
СПІЛЬНОТИ ОБ’ЄДНУЮТЬСЯ У ПІДТРИМЦІ ТВЕРЕЗОГО ВОДІННЯ 
ПОЗИТИВНО ВПЛИВАЙТЕ НА СВОЮ СПІЛЬНОТУ 

Створіть план тверезого водіння з водійськими правами: збережіть 
свої гроші та чужі життя 

 

Термін Intoxication («Інтоксикація») означає вміст алкоголю в крові (BAC) на рівні 

.08 % або більше.  BAC на рівні 0,08 відсотка або вище є свідченням інтоксикації, а BAC на 

рівні 0,18 відсотка або більше є свідченням вірогідності небезпечного водіння в 

нетверезому стані.  Вживання алкоголю може призвести до сп’яніння.   

Термін Impaired («Сп'яніння») означає вплив будь-якого препарату на ваш організм, 

який призводить до неможливості адекватного прийняття рішень під час керування 

транспортним засобом. Наркотична речовина може бути у вигляді алкоголю, ліків, що 

відпускаються за рецептом або без нього.   Вміст алкоголю в крові (BAC) на рівні понад 

0,05 відсотка є юридичним доказом того, що ви знаходитеся в стані сп'яніння. 

Термін Sober («Тверезий») означає відсутність впливу наркотиків чи алкоголю.   

Тверезий водій – це людина, яка не вживала алкоголю чи наркотиків і має водійські 

права та знання для керування транспортним засобом.  

Складіть план 
Тверезий водій з водійськими правами:  

• Завжди їдьте з тверезим водієм із водійськими правами, який не вживав 

алкогольних напоїв або не був у стані наркотичного сп’яніння.   

• Якщо під час святкування вживатиметься алкоголь, перед поїздкою вирішіть, хто 

буде тверезим водієм.  

• Якщо ви підозрюєте, що водій інтоксикований або в стані сп'яніння, то будьте 

хорошим другом та запитайте його про це.  Допоможіть знайти тверезого водія з 

водійськими правами або викличте таксі для безпечної поїздки.  Не дозволяйте їм 

керувати автомобілем.  

• Діти повинні завжди їздити тільки з тверезим водієм з водійськими правами. 

Складіть план захисту дітей від інтоксикованих або п'яних водіїв.    

• Інтоксикованих або п'яні водіїв, в автомобілях яких перебувають діти до 16 років, 

можна притягнути до кримінальної відповідальності за Законом Леандри (Leandra's 

Law), оскільки така ді є злочином.  

 

ЗНАЙТЕ ЦІНУ КЕРУВАННЯ В СТАНІ ІНТОКСИКАЦІЇ ТА СП'ЯНІННЯ (DWI) 
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ІНТОКСИКАЦІЯ АЛКОГОЛЕМ АБО НАРКОТИЧНЕ СП'ЯНІННЯ 
 

Водіння в стані інтоксикації або сп’яніння (DWI) шкодить окремим особам, сім’ям і 

цілим спільнотам.    Трапляються аварії, в яких можуть постраждати або загинути 

невинні люди.  Закони, які захищають людей від водіїв у стані інтоксикації або 

сп’яніння, дуже суворі, а ціна покарання дуже висока.   Люди, засуджені за DWI, 

можуть потрапити до в’язниці, втратити дозвіл на керування 

транспортним засобом, втратити роботу, а також це може 

негативно вплинути на імміграційну справу.    

АРЕШТ І НАРУЧНИКИ/ОБВИНУВАЧЕННЯ У 

ЗЛОЧИНІ/В'ЯЗНИЦЯ/ТЕЛЕФОННИЙ ДЗВІНОК  

ПЛАТА ЗА ЕВАКУАЦІЮ/ЗБЕРІГАННЯ АВТОМОБІЛЯ………………………… 300,00$  

В'ЯЗНИЦЯ ТА ЗАСТАВА……………………………………………………………………. 500,00$  

ЮРИСТ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ………………………………….…………… 1000,00$-5000,00$    

ІММІГРАЦІЙНИЙ ЮРИСТ .................................................................. $?????? 

ШТРАФ/ДОДАТКОВИЙ ШТРАФ………………………………………………………. 250,00$-2000,00$     

БЛОКУВАННЯ ЗАПАЛЮВАННЯ……………………………………………………….. 150,00$  

ПЕРЕВІРКА ВМІСТУ АЛКОГОЛЮ В ОРГАНІЗМІ………………………………… 150,00$  

ЛЕКЦІЯ-СЕМІНАР ПРО НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД, 

СКОЄНИХ У СТАНІ АЛКОГОЛЬНОГО 

СП'ЯНІННЯ……………………………………………………………………………………….. 50,00$    

ПРОБАЦІЙНИЙ НАГЛЯД………………………………………………………………….. 250,00$  

ПРОГРАМА ДЛЯ ВОДІЇВ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬ АЛКОГОЛЬ «DDP»………… 175,00$  

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ШТРАФ ВІДДІЛУ АВТОТРАНСПОРТУ…………… 200,00$  

ОБМЕЖЕНІ ВОДІЙСЬКІ ПРАВА………………………………………………………. 100,00$  

ОЦІНЮВАННЯ (КОЖНІ 3 РОКИ)…………………………………………………….. 250,00$  

АВТОСТРАХУВАННЯ………………………………………………………………………. ????? 

                                         ЗАГАЛЬНА ЦІНА…………………………………………. 10,000,00$ +  

ІНШІ МОЖЛИВІ ВИТРАТИ:  
ВТРАТА ВАШОГО ЖИТТЯ АБО СМЕРТЬ ІНШИХ  
ВТРАТА СВОБОДИ 
НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ДЛЯ ІММІГРАЦІЙНОЇ СПРАВИ: 

• Перешкоди в отриманні грін-карти та громадянства 

• Постановка на облік на депортацію 

• Депортація за наказом уряду США 


