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ВСЕ, ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ
ПРО ЖИТЛОВІ СУБСИДІЇ

НОВИНИ РАЙОНУ

СВЯТО ПЕРШОГО
ДЗВОНИКА
У ШКОЛАХ
ВОСКРЕСЕНКИ

Постійне зростання цін на енергоносії та комунальні тарифи призводить до того, що дедалі більше
українських сімей потребують допомоги з оплати за житло та комунальні послуги і змушені звертатися за отриманням житлових субсидій.

1 вересня – завжди по особливому радісний і хвилюючий день для
тих, хто йде до школи. Адже саме
там, у школі, починається захоплююча подорож школярів, а особливо
першокласників, до цікавого світу
знань і нових досягнень.

Що ж таке житлова субсидія?
Житлова субсидія – це щомісячна адресна безготівкова допомога
сім’ям, що надається за рахунок коштів державного бюджету України
для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг. Субсидія призначається одному з членів
домогосподарства, на якого відкрито
особовий рахунок за місцем реєстрації
(уповноважений член сім’ї) за наявності
різниці між розміром плати за житло та
житлово-комунальні послуги у межах
соціальної норми житла та соціальних
нормативів користування житлово-комунальними послугами з урахуванням
пільг і обсягом визначеного Кабінетом
Міністрів України обов’язкового відсотка платежу, виходячи з середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Щоб привітати шкільну та батьківську громаду Дніпровського району зі
святом Першого дзвоника, громадський діяч і співзасновник Благодійного фонду «Дніпровська сила»
Тарас Криворучко 1 вересня завітав
до трьох шкіл Дніпровського району: №№ 4, 158 та 201.

Що включає в себе
сукупний дохід сім’ї?
До сукупного доходу сім’ї включаються нараховані:
1) пенсія;
2) заробітна плата;
3) грошове забезпечення;
4) стипендія;
5) соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини,
виплата якої здійснюється одноразово,
частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно
до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій
незалежно від форми власності);

Благодійний фонд «Дніпровська
сила» подарував першокласникам
учнівські набори, які будуть корисними дітям і під час навчання, і під
час творчих занять.
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«Мені дуже приємно привітати вчителів, учнів та батьків із Днем знань.
Адже всі ми постійно відкриваємо
в житті щось нове, незалежно від
того, скільки нам років. Головне
мріяти і прагнути до втілення своїх
мрій у життя, бути наполегливим,
вірити у власні сили і ніколи не опускати рук. Хочу побажати нашим
школярам вдалого та успішного навчального року, численних приємних вражень і яскравих відкриттів»,
- зазначив Тарас Криворучко, вітаючи всіх зі святом.

6) доходи від підприємницької
діяльності.
Для працездатних осіб, у яких
відсутні доходи (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у
загальноосвітніх, вищих навчальних
закладах, осіб, призваних на строкову військову службу), та фізичних
осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи,
до сукупного доходу за кожен місяць
враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на відповідний місяць.
Для фізичних осіб-підприємців, які
обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, до сукупного доходу
за кожен місяць враховується дохід
на рівні двох прожиткових мінімумів,
установлених для працездатних осіб,
для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку
третьої групи, – трьох прожиткових
мінімумів, установлених для працездатних осіб.
Що потрібно
для отримання субсидії?
За бажанням сім’ї, для розрахунку
житлової субсидії може братися дохід
за період з 01.01.2014 по 31.12.2014
або за останні 3 місяці до місяця звернення за призначенням житлової
субсидії. У першому випадку уповноважений представник сім’ї надає до
Управлінь праці та соціального за-

