
Вже третій рік поспіль я маю чудову можливість 
представляти інтереси мешканців Виноградаря, 
як депутат Київської міської Ради. Для мене це 
велика честь і відповідальність. В цьому випуску 
газети ви можете ознайомитись із результатами 
моєї роботи за 2017 рік.

Робота в моїй громадській приймальні не при-
пиняється і з кожним роком набирає обертів. Що 
являє собою громадська приймальня в очах пе-
ресічного мешканця району? Люди йдуть сюди не 
заради цікавості, вони приходять із назрілими пи-
таннями, із бажанням вирішити проблеми, як за-
гального характеру, так і особистого. Йдуть, щоб 
відчути реальну підтримку і допомогу. 

На жаль, зараз, українці відносяться до політич-
них діячів із пересторогою. Не раз, розчарувавшись 
у народних обранцях, вони не поспішають зверта-
тись до них, не сподіваються на їх підтримку. Деякі 
прямо критикують і висловлюють своє невдоволен-
ня. Деякі взагалі втратили останні крихти віри!  

Перше, що я зробила ставши депутатом –  
це почала руйнувати міфи про депутатську бай-
дужість та відстороненість від людей, інтереси 
яких маю представляти.

Тим більше, робота на окрузі дійсно захоплює. 
Жодну роботу по благоустрою не можна робити 
без ентузіазму. А він не покидає, відколи я отрима-
ла можливість працювати на Виноградарі. А чого 
тільки варта робота із людьми, спілкування з ними! 

Хоча, робота депутата не обмежується лише 
діяльністю на окрузі. Кожен день я намагаюсь 
робити кроки, які б покращили рівень життя 
кожного мешканця району, зробили його про-
живання більш комфортним та благополучним. 
У своїй діяльності дослухаюсь до побажань та 
зауважень самих мешканців, аналізую ситуацію 
разом  із командою однодумців у моїй громадсь-
кій приймальні, а при нагоді, намагаюсь особисто 
перевірити стан об’єктів на ввіреному мені окрузі.

Озираючи у минуле, я  бачу, що мої зусилля не 

були марними. Особливо ті, які я спрямовувала 
на формування довіри між громадянами і депута-
том. Схвальні відгуки, конструктивні пропозиції, 
листи-подяки. Якщо в перший рік кількість звер-
нень до моєї приймальні була мінімальною, то на-
разі ми можемо спостерігати постійну взаємодію 
із мешканцями – вони звертаються до приймаль-
ні щодня, як особисто, так і письмово. Характер 
звернень різноманітний. Не може не радувати, 
що значна кількість людей звертаються не за до-
помогою, а й для того, щоб допомогти нам – взяти 
участь у толоках, допомогти у заходах щодо бла-
гоустрою району тощо. І це свідчить як про висо-
кий рівень довіри, так і про високий рівень ефек-
тивної взаємодії між мешканцями округу і мною, 
як депутатом.

Так, дійсно, роботи з кожним роком більше. 
Але це в  жодному разі не дає мені права скласти 
руки або розслабитись. Адже я відповідальна за 
довіру тисяч киян, які мешкають на моєму окрузі. 
Я не маю права Вас підвести. Якраз Ваша віра і на-
дає мені сил та ентузіазму для подальшої роботи. 
Щиро дякую Вам за підтримку, співпрацю і не-
байдужу позицію. Ви надихаєте на активну діяль-
ність, ваша відкритість дає можливість відчути, 
що робота ведеться в  команді – в тісній взаємодії 
депутата з мешканцями Виноградаря.

Рік щойно розпочався, а ми вже маємо безліч 
планів і ідей щодо покращення стану округу №80 
в цілому та, як наслідок, життя кожного його меш-
канця! З приємними спогадами про здобутки мину-
лого року та з оптимістичним поглядом у майбутнє 
ми впевнено крокуємо вперед – у новий 2018 рік! 

Щиро дякую, всім хто підтримував мене, як 
місцевого депутата, впродовж моєї депутатської 
діяльності!

Тільки спільними зусиллями ми маємо змогу 
зробити наш район взірцем благоустрою і добро-
буту в м. Києві!

