их электрификация… 
Всесторонняя, разноаспектная помощь СССР в раз‑
витии УБЖД способствовала поддержанию железно‑
дорожной сети на достойном уровне.

По разнообразным документам, представленным 
в этом разделе российскими и монгольскими ар‑
хивами, можно увидеть вехи развития АО «УБЖД» 
от десятилетия к десятилетию. В 1950‑е годы 

в центре внимания была постройка линии Улан‑ 
Батор —  Дзамын‑ Удэ. УБЖД стала трансмонголь‑
ской магистралью и в 1956 году соединила прямым 
сообщением Советский Союз и Китай. В 1960‑е годы 
проводилась большая работа по подготовке мест‑
ных кадров массовых железнодорожных профес‑
сий, электрификации трассы. В 1970–1980‑е годы 
на УБЖД принимаются меры по укреплению суще‑
ствующих магистралей, повышению эффективно‑
сти приграничного сообщения, укреплению тру‑
довой дисциплины железнодорожников. Хочется 
обратить внимание на такой интересный вид архив‑
ных материалов, как отчеты советских специалистов, 
работавших на УБЖД. Эти документы из фондов 
Российского государственного архива экономики 
показывают картину каждодневного совместного 
труда советских и монгольских специалистов.

Сложным периодом для развития УБЖД стали 
1990‑е годы. Представленные документы показыва‑
ют, как осуществлялся переход на новые рельсы  
хозяйствования, как налаживались новые взаимо‑
отношения между сторонами на рыночной основе.

В XXI веке в новых формах успешно продол‑
жается проверенное временем взаимодействие 
монгольской и российской сторон по развитию 
УБЖД. Об этом свидетельствует, например, согла‑
шение между Министерством дорог и транспор‑
та МНР и ОАО «РЖД» о стратегическом партнер‑
стве по масштабной модернизации и расширению 
железнодорожной сети АО «УБЖД» от 3 сентября 
2014 года, также представленное в экспозиции  
выставки.

Многолетнее российско‑ монгольское сотруд‑
ничество в области железнодорожного транспор‑
та стало ярким примером развития экономических 
связей двух стран, укрепления дружбы их наро‑
дов. Этот исторический опыт необходимо сохранять 
и приумножать.



Дорога дружбы Найрамдлын зам

«Улаанбаатар төмөр зам» орос‑монголын хувь ний‑
лүүлсэн нийгэмлэг (ХНН) байгуулах тухай ЗСБНХУ‑ын 
засгийн газар ба БНМАУ‑ын засгийн газар хоорон‑
дын 1949 оны 6 дугаар сарын 6 өдрийн гэрээний 
70 жилийн ойд зориулж, архивын салбарт хамтран 
ажиллахаар Орос‑ Монголын комиссийн шийдвэрийн 
дагуу орос монголын хамтарсан түүхэн баримтат үз‑
эсгэлэн «Улаанбаатар төмөр зам» ХНН‑ийн 70 жи‑
лийн ойд «Найрамдлын зам» явагдаж байна.

Олон жилийн турш Монгол улсын тээвэр тээвэрл‑
элтийн амин судас нь болсон Улаанбаатарын төмөр 
замыг барих, хамтран ашиглах үйл ажиллагаа бо‑
лон үе үеийн туршид ОХУ‑аас (ЗСБНХАУ) үзүүлсэн 
тусламж нь хоёр улсын хоорондын эдийн засгийн 
хамтын ажиллагаа амжилттай явагдаж байгааг нотлох 
хамгийн тод баримтын нэг бөгөөд монголын эдийн 
засгийн хөгжлийн чухал үзүүлэлт болж байна. Энэхүү 
түүхэн баримтат үзэсгэлэн нь XIX зууны сүүлчээс 
өнөөдрийг хүртлэх хүрээг хамарна.

Үзэсгэлэнгийн эхний хэсэг болох «Оросын хаант 
улс ба Монгол улсын хооронд төмөр замын зурвас 
байгуулах төсөл» нь XIX зууны сүүлчээс XX зууны эхэн 
үеийг хамрах ба өнөөгийн монголын газар нутаг 
дээр төмөр замын сүлжээг байгуулах анхны төслийн 
түүхийг харуулсан. Эрт үеэс өнөөгийн Монголын ну‑
таг дэвсгэрээр цуваан жингийн жим дайрч өнгөрдөг 
байсан.

XIX зууны сүүлд Транссибирийн төмөр замын шу‑
гам барих ажил эхэлсэний дараа Хятад улстай худал‑
даа арилжааг хөгжүүлэх үүднээс Монголын нутаг дэ‑
всгэрт төмөр зам барих тухай хэлэлцэх асуудал гарч 
ирсэн. 1892–1893 онд Оросын засгийн газарт Хиагт 
орчим төмөр зам барих санал тавигдсан ба 1895 онд 
оросын нийгмийн нэрт зүтгэлтэн П. А. Бадмаев Транс‑
сибирийн төмөр замын шугамын салааг Монголын 
нутаг дэвсгэрээр дайруулан барихыг санал болгосон.

ХХ зууны эхэнд Хятадын Цинь эзэнт гүрэн нурж, 
Монголын автономит засгийн газар Өргөөд бай‑
гуулагдсан нь тус төсөлд шинэ түлхэц болж өгсөн. 
1911 онд монголын албан ёсны төлөөлөгчид Москвад 
айлчилсан, бөгөөд Монголын засгийн газраас тавь‑
сан хүсэлтүүдийн нэг нь төмөр зам барих ажилд 
туслалцаа үзүүлэх тухай байв. Улмаар 1914 оны 9 дү‑
гээр сард Оросын хаант засаг ба Монголын засгийн 

газрын хооронд Монголд төмөр зам барих тухай 
гэрээ байгуулагдсан. Энэхүү гэрээ нь Монгол улсын 
Гадаад харилцааны яамны Төв архивын үзэсгэлэнд 
тавигдсан.

Үзэсгэлэнд тавигдсан харилцан захидал, хурлын 
тэмдэглэл, тайлан зэрэг баримтаас харахад Оросын 
сибирийн худалдаачид Байгалийн чанадыг Мон‑
голтой тээврийн боомтоор холбосон төмөр зам ба‑
рих талаар хаант засагт удаа дараа хандаж байсан 
байна. Энэ нь Монгол болоод Хятад улстай худалдаа 
арилжааны харилцааг хөгжүүлэхэд ихэд түлхэц болж 
өгөх байлаа. Гэвч Оросын хаант засгийн үед Монголд 
төмөр зам барих нэг ч төсөл хэрэгжээгүй байна.

Үзэсгэлэнгийн хоёр дахь хэсэг болох «ЗСБНХУ‑ын 
тусламжтайгаар Монголд төмөр зам барих ажил» нь 
1930‑аад оны дундаас 1949 он хүртэлх үеийг хамрах 
ба Монголын нутаг дэсгэр дээр анхны төмөр зам 
барьсан түүхийг харуулна. БНМАУ тунхаглагдсан, 
мөн ЗСБНХУ‑ын засгийн газар ба БНМАУ‑ын засгийн 
газар хооронд найрамдалт харилцаа тогтоосон нь 
1930‑аад оны сүүлчээс ЗСБНХУ‑ын тусламжтайгаар 
БНМАУ‑ын нутаг дэвсгэрт анхны төмөр зам барих 
боломжийг олгожээ. Үүнд зөвлөлтийн аж үйлдвэр, 
төмөр зам барих ажлын эхний таван жилүүдийн хур‑
дацтай хөгжил ч таатайгаар нөлөөлсөн. Үзэсгэлэнд 
тавигдсан баримтууд нь тогтоол, харилцан захидал, 
журам, баримтат гэрэл зураг гэх мэт олон төрлийг 
хамрах ба энэ нь Монголын анхны төмөр замын зу‑
раг төсөл болон барих ажилд нөр их хөдөлмөр зарс‑
ныг харах боломж олгож байна.

Монголын анхны төмөр замын сүлжээ нь Улаанбаа‑
тар Налайхыг холбосон 43 км урттай нарийн царигтай 
төмөр зам байлаа. 1938 онд Монгол улсын нийслэлийг 
нүүрсээр хангах зорилгоор ЗСБНХУ‑ын тусламжтай‑
гаар энэхүү төмөр зам баригдсан ба Улаанбаатар‑ 
Налайх чиглэлийн төмөр зам барих ажилд ЗСБНХУ 
хөнгөлөлттэй зээл олгосон байна. Төмөр зам барих 
ажлыг Ажилчид тариачдын улаан армийн (АТУА) 
төмөр замын цэргийн тусгай анги хийж гүйцэтгэсэн. 
1930‑аад оны сүүлч 1940‑өөд оны эхэнд ЗСБНХУ‑ын 
төмөр замын цэргийн хүчээр Монголын нутаг дэвсгэр 
дээр байгаа зөвлөлт монголын цэргийн хэрэгцээг 
хангахад чухал үүрэг гүйцэтгэсэн хэд хэдэн нарийн  
царигтай төмөр замыг Монголд тавьжээ.

1947 онд зөвлөлтийн төмөр замын сүлжээг Мон‑
голын улсын нийслэлтэй холбох Наушка (ЗСБНХАУ) 
өртөөнөөс Улаанбаатар хүртэл төмөр зам барих 
ажил эхэлсэн. Зөвлөлтийн тал Наушка — Улаанба‑
атарын төмөр замын шугамын зураг төсөл, барих 
ажилд ихээхэн хүч зарцуулсан. ЗСБНХУ‑ын ДХЯ 
төмөр зам барих 505 ажлыг хэрэгжүүлсэн. Хоёрхон 
жилийн хугацаанд нүцгэн талд төмөр зам тавигд‑
сан ба төмөр замын тасралтгүй үйл ажиллагааг хан‑
гахад шаардагдах дэд бүтцийг бий болгосон. Мөн 
ЗСБНХАУ‑аас БНМАУ‑д төмөр замын их хэмжээний 
багаж төхөөрөмж, хөдлөх бүрэлдэхүүн зэргийг ний‑
лүүлсэн.

Наушка —  Улаанбаатарын төмөр замын шугамыг 
ашиглалтад оруулсаны дараа техникийн нарийн 
байгууламж болох төмөр замыг хамтран ашиглах 
хэлбэрийн асуудлыг шийдэх шаардлага гарсан ба 
хамтарсан хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгийн хэлбэрийг 
сонгосон. 1949 оны 6 дугаар сарын 6 өдөр ЗСБНХАУ 
засгийн газар ба БНМАУ‑ын засгийн газрын хооронд 
«Улаанбаатар төмөр зам» хувь нийлүүлсэн нийгэм‑
лэг («УБТЗ» ХНН) байгуулах тухай гэрээнд гарын үсэг 
зурсан. ХНН‑д оруулах БНМАУ‑ын засгийн газрын ху‑
вийг ЗСБНХАУ‑ын засгийн газраас зээл олгосон. Тус 
үзэсгэлэнд энэхүү чухал баримт бичигтэй мөн танил‑
цаж болно.

Үзэсгэлэнгийн гурав дахь хэсэг болох «Улаанба‑
атар төмөр зам» нь Монголын нутаг дэвсгэрт төмөр 
замын сүлжээ хөгжсөн хамгийн чухал, үр бүтээлт үе 
шатыг харуулна. Орос‑монголын хамтарсан аж ахуйн 
нэгж болох «УБТЗ» ХНН байгуулагдсан нь төмөр зам 
барих ажлын хүрээ, төмөр зам ашиглалт, төмөр замыг 
өргөжүүлэхэд боловсон хүчин бэлтгэх, төмөр замыг 
орчин үеийн техник технологоор тоногжуулах, цахил‑
гаанжуулах зэрэг бүхий л чиглэлд монголын төмөр 
замын тээвэр хурдацтай хөгжих боломж бий болсон. 
УБТЗ‑ын хөгжилд оруулсан ЗСБНХАУ‑ын бүхий л та‑
лын, өргөн хүрээтэй тусламж дэмжлэг нь төмөр замыг 
тухайн цаг үеийн шинэ техник технологоор тоноглох, 
төмөр замын сүлжээг өндөр түвшинд хүргэхэд асар их 
үүрэг гүйцэтгэсэн.

Орос монголын архиваас үзэсгэлэнд тавигдсан тог‑
тоол, захирамж, тайлан, харилцан захидал, баримтат 
гэрэл зураг зэрэг олон төрлийн баримтаас «УБТЗ» 

ХНН‑ийн арав арван жилийн хөгжлийн түүхийн чухал 
үеийг харж болно. 1950‑аад онд Улаанбаатар Замын‑ 
Үүдийн төмөр замын шугамыг барих ажилд гол анха‑
арлаа хандуулсан. Уг шугамыг ашиглалтад оруулса‑
ны дараа УБТЗ нь монголоор дамжин өнгөрөх замын 
цөм нь болж өгсөн ба 1956 онд ЗСБНХАУ, Хятад улстай 
төмөр замын шууд зурвасаар холбогджээ. 1960‑аад 
оноос төмөр замын мэргэжлийн олон тооны болов‑
сон хүчин бэлтгэх, төмөр замыг цахилгаанжуулах их 
ажлыг зохион байгуулсан. 1970–1980 онуудад УБТЗ 
төмөр замын шугамыг сайжруулах, төмөр замын хи‑
лийн зурвасын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, төмөр зам‑
чдын хөдөлмөрийн сахилга батыг дээшлүүлэх зэрэг 
арга хэмжээ авсан. Танин мэдэхүйн баримт болох УБ‑
ТЗ‑д томилолтоор ажиллаж байсан орос мэргэжилт‑
нүүдийн тайланд анхаарлаа хандуулмаар байна. Оро‑
сын эдийн засгийн улсын архивын сангаас тавигдсан 
эдгээр баримт нь УБТЗ‑ын орос монгол мэргэжилт‑
нүүдийн өдөр тутмын нөр их хөдөлмөрийн дүр зур‑
гийг тод томруун харуулж байна.

