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Їдальня – заклад громадського харчування.
Першу Ї. у Кривому Розі створено при місц. споживчому 

т-ві у берез. 1921. В ній харчувалися вагітні жінки і діти до 5 
років. У наступному місяці відкрито т. зв. “будинок громадсь-
кого харчування” для всіх бажаючих, а організацію мережі Ї. 
у місті для працівників “ударних” підпр-в розпочато з черв. 
1921. У листоп. 1921 у найбільш постраждалому від голоду 
Апостолівському р-ні організовано Ї. у всіх 5 волостях. На поч. 
лют. 1922 у рудничному р-ні створено Ї. для сімей робітників, 
у 1-у чергу для дітей. Як показала перевірка 18-ти Ї., що 
утримував Допгол, вони мали “неорганізований характер” і 
давали несуттєві результати у боротьбі з голодом. Сторожам 
було видано гвинтівки у зв’язку з неодноразовими спробами 
пограбування Ї. На поч. серп. 1922 АРА відкрила у Кривому 
Розі 3 Ї. на 3 тис. дітей і 1,5 тис. дорослих. Місія Нанесена у 
Криворізькому повіті орг-ла Ї. на 11,8 тис. осіб. 22 харчових 
пункти створив Укр. Червоний Хрест, де столувалося 10 тис. 
осіб, з них 1,8 тис. – у Кривому Розі. Норма продуктів скла-
дала 1 тис. кал. на день.

У 1928 у Кривому Розі нараховувалося 11 Ї., в 1929 – 12, у 
1930 – 48. Прибутки від громадського харчування у 1928/29 
склали 26 тис. крб., у 1929/30 – 55 тис. крб. Широко ство-
рюватися у Кривбасі у системі закритих розподільників Ї. 
почали з 1930, коли посилилася загальна криза с-г у зв’язку 
з колективізацією. У 1931 за період з берез. по трав. на рудн. 
розпочали роботу ще 10 Ї., тобто кожен з них тепер мав 
власну. На поч. 1932 у системі громхарчу працювала ф-ка-
кухня, 73 Ї. закритого типу, 1 – відкритого та 49 буфетів при 
них. Протягом місяця в середньому відпускалося 4 167 000 
порцій, а обіг складав 1 078 000 крб. У берез. міськрада орг-
ла рейди-перевірки Ї. Кривбуду, Коксохіму, рудн. ім. Леніна 
та ім. Дзержинського. Гол. проблемою було визнано великі 
черги, неорганізованість у видачі страв та відсутність кон-
тролю за використанням продуктів. У черв. більшість Ї. ЗРК 
приєдналися до всесоюзного конкурсу на кращу Ї. За 1-ше 
місце призначено премію 2 тис. крб., за 2-е – 1,5 тис. крб., 
за 3-є – 1 тис. крб. Перевірка, проведена у лип., виявила, що 
перебої у роботі стали звичайним явищем. Було проведено 
чистку від “чужих елементів” за допомогою РСІ. 

В період з січ. по лип. 1932 Криворізький трест Ї. підготував 
147 спеціалістів для громхарчу.

Найважчі часи припали на весну 1933. Тоді у більшості Ї. 
меню складалося з пісного борщу, а обід починався о 18 год., 
вечеря – о 22-й. Квітн. перевірка показала, що більшість з Ї. 
знаходиться в антисанітарному стані, процвітає безконтроль-
ність у видачі продуктів та ін. зловживання. На 1 серп. 1933 
у Кривбасі нараховувалося 75 Ї. пропускною спроможністю 

180 тис. порцій на добу. При Ї. діяло 38 буфетів. Сис-мою 
громхарчу було охоплено 40 тис. осіб, з них 890 студентів і 
11 725 школярів, решта – робітники.

У жовт. 1934 здійснено перевірку стану Дзержинської 
ф-ки-кухні, який було визнано як “надзвичайно поганий”. 
Працівники розкрадали продукти та не вели їх обліку. Винних 
притягнено до відповідальності. На кін. року у місті працювало 
115 Ї. з пропускною спроможністю 60 тис. порцій на добу. 
Відпуск страв, порівняно з 1933 зменшився на 19,8 % при 
зростанні к-ті буфетів. Це вказує на те, що велика к-ть людей 
вже почала харчуватися вдома. У лют. 1935 відбулася кон-
ференція кухарів Ї. міста з питань поліпшення якості страв та 
зниження їх ціни. При перевірці Жовтневої ф-ки-кухні у берез. 
1935 виявлено факти недодачі порцій, обрахувань, поганої 
якості страв. Міськрада прийняла рішення про орг-цію про-
тягом року при всіх Ї. дієтичних кутків. Але, як встановлено, 
вони працювали погано і часто погіршували стан хворих. 
Спеціальних страв ніхто не готував – не було відповідних 
продуктів, а лікарі-дієтологи не проводили контролю. 

У 1938 на Жовтневій ф-ці-кухні, розрахованій на одночасне 
обслуговування 450 осіб, було лише 15 виделок. У лип. 1938 
перевірявся Криворізький трест Ї. Встановлено часті факти 
грубої поведінки персоналу, обрахування, антисанітарний 
стан більшості приміщень. Міськрада прийняла ряд рішень, 
направлених на ліквідацію порушень.

Лютн. 1939 ревізія визначила, що в більшості Ї., які не 
виконували плану, була висока плинність кадрів та малоква-
ліфіковані завідуючі. Залишалась низькою якість страв, вони 
були одноманітними. Часто траплялися випадки обрахувань 
і обважувань. Крадіжки і розтрати досягли суми 269 тис. крб. 
Санітарний стан більшості приміщень залишався незадовіль-
ним, вони потребували негайного ремонту. Практично у всіх 
Ї. був відсутній громадський контроль. Персонал, в більшості, 
байдуже ставився до роботи.

У січ. 1941 на пленумі міськради оголошено про значне 
покращення якості обслуговування у Ї. З-д “Криворіжсталь” 
заявив про план буд-ва великої домової кухні, розрахованої 
на відпуск 15–20 тис. порцій на місяць.

Для впровадження передового досвіду у т-ті “Громхарч” 
було створено спеціальні бригади, які по кілька днів працю-
вали у кожній Ї. У результаті к-ть скарг зменшилася на 50 % 
порівняно з попереднім роком.
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