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«Да вай це, хлоп цы, 
бя ры це зям лю — 
гэ та бу ду чае»

А па ча ло ся ўсё з Ва сі ля Ра зу-

ма ва, які ўзна ча ліў рай вы кан кам 

у 1990 го дзе. Та ды Дры бін скі ра ён 

быў ад ноў ле ны ў ста ту се са ма-

стой най ад мі ніст ра цый най адзін-

кі пас ля 31-га до ва га пе ра пын ку. 

Ва сіль Ра зу маў кі ра ваў ра ё нам 

паў та ра го да. За гэ ты час, па яго 

сло вах, бы ло па бу да ва на ка ля 200 

ква тэр, зроб ле на ад сып ка на ву-

лі цах рай цэнт ра і... ўтво ра ны два 

дзя сят кі фер мер скіх гас па да рак 

(не аба вяз ко ва ме на ві та за гэ ты 

пе ры яд, але ў мно гім дзя ку ю чы 

яму). Ва сіль Ра зу маў ус па мі нае 

так: «Ка лі стаў стар шы нёй рай-

вы кан ка ма, тут па ча лі ўтва рац ца 

фер мер скія гас па дар кі. Я ад на му 

ска заў, дру го му, трэ ця му: да вай-

це, хлоп цы, бя ры це зям лю — гэ та 

бу ду чае. Та кім чы нам у Дры бін-

скім ра ё не ўтва ры ла ся гас па да-

рак 20 на пэў на на зем лях бы лых 

кал га саў і саў га саў». На па ча так 

2018 го да ў Дры бін скім ра ё не пра-

цу юць 11 фер ме раў, што так са ма 

ня ма ла для не вя лі ка га рэ гі ё на.

По тым Ра зу маў вы ра шыў: «Яны 

ар га ні за ва лі ся, а я што — гор шы?» 

І ў 1992 го дзе ўтва рыў уні тар нае 

пры ват нае сель ска гас па дар чае 

прад пры ем ства (УПСП) «Сне-

жань». Праз дзевяць га доў на ба зе 

гэ та га прад пры ем ства за рэ гіст ра-

ваў фер мер скую гас па дар ку, якую 

на зваў у го нар свай го ўну ка «Кан-

стан цін».

Трэ ба за ўва жыць, што ка ра-

ні фер мер ства на Ма гі лёў шчы-

не ся га юць яшчэ да лей — у 80-я 

га ды мі ну ла га ста год дзя. Га лоў-

ным іні цы я та рам ука ра нен ня но-

вых фор маў ка лек тыў най пра цы 

ў пе ра бу до вач ныя ча сы ў гэ тых 

мяс ці нах быў ма ла ды ды рэк тар 

саў га са «Га ра дзец» Аляк сандр 

Лу ка шэн ка, бу ду чы Прэ зі дэнт Бе-

ла ру сі. У 1988 го дзе ён па за пра-

шэн ні Мі ха і ла Гар ба чо ва вы сту паў 

у Маск ве на су стрэ чы ў ЦК КПСС 

з ра бот ні ка мі аг ра пра мыс ло ва га 

комп лек су, дзе за тры бу най ка заў 

пра пе ра ва гі ка лек ты ваў ін тэн сіў-

най пра цы (КІ Пы) і бры гад на га 

пад ра ду. КІ Пы та ды пры му ша лі 

ства раць і ў саў га се «Да ма ны» (та-

ды яшчэ Шкло ўска га ра ё на), якім 

Ра зу маў кі ра ваў 15 га доў, да па са-

ды стар шы ні рай вы кан ка ма.

Ва сіль Ра зу маў лі чыць, што аса-

біс та яго пад штурх нуў за ду мац ца 

аб пры ват най гас па дар цы, як ні 

дзіў на, Мі ха іл Гар ба чоў. Ён двой-

чы наведваў Ма гі лёў скую воб лас-

ць. Пер шы раз на па сту сак ра та ра 

ЦК КПСС па сель скай гас па дар цы, 

дру гі — ужо пас ля рас па ду Са ю за. 

«Не ве даю, на якой ён быў та ды па-

са дзе, але я з ім ся дзеў по бач, вось 

так, як за раз з ва мі», — рас ка заў 

фер мер ка рэс пан дэн ту «Звяз ды».

Але яшчэ да дру гой су стрэ чы 

з Гар ба чо вым ды рэк тар саў га са 

«Да ма ны» па ды шоў да пер ша га 

сак ра та ра Шкло ўска га рай ка ма 

Ула дзі мі ра Ер ма ліц ка га з прось бай 

даць яму бры га ду і ад крыць аса-

біс ты ра ху нак у бан ку. Бы ло гэ та 

на ад ной з на рад — у Га ра дзі шчы. 