1990‑ээд он УБТЗ‑ын хөгжлийн хувьд хүндхэн үе 
байлаа. УБТЗ‑ыг өөрчлөж шинэлэхийн тулд төмөр за‑
мын шинэ эдийн засагт шилжих, хоёр талын хувийн 
хэвшлийн шинэ харилцаанд шилжүүлэхэд ихээхэн 
цаг хугацаа шаардагдсан болохыг энд тавигдсан ба‑
римт гэрчилж байна. Мөн БНХАУ, БНАСАУ, Монгол, 
ОХУ зэрэг улсын төмөр замын төлөөлөгчид, гадаад 
худалдааны байгууллагуудтай төмөр замаар тээвэр‑
лэх экспорт, импорт, дамжин өнгөрөх ачааны хэмжээг 
тогтоох их ажил явагдсан.

XXI зуунд УБТЗ‑ын хөгжилд цаг хугацаагаар шал‑
гагдсан монгол оросын хамтын ажиллагаа шинэ хэ‑
лбрээр амжилттай үргэлжилж байна. 2014 оны 9 дү‑
гээр сарын 3 өдрийн Монгол Улсын Зам тээврийн 
яам ба «Оросын төмөр замууд» нээлттэй хувьцаат 
нийгэмлэгийн хоорондын «УБТЗ» ХНН‑ийн төмөр за‑
мын сүлжээг өргөжүүлэх, бүрэн шинэчлэхэд хамтран 
ажиллах бодлогын тухай гэрээ нь үүнийг баталж 
байна. Тус гэрээ нь мөн үзэсгэлэнд тавигдсан болно.

Төмөр замын тээврийн салбар дахь Орос (ЗСБНХУ), 
Монголын олон жилийн хамтын ажиллагаа нь нөхөр‑
сөг, бүтээлч харилцааны тод жишээ болсон. Энэ нь 
хоёр улсын ард түмний сэтгэл зүрхэнд үүрд хадгалаг‑
дах ололт юм.



По территории  
Российской империи

Оросын хаант улсын  
нутаг дэвсгэрт

1
Из Журнала Комиссии о новых железных 
дорогах по вопросу о сооружении 
Кяхтинской железной дороги

16, 18 ноября 1910
Российский государственный 
исторический архив

Хиагтын төмөр зам барих ажлын талаархи 
асуудлаар шинэ төмөр замын тухай 
Комиссийн сэтгүүлээс
1910 оны 11 дүгээр сарын 16, 18
ОХУ‑ын Түүхийн төв архив

2
Строительство Сибирской железной 
дороги

1891–1892
Государственный музей политической 
истории России

Сибирийн төмөр зам барих ажил
1891–1892 онд
Оросын улс төрийн түүхийн төв музей

Планы установления  
железнодорожного 
сообщения между 
Российской империей  
и Монголией

Оросын хаант 
улс ба Монгол 
улсын хооронд 
төмөр замын зурвас 
байгуулах төсөл

1

1

2



По территории  
Российской империи

Оросын хаант улсын  
нутаг дэвсгэрт

Планы установления  
железнодорожного сообщения 
между Российской империей и Монголией

Оросын хаант улс ба Монгол 
улсын хооронд төмөр замын  
зурвас байгуулах төсөл

1
Изыскания железной дороги от станции 
Мысовой Забайкальской железной дороги 
до Кяхты. Из Общей записки
1910
Российский государственный архив в г. Самаре

Мысовийн Забайкалийн төмөр замын 
өртөөнөөс Хиагт хүртэлх төмөр замын 
судалгаа. Ерөнхий тэмдэглэлээс
1910 он
Самар хот дахь ОХУ‑ын улсын архив

3
Строительство Транссибирской 
магистрали
1910
Государственный музей политической 
истории России

Транссибирийн төмөр зам барих ажил
1910 он
Оросын улс төрийн түүхийн төв музей

2
Из доклада Департамента 
железнодорожных дел Министерства 
финансов в Совет министров по делу 
о сооружении Кяхтинской железной дороги
4 ноября 1911
Российский государственный исторический архив

Сайд нарын зөвлөлд Хиагтын төмөр зам 
барих ажлын тухай Сангийн яамны төмөр 
замын хэрэг эрхлэх газрын илтгэлээс
1911 оны 11 дүгээр сарын 4
ОХУ‑ын Түүхийн төв архив

1

2

3



По территории  
Российской империи

Оросын хаант улсын  
нутаг дэвсгэрт

Планы установления  
железнодорожного сообщения 
между Российской империей и Монголией

Оросын хаант улс ба Монгол 
улсын хооронд төмөр замын  
зурвас байгуулах төсөл

3
Схематическая карта части Северной 
Монголии (Халхи), находящейся в сфере 
влияния Кяхтинской железной дороги
1913
Российский государственный исторический архив

Хиагтын төмөр замын нөлөөний хүрээн 
дэхь Монголын хойд хэсгийн (Халх) 
бүдүүвч зураг
1913 он
ОХУ‑ын Түүхийн төв архив

1
Из докладной записки учредителей 
общества для постройки железной 
дороги Мысовая —  Кяхта в Главное 
управление землеустройства и земледелия 
с обоснованием необходимости постройки 
железной дороги Мысовая —  Кяхта для 
оживления русско‑монгольской торговли
18 ноября 1911
Российский государственный исторический архив

Газар тариалан, газар зохион байгуулах 
Ерөнхий хэлтэст Орос‑монголын 
худалдааг өргөжүүлэхийн тулд Мысовая —  
Хиагт чиглэлийн төмөр зам барих зайлшгүй 
шаардлагад үндэслэсэн Мысовая —  
Хиагт чиглэлийн төмөр зам барих ажлын 
нийгэмлэгийн зохион байгуулагчдаас өргөн 
барьсан илтгэх бичгээс
1911 оны 11 дүгээр сарын 18
ОХУ‑ын Түүхийн төв архив

2
Из докладной записки Российской 
экспортной палаты председателю Совета 
министров о необходимости постройки 
железной дороги от Сибирской магистрали 
к торговым пунктам русско‑монгольской 
границы
23 ноября 1911
Российский государственный исторический архив

Сибирийн төмөр замын шугамаас орос‑
монголын хилийн худалдааны боомт хүртэл 
төмөр зам тавих зайлшгүй шаардлагын 
тухай Оросын экспортын төлөөлөгчдийн 
газраас Сайд нарын зөвлөлийн 
тэргүүлэгчид өргөсөн илтгэх бичгээс
1911 оны 11 дүгээр сарын 23
ОХУ‑ын Түүхийн төв архив

4
Группа ревизоров Забайкальской 
железной дороги
1913
Государственный музей политической 
истории России

Байгалийн нуурын төмөр замын 
шалганы байцаагч нар
1913 он
Оросын улс төрийн түүхийн төв музей 
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По территории  
Российской империи

Оросын хаант улсын  
нутаг дэвсгэрт

Планы установления  
железнодорожного сообщения 
между Российской империей и Монголией

Оросын хаант улс ба Монгол 
улсын хооронд төмөр замын  
зурвас байгуулах төсөл

1
Докладная записка торгующего 
в Кяхте купечества министру торговли 
и промышленности с ходатайством 
о даровании кяхтинскому купечеству 
концессии на постройку железной дороги 
Мысовая —  Кяхта в интересах развития 
русско‑монгольской торговли

13 марта 1913
Российский государственный исторический архив

Худалдаа, аж үйлдвэрийн сайдад орос‑
монголын худалдааг хөгжүүлэх хүрээнд 
Мысова —  Хиагтын чиглэлийн төмөр 
замыг барихад хиагтын худалдаачдад 
хөнгөлөлт олгохыг хүссэн Хиагт хот дахь 
худалдаачдаас өргөсөн илтгэх бичиг
1913 оны 3 дугаар сарын 13
ОХУ‑ын Түүхийн төв архив

2
Из докладной записки торгующего 
в Кяхте купечества и братьев Лушниковых 
министру финансов с ходатайством 
о разрешении им построить путем 
образования акционерного общества 
железную дорогу от Мысовой через Кяхту 
до Урги

Февраль 1915
Российский государственный исторический архив

Сангийн сайдад хувьцаат нийгэмлэг 
байгуулах замаар Мысоваас Өргөө хүртэлх 
төмөр замыг Хиагтаар дайруулан барих 
зөвшөөрөл олгохыг хүссэн Хиагт хот дахь 
худалдаачид болон ах дүү Лушников нарын 
илтгэх бичгээс
2015 оны 2 дугаар сар
ОХУ‑ын Түүхийн төв архив

1 2

3
Кругобайкальская железная дорога. 
Путь на 29 версте от станции Мысовой
Открытка

1904–1917
Государственный музей политической

истории России

Байгаль нуурыг тойрох төмөр зам. 
Мысовийн өртөөнөөс 29 бээрийн урттай 
зам. Ил захидал
1904–1917 онд
Оросын улс төрийн түүхийн төв музей

3



Оросын хаант улс ба Монгол 
улсын хооронд төмөр замын  
зурвас байгуулах төсөл

Планы установления  
железнодорожного сообщения 
между Российской империей и Монголией

Монгол улсын нутаг 
дэвсгэрт

По территории  
Монголии

2
Общий свод расходов по расценочным 
ведомостям равнинных участков 
на постройку в Монголии железных дорог 
по проектам П. А. Бадмаева

[1912–1913]
Государственный архив Российской Федерации

П. А. Бадмаевын төслөөр Монголд төмөр 
зам барих тэгш талбайн үнэлгээний 
зардлын ерөнхий тойм
[1912–1913 онд]
ОХУ‑ын Төрийн төв архив

1
П. А. Бадмаев. Краткий перечень выгод, 
истекающих для Монголии при постройке 
железных дорог

[1912]
Государственный архив Российской Федерации

П. А. Бадмаев. Монголд төмөр зам барьсны 
үр дүнд гарах давуу талуудынтовч жагсаалт
[1912 он]
ОХУ‑ын Төрийн төв архив

3
Нота генерального консула России в Урге 
премьер‑министру Монголии Т. Намнансурену 
с сообщением о том, что МИД Российской 
империи не поддерживает проект 
П. А. Бадмаева по строительству железной 
дороги и прочие его действия в этом вопросе

12 июля 1913
На русском и старомонгольском языках

Национальный архив Монголии. Архив исторических 
документов

Өргөө дэхь Оросын ерөнхий консул Монголын 
ерөнхий сайд Т. Намнансүрэнд Оросын хаант 
улсын гадаад хэргийн яам П. А. Бадмаевын 
төмөр зам барих төсөл болон төмөр замын 
үйл ажиллагаатай холбоотой бусад асуудлыг 
дэмжихгүйг мэдэгдсэн нот бичиг
1913 оны 7 дугаар сарын 12
Орос болон уйгаржин монгол бичгээр

Монгол Улсын Үндэсний төв архив. Түүхэн баримтын 
архив

4
Великий Сибирский путь 
Начало XX в.
Государственный музей 
политической 
истории России

Сибирийн их зам
XX зууны эхэн үе.
Оросын улс төрийн түүхийн улсын 
музей 
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По территории Монголии Монгол улсын нутаг дэвсгэртОросын хаант улс ба Монгол 
улсын хооронд төмөр замын  
зурвас байгуулах төсөл

Планы установления  
железнодорожного сообщения 
между Российской империей и Монголией

2
Из записки генерал‑майора Дружинина, 
поданной министру финансов, 
«О сооружении железных дорог 
в Маньчжурии и Монголии (Кяхта —  Урга)»
12 ноября 1913
Российский государственный исторический архив

«Манжуур ба Монголд төмөр зам барих 
тухай (Хиагт —  Өргөө)» сангийн сайдын 
туслах хошууч генерал Дружининийн 
тэмдэглэлээс
1913 оны 11 дүгээр сарын 12
ОХУ‑ын Түүхийн төв архив

3
Карта Монголии с показанием 
проектируемой железной дороги Кяхта —  
Урга, составленная для Особого совещания 
о развитии дорожного строительства 
в Сибири под руководством Иркутского 
генерал‑губернатора

Январь —  февраль 1913
Российский государственный исторический архив

Сибирт зам барих ажлыг хөгжүүлэх тухай 
тусгай хуралд зориулж Эрхүүгийн ерөнхий 
захирагч удирдлаган доор хийгдсэн 
Хиагт —  Өргөө төмөр замын төслийг 
харуулсан Монголын газрын зураг
1913 оны 1, 2 дугаар сар
ОХУ‑ын Түүхийн төв архив

1
Из протокола о встрече и переговорах министра 
иностранных дел Монголии М. Ханддорж 
с генералом‑губернатором Иркутской губернии 
по вопросам строительства железной дороги 
от Кяхты до Урги и создания телеграфных линий 
от Урги до Улясатуя и Кобдоского края
21 января 1913
На старомонгольском языке

Национальный архив Монголии. Архив исторических 
документов

Хиагтаас Өргөө хүртэл төмөр зам барих болон 
Өргөөгөөс Улиастай, Ховдын хязгаар хүртэл 
утасны шугам тавих асуудлаар Монголын гадаад 
хэргийн сайд М. Ханддорж, Эрхүү мужийн 
ерөнхий захирагч нарын уулзалт, хэлэлцээрийн 
тэмдэглэлээс
1913 оны 1 дүгээр сарын 21
Уйгаржин монгол бичгээр

Монгол Улсын Үндэсний төв архив. Түүхийн баримтын архив

4
Соглашение Российского императорского 
правительства с Монгольским 
правительством по вопросу строительства 
железных дорог в Монголии

17 сентября 1914
На русском и старомонгольском языках

Центральный архив внешних сношений Монголии

Монголд төмөр зам барих асуудлаар 
Оросын хаант улсын засгийн газар болон 
Монголын засгийн газартай хийсэн 
хэлэлцээр
1914 оны 9 дүгээр сарын 17
Орос болон уйгаржин монгол бичгээр

