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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. У своїй роботі
національна поліція Ірландії керується підходом, заснованим на дотриманні прав людини та зосередженим на Кодексі
етики та основних цінностях з Надання послуг, чесність, відповідальність, повага, професіоналізм та співчуття. Для
отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт Garda на www.garda.ie
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.
r

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 Diversity-офіцера
у вашому районі
Керування автомобілем в Ірландії
Українське посвідчення водія не є дійсним в Ірландії. Однак згідно із законодавством Ірландії ви можете обміняти
українське посвідчення водія на ірландське за умови, що у вас є дозвіл залишатися в країні відповідно до розділу 60
Закону про міжнародний захист від 2015 року. Ірландське посвідчення дає вам право керувати автомобілем в Ірландії
до одного року. В Ірландії лівосторонній рух, тому якщо ви хочете пересуватися власною автівкою по Ірландії, ви маєте
купити поліс автострахування та сплати податок на авто. Автострахування захистить вас від відповідальності в разі
нещасного випадку. Купуючи поліс автострахування, ви отримуєте страховий диск і страхове свідоцтво. Ваш поточний
страховий диск має бути чітко помітним на вашому автомобілі під час руху. На веб-сайті поліції www.garda.ie можна
дізнатися про алгоритм дій у разі, якщо ви потрапили в ДТП. Моторне транспортне страхове бюро України (МТСБУ)
підготувало перелік українських страхових компаній, які дозволяють українським біженцям поновлювати поліс
Обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСАГО) онлайн. На додаток до ОСАГО, страхові
компанії мають видати або перевидати Міжнародну картку страхування автомобілів (IMIC)/Зелену картку, що дозволить
користуватись авто у країнах, які є учасниками міжнародної системи страхування “Зелена карта”. Детальніше про це
можна прочитати на сайті Моторного транспортного страхового бюро України (МТСБУ): http://www.mtsbu.ua. Агентство
дорожньої безпеки Ірландії (RSA) створило окремий розділ з порадами для українських водіїв:
https://www.rsa.ie/services/alerts/advice-for-ukrainian-drivers. Тут ви знайдете всю необхідну інформацію, щодо обміну
українських водійських прав, а також відповіді на важливі запитання.
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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. В своей работе национальная полиция
Ирландии руководствуется подходом, основанным на соблюдении прав человека и сосредоточенным на Кодексе этики
и основных ценностях из – Честность, Ответственность, Уважение, Профессионализм и Сочувствие.
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Garda по адресу www.garda.ie.
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
Вождение автомобиля в Ирландии
Украинское водительское удостоверение не является действительным в Ирландии. Однако согласно законодательству
Ирландии вы можете обменять украинское водительское удостоверение на ирландское при условии, что у вас есть
разрешение оставаться в стране в соответствии с разделом 60 Закона о международной защите от 2015 года.
Ирландское удостоверение дает вам право водить автомобиль в Ирландии до одного года. В Ирландии левостороннее
движение, поэтому если вы хотите передвигаться на собственном автомобиле по Ирландии, вы должны купить полис
автострахования и оплатить налог на авто. Автострахование обезопасит вас от ответственности в случае несчастного
случая. Покупая полис автострахования, вы получаете страховой диск и страховое свидетельство. Текущий страховой
диск должен быть четко виден на вашем автомобиле во время движения. На веб-сайте полиции www.garda.ie можно
узнать алгоритм действий в случае, если вы попали в ДТП. Моторное транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ)
подготовило список украинских страховых компаний, позволяющих украинским беженцам возобновлять полис
Обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО) онлайн. В дополнение к ОСАГО, страховые
компании должны выдать или перевыдать Международную карту страхования автомобилей (IMIC)/Зеленую карту,
которая позволит пользоваться автомобилем в странах, являющихся участниками международной системы
страхования «Зеленая карта». Детальнее об этом можно прочитать на сайте Моторного транспортного страхового бюро
Украины (МТСБУ): http://www.mtsbu.ua. Агентство дорожной безопасности Ирландии (RSA) создало отдельный раздел
с советами для украинских водителей: https://www.rsa.ie/services/alerts/advice-for-ukrainian-drivers. Здесь вы найдете
всю необходимую информацию об обмене украинских водительских прав, а также ответы на важные вопросы.

