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Ministerul rus de externe insista: In
biolaboratoarele din Ucraina lucrau cetateni
americani
Rusia lanseaza noi acuzatii la adresa activitatii biolaboratoarelor americane
din Ucraina. Biolaboratoarele au fost folosite la amplificarea artificiala a
bolilor, a declarat in cadrul unui briefing de presa reprezentantul oficial al
Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Potrivit acesteia, in aceste
laboratoare lucrau americani, care aveau imunitate diplomatica, relateaza
stiripesurse
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„Federatia Rusa a primit materiale care indica faptul ca pe teritoriul Ucrainei se desfasoara
activitati biologice militare in laboratoare biologice cu sprijinul Agentiei de reducere a
amenintarilor Pentagonului (DTRA) si al companiilor afiliate Black and Veatch si CH2M Hill,
incalcand articolele I si IV din Conventia privind interzicerea dezvoltarii, producerii si stocarii
armelor bacteriologice (biologice) si cu toxine si distrugerea acestora (BTWC).
Cercetarile privind agentii patogeni periculosi si deosebit de periculosi au fost efectuate in
interesul Centrului National de Informatii Medicale al Departamentului militar al SUA (Centrul
National de Informatii Medicale). Un rol-cheie in punerea in aplicare a unor astfel de programe a
fost jucat de Laboratorul central de referinta cu un nivel de biosecuritate BSL-3 pe baza

Institutului ucrainean de cercetare antipesta numit dupa I.I. Mechnikov din Odesa”, a declarat
Zaharova.
in ultimele doua luni, Rusia a lansat de mai multe ori acuzatii la adresa SUA cu privire la
presupuse laboratoare biologice detinute in Ucraina si finantate inclusiv de fiul lui Joe Biden.
Rusia a cerut si o ancheta a ONU pe acest subiect. SUA au respins in mod repetat acuzatiile ca
ar fi dezvoltat arme biologice in Ucraina, precizand ca laboratoarele de cercetare biologica din
Ucraina nu aveau scop militar.
Potrivit rusilor, alte centre de cercetare specializate au participat, de asemenea, in mod activ la
punerea lor in aplicare:
- Institutul de Cercetare de Stat pentru Diagnostic de Laborator si Expertiza Veterinara si
Sanitara, Institutul de Medicina Veterinara al Academiei de stiinte Agrare si Statia Centrala
Sanitara si Epidemiologica a Ministerului Sanatatii din Ucraina din Kiev;
- Institutul de cercetare in domeniul epidemiologiei si igienei al Ministerului Sanatatii din Ucraina,
Laboratorul de stat de medicina veterinara si Centrul regional pentru controlul si prevenirea
bolilor al Ministerului Sanatatii din Ucraina din Lviv;
- Laboratorul regional de stat de medicina veterinara din Dnipro;
- Centrul regional pentru controlul si prevenirea bolilor din Herson;
- Laboratorul statiunii sanitare si epidemiologice din Ternopil;
- Centrul regional de laborator din Transcarpatia al Ministerului Sanatatii din Ucraina din
Uzhgorod;
- Centrul regional de laborator al Ministerului Sanatatii din Ucraina din Vinnita;
- Centrul national de cercetare "Institutul de medicina veterinara experimentala si clinica" din
Harkov.
Declaratia Mariei Zaharova (traducere automata din limba rusa), publicata pe site-ul Ministerului
rus de Externe:
„30 de laboratoare ucrainene situate in 14 localitati au fost implicate in activitati biologice militare
la scara larga in Ucraina. Cardul de inregistrare a programului corespunzator a fost semnat de
secretarul de stat adjunct al Cabinetului de Ministri al Ucrainei, V. Polishchuk. Baza legala a fost
Acordul dintre departamentul militar al SUA si Ministerul Sanatatii din Ucraina privind cooperarea
in vederea prevenirii raspandirii tehnologiilor, agentilor patogeni si informatiilor care pot fi utilizate
pentru dezvoltarea armelor biologice. Harta identifica clientul activitatii - Agentia de reducere a
amenintarilor din cadrul Pentagonului - si o lista de obiecte biologice.
Angajatii implicati in activitatea cu agenti patogeni periculosi in Ucraina erau cetateni americani si
aveau imunitate diplomatica. Printre acestia se numarau experti in arme biologice care au stabilit
contacte cu specialisti ucraineni care participasera anterior la punerea in aplicare a programelor
biologice militare sovietice. De exemplu, desfasurarea proiectului UP-8 pentru studierea febrei
hemoragice Crimeea-Congo si a hantavirusurilor indica faptul ca toate studiile serioase de pericol
sporit au fost efectuate sub supravegherea directa a specialistilor din Statele Unite.