Монгол Улсын Гадаад харилцааны төв архив

1 2

4

3



По территории Монголии Монгол улсын нутаг дэвсгэртОросын хаант улс ба Монгол 
улсын хооронд төмөр замын  
зурвас байгуулах төсөл

Планы установления  
железнодорожного сообщения 
между Российской империей и Монголией

2
Письмо уполномоченных министров‑
представителей Правительства Монголии 
на переговорах трех государств по Кяхтинскому 
соглашению Правительству Монголии 
с уводомлением о заключении ряда договоров 
с Россией, в том числе по вопросу создания 
железной дороги
16 октября 1914
На старомонгольском языке

Национальный архив Монголии. Архив исторических 
документов

Хиагтын гурван улсын гэрээнд оролцсон Монголын 
засгийн газрын бүрэн эрхт төлөөлөгчид сайд 
нарын Орос улстай хийсэн хэлэлццэрий үр 
дүнгүүд, тэр дундаа төмөр зам барих асуудлын 
тухай Монголын засгийн газарт өргөсөн захидал
1914 оны 10 дугаар сарын 16
Уйгаржин монгол бичгээр 

Монгол Улсын Үндэсний төв архив. Түүхэн баримтын архив

1
Забайкальская железная дорога. 
Вид на Яблоневом хребте на 594 версте. 
Открытка
1904–1917
Государственный музей политической 
истории России

Байгаль орчмын төмөр зам. Яблоневийн 
нуруу 594 бээрийн өндөрт
1904–1917 онд
Оросын улс төрийн түүхийн төв музей

3
Из журнала Особого совещания 
для всестороннего соображения вопроса 
о способах осуществления железной 
дороги от Кяхты до Урги как продолжения 
железнодорожной линии Верхнеудинск —  
Кяхта
25 ноября, 1 декабря 1914
Российский государственный исторический архив

Дээд‑ Үүд —  Хиагтын төмөр замын шугамыг 
үргэлжлүүлэн Хиагтаас Өргөө хүртэл төмөр 
зам тавих асуудлыг хэрхэн хэрэгжүүлэх 
талаар дэлгэрэнгүй авч үзсэн тусгай хурлын 
сэтгүүлээс
1914 оны 11 дүгээр сарын 25, 12 дугаар сарын 1
ОХУ‑ын Түүхийн төв архив

1

2

3



Улаанбаатар —  
Налайхын чиглэл

2
Общий вид старой части Улан‑Батора

МНР. 1930-е годы
Российский государственный архив 
кинофотодокументов

Улаанбаатарын хуучин хэсгийн ерөнхий 
зураг
БНМАУ. 1930-аад он
ОХУ‑ын Кино, гэрэл зураг баримтын төв архив

1
Из записи беседы И. В. Сталина и других 
руководителей советского государства 
с премьер‑министром МНР А. Амаром 
(Амором) о льготных условиях кредита, 
предоставляемого СССР МНР на постройку 
узкоколейной железной дороги Улан‑
Батор —  Налайха

4 января 1937
Российский государственный архив социально‑
политической истории

Улаанбаатар —  Налайхын нарийн царигтай 
төмөр зам барихад ЗСБНХУ‑аас БНМАУ‑д 
олгож буй хөнгөлттэй зээлийн нөхцлийн 
талаар И. В. Сталин болон оросын төрийн 
бусад удирдагуудын БНМАУ‑ын ерөнхий 
сайд А. Амартай ярилцсан ярианы 
тэмдэглэлээс
1937 оны 1 дүгээр сарын 4
ОХУ‑ын Нийгэм улс төрийн түүхийн төв архив

Улан-Батор — Налайха

Строительство
железных дорог
в Монголии 
с помощью СССР

ЗСБНХАУ-ын 
тусламжтайгаар 
Монголд төмөр 
зам барих ажил

2

1

2



Улаанбаатар — Налайхын чиглэлУлан-Батор — НалайхаСтроительство железных дорог 
в Монголии с помощью СССР

ЗСБНХАУ-ын тусламжтайгаар  
Монголд төмөр зам барих ажил

1
Из постановления СНК СССР № 02–10сс 
о согласии советской стороны на постройку 
железной дороги Улан‑Батор —  Налайха

19 января 1937
Государственный архив Российской Федерации

Улаанбаатар —  Налайхын төмөр зам 
барихад оросын талын зөвшөөрсөн 
ЗСБНХУ‑ын Ардын комиссарын зөвлөлийн 
(АКЗ)  
№ 82–10сс тоот шийдвэрээс
1937 оны 1 дүгээр сарын 19
ОХУ‑ын Төрийн төв архив

3
Схема вариантов железнодорожной 
линии Улан‑Батор —  Налайха

1937
Российский государственный архив в г. Самаре

Улаанбаатар —  Налайхын төмөр замын 
шугамын хувилбарын бүдүүвч
1937 он
Самар хоть дахь ОХУ‑ын Улсын архив

2
Письмо наркома путей сообщения СССР 
Л. М. Кагановича председателю СНК СССР 
В. М. Молотову о возложении постройки 
узкоколейной железной дороги Улан‑
Батор —  Налайха на Особый корпус 
железнодорожных войск РККА и ходе 
изыскательских работ

16 мая 1937
Государственный архив Российской Федерации

ЗСБНХУ‑ын АКЗ‑ийн тэргүүлэгч 
В. М. Молотовт ажилчид тариачдын улаан 
армийн (АТУА) төмөр замын цэргийн тусгай 
анги Улаанбаатар —  Налайхын нарийн 
царигт төмөр замыг барих ажлыг хийж 
гүйцэтгэх болон хайгуулын ажлын явцын 
тухай ЗСБНХУ‑ын мэдээлэл харилцааны 
ардын комиссар Л. М. Кагановичын захидал
1937 оны 5 дугаар сарын 16
ОХУ‑ын Төрийн төв архив

1

2

3



Улаанбаатар — Налайхын чиглэлУлан-Батор — НалайхаСтроительство железных дорог 
в Монголии с помощью СССР

ЗСБНХАУ-ын тусламжтайгаар  
Монголд төмөр зам барих ажил

2
Письмо заместителя наркома путей 
сообщения СССР П. Б. Билика заместителю 
председателя СНК СССР В. Я. Чубарю 
об обеспечении оборудованием 
строительства железнодорожной линии 
Улан‑Батор —  Налайха

1 июля 1937
Государственный архив Российской Федерации

ЗСБНХУ‑ын АКЗ‑ийн тэргүүлэгчийн орлогч 
В. Я. Чубарт Улаанбаатар —  Налайхын 
төмөр замын шугам барих ажлыг багаж 
төхөөрөмжөөр хангах тухай ЗСБНХУ‑ын 
мэдээлэл харилцааны ардын комиссарын 
орлогч П. Б. Биликагийн захидал
1937 оны 7 дугаар сарын 1
ОХУ‑ын Төрийн төв архив

1
Из заключения наркома финансов СССР 
Г. Ф. Гринько об отпуске средств для 
строительства железнодорожной линии 
Улан‑Батор —  Налайха

8 июня 1937
Государственный архив Российской Федерации

Улаанбаатар —  Налайхын төмөр зам барих 
төсвийг санхүүжүүлэх тухай ЗСБНХУ‑ын 
сангийн ардын комиссар Г. Ф. Гринькогийн 
дүгнэлтээс
1937 оны 6 дугаар сарын 8
ОХУ‑ын Төрийн төв архив

3
Управление дороги. Рисунок 
из технического проекта 
железнодорожной линии Улан‑Батор —  
Налайха

1937
Российский государственный архив в г. Самаре

Замын удирдах газар. Улаанбаатар —  
Налайхын төмөр замын шугамын 
техникийн төслийн зураг.
1937 он
Самар хоть дахь ОХУ‑ын Улсын архив

4
Депо. Рисунок из технического проекта 
железнодорожной линии Улан‑Батор —  
Налайха

1937
Российский государственный архив в г. Самаре

Улаанбаатар —  Налайхын төмөр замын 
шугамын техникийн төслийн зураг. 
Депо
1937 он
Самар хоть дахь ОХУ‑ын Улсын архив

1 2

3

4



Улаанбаатар — Налайхын чиглэлУлан-Батор — НалайхаСтроительство железных дорог 
в Монголии с помощью СССР

ЗСБНХАУ-ын тусламжтайгаар  
Монголд төмөр зам барих ажил

1
Нота Правительства МНР Правительству 
СССР о строительстве узкоколейной 
железной дороги Улан‑Батор —  Налайха

6 ноября 1937
На монгольском языке

Архив внешней политики Российской Федерации

ЗСБНХУ‑ын засгийн газарт БНМАУ‑ын 
засгийн газраас Улаанбаатар —  Налайхын 
нарийн царигт төмөр зам барих талаархи 
нот бичиг
1937 оны 11 дүгээр сарын 6
Монгол хэлээр

ОХУ‑ын Гадаад  бодлогын архив

2
Письмо заместителя наркома путей 
сообщения СССР А. Ф. Кухаркина 
на имя В. М. Молотова о принятии 
мер по форсированию строительства 
и подготовке к эксплуатации узкоколейной 
железной дороги Улан‑Батор —  Налайха

31 марта 1938
Российский государственный архив социально‑
политической истории

ЗСБНХУ‑ын мэдээлэл харилцааны ардын 
комиссарын орлогч А. Ф. Кухаркинийн 
Улаанбаатар —  Налайхын нарийн царигт 
төмөр замыг барих ажлыг хурдасгах болох 
ашиглалтанд оруулахад бэлтгэл ажил арга 
хэмжээ авах тухай В. М. Молотовт ирүүлсэн 
захидал
1938 оны 3 дугаар сарын 31
ОХУ‑ын Нийгэм улс төрийн түүхийн төв архив

3 а, б
Вид окрестностей Улан‑Батора

МНР. 7 апреля 1940
Российский государственный архив 
кинофотодокументов

Улаанбаатарын эргэн тойрны байдал
БНМАУ. 1940 оны 4 дүгээр сарын 7
ОХУ‑ын кино гэрэл зураг баримт бичгийн улсын архив

1

2

3 а, б



Улаанбаатар — Налайхын чиглэлУлан-Батор — НалайхаЗСБНХАУ-ын тусламжтайгаар  
Монголд төмөр зам барих ажил

Строительство железных дорог 
в Монголии с помощью СССР

3
Отара овец в степи

МНР. 1939
Российский государственный архив 
кинофотодокументов

Тал дахь хонь сүргийн отор
БНМАУ. 1939 он
ОХУ‑ын Кино, гэрэл зураг баримтын төв архив

1
Из сводной сметы к техническому проекту 
на сооружение железнодорожной линии  
Улан‑Батор —  Налайха

1938
Российский государственный архив в г. Самаре

Улаанбаатар —  Налайхын төмөр замын 
шугамын ажлын техникийн төслийн 
нэгдсэн өртгийн тооцооноос
1938 он
Самар хоть дахь ОХУ‑ын Улсын архив

4
Постановление Совета министров МНР 
«О заслушивании доклада Дугаржава, 
председателя уполномоченной комиссии 
по передаче Монгольской стороне 
железной дороги, построенной Советским 
Союзом»

11 октября 1940
На старомонгольском языке

Национальный архив Монголии. Архив исторических 
документов

БНМАУ‑ын сайд нарын зөвлөлийн 
«Монголын талд ЗСБНХУ‑ын барьсан төмөр 
замыг шилжүүлэх бүрэн эрхт комиссийн 
тэргүүлэгч Дугаржавын илтгэлийг сонссон 
тухай» шийдвэр
1940 оны 10 дугаар сарын 11
Уйгаржин монгол бичгээр

Монгол Улсын Үндэсний төв архив. Түүхэн баримтын 
архив

2
Постановление Совета народных 
комиссаров СССР № 1020–391с «О передаче 
Правительству МНР узкоколейной 
железной дороги Улан‑Батор —  Налайха»

13 июня 1940
Государственный архив Российской Федерации

«БНМАУ‑ын засгийн газарт Улаанбаатар —  
Налайхын нарийн царигт төмөр замыг 
шилжүүлэх тухай» ЗСБНХУ‑ын АКЗ‑ийн  
№ 1020–391с тоот шийдвэрээс
1940 оны 6 дугаар сарын 13
ОХУ‑ын Төрийн төв архив

1 2

3

4



ЗСБНХАУ-ын тусламжтайгаар  
Монголд төмөр зам барих ажил

Строительство железных дорог 
в Монголии с помощью СССР

Наушка — 
Улаанбаатарын 
чиглэл

Наушки —  
Улан-Батор

1
Постановление Совета  
министров СССР № 3134–1024сс 
«О строительстве железнодорожной  
линии Наушки —  Улан‑Батор»
4 сентября 1947
Государственный архив Российской Федерации

«Наушка —  Улаанбаатар төмөр замын 
шугам барих тухай» ЗСБНХАУ‑ын сайд 
нарын зөвлөлийн № 3134–1024 сс тоот 
шийдвэр
1947 оны 9 дүгээр сарын 4
ОХУ‑ын Төрийн төв архив

2
На строительстве железнодорожной линии 
Наушки —  Улан‑Батор. Проектировщики 
за работой
1948
Российский государственный архив в г. Самаре

Наушка —  Улаанбаатар төмөр замын 
шугамын барих ажил.
Зураг төслийнхөн ажиллаж байгаа нь
1948 он
Самар хоть дахь ОХУ‑ын Улсын архив

3
Карта района железнодорожной линии 
Наушки —  Улан‑Батор

1947
Российский государственный архив в г. Самаре

Наушка – Улаанбаатар төмөр замын 
шугамын зураг
1947 он
Самар хоть дахь ОХУ‑ын Улсын архив

1

3
2



Наушка — Улаанбаатарын чиглэлНаушки — Улан-БаторЗСБНХАУ-ын тусламжтайгаар  
Монголд төмөр зам барих ажил

Строительство железных дорог 
в Монголии с помощью СССР

1
Монгольские и советские военные 
строители на сооружении 
железнодорожной магистрали Наушки —  
Улан‑Батор. Кадр из документального 
фильма «Их зам»

