ХРОНОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ ГРАНТОВОЇ ДОПОМОГИ „КУСАНОНЕ" В УКРАЇНІ
Дата
підписання
грантового
контракту

Дата
завершення
проекту

Зміст проекту

67 722

2002.2.18

2002.7.24

Було створено Консультаційний центр для людей
в кризових ситуаціях.

Проект з поліпшення санітарних
2 умов у Київському міському будинку
дитини «Берізка»

24 038

2003.6.27

2003.10.15

Був зроблений ремонт 3-х дитячих спалень та
прилеглих приміщень, а також закуплене нове
обладнання для пральні.

Проект
з
модернізації
3 реабілітаційного
обладнання
в
П`ятій міській лікарні м. Кременчук

40 475

2003.9.12

2003.12.2

Було закуплене нове реабілітаційне обладнання
для Чорнобильського відділення, а також
мікроавтобус для транспортування хворих.

Проект з модернізації медичного
4 обладнання
в
Брусилівській
центральній районній лікарні

24 364

2003.11.21

2004.2.27

Була
проведена
повна
модернізація
стоматологічного
та
фізіотерапевтичного
відділень.

№

1

Сума гранту
(дол. США)

Назва проекту

Проект зі створення
Центру в м. Славутич

Кризового

Проект з модернізації медичного
обладнання в Сумському обласному
5 центрі реабілітації інвалідів з
ураженнями нервової системи для
дітей та підлітків.

24 287

2004.2.4

2004.4.20

Отримувачем гранту виступив Благодійний Фонд
«Товариство допомоги та сприяння дітям інвалідам» (м. Суми). Для Центру реабілітації
було
придбане
нове
діагностичне
та
реабілітаційне обладнання.

Проект
модернізації
медичного
6 обладнання
в
Миколаївській
обласній дитячій лікарні

24 497

2004.6.25

2005.2.3

Було закуплене нове обладнання для відділення
реанімації новонароджених.

Проект заснування культурно –
7 освітнього центру для дітей вулиці
(м. Одеса)

Проект
модернізації
медичного
8 обладнання сільських медичних
закладів Житомирської області

Проект
модернізації
медичного
9 обладнання в Дитячій поліклініці №1
Деснянського району м. Київ
Проект
модернізації
медичного
10 обладнання в лікарні Інституту
отоларінгології (м. Київ)
Проект
модернізації
медичного
11 обладнання в Центральній міській
лікарні №24 м. Донецьк
Проект з поліпшення санітарних
12 умов у Яготинському районному
дитячому центрі „Віночок”

41 147

75 015

22 973

80 684

43 351

39 084

2004.6.25

2004.6.25

2004.6.25

2004.10.27

2004.10.27

2004.12.16

2005.2.1

В м. Одеса Благодійним фондом «Шлях до дому»
створюється Центр денного перебування для
дітей вулиці, також для потреб Центру було
придбано мікроавтобус.

2005.2.8

Отримувачем гранту виступив Благодійний Фонд
«Заложники Чорнобиля» (м. Житомир). За кошти
гранту для медичних закладів 27 сіл, де
мешкають переселенці з Чорнобильської зони,
було придбане нове обладнання.

2005.3.27

Для Дитячої поліклініки Деснянського району
Києва, де мешкає біля 12000 дітей, що
постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, було
придбане нове обладнання.

2004.10.27

Отримувачем гранту виступила Благодійна
організація «Благодійний Фонд реабілітації глухих
дітей». Проект спрямований на покращення рівня
медичного обслуговування дітей з проблемами
слуху.

2005.10.30

За кошти гранту планується придбати нове
обладнання
для
пологового
відділення
Центральної міської лікарні №24 м. Донецьк.

2005.12.27

Планується
проведення
ремонтних
закупівля нових меблів, а також
обладнання для пральні та кухні.

робіт,
нового

Проект
сприяння
проведенню
13
чесних і прозорих виборів

41 455

2004.12.17

завершено

Було надруковано 35.000 плакатів, що закликали
до проведення чесних виборів під час
переголосування 26 грудня 2004 року.

Проект з поліпшення санітарних
14 умов у притулку для дітей вулиці (м.
Київ)

34 099

2005.2.15

2005.4.27

Планується проведення ремонтних робіт стелі
притулку для дітей вулиці.

