
 
Putin včera prohlásil, že zveřejní plán, který USA a EU připravily na snížení počtu obyvatel 
pomocí biochemických prvků. Řekl také: nebudu to říkat já., řeknou to vědci, kteří se skrývali v 
Azovstalu a kteří se potí v Moskvě ... 
 
Prohlášení stálého zástupce Vasilije Nebenzie na brífinku Rady bezpečnosti OSN o biologických 
laboratořích na Ukrajině zatím zůstává bez odezvy. Čekáme na informace přímo od odborníků 
na biologické zbraně, co pracovali v Azovstali ... 
 
https://russiaun.ru/en/news/unsc_130522 
 
Prohlášení stálého zástupce Vasilije Nebenzie na brífinku Rady bezpečnosti OSN o biologických 
laboratořích na Ukrajině (bod programu "Hrozby pro mezinárodní mír a bezpečnost") 
 
Kolegové, 
jedná se o třetí zasedání Rady bezpečnosti o vojenských biologických aktivitách na Ukrajině, 
které bylo svoláno na žádost Ruska. Dovolte mi vysvětlit proč. 
Stále dostáváme velmi znepokojivé dokumentární důkazy o tom, že se ministerstvo obrany USA 
přímo podílí na realizaci nebezpečných biologických projektů v této zemi, které mají 
charakteristické rysy tajného vojenského biologického programu. Tato činnost byla prováděna 
uprostřed východní Evropy a v blízkosti západních hranic Ruska, a představuje tak skutečnou 
hrozbu pro biologickou bezpečnost naší země, regionu i celého světa, vezmeme-li v úvahu 
přeshraniční povahu biologických hrozeb. Jak potvrdil pan Markram, Spojené státy ani Ukrajina 
nikdy nepředložily OSN žádné informace o těchto aktivitách v příslušných zprávách BWC, které 
jsou součástí příslušných opatření na budování důvěry. Pouze naše speciální vojenská operace 
dokázala tuto nebezpečnou činnost zastavit. 
Od našeho posledního setkání na toto téma uplynuly dva měsíce, během nichž se objevily nové 
důkazy. Všechny materiály jsme rozeslali Radě bezpečnosti. Dovolte mi, abych vás upozornil na 
ty nejvýmluvnější. 
Jak vyplývá z dokumentů projektu 3007 "Monitorování epidemiologické a ekologické situace 
týkající se nebezpečných onemocnění vodního původu na Ukrajině", ukrajinští specialisté pod 
dohledem amerických vědců systematicky odebírali vzorky vody v řadě velkých ukrajinských řek, 
včetně Dněpru, Dunaje a Dněstru, a také v Severokrymském kanálu. Cílem bylo zjistit 
přítomnost zvláště nebezpečných patogenů, včetně patogenů cholery, břišního tyfu, hepatitidy A 
a E, a vyvodit závěry o jejich možném šíření vodou, posoudit škodlivost vybraných vzorků. 
Všechny odebrané kmeny byly následně vyvezeny do USA. Nabízí se otázka - k čemu? Proč 
Spojené státy potřebují sbírku nebezpečných patogenů, které se mohou šířit v tamních řekách? 
Stačí krátký pohled na mapu ukrajinských vodních zdrojů, aby si každý uvědomil, že výsledky 
tohoto "vědeckého výzkumu" mohou být použity k odstartování biologické katastrofy, a to nejen 
v Rusku, ale také v Černém a Azovském moři a ve východní Evropě včetně Běloruska, 
Moldavska a Polska. 
Z dokumentů vyplývá, že kyjevský režim se pokoušel získat přístup k technickým možnostem 
pro dodávku nebezpečných biologických látek letecky. V loňském roce zaslala Ukrajina 
tureckému výrobci bezpilotních letounů Baykar Makina žádost týkající se možnosti vybavit 
bezpilotní letouny Bayraktar zařízením, které jim umožní rozprašovat více než 20 litrů aerosolu 
při letu na vzdálenost více než 300 kilometrů. Kopie tohoto dopisu je součástí souboru 
dokumentů, které jsme rozeslali Radě dne 19. dubna. Pokud bude takovým aerosolovým 
systémem vybaven a bude mít 300kilometrový dolet, bude takový dron představovat reálnou 
hrozbu rozprašování nebezpečných biologických aerosolů nad územím Ruska. 
V lednu 2022 Ukrajina údajně prostřednictvím zprostředkovatelských organizací zakoupila více 
než 50 takových zařízení, která lze použít k aplikaci biologických preparátů a toxických 
chemických látek. Dne 9. března 2022 byly v Chersonské oblasti ruskými průzkumnými 
jednotkami zjištěny tři bezpilotní letouny vybavené 30litrovými kontejnery a postřikovacím 
zařízením. Koncem dubna bylo nalezeno dalších 10 kusů poblíž Kachovky. 



