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Briefing on the results of the analysis of
documents related to the military biological
activities of the United States on the
territory of Ukraine

Analysis of the materials on the implementation of military biological programs of the United

States on the territory of Ukraine

The Russian Defence Ministry continues to study materials on the implementation of military

biological programs of the United States and its NATO allies on the territory of Ukraine.

Under the Convention on the Prohibition of Biological and Toxin Weapons, each State Party

submits an annual report in the form of a declaration of compliance with the requirements of the

convention. It is currently the only reporting document on the implementation of the Convention

in the framework of the Confidence Building Measures.

Due to the investigation of US military and biological activities on the territory of Ukraine, we

have analysed the documents sent by these states to the UN.

It should be noted that neither Ukraine nor the United States provided information on

cooperative biological research and development in the area of biological protection in the said

submissions (in Form A, Part 2 "i"). Also, Poland and Germany have not declared engagement

with Ukraine in their reports.

In addition, in these reports (Form F) for the period from 2016 to 2020, Ukraine states that: "The

Government of Ukraine has not conducted and is not conducting any offensive or defensive

activities in the framework of biological research and development programmes. The

Government of Ukraine does not have any information on such activities of the former USSR on

the territory of Ukraine since January 1, 1946".

This contradicts a May 20, 2022 statement by Lewis Gitter, U.S. Deputy Permanent



Representative to the OSCE, that assistance to Kiev is aimed at "...reducing biological and

veterinary risks, as well as securing the illegal stockpiles of biological weapons left behind by

the USSR...".

In addition, there are numerous inconsistencies in Ukraine's reporting. Thus, the Confidence

Building Measures form A for 2020 declares the complete absence of national biosecurity

programmes. The Research Institute of Microbial Strain Biotechnology in Kiev, as a participant

in the biological defence programme, is listed in part 2 "i" of this form.

In addition, the characteristics of the facility (area of laboratory facilities, number of staff) do not

match the information previously submitted by Ukraine.

The question arises: Why did the US and Ukraine's reporting documents to the UN not include

work under the joint military-biological projects codenamed UP? Such secrecy is another

reason to think about the true goals of the Pentagon in Ukraine.

The official documents before you confirm that the Pentagon, represented by the US Defense

Threat Reduction Agency (DTRA), is organising work with a clear military-biological focus.

Note the memorandum prepared by the Office of the US Secretary of Defense regarding the

UP-2 project to map highly dangerous pathogens in Ukraine.

The document notes that the main objective of this project is to collect information on the

molecular composition of pathogens specific to Ukraine and to transfer samples of strains.

Separately, it is emphasised that this work should be in line with the main guidelines for the

Ukraine Cooperative Threat Reduction Programme on Preventing the Spread of Biological

Weapons on November 29, 2005.

A similar memorandum was prepared as part of the UP-1 project to study rickettsia and other

diseases spread by arthropods. The document notes the need to transfer all collections of

highly dangerous pathogens to a central reference laboratory in order to facilitate their orderly

export to the USA.

As part of the Cooperative Threat Reduction Programme, an extensive UP-4 project was

carried out to investigate the possibility of spreading highly dangerous infections through

migratory birds. Documents received show that 991 biological samples were collected between

November 2019 and January 2020 alone.

A total of ten such projects (including UP-3, UP-6, UP-8, UP-10) have been reported to have



involved work with pathogens of particularly dangerous and economically important infections -

Congo-Crimean fever, leptospirosis, tick-borne encephalitis and African swine fever.

Today, we would also like to draw attention to the numerous breaches of safety requirements in

Ukrainian laboratories.

For example, work with dangerous pathogens under Pentagon control in Kharkov, Kiev and a

number of other cities was carried out in laboratories with insufficient staff protection. However,

according to official data, only three laboratories with a BSL-3 biosafety level are authorised to

conduct such tests. These are the Odessa Anti-Plague Institute, the Lvov Research Institute of

Epidemiology and Hygiene and the Public Health Centre in Kiev.

The Security Service of Ukraine noted the preconditions for the emergence of biological threats

due to systematic violations and poor quality of work in the reconstruction of biolaboratories.

Black & Veatch, for example, declared that it spent UAH 37.8m on upgrading three veterinary

laboratories in 2013. An independent expert review found that the actual cost of the work was

overstated compared to the reported costs by UAH 17.7 millions.

This difference was reportedly sent to the accounts of fictitious companies such as Golden

Ukraine, BK Profbudinvest and Capital Trade Agency, which further confirms the use of "grey"

financial schemes in the personal interests of US and Ukrainian officials.