Проект з модернізації медичного
обладнання в Сумському обласному
15 центрі реабілітації інвалідів з
ураженнями нервової системи для
дітей та підлітків (другий проект)

26 246

2005.2.23

2005.5.31

Отримувачем гранту виступив Благодійний Фонд
«Товариство допомоги та сприяння дітям інвалідам» (м. Суми). Для Центру реабілітації
буде
придбане
нове
діагностичне
та
реабілітаційне обладнання.

Проект з поліпшення санітарних
16 умов у Сосницький спецшколіінтернаті для глухих дітей

59 664

2005.6.10

2006.5.29

Планується проведення
закупівля нових меблів.

Проект
модернізації
медичного
17 обладнання в Центральній міській
дитячій лікарні м. Житомира

50 521

2005.10.18

2006.4.4

За кошти гранту планується придбати нове
медичне обладнання для діагностики.

Проект
модернізації
медичного
обладнання
в
поліклініці
18
Центральної міської лікарні №2 м.
Житомира

21 565

2005.10.18

2006.4.4

За кошти гранту планується придбати нове
медичне обладнання.

2006.4.17

Отримувачем гранту виступила громадська
організація чорнобильців «Земляки». Для Центру
реабілітації буде придбане нове реабілітаційне
обладнання та мікроавтобус.

2006.5.28

Отримувачем гранту виступив Міжнародний
благодійний Фонд «Допомога дітям Чорнобиля».
Для потреб Центру буде придбано новий
мікроавтобус.

2006.6.7

За кошти гранту планується придбати нове
діагнозтичне
обладнання
та
публікація
методичної та навчальної літератури для дітей з
вадами слуху та мовлення.

Проект допомоги громадському
центру
соціально-оздоровчої
19
реабілітації
для
переселенцівчорнобильців (м.Київ)
Проект надання автотранспортного
20 засобу
для
потреб
Центру
соціальної адаптації дітей-інвалідів
Проект
модернізації
медичного
обладнання в медичному центрі
проблем
слуху
та
мовлення
21
„СУВАГ” та видання спеціальної
літератури для реабілітації вад
слуху та мовлення

68 581

44 949

45 812

2005.10.18

2005.10.18

2005.10.31

ремонтних

робіт

та

Проект
модернізації
22 відеообладнання
в
«Службі
розшуку дітей» (м. Київ)

Проект з поліпшення санітарних
23 умов у школі с.Пакуль, Чернігівської
області

27 505

26 282

2005.11.4

2006.3.7

2006.3.1

Отримувачем гранту виступила всеукраїнська
громадська організація «Суспільство рівних
можливостей». Для поширення можливостей
«Служби пошуку дітей» буде придбане нове
відеообладнання.

2007.3.28

Отримувачем гранту виступила Пакульська
громадська організація «Добробут». За кошти
гранту планується реконструкція шкільного
туалету та душу у школі с. Пакуль, яке
знаходиться у регіоні, де випала значна частина
радіонуклідів після аварії на ЧАЕС у 1986 році.

Проект з поліпшення профілактики
туберкульозу
у
регіоні,
24
забрудненому в результаті аварії на
ЧАЕС

39 878

2006.3.7

2007.3.21

За кошти ґранту планується придбати цифровий
флюорограф для діагностики туберкульозу
легень для Народицької районної центральної
лікарні у Житомирській області.

Проект
поліпшення
медичного
забезпечення для переселенців25 чорнобильців
в
с.Озадівка
(Житомирська
область,
Бердичівський район)

46 067

2006.3.15

2007.4.24

За кошти ґранту планується провести капітальний
ремонт клініки в селі Озадівка.

2007.1.10

Отримувачем гранту виступила Одеська обласна
організація Українського товариства глухих. Для
дитячого
садка
буде
придбане
нове
реабілітаційне
обладнання
для
соціальної
адаптації дітей з вадами слуху та мови, а також
меблі.

2007.6.12

Отримувачем гранту виступив благодійний фонд
«Салюс». За кошти ґранту буде зроблений
капітальний ремонт Центру та придбано
мікроавтобус і меблі.

