
32-річний ковельчанин Григорій 
Кузьмук дивує перехожих і сусідів 
своєю незвичайною автівкою. Вже 
більше чотирьох років він їздить 
на власноруч зробленому електро-
мобілі. Колись це був звичайні-
сінький мінівен «Пежо Експерт», а 
тепер — машина, що за потужністю 
може позмагатися зі спорткаром. В 
гостях у родини майстра-самоучки, 
що нині мешкає за 20 кілометрів 
від Ковеля у селі Буцин Старовижів-
ського району, побували «Відо-
мості». 

Виявляється, цей електромо-
біль — поки єдиний в області, а за-
галом в Україні налічується трохи 
більше десятка таких диво-автівок. 
Ідею створити машину, яка б їздила 
без пального, Григорій виношував 
ще з юнацьких років. Ремонтувати 
автомобілі почав у 18-річному віці, 
однак серйозного досвіду набрався 

у Росії, де 4,5 року пропрацював ав-
тоелектриком. Нині Григорій Кузь-
мук — взірцевий сім’янин, виховує 
трьох діток, обожнює дружину та 
заробляє гроші тим, що приносить 
задоволення, — ремонтом машин. 

— Зробити електромобіль хотів 
дуже давно, просто не було фінансо-
вої можливості втілити це в життя. 
Більше чотирьох років тому, коли 
вже набридло витрачати шалені 
гроші на пальне, руки до мрії таки 
дійшли. На переобладнання пішло 
кілька місяців. Викинув дизельний 
двигун, поставив електричний, яко-
му не потрібні ні тосол, ні мастило. 
З цією машиною я назавжди забув 
про проблему з заведенням авто 
взимку. Рівних на дорозі електромо-
білю наразі немає. До 60 кілометрів 
він розганяється за дві-три секунди. 
Щоправда, поки з двигуном такої 
потужності максимально можна 
«витиснути» 95 кілометрів за годи-
ну, — розповів Григорій. 

З моменту створення електро-
мобіля чоловік кілька разів удоско-

налював своє творіння — змінював 
електродвигун і батареї на потужні-
ші. Та й зараз каже: «Це ще не межа». 
З дня на день майстер чекає нового 
— вдвічі потужнішого — двигуна, 
який дозволить не те що їздити, а 
літати, бо його потужності виста-
чить, щоб назвати колись простень-
кий «Пежо» зі 70 кінськими силами 
справжнім спортивним суперка-
ром, під капотом якого сховано аж 
300 «конячок». 

Електромобіль, на відміну від 
звичних для нас автівок, економний 
і практично не потребує особливих 
деталей і великих коштів для ремон-
ту. 

— Немає що ремонтувати і на що 
витрачатися, — з посмішкою каже 
автоелектрик. — На переобладнання 
машини витратив майже п’ять тисяч 
доларів — саме у стільки обійшла-
ся купівля мотора та батареї, але 
вкладені гроші того варті, особливо 
якщо порівняти з тим, скільки водії 
витрачають щомісяця на бензин. 

Батарею літій-полімерного типу 

напругою 165 вольтів потрібно за-
ряджати дві з половиною години від 
звичайної розетки, проїхавши кожні 
60–70 кілометрів. Великих фінансо-
вих затрат родина Кузьмуків не по-
мічає. Григорій каже, що за електро-
енергію вони платять на 40 гривень 
більше, ніж раніше, коли електромо-
біля не було. А так — одна економія. 

— А якщо треба проїхати біль-
ше 70 кілометрів? — перепитуємо у 
майстра. 

— Так далеко електромобілем 
не виїжджав, бо немає потреби, але 
чекаю потужнішого мотора, з яким 
можна долати більше кілометрів. Та-
кий недолік електромобіля, як неве-
лика відстань проїзду, ліквідовуєть-
ся кількістю вкладених грошей. Що 
потужніші двигун і батареї, то до-
рожче вони коштують, але від цього 
машина тільки виграє, — пояснює 
Григорій. 

Усередині авто нічим не відріз-
няється від звичайного. Єдине, що 
з’явилося на панелі біля водія, — ам-
перметр, який показує споживання 

струму. Лишилася механічна короб-
ка передач, але в електромобілі від-
сутня педаль зчеплення. 