500 Громадян 
звернулися до 

громадської приймальні 

150 Надано юридичних 
консультацій 

мешканцям 

320 направлено 
депутатських 

звернень

200 малозабезпечених 
громадян отримали 

матеріальну допомогу через 
депутатський фонд

24 особистих прийомів 
громадян 

105 малозабезпечених 
громадян отримали 

матеріальну допомогу через 
програму Турбота

10 встановлено нових лав 
для відпочинку

13 житлові будинки, де 
замінені вікна

18 встановлено нових сек-
цій поштових скриньок

9 проведено утеплень 
фасадів житлових будинків

6 проведено капітальних 
ремонтів ліфтів

7 встановлено дитячих 
майданчиків

8 проведено ремонт 
асфальтового покриття

2 встановлено нових 
спортивних майданчиків 

6 капітально відремонтовано 
під’їздів та вхідних груп 

3 підготовлено проектів 
рішень

3 проведено капітальних 
ремонтів покрівель

2 проведено капітальних 
ремонтів інженерних мереж

1 модернізовано дошкільний 
навчальний заклад

1 відновлено спортивний 
зал

1 надано статус зеленої 
зони

ВИНОГРАДАР

Шановні сусіди!

Маслова
Наталія Владиславівна

Депутат Київської міської ради VIII скликання

ЗВІТ ЗА 2017 РІК

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:
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Проведення ремонтних робіт житлових будинків та 
прибудинкової території, які знаходяться на окрузі

 ☑ просп. Свободи, 3
 ☑ просп. Свободи, 5
 ☑ просп. Правди, 62 А
 ☑ просп. Правди, 64

 ☑ просп. Правди, 68 Б
 ☑ просп. Правди, 70 А
 ☑ просп. В. Порика, 3 А

 ☑ просп. Свободи, 17
 ☑ просп. Свободи, 15/1
 ☑ просп. Правди, 37 Б (Під. №1)
 ☑ просп. Правди, 68 Б
 ☑ просп. Правди, 68 В
 ☑ просп. Правди, 70 Б
 ☑ просп. Правди, 70 А
 ☑ просп. Г. Гонгадзе, 32 В
 ☑ просп. В. Порика, 11 А (Під.№2)

 ☑ просп. Свободи, 2  ☑ просп. Свободи, 5  ☑ просп.Правди, 70-76

 ☑ просп. Гонгадзе, 32 З
 ☑ просп, Правди, 37 А
 ☑ просп. Правди, 37 Б

 ☑ просп. Правди, 68
 ☑ просп. Правди, 72
 ☑ просп. Правди, 72

 ☑ просп. Порика, 12
 ☑ просп. Свободи, 1/60 
 ☑ просп. Свободи, 3

 ☑ просп. Правди, 62 Б

ПРОВЕДЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ 
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ: 

 ☑ просп. В. Порика, 3, 3 А
 ☑ вул. Світлицького, 33-35 Б
 ☑ просп. Порика, 5, 7 А, 9, 11в
 ☑ просп. Порика, 11, 11 А, 11 Б
 ☑ просп. В. Порика, 15
 ☑ просп. В. Порика, 12, 14, 14 А

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН, ЗАМІНА ЛІФТІВ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ НОВИХ ПОШТОВИХ СКРИНЬОК

ПРОВЕДЕННЯ ЗАМІНИ ВІКОН У ПІД’ЇЗДАХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 

УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ 

ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ 

ПРОВЕДЕННЯ ТОЛОК

 ☑ просп. Г. Гонгадзе, 32 В - Street Workout
 ☑ просп. В. Порика, 15 А - Street Workout
 ☑ просп. Свободи, 2
 ☑ просп.Свободи, 5
 ☑ просп.Свободи, 1/60 А
 ☑ просп. В. Порика, 14 Б
 ☑ просп. Правди, 62 Б
 ☑ просп. Правди, 74
 ☑ просп. Свободи, 1 А (між 5 та 6 під’їздами)
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 ➢ Травень 2017 – День Матері - «Мамо, я тебе люблю!» 
Участь у акції взяло близько 2 000 учасників. Жителі та гості міста могли заповнити 
листівку з привітаннями своїй матусі, а активісти розіслали їх поштою. В такий спосіб 
ми нагадали про важливість цінувати своїх матусь та приділяти їм увагу, в тому числі 
використовуючи старі добрі листівки, а не тільки засоби електронного зв’язку.

