
Балаһааккалар:Балаһааккалар:
1.1. «Арчы түһүлгэтэ» «Арчы түһүлгэтэ»
2.2. «Күнү көрсүү түһүлгэтэ» «Күнү көрсүү түһүлгэтэ»
3.3. «Тунах түһүлгэтэ» «Тунах түһүлгэтэ»
4.4. «Оһуохай түһүлгэтэ» «Оһуохай түһүлгэтэ»
5.5. «Оҕо аймах түһүлгэтэ» «Оҕо аймах түһүлгэтэ»
6.6. «Ырыа-тойук түһүлгэтэ» «Ырыа-тойук түһүлгэтэ»
7.7. «Тойук тоҕойо-Хомус Кырдала  «Тойук тоҕойо-Хомус Кырдала 
түһүлгэ»түһүлгэ»
8.8. «Ытык сир түһүлгэтэ» «Ытык сир түһүлгэтэ»
9.9. «И.С. Свинобоев (Тыыннаахап)  «И.С. Свинобоев (Тыыннаахап) 
аатынан ипподром»аатынан ипподром»
10.10. «Сайылык түһүлгэтэ»  «Сайылык түһүлгэтэ» 
11.11. «Бөҕөстөр түһүлгэлэрэ» «Бөҕөстөр түһүлгэлэрэ»
12.12. «Симэх түһүлгэтэ» «Симэх түһүлгэтэ»
13.13. «Тыйаатыр түһүлгэтэ» «Тыйаатыр түһүлгэтэ»
14.14. «Эдэр ыччат түһүлгэтэ» «Эдэр ыччат түһүлгэтэ»
Алтан сэргэАлтан сэргэ
15.15. «Талба талаан түһүлгэтэ» «Талба талаан түһүлгэтэ»
16.16. «Кудай Бахсы түһүлгэтэ» «Кудай Бахсы түһүлгэтэ»
17.17. «Дьүкээбил түһүлгэтэ» «Дьүкээбил түһүлгэтэ»
18.18. Аар Кудук Чэрчи мас Аар Кудук Чэрчи мас
19.19. Кымыс кырдала Кымыс кырдала
20.20. Киин атыы-эргиэн эрээттэрэ Киин атыы-эргиэн эрээттэрэ
21-1.21-1. Ипподром, атыы-эргиэн  Ипподром, атыы-эргиэн 
эрээттэрэ.эрээттэрэ.
23.23.  «Технопарк» быыстапка.  «Технопарк» быыстапка.
24.24.  «Үс сэргэ түһүлгэтэ»  «Үс сэргэ түһүлгэтэ»
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оптуобустарын оптуобустарын 
сырыыларасырыылара

Автовокзалтан хоҥнор оптуобустар: 
Автовокзал — Циркэ — Сельхозтехникум — Акварель —Кулаковскай аат. култуура дьиэтэ — Банковскай 

— Архыып — ЯКСМК — Якутская — «Столичнай» ырыынак — Кольцевой — Гараастар — Севастопольскай — 
Новопортовской — Гагарин скверэ — «Белое озеро» ырыынак — Полиция 3-с отдела — ГАИ поһа — Таһаҕас 
тиэйэр терминал — Бэкээринэ — "Большая Марха" — Озерная — 1-кы Даачалар — 2-с Даачалар — Коммунальщик 
—Сатал СОТ — Жатай суола — Үс Хатыҥ.

Медкиинтэн хоҥнор оптуобустар:
Медкиин — Гимеин — Тыа хаһаайыстыбатын академията — 

КФЕН — Университет — Аммосов скверэ — Туймаада — Художествен-
най музей — Куорат суута — 2№-дээх оскуола — «Прогресс» маҕаһыын 
– Алмаасэргиэнбаан — Чиряев уул. — Спортивнай оскуола — Кулаковскай 
аат. култуура дьиэтэ — Банковскай — Архыып — ЯКСМК — Якутская — «Столич-
най» ырыынак — Кольцевой — Гараастар — Севастопольскай — Новопортовской 
— Гагарин скверэ— «Белое озеро» ырыынак — Полиция 3-с отдела — ГАИ поһа — 
Таһаҕас тиэйэр терминал — Бэкээринэ — "Большая Марха" — Озернай — 1-кы Даачалар 
— 2-с Даачалар — Коммунальщик — Сатал СОТ — Жатай суола — Үс Хатыҥ.

Бырайыас сыаната – 50 солк.

Бэс ыйын 25 күнүгэр оптуобустар сарсыарда 06.00 чаа-
стан айанныахтара, арыттара – 5 мүнүүтэ. 

21.00 чаас кэннэ түүҥҥү эрэсииминэн сылдьыахтара – 
15-20 мүнүүтэ арыттаах.

Бэс ыйын 26 күнүгэр бүтэһик рейс 21.00 ч. былааннанар.


