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Що робити, коли маєш хорошу роботу та 
професійне неприйняття несправедливості? 
Ми не в ідеальному світі, але в наших руках 
змінити його хоча б до рівня «нормального».
Знайомтеся, Аліна ПЛЮЩ, партнер Sayenko 
Kharenko, керує практикою приватних клієнтів. 
А ще — допомагає притулкам домашніх тварин 
та зооволонтерам

День 
Допомоги

Коли ви почали допомагати притулкам? З чого все 
починалось? 

В якийсь момент я зрозуміла, що більше не можу не помі
чати величезну кількість безпритульних тварин у Києві та по 
всій Україні. Недавно купила собі літографію французького 
художника Dran, яка називається «Пристойне місто», — на 
ній зображений чоловік, що замазує білою фарбою графі
ті на стінах, та бездомного, який сидить біля стіни. Мені 
здається, що ця картина дуже актуальна для Києва, тільки 
замість безхатька треба намалювати безпритульних тварин. 
Ми всі робимо вигляд, що живемо в «пристойному» місті, в 
«пристойному» суспільстві, і не помічаємо тварин, що за
мерзають на вулицях і помирають від голоду та хвороб.

Не маючи змоги проходити повз та не помічати, я по
чала допомагати волонтерам, які опікуються безпритуль
ними тваринами — підбирають їх, лікують, «піарять» у соц
мережах, намагаючись знайти для них оселю. Була приємно 
вражена, що таких людей дуже багато по всій Україні. Але, 
на жаль, безпритульних тварин значно більше. Тому кожен, 
хто бере тварину з притулку чи від волонтерів, робить ваго
мий внесок.

У мене два коти — Шагал та Фріда. Шагала я малень
ким кошеням підібрала на вулиці — нещасного, брудного 
та блохастого. Зараз це статний красень, в якому неможли
во впізнати облізле кошеня. Фріду я взяла з притулку, вона 
мала пристойніший вигляд, бо була вже не з вулиці, але вдо
ма вона ще більше розквітла і стала справжньою красунею.

Як зазвичай організована ваша допомога притулкам? Чи 
залучаєте ви до цього колег, друзів, родину? Чи підтримує 
родина ваше хобі? 

Я хотіла б взяти всіх тварин з притулків, але розумію, що 
це неможливо, тому намагаюся допомагати матеріально, щоб 
якомога більше безпритульних тварин знай шли свій дім.
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На превеликий жаль, дуже мало моїх знайомих готові 
взяти тварин з притулку. Більшість хочуть мати породис
тих тварин. Це дуже важко зрозуміти, адже для мене цін
ність тварини зовсім не в її породі. Я б ніколи не проміня
ла Шагала та Фріду ні на яких мейнкунів чи британських 
короткошерстих.

Мені здається, що це як з людьми: більшості хочеть
ся любити тільки відомих, багатих та вродливих, і мало 
хто готовий дати шанс непримітній людині і розгледіти її 
внутрішню красу.

Дуже хочу, щоб брати тварин з притулків стало пре
стижним. А ті, хто не може з будьяких причин цього 
зробити, допомагали б волонтерам та притулкам матері
ально.

Яким притулкам ви не допомагаєте і чому?
Намагаюся допомагати всім притулкам.

Як юридична освіта допомагає в роботі з притулками, чи 
виникають суто юридичні проблеми?

Наразі допомагаю притулкам як звичайна людина, а 
не як юрист.

Мені важко сприйняти той факт, що відповідно до 
Цивільного кодексу на тварин розповсюджується право
вий режим речі, окрім випадків, передбачених законом.

Як на мене, це величезна проблема, що люди часто 
ставляться до тварин, як до своїх речей, і можуть вики
нути собаку чи кішку, коли вони набридли чи змінилася 
життєва ситуація.

Мені значно ближче позиція англосаксонської систе
ми у ставленні до тварин. Зокрема, існування такого ін
ституту, як pettrusts, коли люди залишають власне майно 
у спадок своїм домашнім улюбленцям. Нещодавній при
клад — Карл Лагерфельд, який залишив статки вартістю 
близько 200 мільйонів доларів своїй кішці Шуппет.

Як вважаєте, чи потрібно більше державного регулювання 
та допомоги в цій сфері?

Так, звичайно, ця сфера потребує регулювання і до
помоги з боку держави. Першим кроком у цьому напрямі 
могло б стати прийняття урядового проекту Закону «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо удосконалення законодавства з питань захисту тва
рин від жорстокого поводження», включеного до порядку 
денного цієї (десятої) сесії Верховної Ради.

Як ви знаходите час для допомоги тваринам?
На жаль, часу зовсім не вистачає. Тому я здебільшого 

допомагаю грошима.

Традиційне запитання для цієї рубрики: чи знаходились 
клієнти для компанії саме через ваше хобі?

Я не сприймаю допомогу безпритульним тваринам як 
хобі. Для мене це обов’язок. Хтось допомагає хворим ді
тям, хтось людям похилого віку. Я для себе обрала допо
могу безпритульним тваринам.

Ні, клієнти через це не знаходились. Але хто знає, 
можливо, все ще попереду.
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