Ruské ministerstvo obrany získalo šokující důkazy o tom, že některé projekty, které Pentagon 
realizoval na území Ukrajiny, ohrožovaly životy a zdraví dobrovolníků - ukrajinských občanů. 
Dokumentace projektu UP-8 stanoví, že "drobné" incidenty s testovanými osobami musí být 
nahlášeny americkému výboru pro etiku do 72 hodin, zatímco vážné incidenty, včetně úmrtí 
dobrovolníků, musí být nahlášeny do 24 hodin. To znamená, že tyto experimenty zpočátku 
připouštěly možnost smrtelného následku, ačkoli oficiální dokumentace projektu psala pouze o 
standardním odběru krevních vzorků. O jaký typ odběru krve se jednalo, když pokusné osoby 
mohly následně zemřít? 
Existují důkazy potvrzující přímou účast amerického politického establishmentu na financování 
vojenských biologických aktivit na Ukrajině prostřednictvím dodavatelů Pentagonu, jako jsou 
Black & Veatch a Metabiota. A jejich cíle měly daleko k podpoře vědy. Zejména v dopise 
viceprezidenta společnosti Metabiota se uvádí, že cílem společnosti na Ukrajině je "zajistit 
kulturní a ekonomickou nezávislost Ukrajiny na Rusku" - což je pro biotechnologickou 
společnost přinejmenším velmi neobvyklý úkol. 
Na předchozích zasedáních jsme Radu informovali, že Ukrajina, financovaná a sponzorovaná 
americkou Agenturou pro snižování obranných hrozeb, vytvořila síť biologických laboratoří 
provádějících vojenský biologický výzkum a vývoj. Podle našich předchozích údajů tato síť 
zahrnovala Kyjev, Oděsu, Lvov, Charkov, Dněpr, Cherson, Ternopol, Užgortod a Vinnici. 
Nyní se k tomuto seznamu připojil Mariupol. Ve dvou biolaboratořích tohoto města jsme objevili 
důkazy o nouzovém zničení dokumentů potvrzujících angažmá amerického vojenského 
establishmentu. 
Předběžná analýza dochované dokumentace naznačuje využívání Mariupolu jako regionálního 
centra pro sběr a certifikaci patogenů cholery. Vybrané kmeny byly zaslány do Centra veřejného 
zdraví v Kyjevě, které je zodpovědné za další přepravu biomateriálu do Spojených států. Tyto 
činnosti probíhají od roku 2014, o čemž svědčí předávání kmenů. 
V hygienicko-epidemiologické laboratoři v Mariupolu byl nalezen akt o zničení sbírky patogenů 
ze dne 25. února 2022. Podle něj tato laboratoř nakládala s patogeny cholery, tularémie a 
antraxu, které jsou potenciálními původci biologických zbraní. 
Část sbírky veterinární laboratoře nebyla narychlo zničena. Ruští specialisté v ní objevili 
patogeny, které jsou pro veterinární medicínu netypické, například tyfus, paratyfus a plynovou 
gangrénu. 
Naposledy jsme hovořili o prudkém nárůstu výskytu tuberkulózy v Doněcké a Luganské lidové 
republice. Tyto případy byly způsobeny novým multirezistentním původcem tuberkulózy. Nyní 
máme důvody se domnívat, že nešlo o náhodu. 
Provedli jsme vyšetřování biologického incidentu, ke kterému došlo ve Slavjanoserbském okrese 
LLR v roce 2020. Jak se ukázalo, ve vesnici Stepovoe byly letáky vyrobené ve formě 
padělaných bankovek infikovány původcem tuberkulózy a distribuovány mezi nezletilými. Šlo o 
to, že děti po manipulaci s penězi často manipulují s potravinami, aniž by si předtím umyly ruce. 
Analýza odhalila, že tyto letáky byly kontaminovány vysoce aktivním původcem tuberkulózy, 
který je odolný vůči většině léků proti tuberkulóze. Letáky se nemohly nakazit přirozenou cestou, 
tedy od někoho, kdo je nemocný TBC, protože koncentrace patogenu byla příliš vysoká. V 
přirozených podmínkách - na slunečním světle, které vyvolává baktericidní účinek - by 
nevydržel. Vše tedy nasvědčuje úmyslné, člověkem způsobené kontaminaci letáků vysoce 
patogenním biomateriálem. Naštěstí tyto letáky ve vesnici Stepovoe žádnou škodu nezpůsobily. 
Pokud se však všechny tyto skutečnosti dají dohromady, potvrzují velmi alarmující trend. 
Nyní se vyjádřím k další epizodě, která opět ukazuje, jak se kyjevský režim a jeho západní 
sponzoři skutečně staví k obyvatelům Ukrajiny. Existují údaje, podle nichž američtí vědci z 
laboratoře v Merefě testovali potenciálně nebezpečné biologické léky na pacientech oblastní 
klinické psychiatrické nemocnice č. 3 v Charkově. Podobné nelidské pokusy se konaly i v 
psychiatrické nemocnici č. 1 v obci Streleche v Charkovské oblasti. Hlavní kategorií subjektů 
byla skupina pacientů mužského pohlaví ve věku 40-60 let s vysokým stupněm fyzického 
vyčerpání. Tento výzkum byl tajný, všichni zúčastnění pracovníci museli podepsat dohodu o 
mlčenlivosti. Aby byla utajena jejich příslušnost k USA, cestovali odborníci na biologický výzkum 
přes třetí země. 