Наталія Маслова - Голова Жіночого крила 
Територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» у м.Києві

ОКРІМ РОБОТИ НА КОРИСТЬ ОКРУГА ТА МІСТА, НАТАЛІЯ ВЛАДИСЛАВІВНА ПРИСВЯТИЛА СЕБЕ ЗМІЦНЕННЮ 
РОЛІ ЖІНКИ У ПОЛІТИЦІ ТА У СУСПІЛЬСТВІ ВЦІЛОМУ, ОЧОЛИВ З 2016 РОКУ ЖІНОЧЕ КРИЛО ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» У М. КИЄВІ. Є ІНІЦІАТОРОМ ТА ОРГАНІЗАТОРОМ 
ЗАХОДІВ:

 ➢ Перший Київський Благодійний аукціон до Дня Святого Миколая для Київського 
міського Будинку Дитини імені М.М. Городецького  (2016 р.) на закупівлю програмно-
апаратного комплексу Інтерактивний метроном (лоти - особисті речі відомих українців, 
художні вироби людей з обмеженими можливостями, вироби ручної роботи до 
Новорічних та Різдвяних свят).

 ➢ Березень 2017 – Київський міський турнір з шахів серед 
дівчат «Міс Інтелектуальність» 100 учасниць – мета 
показати, що жінки в Україні не тількі вродливі, а й 
дуже розумні.

 ➢ Квітень 2017. Майстер-
клас з техніки 
малювання «Акватіпія» 
у спеціалізованій Школі-
Інтернаті №8.

 ➢ Семінари у школах 
для 9-11 класів «Роль 
жінки у політиці та 
суспільстві» більш 
ніж 150 учасників.

 ➢ День захисту дітей - «Родинні читання».
Депутатки Київради разом з маленькими зірками читали українські народні 
казки за ролями. Завдяки такому маленькому родинному театру ми нагадали про 
найважливіше – діти це наше майбутнє і ми маємо дарувати ім свою увагу, передавати 
традиції та надихати на творчість та добрі справи.

 ➢ Проведення семінарів з 
політичної участі жінок 
та гендерної рівності на 
різноманітних форумах.

 ➢ 19 грудня 2017р. - Другий Київський Благодійний Аукціон 
до Дня Святого Миколая. Зібрали кошти на закупівлю 
фібробронхоскопу для дитячого відділення Національного 
інституту раку.
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КОМУНАЛЬНІ СЛУЖБИ
КП "Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Подільського району
вул. Хорива, 36. тел. 425-21-35
Єдина диспетчерська служба 
Подільського району          тел. 290-90-70
Дільниця №4
пр-т Г. Гонгадзе, 7-А. тел. 434-40-55 (33)
Центр обслуговування клієнтів Київгаз
вул. Білицька, 45. моб. (067) 239-30-93
Центр обслуговування клієнтів Київенерго
пр-т Свободи, 2-В. тел. 202-15-88
Гаряча лінія з питань житлово-комуна-
льного господарства.                     
тел. 15-57
Аварійна служба "Київводоканал" 
тел. 15-81
Аварійна служба "Київенерго"   
тел. 15-88

ПОЛІКЛІНІКИ ТА МЕДИЧНІ УСТАНОВИ
Центральна районна поліклініка №4
вул. Мостицька, 9. тел. 460-26-83
Центральна районна поліклініка №2
пр-т Свободи, 22. тел. 434-57-77
Дитяча поліклініка №2
пр-т Правди, 64-А. тел. 434-75-28
Дитяча поліклініка №4
пр-т Свободи, 22. тел. 434-70-66
Пологовий будинок №2
вул. Мостицька, 11. тел. 432-85-71
Пункт невідкладної медичної допомоги
пр-т Свободи, 22. тел. 434-33-63
вул. Мостицька, 9. тел. 460-09-42
Пункт дитячої невідкладної медичної 
допомоги 
пр-т Правди, 64-А. тел. 433-45-66

