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ОЦІНКА ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
МАЛИХ ГЕС ПРИКАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ
Розглядаються основні результати оцінки масштабів та інтенсивності
трансформації природних ресурсів при експлуатації малих ГЕС із греблевою схемою
генерації напору – Снятинської та Золотолипської ГЕС Прикарпатського регіону. На фоні
існуючих об’єктів наводяться також дані по трансформації ресурсів в районі зведення
нової ГЕС на р. Білий Черемош. Визначені перспективи освоєння гідроенергетичних
ресурсів Прикарпаття шляхом будівництва та експлуатації греблевих ГЕС, які на відміну
від дериваційних не призводять до значної трансформації природних ресурсів буферних
територій.
Ключові слова: водосховище, мала ГЕС, підпір води, рівень ґрунтових вод,
підтоплення, затоплення, режим водотоку, абразія, трансформація русла.
Рассматриваются основные результаты оценки масштабов и интенсивности
трансформации природных ресурсов при эксплуатации малых ГЭС с греблевой схемой
генерации напора – Снятинской и Золотолипской ГЭС Прикарпатского региона. На фоне
существующих объектов приводятся также данные о трансформации ресурсов в районе
возведения новой ГЭС на р. Белый Черемош. Определены перспективы освоения
гидроэнергетических ресурсов Прикарпатья путем строительства и эксплуатации
греблевых ГЭС, которые в отличие от дерривационных не приводят к значительной
трансформации природных ресурсов буферных территорий.
Ключевые слова: водохранилище, малая ГЭС, подпор воды, уровень грунтовых
вод, подтопление, затопление, режим водотока, абразия, трансформация русла.
The basic results of estimation of scales and intensity of transformation of natural
resources are examined during exploitation of the small HPS with the chart of generation of
pressure rowing – Snatinskaya and Zolotolipskya the Prykarpattya region. On a background
existent objects cited data also about transformation of resources in the district of erection new
HPS to the r. White Cheremoh. The prospects of mastering of hydroenergetic resources of
Prykarpattya are certain by building and exploitation of the pressure HPS that unlike derivation
does not result in considerable transformation of natural resources of buffer territories.
Keywords: storage pool, small hydraulic power-station, aquiclude, water-table,
underflooding, flood, mode of current, abrasion, transformation of river-bed.