It is noteworthy that the US handlers demanded that the reference laboratory in Merefa be

given a higher level of biosecurity. The Kharkovproject organisation said that this was not

possible under the prevailing conditions and refused to approve the project. However, the

regional administration decided to go ahead with the reconstruction. The facility was

commissioned in circumvention of biosafety regulations and requirements. In doing so, the

Pentagon's total cost for its modernisation was around $15 million. But where the funds really

went is unknown.

Note the report of the Ministry of Health of Ukraine on the results of an inspection of the strain

collection of the Ukrainian anti-plague institute in Odessa, which totalled 654 samples. There

were 32 strains of anthrax, 189 of tularemia, 11 of brucellosis and 422 of cholera in storage at

the facility.

The report shows gross violations of storage conditions for micro-organisms, lack of access

control and management systems and inadequate ventilation systems.



In April 2017, there was a case of internal laboratory infection with tick-borne encephalitis in

one of the institute's laboratories as a result of a safety violation.

According to eyewitness accounts of an incident that took place in 2021, an employee of a

biolaboratory removed several vials containing dangerous microorganisms from the institution's

premises. The consequences of such cases can only be guessed at.

It should be noted that all violations occurred during the period of the US bio-threat reduction

programme. This demonstrates that Washington's officially declared goals are merely a screen

for the implementation of illegal military-biological activities in Ukraine.

The neglect of pathogens, the unprofessionalism and corruption of the executive branch, and

the destructive influence of US handlers pose a direct threat to Ukrainian and European

civilians.

Russian Defence Ministry experts have confirmed that Ukrainian biolaboratories are connected

to the global communicable disease surveillance system.

The backbone of this network, which has been formed by the Pentagon since 1997, is the

Walter Reed Army Institute of Research (Maryland). It includes land and naval laboratories as

well as military bases around the world.

It should be noted that the deployment of such a network follows a typical scenario.

The Americans are initially concerned about the state of the epidemic in the region. The next

step is to ensure that officials, particularly those in the health ministries, have an interest and a

financial incentive to work together, and to enter into intergovernmental agreements. As a

result, a biocontainment facility is erected and connected to the single biomonitoring system. All

of the country's biological developments become the US domain. Moreover, restrictions are

placed on local professionals' access to a range of tests, as well as on their results.

Meanwhile, the US Defense Threat Reduction Agency (DTRA) is actively implementing

automated disease monitoring hardware and software, as well as systems to control access

and movement of pathogenic biological agents in storage and research facilities.

Equipping biological facilities with these information systems as part of the Biological Threat

Reduction Program allows the U.S. to secure its military contingents in deployment areas,

remotely monitor biolaboratories outside national jurisdiction and influence the global biological

environment.



As part of the special military operation, materials of US instructors training Ukrainian

specialists in emergency response to smallpox outbreaks were discovered in biolaboratories in

Ukraine.

The Pentagon's interest in this infection is far from accidental: the return of the smallpox

pathogen would be a global catastrophe for all mankind.

Thus, compared to COVID-19, this pathogen is just as contagious (infectious), but its lethality is

10 times higher.

As early as 2003, the US Department of Defense established the Smallpox Vaccination

Programme, which requires all US military personnel to be vaccinated. Vaccination in the

United States is compulsory for diplomatic and medical personnel. This demonstrates that the

US considers smallpox as a priority pathogenic biological agent for combat use, and that

vaccine prophylaxis activities are aimed at protecting its own military contingents.

Lack of proper controls and biosecurity breaches in the US could lead to the use of this

pathogen for terrorist purposes. Between 2014 and 2021, unaccounted-for vials of the virus

were repeatedly found in laboratories at the Federal Drug Administration and the US Army

Infectious Disease Research Institute (Maryland) and the Vaccine Research Centre

(Pennsylvania).

Work at these organisations was in violation of World Health Assembly Resolution 49.10 of

1996, which stipulated that only one US laboratory, the Centre for Disease Control and

Prevention in Atlanta, could store smallpox pathogen.

It should be noted that smallpox vaccination, which is not currently available in many countries,

provides protection against monkeypox.

The World Health Organization has announced an emergency meeting of Member States on

the outbreak of this dangerous infectious disease in May 2022.

We know that by now 98% of those affected are men over the age of 20 of non-traditional

orientation. Earlier, Dr David Hermann, who heads WHO's emergency department, told the

American press that sexual transmission was the main cause of the spread of the disease.