хисту населення виключно заяву та
декларацію про доходи та витрати
сім’ї за встановленими формами. У
другому – до заяви та декларації додає довідки про доходи, отримані за
останні 3 місяці до місяця звернення.
Уповноважені члени сім’ї можуть подавати зазначені документи до Управлінь праці та соціального захисту населення особисто або надсилати поштою.
При особистому зверненні пред’являється паспорт або інший документ,
що посвідчує особу громадянина, та надаються вищезазначені документи.
Інші відомості, що необхідні для
призначення житлових субсидій,
Управління отримують за запитами від
відповідних організацій та установ.
Куди звернутися
за призначенням субсидії?
За отриманням субсидії громадяни звертаються до Управління праці і
соціального захисту населення за місцем реєстрації.
Контакти Управління праці
та соціального захисту населення
Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації:
вул. Курнатовського, 7а, корпус 1,
телефони:
(044) 510-78-61, 512-08-07.
Порядок розрахунку
житлової субсидії
Управліннями розраховується середньомісячний дохід сім’ї шляхом
Продовження на стор.2. >>>
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Тарас
Криворучко:

ПЕРШ ЗА ВСЕ ВОСКРЕСЕНКА

− Відомо, що Ви активно займаєтесь громадсько-політичною діяльністю. Ви є засновником благодійного фонду «Дніпровська сила». Як
виникла ідея його створення? Чим
саме займається Ваш благодійний
фонд?
− З початку бойових дій на сході
України я допомагав нашим бійцям
як приватна особа. Досить швидко
виявилося, що багато моїх друзів і
знайомих теж готові долучитися до
цієї благородної місії. Так ми самоорганізувалися в благодійний фонд, який
на сьогодні допомагає не лише нашим
бійцям і населенню в зоні АТО, а й здійснює чимало добрих справ у нашому
рідному Дніпровському районі.

Тарас Криворучко народився 1 травня 1973 року.
Три вищі освіти: закінчив Київський національний університет імені Т.Шевченка, Національний університет «Києво-Могилянська Академія» та Національний авіаційний університет за спеціальностями журналістика та
міжнародна економіка. Магістр державного управління.
Має 20-річний досвід керівної роботи як у міжнародних, так і державних
компаніях.
Обирався депутатом Дніпровської районної у місті Києві ради (2006-2010рр.),
виконував обов’язки заступника голови Дніпровської райдержадміністрації.
Нагороджений подяками Київського міського голови та голови Дніпровської
районної в місті Києві ради за вагомий внесок у соціально-економічний та
культурний розвиток столиці.
Одружений, виховує двох дітей.

− Тарасе Григоровичу, розкажіть
про свій життєвий шлях.
− Дорослішати довелося рано – у
трирічному віці я втратив матір. Батько так і не одружився, присвятивши
себе моєму вихованню, а роль мами
взяла на себе бабуся. Пригадую, у нас
часто були гості, батько мав багато
друзів, широке коло спілкування, був
дуже діяльним, завжди як міг допомагав людям, і ми також відчували підтримку у важкі хвилини. Тому поняття
сім’ї, дружби, взаємодопомоги для
мене мають особливе значення.
Ще у студентські роки, в гарячі 90ті, я працював репортером «Вечірнього Києва» та «Молодої Гвардії», висвіт-

люючи гострі соціальні та економічні
питання. Паралельно організовував
студентські наукові дослідження у
новоствореній Києво-Могилянській
Академії.
З кінця дев’яностих – на керівних
посадах у міжнародних компаніях,
зокрема займався залучення іноземних інвестицій у розвиток української
економіки.
У 2006-2010 роках був обраний
депутатом Дніпровської райради, виконував обов’язки заступника голови
райдержадміністрації. Після ліквідації
у Києві районних рад, знову повернувся до роботи у реальному секторі
економіки.

− До речі, щодо нашого району. Які
проблеми, на Вашу думку, є найважливишіми?
− Перш за все, скажу про Воскресенку, на вирішенні проблем якої я концентрую свої зусилля. Найголовніша
проблема – це застарілий житловий
фонд. Переважна більшість будинків
– так звані «хрущовки» 60-х років забудови, та й дев’ятиповерхівки, зведені у 70-х, не в кращому стані.
Діряві покрівлі, тріщини в будинках, обшарпані парадні та сходи, іржаві
труби водопостачання та каналізації,
занедбані двори, дитячі і спортивні
майданчики – ось основні проблеми
нашого мікрорайону, накопичені навіть не роками, а десятиліттями.