S tím, jak vyplouvají na povrch další informace o činnosti biolaboratoří na Ukrajině, přicházíme s 
dalšími otázkami na spojence Spojených států v NATO. Nové dokumenty odhalují, že jen v 
letech 2016 až 2019 odebrali vojenští epidemiologové z Mikrobiologického ústavu Bundeswehru 
tři a půl tisíce vzorků krevního séra občanů žijících v 25 oblastech Ukrajiny. Zajímalo by mě, k 
čemu by německá armáda potřebovala biologické materiály obyvatel Ukrajiny? 
Máme také dokumenty potvrzující zapojení Polska do biologického výzkumu na Ukrajině, který 
je prováděn společně s klíčovými dodavateli Pentagonu (zejména s americkým institutem 
Battelle). 
 
Pane předsedo, 
domnívám se, že naši západní kolegové dnes vypustí další porci nepodložených obvinění 
týkajících se "propagandy". Proto věnujeme velkou pozornost shromažďování souboru důkazů a 
v Radě bezpečnosti a Valném shromáždění pravidelně šíříme originály dokumentů, které má 
naše ministerstvo obrany k dispozici. Každý k nim má přístup. Jsou to stovky stran, 
podepsaných konkrétními představiteli Ukrajiny a USA. Dokumenty pomáhají lépe pochopit, co 
přesně by kyjevský režim a jeho západní sponzoři chtěli před světovým společenstvím skrýt. 
Američtí představitelé znovu a znovu odmítají podat jakékoli vysvětlení ohledně povahy a 
skutečných cílů svého biologického angažmá na Ukrajině i v celém světě. Na zasedání 
přípravného výboru 9. hodnotící konference BWC, které se konalo začátkem dubna v Ženevě, 
neposkytla americká strana jedinou srozumitelnou odpověď kromě zběžné odpovědi, že 
americké biologické aktivity jsou z definice mírové a "užitečné" pro mezinárodní společenství. 
Na zasedání členů RB OSN v Arrii 6. dubna se nezávislí novináři obrátili na Spojené státy a mj. 
požádali o vysvětlení, proč jsou dokumenty o americko-ukrajinské spolupráci v oblasti 
biologického výzkumu v rozporu s prohlášeními amerických představitelů. Delegace USA a 
Velké Británie se však zasedání jednoduše nezúčastnily. 
Zde je další výmluvná skutečnost. Na zmíněném zasedání přípravného výboru delegace USA 
opět odmítla návrh na vytvoření účinného ověřovacího mechanismu BWC. Američtí delegáti 
odmítli pokračovat v práci na právně závazném dodatkovém protokolu k úmluvě, který USA 
blokují již od roku 2001. Zástupci USA rovněž odmítli naši iniciativu rozšířit opatření důvěry v 
BWC tak, aby zahrnovala podávání zpráv o vojenských biologických aktivitách konaných mimo 
území jednotlivých států. To znamená, že Spojené státy záměrně blokují pokusy o posílení 
režimu BWC, které by měly umožnit účinnější identifikaci porušování úmluvy. 
To jsou velmi znepokojivé signály, zejména ve světle skutečnosti, že legislativa USA umožňuje 