На што пер шы сак ра тар ад ка заў 

Ва сі лю Ра зу ма ву на ву ха: «Слу хай, 

пай шоў ты... Я яшчэ пра ца ваць ха-

чу пер шым сак ра та ром».

«Кар ла Марк са ву чы лі?»
Маг чы ма, ме на ві та ўтва рэн не 

КІ Паў на тхні ла Ра зу ма ва стаць 

са мо му са бе гас па да ром. Ён ка-

жа, што яму прос та на да ку чы-

ла быць ды рэк та рам. Шко ла за 

15 га доў кі раў ніц тва гас па дар кай 

бы ла прой дзе на вель мі доб рая. 

«Саў гас ар га ні за ваў ся ў 1961-м, а 

я ўзна ча ліў яго ў 1975-м і быў сё-

мым кі раў ні ком на той час. Да мя-

не ды рэк та ры кі ра ва лі ў ся рэд нім 

па паў та ра-два га ды. А я по тым 

15 га доў. За гэ ты час па бу да ваў 

140 ква тэр, зра біў ме лі я ра цыю 

ўсёй зям лі і пяс ко ва-гра вій ныя 

да ро гі», — ус па мі нае Ва сіль Ра-

зу маў. У 1988-м яму пра па ноў ва лі 

і ас фальт па клас ці бу даў ні кі з Ар-

ме ніі, але за пра сі лі вы со кую ца ну 

і пра па ноў ва лі за гэ та ад кат. Ён 

ад мо віў ся.

Та ды ў Са ю зе ўсё бур лі ла: бры-

гад ны пад рад, ка лек ты вы ін тэн сіў-

най пра цы... Сэнс апош ніх за клю-

чаў ся ў на ступ ным: да ва лі ўчас так 

зям лі, тэх ні ку, уста наў лі ва лі цэ ны 

на сы ра ві ну і ма тэ ры я лы, якія ад-

 пус ка ла гас па дар ка, і на вы раб-

ле ную пра дук цыю. Роз ні цу (чыс ты 

пры бы так) атрым лі ва лі чле ны КІ-

Па, якія дзя лі лі яе па між са бой.

«Фер мер ская гас па дар ка, да рэ-

чы, так са ма ства ра ец ца для та го, 

каб атрым лі ваць пры бы так. Гэ та 

зна чыць, што па він на быць ство ра-

на рас шы ра нае ўзнаў лен не. Кар ла 

Марк са ву чы лі? — пы та ец ца Ва-

сіль Ра зу маў. — Там ёсць та кое 

па няц це: зя мель ная рэн та І і зя-

мель ная рэн та ІІ».

На жаль, я не чы та ла «Ка пі-

тал». І Ра зу маў мне рас тлу ма чыў, 

што рас шы ра нае ўзнаў лен не мае 

на ўва зе пры бы так, які да зва ляе 

рас шы рыць вы твор часць, ка пі тал, 

па вы сіць ква лі фі ка цыю ра бот ні каў 

і, урэш це, ства рыць пра дук цыю з 

да баў ле най вар тас цю. Для рас шы-

ра на га ўзнаў лен ня не аб ход на зя-

мель ная рэн та ІІ, якую мож на ўтва-

рыць шля хам больш ін тэн сіў на га 

вя дзен ня гас па дар кі, ства рэн ня 

пад' яз ных шля хоў, вы бу доў ван ня 

ап ты маль най ла гіс ты кі. Ме на ві-

та гэ тым Ра зу маў, па яго сло вах, 

зай маў ся, ка лі ўзна чаль ваў «Да-

ма ны».

Праз 15 га доў ён за ха цеў мець 

маг чы масць са ма стой на рас па ра-

джац ца чыс тым пры быт кам, каб 

вы ка рыс тоў ваць яго на раз віц-

цё, на рас шы рэн не вы твор час ці. 

Толь кі біз нес — ка жа ён. Гэ та ад на 

пры чы на. Дру гая — не за леж насць. 

Улас ны ста тут, улас ная гас па дар-

ка. Сва бо да. А Ра зу маў ча ла век 

сва бо да лю бі вы. Не лю біць пад па-

рад коў вац ца.