Проект
модернізації
реабілітаційного обладнання та
26 поліпшення санітарних умов в
спеціальному дитячому садку №113
м. Одеси
Проект заснування консультативнотренінгового центру для молоді
27
(Львівська область, Сколівський
район, село Волосянка)

24 293

42 876

2006.3.15

2006.3.16

Проект з поліпшення санітарних
умов та придбання мікроавтобусу
28
для
спільноти
взаємодопомоги
„Оселя” (м. Львів)
Проект
модернізації
медичного
обладнання в медичних установах
29 первинної
ланки
медицини
Народицького р-ну (Житомирська
обл..)
Проект реконструкції баннопрального комплексу в
30 Краснохутірській загальноосвітній
школі-інтернату І-ІІІ ступенів для
дітей-сиріт
Проект покращення якості житлових
умов в селі Листвин Овруцького
31 району Житомирської області,
забрудненому в результаті аварії на
ЧАЕС

Проект забезпечення обладнанням
32 екологічного центру „Здорове
довкілля”

33

Проект модернізації медичного
обладнання в Бориспільській ЦРЛ

25 545

60 471

71 350

32 680

66 449

80 440

2006.3.16

2007.2.28

2007.12.20

2008.1.10

2008.2.13

2008.2.20

2007.6.11

За кошти ґранту планується провести капітальний
ремонт приміщення загального користування
Спільноти та придбання мікроавтобусу.

2008.5.22

За кошти ґранту придбано 108 одиниць
медичного обладнання для 20 фельдшерськоакушерських пунктів (ФАП) та дільничої лікарні
в Народицькому районі Житомирської області.
Отримувачем ґранту виступив благодійний фонд
«Заручники Чорнобилю».

2009.4.9

За кошти ґранту планується провести капітальний
ремонт банно-прального приміщення та закупити
пральну машину. Отримувачем ґранту виступив
благодійний фонд журналу «Единственная».

2009.5.5

За кошти ґранту планується провести
реконструкцію системи водопостачання в селі
Листвин в Овруцькому районі Житомирської
області. Отримувачем ґранту виступила асоціації
громад „Житичі”.

2008.10.2

За кошти ґранту буде придбано іономір для
проведення аналізу питної води і мікроавтобус,
спеціально обладнаний для проведення аналізу
води в складних умовах. Отримувачем ґранту
виступив громадський медико-екологічний центр
«Здорове довкілля».

2008.6.18

За кошти ґранту планується придбати
електрокардіограф, апарат УЗД, гастрофіброскоп,
ректороманоскоп, сучасний мікроскоп та
санітарний автомобіль. Отримувачем ґранту
виступив благодійний фонд «Борисове поле».

Проект модернізації медичного
обладнання в відділенні реанімації
34 новонароджених неонатального
центру Житомирської обласної
дитячої лікарні

51 471

2008.2.26

2008.10.2

За кошти ґранту планується придбати апарат
штучної вентиляції легенів для новонароджених,
повітряний компресор, графічний дисплей,
інфузійний шприцевий насос, багаторазові
датчики для пульсоксиметру. Отримувачем
ґранту виступив благодійний фонд «Заложники
Чорнобиля»

Проект
модернізації
медичного
діагностичного обладнання для
населення,
яке
постраждало
35
внаслідок аварії на Чорнобильській
АЕС
у
північній
частині
Житомирської області.

66 597

2008.8.14

2009.4.24

Планується придбати апарат ІЗД і комп'ютер для
внесення і збереження даних.

2009.4.24

Придбання апарату УЗД для діагностики
пожежників, які приймали участь в ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС та членів їх родин
(благодійний фонд «Пожежні Чорнобиля”)

Проект
покращення
медичного
забезпечення
пожежників
36 Житомирської
області,
які
постраждали під час ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС

65 273

2008.10.3

Проект модернізації обладнання
для
новонароджених
в
37 Рокитнівському
районі,
що
постраждав в результаті аварії на
ЧАЕС

50 660

2008.10.17

2009.4.12

Придбання інкубатора для новонароджених,
апарату
штучного
дихання,
біохімічного
аналізатора,
реанімаційної
установки
для
новонароджених,
фототерапевтичного
опромінювача,
електронні
ваги
для
новонароджених

Проект з покращення медичного
38 обладнання Радянської центральної
районної лікарні