vojensko-biologické aktivity a že národní legislativa v této oblasti je v této zemi nadřazena 
mezinárodní. 
Dovolte mi, abych se zeptal představitelů Ukrajiny - pokud je činnost, kterou provádíte v 
biolaboratořích na Ukrajině a v celém světě, mírová, jak říkáte, proč tedy nesouhlasíte s tím, aby 
byla podrobena mezinárodní kontrole, a proč bráníte mezinárodnímu společenství, aby k tomu 
mělo všechny potřebné nástroje? To by byl nejjednodušší způsob, jak odstranit všechny 
pochybnosti a obvinění, pokud jsou skutečně naprosto neopodstatněná, jak říkáte. Bohužel se 
zatím nabízí jediné vysvětlení: máte co skrývat. 
Kolegové, 
shromáždili jsme značnou část materiálů, které přímo poukazují na porušování Úmluvy o zákazu 
biologických a toxinových zbraní ze strany Spojených států a Ukrajiny. Příslušné údaje budeme 
nadále shromažďovat a analyzovat. Vzhledem k tomu, že americká strana se odmítá účastnit 
jakékoli konstruktivní diskuse na toto téma, plánujeme zapojit mechanismy, které předpokládají 
články 5 a 6 Úmluvy o biologické rozmanitosti. Jakmile budeme se shromažďováním materiálů 
hotovi, předložíme je Radě bezpečnosti k prošetření. Doufáme, že nám umožní omezit 
vojensko-biologické aktivity, které představují hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost, a 
pohnat pachatele k odpovědnosti. 
Děkuji vám. 
 
Právo odpovědi: první zástupce stálého zástupce Dmitrij Poljanskij:  
Pane předsedající, 



opět jsme byli svědky pokusů o odklonění diskuse od tématu, které jsme původně nastolili, a o 
smíchání chemických a biologických zbraní. Kolegové, to jsou různé věci. Pane předsedající, 
mluvil jste o obojím. 
My však hovoříme o konkrétních skutečnostech, které jsme objevili, a o konkrétních 
dokumentech potvrzujících, že Spojené státy provádějí vojenské biologické programy v 
ukrajinských biolaboratořích. Rozeslali jsme již několik stovek dokumentů, které poukazují na 
konkrétní údaje, konkrétní případy, konkrétní společnosti a konkrétní osoby. Pokud to pro vás 
není dostatečný důkaz, tak co tedy ano? 
Na naše otázky neodpovídáte nejen v Radě bezpečnosti. Jak jsme uvedli v našem prohlášení, 
Spojené státy neposkytly žádné informace ani vysvětlení ohledně charakteru a skutečných cílů 
své biologické činnosti na Ukrajině, a to ani na zasedání přípravného výboru 9. hodnotící 
konference BWC, který je specializovanou platformou. Předstíráte, že se nic neděje, ale bohužel 
se děje. A my požadujeme vysvětlení. Již jsme zmínili, jaké mechanismy hodláme použít, a této 
otázky se nevzdáme. Vaše pokusy převést naše konkrétní požadavky a otázky na obecné 
"bláboly" a řeči o "ruské propagandě" neprojdou. Budete muset podat konkrétní vysvětlení 
týkající se vaší nezákonné činnosti na Ukrajině. 
Děkujeme. 
 
