
!одаток 7

до Порядку (в редакцii постанови
Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 9 жовтня 2020 р. Nл 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточ ного/закл ючного монiтори н гу

проекту (програми) <Створення виробничоТ лiнiТ
вентиляцiI легень>. Кредитна пропозицiя j\b 7F- 10667.01 .0l . Контракт

J\ъ8l0б7l19
(повне найменування проекту (програми)

Пiврiчний/рiчний/заключний (зазначити
необхiдне)

Рiчний

Перiод звiтування За 2021 piK
l. Вихiднi данi проекту (програми)

Партнер з розвитку Ур"д ШвейцарськоТ Конфедерацii через
Швейцарську агенuiю з розвитку та
спiвробiтниtIтва MiHicTepcTBa закордонних
справ ШвейцарiТ

Бенефiцiар MiHicTepcTBo з питань стратегiчних галузей
промисловостi Украiни

реципiент .Щержавне пiдприемство <Новатор>

Номер ресстрацiйноТ картки проекту 4697
2. Iнформацiя про досягнення очiкуваних результатiв

Узагальненi результати реалiзацii
проекту (програми) в кiлькiсних
TaJ або якiсних показниках

заплановано

FDFА

З 01,09.2020 по
з|.|2.2021,

Булiвничтво та пiдготовка повноi
виробничоТ лiнiТ для виготовлення
апаратiв штучноi вентиляцiТ легень
на базi flП <Новатор)) у
м.Хмельницький

Проектування та виготовлення
пробного зразка та випробування

28 900 снF 28 900 снF

Пiдготовка технологiчного процесу
та матерiалiв для виробниuтва партiТ

розробки

90 920 снF 90 920 снF

Виробництво технологiчного
обладнання для серiйного
виробництва вентиляторiв

625 |l5 снF 625 |15 снF

Виробничтво iншого технологiчного
обладнання, заготiвля сировини та
обладнання, кiнцевi домовленостi

585 2б0 снF 585 260 снF

Сертифiкацiя вентилятора 93 405 снF 93 405 снF
Тренiнг з нарощування потенцiалу
для Новатора(наприклад, по

управлiнню проектами, комун iкачiй)

l0 000 снF 10 000 снF

Адмiнiстрування проекту 46 400 снF 46 400 снF
Витрати на аудит проеItту 20 000 снF 20 000 снF

Разом про проекту 1 500 000 снF 1 500 000 снF

/



2

З. Порiвняння запланованих результатiв проекту (програми) з досягнутими
Кiлькiснi таlабо якiснi критерii

результативностi проекту (програми)
Запланованi результати на

кiнець звiтного перiолу
Фактичнi результати

на кiнець звiтного
перiоду

Створення виробничоi лiнii недорогих
вентиляторiв легенiв

l.Проектування та
виготовлення пробного
зразка та випробування.-
100%

100%

2. Пiдготовка
технологiчного процесу та
матерiалiв для
виробництва партii
розробки - 100%

100%

3. Виробництво
технологiчного обладнання
лля серiйного виробництва
вентиляторiв. - l00%

100%

4. Виробництво iншого
технологiчного
обладнання, заготiвля
сировини та обладнання,
кiнцевi домовленостi. -

100%

100%

5. Адмiнiстрування
проекту - l00%

100%

4. Проблемнi питання таlабо пропозицii
Вiдсутнi.

Координатор проекту 0.I. Гриценко
(iнiuiали та прiзвище)