На пэў на, пас ля ад мо вы пер-

ша га сак ра та ра ў Га ра дзі шчах, у 

яго бы лі ўсе пад ста вы па ха ваць 

сваю ма ру, але та ды ўжо прый шоў 

час імк лі вых пе ра мен. У вы ні ку на 

паў ноч ным ус хо дзе Бе ла ру сі з'я-

ві ла ся фер мер ская гас па дар ка, 

якая спе цы я лі зу ец ца на вы рошч-

ван ні эліт на га на сен ня збож жа вых, 

зер не ба бо вых і шмат га до вых траў. 

У най ноў шай гіс то рыі «Кан стан-

цін» трой чы ста на віў ся пе ра мож-

цам рэс пуб лі кан ска га кон кур су 

«Най леп шы прад пры маль нік го-

да», а сам Ва сіль Ра зу маў пры-

зна ны ў на шай кра і не Га на ро вым 

прад пры маль ні кам. Але кі раў ні ка 

больш за ўсё ра ду юць не ўзна га-

ро ды і зван ні.

«Не шыш-ва ро на»
Пад час на шай 40-хві лін най гу-

тар кі Ра зу ма ву не каль кі ра зоў зва-

ні лі па куп ні кі.

«Куп ля юць?» — пы та ла ся я, 

ад ціс ка ю чы паў зу на дык та фо не. 

«Куп ля юць», — ад каз ваў мой су раз-

моў нік. — Мы ж эліт ная гас па дар ка, 

не прос та так — шыш-ва ро на».

Ён не ха вае го на ру, ка лі рас каз-

вае пра свай го «Кан стан ці на»:

— Мы ўвесь час тры ма ем ру-

ку на пуль се, ні жэй за су пер элі ту 

не се ем, так са ма вы пра боў ва ем 

но выя сар ты. Мы, па сут нас ці, не-

афі цый ная сор та вып ра ба валь ная 

стан цыя На ву ко ва-прак тыч на га 

цэнт ра НАН Бе ла ру сі па зем ля-

роб стве. Што год у іх куп ля ем два-

тры но выя сар ты збож жа вых, якія 

яны вы пус ка юць у вы твор часць. 

Ука ра ня ем улас ныя тэх на ло гіі 

апра цоў кі гле бы, каб тэх ні ка не ёр-

за ла па по лі. Усе ра бо ты пра во дзім 

свое ча со ва. Ка лі да ўтва рэн ня ся-

лян ска-фер мер скай гас па дар кі тут 

па сяў ную па чы на лі пас ля та го, як 

ад се юц ца ў Дры бі не, то за раз па-

чы на ем, лі чы, у адзін дзень з імі і 

за вяр ша ем са мыя пер шыя ў ра ё-

не. Хоць у нас жа так са ма клін не 

ма лы — 700 га. Ну і лю дзі ста ра-

юц ца, пра цу юць.

Ва сіль Ра зу маў рас каз вае, што 

17 га доў та му ўсё бы ло прос та. 

У па чат ку 2000-х фер ме рам да ва-

лі бюд жэт ныя гро шы на раз віц цё. 

У вы ні ку ў Ма гі лёў скай воб лас ці за 

ка рот кі час утва ры ла ся 250 фер-

мер скіх гас па да рак.

«Пас ля афарм лен ня фер мер-

скай гас па дар кі да нас пра вя лі 

лі нію элект ра пе ра да чы, ас фальт 

па кла лі на 90 млн руб лёў, гэ та су-

ма пры клад на роў ная ця пе раш нім 

90 ты ся чам. Да ва лі гро шы на га ру-

чае, але са мае га лоў нае — тэх ні ку 

ў лі зінг, і ад кры лі крэ дыт ную лі нію 

на 300 міль ё наў не дэ на мі на ва ных 

руб лёў на сем га доў пад 2 % га-

да вых. За гэ тыя срод кі мы ку пі лі 

два трак та ры. Гэ та доб рая бы ла 

да па мо га з бо ку дзяр жа вы, дзя-

куй. Мы раз лі чы лі ся і з крэ ды та мі, 

і за тэх ні ку ў лі зінг», — рас каз вае 

Ва сіль Ра зу маў.

Са збы там пра дук цыі ў «Кан-

стан ці на» ні ко лі не бы ло праб лем. 

У ся рэ дзі не мая ў яго ўсе скла ды 

прак тыч на пус тыя.