ОСВІТНІ ЗАКЛАДИ
ЗНЗ №242
пр-т Правди, 64-Г. тел. 433-57-95
Навчально-реабілітаційний центр №6
вул. Світлицького 31/7. тел. 434-57-66
Музична школа №12
вул. Межова, 25. тел. 434-55-10
Хореографічна школа №1
пр-т В. Порика, 3-А. тел. 434-80-88
Школа-дитячий садок №25 "Первоцвіт"
пр-т В. Порика, 14-А. тел. 434-88-01
ДНЗ №763
пр-т В. Порика, 3-Б. тел. 434-57-80
ДНЗ №777
пр-т Свободи, 2-Б. тел. 434-30-85
ДНЗ №803 "Ладусі"
пр-т В. Порика, 14-В. тел. 433-85-68
ДНЗ №695 "Дивоцвіт"
пр-т Свободи, 3-А. тел. 433-14-17

СОЦІАЛЬНІ УСТАНОВИ
Відділення соціальної допомоги 
Подільського району "Вітряні гори"
вул. Галицька, 7-13. тел. 462-03-79
Відділення соціальної допомоги 
Подільського району "Побутові послуги"
вул. О. Бестужева, 32. тел. 433-42-40
Центр соціальних служб для молоді 
Подільського району
вул. Мостицька, 20. тел. 460-99-64
14-та державна нотаріальна контора 
Подільського району
пр-т Правди, 33. тел. 460-71-14

БІБЛІОТЕКИ
Бібліотека для дітей № 123
пр-т Свободи, 2-В. тел. 462-03-03
Бібліотека Дружби народів
пр-т Свободи, 15/1. тел. 434-30-22

ГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯ
Подільське районне товариство 
інвалідів "Єдність"
вул. Світлицького, 28-В, літ. Б
тел. 434-87-37, (067) 943-65-16
Рада ветеранів Подільського району
вул. Галицька, 13. тел.  60-01-17
Фонд допомоги інвалідам Чорнобиля  
Подільського району
вул. Мостицька, 20. тел. (067) 978-70-54
Київська ТПО №3 УТОС
вул. Автозаводська, 5-А. тел. (097)587-92-72
Союз багатодітних сімей 
Подільського району
пр-т Свободи, 10. тел. 460-83-64, 434-12-53

СПОРТИВНІ КЛУБИ
Спорт-клуб Чемпіон
вул. Світлицького, 35-Б. тел. 434-41-25

З 28 березня до 1 квітня Наталія Маслова, 
депутат Київради, Голова Жіночого крила Те-
риторіальної організації партії «Блок Петра По-
рошенка «Солідарність» в м. Києві взяла участь 
у пленарній сесії конгресу Європейської Народ-
ної Партії (European People’s Party), де були при-
сутні лідери з 40 європейських країн.

Під час Конгресу Наталія Маслова зустрілася 
з президентом Жіночого крила Європейської 
Народної Партії «EPP Woman» Доріс Пак та от-
римала запевнення у підтримці діяльності та ро-
звитку Жіночого крила «БПП «Солідарність».

«Питання участі жінок у політиці та бізнесі 
є актуальними на міжнародному рівні, і над їх 
вирішенням працюють політики найвищого 
рівня. Це ми ще раз побачили сьогодні на Кон-
гресі ЄНП – участі жінок у політиці присвячено 
окремий блок у програмі Конгресу. У своєму 
виступі Доріс Пак нагадала, що сьогодні навіть 
у найрозвиненіших європейських країнах все 
ще існують стереотипні уявлення про жінок, їх 
оцінюють нижче за чоловіків на ринку праці. 

Заохочення жінок до саморозвитку та саморе-
алізації, їх підтримка у політиці та бізнесі, за-
безпечення рівних можливостей для чоловіків 
і жінок – це нагальні потреби та завдання, які 
можна виконати лише об’єднаними зусиллями. 
І в цьому ми маємо підтримку наших міжнарод-
них партнерів», – відзначила депутат Київради 
Наталія Маслова.