According to a WHO report, the West African strain of monkeypox originated in Nigeria, another

state in which the US has deployed its biological infrastructure.

According to available information, there are at least four Washington-controlled biolaboratories



operating in Nigeria.

In this connection, it is worth recalling a strange coincidence that needs further specialist

verification. For example, according to European and US media reports, the Munich Security

Conference 2021, i.e. against the backdrop of the COVID-19 pandemic, was a scenario for

dealing with an outbreak caused by a new strain of the monkeypox virus.

Against the backdrop of multiple US biosafety violations and the negligent storage of

pathogenic biomaterials, we call on the World Health Organisation leadership to investigate the

US-funded Nigerian laboratories in Abuja, Zaria, Lagos and inform the global community of the

results.
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Стратепя забезпечення бюлопчнсл 
безпеки та бюлопчного захисту

1гор Кузш ,

Заступник Генерального директора ДУ «Центр 
громадського здоров'я МОЗ УкраТни»
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П'ять ключових напрягав Стратеги

Удосконалення нацюнального законодавства вщповщно до 
л/пжнародних стандарт!в

ГПдвищення еф ективносп координацп заход1в i3 забезпечення 
бюбезпеки та бю захисту

Удосконалення системи тд го то в ки  та навчання кадр1в з питань 
бюбезпеки та бю захисту

Науковий супровщ оцжки та управлжня бюризиками та 
регламентування проведения наукових бюлопчних дослщжень

Забезпечення ефективного м ехаж зм у 3 B iT H o c T i та обм ж у жформацн
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П'ять ключових напрягав Стратеги (1)

1) проведения анал1зу д1ючих нормативно-правових актив з м етою  Yx гарможзацн'

2) розроблення проекту Закону УкраУни «Про б ю ло п ч н у  безпеку та бю ло пчний  захи ст»

3) розроблення програми впровадж ення нових та  розш ирення к н у ю ч и х  експрес-м етод1в 
до слщ ж ен н я  та секвенування геном1в
4) розроблення нормативно-правового акту щодо визначення перелж у прю ри тетн и х 
б ю ло п ч н и х п ато генни х агенте (замють Наказу МОЗ № 135 вщ 1995 року та Наказу МОЗ/АМН 
127/27 вщ 2003 року)
5) розроблення та затвердження порядку обяж у, збер1гання, видач! транспортування, ввезення 
в УкраУну та вивезення за и меж1 штам1в мжрооргажзм1в, токсижв i отрут тваринного та 
рослинного походження {замкть Положения вщ 1979 р.)
6) розроблення нових та  удоско нален н я юнуючих метод1в, методик лабораторно) д1агностики 
б ю ло п ч н и х п ато генни х а ген п в , у тому числ1 i3 застосуванням сучасного лабораторного 
обладнання
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Впровадження швидких методйв детекцн бюлопчних патогенних аген-пв

1снуюча практика Пропоноваы зм1ни Пере ваг и

ш и роке ви кор ис тан н я 
культуральних методiв на 

piBHi p e r io H iв крайни

змЫа алгоритму з 
використанням швидких 

метод1вдетекцм на 
найнижчому piBHi та 

використання культуральних 
метод!в лише на piBHi 
великих та оснащених 

центр1в

пришвидшення отримання 
результату та зменшення 

бюлопчних ризиюв

поетапне та повтор не 
пщтвердження позитивних 
знахщок на кожному eTani

пщтвердження лише один 
раз та на одному eTani

Оптим(зац!я лабораторно!' 
мереж! та концентращя 
ресурсов (та навченого 

персоналу) водному мюцО

Пропонуеться поступове впровадження 
замши культуральних метод1в на методи 

ш вид ко! детекц|| впродовж 2019-2022
p o K ie
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П'ять ключових напрягав Стратеги (1)

1) створення еди н о го  р еестр у  небезпечних бю ло пч н и хо б 'ею п в  з визначенням Ух 
категортност! за ступенем ризику
2) створення р еестр у  л а б о р а то р т  м тр о б ю л о п ч н о го  п р о ф тю , i3 зазначенням лабораторт, що 
працюють з особливо небезпечними патогенами (станом на 2016 pin -  3275 лабораторт II-IV 
групп патогенност1)
3) проведения ауди ту  депозитарпв нацю нальних колекцш  штам1в м1крооргажзм1в,
патогенних для людей та/або тварин.
4) розроблення та затвердження порядку проведения консол1даци депозитарпв нацюнальних 
колекцт штам1в мжрооргажзм1в, патогенних для людей та/або тварин.
5) розроблення та затвердження порядку проведения паспортизацп , анал1зу, оцш ки та
контролю  ф ункцю нування музеУв, депозитарпв, колекцт штам1в мжрооргажзм1в, патогенних 
для людей та/або тварин.



