
ДВАДЦЯТЬ П'ЯТЬ РОКІВ ПІД ЗАСТУПНИЦТВОМ РАДИ ЄВРОПИ 

30 вересня 1997 року Комітет Міністрів Ради Європи, своєю Резолюцією 

постановив, урочисто нагороди Карпатський біосферний заповідник Європейським 

дипломом та поставити його територію під заступництво Ради Європи. 

Перед урядом України, поставлено умови: по-перше, забезпечити Карпатський 

біосферний заповідник достатніми ресурсами (матеріальними та фінансовими) для його 

належного функціонування та для продовження наукових досліджень. По-друге, 

недопускати будь-яких приватизаційних заходів, які можуть мати негативний вплив на 

стан заповідника та оточуючих його територій. І по-третє, заборонити в його межах 

мисливство. 

А Генеральний секретар Ради Європи, тоді привітав Міністра охорони 

навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, зазначивши, що ця 

подія є визнанням зусиль української влади щодо збереження екологічних цінностей та 

забезпечення сталого менеджменту в Карпатському біосферному заповіднику. 

Нагадаємо, що Європейським дипломом нагороджуються, природоохоронні 

території європейського значення за вклад у розвиток співпраці щодо збереження та 

поліпшення стану навколишнього природного середовища для народів Європи, заради 

матеріального та духовного добробуту сучасних та прийдешніх поколінь. 

Підставою для відзначення Дипломом служать подання урядів країн членів Ради 

Європи та Звіти ретельної оцінки, стану збереження природних екосистем претендентів й 

особливо їх управління, експертами затвердженими Радою Європи. 

Особливістю цієї нагороди є і те, що вона вручається на п'ять або десять років, в 

залежності від рівня виконання відповідних умов та рекомендацій Комітету Міністрів 

Ради Європи. 

З часу заснування Європейського диплома (1965 рік) ним на-городжено 74 

природоохоронні території в 26 країнах Європи (із 47 країн-членів Ради Європи). А 

Карпатський біосферний заповідник став єдиною в Україні установою, яка має цю високу 

європейську відзнаку. 

З 1997 року Комітет Міністрів Ради Європи, відповідно до положення про Диплом 

поновлював його термін дії для Карпатського біосферного заповідника, на підставі 

експертних оцінок виконання умов та рекомендацій Ради Європи в 2002 і 2007 на п'ять 

років, а у 2012 на десять років. 

Таким чином, адміністрація Карпатського біосферного заповідника уже 25 років 

зразково забезпечує управління його територією і знаходиться під заступництвом Ради 

Європи. 

Тому Рішенням CM/ResDip(2022)7 про поновлення Європейського диплому для 

природоохоронних територій, яким був нагороджений Карпатський біосферний 

заповідник, Україна (Прийнято Комітетом міністрів Ради Європи 13 липня 2022 року на 

1440-ій сесії заступників Постійних представників), з метою збереження території 

Карпатського біосферного заповідника як такої, що має винятковий інтерес на рівні 

Європи, а також для продовження зразкового управління та дотримання положень 

Рішення CM/ResDip(2008)1, особливо в частині щорічного звітування перед Радою 

Європи та публічної демонстрації факту отримання Євродиплому, знову поновлено 

Європейський диплом для природоохоронних територій, який присвоєно Карпатському 

біосферному заповіднику до 30 вересня 2027 року. 

Разом з поновленим Дипломом, уряду України додаються такі рекомендацій: 

1. розробити програму підготовки працівників служби державної охорони, 

включаючи, де це можливо, профільне навчання для молоді, щоб дати хорошу базу знань 

для бажаючих збудувати свою кар’єру в природоохоронному напрямку, а також 

переглянути рівень заробітної плати таким чином, що вона була достатньою для 

приваблення та утримання на посадах належно кваліфікованого персоналу; 



2. посилити науково-дослідну діяльність та моніторинг, спрямовані на краще 

розуміння впливу змін клімату на Карпатський біосферний заповідник (соціально-

економічний стан та біорізноманіття), розробити плани адаптації та пом’якшення 

наслідків кліматичних змін, а також знайти екологічно дружні рішення для менеджменту 

наслідків глобальних кліматичних змін;  

3. результати наукових досліджень та моніторинг відкритих оселищ та видів, що 

приурочені до них, використати для кращого розуміння екологічних процесів, які 

необхідні для їх збереження, особливо в світлі зміни клімату, з особливою увагою до 

стану популяцій диких ссавців і традиційного господарювання, а також розглянути та 

впровадити відповідні зміни в систему управління біосферним резерватом;  

4. здійснювати науково-дослідну діяльність та моніторинг з метою розуміння 

екологічної динаміки управління дикою природою, особливо питання функціонування 

екосистем за відсутності традиційних методів землеробства та лісівництва;  

5. переглянути методології моніторингу великих ссавців, віддаючи перевагу хижим 

тваринам, які знаходяться в групі ризику, щоб отримати надійну оцінку стану популяції 

видів; переглянути наявність даних про екологічну роль великих ссавців у Карпатському 

біосферному заповіднику та визначити оптимальну чисельність популяції для підтримки 

балансу в межах територій Карпатського біосферного заповідника;  

6. продовжувати співпрацювати з відповідними органами влади, щоб забезпечити 

оцінку, запобігання або ефективне пом’якшення впливу на навколишнє середовище 

запропонованого гірськолижного курорту в гірському масиві Свидовець, включаючи 

будь-який потенційний негативний вплив на Карпатський біосферний заповідник;  

7.забезпечити та збільшити бюджетні асигнування на освіту, просвітницьку 

діяльність, наукові програми, розвиток служби державної охорони та підтримку 

соціально-економічних пріоритетів в межах зони діяльності Карпатського біосферного 

заповідника; продовжувати належним чином розвивати проектне фінансування, але не 

входити в надмірну залежність від проектних коштів для забезпечення довгострокових 

потреб;  

8. продовжувати тісну співпрацю між Карпатським біосферним заповідником та 

державними лісогосподарськими підприємствами, особливо щодо адаптації та 

пом’якшення наслідків зміни клімату, включаючи економічний вплив на місцеві громади;  

9. переглянути життєздатність традиційних методів ведення сільського 

господарства; вивчити питання, яким чином державне фінансування та інші ініціативи 

можуть підтримувати та стимулювати традиційне сільське господарство там, де це сприяє 

цілям Карпатського біосферного заповідника (включаючи прямі виплати фермерам за 

екосистемні послуги); ініціювати пілотні проекти, де це можливо;  

10. розробити стратегію сталого екотуризму для підтримки місцевої економіки, 

забезпечити та зосередити фінансування на пріоритетах інфраструктури та створенню 

додаткових можливостей працевлаштування для місцевого населення, що могло б 

зменшити зовнішню міграцію;  

11. забезпечити широку рекламу логотипу Європейського диплому та згадувати цю 

нагороду в усіх матеріалах, заходах та комунікаціях Карпатського біосферного 

заповідника; 

12. розробити стратегію посилення екологічного зв’язку в межах Карпатського 

біосферного заповідника між вісьмома складовими масивами; вивчити питання 

екологічного зв’язку між Карпатським біосферним заповідником та іншими частинами 

Українських Карпат; продовжувати працювати над транскордонним зв’язком, наприклад, 

з Румунією. 
 

Федір Гамор,  

заступник директора Карпатського біосферного заповідника, 

професор 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 


