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Н

ародився 15 вересня 1970 р. в м. Ульяновка
Кіровоградської області. Мати, Валентина
Никифорівна, — пенсіонерка.
Маючи схильність до природничих дисциплін, юний
В’ячеслав у майбутньому хотів працювати в галузі сільського
господарства. Хлопцеві було дуже цікаво спілкуватися з вченими агрономами Уманського сільськогосподарського інституту, де він упродовж 1987–1991 рр. здобував вищу освіту. Зі
студентських років В. Г. Зосиму найбільше запам’яталася виробнича практика в с. Родинківка Уманського району Черкаської області.
Фахову стежину В’ячеслав Григорович розпочав у 1992 р.
із посади агронома Ульяновського бурякорадгоспу. З 1993 до
2014 р. був головою селянського фермерського господарства
«Зосим». З 2000 до 2001 р. працював головним агрономом
Ульяновської філії ДП «Райз Агро». З 2014 р. дотепер — голова Благовіщенської районної державної адміністрації.
В. Г. Зосим тримає руку на пульсі життя альма-матер, зокрема у співпраці з науковцями Уманського національного
університету садівництва в дослідницьких цілях проводив
випробування нових сортів різних сільськогосподарських
культур. Він підтримує тісні зв’язки з викладачами університету, а також колегами, які закінчили цей виш.
Із нагоди ювілею рідного університету В’ячеслав Григорович щиросердечно вітає колектив закладу з цим чудовим святом. Високопрофесійним педагогам Уманського

національного університету садівництва зичить міцного
здоров’я, щастя та добробуту, невтомного натхнення, бадьорості й удачі в усіх починаннях!
Колеги позитивно відгукуються про особисті та ділові
якості В. Г. Зосима. Він — толерантний, принциповий, комунікабельний, співчутливий, інтелігентний, виважений, вольовий, рішучий, вміє відстоювати власну точку зору. Має
творчий підхід і хороші організаторські здібності, наполегливий у з’ясуванні питань різної складності. В колегах найбільше цінує порядність, професіоналізм, відповідальність
та почуття гумору.
В’ячеслав Григорович постійно займається підвищенням кваліфікації. Відповідальний і уважний наставник
ділиться набутим досвідом із молодшими колегами та підлеглими, підтримуючи їхнє фахове зростання.
Важливу роль у житті В. Г. Зосима відіграв Уманський національний університет садівництва — кузня видатних кадрів
у науковій, бізнесовій та спортивних сферах. Саме у стінах
УНУС він зрозумів важливість подальшого навчання.
Захопленнями В’ячеслава Григоровича є східна філософія та історія.
Щасливий сім’янин. Разом із дружиною, Тетяною Василівною (1969 р. н.), виховує двох дітей — синів Юрія
(1991 р. н.) та Євгенія (1996 р. н.).
Життєве кредо В. Г. Зосима: «Поразка — це наука. Жодна
перемога так не вчить».

Відкриття пісенного конкурсу «Квітневий водограй», 2017 р.
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