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Водопостачання м.Борислава Львівської області 
здійснюється з р.Рибниця, що за 16 км. від міста. 
Причому, по трасі проходження водогонів, перед 
самим містом, знаходиться гора Бухів висотою 
майже 250м, на якій розміщені водоочисні споруди 
(див. рис.1). 

Максимум електричних навантажень насосної 
станції, яка подає воду до м.Борислава, становить 
1250 кВт. Все це разом призводить до того, що в 
собівартості холодної води для м.Борислава частка 
електроенергії складає 60%, тобто це дуже велика 
складова. 

Враховуючи великий напір води у цих водого-
нах (220м), науково-дослідним центром асоціації 
“Галенергозабезпечення” та  інститутом 
“Львівтеплоелектропроект” разом зі словацькою 

фірмою LIV Elektra розроблено пропозицію про 
будівництво на цих водогонах ГЕС з метою змен-
шення кількості закупівлі електроенергії у ВАТ 
“Львівобленерго” 

Особливістю цієї ГЕС є те, що на ній пропону-
ється встановити не традиційні гідротурбіни, а ме-
режні насоси (з екологічних міркувань), які працю-
ють в турбінному режимі (не він качає воду, а на 
нього її подають, а на його валу ставлять генератор 
і виробляють електроенергію). 

Основні показники, які характеризують Борис-
лавську ГЕС на питній воді, приведені в табл.1. Як 
видно з цієї таблиці наявність ГЕС дозволить змен-
шити закупівлю електроенергії  у ВАТ 
“Львівобленерго” майже на третину.  

Таблиця 1 
Основні показники, які характеризують Бориславську ГЕС  

на питній воді 

  
№ з/п  

Показники 
Без передачі води в 
м.Трускавець 

З передачою води в 
м.Трускавець 

1 Установлена потужність ГЕС, кВт 
в тому числі: 
агрегат №1 
агрегат №2 

  
360 
250 
110 

  
360 
250 
110 

2 Наявна потужність ГЕС, кВт 292,6 360 
3 Напруга на шинах генератора, кВ 0,4 0,4 
4 Річна виробітка електроенергії, тис.кВт·год   

1924,8 
  

2343,3 
5 Число годин використання встановленої потужнос-

ті, год/рік 
  

5347 
  

6509 
6 Витрата води на ГЕС: 

за добу, м3/добу 
за годину, м3/год 
за секунду, м3/с 

  
1400 
700 
0,19 

  
17000 

850 
0,24 

7 Максимум електричних навантажень насосної  
станції в с.Рибник, звідки подається вода до 
м.Борислава, кВт 

  
  
  

1250 

  
  
  

1250 

 Назва показників  
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