• •
• ЦЕНТР

ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ’Я

•О-:-• • •• ••

Кшыисть штатив по областях

• • •
• • •



ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ’Я

• • •
• • •

• • • • ••

Доля штатив АТСС (the American Type Culture Collection) + NCTC 
(The National Collection of Type Cultures)
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П'ять ключових напрягав Стратеги (1)
6) впровадження 
електронноТ си стем и  
контролю  за бю ло п ч н о  
патогенним и агентам и з
функщею реестрацп 
авар1й в лаборатор1ях 
мжробюлопчного 
профтю.
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П'ять ключових напрягав Стратеги (1)

7) розроблення та затвердження правил ввезення/вивезення на/з територп УкраТни штам1в 
мжроорган1зм1в та б ю ло п ч н и х матер1ал1в.

8) визначення п р ю р и тетн и х напрямюв для держ авно го  замовлення на виконання наукових 
ро61ту галуз1 бюбезпеки та бюзахисту та вщстеження ефективноси Тх впровадження.
9) розроблення та затвердження нормативно-правового акту щодо процедури отрим ання 
лаборатор1ями, що працю ю ть з бю лопчним и патогенним и агентам и дозвол1в (лщ ензш ) на
роботу з бюлопчними патогенними агентами.
10) розроблення та затвердження нормативно-правового акту щодо необх1дност1 проведения 
попереднього  контролю  за лаборатор1ями, що планую ть працю вати з бю лопчним и 
патогенним и агентам и на е т а т  Тх проектування i надал1 д о  вводу в експлуатащ ю .

11) розроблення та затвердження нормативно-правового акту щодо розвитку в1тчизняноТ 
науковоТ та  технолопчноТ служ б для власного  виробництва засо61в 1м ун о п р о ф такти ки , 
д1агностики та  л1кування
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П'ять ключових напрягав Стратеги (2)

Удосконалення о р гаж зац тн о го  потенщ алу
А

1) розроблення та затвердження порядку оцж ки i управлж ня бю лопчним и ризиками.

2) розроблення та затвердження порядку взаемодп, координацп та о перативного  реагування 
центральних оргаж в виконавчо! влади, м к ц е в о го  сам оврядування, в1домств i служ б у pa3i 
виникнення надзвичайних с и т у а ц т , пов'язаних з бю лопчним и патогенним и агентам и , а
також з метою зджснення заход1в з бюбезпеки та бюзахисту у сфер1 охорони здоров'я.
3) розроблення та затвердження нормативно-правового акту щодо удоско налення 
ф ункцю нування си стем и  ж дикаци б ю ло п ч н и х п ато генни х а ге н те .

4) розроблення та затвердження стан дар тн и х схем  ж дикаци б ю ло п ч н и х п ато ген ни х а ге н те .
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П'ять ключових напрягав Стратеги (2)

5) розроблення та затвердження порядку ф ункцю нування спец1ал1зованих мобгльних
форм увань для надання оперативно! оргажзацжно-методично! та практично! допомоги у раз1 
виникнення надзвичайних ситуацж, пов'язаних з бюлопчними загрозами.
6) проведения ко м п лексу  заход1в з м одерш зацп та  те хж ч н о го  переоснащ ения об 'ею тв 
науково-пром ислово ! бази, яю спец1ал1зуються на створенн1 в1тчизняних систем (засоб1в), 
створення HoeiTHix д1агностичних тест-систем для експрес-д1агностики та можторингу 
особливо небезпечних жфекцжних хвороб.
7) проведения комплексу жженерно-техжчних заход1в для установ i заклад1в, що працюють з 
бюлопчними патогенними агентами з метою Тх контролю та нерозповсюдження.
8) розроблення поетапного плану залучення лабораторж мжробюлопчного профтю, що 
працюють з особливо небезпечними патогенами д о  м1жнародних си сте м  оцж ки  якост1 
до сш дж ен ь
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Вщокремлений шдроздш «Центр бюлопчно! безпеки»

Основн1 напрямки роботи:

1. Протид1я бютероризму
2. ГНдтримка системи бюлопчноТбезпеки при робст з патогенними бюлопчними 

