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національна поліція Ірландії

UKRAINIAN / УКРАЇНСЬКИЙ
An Garda Síochána (Ґарда Шихана), в народі відомі як Gardaí (Ґардай) – це національна поліція Ірландії. Ми несемо
відповідальність за правопорядок у країні. Наша загальна місія – це забезпечення безпеки людей. Наші функції
включають у себе допомогу жертвам злочинів, попередження та розслідування злочинів, роботу з громадою, а
також забезпечення безпеки на дорогах.
Поліція Ірландії стоїть на службі громади та на захисті держави. Більш ніж 16 000 відданих поліцейських, цивільних
та резервістів роблять все для забезпечення функцій безпеки – нарізного каменю, без якого не може існувати
демократичне і прогресивне суспільство.
Основні цінності нашої організації – це Чесність, Відповідальність, Повага, Професіоналізм та Співчуття.
У екстрених випадках телефонуйте на 999/112
Телефонуйте на цей номер, якщо ви стали свідком злочину або нещасного випадку, або якщо комусь загрожує
безпосередня небезпека. Дзвінки на 999/112 мають найвищий пріоритет та приймаються співробітниками із
спеціальним навчанням. Ми вживаємо відповідних заходів для кожного виклику. Екстрені виклики та випадки, де
є загроза життю, будуть опрацьовані першочергово. Ми дістанемося до вас протягом 15 хвилин у містах і якомога
швидше, з огляду на відс тань, у сільській місцевос ті.
Неекстрені чи загальні запити
У разі неекстрених випадків чи загальних питань зв’яжіться з найближчим відділком поліції. Телефонні номери всіх
відділків та головних офісів можна знайти в переліку відділків / www.garda.ie
У кожному відділку є Diversity-офіцери, які займаються питаннями інтеграції та дискримінації. Знайдіть Diversityофіцера у вашому районі

Якщо ви хочете пересуватися власною автівкою по Ірландії, вона має бути застрахована.
Автострахування покликане захистити вас від відповідальності в разі аварії. Воно покриє витрати постраждалої
сторони у разі, якщо вас визнають винним у ДТП. Якщо буде визнано, що аварія сталася не з вашої вини,
страхування іншої сторони покриє ваші витрати.
Купуючи поліс автострахування в страховій компанії, ви отримуєте страховий диск і страхове свідоцтво. Ваш
поточний страховий диск має бути чітко помітним на вашому автомобілі під час руху. При сплаті податку на
автотранспорт необхідно пред’явити чинне страхове свідоцтво.
На веб-сайті поліції www.garda.ie можна дізнатися про алгоритм дій у разі, якщо ви потрапили в ДТП.
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обеспечение безопасности людей

RUSSIAN / РУССКИЙ
An Garda Síochána (Гарда Шихана), в народе – Gardaí (Гардай) – это национальная ирландская полиция. Мы
отвечаем за поддержание порядка в стране, а наша общая миссия – это обеспечение безопасности людей. Наши
функции включают в себя помощь жертвам преступлений, предупреждение и расследование преступлений,
работу с обществом, а также обеспечение безопасности на дорогах.
Полиция Ирландии служит обществу и защищает государство. Более 16 000 полицейских, гражданских и
резервистов делают все, чтобы обеспечить ваше безопасность – функция, без которой не может существовать
демократическое прогрессивное общество.
Основные ценности нашей организации – Честность, Ответственность, Уважение, Профессионализм и Сочувствие.
Для экстренной помощи звоните на 999/112
Если вы стали свидетелем преступления или несчастного случая, а также в случаях, когда кому-то угрожает
непосредственная опасность, звоните на 999/112. Звонки на этот номер имеют высший приоритет и
обрабатываются специально обученными людьми. Мы примем необходимые меры по разрешению ситуации.
Экстренные вызовы и угрозы жизни будут обработаны в первую очередь. Мы будем с вами в течение 15 минут,
если вы находитесь в городе, и как можно быстрее, с учетом расстояния, в сельской местности.

Не экстренные и общие вопросы
Если у вас есть вопрос, который не относится к экстренным, обратитесь в ближайшее отделение полиции.
Телефонные номера всех отделений и главных офисов можно найти в перечне отделений / www.garda.ie
В каждом отделении работают Diversity-офицеры, которые занимаются вопросами интеграции и дискриминации.
Найдите Diversity-офицера в вашем районе

Если вы собираетесь использовать свой автомобиль в Ирландии, он должен быть застрахован.
Автостраховка защитит вас от ответственности в случае аварии. Она покроет расходы пострадавшей стороны в
случае, если вас признают виновником ДТП. Если же виновником будет признана другая сторона, ее страховка
покроет ваши расходы.
Покупая полис автострахования в страховой компании, вы получите страховой диск и свидетельство. Текущий
страховой диск должен быть четко виден на вашем автомобиле во время движения. При оплате налога на
автотранспорт нужно предъявить действительное страховое свидетельство.
На веб-сайте полиции www.garda.ie можно получить информацию об алгоритме действий в случае ДТП.