має опікуватися депутат міськради від
нашого мікрорайону і постійно звітувати нам про свою роботу.
Проте, незважаючи на труднощі,
сьогодні завдяки самоорганізації воскресенців, які вболівають за свій район,
з допомогою моїх однодумців і колег по
благодійному фонду та за підтримки місцевого осередку партії «Солідарність»
ми щоденно допомагаємо мешканцям
Воскресенки у вирішенні різноманітних питань: житлово-комунального господарства, соціальної сфери, надаємо
безкоштовні юридичні консультації, допомогу в оформленні субсидій, їх перерахунку та багато інших.
Приміром, тільки з початку вересня за нашої ініціативи відновлено
асфальтне покриття міжбудинкових
проїздів по вулиці Запорожця від
бульвару Перова, 26 до вулиці Курнатовського, проведена дезінсекція
(знищення тарганів і шкідливих комах) в будинку по бульвару Перова,
30-б, подаровані 18 новеньких парт
школі № 4. Також нами взято на контроль встановлення теплолічильників, підготовка будинків до опалювального сезону, ремонти покрівель.
Спільними зусиллями разом з
активними й ініціативними мешканцями плануємо здійснити ремонт
під’їздів, встановлення нових поштових скриньок, асфальтування ям,
благоустрій прибудинкової території,
модернізацію дитячих та спортивних
майданчиків – всього не перелічити.

− Яким Ви бачите вирішення цих
наболілих питань?
− Коли береш в руки програму соціально-економічного розвитку Дніпровського району і починаєш її аналізувати,
то стає очевидним, що Воскресенці там
відведена дуже скромна роль. Це при
тому, що у нас фактично кожен будинок
потребує серйозного ремонту і значних
капіталовкладень.
Необхідно розробити перелік усіх
видів ремонтних робіт за конкретними
адресами разом з чітким графіком їх
виконання. Зрозуміло, щоб відремонтувати усі будинки року чи двох не вистачить. Для цього треба планомірно, рік
за роком здійснити капітальні ремонти
в будинках, починаючи з самих нагальних. Вирішенням цих питань системно

− Що Ви побажаєте сьогодні воскресенцям?
− Не будьмо байдужими. Треба жити
з вірою, добром і радістю в серці,
вірити у свої сили та спільними зусиллями вирішувати нагальні проблеми.
Наш дім починається не лише
з порогу квартири, наш дім – це і
прибудинкова територія, і парадне, ліфт і сходи, увесь будинок від
підвалу до покрівлі. Ми маємо бути
господарями свого дому. Зараз недостатньо розраховувати на ЖЕКи
та адміністрації. Звичайно, потрібно
змушувати їх виконувати свою роботу. Але, повірте, зібравшись разом,
громадою, ми зробимо набагато
більше, а головне швидше і дієвіше.
Разом зможемо все!

ВСЕ, ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО ЖИТЛОВІ СУБСИДІЇ
>>> Початок на стор. 1.

ділення сукупного доходу сім’ї на
кількість місяців, за які він задекларований. Далі визначається обов’язковий відсоток платежу, який встановлений Кабінетом Міністрів України і
залежить від доходів та соціального
статусу сім’ї. Субсидія визначається
як різниця між розміром плати за
житлово-комунальні послуги у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування
житлово-комунальними послугами

з урахуванням пільг і обов’язковим
відсотком платужу.

відповідні перерахунки житлових
субсидій без звернень громадян.

На який термін призначається
житлова субсидія?
Житлова субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на
12 місяців, враховуючи місяць звернення. У разі зміни цін та тарифів на
житлово-комунальні послуги або з
настанням опалювального періоду
Управління автоматично проводять

Відповідальність громадян,
що користуються субсидією
Громадяни несуть відповідальність за достовірність надання всіх
відомостей про доходи і майно, що
впливають на встановлення права
на призначення субсидії та на визначення її розміру. Надання раніше
призначеної субсидії припиняється, якщо громадянин приховав або

свідомо надав невірні дані. У такому
разі сума надміру виплаченої йому
субсидії повертається органу, який її
призначив. У разі, коли громадянин
добровільно не повертає цю суму,
питання про її стягнення вирішують
у судовому порядку. Сума субсидії,
перерахованої надміру внаслідок
неповідомлення громадянином про
передання права власності на житло іншій особі, повертається ним за
вимогою органу, що призначив субсидію.