агентами (ПБА)
3. Забезпечення сан1тарноУ охорони територп
4. Координац1я питань бюлопчноТ безпеки Mi>K в1домствами та структурами
5. Науковий супров1д д1яльнооп з питань бюлопчноТбезпеки
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П'ять ключових напрягав Стратеги (3)

1) проведения спец1ал1зованоУ т д го т о в к и  п ерсон алу першоУ л iн i’l’ захи сту  (МВС, СБУ, МО, 
НацюнальноУ гвардп, ДержавноУ прикордонноУ служби, ДержавноУ фюкальноУ служби та i H . )

2) проведения навчань для фах1вц1в мжробюлопчних лабораторм, що працюютьз небезпечними 
бюлопчними агентами, з питань м1жнародних тд хо д 1 в  до  управлш ня бю ризикам и , piBHiв 
бю безпеки устан о в , заход1в контролю за особливо небезпечними патогенами (у т.ч. процедур 
забору, передач! i збер1гання бюлопчно патогенних агенте)
3) розроблення та затвердження порядку визначення надш ност1 персоналу, який допускаеться 
до роботи з бюлопчними патогенними агентами
4) розроблення та затвердження порядку проведения сим уляц ш них навчань з бю безпеки та 
б ю захи сту

5) розроблення порядку ш ф орм ування населения з питань бю безпеки  та  б ю захи сту
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Дякую за увагу!



ЕЯдокремлений науковий гпдроздм «Центр бюлопчноТ безпеки

За компонентом «протид1я бютероризму»

— оценка та прогнозування (у тому чиоп з використанням сучасних 
комп'ютерних метод1в) можливих ризиювта бюлопчних загроз на територм;

— оперативна участь у розолдуваны погроз вчинення терористичних д1й, 
пов'язаних i3 можливим застосуванням патогенних бюлопчних агетлв;

— розробка та реа/юац1я программ реагування в pa3i використання 
бюлопчноТ зброТ та проведения вщповщних стимуляц1йних навчань;

— пщтримка roTOBHOCTi до швидкого виявлення збудниюв карантинних i 
небезпечних Ыфекцмних захворювань бактермноТта BipycHoT етюлоглз 
використанням сучасних метод!в [дентифжацл;



В1докремлений науковий гпдроздм «Центр бюлопчноТ безпеки

За компонентом «пщтримка системи бюлопчноТ безпеки при робол з ПБА»

— оргаызацмний супровщ м1кробюлопчних пщроздЫв (лабораторм) у 
розробц1 заход1в щодо пщвищення бюлопчноТ безпеки та утриманы колекц1й 
видтених штам1в та музейних культур;

— розробка стандартних метод1в достдження збудниюв особливо 
небезпечних (у тому чист ЫфекиД що мають м1жнародне значения 
(карантинних)), небезпечних {нфекц1йних захворювань бактер1йнои BipycHoT 
етюлогита п1дход1вдо реагування на них;

— впровадження у краТн! Sample Prep Technologies: Sample Preparation for 
Virus, Toxin & Pathogen Detection & Identification



ЕЩокремлений науковий гпдроздм «Центр бюлопчнсн безпеки

За компонентом «забезпечення саытарноТохорони територи»
— оргаызащя системи санггарноТохорони територи вщ виникнення, поширеннята 
завезення особливо небезпечних Ыфекщй;
— запобТання завезенню Мфекщй, що мають м1жнародне значения, Мших особливо 
небезпечних i небезпечних!нфекщйнихзахворювань бактер1йноТта вiрусно'Гетюлогп;
— створеннята пщтримка системи ЫдикациПБАта раннього оповщення про виникнення 
випадюв або спалах1в Мфекщйних хвороб, що викликаються бюлопчними небезпечними 
агентами, у репонах, т  мають ризики виникнення бюлопчнихзагроз на територи (зона 
розмежування, прикордоны територи, тощо);
— пщтримка д1яльностп Мобильно!'протиеп(дем!чно!'бригади;
— мониторинг стану активности природно-осередкових збудниюв особливо небезпечних 
захворювань;
— впровадження сучасних пщход1в з Biosurveillance Integration: Integrated Management of 
Threats to Public Health & Safety
— впровадження Biodetection Technologies: Point-of-Care for Biodefense, Biothreat and 
Pathogen Detection