57 349

2008.12.5

2009.10.22

Придбання медичного обладнання (інкубатор для
новонароджених, апарат штучного дихання,
тощо) для пологового відділення лікарні

2010.3.30

Придбання набору меблів, набору кухонних
знарядь, набору обладнання для дитячих
площадок дитячих садків Ужгородського району

Проект з покращення санітарних
39 умов дитячих садків Ужгородського
району

68 030

2008.12.9

Проект з покращення медичного
лабораторного
обладнання
в
40
Житомирському обласному центрі
крові
Проект з покращення навчального
41 середовища початкової школи в
складі с/ш №37 м. Сімферополя
Проект з покращення медичного
обладнання
в
Новоград42 Волинському
міськрайонному
територіальному
медичному
об'єднанні

Проект
з
покращення
якості
медичного
обслуговування
для
43 постраждалих від Чорнобильської
катастрофи та вразливих верств
населення у м. Києві

Проект з покращення медичного
44 обладнання
в
Татарбунарській
центральній районній лікарні

Проект з покращення медичного
45 забеспечення в Ужогородському
районі

65 511

72 711

81 136

96 749

82 833

96 443

2009.2.17

2009.3.6

2009.3.18

2009.7.7

2009.7.9

2009.7.17

2009.7.22

Придбання
медичного
лабораторного
обладнання для покращення якості аналізів крові
і підвищення безпеки продуктів крові для
мешканців Житомирської області

2009.10.22

Ремонт будинку початкової школи та придбання
навчального обладнання для початкової школи в
складі с/ш №37 м. Сімферополя

2009.7.22

Придбання біохімічного аналізатора крові та
гематологічного аналізатора крові для НовоградВолинського міськрайонного територіального
медичного об'єднання

2010.3.4

Придбання
медичного
обладнання,
а
саме
біохімічного аналізатора крові та гематологічного
аналізатора крові, аналізатор для визначення
швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ), інкубатортермостат,
апарат
комплексної
фізіотерапії,
дистилятор води, піпет-дозатор, ультразвукова
мийка, деструктор голок, холодильник для реагентів,
для Міжнародного медичного реабілітаційного
центру для жертв воєн і тоталітарних режимів.

2010.3.19

Придбання апарату ультразвукової діагностки,
колоноскоп та ін. медичне обладнання для
мешканців Татарбунарського району з метою
покращення діагностики та лікування ракових
захворювань.

2010.3.30

Придбання автобусу з вбудованим апаратом
рентгенографічним для обстеження мешканців
Ужгородського
району
з
метою
ранньої
діагностики туберкульозу, пневмонії, раку легень.

Проект з покращення медичного
обслуговування в Рипкінському р-ні
46
забрудненому через аварію на
ЧАЕС
Проект з покращення медичного
обладнання у відділенні педіатрії
47
Полтавської обласної Інфекційної
Лікарні
Проект з покращення медичного
обладнання
у
Ставищенській
48
центральній районній лікарні для
жертв Чорнобильської катастрофи
Проект з покращення медичного
обладнання у відділенні інтенсивної
49
терапії Полтавського обласного
центра СНІДу
Прорект з покращення медичного
обслуговування
в
Дитячому
50 відділенні
реабілітації Київської
міської
клінічної
неврологічної
лікарні №1
Проект з покращення умов догляду
за
дітьми
в
дошкільному
51 навчальному закладі Народицького
району, забрудненому внаслідок
аварії на ЧАЕС

56 336

97 081

79 965

44 484

42 070

72 227

2009.12.4

2009.12.4

2010.1.21

2010.1.28

2010.2.23

2010.3.16

2010.6.22

Придбання гематологічного аналізатора крові,
гастроскопу, електрокардіографа, пульсоксиметра
та ін. медичного обляднання для покращення
діагностики та лікування мешканців Ріпкинского р-ну

2010.10.6

Придбання апарату ШВЛ, реанімаційного столу для
новонароджених, відсмоктувач медичний, монітор
пацієнта, пульсооксиметр та ін. медичне обладнання
з метою покращення лікування інфекційних хвороб у
дітей в Полтавській області

2010.10.15

Придбання апарату ультразвукової діагностки,
кольпоскопу та ін. медичне обладнання для
покращення якості надання медичної допомоги
жителям Ставищенського р-на, які постраждали
внаслідок аварії на ЧАЕС