Documentele obtinute ne permit sa afirmam ca laboratoarele biologice ucrainene (inclusiv
unitatile Directiei centrale sanitare si epidemiologice a Ministerului ucrainean al Apararii) au fost
angajate in activitati menite sa sporeasca proprietatile patogene ale ciumei, antraxului, tularemiei,
holerei si ale altor boli mortale, folosind metode de biologie sintetica .
Instructiunile afisate public de Ministerul Sanatatii al Ucrainei din 24 februarie anul curent. privind
lichidarea rapida a stocurilor de agenti patogeni periculosi si deosebit de periculosi depozitati in
instalatiile biologice atesta incercarile regimului de la Kiev de a ascunde urmele unei astfel de
activitati. Analiza actelor de distrugere confirma activitatea cu ciuma, antrax, leptospiroza si
bruceloza. Numai in laboratorul din Lviv au fost distruse 232 de containere cu agenti patogeni de
leptospiroza, 30 cu tularemie, 10 cu bruceloza, 5 cu ciuma. in total - mai mult de 320 de
containere. Nomenclatura si numarul excesiv de agenti patogeni indica o activitate desfasurata in
cadrul unor programe biologice militare, incalcand articolul I din BTWC.
Au fost primite dovezi ale colaborarii cu departamentul militar american a doua laboratoare
biologice din Mariupol. O analiza preliminara a documentatiei care a supravietuit indica utilizarea
Mariupol ca centru regional pentru colectarea si certificarea agentului patogen al holerei. Tulpinile
selectate au fost trimise la Centrul de Sanatate Publica din Kiev, caruia i-au fost incredintate
functiile de a trimite in continuare biomateriale in Statele Unite. Aceasta activitate se desfasoara
din 2014, fapt confirmat de actele de transfer al tulpinilor. De ce din 2014? Pentru ca a avut loc o
lovitura de stat anticonstitutionala care a distrus complet independenta Ucrainei in adoptarea,
controlul si analiza activitatilor relevante. Cetatenii Statelor Unite, Canadei si ai altor tari NATO
au venit acolo in masa pentru a conduce directiile fundamentale ale politicii interne, externe,
in laboratorul sanitar si epidemiologic a fost gasit un act de distrugere a unei colectii de
microorganisme patogene din data de 25 februarie 2022, in conformitate cu care s-a lucrat cu
agentii patogeni de holera, tularemie si antrax.
O parte din colectia laboratorului veterinar nu a fost distrusa in graba. Provoaca nedumerire si
suspiciune prezenta in colectia sa a agentilor patogeni ai unor boli necaracteristice pentru
medicina veterinara - febra tifoida, febra paratifoida, gangrena gazoasa. Acest lucru poate indica
participarea laboratorului la programul biologic militar.
Exista toate motivele pentru a afirma ca principalele activitati ale DTRA in Ucraina au inclus
colectarea si exportul in Statele Unite ale Americii de tulpini de microorganisme periculoase,
precum si activitatea de cercetare privind studiul potentialilor agenti de arme biologice, specifici
acestei regiuni, care au focare naturale si sunt capabili sa fie transmise la oameni. Pentru
colectarea si studierea biomaterialului populatiei locale, in principal in regiunile estice ale tarii, in
2020 au fost livrate in Donbass doua laboratoare mobile. Aici, contractantul pentru DTRA a fost
Black and Veatch.
Cu asistenta DTRA, pe baza laboratoarelor din Kiev, Harkov si Odessa, a fost implementat
proiectul UP-4 pe teritoriul Ucrainei pana in 2020 pentru a studia posibilitatea raspandirii unor
infectii deosebit de periculoase (gripa inalt patogena A H5N1 cu o rata de mortalitate de pana la
50% pentru oameni, precum si boala Newcastle " pasarile) prin intermediul pasarilor salbatice
care migreaza intre Ucraina, Rusia si alte tari din Europa de Est.
Potrivit documentelor primite, partea americana a planificat, de asemenea, sa desfasoare in
acest an lucrari privind agentii patogeni ai pasarilor, liliecilor si reptilelor in Ucraina, cu o tranzitie

ulterioara la studierea posibilitatii de a transporta prin intermediul acestora pesta porcina africana
si antraxul (proiectele P-781, UP-2, UP-9 , UP-10). Cercetarile in aceasta directie au avut un
caracter sistemic si au fost efectuate cel putin din 2009 sub supravegherea directa a specialistilor
din Statele Unite, de asemenea in cadrul proiectelor P-382, P-444 si P-568. Unul dintre curatorii
acestei activitati a fost seful biroului DTRA din cadrul Ambasadei SUA la Kiev.
