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«П’яний водій - злочинець» - під такою назвою по всій Україні Державтоінспекція
проводила операцію. Шукали правоохоронці водіїв, які в стані алкогольного сп’яніння
сідали за кермо. Протягом півмісяця, саме стільки тривали ці заходи, на Буковині їх
назбиралося понад півтисячі.
Водій: «Був День народження у дочки, їй сьогодні 14 виповнилося. Випив пиво, хлопці
манячили, а я так, трошки. Думав, із Каравану додому пару кілометрів, доїду. Але не
вийшло – зупинила міліція».

Приблизно так пояснювали усі водії, яких співробітники Державтоінспекції зупиняли та
виявляли в них стан алкогольного сп’яніння. Більшість стверджувала, випили пиво або
всього кілька грамів горілки. Однак, самі ледь трималися на ногах та не могли слів
зв’язати докупи.

Іван ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ, старший інспектор УДАІ області: «За час операції ДАІ на
Буковині зафіксувало 573 водіїв, які керували транспортом у стані алкогольного
сп’яніння. Понад 200 автомобілів відправлено на спец майданчики тимчасового
тримання».

Усі, як один із затриманих зізнавалися – до цього ніколи п’яними за кермо не сідали.
Обіцяли – більше такого не повториться. Свою провину повністю визнавали.

Водій: «Тисячу раз казав, що не буду пити за кермом. Я ніколи і не пив, це так вперше
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вийшло. Винуватий на 1000 відсотків».

Штраф за керування напідпитку складає від 2,5 тисяч гривень до 3-х 400. Якщо
розкинути їх на всіх оштрафованих буковинців – вийде чимала сума. Однак, така цифра
ніщо у порівнянні з тим, якими могли бути наслідки керування автомобілем після кількох
випитих грамів спиртного. Цьогоріч, відзначають в ДАІ, завдяки операції «П’яний
водій-злочинець» аварійність на шляхах вдалося зменшити майже удвічі.

Іван ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ: «У минулому році в нас було 3 загиблих, цього року – 1. Якщо
по травмах – то минуло річ було 10 травмованих, цього року – лише 4 учасники
дорожнього руху».

Зупинятися даішники не збираються, обіцяють і надалі виявляти та притягувати до
відповідальності водіїв, які напідпитку сіли за кермо.

Олександр Хмель. Телеканал «Чернівці».

2/2