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 
 
Statement by Permanent Representative Vassily Nebenzia at UN Security Council briefing on 
biological laboratories in Ukraine (agenda item "Threats to international peace and security") 
Colleagues, 
It is the third meeting of the Security Council on military biological activities in Ukraine that 
convenes upon Russia’s request. Let me explain why. 
We keep receiving very worrisome documental evidence that the US Department of Defense is 
directly involved in implementing in that country dangerous biological projects that have 
characteristic features of a secret military biological program. This activity was undertaken in the 
midst of Eastern Europe and close to Russia’s western borders, thus posing a real threat to 
biological security of our country, the region, and the whole world, if we take into account the 
cross-border nature of biological threats. As confirmed by Mr.Markram, neither the United States 
nor Ukraine ever submitted to the United Nations any information about those activities in their 
respective BWC reports that are part of corresponding confidence-building measures. Only our 
special military operation was able stop this dangerous activity. 
Two months have passed since our last meeting on this topic, in which time new evidence has 
emerged. We circulated all materials in the Security Council. Let me draw your attention to the 
most telling pieces. 
As we take from the documents of Project 3007 "Monitoring of the epidemiological and 
environmental situation regarding hazardous diseases of aquatic origin in Ukraine", Ukrainian 
specialists, supervised by American scientists, systematically collected water samples in a 
number of major Ukrainian rivers, including the Dnepr, Danube and Dniester, as well as in the 
North Crimean Canal. The goal was to determine the presence of particularly dangerous 
pathogens, including cholera, typhoid, hepatitis A and E pathogens, and draw conclusions about 
their possible waterborne spread to assess the damage properties of the selected samples. All 
the collected strains were subsequently exported to the USA. A question begs itself – what for? 
Why does the United States need a collection of dangerous pathogens that can spread in the 
rivers of that region? A brief look at the map of Ukraine's water resources will suffice for anyone 
to realize that results of this “scientific research” can be used to start a biological disaster, and 
not only in Russia, but also in the Black Sea and the Sea of Azov, as well as in Eastern Europe, 
including Belarus, Moldova and Poland. 
The documents indicate that the Kiev regime attempted to get access to technical opportunities 
for delivery of hazardous biological agents by air. Last year Ukraine sent a request to the Turkish 
manufacturer of UAVs Baykar Makina regarding the possibility of equipping the Bayraktar 
drones with equipment enabling them to spray more than 20 liters of aerosol while flying for 
more than 300 kilometers. A copy of this letter is included in the set of documents that we 