Лето 1948
Национальный архив Монголии. Архив 
кинофотодокументов и звукозаписей

Монгол оросын барилгын цэргийн анги 
Наушка —  Улаанбаатар төмөр замын шугам 
тавьж байгаа нь. «Их зам» баримтат киноны 
зураг
1948 оны зун.
Кино гэрэл зураг, дуу авианы баримтын архив

2
На строительстве железнодорожной линии 
Наушки —  Улан‑Батор. Первый поезд 
на перевале, по трассе обхода. 11 км

1948
Российский государственный архив в г. Самаре

Наушка —  Улаанбаатар төмөр замын шугам 
барих ажил. Анхны галт тэрэг даваа тойрох 
замд. 11 км
1948 он
Самар хоть дахь ОХУ‑ын Улсын архив

3
Группа советских инженеров обсуждает 
проект магистрали дороги Наушки —  Улан‑
Батор. Начальник строительства № 505 МВД 
СССР полковник Н. Ф. Потёмкин, главный 
инженер Н. К. Гильнер (справа налево). Кадр 
из документального фильма «Их зам»

Август 1948
Национальный архив Монголии. Архив 
кинофотодокументов и звукозаписей

Наушка —  Улаанбаатар төмөр замын 
шугамын төслийг оросын инженерүүд 
хэлэлцэж байгаа нь. (баруун гар талаас) 
ЗСБНХАУ‑ын Дотоод хэргийн яамны 505‑р 
барилгын дарга, хурандаа Н. Ф. Потёмкин, 
ерөнхий инженер Н. К. Гильнер нар.
«Их зам» баримтат киноны зураг
1948 оны 8 дугаар сар
Монгол Улсын Үндэсний төв архив.  
Кино гэрэл зураг, дуу авианы баримтын архив

4
Письмо заместителя председателя 
Совета министров СССР Л. П. Берии 
в Бюро Совета министров СССР 
об увеличении плана капиталовложений 
и выделении дополнительно материалов 
на строительство железнодорожной линии 
Наушки —  Улан‑Батор

30 апреля 1949
Государственный архив Российской Федерации

ЗСБНХУ‑ын сайд нарын зөвлөлийн 
товчоонд Наушка —  Улаанбаатарын төмөр 
замын шугамын ажилд хөрөнгө оруулалтын 
төлөвлөгөөг нэмэгдүүлэх болон нэмэлт 
материал олгох тухай ЗСБНХАУ‑ын сайд 
нарын зөвлөлийн тэргүүлэгийн орлогч 
Л. П. Бериигийн захидал
1949 оны 4 дүгээр сарын 30
ОХУ‑ын Төрийн төв архив
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Наушка — Улаанбаатарын чиглэлНаушки — Улан-БаторЗСБНХАУ-ын тусламжтайгаар  
Монголд төмөр зам барих ажил

Строительство железных дорог 
в Монголии с помощью СССР

2
Премьер‑министр МНР Х. Чойбалсан 
знакомится с ходом работы 
по строительству железной дороги 
Наушки —  Улан‑Батор»
4–6 июня 1949
Национальный архив Монголии. Архив 
кинофотодокументов и звукозаписей

БНМАУ‑ын ерөнхий сайд Х. Чойбалсан 
Наушка —  Улаанбаатар төмөр замын 
шугамын ажлын явцтай танилцаж байгаа нь
1949 оны 6 дугаар сарын 4–6
Монгол Улсын Үндэсний төв архив.  
Кино гэрэл зураг, дуу авианы баримтын архив

1
На строительстве железнодорожной линии 
Наушки —  Улан‑Батор. Укладка рельсов 
на подходе к Улан‑Батору
1948
Российский государственный архив в г. Самаре

Наушка —  Улаанбаатар төмөр замын шугам 
тавих ажил. Улаанбаатар орох замд рельс 
тавьж байгаа нь
1948 он
Самар хоть дахь ОХУ‑ын Улсын архив

3
Жители Улан‑Батора в ожидании прибытия 
первого пассажирского поезда
18 ноября 1949
Ведомственный архив Управления «Улан‑Баторская 
железная дорога»

Улаанбаатар хотын оршин суугчид анхны 
суудлын галт тэрэг ирэхийг хүлээж байгаа 
нь
1949 оны 11 дүгээр сарын 18
Улаанбаатар төмөр замын төрөлжсөн архив

4
Из телеграммы от имени Малого Хурала, 
Совета министров МНР, ЦК МНРП на имя 
И. В. Сталина с выражением благодарности 
за помощь СССР в строительстве железной 
дороги Наушки —  Улан‑Батор
22 ноября 1949
Архив Президента Российской Федерации

Бага хурал, БНМАУ‑ын сайд нарын зөвлөл, 
МАХН‑ын Төв хорооноос И. В. Сталинд 
Наушка —  Улаанбаатар төмөр замыг барих 
ажилд ЗСБНХУ‑аас тусламж үзүүлсэнд 
талархал илэрхийлж ирүүлсэн цахилгаан 
мэдээнээс
1949 оны 11 дүгээр сарын 22
Улаанбаатар төмөр замын төрөлжсөн архив
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Хувь нийлүүлсэн 
нийгэмлэг  
байгуулагдсан нь.
1949 он

Создание 
акционерного
общества.
1949 год

1
Постановление Совета министров СССР 
№ 4105–1409 «Об учреждении Советско-
монгольского акционерного общества для 
постройки и эксплуатации железнодорожной 
линии Наушки —  Улан-Батор»
23 декабря 1947
Государственный архив Российской Федерации

«Наушка —  Улаанбаатар төмөр замын шугам 
барих, ашиглахад Орос-монголын хамтарсан 
ХНН байгуулах тухай» ЗСБНХУ-ын сайд нарын 
зөвлөлийн  
№ 4105–1409 тоот шийдвэр
1947 оны 12 дугаар сарын 23
ОХУ-ын Төрийн төв архив

Улан-Баторская  
железная дорога

Улаанбаатарын  
төмөр зам

3

1



Улан-Баторская  
железная дорога

Улаанбаатарын  
төмөр зам

Хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг  
байгуулагдсан нь. 1949 он

Создание акционерного
общества. 1949 год

2
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) 
о подписании соглашений о займе 
Правительству МНР и об учреждении 
АО «УБЖД»

19 мая 1949
Российский государственный архив социально-
политической истории

БНМАУ-ын засгийн газарт зээл олгох болох 
«УБТЗ» ХНН байгуулах тухай хэлэлцээрт 
гарын үсэг зурах ЗСБНХУ-ын коммунист 
намын төв хорооны улс төрийн товчооны 
шийдвэр
1949 оны 5 дугаар сарын 19
ОХУ-ын Нийгэм улс төрийн түүхийн төв архив

3
На пути из Улан-Батора, 
в районе перевала
1949
Российский государственный архив в г. Самаре

Улаанбаатараас гарах замд, 
давааны орчим
1949 он
Самар хоть дахь ОХУ-ын Улсын архив

4
Вокзал в Сухэ-Баторе.  
Отправление поезда в Улан-Батор

6 ноября 1949
Российский государственный архив в г. Самаре

Сүхбаатар хот дахь галт тэрэгний буудал. 
Улаанбаатар орох галт тэрэг хөдлөх гэж 
байгаа нь
1949 оны 11 дүгээр сарын 6
Самар хоть дахь ОХУ-ын Улсын архив

1
Докладная записка МИД СССР на имя 
И. В. Сталина об условиях предоставления 
займа Правительством СССР Правительству 
МНР для оплаты доли МНР в советско-
монгольском акционерном обществе «Улан-
Баторская железная дорога» (АО «УБЖД»)

18 мая 1949
Архив Президента Российской Федерации

Орос монголын «Улаанбаатар төмөр зам» 
хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгийн («УБТЗ» 
ХНН) БНМАУ-ын засгийн газрын хувийг 
төлөхөд ЗСБНХУ-ын засгийн газраас 
БНМАУ-ын засгийн газарт олгох зээлийн 
нөхцөлийн тухай И. В. Сталины нэр дээр 
ирүүлсэн ЗСБНХАУ-ын ГХЯ-ны илтгэх бичиг
1949 оны 5 дугаар сарын 18
ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн архив
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Улан-Баторская  
железная дорога

Улаанбаатарын  
төмөр зам

Хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг  
байгуулагдсан нь. 1949 он

Создание акционерного
общества. 1949 год

2
Из соглашения между Правительством 
СССР и Правительством МНР 
об учреждении АО «УБЖД»

6 июня 1949
На русском и монгольском языках

Архив внешней политики Российской Федерации

«УБТЗ» ХНН байгуулах тухай ЗСБНХУ-ын 
засгийн газар ба БНМАУ-ын засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээрээс
1949 оны 6 дугаар сарын 6
Орос монгол хэлээр

ОХУ-ын Гадаад бодлогын архив 2

1

1
Встреча первого поезда в Улан-Баторе

7 ноября 1949
Российский государственный архив в г. Самаре

Улаанбаатарт анхны галт тэрэг хүлээж авч 
байгаа нь
1949 оны 11 дүгээр сарын 7
Самар хоть дахь ОХУ-ын Улсын архив



Улан-Баторская  
железная дорога

Улаанбаатарын  
төмөр зам

Хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг  
байгуулагдсан нь. 1949 он

Создание акционерного
общества. 1949 год

1
Мандат, выданный Председателем 
Совета министров СССР И. В. Сталиным 
послу СССР в МНР Ю. К. Приходову о том, 
что он уполномочен вести переговоры 
и подписать Соглашение между 
Правительством СССР и Правительством 
МНР об учреждении АО «УБЖД»

20 ноября 1948
Центральный архив внешних сношений Монголии

ЗСБНХУ-ын сайд нарын зөвлөлийн 
тэргүүлэгч И. В. Сталин ЗСБНХУ-аас 
БНМАУ-д суугаа элчин сайд Ю. К. Приходовт 
ХНН-ийг байгуулах тухай ЗСБНХУ-ын 
засгийн газар ба БНМАУ-ын засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр хийж, гарын үсэг 
зурах бүрэн эрх олгосон мандат
1948 оны 11 дүгээр сарын 20
Монгол Улсын Гадаад харилцааны төв архив

2
Мандат, выданный Председателем 
Президиума Малого Хурала МНР 
Г. Бумцэндом министру иностранных дел МНР 
Х. Чойбалсану о том, что он уполномочен вести 
переговоры и подписать Соглашение между 
Правительством МНР и Правительством СССР 
об учреждении АО «УБЖД»

4 июня 1949
На старомонгольском языке

Центральный архив внешних сношений Монголии

БНМАУ-ын Бага хурлын тэргүүлэгчдийн дарга 
Г. Бумцэнд БНМАУ-ын гадаад хэргийн сайд 
Х. Чойбалсанд «УБТЗ» ХНН-ийг байгуулах 
тухай ЗСБНХУ-ын засгийн газар ба БНМАУ-ын 
засгийн газар хоорондын хэлэлцээр хийж, 
гарын үсэг зурах бүрэн эрх олгосон мандат
1949 оны 6 дугаар сарын 4
Уйгаржин монгол бичгээр

Монгол Улсын Гадаад харилцааны төв архив

4
Из соглашения о предоставлении займа 
Правительством СССР Правительству 
МНР для оплаты доли акционерного 
капитала монгольской стороны 
в АО «УБЖД»

6 июня 1949
На русском и монгольском языках

Архив внешней политики Российской Федерации

ЗСБНХУ-ын засгийн газраас БНМАУ-ын 
засгийн газарт «УБТЗ» ХНН-т Монголын 
талаас төлөх хувийн төлбөрт олгох 
зээлийн тухай хэлэлцээрээс
1949 оны 6 дугаар сарын 6
Орос монгол хэлээр

ОХУ-ын Гадаад бодлогын архив

3
Посол СССР в МНР Ю. К. Приходов 
подписывает Соглашение между 
Правительством СССР и Правительством 
МНР об учреждении АО «УБЖД»

Улан-Батор. 6 июня 1949
Исторический музей Улан-Баторской  
железной дороги

ЗСБНХУ-ын засгийн газар ба БНМАУ-ын 
засгийн газар хоорондын «УБТЗ» ХНН-ийг 
байгуулах тухай хэлэлцээрт ЗСБНХУ-аас 
БНМАУ-д суугаа элчин сайд Ю. К. Приходов 
гарын үсэг зурж байгаа нь
Улаанбаатар хот. 1949 оны 6 дугаар сарын 6
Улаанбаатар төмөр замын түүхийн музей 
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Улан-Баторская  
железная дорога

Улаанбаатарын  
төмөр зам

1950-аад онд1950-е годы

2
Из докладной записки министра 
иностранных дел СССР А. Я. Вышинского 
и министра внешней торговли СССР 
М. А. Меньшикова на имя И. В. Сталина 
об условиях оплаты стоимости строительства 
подъездных железнодорожных путей 
в районе Улан-Батора
12 октября 1951
Российский государственный архив социально-
политической истории

ЗСБНХУ-ын гадаад хэргийн сайд 
А. Я. Вышинский болон ЗСБНХУ-ын гадаад 
худалдааны сайд М. А. Меньшикова 
нарын Улаанбаатарын орчимд дамжин 
өнгөрөх төмөр замын шугам барих ажлын 
төлбөрийн нөхцөлийн тухай И. В. Сталины 
нэр дээр ирүүлсэн илтгэх бичиг
1951 оны 10 дугаар сарын 12
ОХУ-ын Нийгэм улс төрийн түүхийн төв архив

1
Из ноты премьер-министра МНР 
Х. Чойбалсана чрезвычайному 
и полномочному посланнику СССР в МНР 
Ю. К. Приходову с просьбой об оказании 
помощи в проектировании и строительстве 
складских помещений и хранилищ горючего 
при железнодорожной станции Улан-Батор
27 июля 1949
Российский государственный архив социально-
политической истории

