
Перелік закладів дошкільної освіти Полянської об’єднаної територіальної громади  
станом на 19 березня 2020 року  

№ 

з/п Повна назва закладу дошкільної 

освіти 

Місце знаходження ДНЗ 
Форма 

власності 

ПІБ керівника,  

номер робочого  телефона 
Поштова адреса Електронна пошта Сайт 

1. 

Плосківський дошкільний 

навчальний заклад Полянської 

сільської ради Свалявського 

району Закарпатської області 

с. Плоске, 266, 

Свалявський район, 

89311 

bliskunvira@ukr.net  ploske266.klasna.com   

к
о
м

у
н

ал
ь
н

а 

Блискун Віра Йосипівна, 

(03133)41137, 0509419710 

2. 

Родниківський дошкільний 

навчальний заклад Полянської 

сільської ради Свалявського 

району Закарпатської області 

с. Родниківка, 119, 

Свалявський район, 

89310 

puchkar79@ukr.net rodnukivka.klasna.co

m  

к
о
м

у
н

ал
ь
н

а 

в.о. директора Гвоздь Ганна 

Дмитрівна, 0997578463 

3. 

Оленівський дошкільний 

навчальний заклад Полянської 

сільської ради Свалявського 

району Закарпатської області 

с. Оленьово, 20, 

Свалявський район, 

89311 

olenevodnz@ukr.net  olenevo-

dns.klasna.com  

к
о
м

у
н

ал
ь
н

а 

Кеменяш Ірина Іванівна, 

(03133)4-11-20, 0997294946 

4. 

Полянський заклад дошкільної 

освіти Полянської сільської 

ради Свалявського району 

Закарпатської області 

вул. Маяковського, 5, 

с. Поляна,  

Свалявський район, 

89313 

popovichmapi@ukrn

.net  

polyana5.zakosvita.co

m.ua  

к
о
м

у
н

ал
ь
н

а 

Попович Марія Йосипівна, 

 

(03133)74640, 

0506456897 

5. 

Родниковогутський 

навчально-виховний комплекс 

Родниківської сільської ради 

Свалявського району 

Закарпатської області 

с. Родникова Гута,74  

Свалявського району 

Закарпатської області 

89310 

maqdaluna12@ukr.n

et 

http://gyta74.klasna.

com/ 

к
о
м

у
н

ал
ь
н

а 

Арендаш Магдалина Юріївна 

 

0955595203 
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6. 

Павлівський навчально-

виховний комплекс  

Плосківської сільської ради 

Свалявського району 

Закарпатської області 

с. Павлово, 61, 

Свалявського району 

Закарпатської області 

89311  

pavlovonvk@ukr.net 
http://pavlivskijnvk.

klasna.com/ 

к
о
м

у
н

ал
ь
н

а 

Мориляк Надія Дмитрівна 

 

(03133)35265 

0954861398 

7. 
Солочинський дошкільний 

навчальний заклад 

с. Солочин, 83, 

Свалявський р-н, 

Закарпатська обл., 

89321 

luda_petrus221@ukr

.net  

desadok22.klasna.co

m 

к
о
м

у
н

ал
ь
н

а 

Петрус Людмила Юріївна, 

 

0508698238 

 

mailto:pavlovonvk@ukr.net
http://pavlivskijnvk.klasna.com/
http://pavlivskijnvk.klasna.com/
https://mail.ukr.net/desktop#sendmsg/f=to=9P8gt8VRF23X02fXfT170ueXnWic07
https://mail.ukr.net/desktop#sendmsg/f=to=9P8gt8VRF23X02fXfT170ueXnWic07
http://desadok22.klasna.com/
http://desadok22.klasna.com/