Отримати безкоштовну юридичну консультацію та допомогу в нарахуванні субсидії
мешканці Воскресенки можуть у громадській приймальні

Криворучко Тараса Григоровича
за адресою: вул. С.Стальського, 14а (приміщення ЖРЕО №408)
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ВІДРЕМОНТОВАНІ ПОКРІВЛІ БУДИНКІВ –
РЕЗУЛЬТАТ СПІВПРАЦІ ГРОМАДИ І ВЛАДИ
Житловий масив Воскресенка – один із найстаріших у Дніпровському районі. Тож не дивно, що проблема ремонту будинків є особливо
актуальною для актуальною для воскресенців.
Багато років поспіль минула влада
не звертала уваги на проблеми людей,
а прохання про допомогу у ремонті
покрівель житлових будинків залишалися без відповіді. І ось, врешті-решт,
спільними зусиллями громади Воскресенки і Дніпровської районної організації політичної партії «Блок Петра
Порошенка «Солідарність» проблему
вдалося зрушити з місця.
На основі колективних звернень мешканців, надісланих до
громадської приймальні партії у
Дніпровському районі, був складений адресний перелік будинків, які
потребують ремонту покрівлі і які
були включені до міської програми
«Твій дім, твоє подвір’я».
На сьогоднішній день вже повністю виконані роботи з ремонту покрівлі у житлових будинках за адресами:
1. вул. Петра Запорожця, 8б
2. вул. Петра Запорожця, 10
3. вул. Петра Запорожця, 13б
4. вул. Воскресенська, 7
5. вул. Воскресенська, 7а
6. вул. Воскресенська, 11

7.
8.
9.
10.
11.

вул. Воскресенська, 11а
вул. Стальського, 8б
вул. Курнатовського 2б
вул. Курнатовського 4а
бульв. Перова, 8

«Проблема застарілого житлового фонду – є однією з найбільш
важливих для Воскресенки. Багато
питань, з якими люди звертаються
до громадської приймальні, стосуються саме ремонту покрівель
будинків, під’їздів, асфальтного
покриття міждворових і міжквартальних проїздів. Ми розуміємо,
що неможливо все зробити одразу,
але намагаємося комплексно вирішувати першочергові проблеми нашої громади», - розповів заступник
голови Дніпровської районної організації партії «Солідарність» Тарас
Криворучко.
Він підкреслив, що активісти
місцевого партійного осередку постійно спілкуються з мешканцями
Дніпровського району, а тому чудово
знають проблеми, які найбільше їх
хвилюють.

«Завдяки колективним зверненням місцевих мешканців і сприянню
районного партійного осередку, нам
вдалося включити понад 12 житлових
будинків і 2 дитячі садочки до міської
програми «Твій дім, твоє подвір’я»,
тому тут і були проведені ремонти. У
планах на наступний рік – відремонтувати під’їзди, сходові клітки, дитячі
майданчики Воскресенки», – зазначив Тарас Криворучко.

Також Тарас Криворучко нагадав,
що план та адресний перелік ремонтних робіт формується на основі
звернень громадян, і всі місцеві мешканці завжди можуть звернутися з
власними пропозиціями і актуальними проблемами до його громадської
приймальні на Воскресенці за адресою: вул. С. Стальського, 14а, а також
отримати тут безкоштовну юридичну
консультацію.

НОВІ ВІКНА У ДИТСАДКАХ РАЙОНУ
Тепло, затишок та безпека наших
дітей – те, що потребує нашої постійної уваги. Саме тому активна допомога районним закладам дошкільної
освіти є одним із головних пріоритетів у роботі Дніпровської районної
організації політичної партії «Солідарність - Блок Петра Порошенка».
Цього разу за ініціативи та сприяння районної організації партії були
замінені вікна у двох дитячих садочках
Воскресенки: №655 (вул. Курнатовського, 4в) та №473 (вул. П.Запорожця, 13а).
До настання холодів не так вже й
далеко, а тому дуже приємно, що малечі буде комфортно з новими вікнами, які зберігають тепло.

