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Роби що маєш,  Роби що маєш,  
і будь що будеі будь що буде

Війна – страшне лихо, яке руйнує долі лю-
дей. Три місяці тому члени ПМГУ, мешканці До-
нецького регіону, жили, працювали, розбудо-
вували рідні підприємства, боролися за свої 
трудові права, любили, планували, виховували 
дітей... Сьогодні частина з них змушена була 
покинути свої домівки, частина – сидить у бом-
босховищах, а когось, про це страшно думати, 
але це факт – більше немає. Ми довго вагалися 
перш ніж попросити голову Донецької обласної 
організації Профспілки Любов Кобзеву про ко-
ментар. Але все ж вирішили це зробити, адже 
наші брати і сестри з Донеччини мають знати – 
наші серця з ними.

– Говорити про ситуацію дуже боляче, – каже Любов Миколаївна. – Але ми повинні 
триматися в ці тяжкі часи: не панікувати, робити все можливе для захисту наших членів 
профспілки. Тому Донецька обласна рада підтримує постійний контакт із первинками, 
які мають доступ до зв’язку. На підприємствах, де вони діють, зупинені виробничі про-
цеси. На робочих місцях знаходиться тільки персонал, що підтримує критично важли-
ву інфраструктуру, решта трудових колективів виведена у простій. Завдяки соціальному 
діалогу, який роками існував між адміністраціями та профкомами, працівникам до сьогодні, 
як і належно за законом, виплачують 2/3 окладів.

Та відсутність виробництва і суто профспілкових питань не означає, що в профактиву 
немає важливих справ. Наразі профкоми первинних організацій, які входять до складу 
Донецької обласної організації,  бачать своє головне завдання у тому, щоб підтримувати 
людей у скруті всіма можливими способами. Це здійснення грошових виплат, хоча, на жаль, 
наші фінансові можливості дуже обмежені. Це пошук способів залучення гуманітарної до-
помоги. Це інформаційний супровід тих, хто виїхав із зони бойових дій та шукає прихисток 
в інших регіонах країни.

Не приховуватиму, триматися, не опускати руки – важко. Але є така фраза, її припи-
сують давньоримському імператору Марку Аврелію: «Роби що маєш, і будь що буде». От 
зараз її можна вважати нашим девізом. Ще у мирні часи профлідери, активісти, фахівці 
Донецької обласної організації взяли на себе відповідальність, пообіцяли допомага-
ти членам ПМГУ, і досі, як би не було складно їм самим, намагаються виконувати цю 
обіцянку.
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