Дружина автоелектрика Вікто-
рія розповіла, що й сама частенько 
їздить електромобілем. Перехожі, 
каже, дивляться з захопленням, бо 
машина, по-перше, не залишає піс-
ля себе вихлопних газів, а, по-друге, 
звуку під час руху диво-авто прак-
тично не видає: здається, наче їде 
дитяча машинка з дистанційним ке-
руванням. 

Як і годиться чоловіку, що має 
золоті руки, одним автомобілем 
справа не завершилась. У госпо-
дарстві є квадроцикл, в якому Гри-
горій теж встановив електричний 
двигун. Це транспорт переважно 
дружини — ним вона швидко може 
дістатися до магазину чи школи. 
Діти автомайстра теж бавляться по-
особливому: дати фору сусідським 
дітлахам вони з легкістю можуть на 
електровелосипеді. 

Ірина КОСТЮК 
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Телегід

06:00 «ТСН-Тиждень»
06:45, 07:10, 08:10 «Сніданок 

з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 23:45, 

04:45 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»

08:05 «Економічна правда»
09:05, 17:10 Т/с «Любов та по-

карання» 
11:40 «Російські сімейні драми»
12:45, 01:45 Х/ф «Сонячне за-

темнення» 
16:45 «ТСН. Особливе»
20:15, 21:20 Т/с «Ціна життя»
22:25, 05:00 «Гроші»
00:00 Х/ф «Сто двадцять сім 

годин» 

05:30 Х/ф «Любити по-російськи 
2»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
12:00, 17:50 Новини

07:10, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 
з ІНТЕРом»

09:10, 12:20 Т/с «Кохання з ви-
пробувальним терміном»

13:40 «Судові справи»
14:40 «Сімейний суд»
15:45 «Жди меня»
18:00 «Стосується кожного»
19:05 Т/с «Пасічник»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Жити далі»
23:35 Т/с «Кулінар»
01:00 Профілактика

05:15 «Чужі помилки. Амнезія 
майора Громова»

06:00, 15:55 «Все буде добре!»
07:45, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:10 «Моя правда. Зважені та 

Щасливі. Кохання проти 
кілограмів»

10:10 Х/ф «Наречена мого 
друга» 

12:40 «Битва екстрасенсів. Чолові-
ки проти жінок»

14:55 «Звана вечеря»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:20 «Куб - 4»
22:25 «Детектор брехні - 4»
23:40 «Один за всіх»
01:10 Х/ф «31 червня» 
03:30 Нічний ефір

05:05 Служба розшуку дітей
05:15 Світанок
06:15, 07:30 Ділові факти
06:25 Економічний інтерес
06:35 Т/с «Таксі»
06:55 Т/с «Леся+Рома»
07:35, 08:45, 12:45, 18:45 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:10, 13:00 Анекдоти по-

українськи
10:25, 13:10, 15:35 Т/с «Літєйний»
14:10, 22:15 Т/с «Прокурорська 

перевірка»
19:25 Надзвичайні новини
20:10 Т/с «Департамент»
23:25, 03:10 Свобода слова
01:25 Х/ф «Гібрид» 
03:05 Про-Ziкаве.ua

05:30 Х/ф «Дадлі справедли-
вий» 

07:00, 09:00, 17:00, 19:00 Події
07:30 Щиросерде зізнання
08:00 Т/с «Подружжя» 
09:10 Т/с «Причал любові і 

надії» 
13:10 Люблю! Чекаю!
14:10, 17:20, 22:30 Т/с «Слід» 
16:00, 04:00 Критична точка
18:00 Т/с»-Поцілуй! Нова історія» 


19:20, 04:45 «Говорить Україна»
20:00 Т/с «П’ятницький. Глава 

третя» 
22:00, 03:30 Події дня
23:20 Х/ф «Хочу як ти» 
01:45 Х/ф «Американська 

мрія» 
05:25 Срібний апельсин

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми» 
10:20 Х/ф «Велика пригода Оссі 

і Теда» 
12:15 «Пороблено в Україні»
13:30 «КВК»
16:15 «Вечірній квартал»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел і Решка»
20:00 Т/с «Моя прекрасна 

няня» 
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 «Леся Здєся»
22:25 Х/ф «Особлива думка» 
01:20 Х/ф «Моє перше весілля»
02:50 «Нічне життя»

06:00 Мультфільми 
07:45 Т/с «Слідаки» 
09:10 Х/ф «З Дону видачі не-

має» 
11:00 Т/с «Гончі-4» 
19:00 Т/с «Лінійний відділ» 
21:00 Новини 2+2
21:25 «ДжеДАІ»
22:00 Х/ф «Три дні на втечу» 
00:45 Х/ф «Стан Хельсінг» 
02:20 Х/ф «Камінна душа» 
03:55 Х/ф «В той області небес. 