— На ша ба за вель мі сур' ёз ная, 

яна мно гім се рад ня кам не са сту-

піць. У нас ча ты ры зер не ўбо рач-

ныя кам бай ны, ча ты ры МА Зы, 

бен за воз, пяць лег ка вых аў та-

ма бі ляў.., — пе ра ліч вае Ва сіль 

Ра зу маў. — Свая ва га вая гас па-

дар ка, зер не су шыль нае і склад-

скія па мяш кан ні. Усё зроб ле на 

ка пі таль на, пра ца ме ха ні за ва ная: 

шуф ля ў нас ржа вее. Мят ла ча сам 

вы ка рыс тоў ва ец ца на скла дзе. 

На ву лі цы пад мя та ем трак тар най 

шчот кай.

Ён па бу да ваў склад ское па-

мяш кан не для вад кіх мі не раль ных 

угна ен няў на 250 тон. Ёсць і для 

цвёр дых угна ен няў: фос фар ныя 

асоб на, ка лій ныя — асоб на. Зер-

не су шыль ная гас па дар ка асна-

шча на пад ло га вай су шыл кай ра-

за вай за груз кі аб' ёмам 300 тон. 

«Гэ та зна чыць, усё, што за дзень 

на ма лоч ва ем, мо жам пе ра су-

шыць, — тлу ма чыць Ва сіль Ра зу-

маў. — Моц ная для на шых аб' ёмаў 

зер не ачы шчаль ная гас па дар ка: 

тое, што на ма лоч ва ем за дзень, 

за су ткі пе ра пра цоў ва ем».

«Кан стан цін» атры маў на гэ-

ты год дзярж за каз: 510 тон хар-

чо вай пша ні цы, 200 тон на сен ня 

рап су, 200 тон пі ва вар на га яч ме-

ню. 330 тон на сен ня яры ны яны 

пра да лі гас па дар кам Ма гі лёў скай 

і Мін скай аб лас цей. І на во сень ма-

юць за каз — 150—200 тон. «Па-

се вы ўсе пры ве дзе ны ў па ра дак, 

апра ца ва ныя. Аб зям лі кла по цім-

ся. Аб' ёмы ў нас на гэ тую зям лю 

сур' ёз ныя. У ся рэд нім, з 700 гек-

та раў мы да 3 ты сяч тон збож жа 

на ма лоч ва ем (атрым лі ва ец ца 40 

ц/га з улі кам да рог і ба лот), плюс 

200 тон рап су, ка ля 100 тон на-

сен ня шмат га до вых і ад на га до вых 

траў. Тым і жы вём», — пад су моў-

вае фер мер.

Ле тась з гек та ра тут атры ма лі 

60 ц су хо га зер ня, 350 ты сяч руб лёў 

пры быт ку. Рэн та бель насць скла ла 

35 %. На мес нік кі раў ні ка гас па дар-

кі Дзя ніс Шпа каў (пад час убор кі 

ін жы нер пра цуе на кам бай не) на-

ма ла ціў 2 ты ся чы тон, атры маў, 

да рэ чы, за гэ та ў якас ці прэ міі сер-

ты фі кат на 10 квад рат ных мет раў 

жыл ля, якое бу ду ец ца, у лю бым 

пункце Бе ла ру сі. Мяс цо вы бюд жэт 

у вы ні ку дзей нас ці «Кан стан ці на» 

што год атрым лі вае 120—130 ты-

сяч руб лёў па дат каў.

«Вось па спра буй за раз — 
стань фер ме рам!»

Ра ней фер ме рам прос та бы ло 

па чы наць, атрым лі ваць крэ ды ты і 

вы плач ваць іх, лі чыць Ва сіль Ра-

зу маў. Ця пер жа да во дзіц ца мець 

спра ву з ней ма вер ны мі цяж кас ця-

мі, а да па мо гі ад дзяр жа вы апош-

нія га доў пяць — нуль.

Ён пры во дзіць прык лад са спро-

бай аб на віць свой ма шын на-трак-

тар ны парк, які ад слу жыць амаль 

20 га доў: «З бан ка мне да сла лі 

па пе ру: якія да ку мен ты трэ ба са-

браць, каб атры маць крэ дыт на на-

быц цё трак та ра пад 7 % га да вых. 

Мы пад рых та ва лі стос па пер, ад-

пра ві лі ў ад дзя лен не. Там знай шлі 

ча ты ры вы пад кі не свое ча со вай вы-

пла ты за ка ры стан не крэ ды там на 

пра ця гу апош ніх 10 га доў, у ад ным 

вы пад ку раз мо ва іш ла пра 80 ка пе-

ек, у ін шым — пра два руб лі... Нам 

ад мо ві лі. Я па ды шоў да свай го бух-

гал та ра: «Ну што, Свят ла на, па пра-

ца ва лі мы з та бой на смет ні цу».