ЕЯдокремлений науковий гпдроздм «Центр бюлопчноТ безпеки

За компонентом «координац1я питань бюлопчноТбезпеки Mix вщомствами та структурами»
— проведения розрахунку потреб та забезпечення фармацевтичного менеджменту 
д1агностичнихзасоб1в, препарат яю необхщы для надежного реагування на мож/iHBi спалахи 
та бюлопчы загрози;
— розробка нормативно!' документацпщодо бюлопчноТ безпеки, бюлопчногозахисту та 
роботи i3 збудниками особливо небезпечних1нфекц1йниххвороб;

За компонентом «науковий супровщ д1яльносп з питань бюлопчноТ безпеки»
— планування та реал1зац1я наукових достджень з питань особливо небезпечних 
!нфекц!йниххвороб, що мають прикладне значения для забезпечення бюлопчноТ безпеки 
краТни;



В 2005 роц! м'ж М!ноборони США та МОЗ УкраТни укладено 
Угоду стосовно еп!вроб!тництва у галуз! запоб!гання 
розповсюдження технолопй, патогешв та знань, як! можуть бута 
використан! для розробки бюлопчноТ зброТ.

Протягом ктькох рок!в США виходили з !н!ц!ативою щодо 
розширення ствпрац! у галуз1 б!обезпеки шляхом привднання до 
чинно! Угоди наукових установ, пщпорядкованих М!нагропол!тики 
УкраТни (Держветф!тослужба) та НААН УкраТни.

Принципов! розб1жност! стор!н Угоди полягали у пщходах до 
правового вир!шення цього питания: украТ'нська сторона виступала 
за укладання окремоТ угоди м!ж зазначеними установами та МО 
США, виходячи з того, що Угода е суто м!жвщомчим документом, 
ятм регулюе вщносини лише МОЗ УкраТни та МО США i 
жодним чином не стосуеться шших вщомств та Тх специф!чних 
завдань. Однак, на наполягання американськоТ сторони 
розпорядженням КМУ вщ 27.08.2008р. № 1154-р визначен! 
додатков! виконавч! органи Угоди -  Держветф!тослужба на НААН, 
там самим надавши оф!ц!йний доступ ноземним вмськовим 
фах!вцям до вггчизняних об'еклв.

3 часу пщписання Угоди шоземною стороною не зроблен© 
суттевнх кроме щодо виконання своТх зобов'язань.

Станом на 31.05.2013 року (дата, до якоТ д!яв проект 
зменшення бюзагрози) компан!я "Блек енд В!тч Спеш!ал Проджектс 
Корп." не модерызувала бтьш'ють лаборатор!й, а т!3 що побудован'1 

для ветеринар!в за п’ять рок!в (всього 3 об'екти), не передан! на 
баланс у зв'язку з вщсутнютю проектно-кошторисноТ документаци та 
пщтверджуючих документа про як!сть та варт!сть роб!т.

Так, у 2013 роц! зазначеною компан!ею було задекларовано, 
що на модерн!зац!ю трьох бюлопчних лаборатор!й в систем! 
Держветф!тослужби було витрачено 37,8 млн. три.

За результатами проведения незалежноТ експертноТ оц!нки 
вартост! виконаних роб!т було виявлено завищення Тх фактичноТ 
вартост! на суму 17э7 млн. грн. Згщно з наявними даними, р!зниця 
м1ж задекларованою та фактичною варт!стю po6iT скеровувалась на 
6aHK!8CbKi рахунки комерфйних структур, що мають ознаки



фиктивное!! (наприклад JOB "Голден Украша", ТОВ "БК 
ПрофбудЫвест", ТОВ "Столична торговельна агенщя" iHLui).

За висновками фах1вц1в, аналопчн1 порушення ймов!рно мали мюце i 
niд час модерызаци компаНею "Блек енд Bim Спеишл Проджектс 
Корп." Ыших бюлаборатор!й в УкраТш (усього 15), що призвело до 
нецтьового використання (виведення у "т!нь") коптив США на суму 
бтя 70 млн. грн.

Под1бна неофщмна д1яльнють !ноземних комерцмних 
структур призвела до неналежноТ якост! виконання роб!т на 
вищезгаданих об’ектах, що е неприпустимим з огляду на Тх 
потенцмний р1вень небезпеки (лабораторП' призначен! для робота з 
небезпечними патогенними 1\жрооргашзмами) та створюе 
передумови до виникнення загроз нацюнальшй безпец! УкраТни в 
бюлопчшй сфер!.

