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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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An Garda Síochána (also commonly referred to as the Gardaí) is Ireland’s National Police and Security Service. We have
responsibility for carrying out all policing and security functions in Ireland and our mission is ‘Keeping People Safe’. Our
role includes; assisting victims of crime, crime prevention, community engagement, crime investigation and road safety.
An Garda Síochána has a proud tradition in serving communities and protecting the State with over 16,000 dedicated
Garda members, Civilians and Reserve members committed to the objective of ensuring that a functioning police and
security service is the cornerstone of a democratic and progressive society. The core values of the organisation are:
Service Delivery, Honesty, Accountability, Respect, Professionalism and Empathy.
For more information visit the Garda website on www.garda.ie

In an emergency always dial 999/112
You should use this service if a crime or incident is happening or if anyone is in immediate danger. 999/112 calls have the
highest priority and your call will be handled by trained call-takers. We will take appropriate steps to deal with all incidents
and ensure that emergency and life threatening calls receive priority. We will endeavour to get to you within 15 minutes
in urban locations and as soon as possible, given the distance to be travelled, in more rural areas.

Non-emergency or general enquiries
For non-emergency or general enquiries, contact your nearest and/or local Garda Station. Telephone numbers for all
Garda stations and key offices are available at Garda Stations Directory on www.garda.ie
Local Garda Diversity Officers, trained to support diverse / minority communities, are available in each Garda Division and
are available to assist with your policing needs. A list is available on www.garda.ie / Find your local Garda Diversity Officer

You must have motor insurance to drive your vehicle on Irish roads.
Motor insurance is designed to protect you against liability in the event of an accident. It will cover the costs of the other
driver's property and injuries if you are found at fault for an accident. If you are involved in an accident and found not to
be at fault, the insurance of the responsible party will cover your costs. When you buy a motor insurance policy from an
insurance company, you will get an insurance disc and a certificate of insurance. You must clearly display a current
insurance disc on your vehicle at all times when driving. You must produce a current certificate of insurance when paying
for motor tax. Guidance on what you must do if you are involved in a road traffic collision is available on www.garda.ie.

An Garda Síochána - Police and Security Service of Ireland
Information / Информация

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.