2010.10.6

Придбання апарату ШВЛ, хірургічного монітору
, портативного рентген апарату та ін. медичне
обладнання з метою покращення медичної
допомоги пацієнтам хворим на ВІЛ/СНІД в
Поолтавській області

2010.10.8

Придбання обладнання діагностичного
обладнання (енцефалокартограф),
реабілітаційне обладнання а також меблі для
Дитячого відділення реабілітації Київської
міської клінічної неврологічної лікарні №1

2010.10.21

Ремонт будівлі ДНЗ "Сонечко", прибдання
меблів, обладнання для кухні пральні та
дитячого ігрового майданчика для дітей
Народицького району у ДНЗ "Сонечко"

Проект з покращення медичного
обладнання в Івано-Франківській
52
центральній міській дитячій клінічній
лікарні

98 157

2010.11.16

2011.11.29

Придбання медичного обладнання
(гастрофіброскоп, апарат УЗД та ін.)

Проект з покращення медичного
53 обладнання в Івано-Франківській
центральній міській клінічній лікарні

95 903

2010.11.18

2011.11.29

Придбання медичного обладнання
(гастрофіброскоп, колоноскоп та ін.)

Проект з покращення медичного
обладнання
в
Маневицькій
54
центральній районній лікарні для
жертв Чорнобильської катастрофи

105 814

2010.11.18

2011.6.22

Придбання медичного обладнання
(гастрофіброскоп, апарат УЗД, колоноскоп та
ін.)

Проект
покращення
медичного
обладнання невідкладної допомоги
55
на Луцькій станції невідкладної
медичної допомоги

71 717

2011.3.17

2011.6.22

Придбання медичного обладнання
(дефібрилятор-монітор, електровідсмоктувач,
шприцевий насос та ін.)

Проект з покращення медичного
56 обладнання
у
Вознесенській
центральній районній лікарні

78 602

2011.3.16

2013.9.6

Придбання медичного обладнання (апарат
ШВЛ, інкубатор, монітор та ін.)

Проект з покращення медичного
обладнання
у
Первомайській
57
центральній
міській
багатопрофільній лікарні

97 948

2011.3.16

в процесі
реалізації

Придбання медичного обладнання (апарат
ШВЛ, інкубатор, монітор, гематологічний
аналізатор та ін.)

Проект з покращення медичного
обладнання
у
Львівській
58
комунальній міській клінічній лікарні
швидкої медичної допомоги

99 542

2011.3.17

2011.11.28

Придбання медичного обладнання
(гематологічний аналізатор, цистоуретроскоп,
бронхофіброскоп та ін.)

Проект
модернізації
медичного
59 обладнання в Старокостянтинівській
центральній районній лікарні

105 810

2011.8.19

2012.9.24

Придбання медичного обладнання
(гастрофіброскоп, колоноскоп та ін.)

Проект з покращення медичного
обладнання в Олевському районі
60
для
жертв
Чорнобильської
катастрофи

108 733

2011.8.19

2012.5.31

Придбання медичного обладнання (рентгенапарат)

Проект з покращення медичного
обладнання в Іванківському районі
61
для
жертв
Чорнобильської
катастрофи

75 392

2011.11.9

2012.6.19

Придбання медичного обладнання
(гастрофіброскоп, колоноскоп та ін.)

Проект
модернізації
медичного
62 обладнання
в
Черкаській
центральній районній лікарні

103 422

2011.12.8

2012.6.27

Придбання медичного обладнання
(гастрофіброскоп, фетальний монітор,
інкубатор та ін.)

Проект
модернізації
медичного
63 обладнання
у
Вижницькій
центральній районній лікарні

94 974

2011.12.9

2012.9.25

Придбання медичного обладнання
(гастрофіброскоп, колоноскоп, апарат ШВЛ та
ін.)

