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Енергетичний баланс України

• Загальна довжина  гірничих 
виробок  України складає близько  
20  000 км

35%
Вугілля
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Атом

9%
Нафта

35%
Газ

2%



Опис проблеми 

•Шахти України є найбільш не сприятливими за
гірничо-геологічними умовами з усіх відомих
басейнів у світі.

•Це призводить до високої частоти смертельного
травматизму (900 чоловік з 1991 року)і зупинки
виробництва від вибухів метану і небезпечних
геодинамічних проявів.



Ідея проекту

•Пропонується виробництво унікального 
діагностичного обладнання для гірничих 
підприємств, які зацікавленні у моніторингу 
геотехнічного стану підземних виробок з метою 
зниження кількості аварій. 

• Кінцевий споживач знаходиться на території 
вугленосних басейнів, підприємств підземної 
розробки корисних копалин і  транспортної 
інфраструктури.



Рішення 
• Для вирішення даної проблеми пропонується мобільний пристрій для 

безперервного моніторингу геотехнічного стану підземних 
виробок(ГЕОТРОН).  

• Даний пристрій дозволяє отримувати, зберігати і передавати 
інформацію про небезпечні прояви в гірських масивах, загазованості,  
стану кріплення і обробки підземних виробок з високою швидкістю і 
точністю.



Рішення

• Створити  мобільний пристрій

• Обладнаний датчиками відстані, газоаналізу

• Телеметрія в залежності від потреб  замовника



Конкуренти

• Традиційні системи контролю загазованості і
контролю стану кріплення гірничих виробок (МРШ,
ТМРК-3.1 ) при проведенні підземних робіт
примусово відключаються.

• Іноземні аналоги The Robotics Insitute, ВНИИГАЗ,
IBAK та інші мають високу вартість, великих значень
масогабаритних параметрів, обмеженої кількості
отримуємої інформації і складності роботи.



Бізнес модель

• Виробництво 

• Продаж

• Оренда 

• Інформаційні послуги по супроводу  та розробці програмного 
забезпечення



Маркетингова стратегія 

• Прямий продаж (кількість споживачів обмежена, високоспеціалізоване 
сервісне обслуговування, вузькоспеціалізований товар. Пропонується 
прямий канал збуту (В2В). 

• Планується програма  по просуванню ГЕОТРОН через  контролюючі 
органи і страхові компанії 

• Товарна стратегія просування

• Реклама в журналах гірничої справи, написання  рекламних статей, 
отримання грантів



Поточна ситуація

• На данному етапі розроблено алгоритм дії і компоновка елементів 
ГЕОТРОН, системи позиціювання  і збору інформації стану кріплення. 

• Розроблено промислово-експериментальний зразок ГЕОТРОН з 
можливістю побудови профілю виробки



Команда проекту
ГЕОТРОН

Фінанси і маркетинг Розробник, ідеолог Розробники

Шевчук Наталія Зайченко Стефан Члени клуба Arduino



Фінансові показники

Заплановані виробничі та організаційні затрати 
складають 30  000 $ результатом яких будуть:
-Промисловий зразок
-Сертифікат відповідності
-Перевірена технологія моніторингу



Ємність ринку

1. 60 шахт України 

2. Підприємств підземного будівництва

3. Підприємств енергетичного комплексу

4. Моніторинг еземптованих територій

3  420  000

1  140  000
912  000 684   000

1 2 3 4



Пропозиції інвестору

• Залучення інвестицій для виготовлення експериментального зразка у 
розміі $30 000

• Виробництво та продаж систем ГЕОТРОН

• Вихід на світовий ринок


