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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 
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 додаток про поділ Галичини та об’єднання українських частин Галичини 
й Буковини в єдиний коронний край до 20 липня 1918. у межах передба-
чуваної Польщі кордони повинна була остаточно визнати спільна комісія 
на підставі «етнографічних відносин і за узгодженням бажань населення». 
сторони відмовлялися від взаємних претензій на відшкодування збитків, 
спричинених війною, обмінювалися військовополоненими. 18 лютого 1918 
політична угода доповнилася військовою конвенцією, що підвела правову 
базу для вступу німецької армії на територію україни. країни Четверного 
союзу обіцяли україні збройну допомогу проти більшовиків та позику в 1 
млрд. крб. в обмін на постачання до 1 липня 1918 1 млн. т зерна та інших 
сільськогосподарських продуктів. 18 лютого 23 німецькі дивізії почали 
наступ на україну. 2 березня вони разом із військами центральної ради 
вступили в київ. Водночас місто залишили всі представники країн антан-
ти й сШа. до кінця лютого німецькі та австро-угорські війська захопили 
майже всю україну. 17 березня 1918 мала рада ратифікувала Б.м.д. На-
прикінці квітня німці роззброїли війська центральної ради в києві, ви-
знавши єдиною владою в україні режим гетьмана П. скоропадського. 1918 
чисельність німецьких військ на територіїї україни сягнула 1 млн., австро-
угорських – 300 тис. вояків.

10 вересня 1918 німецькі окупаційні власті на додаток до Брестського 
договору з центральною радою підписали нову економічну угоду з геть-
маном скоропадським. В обмін на збройну підтримку режиму скоропад-
ського німці й австрійці одержали право вивезти з україни 1,2 млн. т хлі-
ба, 11 млн. пудів живої ваги великої рогатої худоби, 2 млн. пудів м’ясних 
консервів, 300 тис. голів овець, 460 тис. пудів сала, масла й сиру, 37,5 млн. 
пудів залізної, 3 млн. пудів марганцевої руди, необмежену кількість овочів, 
картоплі, меду тощо. умови угоди були вкрай кабальними, що зводилися 
до відвертого пограбування українських земель. Б.м.д. був анульований в 
листопаді 1918 р. в результаті капітуляції Німеччини в Першій світовій 
війні.

Питанням щодо доцільності Б.м.д. залишається досить дискусійним. 
З одного боку, він оцінюється як велике дипломатичне досягнення цен-
тральної ради, з іншого – як важливий чинник, що посилив антиукраїн-
ські настрої в державах антанти й сШа, а отже, завдав непоправного уда-
ру українській справі на міжнародній арені.
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