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ародився 11 квітня 1974 р. в місті Гайсин Він
ницької області. Із дитинства мріяв бути капітаном далекого плавання, і його мрія майже
здійснилася. Закінчив Одеське вище морехідне училище, але доля склалася так, що замість моря пішов
у аграрну сферу і не шкодує. Адже вирощувати хліб —
це велика і важлива справа. Бо недарма кажуть: хліб —
усьому голова. З перших днів створення «Колоса», який
прийняв новий статус від попередника «України», директором обрали зовсім молодого В. В. Разумова.
За словами Віталія Вікторовича, він прийшов на попелище. Землі було 200 гектарів, а з техніки — лише два
старенькі пошарпані трактори. Ось і господарюй. Першим завданням для себе визначив підбір команди однодумців, фахівців. Поступово все було сформовано. І, як
кажуть, крига скресла.
Завдяки вмілим, досвідченим спеціалістам постійно підвищується врожайність зернових, зернобобових культур. У господарстві з року в рік вдосконалюють
землеробство, застосовують передовий досвід. Зокрема,
вчасно і якісно ведуть підготовку ґрунту. Значну увагу
приділяють сівозміні. Використовують суперелітний
насіннєвий матеріал, дотримуються строків засіву, використовують сорти насіння, стійкі до місцевої зони ризикованого землеробства.
Загалом, дотримуються вимог агротехнології, що
характерно сьогодні далеко не для кожного господарства. Наразі товариство розширює свої площі й застосовує інтенсивний спосіб використання земель. Тобто
отримує високі врожаї не за рахунок кількості, а за рахунок якісного підходу до виконання робіт на полях.
Крім землеробства, у «Колосі» почали відновлювати
тваринницьку галузь, виноградарство й садівництво.
Всі орні землі використовують розумно, з додержанням
сівозміни.
Дбайливий керівник господарства постійно цікавиться інноваційними технологіями сільськогосподарського виробництва і реалізовує їх у товаристві «Колос»,
яке сьогодні має значні масштаби. Він упевнений, що
найближчими роками про це господарство знатимуть не
лише в Одеській області, а й за її межами.
Як перспективний і сучасний директор В. В. Разумов прагне найбільш ефективно використовувати кожен

гектар землі без шкоди для ґрунту, турбується про добробут усіх працівників товариства. Віталія Вікторовича поважають за вимогливість, простоту і справедливість. Він
щиро прагне в населених пунктах, де мешкають орендодавці «Колоса», створити якомога більше робочих місць.
Зауважує, що на підприємстві працюють багато випускників Одеського державного аграрного університету, зокрема головний агроном В. А. Гончарук.
Якщо на початку діяльності товариства було лише
два трактори вітчизняного виробництва, то зараз у машинному дворі, як кажуть, можна заблукати. Всього нараховують 53 одиниці техніки, завдяки якій усі роботи
в полі виконують оперативно і якісно. Тільки до збирання врожаю щороку доводиться залучати два комбайни, щоб вчасно зібрати вирощене. У товаристві не
допускають, щоб на полях щось залишилося, все намагаються зібрати до зернини. Солому тюкують в рулони
і відправляють до пілетного заводу.
Робочий день директора ТОВ «Колос» В. В. Разумова розпочинається не в офісі, а на полі, або ж на току,
виноградниках, тваринницькій фермі. Він не просто
об’їжджає виробничі ділянки, а цікавиться станом справ
у керівників, розмовляє з робітниками. Зібрану інформацію аналізує у своєму кабінеті. Якщо виникають проблемні ситуації, викликає всіх фахівців для докладного
обговорення, і лише тоді ухвалює виважене рішення.
Населення, паї якого орендує ТОВ «Колос», надзвичайно задоволене, адже люди завжди вчасно отримують
високий розрахунок за надану землю. Крім того, господарство піклується про належні соціальні умови: побудовано зупинку, проводиться ямковий ремонт доріг,
надається матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення, людям похилого віку тощо.
Зважаючи на заслуги, у 2015 р. Віталія Вікторовича
обрали депутатом Одеської обласної ради. На цій посаді
він зробив багато добрих справ, зокрема зумів відновити
роботу дитячих садків, допомагає загальноосвітнім школам. Нині намагається домогтися виділення коштів з обласного бюджету на газифікацію с. Кагарлик, замінили
вікна в Яськівській загальноосвітній школі.
Вільний час присвячує родині. Разом із дружиною,
Вікторією Миколаївною, виховує двох дітей: сина Валентина та доньку Анастасію.
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