Водночас, окрем! кроки !ноземних представниюв можна 
розцшювати як дм з шдриву вщ повщ ногс науково-техшчного 
потенц!алу. На пщтвердження цьому, починаючи з 2007 року, 
представники МО США наполягають на необхщносл консолщацм 
небезпечних патогеыв людського та тваринного походження в 
единому сховищ! (центральна референс-лаборатор!я з 
ветеринарним та медичними напрямами), а не на розвитку i 
модерызаци систем комплексного ф1зичного i б1олог!чного захисту 
мереж! науково-медичних, епщем'юлопчних, ветеринарних i 
протичумних установ. Реал1защя цих пропозицш е ризиком для 
вщ повщ ного науково-дослщного потенщалу.

Вимоги американськоТ сторони щодо створення единого 
сховища патогешв суперечать принципам юнуючоТ в УкраТн! 
системи ветеринарного контролю, яка передбачае постмну роботу з 
патогенами на мюцях.

У США ветеринары (тварины) та медичн! (людськ!) штамп 
MiKpoopraHisMiB збер!гаються також окремо у 10 федеральних 
лаборатор1ях, як! д!ють за "кущовим" принципом -  одна на ктька 
штат!в. Кр!м того, !снують федеральн! НД1 за проф!лями робота, де 
також збер!гаються штамп м!кроорган!зм!в для проведения 
дослщжень.

Анал1з систем санггарно-епщемюлопчного нагляду та 
ветеринарного контролю в провщних кражах бвропи (Грещя, Дан!я,



!спан!я, 1тал!я, Н!меччина, Польща, Португал!я, Румушя, Туреччина, 
Фшлянд!я, Франщя, Швец!я), Центрально!' та ГПвденноТ Азн та АТР 
(!нд1я, КНР, Сингапур, Татанд, Япон!я) свщчить про розподт 
вщповщних служб.

У жоднш з перелЗчених краТн не icHye едино!' 
консолщованоТ референс-лабораторп.

Досвщ cniBnpaL4i жших пострадянських краж (Азербайджану, 
В!рменн, Грузи, Казахстану, Узбекистану) !з США у сфер! зменшення 
бюлопчноТ загрози свщчить про високу ймов!рн!сть застосування 
Вашингтоном вже апробованих у двосторонньому fliano3i з цими 
державами, а також Украиною мехашзмш примусу до здшснення 
де-факто односторонш х кромв, як\ пщривають нацюнальний 
науково-технЗчний лотенцаал та юнуючу систему бюбезпеки 
У краТн и.

Так, у 2004 рощ м1ж урядами США та Грузи була пщписана 
Угода про взаемод1ю у питаниях бюлопчноТ безпеки. Угодою 
передбачалось поетапне сп1вробтництво у вказаый сфер!, зокрема; 
на першому етат -  забезпечення ф1зичного i техжчного захисту 
лабораторм i жститулв, де збер1гаються небезпечж та особливо 
небезпечж штамп, збудниюв людських та тваринних жфекцмних 
хвороб; на другому -  безоплатна передача американсьш сторон! 
наявних в Грузи штам1в м!крооргажзм!в або Тх копiй; на третьему -  
буд1вництво центрально!' референс-лабораторп для консолщацн 
штам!в. ГПсля пщписання Угоди в Грузи було зд!йснено 
швентаризащю наявних штам1в м!крооргажзм!в, розробок та 
можливостей. Перел'|к був переданий американськш сторону за 
результатами анализу якого у термшовому порядку лЗтаком 
ВПС до США було вивезено штамп особливо небезпечних 
патогешв. Кр!м заявлених у запил МО США 18 штам!в, 
американсьш сторон! були передан! на безоплатжй основ! також 
iHLui штамп, а залишен! у власност! Г руз!Т ко nil були практично 
втрачеж пщ час реформування системи санепщнагляду у 2004-2008
рр.

РеалЬацзя проекту призвела до знищення системи 
епЗднагляду та поставила шд ц тко в и ту  залежнють вщ США 
шдикафю, щентифжафю та лжування небезпечних в1русних 
захворювань. Так, у 2007 роцЗ через вЗдсутжсть власних

*



шташв i знищену систему д1агностики грузинсым ветеринара 
не змогли вчасно щентиф!кувати eipye африканськоТ чумы 
свиней та вжмти зажод1в протидн.

1нший напрям iHiepecSe ноземноТ сторони, який активно 
просуваеться в межах "переговорного процесу", виршення питания 
щодо передач! з МЫагрополпжи та НААН представникам США 
Ыформацп про перелж та мюця збер!гання особливо небезпечних 
бюлопчних агента, токсиыв i атласу !сторичних мюць виникнення 
шфекцмних захворювань в УкраТж та копи наявних патогенних 
штам!в. Варт1сть колекцп наявних в У краУн i шташв патогенав, за 
середшми м!жнародними розцжками, бтьш е 2 млрд, долар!в 
США. Очевидно, що проблема отрицания Тх котй знаходиться у 
площиж iHTepeciB американеьких бютехнолопчних i 
фармацевтичних компанм.