БНМАУ дахь ЗСБНХУ-ын онц бөгөөд бүрэн 
эрхт төлөөлөгч Ю. К. Приходовт Улаанбаатар 
төмөр замын өртөөнд агуулах болон 
шатахуун хадгалах байгууламж барих 
зураг төсөл, барилгын ажилд туслалцаа 
үзүүлэхийг хүссэн БНМАУ-ын ерөнхий сайд 
Х. Чойбалсангийн нот бичиг
1949 оны 7 дугаар 27
ОХУ-ын Нийгэм улс төрийн түүхийн төв архив

3
Вид железнодорожного вокзала Улан-Батор 
(со стороны города)
1950
Российский государственный архив в г. Самаре

Улаанбаатарын төмөр замын буудлын 
харагдах байдал (хот талаас)
1950 он
Самар хоть дахь ОХУ-ын Улсын архив

4
Из приказа № 6–5 исполняющего обязанности 
начальника строительства 505 МВД СССР 
Федорова и начальника Улан-Баторской 
железной дороги Т. А. Тимофеева о порядке 
передачи железнодорожной линии 
Наушки —  Улан-Батор Строительства 505 МВД 
СССР в постоянную эксплуатацию АО «УБЖД»
10 января 1951
Ведомственный архив Управления «Улан-Баторская 
железная дорога»

Наушка —  Улаанбаатар төмөр замын 
шугамыг «Улаанбаатар төмөр зам» ХНН-ийн 
ашиглалтад шилжүүлэх тухай ЗСБНХУ-ын 
дотоод хэргийн яамны 505-р барилгын 
даргын үүрэг гүйцэтгэгч Федеров болон 
Улаанбаатарын төмөр замын дарга 
Т. А. Тимофеев нарын № 6–5 тоот тушаалаас
1951 оны 1 дүгээр сарын 10
Улаанбаатар төмөр замын төрөлжсөн архив
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Улан-Баторская  
железная дорога

Улаанбаатарын  
төмөр зам

1950-аад онд1950-е годы

1
Из соглашения между Правительством МНР 
и Правительством СССР о строительстве 
и эксплуатации железнодорожной линии 
от Улан-Батора до монголо-китайской 
границы в районе Дзамын-Удэ
15 сентября 1952
На русском и монгольском языках

Центральный архив внешних сношений Монголии

Улаанбаатараас монгол хятадын хил 
хүртэл Замын- Үүд орчим төмөр замын 
шугам барих, ашиглах тухай ЗСБНХУ-ын 
засгийн газар ба БНМАУ-ын засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээрээс
1952 оны 9 дүгээр сарын 15
Орос монгол хэлээр

Монгол Улсын Гадаад харилцааны төв архив

2
Из постановления Совета министров МНР 
№ 104 «О наборе рабочей силы для Улан-
Баторской железной дороги».
24 марта 1953
На монгольском языке

Национальный архив Монголии. Архив исторических 
документов

«Улаанбаатарын төмөр замд ажиллах 
хүчин авах тухай» БНМАУ-ын сайд нарын 
зөвлөлийн № 104 тоот шийдвэрээс
1953 оны 3 дугаар сарын 24
Монгол хэлээр

Монгол Улсын Үндэсний төв архив. Түүхийн баримт 
бичгийн архив

1

2

4

3

4
Встреча первого поезда. Кадр 
из документального фильма «Дорогой 
дружбы»
МНР. 1956
Российский государственный архив 
кинофотодокументов

Анхны галт тэргийг хүлээж авч байгаа нь. 
«Эрхэм нөхөрлөл» баримтат киноны зураг
БНМАУ. 1956 он
ОХУ-ын Кино, гэрэл зураг баримтын төв архив

3
Подписание акта сдачи и приема готового 
участка дороги. Среди присутствующих 
члены смешанной монголо-советской 
правительственной комиссии С. Лубсан, 
С. И. Багев и председатель правления 
АО «УБЖД» С. Ядамсурун. Кадр 
из документального фильма «Дорога дружбы»
МНР. 30 декабря 1955
Российский государственный архив 
кинофотодокументов

Замын дууссан хэсгийг хүлээлгэн өгөх, 
хүлээн авах актад гарын үсэг зурж байгаа 
нь. Төлөөлөгчдийн дунд монгол- оросын 
хамтарсан удирдах комиссийн гишүүд 
С. Лувсан, С. И. Багаев, «УБТЗ» ХНН-ийн 
удирдлагын тэргүүлэгч С. Ядамсүрэн. 
«Найрамдлын зам» баримтат киноны зураг
БНМАУ. 1955 оны 12 дугаар 30
ОХУ-ын Кино, гэрэл зураг баримтын төв архив



Улан-Баторская  
железная дорога

Улаанбаатарын  
төмөр зам

1950-аад онд1950-е годы

3
Строительство железнодорожной 
магистрали Улан-Батор —  Дзамын-Удэ. Кадр 
из документального фильма «Төмөр зам 
10 жил»
1954
Национальный архив Монголии. Архив 
кинофотодокументов и звукозаписей

Улаанбаатар —  Замын- Үүдийн төмөр замын 
шугам барих ажил. «Төмөр зам 10 жил» 
баримтат киноны зураг
1954 он
Монгол Улсын Үндэсний төв архив.  
Кино гэрэл зураг, дуу авианы баримтын архив

2
Геодезист Н. Ф. Литвинов у нивелира 
на съемке последнего километра 
железнодорожной трассы на территории 
МНР. Кадр из документального фильма 
«Дорога дружбы»
1954
Российский государственный архив 
кинофотодокументов

Газар хэмжигч Н. Ф. Литвинов хэмжигч багаж 
нивелираар БНМАУ-ын нутаг дэвсгэр дээр 
төмөр замын сүүлчийн километрийг зураг 
авч байгаа нь. «Найрамдлын зам» баримтат 
киноны зургаас
1954 он
ОХУ-ын Кино, гэрэл зураг баримтын төв архив

1
Письмо начальника управления АО «УБЖД» 
Черкашина заместителю премьер-министра 
МНР Ширэндыбу, секретарю ЦК МНРП 
Дугэрсурэну о необходимости открытия 
при УБЖД железнодорожного техникума 
с четырехгодичным сроком обучения
23 июня 1953
Национальный архив Монголии. Архив документов 
политических партий и общественных организаций

БНМАУ-ын ерөнхий сайдын орлогч 
Ширэндэв, МАХН-ын төв хорооны 
нарийн бичгийн дарга Дугарсүрэн 
нарт Улаанбаатар төмөр замын харъяа 
дөрвөн жилийн сургалттай төмөр замын 
техникум нээх зайлшгүй шаардлагатай 
талаар «Улаанбаатар төмөр зам» ХНН-ийн 
удирдлагын дарга Черкашинийн захидал
1953 оны 6 дугаар сарын 23
Монгол Улсын Үндэсний төв архив. Улс төрийн нам, 
олон нийтийн байгууллагын баримтын архив

4
Докладная записка заместителя 
председателя Совета министров СССР 
Л. М. Кагановича в ЦК КПСС о ходе 
строительства железной дороги Улан-
Батор —  Дзамын-Удэ
22 февраля 1955
Архив Президента Российской Федерации

Коммунист намын төв хороонд ЗСБНХУ-ын 
сайд нарын зөвлөлийн тэргүүлэгчийн 
орлогч Л. М. Кагановичийн Улаанбаатар —  
Замын- Үүдийн төмөр замын барих ажлын 
явцын тухай илтгэх бичиг
1955 оны 2 дугаар сарын 22
ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн архив

5
Докладная записка министра 
транспортного строительства СССР 
Е. Ф. Кожевникова заместителю 
председателя Совета министров СССР 
Л. М. Кагановичу об открытии рабочего 
движения поездов по всей линии от Улан-
Батора до монголо-китайской границы
9 апреля 1955
Архив Президента Российской Федерации

ЗСБНХУ-ын сайд нарын зөвлөлийн 
тэргүүлэгчдийн орлогч Л. М. Кагановичид 
ЗСБНХУ-ын барилга тээврийн сайд 
Е. Ф. Кожевниковын Улаанбаатараас монгол 
хятадын хил хүртэлх суудлын галт тэрэгний бүх 
шугамын хөдөлгөөн нээх тухай илтгэх бичиг
1955 оны 4 дүгээр сарын 9
ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн архив

6
Постановление Политбюро ЦК МНРП № 309 
«О создании комиссии по приемке новой 
железнодорожной магистрали (Улан-
Батор —  Дзамын-Удэ)»
10 декабря 1955
На монгольском языке

Национальный архив Монголии. Архив документов 
политических партий и общественных организаций

«Төмөр замын шинэ шугамыг хүлээн авах 
комисс байгуулах тухай (Улаанбаатар —  
Замын- Үүдийн)» МАХН-ын төв хорооны улс 
төрийн товчооны № 309 тоот шийдвэр
1955 оны 12 дугаар сарын 10
Монгол Улсын Үндэсний төв архив. Улс төрийн нам, 
олон нийтийн байгууллагын баримтын архивв
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Улан-Баторская  
железная дорога

Улаанбаатарын  
төмөр зам

1950-аад онд1950-е годы

3
График технической оснащенности 
железнодорожной линии Улан-Батор —  
Дзамын-Удэ
1955
Государственный архив Российской Федерации

Улаанбаатар —  Замын- Үүдийн төмөр замын 
шугамын техник хангамжийн график
1955 он
ОХУ-ын Төрийн төв архив

1
Пассажирский поезд. Кадр из 12-го номера 
киножурнала «Новости дня»
МНР. 1955
Российский государственный архив 
кинофотодокументов

Суудлын галт тэрэг. «Өдрийн мэдээ» кино 
сэтгүүлийн 12 дугаар дугаарын зураг
БНМАУ. 1955 оны
ОХУ-ын Кино, гэрэл зураг баримтын төв архив

2
Бригада машиниста Базарсуруна, 
зачинателя движения пробегов 
с тяжеловесными составами на Улан-
Баторской железной дороге имени 
И. В. Сталина у паровоза
МНР. 5 января 1954
Российский государственный архив 
кинофотодокументов

Сталины нэрэмжит Улаанбаатарын 
төмөр замын хүнд даацын галт тэрэгний 
анхны машинист Базарсүрэнгийн бригад 
зүтгүүрийнхээ дэргэд
БНМАУ. 1954 оны 1 дүгээр сарын 5
ОХУ-ын Кино, гэрэл зураг баримтын төв архив

4
Из докладной записки Комиссии в составе представителей 
Министерства путей сообщения СССР, Министерства внешней 
торговли СССР, Министерства финансов СССР и Главного 
управления при СМ СССР по делам экономических связей 
со странами народной демократии в ЦК КПСС с предложениями 
по повышению рентабельности АО «УБЖД»
8 августа 1956
Российский государственный архив новейшей истории

Коммунист намын төв хороонд «Улаанбаатар төмөр зам» ХНН-ийн 
ашигтай үйл ажиллагааг нэмэгдүүлэх саналын талаархи
ЗСБНХУ-ын зам харилцааны яам, ЗСБНХУ-ын гадаад худалдааны 
яам, ЗСБНХУ-ын сангийн яам, ЗСБНХУ-ын сайд нарын зөвлөл дэхь 
ардчилсан улсуудын эдийн засгийн харилцаа хариуцсан ерөнхий 
газрын төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнтэй Комиссийн илтгэх бичгээс
1956 оны 8 дугаар сарын 8
ОХУ-ын Нэн шинэхэн түүхийн төв архив
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Улан-Баторская  
железная дорога

Улаанбаатарын  
төмөр зам

1950-аад онд1950-е годы

2
Ремонтный цех локомотивного депо  
Улан-Баторской железнодорожной станции

1956
Национальный архив Монголии. 
Архив кинофотодокументов и звукозаписей

Улаанбаатар төмөр замын өртөөний 
зүтгүүрийн депоны засварын цех
1956 он
Монгол Улсын Үндэсний төв архив.  
Кино гэрэл зураг, дуу авианы баримтын архив

1
Из соглашения между Правительством 
СССР и Правительством МНР о передаче 
советских железнодорожных линий, 
находящихся в МНР, АО «УБЖД»

23 апреля 1956
На русском и монгольском языках

Архив внешней политики Российской Федерации

БНМАУ-ын газар нутаг дээр байгаа оросын 
төмөр замын шугамыг «Улаанбаатар төмөр 
зам» ХНН-ийн мэдэлд шилжүүлэх тухай 
ЗСБНХУ-ын засгийн газар БНМАУ-ын 
засгийн газар хоорондын хэлэлцээрээс
1956 оны 4 дүгээр сарын 23
Орос монгол хэлээр 

ОХУ-ын Гадаад бодлогын архив

3
Из соглашения между Правительством 
СССР и Правительством МНР о передаче 
советских железнодорожных линий, 
находящихся в МНР, АО «УБЖД»

23 апреля 1956
На русском и монгольском языках

Архив внешней политики Российской Федерации

БНМАУ-ын газар нутаг дээр байгаа оросын 
төмөр замын шугамыг «Улаанбаатар төмөр 
зам» ХНН-ийн мэдэлд шилжүүлэх тухай 
ЗСБНХУ-ын засгийн газар БНМАУ-ын 
засгийн газар хоорондын хэлэлцээрээс
1956 оны 4 дүгээр сарын 23
Орос монгол хэлээр 

ОХУ-ын Гадаад бодлогын архив

1

2

3



Улан-Баторская  
железная дорога

Улаанбаатарын  
төмөр зам

1950-аад онд1950-е годы

1
Проводы советских инженеров, 
проектировщиков, строителей, 
принимавших участие в сооружении 
железнодорожной магистрали Улан-
Батор —  Дзамын-Удэ
Апрель 1957
Национальный архив Монголии. 
Архив кинофотодокументов и звукозаписей