circulated in the Council on 19 April. If equipped with such aerosol system and having 300-
kilometer flight range, such a drone will pose a real threat of spraying hazardous biological 
aerosols over the territory of Russia. 
In January 2022, Ukraine reportedly purchased through intermediary organizations more than 50 
such devices, which can be used to apply biological formulations and toxic chemicals. On 9 
March 2022, three unmanned aerial vehicles equipped with 30-litre containers and sprinkler 
equipment were detected by Russian reconnaissance units in Kherson region. At the end of 
April, 10 more were found near Kakhovka. 
Russian Ministry of Defense obtained shocking evidence that some projects that the Pentagon 
implemented on the territory of Ukraine put at risk lives and health of volunteers – Ukrainian 
citizens. Documentation of UP-8 project stipulates that “minor” incidents with test subjects must 
be reported to the US Committee on Ethics within 72 hours, whereas serious incidents, including 
death of volunteers, must be reported within 24 hours. It means that those experiments initially 
admitted a possibility of a lethal outcome, though official project documentation only wrote about 
standard blood sample collection. What type of blood sampling it was if test subjects could die 
afterwards? 
There is evidence confirming direct involvement of American political establishment in funding 
military biological activity in Ukraine through Pentagon’s contractors, such as Black & Veatch 
and Metabiota. And their goals were far from promoting science. In particular, a letter by the Vice 
President of Metabiota says that the company’s goal in Ukraine is “ensuring cultural and 
economic independence of Ukraine from Russia” – a very unusual task for a biotech company, 
to say the least. 
At previous meetings we informed the Council that Ukraine, being funded and sponsored by the 
US Defense Threat Reduction Agency, developed a network of biological laboratories 
conducting military biological RnD. According to our previous data, this network covered Kiev, 
Odessa, Lvov, Kharkov, Dnipro, Kherson, Ternopol, Uzhgortod, and Vinnitsa. 
Now Mariupol has joined this list. In two biolabs of this city we discovered evidence of 
emergency destruction of documents confirming engagement with the US military establishment. 
A preliminary analysis of extant documentation indicates the use of Mariupol as a regional center 
for cholera pathogen collection and certification. The selected strains were sent to the Public 
Health Centre in Kiev, which is responsible for the onward shipment of biomaterials to the United 
States. These activities have been carried out since 2014, as evidenced by the transfer of 
strains. 
An act of destruction of the pathogen collection dated 25 February 2022 was found in the 
sanitary and epidemiological laboratory of Mariupol. According to it, this lab handled pathogens 
of cholera, tularemia and anthrax, which are potential bioweapons agents. 
Part of the collection of the veterinary laboratory was not destroyed in a hurry. Russian 
specialists discovered there pathogens that are uncharacteristic of veterinary medicine, such as 
typhoid, paratyphoid fever and gas gangrene. 
Last time we spoke about a steep increase of TB incidence in People’s Republics of Donetsk 
and Lugansk. Those cases were caused by a new multidrug-resistant tuberculosis pathogen. 
Now we have reasons to believe that it was not a coincidence. 
We conducted an investigation of a biological incident that occurred in the Slavyanoserbsky 
district of the LPR in 2020. As it turned out, in Stepovoe village flyers made in the form of 
counterfeit currency notes were infected with the tuberculosis agent and distributed among 
minors. The idea was that after handling money, children often handle food without washing their 
hands first. 
The analysis revealed that those flyers had been contaminated with highly active TB pathogen, 
resistant to most anti-TB drugs. The flyers could not have been infected naturally, by someone 
who is sick with TB, because the concentration of the pathogen was too high. It would not have 
lasted in natural conditions – in the sunlight which produces a bactericidal effect. So there are all 
signs of deliberate, man-made contamination of the flyers with highly pathogenic biomaterial. 
Fortunately, no harm was done by these flyers in Stepovoe village. But if put together, all these 
facts confirm a very alarming trend. 