Також відбулась зустріч Наталії Маслової з 
Президентом України Петром Порошенком. 
Петро Олексійович відзначив потребу й надалі 
поглиблювати зв’язки з міжнародними партне-
рами як на рівні Партії, так і на рівні Жіночого 
крила. 

 «Партія «БПП «Солідарність» має багато 
механізмів для залучення та навчання жінок 
для участі у політиці. Завдяки нашим міжна-
родним партнерам ми можемо організовувати 
навчання на курсах за кордоном. В минулому 
році я проходила навчання по курсу «Жінки та 
політичний вплив», організованому Інститутом 
Роберта Шумана в Будапешті. Ці можливості є 
доступними для кожного, їх можуть використо-
вувати і студенти і молоді амбіційні люди, яким 
не байдуже майбутнє нашої країни і які хочуть 
збудувати гідне власне життя і кар’єру. Для цьо-
го необхідно набути членства в Партії та бра-
ти участь у діяльності Жіночого крила. Хочу 
наголосити, що діяльність Жіночого крила не 
обмежується питаннями жінок, як це прийнято 
вважати. Діяльність Жіночого крила спрямова-
на на забезпечення рівних та комфортних умов 
для чоловіків та жінок, та подолання стерео-

типних уявлень про їх ролі у суспільстві. Отже, 
членами Жіночого крила можуть бути та вже є і 
чоловіки», – відзначила Наталія Маслова.

«Керуючись успішним досвідом провід-
них політиків Партії «Блок Петра Порошен-
ка «Солідарність» та історіями їх особистого 
та професійного розвитку в партійній струк-
турі, можна  впевнено сказати, що можливість 
приєднатись до когорти відомих політичних 
діячів і принести свій вклад в діяльність про-
фесійного та злагодженого колективу - є у кож-
ного українця, який виявить бажання стати 
членом нашої команди.

Зараз Партія створює усі необхідні умови для 
українців, надаючи можливість не залишатись 
осторонь від важливих політичних подій нашої 
держави, а також допомагає  реалізувати свої 
власні амбіції, потенціал та долучитися до фор-
мування політичного майбутнього України» - 
підсумувала голова Жіночого крила ТОП «Блок 
Петра Порошенка «Солідарність» у м. Києві.

В рамках гуманітарного проекту «Янгол в 
серці» вже майже рік у м. Києві триває збір 
допомоги родинам, які опинились в складних 
життєвих обставинах через проведення антите-
рористичної операції на сході України. Ініціа-
тором старту даної акції у столиці була голова 
Жіночого крила Територіальної організації 
партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» 
в м. Києві, депутат Київської міської ради На-
талія Маслова. Наразі у кожному районі міста, 
на базі громадських приймалень депутатів та 
районних партійних організацій, відкриті пун-
кти збору.  Перший гуманітарний вантаж вже 
був відправлений у грудні минулого року до 
Мангушського району Донецької області та ва-
жив понад 600 кг. 

Дякуємо кожному, хто не залишився осто-
ронь і приєднався до цього благодійного про-
екту. Хочеться наголосити на відповідальному 
і сумлінному ставленні киян до цієї допомоги: 
речі передавали в гарному, охайному вигляді, 
зазвичай випрані, а в деяких випадках, навіть 
попрасовані. Значна частина речей взагалі була 
новою – придбаною спеціально для цієї акції.  
Було видно, що люди, які долучились до бла-
годійності  від щирого серця намагалися допо-
могти і, відповідно, не просто передати певні 
речі, а  разом із ними подарувати частинку сво-
го серця, проявити свою турботу і підтримку.  