Частина 2» 

05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 04:00 
Новини

05:05, 08:15 Телеканал «Доброго 
ранку»

09:30 «Контрольна закупівля»
10:00 «Жити здорово!»
11:15 «Модний вирок»
12:10 «Доброго здоров’ячка!»
13:00 Інші новини
13:20 «Час обідати!»
14:10 «Зрозуміти. Пробачити»
14:40, 01:50 «Найкращий чоловік»
15:25 «У наш час»
16:15 «Наодинці з усіма»
17:00 Вечірні новини
17:40 «Істина десь поруч»
18:00, 00:55 «Давай одружимося!»
19:00, 00:00 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30, 03:05, 04:05 Т/с «Шулер»
22:20 «Вечірній Ургант»
22:50 Нічні новини
23:00 «Познер»
02:35 «Слід»

05:10, 06:10 Teen Time
05:15 Екстремальні будинки
06:15, 13:25 М/с «Губка Боб»
07:00, 07:35, 08:35 Підйом
09:00 Х/ф «Між небом і землею»
11:00, 18:00, 22:00 Т/с «Вороніни»
13:20, 14:25 Kids Time
14:55 Т/с «Друзі»
15:55 Т/с «Дві дівчини без 

гроша»
16:55 Т/с «Щоденник лікаря 

Зайцевої»
19:00, 00:30 Репортер
19:20 Абзац!
20:00 Т/с «Молодіжна команда»
21:00 Т/с «Кухня»
23:00 Співай, якщо зможеш
00:40 Т/с «Щоденники вампіра» 


01:35 Т/с «Третя планета від 

сонця»
02:50 Служба розшуку дітей
02:55, 04:10 Зона ночі
03:00 Чемпіон чемпіонів
03:15 Діалоги В. Сільвестров
04:15 Скіфи (свідчення і версії)
04:40 Зона ночі Культура

04:35 Х/ф «Екіпаж машини 
бойової» 

05:40 Х/ф «Зграя» 
07:30 «Агенти впливу»
08:30 «Правда життя. Професія 

телевізійник»
09:00 «Легенди шансону»
10:00 Д/с «Південь. Нерадянський 

Союз»
11:00 Т/с «Далекобійники - 2»
15:00 Т/с «Грач»
19:00, 21:45, 02:35, 04:45 «Свідок»
19:30 Т/с «Даїшники»
22:00 Т/с «Під куполом» 
23:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк» 
00:00 Т/с «Закон і порядок» 
01:00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес» 


03:05 «Речовий доказ»
03:50, 05:15 «Правда життя»

05:45 Радянські мультфільми
09:15 Х/ф «Передчуття кохання»
10:35 Х/ф «Сімейне щастя»
12:20 Х/ф «Принижені і об-

ражені»
14:20 Х/ф «Ворог народу - 

Бухарин»
16:15 Х/ф «Сто днів після ди-

тинства»
18:00 Х/ф «Білий ворон»
19:45 Х/ф «Звільнення»
21:15 Х/ф «Катала»
22:40 Т/с «Детектив Путілін»
00:40 Х/ф «СОС над тайгою»
01:50 Х/ф «Амерікен бой»
03:40 Х/ф «До побачення, 

хлопчики»
04:55 Кіноляпи

06:00, 08:55 Ералаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята-твійнята
07:30 М/с «Лалалупси» 
07:55 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с «Шоу Гарфілда» 
09:55, 21:05 Країна У
11:00, 00:30 Одна за всіх
12:00 Т/с «Якось у казці» 
12:55 Принцеса тут Я!
13:55 Богиня шопінгу
16:00 Т/с «Брати» 
18:00 Моду народу
20:00 Т/с «Вісімдесяті» 
22:10 Віталька
23:10 Дурнєв+1
23:50 Т/с «Секс і місто» 
01:25 Теорія зради
02:10 Твою маму!
03:00 До світанку

