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рено автономний район Хорватська співдружність Герцег–Босна. крово-
пролиття між боснійцями, сербами і хорватами врешті вдалося зупинити 
завдяки зусиллям міжнародних організацій (ооН, оБсЄ, Єс) та деяких 
країн (сШа, Великої Британії, Франції, Німеччини, росії). 1992-99 укра-
їнський військовий контингент брав участь у міжнародній миротворчій 
місії в Б. і Г. у березні 1994 боснійці й хорвати уклали угоду про створення 
мусульмансько-хорватської федерації. 21 листопада 1995 представники Б. 
і Г., Хорватії і Югославії парафували дейтонську угоду 1995 про мир у Б. і 
Г., а 14 грудня 1995 підписали її на мирній конференції у Парижі.

дипломатичні відносини україни з Б. і Г. встановлено 20 грудня 1995.

літ.: Заставний Ф.д. українська діаспора: розселення українців у за-
рубіжних країнах. – львів, 1991; страны мира сегодня. – м., 1998, т. 1.; 
украї на на міжнародній арені: Збірник документів і матеріалів (1991-
1995 рр.). – к., 1998, кн. 1–2.

а.В.Шилова.

бразилія, федеративна респУбліка бразилія (Brasil) – 
держава в Південній америці. Площа 8,5 млн км2. Населення 189,3 млн 
осіб (2007). столиця – м.Бразиліа. територія Б. поділяється на 25 шта-
тів, федеральний (столичний) округ і 3 федеральні території. державна 
мова – португальська. Б. – президентська республіка. За формою держав-
ного устрою – федерація. Глава держави й уряду – президент. Законодав-
чий орган – двопалатний Національний конгрес у складі палати депутатів 
і федерального сенату. 

у доколумбову епоху Б. населяли індіанські племена. 1500 узбережжя Б. 
відкрив португальський мореплавець П.кабрал. Від того часу Б. була коло-
нією Португалії. Від 30-х рр. 16 ст. для роботи на плантаціях почали завози-
ти негрів (рабів) із африки. 1808, під час наполеонівських війн, король Пор-
тугалії Жуан Vі опинився в Б., де перебував з двором до 1821. Від 1815 Б. 
отримала статус королівства як складова частина “об’єднаного королівства 
Португалії, Бразилії і алгарві”, формально припинила бути колонією. 1822 
син Жуана Vі Педру і (з 1821 – регент) проголосив Б. незалежною держа-
вою. 1825 Португалія визнала незалежність Б. 1825-28 Б. вела війну за спір-
ні території з аргентиною. 1888 у Б. скасовано рабство, 1889 проголошено 
створення федеративної республіки. у другій світовій війні Б. брала участь 
на боці антигітлерівської коаліції. Внутрішньополітична нестабільність, зу-
мовлена економічними негараздами, привела 1964 до влади військову хунту. 
Від 1979 почався процес поступової демократизації. Б. – член ооН від 1945, 
член північно-американської зони вільної торгівлі меркосур.

дипломатичні відносини між Б. і україною встановлені 10 січня 1992. 
Від 2-ї половини 1990-х рр. досить інтенсивно розвивається українсько-
бразильське співробітництво в усіх галузях, зокрема в космічній.
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літ.: орлов а.Г. Политические системы стран латинской америки. – 
м., 1982; история латинской америки. 1918–1945. – м., 1999.

а.Ю.мартинов. 

брацлавська прикордонна комісія – інституція, через яку 
2-а малоросійська колегія здійснювала контакти з Брацлавським воєвод-
ством речі Посполитої. Перебувала в подвійному підпорядкуванні. В орга-
нізаційних, фінансових та питаннях комплектування штату підлягала 2-й 
малоросійській колегії. стосовно змісту контактів з польською стороною 
зобов’язана була регулярно звітувати колегії закордонних справ російської 
імперії. Працювала періодично, збираючись протягом року на дві каденції 
(сесії) – січневу (з 4 січня) та липневу (з 1 липня). до постійного штату вхо-
дили секретар, регістратор, 4 канцеляристи, перекладач. На час сесій 2-а ма-
лоросійська колегія додатково відряджала до комісії чотирьох військових то-
варишів, чотирьох значкових товаришів, двох полкових канцеляристів, двох 
возних для розгляду позовів з обох сторін з позивачами й відповідачами, а 
також загін козаків для “посилок” і вартування. очолював Б.п.к. полковий 
комісар. З 1765 його призначала 2-а малоросійська колегія за пропозицією 
П.румянцева. На час сесій колегія призначала ще одного тимчасового коміса-
ра. до кола питань, які вирішувалися Б.п.к., належали: спільний з польською 
стороною розгляд справ з приводу наїздів польських чи російських підданих 
на закордонні маєтки, справи про вбивства, виготовлення і розповсюджен-
ня фальшивих грошей, порушення торговельних домовленостей. 1765 через 
Б.п.к. вирішувалися питання демаркації відповідної ділянки кордону між ро-
сією та Польщею. Постійним і найоб’ємнішим напрямом роботи було повер-
нення втікачів з усіх лівобережних полків на Правобережну україну і навпа-
ки. 1780 Б.п.к. – основний канал спілкування між лівобережною україною та 
Польщею. скасована під час 2-го поділу Польщі 1793.

о.к.струкевич. 

брестський мирний договір Унр 1918 укладений між деле-
гацією центральної ради у складі В. Голубовича (голова), м. левицького, 
м. любинського, о. севрюка, м. Полоза та ін., що представляли україн-
ську Народну республіку та країнами Четверного союзу (Німеччиною, 
австро-угорщиною, Болгарією і туреччиною) у Бресті (Брест-литовську) 
27 січня (9 лютого) 1918. це були перша офіційна дипломатична місія но-
вої україни й перший міжнародно-правовий акт, який засвідчував факт 
визнання уНр суб’єктом міжнародного права. складався з 10 статей. За-
свідчував завершення стану війни між договірними сторонами. кордони 
між уНр та австро-угорщиною визначалися за довоєнними російськи-
ми кордонами. делегації уНр і австро-угорщини підписали таємний 