I will now make a point about another episode that once again demonstrates how Kiev regime 
and its Western sponsors really feel about the people of Ukraine. There is data, according to 
which US scientists from a laboratory in Merefa tested potentially dangerous biological drugs on 
patients of the regional clinical psychiatric hospital No 3 in Kharkov. Similar inhumane 
experiments were held at the Psychiatric Hospital No 1  in Streleche village of the Kharkov 
region. The main category of subjects was a group of male patients aged 40-60 years with a 
high stage of physical exhaustion. This research was secret, all involved personnel had to sign a 
non-disclosure agreement. In order to conceal their US affiliation, the biological research experts 
travelled via third countries. 
As more information about the activity of biolabs in Ukraine comes to surface, we come up with 
more questions to the NATO allies of the United States. New documents reveal that between 
2016 and 2019 alone, three and a half thousand blood serum samples of citizens living in 25 
regions of Ukraine were taken by military epidemiologists from the Bundeswehr Microbiology 
Institute. I wonder, what for the German military would need biological materials of the people of 
Ukraine? 
We also have documents confirming Poland’s involvement in biological research in Ukraine that 
is conducted jointly with Pentagon’s key contractors (in particular, the US-based Battelle 
Institute). 
Mr.President, 
I believe that today our Western colleagues will spout another portion of baseless accusations 
related to “propaganda”. That is why we pay very much attention to collecting a body of evidence 
and regularly circulate in the Security Council and General Assembly original documents that 
come into disposal of our Ministry of Defense. Everyone can access them. Those are hundreds 
of pages, signed by concrete officials from Ukraine and the US. The documents help better 
understand what exactly the Kiev regime and its Western sponsors would like to hide from the 
global community. 
American representatives again and again refuse to give any clarifications as to the nature and 
real goals of their biological engagement in Ukraine and the whole world. In the Preparatory 
Committee of the BWC 9th Review Conference that convened in Geneva in early April, the US 
side did not give a singly intelligible answer apart from a run-around reply that American 
biological activity by definition is peaceful and “useful” for the international community. 
At the Arria meeting of UNSC members on 6 April, independent journalists addressed the United 
States and i.a. requested to explain why documents about US-Ukrainian cooperation in the area 
of biological research run counter to statements made by US officials. But the delegations of the 
US and Great Britain simply did not attend the meeting. 
Here is another telling fact. At the mentioned session of the Preparatory Committee, the US 
delegation again rejected a proposal to create an effective BWC verification mechanism. 
American delegates refused to resume the work on a legally binding additional protocol to the 
Convention that the US has been blocking since 2001. US representatives also turned down our 
initiative to expand BWC confidence measures to include reporting on military biological 
activities held outside national territories. It means the United States deliberately blocks attempts 
to strengthen the BWC regime that should make it identify violations of the Convention more 
effectively. 
Those are very alarming signals, especially in light of the fact that US legislation allows military-
biological activity and that national legislation in this area is superior to international in that 
country. 
Let me ask the representatives of Ukraine – if the activity that you carry out in biolabs in Ukraine 
and entire world is peaceful as you say, then why do you not agree to put it under international 
control and why do you prevent the international community from having all necessary tools to 
that end? This would be the easiest way to clear away all doubts and accusations, if they are 
indeed absolutely groundless as you say. Unfortunately, so far only one explanation suggests 
itself: you have something to hide. 
Colleagues, 
We have gathered a considerable bulk of materials that directly point at violations of the 
Biological and Toxin Weapons Convention by the United States and Ukraine. We will keep 



collecting and analyzing relevant data. Since the US side refuses to take part in any constructive 
discussion on this topic, we plan to engage mechanisms that are envisaged in articles 5 and 6 of 
the BWC. As soon as we are done collecting materials, we will submit them to the Security 
Council for an investigation. We hope that it will let us curb military-biological activities that pose 
a threat to international peace and security, and bring perpetrators to account. 
Thank you. 
 
Right of reply by First Deputy Permanent Representative Dmitry Polyanskiy:  
Mr.President, 
Once again we saw attempts to sidetrack the discussion by shifting focus from the issue that we 
initially raised and mixing together chemical and biological weapons. Colleagues, those are 
different things. Mr. President, you spoke of both. 
But we talk about concrete facts that we discovered and concrete documents confirming that the 
United States carries out military biological programs in Ukrainian biolabs. We have already 
circulated several hundreds of documents pointing at concrete data, concrete cases, concrete 
companies, and concrete individuals. If this is not sufficient evidence for you, then what is? 
You do not respond to our questions not only in the Security Council. As we said in our 
statement, the United States provided no information or clarification as to the character and real 
goals of its biological activity in Ukraine, including at the Preparatory Committee of the BWC 9th 
Review Conference, which is a specialized platform. You pretend nothing is happening, but alas, 
it does. And we demand explanations. We already mentioned what mechanisms we plan to 
employ, and we will not give up this issue. Your attempts to turn our concrete claims and 
questions into general “babble” and talks about “Russian propaganda” will not pass. You will 
have to provide concrete explanations regarding your illicit activity in Ukraine. 
Thank you. 
 
 