Фер мер раз ва жае: што ў вы ні-

ку атры ма ла дзяр жа ва? Ка лі б ён 

на быў трак тар, ён за бяс пе чыў бы 

за груз ку вы твор час ці на МТЗ, гэ та 

раз. Банк атры маў бы пра цэн ты з 

вы да дзе на га крэ ды ту, два. Дзяр-

жаў ная каз на атры ма ла б па да так 

на да баў ле ную вар тасць — 20 % ад 

кош ту трак та ра. І фер мер на но вай 

тэх ні цы больш хут ка апра ца ваў бы 

свае па лі, што за бяс пе чы ла б яму 

боль шы пры бы так, зноў жа — боль-

шы па да так у каз ну дзяр жа вы.

У вы ні ку па сут нас ці бес пад-

стаў най ад мо вы бан ка ні хто ні чо-

га не атры маў. «Я пе ра жы ву без 

трак та ра. Куп лю яго во сен ню з 

про да жу пра дук цыі, без па зы кі. 

У мя не адзін міль ён руб лёў вы руч-

кі. Кошт трак та ра — 70 ты сяч. Але 

та ды не за ро біць банк, па да так у 

каз ну па сту піць мен шы, бо трак-

тар пра да дуць за мен шую ца ну, 

без улі ку пра цэн таў», — пра цяг вае 

раз ва жаць Ра зу маў.

Але той, хто рас па чы нае сваю 

спра ву і не мае ўлас най тэх ні кі, бу-

дзе за ле жаць ад яе ўла даль ні ка, 

ры зы куе свое ча со ва не ад се яц-

ца, не вы рас ціць доб ры ўра джай. 

У вы ні ку не да атры мае да ход, па-

вя лі чыць стра ты, так і не на бу дзе 

тэх ні ку, аб анк ру ціц ца і па поў ніць 

шэ ра гі ўтры ман цаў. Гэ та не ў ін-

та рэ сах ні дзяр жа вы, ні рэ гі ё на, ні 

ча ла ве ка.

Дру гі прык лад Ва сі ля Ра зу ма-

ва да ты чыц ца па дат ка аб кла дан ня. 

«Кан стан цін» раз ліч ва ец ца з мяс-

цо вым бюд жэ там і па за бюд жэт ны-

мі фон да мі свое ча со ва, але во сем 

га доў та му гас па дар ка да пус ці ла 

па мыл ку, па да так быў за пла ча ны 

ня пра віль на. Праз во сем га доў 

пе ня пе ра вы сі ла не да пла ча ны 

па да так у шэсць ра зоў. «Я пра сіў 

пад атко выя ор га ны: год прай шоў, 

пра вер це ў мя не, два прай шло — 

пра вер це, можа дзе па мы ліў ся, 

да пла цім, усё вы пра вім. Ад каз: 

не, не трэ ба, вы не ўва хо дзі це ў 

спіс пра ве рак. І так — сем га доў. 

Трэ ба, каб за кон пра ду гледж ваў: 

пе ня не па він на пе ра вы шаць су му 

не да пла ча на га па да тку», — пра па-

ноў вае фер мер.

Не спра вяд лі вай ён лі чыць і сі-

ту а цыю, ка лі цэ ны на сель ска гас-

па дар чую пра дук цыю з 2013 го да 

вы рас лі на 2—7 % або за ста лі ся на 

мес цы (цэ ны на на сен не, ка жа ён, 

зу сім не вы рас лі), а ца на на трак тар 

вы рас ла больш чым удвая. Яшчэ 

больш вы рас лі цэ ны на кам бай-

ны, га ру ча-зма зач ныя ма тэ ры я лы, 

угна ен ні, срод кі аба ро ны. «Вось 

па спра буй ця пер — стань фер ме-

рам! — ус клі кае Ва сіль Ра зу маў. — 

Скла да на за раз кру ціц ца. Як мы 

вы хо дзім? Во пыт. Ад да насць спра-

ве. Аг ра тэх ні ка. На пор».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА,

в. Кар зе е ва Дры бін ска га ра ё на.

ПА ЛІТ ЭКА НО МІЯ ПА ЛІТ ЭКА НО МІЯ 
АД ФЕР МЕ РА РА ЗУ МА ВААД ФЕР МЕ РА РА ЗУ МА ВА

Час хутка бяжыць: унук, у гонар якога 
Васіль РАЗУМАЎ назваў 
сваю фермерскую гаспадарку, 
ужо студэнт. А яшчэ зусім нядаўна 
сядзеў на руках у дзеда.