KpiM того, МО США намагаеться незаконно встановити на 
територи УкраТни дозоры пункта та електронн! сиетеми передач! 
даних про епалахи шфекцмних захворювань на центральний 
сервер до США. Презентована американськими в!йськовими 
електронна система ЕЛ1ССЗ пропонуеться ними до впровадження в 
структурних пщроздтах Держветфтослужби та НААН УкраТни.

Вказаш дм американськоТ сторони розцшюються 
вггчизняними екепертами як формування власноУ бази даниж 
щодо штампе патоген1в, котр! збер!гаються на украУнських 
©б'ектах, системи Тх збер!гання, а також здмснення можторингу та 
вивчення в!йськовими медиками США ефективност! застосування в 
конкретних репонах УкраТни патогенов особливо небезпечних 
!нфекц1Й для створення або модершзацп нових' ввд!в 
бюлопчноТ зброУ селективного типу дм (про™ певно’Т раем, 
ген©тапу5 територи народження або проживания).

Анал!з 1нформацм, яка надходить вщ компетентных державних 
оргашв, евщчить, що американською стороною реал!зуеться 
оборонний проект, у якому наша держава розглядаеться як один is 
елемента створюваноТ в США глобально-! мереж! мошторингу за 
розповсюдженням особливо небезпечних бюлопчних агент!в та Тх 
вплыву на конкретний генотип людини.

KpiM того, МО США за пщтримки посадових oci6 НААН УкраТни 
вживаються заходи з буд1вництва в м. Мерефа ХарювськоТ-обласл



центрально! референс-лабораторп для консолщацм штам!в 
особливо небезпечних патогешв (ОНП) тваринного походження, що 
викликало вщповщну негативну реакщю громадськост! та 
депутатського корпусу (I.Cex, !.Швайка, А.Аваков та шш.).

Експлуатащя заплановано! для впровадження шоземною 
стороною системи етзоотолопчного та епщемюлопчного 
мониторингу в УкраТн!, функцюнування яко! базуватиметься на 
використанн! 1мпортних матер1ал1в, спещально! апаратури, 
комплектуючих, оснащения, реактив1в тощо, потребуватиме 
видшення знаниях бюджетник кошт!'в. Анал1з ситуацм довкола 
фтансування американською стороною под1бних npoeKTiB свщчить, 
що теля досягнення шоземцями власних цтей воно буде 
припинено. Таким чином, бюджет отримае значш навантаження.

Згщно з шформащею Мшекономрозвитку УкраТни, проекти si 
зменшення бюлопчноТ загрози, яю виконувались в рамках Угоди, а 
також акредитащя представництва компанм "Блек енд В1тч" 
завершилися 31.05.2013 року. Правовых пщетав для подальше! 
пролонгаци проектов до 2017 року немае.

У KBiTHi 2013 м!жвщомчою KOMiciera у склад1 представниюв СБУ, 
МОЗ, МЗС, АРНБО, НАМИ, НААН, Держсанепщслужби та 
Держветф'|тослужби, створеною на виконання доручення Прем’ер- 
MiHicTpa УкраТни вщ 04.12.2012р. № 763т, було прийнято р!шення 
щодо необхщносл внесения змн до Угоди та доведения позицп 
УкраТни американсьюй сторон!.

За висновками ц\е\ KOMiciT, згадаы вище Ущативи 
американськоТ сторони негативно позначаються на процес! 
реал1зацп Угоди та е неприйнятними для УкраТни у контекст! 
власного бачення концепци побудови ефективно! системи 
епщемюлопчного та етзоотолопчного нагляду, прийнято! 
01.04.2013р. постановою Кабшету MiHicTpiB УкраТни № 620 "Про 
затвердження Державно! цшьовоТ програми з бюбезпеки на 2015- 
2020 роки".

СБУ подтяе державницьку позищю Мшагрополтики та 
Держветфтослужби УкраТни щодо недоцтьносп продовження 
проекту зменшення бюлопчноТ загрози в УкраТш як такого, що 
створюе загрозу нацюнальним iHTepecaM в бюлопчшй сфер!

♦



W E  B R I N G  I T A L L  T O G E T H E R












































































































































































































































































































