РЕАЛЬНІ СПРАВИ ДЛЯ ВОСКРЕСЕНЦІВ

До 1 вересня Тарас Криворучко
передав 18 парт і 36 новеньких стільців педагогічному колективу школи
№4 за адресою: Стальського, 26а, якими повністю укомплектували кабінет
української мови та літератури, де
учням буде зручно і приємно навчатися. Під час відкриття нового кабінету, Тарас Криворучко побажав учням
успіхів у навчанні, а вчителям – творчої енергії і наснаги. У свою чергу, педагогічний колектив щиро подякував
Тарасу Григоровичу за увагу, допомогу і постійну підтримку.

За підтримки громадського діяча Тараса Криворучка проводиться
капітальний ремонт асфальтного
покриття внутрішньоквартальних
проїздів на Воскресенці за адресами: бульвар Перова, 24, 24а
та 26, а також вул. П.Запорожця,
5а,7а,9а,11а,11б,11в,13,16. Аби ремонті роботи були виконані вчасно
та якісно Тарас Криворучко взяв
процес під особистий контроль.
У відповідь на колективне звернення мешканців будинку по бульвару Перова, 30б, які скаржилися
на тарганів і шкідливих комах, за кошти засновника Благодійного фонду
«Дніпровська сила» та громадського
діяча Криворучка Тараса Григоровича було проведено дезінсекцію (знищення шкідників) у будинку.
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НОВИНИ МІСТА
У КИЄВІ РОЗПОЧАЛОСЯ
ЕЛЕКТРОННЕ
ОБГОВОРЕННЯ
ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ
ВУЛИЦЬ
Відповідно до вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та враховуючи рішення комісії з питань
найменувань 10 вересня розпочалося електронне обговорення
та збір пропозицій стосовно 66-ти
проектів рішень Київради про перейменування вулиць, провулків
і площ Києва. Долучитися до такого суспільно важливого процесу
має змогу кожен мешканець міста.
Задля цього громадське обговорення проходитиме у формі електронної консультації на офіційному
веб-сайті Київської міської державної адміністрації.
Зокрема, у Дніпровському районі
пропонується перейменувати:
• провулок Бакинських Комісарів на
провулок Мусліма Магомаєва;
• бульвар Давидова Олексія на бульвар Ігоря Шамо;
• вулицю Дубового Івана на вулицю
Георгія Тороповського;
• вулицю Дундича Олеко на вулицю
Василя Вишиваного;
• вулицю Лазо Сергія на вулицю Інженера Бородіна;
• вулицю Лебедєва Миколи на вулицю Леоніда Телятникова;
• вулицю Луначарського на вулицю
митрополита Андрея Шептицького;
• площу Луначарського Анатолія на
площу Пантелеймона Куліша;
• провулок Луначарського на провулок Слобідський;
• вулицю Мильчакова Олександра
на вулицю Всеволода Нестайка;
• вулицю Сагайдака Степана на вулицю Євгена Маланюка.
Завітавши на офіційний сайт Київської міської державної адміністрації,
а саме до рубрики «Е-МІСТО» – «Громадське обговорення проектів нормативно-правових актів», кожен зареєстрований користувач порталу
має змогу залишити свій «голос» – погодитися або не погодитися із запропонованими проектами.

ТЕПЛОВІ ЛІЧИЛЬНИКИ ДЛЯ ВОСКРЕСЕНКИ
Мешканці Воскресенки можуть ознайомитися з переліком будинків, де за кошти міського
бюджету будуть встановлені прилади обліку теплової енергії. Це питання Тарас Криворучко
тримає на особистому контролі.
Як можна економити кошти на опаленні будинку? Як платити за реально
спожите тепло? На фоні підвищення
тарифів на газ, сьогодні ці питання
хвилюють багатьох киян, що проживають у багатоповерхівках. Проте
відповідь є. Безумовно, що найбільш
ефективний спосіб обліку спожитого
тепла і його економії – встановлення
будинкового лічильника тепла.
Сьогодні розрахунок оплати за
тепло проводиться за формулою,
коли середня тарифна ціна за

