
40
Детальніше на www.karpaty.info

41
Детальніше на www.karpaty.info

ГРУШОВО

Музей  
Історико-краєзнавчий народний музей 
«Сріберна Земля»
Надзвичайно цікавий, але маловідомий 
історико-краєзнавчий народний музей 
“Сріберна Земля” розташований у 
приватному будинку закарпатського 
художника Василя Васильовича Тегзи, 
який був палким поціновувачем історії та 
побуту Закарпаття.
Серед експонатів – рукописне Єван-
геліє, 65 фоліантів релігійного змісту 
(ХVІІІ ст.), старовинна церковна чаша, 
ікони закарпатської школи живопису, 
перші українські гривні, рідкісні марки 
багатьох країн і т. д. Окрім цього, в 
музеї зібрано понад 200 зразків одягу, 
переважно гуцульського, 250 домотка-
них рушників, прялки з мотовилами, 
велика кількість предметів домашнього 
вжитку (діжки, маслобійки, глечики, 
розписані тарелі). Кожна з цих речей 
унікальна, орнаменти й вишиті мотиви 
не повторюються. 
Загалом експонати згруповані в 
12 відділів в залежності від тематики 
експозицій. Постійно діє виставка 
полотен Василя Тегзи. На картинах 
майстра — натюрморти із зображенням 
старовинних речей домашнього вжитку, 
культові споруди (дерев’яні церкви), 
пейзажі рідного краю.
вул. Прикордонна, 2 
(03134) 5-33-36
9:00-16:00, обід 13:00-14:00, НД – вихідний 

Ресторани, кафе

Ресторан «Водограй»
Три зали, є літня тераса. Закарпатська 
та європейська кухня. Фірмові страви: 
«Водограй» (курячі завиванці з чорнос-
ливом під ягідним соусом), «Вечеря на 
полонині» (картопляники по-гуцульськи 
з білими грибами), «М’ясо під шубою».

      
вул. Леніна
(03134) 5-35-09, (097) 47-22-900
9:00-24:00

Ресторан «Зорепад»
4 зали, в тому числі банкетний на 200 
місць, та танцювальний зали. Домашня 
та закарпатська кухня. Фірмові страви: 
салат «Есмеральда», біфштекс «Та-
тарський», смаженина «Сімейна», друга 
страва «Зорепад». Обслуговування груп.

      
вул. Молодіжна, 22 
(03134) 5-32-09, (067) 957-13-72
Цілодобово.

Магазини
У селі є декілька продуктових магазинів 
вздовж траси.

Банки, банкомати, обмін валют

Телефони «гарячих ліній» банків на с. 22
«Ощадбанк»
відділення:
вул. Незалежності, 69
(03134) 5-31-00

Транспорт
Як добиратися до Грушово
З Тячева мікравтобусом або 
автобусом Солотвинсько-
го або Рахівського напрямку.

Зв’язок

Пошта
вул. Леніна
(03134) 5-32-22

Важлива інформація 
Код для міжміського зв’язку 03134
Телефонна довідка (031) 99-09-111
Екстрені служби – див. с. 21
Амбулаторія
вул. Визволення, 19
(03134) 5-33-40
Сільська рада
вул. Леніна
(03134) 5-31-67, 5-33-16

ГРУШОВО

Експозиція музею «Сріберна земля»


