
Контактні особи 
  Jacques Barone – Заступник мера /  04.90.79.02.74 
j.barone@mairie-pertuis.fr 
 Olga  - ваш перекладач /  06.12.22.00.44 
 Nathalie – ваш контакт у Мерії /  04.90.79.27.91 /  06.01.26.37.42 
мейл Мерії : pertuis-solidarite-ukraine@mairie-pertuis.fr 

Корисні номери 

1) Мерія  (Pатуша) 
37 Rue Voltaire /  04.90.79.02.74 
Для отримання різної та адміністративної 
інформації 

2) Жандармерія  
188 Cours de la République  
 04.90.77.98.00   або    17  
Проблеми безпеки (напади, крадіжки тощо) 
 

                                      або 

3) Муніципальна поліція  
Place Murette /  04.90.09.04.95  
Проблеми безпеки 

4) Пожежна охорона /  18   
Швидка медична допомога /  15  
Пожежна / медична допомога 

5) Госпіталь  
58 Rue de Croze /  04.90.09.42.13 
Для ваших медичних прийомів по п'ятницях  
з 14:00 до 16:00 та для невідкладної медичної 
допомоги 

6) Мерія – цивільний стан  
67 Boulevard Jean Baptiste Pécout /  04.90.07.78.35  
Декларації про народження 

 

7) Мерія – Муніципальний центр соціальних дій – CCAS 
20 Rue Gustave Eiffel /  04.90.09.25.30  
Соціальна допомога (соціальна, матеріальна допомога) 

8) Мерія - Шкільна служба  
Parking de Croze – Immeuble le Belvédère Bâtiment A n°5   
 04.90.79.73.03  
Зарахування до дитячого садка (від 3 до 6 років)  
та початкова школа (від 6 до 11 років)  
ясла-садок для дітей (від 2 місяців до 3 років) 

9) Мерія – Будинок громадянства та рівності   
Place du 4 Septembre /  04.90.79.50.40  
Можливість зв'язатися з родиною в Україні  
Юридична допомога 

10) Автобусна станція - автовокзал   
Avenue Pierre Semard  
Автобусний транспорт до Aix-en-Provence (Екс-ан-Прованс) 
та інших напрямків 

11) Медичний центр Фестон  
173 rue des Festons /  04.32.60.69.35  
Для ваших медичних прийомів по середах після обіду 
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Ласкаво просимо до PERTUIS 

Дорогі українські сім'ї, 
Pertuis (Пертюї) поруч із вами у тяжкому випробуванні.  
Ви були змушені покинути свою країну через російське 
вторгнення, і багато хто з вас залишив чоловіка, сина або 
брата на своїй улюбленій землі.  Знайте, що ми зробимо все, 
щоб полегшити ваш біль, вітаючи вас тут. Незабаром ви 
зможете переконатися, що солідарність є сильною цінністю 
нашого міста. Сподіваюся, вам сподобається залишатися з 
нами в очікуванні найкращих днів для Україні. 

Мер міста 
Roger PELLENC 


