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ЖАП ЙОГЫН

Марий Элыште илыше-влак инвестироватлаш тунемме урокым яра 
налын кертыт.

Инвестиций грамот шотышто он-
лайн-тунеммашын (вебинарын) 

«Грамотан инвестор» шошымсо сес-
сийже 17 февраль гыч 21 май марте 
Россий мучко эрта. Проект кугурак 
ийготан е‰ ден студент-влаклан тем-
лалтеш. Занятийын онлайн йєн дене 
эртымыжлан ынде тунем шумо гын, 
тушко тўшканат (вузышто але орга-
низацийыште), шкетынат (мє‰гыштє) 
ушнаш лиеш.

Занятийыш ушнышо-влак инве-
стироватлыме негыз да ойыртем 
дене палыме лийыт, финанс йєным 
та‰астараш, ойырен налаш да шке 
корным палемдаш тунемыт. Тыгодым 
шке шонен пыштымыштлан да кумыл 
йодмыштлан э‰ертат, векат.

Тушко ушнымо нерген уверым да 
расписанийым http://dni-fg.ru/wiw 
сайтыште муаш лиеш.

«Кє инвестироватлыме кўшеш 

ешартыш доходым налме нерген 
шонкала, лач тугай-влаклан тиде про-
ект пайдале. Тў‰алше инвестор-влак 
онлайн-урок жапыште инвестиций 
рынкыште шкем лўдде кучаш, лўдык- 
шым чын аклаш да, инфляций ден 
моло азапым шотыш налын, шке фи-
нанс планым чо‰аш тунемыт», – па-
лемден Россий банкын Юл-Виче тў‰ 
управленийжын Марий Эл Респуб- 
ликысе отделенийжым – Националь-
ный банкым вуйлатыше Александр 
Волков.

Александр Волков тыгак «Кугурак 
ийготан-влаклан финанс грамот» про-
грамме почеш онлайн-вебинарыште 
яра участвоватлаш лийме нерген 
ушештарен. Школышто тунемше-вла-
кланат йўлаш пурышо онлайн-урок 
эртаралтеш, тушко 24 апрель марте 
ушнаш лиеш.

Ю.ИСАКОВ

Инвестиций Суд зал гыч

Моштен пыштет – пайдам налат

«Рўдє да Юл кундем Россеть Мариэнерго» филиа-
лыште кодшо ийын энергийым перегыме да тудын пай-
далыкшым нєлталме программым шуктен толмым ик-
тешлыме.

Тидын пайдаже 1,378 
миллион киловатт-ша-

гатыш шуын. Тушечын 570,98 
тўжем киловатт-шагатше 
йоммашым иземдыме (кок 
трансформаторан подстан-
цийлаште изирак куат дене 
ыштыме годым иктыжым 
йєртен, энергийым шеледен 
колтышо сетьлаште куатым 
сезонлан келшышын тєрлен), 
282,33 тўжем киловатт-ша-
гатше технический меропри-
ятийым шуктымо (кугу куат 
дене ыштыше линийлаште 
воштырым кўжгўрак дене, а 
чара воштырым изолироват-
лыме дене, тыглай трансфор-
маторым энергийым перегы-
ше дене вашталтен), 122,94 
тўжем киловатт-шагатше 
электровийым автоматиче-
ски шотлаш тў‰алме кўшеш 
аныклалтыныт.

Филиалыште тыгак 233,85 
тўжем киловатт-шагатым 
озанлык кўлешлыклан кучылт- 

мым иземдыме дене пере-
гыме. Тыгай кўлешлыклан 
электровийым кучылтмаш 
ончылийысе деч 513,82 тўжем 
киловатт-шагатлан иземын. 
Тылеч посна филиалыште по-
требитель ден предприятий 
пашае‰-влак коклаште энер-
гийым перегаш таратен шо-
гымо паша шукталтеш.

«Рўдє да Юл кундем Рос-
сеть Мариэнерго» дирек-
торын сомылжым шуктышо 
Сергей Хлусов палемден: 
«Филиалыште энергийым пе-
регымылан да тудын пайда-
лыкшым нєлталмылан кугу 
тўткыш ойыралтеш. Тидыже 
мыланна электровий йоммым 
да производство кўлешлык- 
лан кучылтмо энергоресур-
сым ий еда иземден толаш 
полша». Тыге, ик могырым, 
энергий аныклалтеш, а вес 
могырым, потребитель-вла-
клан энергийым ситарыме 
ўшанлык кушкеш.

«Рўдє да Юл кундем Россетьлан» вуйын шогышо «Рўдє 
Россетьын» генеральный директоржо Игорь Маковский 
Москваште «Росатом» кугыжаныш корпораций гене-
ральный директорын икымше алмаштышыже – Вия‰ме 
да тўнямбал бизнес шотышто блокын директоржо Ки-
рилл Комаров дене вашлийын.