Улаанбаатар —  Замын- Үүдийн төмөр 
замын шугамыг барихад оролцсон оросын 
инженерүүд, зураг төсөлчид, барилгачидыг 
үдэж байгаа нь
1957 оны 4 дүгээр сар
Монгол Улсын Үндэсний төв архив.  
Кино гэрэл зураг, дуу авианы баримтын архив

2
Поселок железнодорожников
МНР. 1957
Национальный архив Монголии. Архив 
кинофотодокументов и звукозаписей

Төмөр замчдын хотхон
БНМАУ. 1957 он
Монгол Улсын Үндэсний төв архив. Кино гэрэл зураг, 
дуу авианы баримтын архив

3
Монголы приветствуют проходящий 
поезд. Кадр из документального фильма 
«Свет Октября»
МНР. 1957
Российский государственный архив 
кинофотодокументов

Монголчууд ирж буй галт тэргийг угтан авч 
байгаа нь. «Аравдугаар сарын гэрэл гэгээ» 
баримтат киноны зураг
БНМАУ, 1957 он
ОХУ-ын Кино, гэрэл зураг баримтын төв архив

2

3

1



Улан-Баторская  
железная дорога

Улаанбаатарын  
төмөр зам

1960-аад онд1960-е годы

1
Запись беседы советника Посольства 
СССР в МНР В. Н. Горюшина с кандидатом 
в члены ЦК МНРП, парторгом монгольской 
части АО «УБЖД» Болдом об итогах 
и перспективах работы УБЖД

18 февраля 1960
Российский государственный архив новейшей 
истории

Улаанбаатар төмөр замын ажлын үр 
дүн, хэтийн төлөвийн талаархи БНМАУ-д 
ЗСБНХУ-аас сууж байгаа элчин сайдын 
зөвлөх В. Н. Горюшин болон МАХН-ын 
төв хорооны гишүүнд  
нэр дэвшигч, «Улаанбаатар төмөр 
зам» ХНН-ийн монголын талын зохион 
байгуулагч Болд нарын ярианы бичлэг
1960 оны 2 дугаар сарын 18
ОХУ-ын Нэн шинэхэн түүхийн төв архив

3
Идет эшелон с машинами. 
Кадр из документального фильма 
«Современная Монголия»

1957
Российский государственный архив 
кинофотодокументов

Машин ачсан галт тэрэг. «Өнөөгийн 
Монгол» баримтат киноны зураг.
1957 он
ОХУ-ын Кино, гэрэл зураг баримтын төв архив

2
Из Указа Президиума Великого Народного 
Хурала № 243 «О награждении советских 
специалистов, работающих на трассах 
 Улан-Баторской железной дороги» 
(орденом Сухэ-Батора —  Г. И. Запорожцева)

17 декабря 1960
На монгольском языке

Национальный архив Монголии. Архив исторических 
документов

Улаанбаатар төмөр замын барих ажилд 
оролцсон оросын мэргэжилтэдийг шагнах 
тухай УИХ-ын тэргүүлэгчдийн № 243 тоот 
зарлигаас (Г. И. Запорожцевыг Сүхбаатарын 
одонгоор)
1960 оны 12 дугаар сарын 17
Монгол хэлээр

Монгол Улсын Үндэсний төв архив.  
Түүхийн баримт бичгийн архив
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Улан-Баторская  
железная дорога

Улаанбаатарын  
төмөр зам

1960-аад онд1960-е годы

1
Отчет всесоюзного объединения 
«Машиноэкспорт» о поставках 
железнодорожного подвижного состава 
и запчастей к нему из СССР в МНР 
по Соглашению СССР с МНР от 15 декабря 
1961 года на 1 января 1963 года

29 января 1963
Российский государственный архив экономики

БНМАУ ба ЗСБНХУ-ын хэлэлцээрийн 
дагуу ЗСБНХУ-аас БНМАУ-д төмөр 
замын хөдөлгөөнт бүрэлдэхүүн болон 
түүний сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлэх 
тухай «Машиноэкспорт» бүх холбоотын 
нэгтгэлийн 1961 оны 12 дугаар сарын 15-аас 
1963 оны 1 дүгээр сарын 1-ний хоорондох 
тайлан
1963 оны 1 дүгээр сарын 29
ОХУ-ын Эдийн засгийн төв архив

2
Советские военные строители 
на сооружении железной дороги 
«Дархан — Шарын гол»

Лето 1963
Ведомственный архив Управления «Улан-Баторская 
железная дорога»

Оросын цэргийн барилгынхан 
«Дархан — Шарын гол» төмөр зам 
барих ажилд
1963 оны зун
Улаанбаатар төмөр замын төрөлжсөн архив

3
Отчет советского специалиста, врача-
педиатра Н. А. Сидельниковой о работе 
на УБЖД за период с 5 ноября 1962 
по 3 июля 1964 года

30 июня 1964
Российский государственный архив экономики

Оросын мэргэжилтэн, дотрын эмч 
Н. А. Сидельниковын Улаанбаатар төмөр 
замд 1962 оны 11 дүгээр сарын 5-аас 
1954 оны 7 дугаар сарын 3-ны хооронд 
ажилласан ажлын тайлан
1964 оны 6 дугаар сарын 30
ОХУ-ын Эдийн засгийн төв архив

1

3
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Улан-Баторская  
железная дорога

Улаанбаатарын  
төмөр зам

1960-аад онд1960-е годы

1
Симфонический оркестр Государственного 
театра оперы и балета МНР выступает 
перед коллективом ремонтного цеха 
Улан-Баторского локомотивного депо

1967
Ведомственный архив Управления «Улан-Баторская 
железная дорога»

БНМАУ-ын дуурь бүжгийн улсын театрын 
симфони найрал хөгжим Улаанбаатарын 
зүтгүүрийн депогийн засварын цехын хамт 
олонд зориулж тоглолт хийж байгаа нь
1967 он
Улаанбаатар төмөр замын төрөлжсөн архив

2
Из протокола № 125 заседания правления 
АО «УБЖД» об утверждении плана 
работы правления АО «УБЖД» на 1969 год, 
рассмотрении отчета правления АО «УБЖД» 
об итогах выполнения производственно-
финансового плана за 1968 год

3 апреля 1969
Российский государственный архив экономики

1968 оны үйлдвэрлэл санхүүгийн 
төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн үр дүнгийн 
тухай «Улаанбаатар төмөр зам» ХНН-ийн 
удирдлагын тайланг хянах болон, 1969 
оны «Улаанбаатар төмөр зам» ХНН-ийн 
удирдлагын ажлын төлөвлөгөөг 
батлах тухай «Улаанбаатар төмөр зам» 
ХНН-ийн удирдлагын хурлын № 125 тоот 
тэмдэглэлээс
1969 оны 4 дүгээр сарын 3
ОХУ-ын Эдийн засгийн төв архив

3
Отчет советского специалиста, мастера 
по ремонту электрооборудования вагонов 
вагонного депо станции Дзун-Хара УБЖД 
В. И. Солонина о работе на УБЖД в период 
с 28 января 1967 по 16 ноября 1969 года

3 ноября 1969
Российский государственный архив экономики

Оросын мэргэжилтэн, Улаанбаатар 
төмөр замын Зүүн Хараа өртөөний 
галт тэрэгний депогийн галт тэрэгний 
цахилгаан төхөөрөмжийн засварын мастер 
В. И. Солонинийн Улаанбаатар төмөр замд 
1967 оны 1 дүгээр сарын 28-аас 1969 оны 
11 дүгээр сарын 16-ны хооронд ажилласан 
ажлын тайлан
1969 оны 11 дүгээр сарын 3
ОХУ-ын Эдийн засгийн төв архив
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3
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Улан-Баторская  
железная дорога

Улаанбаатарын  
төмөр зам

1970-аад онд1970-е годы

1
Указ Президиума Великого Народного 
Хурала № 207 «О награждении Улан-
Баторской железной дороги орденом 
Трудового Красного Знамени»

18 декабря 1970
На монгольском языке

Национальный архив Монголии. Архив исторических 
документов

«Улаанбаатар төмөр замыг хөдөлмөрийн 
гавъяаны улаан тугын одонгоор шагнах» 
тухай УИХ-ын тэргүүлэгчдийн № 207 тоот 
зарлиг
1970 оны 12 дугаар сарын 18
Монгол хэлээр

Монгол Улсын Үндэсний төв архив. Түүхийн баримт 
бичгийн архив

2
Постановление Секретариата ЦК КПСС 
о поездке делегации МПС СССР в МНР 
для участия в мероприятиях по случаю 
20-й годовщины УБЖД

16 декабря 1970
Российский государственный архив новейшей 
истории

Улаанбаатар төмөр замын 20 жилийн 
ойг тохиолдуулсан БНМАУ-д баярын үйл 
ажиллагаанд оролцох ЗСБНХУ-ын зам 
харилцааны яамны төлөөлөгчдийг томилох 
тухай Коммунист намын төв хорооны 
нарийн бичгийн даргын шийдвэр
1970 оны 12 дугаар сарын 16
ОХУ-ын Нэн шинэхэн түүхийн төв архив

3
Герой Социалистического Труда СССР 
И. Р. Пресняков со своими учениками —  
молодыми рабочими локомотивного депо 
Улан-Баторской железной дороги

1970
Ведомственный архив Управления «Улан-Баторская 
железная дорога»

ЗСБНХУ-ын социалист хөдөлмөрийн баатар 
И. Р. Пресняков Улаанбаатар төмөр замын 
зүтгүүрийн депогийн залуу ажилчин шавь 
нарынхаа хамт
1970 он
Улаанбаатар төмөр замын төрөлжсөн архив

4
Характеристика на начальника УБЖД 
Н. Т. Солодкого

Август 1971
Российский государственный архив экономики

Улаанбаатар төмөр замын дарга 
Н. Т. Солодкогийн талаархи тодорхойлолт
1971 оны 8 дугаар сар
ОХУ-ын Эдийн засгийн төв архив

5
Первый лист личного листка по учету 
кадров начальника «УБЖД» Н. Т. Солодкого

10 ноября 1971
Российский государственный архив экономики

Улаанбаатар төмөр замын дарга 
Н. Т. Солодкогийн боловсон хүчний бүртгэл 
дэхь хувийн бүртгэлийн эхний хуудас
1971 оны 11 дүгээр сарын 10
ОХУ-ын Эдийн засгийн төв архив

1
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Улан-Баторская  
железная дорога

Улаанбаатарын  
төмөр зам

1970-аад онд1970-е годы

1
Из постановления Совета министров 
СССР № 411 «О размерах должностных 
окладов в иностранной валюте советских 
работников АО “УБЖД”»

8 июня 1972
Государственный архив Российской Федерации

«Улаанбаатар төмөр зам» ХНН-ийн 
орос ажилчдын ажлын хөлсний /гадаад 
валютаар/ хэмжээний тухай» ЗСБНХУ-ын 
сайд нарын зөвлөлийн № 411 тоот 
шийдвэрээс
1972 оны 6 дугаар сарын 8
ОХУ-ын Төрийн төв архив

2
Приказ № А/86 начальника «УБЖД» 
В. В. Сукачева «Об укреплении 
хозяйственного расчета на дороге»

4 июля 1972
Российский государственный архив экономики

Замын эдийн засаг санхүүгийн тооцоог 
чангатгах тухай Улаанбаатар төмөр замын 
дарга В. В. Сукачевын № А/86 тоот тушаал
1972 оны 7 дугаар сарын 4
ОХУ-ын Эдийн засгийн төв архив

1

2



Улан-Баторская  
железная дорога

Улаанбаатарын  
төмөр зам

1970-аад онд1970-е годы

2
Участницы фольклорного ансамбля 
во время игры на монгольских 
музыкальных инструментах моринхуре 
и хучирах

1969
Российский государственный архив 
кинофотодокументов

Ардын чуулгын хөгжимчид монгол ардын 
хөгжмийн зэмсэг болох морин хуур, хуучир 
хөгжмөөр хөгжимдөж байгаа нь 1969 он
ОХУ-ын Кино, гэрэл зураг баримтын төв архив

1
Открытие железнодорожной магистрали 
«Салхит —  Эрдэнэт»

Ноябрь 1975
Ведомственный архив Управления «Улан-Баторская 
железная дорога»

«Салхит —  Эрдэнэт» төмөр замын шугамын 
нээлт
1975 оны 11 сар
Улаанбаатар төмөр замын төрөлжсөн архив

3
В. В. Сукачев

Руководил АО «УБЖД» 
в  1971–1976 годы
Ведомственный архив Управления «Улан-Баторская 
железная дорога»

В. В. Сукачев
«Улаанбаатар төмөр зам» ХНН-ийг 1971–1976 
онд удирдаж байсан
Улаанбаатар төмөр замын төрөлжсөн архив

4
Указ Президиума Великого Народного 
Хурала № 13 «О награждении орденом 
Трудового Красного знамени начальника 
дороги АО “УБЖД” В. В. Сукачева»

28 января 1976
Национальный архив Монголии. Архив исторических 
документов

«“Улаанбаатар төмөр зам” ХНН-ийн замын 
дарга В. В. Сукачевыг Хөдөлмөрийн 
гавъяаны улаан тугын одонгоор шагнах 
тухай» УИХ-ын тэргүүлэгчдийн № 13 тоот 
зарлиг
1976 оны 1 дүгээр сарын 28
Монгол Улсын Үндэсний төв архив. Түүхийн баримт 
бичгийн архив
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Улан-Баторская  
железная дорога

Улаанбаатарын  
төмөр зам

1970-аад онд1970-е годы

1
Письмо председателя Совета министров 
МНР Ж. Батмунха председателю 
Совета министров СССР А. Н. Косыгину 
о необходимости капитального ремонта 
УБЖД для ее модернизации и замены 
подвижного состава

