National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»

Гуцол
Михайло Васильович
Випускник факультету інтегрованих технологій
та хімічної техніки (2001)
Народний депутат України
ІІІ скликання

Hutsol
Mykhailo Vasyliovych
A graduate of the Faculty of Integrated Technologies
and Chemical Engineering (2001)
People’s Deputy of Ukraine
of III convocation
Голова Зеленої екологічної партії України «Райдуга»,
Президент Громадської організації
«Зелений екологічний патруль «Набат».
Доктор філософських наук,
академік космогуманізму та космоеніопсихології,
генерал-полковник

Н

ародився 30 червня 1951 р. в м. Сокиряни Чернівецької області у трудящій сім’ї Василя Феодосійовича та Лідії Василівни Гуцолів. Від батьків
успадкував дивовижну працездатність, любов до природи та віру в Бога. Характер цілеспрямованого, вимогливого юнака, лідера та правдолюба формувався змалку.
Загартовував Михайло свій дух спортом, зокрема боксом
(майстер спорту).
У 1966 р., після закінчення Вашківської неповної
середньої школи, разом із другом Федором вирішив їхати
здобувати освіту в Гірничому професійно-технічному училищі № 33 м. Ровеньки Луганської області. Отримавши
фах машиніста вугільних та прохідних комбайнів V розряду, розпочав трудовий шлях шахтарем — прохідником,
забійником, згодом — машиністом вугільних та прохідних
комбайнів Шахтоуправління 53–54 (м. Антрацит, Луганська обл.).
Пропрацювавши у шахті сім років, у 1971 р. М. В. Гуцол
був призваний до лав армії, де через певний час виконував

Доповідь М. В. Гуцола (на передньому плані — праворуч)
на засіданні Комітету з питань соціальної рівності Конгресу
Ради Європи, Варшава, грудень 1998 р.
M. V. Hutsol’s report (front right) at the meeting of the Social
Equality Committee at the European Council Congress,
December 1998

The Head of the «Rainbow» Green Ecological Party
of Ukraine, the President of the Public Organization
«Green Ecology Patrol «Tocsin».
Doctor of Philosophy, Academician in Cosmohumanism
and Cosmoeniopsychology,
Colonel-General

H

e was born on June 30 , 1951 in town Sokyriany of
Chernivtsi region in the industrious family of Vasyl Feodosiiovych and Lidiia Vasylivna Hutsols. He inherited
from his parents unusual working capacity, love of nature, and
belief in the God. The personality of the goal-oriented and harddriving young man with thirst for truth and qualities of a leader
was formed in his childhood. Mykhailo developed his character
going in for sports, boxing particularly (master of sports).
After leaving middle secondary school in the village Vashkivtsi in 1966, he and his friend Fedir decided to continue
their studies at the Mining Vocational School 33 in Rovenky
of Luhansk region. His specialty was a locomotive driver of
heading and coal-cutting combines of V category. After fini
shing his vocational training he started to work as a miner—
at first as a drifter, coal-miner, and later — as a locomotive
driver of heading and coal-cutting combines for Mine Office
53–54 (in Antratsyt, Luhansk region).
M. V. Hutsol worked at the mine for seven years and
in 1971 he had to do his duty and to serve in the army. He
was a section deputy commander responsible for ideological
training of the personnel. He has a military rank of a ColonelGeneral. He is a field officer and war veteran (group 2).
In 1973–1991, he worked at different enterprises in Chernivtsi.
In 1991–1992, he was a sanitary-ecological inspector of
the Chernivtsi Municipal Executive Committee.
Later he was engaged in politics in Bukovyna. He partici
pated in establishing «Soviet Bukovyna Green Movement»,
later renamed into «Bukovyna Green Movement», which served
as a ground for Green Party of Ukraine (GPU) foundation.
At the same time he carried on business. The enterprise
with the President M. V. Hutsol as its head (1993–1998) soon
grew into research and production firm «Oktava Service Ltd».
(in Chernivtsi).
In 1998, Mykhailo Vasyliovych was elected a deputy from
the Green Party to the Verkhovna Rada of Ukraine of the
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Н а ц і о н а л ьн ий те хнічни й у нів е р си те т
« Х а р к і в с ьк ий п о л іте хнічни й інсти ту т»

