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у ст.1 угоди проголошувалося створення співдружності Незалежних 
держав. сторони зобов’язалися захищати інтереси національних меншин, 
поважати територіальну цілісність одна одної та недоторканність кордонів, 
існуючих у рамках сНд, гарантувати свободу пересування громадян. Наго-
лошувалось, що країни-члени співдружності співпрацюватимуть у забезпе-
ченні міжнародного миру та безпеки, прагнутимуть до ліквідації всіх ядерних 
озброєнь, загального й цілковитого роззброєння під суворим міжнародним 
контролем. За допомогою координуючих інститутів сНд мають здійснюва-
тися узгодження зовнішньополітичної діяльності, співробітництво у форму-
ванні й розвитку спільного економічного простору, загальноєвропейського 
та євразійського ринків, у сфері транспорту, зв’язку, охорони навколишнього 
середовища, міграційної політики, боротьби з організованою злочинністю. 
договірні сторони зобов’язалися співпрацювати у справі подолання наслід-
ків Чорнобильської катастрофи 1986. угода проголошувалась відкритою для 
приєднання всіх держав, що поділяють її принципи. мінськ було визначено 
офіційним центром перебування координаційних органів для регулювання 
відносин між державами сНд. 10 грудня 1991 Верховна рада україни ухва-
лила документ “Про ратифікацію угоди про створення сНд”.
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білорУси в Україні. Займають третє місце за чисельністю (після 
українців і росіян) – 275,8 тис. осіб (дані перепису 2001, у 1989 – 440 тис.), 
що становить 0,6 % населення країни (1989 – 0,9%). серед них: у доне-
цькій – 44525 осіб (16%), дніпропетровській – 29528 (10%), луганській – 
20587 (7%), автономній республіці крим 29285 (10%), м.києві – 16549 
(6%). концентрація у місцях компактного розселення Б. є найбільшою в 
урбанізованих регіонах. В областях, суміжних із Білоруссю (Волинській, 
Житомирській, київській), кількість Б. значно менша. За рідну білоруську 
мову вважають 54573 Б. (19,7%), українську – 48202 (17,4%), російську – 
172251 (62,4%). За показниками рівня освіти білоруська етнічна група по-
сідає четверте місце серед етнічних спільнот україни (1989). 

Перша згадка про поселення білорусів на етнічній українській терито-
рії сягає раннього середньовіччя. В історичних джерелах занотовано імена 
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багатьох майстрів – вихідців з Полоцької, туровської, мозирської земель, 
які жили й працювали в києві. Значна кількість Б. замешкала в 16–17 ст. 
переважно в містах: києві, Черкасах, каневі, Звенигородці, луцьку. В сте-
повому Придніпров’ї осідали відхідники з білоруських земель, що займа-
лися рибальством і мисливством. 

Під час визвольної війни українського народу 1648–1657 велика кіль-
кість Б. рятувалися від терору шляхти на українських землях. у 2-й по-
ловині 17 – 1-й половині 18 ст. міграція Б. в україну значно збільшилася. 
Вони поселялися на спустошених війнами Придніпров’ї, Волині. Чима-
ло білоруських сіл виникло на рівненщині, слобожанщині, у верхів’ях 
р. сули. у 2-й половині 18 ст. зростало відхідництво Б. на Чернігівщину, 
пов’язане з добуванням солі та ремісництвом, а також в міста київ, кремен-
чук, катеринослав, Херсон. у цей період виникали військові поселення з Б. 
у зв’язку з необхідністю захисту південних земель від турецько-татарських 
нападів (села Бармашове Жовтневого району та явкине Баштанського ра-
йону миколаївської області).

упродовж 19 ст. міграційний рух з Білорусі в україну продовжував по-
силюватися. За переписом 1897, лише в київській губернії налічувалося 
6395 Б. Від 2-ї половини 19 ст. характер та спрямування міграційних про-
цесів дещо змінюється. у зв’язку з вичерпанням фонду вільних земель 
на півдні україни більшість білоруських переселенців ставали робітни-
ками на промислових підприємствах Поділля, донбасу й Придніпров’я. 
індустріальна праця й міський спосіб життя значно прискорили проце-
си асиміляції білоруського населення україни. цьому значно сприяли 
близькість мов та спорідненість культур східнослов’янських народів, що 
мали також чимало спільних рис у господарському житті й побуті. Нині 
для Б. характерним є, як правило, дисперсне розселення по всій території 
україни. 

З кінця 20 ст. Б. створили свої національні товариства – Всеукра-
їнську спілку білорусів з осередком у києві, Білоруське культурно-
просвітницьке товариство у сімферополі, обласне земляцтво білорусів у 
Вінниці, Волинське товариство білорусів у луцьку, Закарпатське обласне 
товариство білорусів “сябри” в ужгороді, товариство білорусів “мінськ” 
у Запоріжжі, Білоруську громаду львівської області, рівненське обласне 
управління “Білорусь”, “культурно-просвітнє товариство білорусів “Ні-
ман” у  донецьку. 
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