
Євген Сівко – профспілковий лідер із великим до-
свідом. Читачі журналу «Ваша довіра» знають його як 
очільника первинної організації ПМГУ Дружківсько-
го заводу металевих виробів, людину прогресивних 
поглядів та глибокого розуміння суті профспілко-
вої діяльності. Тепер же ми знайомимось з Євгеном 
Францевичем у новій ролі – голови Донецької облас-
ної організації Профспілки. Він розповідає:

– Що таке війна, мешканці Донецького регіону від-
чули першими. Все, що відбувається, – жахливо. Але 
не менший жах – те, що ми до цього певним чином 
звикли. У моїй рідній Дружківці люди вже фактично не 
реагують на звуки вибухів, продовжуючи займатися 
повсякденними справами. Хоча смерть ходить поруч: 
на територію заводу кілька разів «прилітало», щастя, 
що обійшлося без жертв.

У постійному стресі психіка змінюється, на ній наростає «мозоль». Адже в цей буремний 
час ніхто з нас не може дозволити собі сісти в кутку і страждати. Нам потрібно лишатися в 
строю, вирішувати проблеми, яких дуже і дуже багато.

Більшість підприємств Донеччини зупинили виробництво, керівники скористалися зруч-
ним для них Законом №2136, який дозволяє ставити на паузу трудові відносини. Вони ско-
ротили свої витрати. А що робити працівникам, позбавленим засобів до існування? Їх ніхто 
не звільнив від необхідності сплачувати за комунальні послуги, ніхто не забезпечив їхні ро-
дини безкоштовним харчуванням. Ухвалюючи згаданий Закон, можновладці обіцяли роз-
робити схему соціальної підтримки трударів, але її і досі нема.

На жаль, вплинути на ситуацію Профспілка не здатна. Ми не маємо ані дієвих важелів 
впливу на владу, ані грошей, оскільки працюємо на внески, яких зараз зі зрозумілих при-
чин дуже мало. Однак робимо все, що можемо: спромагаємось виділяти хоча б невеличку 
грошову допомогу тим, хто потрапив у скруту, співпрацюємо з благодійними фондами, 
залучаючи і доправляючи до нужденних гуманітарну допомогу.

Попри всі труднощі зберігаємо в штаті Донецької обласної організації посади головного 
правового інспектора і головного технічного інспектора з охорони праці. Фахівці цих про-
філів мають зараз високе завантаження. На фоні безгрошів’я і системних порушень прав 
працівників з боку роботодавців безкоштовні консультації профспілкового юриста очікува-
но є дуже запитаними. Охорона праці перебуває на постійному зв’язку з первинками, беру-
чи участь в розслідуваннях нещасних випадків, у тому числі пов’язаних із воєнними діями.

Пропрацьовуємо і надаємо в Центральну раду пропозиції щодо всіх законодавчих ново-
введень – шкода, що більшість наявних ініціатив стосовно трудової сфери є руйнівними і 
не витримують жодної критики.

За допомогою сучасних інформаційних технологій підтримуємо комунікацію з профлі-
дерами і активістами підприємств регіону. Війна розкидала нас по різних куточках України, 
дехто поїхав за кордон, але більшість голів первинок все ж намагаються не втрачати кон-
такту між собою і з членами Профспілки, тримати руку на пульсі подій, відгукуватись на 
звернення людей праці й за можливості їм допомагати.

Звісно, 24 лютого минулого року життя всіх українців невідворотно змінилося, і далеко 
не в кращий бік. Але, як то кажуть, ми не обираємо часи, в які живемо, ми можемо лише ви-
рішувати, як жити в часи, що обрали нас. Так от мій особистий вибір і вибір профспілкової 
команди Донецької обласної організації ПМГУ, як і раніше, зроблений на користь людянос-
ті, справедливості і трудової солідарності.
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