обов’язки заступника командира підрозділу з політичної частини. Має звання генерал-полковника. Є бойовим
офіцером — інвалідом війни ІІ групи.
Протягом 1973–1991 рр. працював на підприємствах
м. Чернівці.
З 1991 по 1992 рр. — інспектор санітарно-екологічної
інспекції Чернівецького міськвиконкому.
Потім займався активною політичною діяльністю на
Буковині. Брав участь у заснуванні «Зеленого руху Радянської Буковини», який згодом перейменували на «Зелений рух Буковини», що заклав фундамент для створення
Партії зелених України (ПЗУ).
Паралельно займався бізнесом. Підприємство під
керівництвом очільника — президента М. В. Гуцола
(1993–1998), з часом переросло у науково-виробничу
фірму «Октава Сервіс ЛТД» (м. Чернівці).
У 1998 р. Михайла Васильовича обрано народним
депутатом III скликання від Партії зелених України, секретарем Комітету Верховної Ради України з питань прав
людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.
У 2001 р. закінчив Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю
«Екологія та охорона навколишнього середовища», здобувши кваліфікацію інженера-хіміка-еколога.
Випускник Національного університету «Одеська
юридична академія». Як свідомий громадянин, виступає
за категоричну заборону атомної енергетики. Відстоює
і пропонує використання альтернативних джерел енергії.
Є держслужбовцем I рангу. Отримує пенсію за особливі
заслуги перед Україною. Володіє українською, молдавською, румунською та російською мовами.
Громадська діяльність сьогодні:
– один із засновників і голова Зеленої екологічної партії
України «Райдуга»;
– президент ГО «Зелений екологічний патруль «Набат»;
– член Громадської ради при Київській міській державній адміністрації;
– голова Комітету з питань міського благоустрою, охорони та збереження навколишнього природного
середовища при КМДА;
– член Громадської ради та заступник голови при Державній екологічній інспекції України;
–
голова Комітету з реформування галузі, очищення
влади, кадрової політики та антикорупційної діяльності при Державній екологічній інспекції України;
– член Громадської ради ГУ МВС м. Києва;
–
член Громадської ради при Державному агентстві
рибного господарства України.
Серед дипломів:
– Диплом Chech Akademy of Informatiology International
and European Informatiration Akademi (2001) — доктор
філософії;
– Диплом Chech Akademy of Informatiology International
and European Informatiration Akademi (2002) — академік кафедри еніопсихології.
Перу Михайла Васильовича належать понад 100 наукових робіт (з деякими можна ознайомитися на сайті
www.zeleni-raiduga.kiev.ua). Праця «Правові аспекти екологічної проблематики» у 2001 р. увійшла в навчальний

У родинному колі
In the family circle

third convocation and a secretary of Human Rights, National
Minorities and International Relations Committee.
In 2001 he graduated from NTU «KhPI», where he specialized in Ecology and Environment Protection and received
the qualification of an engineer in chemistry and ecology.
He also graduated from the National University «Odesa
Law Academy». As a conscious citizen he is resolute about
atomic power engineering banning. He suggests using alternative energy sources. He is a Civil Servant of the First Rank.
He is granted pension for special merits. He speaks Ukrainian, Moldavian, Romanian and Russian.
His public activities nowadays are the following:
– he is one of the founders and the Head of the «Rainbow«
Green Ecological Party of Ukraine;
– the President of the Public Organization «Green Ecology
Patrol «Tocsin»;
– a member of the Public Council at Kyiv Municipal State
Administration;
– the Head of the Committee on Municipal Planning and
Public Services Organization and Environment Protection
at Kyiv Municipal State Administration;
– a member of the Public Council and a Deputy Head at the
State Ecology Inspection of Ukraine;
– the Head of the Committee on Reforms in ecological
sphere, personnel policies and anticorruption activities at
the State Ecology Inspection of Ukraine;
– a member of the Public Council at the Central Administration Board of the Internal Affairs Ministry in Kyiv;
–
a member of the Public Council at the State Fishery
Agency of Ukraine.
He has a number of diplomas:
– Diploma Chech Akademy of Informatiology International
and European Informatiration Akademi (2001) — Doctor
of Philosophy;
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посібник«Політологія» (для студентів ВНЗ) проф.
А. В. Нікорича.
Нагороджений багатьма орденами та медалями,
зокрема орденами «Різдво Христове» (2005) та Святого
Архистратига Михаїла Апостольського УПЦ Київського
патріархату, орденами «За мужність та професіоналізм»
Міжнародної поліцейської асоціації (2002), «За особистий внесок у розвиток соціального прогресу» Міжнародної благодійної організації «World interfainth organization»
тощо. Став переможцем акції «Лідер народної довіри»
у номінації «Лицар екологічного захисту» за організацію
та проведення акції «Екологічний сад України».
Вільний час присвячує родині та захопленням
(спорт і квіти). Сім’я Гуцолів із великою любов’ю згадує вірну дружину, турботливу матір та люблячу бабусю
Лідію Володимирівну, яка після ампутації обох ніг здобула вищу освіту, самотужки керувала автомобілем
з ручним управлінням та займалася домашнім господарством. Вона — сильна, самодостатня та впевнена
особистість, яка, попри всі життєві перипетії, пов’язані
головним чином зі здоров’ям, знаходила сили жити
повноцінним життям, турбуючись про чоловіка, дітей
та онуків. Подружжя Гуцолів пройшло складну життєву
стежку. Невдовзі після знайомства Лідія Володимирівна
знову захворіла. Чуйне ставлення Михайла Васильовича зробило своє — з лікарні вона вийшла здоровою.
Незважаючи на сувору заборону лікарів, здійснила
обопільну мрію — народила сина Родіона. Тепер він,
знаючи всі родинні історії, завжди й у всьому підтримує батька. Це — яскравий приклад того, що любов
творить дива, поєднуючи душі людей у горі й радості.
Від першого шлюбу Лідія Володимирівна мала доньку
Анжелу, а Михайло Васильович — Олену. Подружжя
прожило разом більш як 33 роки. Михайло Васильович
часто розповідає світлу історію свого кохання онукам
Олександру, Максиму, Анастасії, Івану, Карині та Іллі
з надією, що ті переповідатимуть її своїм дітям. Сім’я
Гуцолів живе за принципом любові — до ближнього,
своїх витоків, буковинських традицій…
Життєве та професійне кредо Михайла Васильовича:
«Захистимо природу — врятуємо життя!»