опалення множиться на загальну
площу квартири, що опалюється.
У залежності від площі приміщення, річна переплата може сягати
від 30 до 70% реально спожитого
тепла.
Будинковий лічильник тепла не
тільки дає можливість економити, але
й дозволяє мешканцям будинку сплачувати за реально спожите тепло, а не
за обігрів «повітря», оскільки точно
фіксує кількість спожитого тепла, за
яке і платить мешканець.

За підрахунками експертів, встановлення теплолічильників зменшує
розмір нарахувань за опалення в середньому на 30%.
Лічильник тепла на багатоквартирний будинок можна встановлювати
разом із погодним регулятором, який
автоматично додає тепло у квартири,
якщо температура повітря на вулиці
знижується, і, навпаки, дозволяє чітко фіксувати зменшення подачі тепла,
відповідно, дозволяє платити тільки за
реальний обсяг спожитого тепла.

Лічильники встановлено
вул. Курнатовського, 5а
вул. Курнатовського, 11
бульв. Перова, 4
бульв. Перова, 20
бульв. Перова, 22
бульв. Перова, 24
бульв. Перова, 24а
бульв. Перова, 24б

бульв. Перова, 30а
бульв. Перова, 30б
вул. П.Запорожця, 4
вул. П.Запорожця, 5а
вул. П.Запорожця, 6
вул. П.Запорожця, 7а
вул. П.Запорожця, 8
вул. П.Запорожця, 11

вул. П.Запорожця, 11б
вул. П.Запорожця, 14а
вул. Стальського, 14
вул. Стальського, 16
вул. Стальського, 18
вул. Стальського, 20

Встановлення заплановане
вул. Курнатовського, 2а
вул. Курнатовського, 3
вул. Курнатовського, 4
вул. Курнатовського, 4а
вул. Курнатовського, 4б
вул. Курнатовського, 5
вул. Курнатовського, 5б
вул. Курнатовського, 11а
вул. Курнатовського, 11б
бульв. Перова, 6
бульв. Перова, 8
бульв. Перова, 10
бульв. Перова, 16а
бульв. Перова, 16б

бульв. Перова, 16в
бульв. Перова, 16г
бульв. Перова, 18
бульв. Перова, 18б
бульв. Перова, 18а
бульв. Перова, 30
бульв. Перова, 32
вул. П.Запорожця, 8б
вул. П.Запорожця, 8в
вул. П.Запорожця, 15б
вул. П.Запорожця, 12
вул. П.Запорожця, 16
вул. П.Запорожця, 9а
вул. П.Запорожця, 21

вул. П.Запорожця, 10
вул. П.Запорожця, 18
вул. П.Запорожця, 17
вул. П.Запорожця, 7
вул. П.Запорожця, 9
вул. Стальського, 4
вул. Стальського, 6
вул. Стальського, 10
вул. Стальського, 14б
вул. Стальського, 16а
вул. Стальського, 18а
вул. Стальського, 28
вул. Стальського, 28а
вул. Стальського, 32

Повний перелік будинків міститься в рубриці «Енергозбереження
у Києві» на Інтернет-порталі Київської міської державної адміністрації.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ
ЖРЕО №408

вул. Стальського, 14а

540-72-51, 540-69-43, 540-49-35

Територіальний центр соціального захисту населення
(СОБЕС)

вул. Курнатовського, 7б

512-00-35, 512-78-61

Районне управління Пенсійного фонду України

вул. Мініна, 4

296-82-62, 292-16-21, 559-15-35

Соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді

бульв. Перова, 56

542-58-91

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень району

просп. Визволителів, 6

515-95-39, 546-25-89, 516-52-43

Київенерго

вул. Закревського, 14

202-15-88

Київводоканал

просп. А.Навої, 1

541-94-00, 541-94-00

Київгаз

вул. Електротехнічна, 9

515-95-31,515-90-46
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