21 февраля 1977
Архив Президента Российской Федерации

ЗСБНХУ‑ын сайд нарын зөвлөлийн 
тэргүүлэгч А. Н. Косыгнд БНМАУ‑ын 
сайд нарын зөвлөлийн тэргүүлэгч 
Ж. Батмөнхийн Улаанбаатар төмөр замыг 
шинэчлэхэд бүрэн засвар хийх, хөдөлгөөнт 
бүрэлдэхүүнийг солих шаардлагатай тухай 
өргөн барьсан захидал
1977 оны 2 дугаар сарын 21
ОХУ‑ын Ерөнхийлөгчийн архив

3
Общий вид железнодорожного вокзала 
Эрдэнэта

1976
Национальный архив Монголии. Архив 
кинофотодокументов и звукозаписей

Эрдэнэтийн галт тэрэгний буудлын ерөнхий 
байдал
1976 он
Монгол Улсын Үндэсний төв архив. Кино гэрэл зураг, 
дуу авианы баримтын архив

2
Общий вид вагонно‑ремонтного цеха 
Улан‑Баторской железнодорожной станции

1976
Национальный архив Монголии. Архив 
кинофотодокументов и звукозаписей

Улаанбаатар төмөр замын өртөөний вагон 
засварын цехийн ерөнхий байдал
1976 он
Монгол Улсын Үндэсний төв архив. Кино гэрэл зураг, 
дуу авианы баримтын архив
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Улан-Баторская  
железная дорога

Улаанбаатарын  
төмөр зам

1970-аад онд1970-е годы

1
Из протокола № 183 заседания правления 
Советско‑Монгольского АО «УБЖД» 
о плане производственно‑финансовой 
деятельности УБЖД на 1978 год

28 декабря 1977
Российский государственный архив экономики

Орос монголын «Улаанбаатар төмөр 
зам» ХНН‑ийн удирдлагын хурлын 
Улаанбаатар төмөр замын 1978 оны 
үйлдвэрлэл санхүүгийн үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний тухай № 183 тоот 
тэмдэглэлээс
1977 оны 12 дугаар сарын 28
ОХУ‑ын Эдийн засгийн төв архив

2
Из протокола советско‑монгольской 
пограничной железнодорожной комиссии 
об организации движения поездов 
на пограничных железных дорогах

1978
Российский государственный архив экономики

Хилийн төмөр замын галт тэрэгний 
хөдөлгөөнийг зохион байгуулах тухай орос 
монголын хилийн төмөр замын комиссийн 
тэмдэглэлээс
1978 он
ОХУ‑ын Эдийн засгийн төв архив

1

2



Улан-Баторская  
железная дорога

Улаанбаатарын  
төмөр зам

1980-аад онд1980-е годы

3
Указ Президиума Великого Народного 
Хурала № 242 «О награждении 
С. И. Соловьева орденом Трудового 
Красного Знамени»

9 декабря 1983
На монгольском языке

Национальный архив Монголии. Архив исторических 
документов

«С. И. Соловьевыг Хөдөлмөрийн гавъяаны 
улаан тугын одонгоор шагнах тухай» 
УИХ‑ын тэргүүлэгчдийн № 242 тоот зарлиг
1983 оны 12 дугаар сарын 9
Монгол хэлээр

Монгол Улсын Үндэсний төв архив. Түүхийн баримт 
бичгийн архив

1
Телеграмма министра транспорта МНР 
Б. Энэбиша министру путей сообщения 
СССР И. Г. Павловскому о согласии 
Министерства транспорта МНР 
с рекомендацией МПС СССР назначить 
С. И. Соловьева начальником АО «УБЖД»

28 августа 1980
Российский государственный архив экономики

«Улаанбаатар төмөр зам» ХНН‑ийн даргаар 
С. И. Соловьевыг томилох тухай ЗСБНХУ‑ын 
зам харилцааны сайдын саналыг БНМАУ‑ын 
тээврийн яамны сайд дэмжиж байгаагаа 
илэрхийлэн ЗСБНХУ‑ын зам харилцааны 
сайдад илгээсэн БНМАУ‑ын тээврийн 
яамны сайд Б. Энэбишийн цахилгаан мэдээ
1980 оны 8 дугаар сарын 28
ОХУ‑ын Эдийн засгийн төв архив

4
С. И. Соловьев Руководил АО «УБЖД» 
в 1980–1984 годы
Ведомственный архив Управления «Улан‑Баторская 
железная дорога»

С. И. Соловьев «Улаанбаатар төмөр зам» 
ХНН‑ийг 1980–1984 онд удирдаж байсан
Улаанбаатар төмөр замын төрөлжсөн архив

2
Схема развития дорожной сети МНР 
на период 1981–2000 годов

1981
Национальный архив Монголии. Архив проектной 
и технической документации

БНМАУ‑ын төмөр замын сүлжээний 1981–2000 
оны хөгжлийг харуулсан бүдүүвч зураг
1981 он
Монгол Улсын Үндэсний төв архив. Зураг төслийн 
баримтын архив

1
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Улан-Баторская  
железная дорога

Улаанбаатарын  
төмөр зам

1980-аад онд1980-е годы

1
Из соглашения между Министерством 
путей сообщения СССР и Министерством 
транспорта МНР о пограничном 
железнодорожном сообщении

1981
Российский государственный архив экономики

ЗСБНХУ‑ын зам харилцааны яам болон 
БНМАУ‑ын тээврийн яамны хилийн төмөр 
замын шугамын тухай хэлэлцээрээс
1981 он
ОХУ‑ын Эдийн засгийн төв архив

2
Из протокола совещания представителей 
МПС СССР и Министерства транспорта 
МНР с участием представителей 
министерств внешней торговли СССР 
и МНР по согласованию обьемов перевозок 
внешнеторговых и других грузов на 1982 год

15–18 февраля 1982
Национальный архив Монголии. Архив исторических 
документов

ЗСБНХУ болон БНМАУ‑ын гадаад худалдааы 
яамны төлөөлөгчдийн оролцоотойгоор, 
ЗСБНХУ‑ын зам харилцааны яам болон 
БНМАУ‑ын тээврийн яамны төлөөлөгчдийн 
1982 оны гадаад худалдаа болон бусад ачаа 
тээвэрлэлтийн хэмжээг зөвшилцөх хурлын 
тэмдэглэлээс
1982 оны 2 дугаар сарын 15–18
Монгол Улсын Үндэсний төв архив. Түүхийн баримт 
бичгийн архив

2

1



Улан-Баторская  
железная дорога

Улаанбаатарын  
төмөр зам

1980-аад онд1980-е годы

Из соглашения между Правительством 
СССР и Правительством МНР об усилении 
существующих железнодорожных 
магистралей международного значения 
между СССР и МНР

19 октября 1982
На русском и монгольском языках 

Архив внешней политики Российской Федерации

ЗСБНХУ болон БНМАУ‑ын хоорондын төмөр 
замын шугамын олон улсын ач холбогдолыг 
дээшлүүлэх тухай ЗСБНХУ‑ын засгийн газар 
болон БНМАУ‑ын засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээрээс
1982 оны 10 дугаар сарын 19
Орос монгол хэлээр 

ОХУ‑ын Гадаад бодлогын архив



Улан-Баторская  
железная дорога

Улаанбаатарын  
төмөр зам

1980-аад онд1980-е годы

1
Поезда в депо Улан‑Батора. 
Кадр из документального фильма 
«Единство цели»

МНР. 1982
Российский государственный архив 
кинофотодокументов

Улаанбаатар депо дахь галт тэрэгнүүд. 
«Нэгдмэл зорилго» баримтат киноны зураг
БНМАУ. 1982 он
ОХУ‑ын Кино, гэрэл зураг баримтын төв архив

2
Рабочие в одном из депо УБЖД. 
Кадр из документального фильма 
«Единство цели»

МНР. 1982
Российский государственный архив 
кинофотодокументов

Улаанбаатар төмөр замын нэгэн депогийн 
ажилчид. «Нэгдмэл зорилго» баримтат 
киноны зураг
БНМАУ. 1982 он
ОХУ‑ын Кино, гэрэл зураг баримтын төв архив

3
Из Генеральной схемы развития 
Улан‑Баторского железнодорожного 
узла в МНР

1983
Национальный архив Монголии. Архив проектной 
и технической документации

БНМАУ‑ын Улаанбаатар төмөр замын 
зангилааны хөгжлийн ерөнхий бүдүүвч 
зургаас
1983 он
Монгол Улсын Үндэсний төв архив. Зураг төслийн 
баримтын архив

1

2

3



Улан-Баторская  
железная дорога

Улаанбаатарын  
төмөр зам

1980-аад онд1980-е годы

3
Указ Президиума Великого Народного 
Хурала № 13 «О награждении 
Н. А. Гридасова Орденом “Полярная 
звезда”»

26 января 1988
На монгольском языке

Национальный архив Монголии. Архив исторических 
документов

«Н. А. Гридасовыг Алтан гадас одонгоор 
шагнах тухай» УИХ‑ын тэргүүлэгчдийн 
№ 13 тоот зарлиг
1988 оны 1 дүгээр сарын 26
Монгол хэлээр

Монгол Улсын Үндэсний төв архив. Түүхийн баримт 
бичгийн архив

1
Первый лист личного листка по учету 
кадров начальника АО «УБЖД» 
Н. А. Гридасова

9 июля 1981
Российский государственный архив экономики

Улаанбаатар төмөр замын дарга 
Н. А. Гридасовын боловсон хүчний бүртгэл 
дэхь хувийн бүртгэлийн эхний хуудас
1981 оны 7 дугаар сарын 9
ОХУ‑ын Эдийн засгийн төв архив

4
Из постановления Государственного 
планово‑экономического комитета 
МНР № 140 «Об утверждении технико‑
экономического обоснования развития 
железнодорожного узла Замын‑Ууд 
с устройством перегрузочного пункта в МНР»

26 апреля 1988
На монгольском языке

Национальный архив Монголии. Архив исторических 
документов

«БНМАУ‑д ачих буулгах тоног төхөөрөмж 
бүхий Замын‑ Үүдийн төмөр замын 
зангилааг хөгжүүлэх техник эдийн засгийн 
үндэслэлийг батлах тухай» БНМАУ‑ын 
төлөвлөлт эдийн засгийн улсын хорооны 
№ 140 тоот шийдвэрээс
1988 оны 4 дүгээр сарын 26
Монгол хэлээр

Монгол Улсын Үндэсний төв архив. Түүхийн баримт 
бичгийн архив

2
Из протокола к Соглашению между 
Правительством СССР и Правительством 
МНР об усилении существующих 
железнодорожных магистралей 
международного значения между СССР 
и МНР от 19 октября 1982 года (перечень 
проводимых советской стороной работ)

11 марта 1987
На русском и монгольском языках

Центральный архив внешних сношений Монголии

ЗСБНХУ болон БНМАУ‑ын хоорондын 
төмөр замын шугамын олон улсын ач 
холбогдолыг дээшлүүлэх тухай ЗСБНХУ‑ын 
засгийн газар болон БНМАУ‑ын засгийн 
газар хоорондын 1982 оны 10 дугаар 
сарын 19‑ны хэлэлцээрийн тэмдэглэлээс 
(оросын талаас хийгдсэн ажлын хавсралт)
1987 оны 3 дугаар сарын 11
Орос монгол хэлээр

Монгол Улсын Гадаад харилцааны төв архив

1

2

3

4



Улан-Баторская  
железная дорога

Улаанбаатарын  
төмөр зам

1
Протокол совещания по комплектации 
оборудования цеха капитального ремонта 
ТР‑3 локомотивного депо на станции 
Улан‑Батор

6 июня 1990
Национальный архив Монголии. Архив проектной 
и технической документации

Улаанбаатар өртөөний ТР‑3 зүтгүүрийн 
депогийн засварын цехийн багаж 
төхөөрөмжийг шинэчлэх тухай хурлын 
тэмдэглэл
1990 оны 6 дугаар сарын 6
Монгол Улсын Үндэсний төв архив. Зураг төслийн 
баримтын архив

2
Из протокола совещания представителей 
железных дорог и внешнеторговых 
организаций КНР, КНДР, Монголии и РФ 
по согласованию обьемов перевозок 
экспортных, импортных и транзитных 
грузов по железным дорогам на 1992 год

12–19 марта 1992
Национальный архив Монголии. Архив исторических 
документов

1992 онд төмөр замаар тээвэрлэх экспорт, 
импорт, дамжин өнгөрөх ачаа тээврийн 
хэмжээг зөвшилцөх БНХАУ, БНАСАУ, 
Монгол, ОХУ‑ын гадаад худалдааны 
байгууллага болон төмөр замын 
төлөөлөгчдийн хурлын тэмдэглэлээс
1992 оны 3 дугаар сарын 12–19
Монгол Улсын Үндэсний төв архив. Түүхийн баримт 
бичгийн архив

3
Схема поездов УБЖД на 1990 год. 
Вес грузового поезда 3000 тонн брутто, 
локомотив 2М‑62

1990
Национальный архив Монголии. Архив проектной 
и технической документации

1990 оны Улаанбаатар төмөр замын галт 
тэрэгний бүдүүвч зураг. Зүтгүүр 2М‑62, 
ачааны галт тэрэгний жин 3000 т брутто
1990 он
Монгол Улсын Үндэсний төв архив.  
Зураг төслийн баримтын архив

4
Начальник дороги АО «Улан‑Баторская 
железная дорога» Р. Раш на встрече 
с ветеранами —  бывшими руководителями 
дороги А. И. Долгим и С. И. Соловьевым

10 октября 1996
Ведомственный архив Управления «Улан‑Баторская 
железная дорога»

«Улаанбаатар төмөр зам» ХНН‑ийн замын 
дарга Р. Раш ахмадуудтай уулзаж байгаа нь. 
«Улаанбаатар төмөр зам»‑ын өмнөх дарга 
нар А. И. Долгий, С. И. Соловьев
1996 оны 10 дугаар сарын 10
Улаанбаатар төмөр замын төрөлжсөн архив

5
Указ Президента Монголии № 140 
«О награждении А. И. Долгого медалью 
“Дружба”»