Гостра дискусія із Л. М. Кравчуком
щодо здачі ядерної зброї, 2003 р.
Difficult discussion with L. M. Kravchyk
about nuclear weapon disarmament, 2003

Акція «Зелений сад України», 2001 р.
Campaign «Green Garden of Ukraine», 2001

– Diploma Chech Akademy of Informatiology International
and European Informatiration Akademi (2002) — Academician of the Department of eniopsychology.
Mykhailo Vasyliovych is the author of more than 100 scientific works (you can find some of them on the site www.
zeleni-raiduga.kiev.ua). His work «Legal Aspects of Ecological
Problems» in 2001 was included into the text-book «Politics
Studies» by Prof. A. V. Nikorych
He is awarded many orders and medals, among them
«The Nativity Order», the Order of St. Archangel Michael of
Ukrainian Orthodox Church of Kyiv Patriarchy, the Order
«For Courage and Professionalism» of the International
Policemen Association (2002), «For Special Merit in Social
Progress Development» of International Charity Organization «World Interfainth Organization», and others. He was
a winner of the action «Leader of People’s Trust» in the
nomination Ecology Protection Knight for organizing and
conducting a campaign «Ecological Garden of Ukraine».
He devotes his time to the family and his hobbies (sports
and flowers). The Hutsol family cherishes the memories about
the faithful wife, caring mother and loving grandmother, Lidiia
Volodymyrivna, who managed to get higher education having
her both legs amputated, drive a hand controlled car and keep
busy with household work. She was a strong, self-sufficient
and confident person, who always found strength to live a
full life and take care of husband, children and grandchildren,
though there were very many obstacles related mainly to her
health problems. The couple’s life was quite complicated. Soon
after their meeting Lidiia Volodymyrivna fell ill again, but kindness of Mykhailo Vasyliovych did a great thing — she returned
home from hospital healthy again. Though it was strictly forbidden by doctors, she realized their long-wished dream and
gave a birth to their son Rodion. Now he supports his father
in everything keeping in mind all the family stories. It proves
that love can make miracles uniting people’s hearts in joy and
sorrow. From the first marriage Lidiia Volodymyrivna had a
daughter Anzhela, Mykhailo Vasyliovych had a daughter Olena.
The couple lived together for more than 33 years. Mykhailo
Vasyliovych often tells the story of his love to his grandchildren
Oleksandr, Maksym, Anastasiia, Ivan, Karyna and Illia in hope
that they will tell it to their children. The Hutsol family lives in love
with their close relations, their roots and Bukovyna traditions…
Life and professional credo for Mykhailo Vasyliovych is
«Protect the nature and save the life!»
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