Энергокомпаний-влакын 
тў‰ аналитике рўде-

рыштышт лийме годым Игорь 
Маковский энергосеть ком-
плексым оперативно-техниче-
ски виктарыме инноваций раз-
работко дене палдарен. Тудын 
негызшылан шкенан элыште 
ыштыме СК-11 платформым 
налме, тудо иканаште 20 реги-
онышто электросеть комплек-
сым онлайн режимыште эске-
рен да виктарен шогаш йєным 
пуа. Системе сетьым викта-
рыме кўкшє технологиян рўдер 
ден олаласе диспетчер пункт-
лаште кучылталтеш. Энерго-
компаний-влакын авалтыме 
регионлаште 2019 ий годсек 
16 тыгай объектым почмо, ти-
дын шотыштак Курскышто –  
регионла кокласе сетьым вик-
тарыме рўдерым (тыгайже 
Россий энергетикыште икым-
ше манаш лиеш).

Тыгак Кирилл Комаровым 
электровийым погыстарыме 
системым кучылтмын икым-
ше лектышыж дене палда-
рыме. Кок тыгай проектым 
2019 ийыште Белгород ден 

Мо кўшеш  
аныклыме?

Сетьым эскераш  
да виктараш

Ончыгече, 24 февральыште, Нижний Новгород оласе Нижегород-
ский районный суд Марий Элын ончычсо вуйлатышыже Леонид 
Маркеловым поснак кугу взяткым налмыжлан, должностной полно-
мочий дене утыждене пайдаланымыжлан да оружийым закон дене 
келшыдымын аралымыжлан титаканлан шотлен да 13 ийлан эрык 
деч посна кодаш пунчалым луктын, палдара ТАСС.

Возенна ыле: прокурор Леонид 
Маркеловым 17 ийлан пе‰гы-

де режиман колонийыш колташ, 235 
миллион утла те‰ге штрафым тўлык- 
таш да кум ий жапыште вуйлатыше 
должностьышто пашам ышташ пра-
ва деч посна кодаш темлен.

Кодшо кечылаште пале лийын: 
суд эрык деч посна кодышаш жа-
пым 4 ийлан иземден да 13 ийым 
палемден. Пунчал дене келшышын, 
республикын ончычсо вуйлатышы-
же пе‰гыде режиман колонийыште 
шинчаш тў‰алеш. Четлык коклашке 
петырымылан тений апрельыште 4 
ий лиеш. Тиде жап палемдыме срок 
гыч кора‰далтеш, сандене Леонид 
Маркеловлан шуркалыше кўртньы-
воштыр коклаште шинчашыже 9 ий 

утларак веле кодеш. Тыгак тудлан 
235 миллионат 280 тўжем те‰ге 
штрафым тўлыктат.

Палдарыме семын ойлаш гын, 
приговорын кугытшо 400 утла 
лаштык погынен. Тиде амал дене 
тудым суд арня лудын.

«Регион 12» телекомпанийын он-
чычсо генеральный директоржо 
Наталия Кожановам суд 8 ийлан, 
Марий Элын ончычсо ялозанлык ми-
нистрже Ираида Долгушевам 3 ият 
6 тылзылан эрык деч посна кодаш 
пунчалым луктын.

«Акашевский» сурткайык фа-
брикын директоржо Николай Кри-
ваш гын следствий деч алят тугак 
шылын ила.

Л.КАМАЛЕТДИНОВА

13 ийлан шынденыт

Ю.ИСАКОВ ямдылен

Энергетике

Владимир областьлаште 
илышыш пуртымо. 2021 
ийыште икымше квартал 
мучаш марте энергоком-
паний-влакын авалтыме ре-
гионлаште 28 тыгай иннова-
ций погыстарышым шындаш 
палемдыме. Игорь Маков-
скийын ойлымыж почеш, у 
системе электровийым пуы-
мо ўшанлыкым да тудын ка-
чествыжым саемдаш, эн он-
чычак социально кўлешан 
объектлаште тидым ышташ 
полша. А ончыкыжо нелы-
рак участкылаште потреби-
тель-влакым посна обслужи-
ватлаш йєным пуа.

«Росатом» кугыжаныш кор-
порацийын генеральный ди-
ректоржо «Рўдє Россеть» ден 
«Рўдє да Юл кундем Рос-

сетьын» оперативно-техно-
логический комплексыштын 
йєнжє дене палдарымылан 
тауштен да ончыл техноло-
гийым шы‰дарымылан кўкшє 
акым пуэн.