Unul dintre obiectivele proiectului UP-2 a fost identificarea locurilor de inmormantare a animalelor
moarte si prelevarea de probe de sol din locurile de inmormantare a vitelor cu antrax. Avand in
vedere ca situatia epidemiologica a antraxului in Ucraina era favorabila, se pune intrebarea cu
privire la adevaratele obiective ale cercetarilor efectuate de Pentagon. Permiteti-mi sa va
reamintesc pentru "expertii" in geografie din NATO (am vazut oameni uimitori care cred ca Marea
Baltica si Marea Neagra sunt un singur lac) - Statele Unite nu au o granita cu Ucraina. As vrea sa
o gasesc, dar nu. A trece astfel de activitati pe seama dorintei si dorintei Pentagonului de a-si
securiza tara este lipsit de temei, zadarnic. La intrebarea ce a facut Pentagonul, in general, in
laboratoarele biologice ucrainene. Interesul biologilor militari americani pentru studierea vectorilor
de insecte in locatiile de inmormantare a vitelor nu este intamplator: in timpul epidemiei de antrax
din 2016.
in plus, pe 9 martie anul acesta. pe teritoriul regiunii Kherson, Fortele Armate ale Federatiei Ruse
au descoperit trei vehicule aeriene fara pilot la bord echipate cu containere cu un volum de 30 de
litri si echipamente pentru pulverizarea de formulari. La sfarsitul lunii aprilie a acestui an. au mai
fost gasite inca 10 de acest fel in zona satului Kakhovka. in acelasi timp, anterior, partea rusa a
prezentat documente care atesta incercarile Ucrainei de a obtine drone echipate cu echipamente
de pulverizare de la compania producatoare de UAV Bayraktar.
Mai mult de patru mii de persoane au fost implicate in cercetarea din cadrul proiectului UP-8.
Potrivit datelor publicate in presa bulgara, numai in timpul experimentelor din laboratorul din
Harkov au murit aproximativ 20 de soldati ucraineni, iar alti 200 au fost spitalizati. in acelasi timp,
astfel de lucrari sunt interzise in Statele Unite, asa ca ele sunt efectuate de departamentul militar
din afara acestuia. Unde? Acolo unde este posibil, nu exista o lege - acolo unde nu exista cei
care sa implementeze si sa respecte aceasta lege. si acesta este teritoriul Ucrainei.
Au fost stabilite faptele de testare a unor preparate biologice potential periculoase pe una dintre
cele mai putin protejate categorii de persoane - pacientii spitalului clinic regional de psihiatrie nr.
3 din Harkov. Au fost obtinute informatii care dezvaluie detaliile experimentelor inumane ale
Pentagonului asupra cetatenilor ucraineni din spitalul psihiatric nr. 1 (satul Strelechie, regiunea
Harkov).
Rezultatele proiectelor de cercetare legate de studiul si raspandirea unor boli mortale periculoase
(holera, variola, antrax, toxine botulinice) au fost trimise la centrele biologice militare americane.
Printre acestea se numara Institutul de Cercetare Medicala a Armatei SUA pentru Boli
Infectioase, Institutul de Cercetare al Armatei Walter Reed, Centrul de Cercetare Medicala al
Marinei SUA , precum si laboratoarele militare de la Fort Detrick (Laboratoarele de Razboi
Biologic ale Armatei SUA), care au fost anterior obiecte cheie ale programului american de arme
biologice.
Este demn de remarcat faptul ca aproximativ 2.000 de mostre de ser de sange ale cetatenilor
ucraineni de etnie preponderent slava au fost trimise in Statele Unite, precum si in Marea Britanie

si Germania. Mai mult de 140 de containere cu ectoparaziti ai liliecilor - purici si capuse - au fost
transferate in Germania.
Programele au fost finantate atat direct prin intermediul DTRA in cadrul proiectului
"Contracararea amenintarilor cu agenti patogeni deosebit de periculosi in Ucraina", initiat de
departamentul militar american, pentru perioada pana in 2024 (contractorul principal este
compania americana CH2M Hill), cat si prin intermediul capacitatilor centrului stiintifico-tehnologic
ucrainean (Centrul de stiinta si Tehnologie din Ucraina). in total, peste 1,5 miliarde de dolari au
fost alocate pentru implementarea bioproiectelor in ultimii 10 ani. in special, fondul de investitii
Rosemont Seneca, care dispune de resurse financiare in valoare de cel putin 2,4 miliarde de
dolari, este implicat in finantarea acestei activitati. in acelasi timp, poate fi urmarita relatia sa
stransa cu principalii contractori ai departamentului militar american, inclusiv Metabiota,
Potrivit rapoartelor, DTRA, la inceputul lunii martie a acestui an. a informat conducerea
Pentagonului ca instalatiile programelor americane de cercetare biologica din Ucraina reprezinta
o sursa de pericol sporit pentru tarile europene, avand in vedere ostilitatile in curs de desfasurare
pe teritoriul ucrainean.