Проект
модернізації
медичного
64 обладнання
у
Звенигородській
центральній районній лікарні

91 272

2012.1.27

в процесі
реалізації

Придбання медичного обладнання
(відеосистема для ендоскопії, гематологічний
аналізотор, коагулометр)

Проект
модернізації
медичного
65 обладнання
в
Тернопільському
обласному перинатальному центрі

116 663

2012.7.18

в процесі
реалізації

Придбання медичного обладнання (апарат
УЗД)

Проект покращення навчального
середовища
у
дошкільних
та
66
загальноосвітніх
навчальних
закладах Коломийського району

104 132

2012.8.20

в процесі
реалізації

Заміна вікон

в процесі
реалізації

Оновлення системи опалення, заміна вікон та
дверей, утеплення фасаду приміщення,
облаштуванян свердловини, обладнання для
класів та кухні

Проект покращення навчального
67 середовища у навчальних закладах
с.Спичинці

115 908

2012.8.31

Проект
модернізації
медичного
68 обладнання
у
Козятинській
центральній районній лікарні

115 708

2013.2.21

в процесі
реалізації

Придбання медичного обладнання (рентген
апарат, апарат УЗД, гематологічний аналізатор,
біохімічний аналізатор)

Проект
модернізації
медичного
69 обладнання
у
Тростянецькій
центральній районній лікарні

114 455

2013.2.21

в процесі
реалізації

Придбання медичного обладнання (апарат
УЗД, електрокардіографи, коагулятор та ін.)

Проект
модернізації
медичного
70 обладнання
у
Зборівській
центральній районній лікарні

118 917

2013.2.21

в процесі
реалізації

Придбання медичного обладнання (апарат
УЗД, фіброгастроскоп, монітор пацієнта)

Проект
модернізації
медичного
71 обладнання
у
Чортківській
центральній районній лікарні

119 015

2013.2.26

в процесі
реалізації

Придбання медичного обладнання (апарат
УЗД, фіброгастроскоп, мікроскоп та ін.)

Проект покращення навчального
72 середовища
в
Златопільській
гімназії м.Новомиргород

115 252

2013.3.1

в процесі
реалізації

Заміна вікон та дверей, ремонт стелі та
системи освітлення, ремонт фасаду, ремонт
покрівлі, меблі

Проект покращення санітарних умов
у загальосвітній школі с.Каніж

60 960

2013.3.1

в процесі
реалізації

Реконструкція сисстеми водопостачання та
каналізації, ремонт туалетних та душових
кімнат, встановлення системи очистки води

Проект покращення якості води у
74 дошкільних навчальних закладах
м.Новомиргород

43 989

2013.3.1

в процесі
реалізації

Встановлення систем очистки води

Проект покращення навчальних
75 умов у загальноосвітній школі с.
Лисівка

103 898

2014.3.12

в процесі
реалізації

Заміна вікон, ремонт даху.

Проект покращення навчальних
76 умов
у
Ровеньківській
загальноосвітній школі #2

118 275

2014.3.12

в процесі
реалізації

Заміна вікон та дверей, реконструкція системи
опалення, утеплення фасаду школи.

73

Проект покращення навчальних
77 умов в освітніх закладах Уманського
району

119 696

2014.3.12

в процесі
реалізації

Заміна вікон у п'яти навчальних закладах
району.
Придбання медичного обладнання (апарат
УЗД, біохімічний аналізатор,
електрокардіографи, холтерівська система та
ін.)
Придбання медичного обладнання (апарат УЗД
та апарат назальної CPAP терапії для
немовлят)

Проект
модернізаціі
медичного
78 обладнання у Дружківській міській
лікарні #2

114 067

2014.3.12

в процесі
реалізації

Проект
модернізаціі
медичного
79 обладнання
у
Кам'янецьПодільській міській лікарні #1

118 777

2014.3.12

в процесі
реалізації

Проект
модернізаціі
медичного
80 обладнання у Ровеньківській міській
багатопрофільній лікарні

117 023

2014.3.12

в процесі
реалізації

Придбання медичного обладнання
(ендоскопічна система, апарати ШВЛ, монітори
пацієнта)

Проект
модернізаціі
медичного
81 обладнання
у
Богородчанській
центральній районній лікарні

118 355

2014.3.12

в процесі
реалізації

Придбання медичного обладнання (апарат
УЗД, гастрофіброскоп)

Проект
модернізаціі
медичного
82 обладнання
у
Яворівській
центральній районній лікарні

119 646

2014.3.14

в процесі
реалізації

Придбання медичного обладнання
(ендоскопічна система, апарат УЗД)

Загальна сума 82 грантів (в доларах США) 5 873 313

