Виступ Голови підкомітету з питань реформування агропромислового комплексу,
розвитку науки та освіти Комітету Верховної Ради України з питань аграрної
політики та земельних відносин М. Перестенко
на Других Всеукраїнських громадських слуханнях
“Україна напередодні Міжнародного року кооперативів”
Я великий прихильник кооперації в сільському господарстві.
Починаючи з сільських підприємств, які свого часу годували не тільки Україну а
також і половину світу. За кооперацією стоїть майбутнє, не дивлячись на те, що у
нас приймаються такі проекти, які відрізають повноваження, перспективи розвитку.
Зокрема, беручи закони про сільськогосподарську кооперацію, які не як не
пройдуть на ринк землі, котрі зараз лобіюються швидкими темпами. Хоча
протягом цього року проведених слуханнях підкреслювали кожним разом, що виробники
ті люди які працюють на землі цього ринку взагалі то не вистачає, а сторона бере як раз не
тих хто працює, а тих хто працювати не хоче і мріє про те як швидше збути її з рук .
Хоча і забувають, що землі є народним надбанням за конституцією Україна і належить
всьому народу.
Ми сьогодні знаходимося в таких умовах невдалих і незручних у всьому світі, великі
сільські господарства, виробники, а зокрема зернотрейдери ставлять виробників у такі
умови, що закуповують за найнижчими цінами, а в роздрібній торгівлі ми бачимо, що
ціни найвищі як на все світовому рівні. За цим сільськогосподарська кооперація повинна
прийняти на себе ці функції. Коли разом ця сила може щось перевернути. З цього ви
як самий авангард сільськогосподарської кооперації повинні пояснити людям в
областях, що свою точку зору, потрібно буде відстоювати і висловлювати суспільстві.
По резолюції, яка буде прийнята з'їздом, надійде багато конкретних пропозицій. Ті
питання, які стосуватимуться Верховної Рада України, я візьму на себе. У комітеті
Верховної Рада Україна за законодавством готова співпрацювати
з Союзом сільськогосподарської кооперації з Асоціацією
кредитного союзу, УкрКоопСпілкою в розробці законодавства яке буде максимально
професійними і максимально наближеним до життя. Ні хто крім вас не знає
всіх ваших проблем. Я пропоную вам тісну співпрацю і готова проводити ваші ідеї
та інтереси зокрема у Верховній Раді Україні.