Un pericol suplimentar este faptul ca activitatea desfasurata in Ucraina in interesul
departamentului militar american cu agenti patogeni periculosi si deosebit de periculosi a facut,
inca de la inceput, obiectul unei atentii deosebite din partea grupurilor nationaliste ucrainene. in
conditii de infrangere militara, aceste materiale pot fi folosite de nationalisti pentru a pune in
aplicare "tactica pamantului parjolit".
in plus, in timpul unei operatiuni militare speciale, au fost obtinute materiale care indicau
utilizarea deliberata in 2020 a unui agent patogen al tuberculozei multidrog-rezistente pentru a
infecta populatia, inclusiv minorii, din districtul Slavyanoserbsky al RPL, prin intermediul unor
pliante realizate sub forma de bancnote false. in conformitate cu concluzia Statiunii sanitare si
epidemiologice republicane Lugansk, "... infectarea bancnotelor a fost cel mai probabil artificiala,
deoarece materialul contine tulpini extrem de periculoase ale agentului patogen intr-o
concentratie care poate asigura infectarea si dezvoltarea procesului de tuberculoza ...". in
concluzia sa, medicul-sef al dispensarului republican de tuberculoza din Lugansk noteaza, de
asemenea, ca "... exista toate semnele unei infectii deliberate si artificiale a bancnotelor cu
biomaterial de inalta patogenitate...". stiti ce teste se fac acum cetatenilor ucraineni care ajung in
tarile UE? Tuberculoza. De ce? Pentru ca se stie ce faceau acolo structurile NATO.
DTRA a sugerat conducerii Pentagonului sa ia masuri suplimentare pentru a monitoriza situatia
epidemiologica din Ucraina si din tarile europene invecinate. in cazul in care acolo sunt detectate
focare de boli infectioase periculoase, se recomanda sa acuze imediat Fortele Armate ale
Federatiei Ruse de "atacuri asupra institutiilor de cercetare si medicale" sau sa le lege de
actiunile "grupurilor de sabotaj rusesti". Pentru aceasta, au fost deja stabilite canalele necesare
de interactiune cu partenerii din Pentagon din Ungaria, Polonia, Romania si Slovacia.
Potrivit informatiilor disponibile, DTRA a cerut Ministerului ucrainean al Apararii si Ministerului
Sanatatii sa asigure distrugerea garantata a tuturor materialelor ramase legate de cercetarile
biologice in curs de desfasurare in Ucraina. Cetatenii care se afla acum pe teritoriul tarilor UE,
printre care se numara un numar mare de persoane care sufera de tuberculoza, nu sunt victime
ale atacurilor aeriene asupra centrelor de cercetare din Ucraina "sub aripa" Pentagonului. Ei nu

au fost supusi la nimic din toate acestea. Ei sunt doar purtatori. Pentru ca aceasta activitate a
fost desfasurata de Statele Unite pe teritoriul tarii in care locuiau. Agentia se temea ca
informatiile despre rezultatele experimentelor vor fi interpretate de comunitatea internationala ca
o incalcare a prevederilor BTWC de catre Statele Unite. Cea mai mare parte a documentatiei a
fost evacuata din laboratoarele din Kiev,
Materialele primite de Federatia Rusa ne permit sa tragem o concluzie lipsita de ambiguitate ca
in biolaboratoarele de pe teritoriul Ucrainei, aflate in imediata vecinatate a Rusiei, dezvoltarea
armelor biologice a fost realizata cu sprijinul unor companii private americane afiliate la
departamentul militar american. Distrugerea urgenta a agentilor patogeni deosebit de periculosi a
fost necesara pentru a preveni descoperirea incalcarilor articolelor I si IV din BTWC. Se confirma
validitatea afirmatiilor facute in mod repetat de Federatia Rusa cu privire la activitatile biologice
militare ale Statelor Unite si ale aliatilor acestora in spatiul post-sovietic in contextul punerii in
aplicare a BTWC.
Ne pregatim sa activam mecanismele prevazute la articolele V si VI din BTWC, conform carora
statele parti trebuie sa se consulte intre ele pentru a solutiona orice probleme legate de scopul
conventiei sau in legatura cu punerea in aplicare a dispozitiilor acesteia, precum si sa coopereze
in desfasurarea oricaror investigatii privind posibilele incalcari ale obligatiilor BTWC.”
stiripesurse
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