Виступ Голови Волинської обласної організації Союзу сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів С.Чабана
на Других Всеукраїнських громадських слуханнях
“Україна напередодні Міжнародного року кооперативів”
Те що було започатковано кілька років тому, сільськогосподарська кооперація
зафіксувала себе, достоялася і від цього ми вже ні куди не дінемось. Інша справа як це
робиться і на скільки швидко ми мобілізуємося і станемо тими ким хочемо стати. Маючи
можливість контактувати з Польськими колегами, спостерігаю на їхній стан
господарювання, на Їхні об’єднуючи можливості і бачу, що це все дає позитив для малих
господарів. З малими виробниками працювати не зручно, як кажуть Поляки: нас начали
заганяти в кооперативи. Як нас колись в колгоспи, так і їх в кооперативи. Але це трохи по
іншому, просто цим людям дами можливість створити інфраструктуру, яка дає
можливість лавірувати в ринковій ситуації своїми ресурсами дає можливість їх зберігати і
продавати тоді коли це вигідно і за таку ціну, яка влаштовує виробника.
Що мали ми в 2009 році коли це все почалося, хороша дуже програма була
започаткована державної допомоги сільськогосподарським виробникам дрібним.
Планувалося виділити великі кошти на цю справу, але держава кошти не дала і участі ні
якої не приймає.
Всі ми знаємо, що був хороший урожай картоплі і обвал цін, можливо цей обвал
було і штучно зроблено, важко зараз сказати, нікуди подіти продукцію і йде все в збиток,
багато овочів заорюють. Тому що не оплачують навіть щоб їх збити, а зберігати нема де.
Була урядом створена програма для схову овочів і надання для цього кредитів, але на
Волині такого нема і в обласній державній адміністрації сказали, що такого не має і не
буде. Тобто сільський виробник сам на сам з проблемами, які є в державі і подолати їх не
може. Молодь з сел. Тікає, залишаються тільки старі та спиті, тому що в них не має
мотивації до простого людського життя. Ніхто не мріє про хороше житло, комунальні
вигоди, побутові машини, тому що вини не зможуть ні коли досягнути.
Я вважаю і мої всі колеги на Волині, що якщо держава не повернеться лицем хоча б в
тій частині, що я тобі не допоможу але і мішати не буду, то безумовно село чином
підніметься саме. Коли проста сільська людина виростив картоплю чи худобу, здуваючи її
має сплатити 15% податку, але ні хто не порахував, яка собівартість цього продукту і
навіть не намагається цього робити, а потім цю ціну йому занижують на проценти ПДВ.
То що це обходиться.