За словами ініціатора акції, Наталії Масло-
вої - «Остання відправка відбулась близько 
2-х місяців тому, а вже сьогодні ми готові від-
правляти нову, майже втричі більшу поперед-
ньої,  допомогу в смт Мангуш.  Це і дорослий 
та дитячий одяг і взуття, іграшки, книжки, речі 

особистої гігієни тощо. Ця допомога вкрай не-
обхідна для переселенців, які, із-за нескінчен-
них бойових дій та небезпеки,  вимушені були 

покинути власні домівки на тимчасово  підкон-
трольних бойовикам територіях, і переїхати на  
проукраїнські території Донецької області, де їм 
вже нічого не загрожує. Переїжджаючи, люди 
не мали можливості забрати усі речі – лише 
найнеобхідніше. Тому потреба у тих чи інших 

речах виникає постійно, особливо у  побутових. 
А фінансові можливості, зазвичай, у переселен-
ців також, на жаль, обмежені». Тому безстроко-

ва благодійна акція «Янгол в серці» залишається 
актуальною і досі, а  завдяки членам Жіночого 
крила і киянам, які активно приймають у ній 
участь, щодня набирає все більших обертів. Про 
неї дізнається велика кількість людей, число ба-
жаючих допомогти зростає щодня.

«Неймовірно пишаємось українцями, які пе-
реймаються проблемами побратимів із східних 
регіонів, що опинилися у скрутному становищі! 
Можливо, хтось зауважить, що мешканці До-
нецької та Луганської областей мають набага-
то більше проблем, які потребують вирішення  
– це дійсно так – проблем, на жаль вистачає, і 
вони не закінчяться доти, доки на Донбасі не 
наступить мир (на що ми дуже очікуємо в най-
ближчому майбутньому!) При усьому бажанні, 
прості пересічні українці не мають можливості 
та ресурсів вирішити такі вагомі  проблеми пе-
реселенців, як то соціально-правові, юридичні 
тощо. Але, як показали перші результати про-
ведення акції «Янгол в серці» та вдячні відгуки 
від мешканців смт Мангуш, наша допомога, 
все ж таки, дуже необхідна саме в тих умовах, 
в яких опинилися переселенці зараз. Адже ма-
ючи необхідні повсякденні речі, мешканці Схо-
ду, можуть не перейматися цими побутовими 
проблемами, а сконцентруватися на вирішенні 
нагальних, які вирішуються на рівні органів 
влади. Щиро дякуємо, кияни, за вашу небайду-
жу позицію, за доброту та співпереживання і 
сподіваємось на вашу подальшу активну участь 
і підтримку!» - підсумувала депутат КМР На-
талія Маслова.

Благодійна акція «Янгол в серці» триває!

Участь у пленарній сесії конгресу Європейської Народної 
Партії та у засіданні Ради Студентської організації ЄНП.

Депутатські 
канікули в АТО

У липні, поки всі були у відпустках, депу-
тат 80-го округу, Наталія Маслова, вирішила 
теж влаштувати собі канікули але не звичай-
ні – «депутатські канікули». Наталія Маслова 
відправилась із деякими народними обран-
цями на Схід нашої держави, до зони АТО. 
Не одноразово, протягом останніх 2-х років, 
Наталія Владиславівна передає гуманітарну 
допомогу для переселенців, які опинились у 
скрутних життєвих обставинах. Але на цей 
раз вона вирішила особисто подивитись, як 
живуть люди у прифронтових територіях. 

«Я не можу стояти осторонь і просто 
нарікати на війну в країні. Вважаю, що кожен 
має зробити все, що в його силах, щоб війна 
закінчилась якнайшвидше і виключно нашою 
повною перемогою» - зазначає депутат.

У своїй подорожі депутати відвідали Дьомі-
но-Олександрівку (крайня точка Луганщини, 
на кордоні з Росією – Н.Маслова) звернув-
ши увагу на основні преми такі як: погане 
транспортне сполучення, проблеми з розме-
жуванням території, обмежена кількість пра-
цюючих пунктів перетину кордону; Мілове 
(територія на кордоні з Росією – Н.Маслова) 
не демаркована територія без кордонів – з 
права територія України, зліва – Росії та усі 
контрольно пропускні пункти між Україною 
та Росією, де основним питанням, яке підій-
малось було - про спрощений режим перети-
ну кордону. І від кого? Від росіян («Казали, 
що в Україні краще! І тут їх родичи і сім’ї – 
Н.Маслова)!

Корисні телефони нашого округу

Громадська приймальня Наталії Маслової: просп. Правди, 33, тел.+38 (044) 228-06-80, моб.+38 (073) 438-23-63