05:20 Квадратний метр
05:55 Дачні історії
06:45 Телеторгівля
07:35, 13:10, 21:10 Мультфільми 
10:10, 11:00, 19:50 Школа доктора 

Комаровського
11:20, 15:00 Справа смаку
12:20, 16:00 Жіноча форма
18:00, 21:40 Т/с «Тетянин день» 
23:35 Незіркове дитинство
00:25 Глянець
01:10 Колір Ночі

06:00 Православний календар
06:05 Підсумки
06:25 Доброго ранку, Україно!
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 

12:00, 15:00, 18:20, 01:20, 
03:00 Новини

06:15, 07:05, 08:05, 23:15 Спорт
06:35 Хочу все знати
06:45, 07:45, 08:20 Гість студії
07:25 Країна on line
07:35 Ера бізнесу
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради 
09:00 Підсумки тижня
09:50 Політтеатр
10:10 Без цензури
10:35 Т/с «Таємниця старого 

мосту» 
11:25 Нехай Вам буде кольорово!
12:10 Діловий світ
12:20 Шеф-кухар країни
13:10 «Секрети успіху»
13:40 Не вір худому кухарю
14:05 Право на захист
14:25 Темний силует
14:35 Вікно в Америку
15:15 Euronews

15:30 Діловий світ. Агросектор
15:35 Життя на рівних
16:00 Т/с «Таємниця старого 

мосту» 
17:40 Діловий світ
18:05 Агро-News
18:40 Фінансова перспектива
18:50 Сільрада
19:10 Про головне
19:30 До 70-річчя з дня народжен-

ня Р.Кириченко. «Я козачка 
твоя, Україно». 1 ч.

20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:40 Світ спорту
21:45 Знак питання
21:55 До 70-річчя з дня народжен-

ня Р.Кириченко. «Я козачка 
твоя, Україно». 2 ч.

22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:25 На слуху
23:50 Від першої особи
00:15 Фестиваль гумору «Умора»
01:40 Про головне
02:00 ТелеАкадемія
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Понеділок, 18 листопада

Вулицями Ковеля їздить єдиний на Волині електромобіль 

На Любомльщині грибники 
натрапили на міну 
На боєприпаси натрапила жінка, яка збирала 
гриби у лісі поблизу села Мосир Любомльського 
району. Це були артилерійський снаряд калібру 
122 мм і мінометна міна. Ще три вибухонебезпечних 
предмети біля невеличкої водойми у селі Вишнів 
цього ж району знайшов чоловік, який вудив рибу. 
Піротехніки УДСНС України у Волинській області 
транспортували небезпечні знахідки за межі 
населених пунктів і знешкодили їх у встановленому 
порядку.

П’ятьох добувачів бурштину 
затримали на Рівненщині 
Правоохоронці затримали п’ятьох зловмисників, 
які нелегально видобували «сонячний камінь» 
поблизу села Ромейки на Рівненщині. У чоловіків 
вилучили мотопомпу кустарного виробництва та 
понад 50 грамів бурштину. Затримані зазначили, що 
займалися злочинною діяльністю, щоб покращити 
своє матеріальне становище. Вилучений бурштин 
відправлено на експертизу. Правопорушникам 
загрожує покарання у вигляді обмеження волі до двох 
років. 

Григорій Кузьмук зі своїм творінням — електромобілем

Забавка дітей — велосипед із мотором

06:00 Таємниці клітини
06:40, 11:00 Загадки планети
07:30 Мегамисливці
08:20, 14:00 Сучасні дива
09:10, 05:10 У пошуках пригод
10:00 Аферисти проти туристів
12:00 Я, людина
15:00, 18:50 Прибульці
16:00 Підроблена історія
17:00, 19:40 У пошуках істини
18:00 Д/ф «Пірати 21 століття»
20:40 Д/ф «Віллі Леман: агент 

«А-201»
22:30 Невідома Індія
23:30 Загадки Всесвіту
00:30 Європейський покерний тур
01:20 Гучна справа

На зарядку батареї власник диво-машини витрачає всього 40 гривень у місяць 

Випробовування квадроцикла