13 августа 1998
На монгольском языке

Национальный архив Монголии. Архив исторических 
документов

«А. И. Долийг “Найрамдал” одонгоор шагнах 
тухай» Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 
№ 140 тоот зарлиг
1988 оны 8 дугээр сарын 13
Монгол хэлээр

Монгол Улсын Үндэсний төв архив. Түүхийн баримт 
бичгийн архив

1 2

3

5

4

1990-ээд онд1990-е годы



Улан-Баторская  
железная дорога

Улаанбаатарын  
төмөр зам

1990-ээд онд1990-е годы

1
Коммерческий акт по завершению 
контрактных обязательств российской 
компании «Зарубежстройинвест» 
на строительстве обьектов «Развитие 
Улан‑Баторского железнодорожного узла»

12 сентября 1994
Национальный архив Монголии. Архив проектной 
и технической документации

«Улаанбаатар төмөр замын зангилааны 
хөгжил» барилгын байгууламж дээр 
ажилласан оросын «Зарубежстройинвест» 
компанийн гэрээт үүрэг дуусгавар болсон 
тухай байгууллагын акт
1994 оны 9 дүгээр сарын 12
Монгол Улсын Үндэсний төв архив.  
Зураг төслийн баримтын архив

2
Из протокола общего собрания акционеров 
АО «УБЖД» об утверждении отчетов, 
балансов и распределения дивидендов 
АО «УБЖД» за 1994 год и работы АО «УБЖД» 
по изменению соглашения об учреждении 
АО «УБЖД» и устава АО «УБЖД»

7 апреля 1995
Государственный архив Российской Федерации

«Улаанбаатар төмөр зам» ХНН‑ийн 
1994 оны тайлан, тооцоо, ноогдол 
ашгийн хуваарилалтыг батлах тухай, 
мөн «Улаанбаатар төмөр зам» ХНН‑ийн 
байгууллагын гэрээнд болон «Улаанбаатар 
төмөр зам» ХНН‑ийн дүрэм журамд 
оруулсан өөрчлөлтийн ажлын талаархи 
«Улаанбаатар төмөр зам» ХНН‑ийн хувьцаа 
эзэмшигчдийн ерөнхий хурлын тэмдэглэл
1995 оны 4 дүгээр сарын 7
ОХУ‑ын Төрийн төв архив

1 2



Улан-Баторская  
железная дорога

Улаанбаатарын  
төмөр зам

XXI зуундXXI век

1
Указ Президента РФ № 622 «О награждении 
медалью “За развитие железных дорог” 
российских железнодорожников, 
работающих в АО “УБЖД”»

4 июня 2009
Архив Президента Российской Федерации

«Улаанбаатар төмөр зам» ХНН‑д ажиллаж 
байгаа оросын төмөр замчдыг «Төмөр 
замын хөгжилд» одонгоор шагнах тухай 
ОХУ‑ын ерөнхийлөгчийн № 622 тоот зарлиг
2009 оны 6 дугаар сарын 4
ОХУ‑ын Ерөнхийлөгчийн архив

2
Указ Президента РФ № 623 «О награждении 
орденом Дружбы монгольских 
железнодорожников, работающих 
в АО “УБЖД”»

4 июня 2009
Архив Президента Российской Федерации

«Улаанбаатар төмөр зам» ХНН‑д ажиллаж 
байгаа монголын төмөр замчдыг 
«Найрамдал» одонгоор шагнах тухай ОХУ‑ын 
ерөнхийлөгчийн № 623 тоот зарлиг өөөөөүүү
2009 оны 6 дугаар сарын 4
ОХУ‑ын Ерөнхийлөгчийн архив

3

Торжественные мероприятия по случаю празднования 60‑летия УБЖД
Министр дорог, транспорта, строительства и градостроительства Монголии Х. Баттулга, 
министр транспорта РФ И. Е. Левитин и Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии 
в РФ Л. Хангай

На торжественном вечере в Улан‑ Баторе

На церемонии начала работ по капитальному ремонту пути на участке Мандал —  Давааны 
УБЖД

Июнь 2009
Фотослужба ОАО «РЖД»

«Улаанбаатар төмөр зам»‑ын 60 жилийн ойг тэмдэглэх баярын үйл ажиллагаа
Монгол Улсын Барилга хот байгуулалт, дэд бүтцийн сайд Х. Баттулга, ОХУ‑ын Тээврийн сайд 
И. Е. Левитин, Монгол Улсаас ОХУ‑д суугаа Онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин сайд Л. Хангай нар 
Монгол‑Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг «Улаанбаатар төмөр зам»‑ын 60 жилийн ойн арга 
хэмжээний үеэр

Улаанбаатарт баярын үйл ажиллагааны үдэш

Улаанбаатар төмөр замын Мандал —  Давааны замын хэсэг дэхь их засварын ажлын нээлт

2009 оны 6 дугаар сар
«Оросын төмөр замууд» нээлттэй хувьцаат нийгэмлэгийн гэрэл зургийн алба

1 2 3



Улан-Баторская  
железная дорога

Улаанбаатарын  
төмөр зам

XXI зуундXXI век

3
Развитие и модернизация перегрузочного 
пункта на железнодорожной станции Улан‑
Батора
2004
Ведомственный архив Управления «Улан‑Баторская 
железная дорога»

Улаанбаатар төмөр замын өртөөний ачих 
буулгах цэгийн хөгжил, шинэчлэл. Гэрэл 
зураг
2004 он
Улаанбаатар төмөр замын төрөлжсөн архив

2
Указ Президента Монголии № 141 
«О присвоении Рашу Раднаабазарын 
звания Героя труда Монголии»
7 октября 2004
На монгольском языке
Национальный архив Монголии. Архив исторических 
документов

«Раднаабазарын Рашд Монгол улсын 
Хөдөлмөрийн баатар цол олгох тухай» 
Монгол улсын ерөнхийлөгчийн № 141 тоот 
зарлиг
2004 оны 10 дугаар сарын 7
Монгол хэлээр

Монгол Улсын Үндэсний төв архив. Түүхийн баримт 
бичгийн архив

4
Новейшие образцы тепловозов «Хоёр 
загал‑01,02», созданных монгольскими 
инженерами‑рационализаторами
Май 2005
Ведомственный архив Управления «Улан‑Баторская 
железная дорога»

Монгол инженер‑ зохион бүтээгчдийн 
бүтээсэн «Хоёр загал —  01, 02» зүтгүүрийн 
шинэ загварууд
2005 оны 5 дугаар сар
Улаанбаатар төмөр замын төрөлжсөн архив

1
Из Поручения Правительства РФ 
№ ЛА‑3517/20 о тарификации грузов, 
перевозимых железнодорожным 
транспортом в Монголию
29 сентября 2003
Государственный архив Российской Федерации

Монголын төмөр замаар тээвэрлэх ачаа 
тээврийн үнэ өртөгийн тухай ОХУ‑ын 
засгийн газрын № ЛА‑3517/20 тоот заавар
2003 оны 9 дүгээр сарын 29
ОХУ‑ын Төрийн төв архив

1 2
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4
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железная дорога

Улаанбаатарын  
төмөр зам

XXI зуундXXI век

2
Модернизация Улан‑Баторской железной 
дороги: установка железнодорожных 
рельсов без швов

2011
Ведомственный архив Управления «Улан‑Баторская 
железная дорога»

Улаанбаатар төмөр замыг шинэчлэх ажил: 
төмөр замын давхаргагүй дан рельс 
суурилуулж байгаа нь
2011 он
Улаанбаатар төмөр замын төрөлжсөн архив

1
Указ Президента РФ № 965 о передаче 
в доверительное управление ОАО «РЖД» 
находящихся в федеральной собственности 
акций АО «УБЖД»

22 августа 2009
Архив Президента Российской Федерации

Орос монголын «Улаанбаатар төмөр зам» 
ХНН дэх төрийн эзэмшлийн хувьцааг 
«Оросын төмөр замууд» нээлттэй хувьцаат 
нийгэмлэгийн итгэлцлийн удирдлагад 
шилжүүлэх тухай ОХУ‑ын ерөнхийлөгчийн 
№ 965 тоот зарлиг
2009 оны 8 дугаар сарын 22
ОХУ‑ын Ерөнхийлөгчийн архив

3

Торжественные мероприятия по случаю 
празднования 65‑летия УБЖД

Поезд дружбы
Почетный караул перед зданием 
железнодорожного вокзала в Улан‑Баторе

Сотрудницы УБЖД

Июнь 2014
Фотослужба ОАО «РЖД»

«Улаанбаатар төмөр зам»‑ын 65 жилийн ойг 
тэмдэглэх баярын үйл ажиллагаа

Найрамдлын галт тэргийг
Хүндэт харуул Улаанбаатар төмөр 
замын буудлын урд

Улаанбаатар төмөр замын ажилчид

2014 оны 6 дугаар сар
«Оросын төмөр замууд» нээлттэй хувьцаат 
нийгэмлэгийн гэрэл зургийн алба

1

2

3



Улан-Баторская  
железная дорога

Улаанбаатарын  
төмөр зам

XXI зуундXXI век

Из соглашения между Министерством 
дорог и транспорта МНР и ОАО «РЖД» 
о стратегическом партнерстве 
по масштабной модернизации 
и расширению железнодорожной сети 
АО «УБЖД»

3 сентября 2014
На русском и монгольском языках

Центральный архив внешних сношений Монголии

Монголын улсын Зам тээврийн яам 
ба «Оросын төмөр замууд» нээлттэй хувьцаат 
нийгэмлэгийн хоорондын «Улаанбаатар 
төмөр зам» ХНН‑ийн төмөр замын сүлжээг 
бүрэн шинэчлэх, өргөжүүлэхэд хамтран 
ажиллах бодлогын тухай хэлэлцээрээс
2014 оны 9 дүгээр сарын 3
Орос монгол хэлээр

Монгол Улсын Гадаад харилцааны төв архив
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2
Встреча на монгольской земле: президент 
ОАО «РЖД» О. В. Белозёров и спикер 
Великого Государственного Хурала 
Монголии Миеэгомбын Энхболд

Сентябрь 2016
Фотослужба ОАО «РЖД»

Монголын нутаг дээрх уулзалт: «Оросын 
төмөр замууд» нээлттэй хувьцаат 
нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч О. В. Белозёров 
болон Монголын УИХ‑ын дарга Миеэгомбын 
Энхболд нар
2016 оны 9 дүгээр сар
«Оросын төмөр замууд» нээлттэй хувьцаат 
нийгэмлэгийн гэрэл зургийн алба

1
Указ Президента РФ № 447 о продлении 
срока действия договора доверительного 
управления ОАО «РЖД» находящихся 
в федеральной собственности акций 
АО «УБЖД»

4 сентября 2015
Архив Президента Российской Федерации

Орос монголын «Улаанбаатар төмөр зам» 
ХНН дэх төрийн эзэмшлийн хувьцаанг 
«Оросын төмөр замууд» нээлттэй хувьцаат 
нийгэмлэгийн итгэлцлийн удирдлагад 
шилжүүлсэн гэрээний хугацааг сунгах тухай 
ОХУ‑ын ерөнхийлөгчийн № 447 тоот зарлиг
2015 оны 9 дүгээр сарын 4
ОХУ‑ын Ерөнхийлөгчийн архив

3
Восточный экономический форум. 
Круглый стол «Россия —  Монголия: место 
встречи Дальний Восток». Президент 
Монголии Халтмагийн Баттулга и помощник 
Президента РФ И. Е. Левитин

Сентябрь 2017
Фотослужба ОАО «РЖД»

Дорно дахины эдийн засгийн чуулган. 
«Орос‑ Монгол: уулзах газар Алс Дорнод» 
дугуй ширээний уулзалт. Монголын улсын 
ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга болон 
ОХУ‑ын ерөнхийлөгчийн туслах 
И. Е. Левитин нар
2017 оны 9 дүгээр сар
«Оросын төмөр замууд» нээлттэй хувьцаат 
нийгэмлэгийн гэрэл зургийн алба

4
XII Международный форум и выставка «Транспорт России». 
Подписание протокола заседания Совета директоров АО «Улан‑
Баторская железная дорога»: министр развития дорог и транспорта 
Монголии Янгугийн Содбаатар и генеральный директор —  
председатель правления ОАО «РЖД» О. В. Белозёров

Ноябрь 2018
Фотослужба ОАО «РЖД»

«Оросын Тээвэр» Олон улсын XII үзэсгэлэн чуулган. «Улаанбаатар 
төмөр зам» ХНН‑ийн захиралуудын зөвлөлийн хурлын протоколд 
гарын үсэг зурж байгаа нь: Монголын Зам тээврийн хөгжлийн 
сайд Янгуугийн Содбаатар болон «Оросын төмөр замууд» нээлттэй 
хувьцаат нийгэмлэгийн ерөнхий захирал, удирдагын тэргүүлэгч 
О. В. Белозёров нар
2018 оны 11 дүгээр сар
«Оросын төмөр замууд» нээлттэй хувьцаат нийгэмлэгийн гэрэл зургийн алба
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Из соглашения между Правительством РФ 
и Правительством Монголии о создании 
благоприятных условий для перевозок 
железнодорожным транспортом 
внешнеторговых грузов

8 июня 2018
На русском и монгольском языках

Архив внешней политики Российской Федерации

Гадаад худалдааны ачаа тээврийг төмөр 
замын тээврээр тээвэрлэхэд таатай 
нөхцлийг бүрдүүлэх тухай ОХУ‑ын 
засгийн газар ба Монголын засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээрээс
2018 оны 6 дугаар сарын 8
Орос монгол хэлээр

ОХУ‑ын Гадаад бодлогын архив
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По монгольской степи: грузовые составы 
УБЖД

13 сентября 2016
Фотослужба ОАО «РЖД»

Монголын тал нутгаар: Улаанбаатарын 
төмөр замын ачааны галт тэрэг
2016 оны 9 дүгээр сарын 13
«Оросын төмөр замууд» нээлттэй хувьцаат 
нийгэмлэгийн гэрэл зургийн алба


