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New UN report on the human rights situation in the temporarily 
occupied Autonomous Republic of Crimea and the city of 

Sevastopol to be released on 13 September 2018 
 
KYIV (10 September 2018) – The United Nations Human Rights Monitoring Mission in 
Ukraine will present its second report on the human rights situation in Crimea. The report 
was prepared in accordance with UN General Assembly resolution 68/262, reaffirming the 
territorial integrity of Ukraine, and General Assembly resolutions 71/205 and 72/190, 
recognizing Crimea as a territory of Ukraine temporarily occupied by the Russian 
Federation. The report covers the period from 13 September 2017 to 30 June 2018.  
 
The report will be launched with a press conference at the Ukraine Crisis Media Centre, 
Khreshchatyk Street, 2 (Ukrainian house), Kyiv on Thursday, 13 September 2018, 
12:00pm (noon).   

The findings of this report are based on nearly 200 in-depth interviews and meetings 
conducted in mainland Ukraine with victims, witnesses, lawyers, Crimean residents, IDPs, 
members of national communities and religious groups, as well as site visits to the 
administrative boundary line. The UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine has not 
been able to visit Crimea as the Russian Federation continued to deny access to the 
peninsula in contradiction to the General Assembly resolutions that reaffirm the territorial 

integrity of Ukraine and recognize the Russian Federation as an occupying power.  

The report provides a detailed analysis of human rights and international humanitarian law 
violations committed within 10 months and ends with 20 recommendations to the 
Government of the Russian Federation that is primarily responsible for human rights 
protection, accountability and redress for victims in Crimea, as an occupying power. A 
number of recommendations are addressed to the Government of Ukraine and 
international community.  

The report will be presented by Ms. Fiona Frazer, Head of the UN Human Rights 
Monitoring Mission in Ukraine. The press- conference will be English, with interpretation 
into Ukrainian as well as sign language interpretation. Copies of the new report and other 
materials will be made available at the press briefing.  

The UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine was deployed to Ukraine in March 
2014. It has offices in Kyiv, Donetsk, Kharkiv, Kramatorsk, Luhansk, Mariupol and Odesa, 
working in the conflict-affected area on both sides of the contact line.  

ENDS  

For more information or interviews, please contact: Iryna Yakovlieva at +380503868069 or 
e-mail iyakovlieva@ohchr.org   
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НЕОФІЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД  

 

ЗАПРОШЕННЯ ДЛЯ ЗМІ  
 

Нова доповідь ООН щодо ситуації з правами людини в 
тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та  
м. Севастополь буде опублікована 13 вересня 2018р. 

 
КИЇВ (10 вересня 2018р.) – Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні 
презентує другу доповідь про ситуацію з правами людини в Криму. Доповідь була 
підготовлена відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН про територіальну 
цілісність України 68/262, а також резолюцій Генеральної Асамблеї ООН 71/205 та 
72/190, у яких Крим визнається територією України, яка тимчасово окупована 
Російською Федерацією.  
 
Доповідь буде представлено на прес-конференції в Українському кризовому медіа 
центрі за адресою вул. Хрещатик, 2 (Український дім), Київ, у четвер, 13 вересня 
2018 року, 12:00.   
 
Висновки цієї доповіді ґрунтуються на близько 200 глибинних інтерв’ю, проведених 
на материковій частині України, з жертвами та свідками порушень прав людини, 
адвокатами, мешканцями Криму, внутрішньо переміщеними особами, членами 
національних громад та релігійних груп, а також на спостереженнях, зроблених під 
час виїздів до адміністративного кордону. Моніторингова місія ООН з прав людини в 
Україні не мала змоги відвідати Крим, адже Російська Федерація продовжує 
відмовляти у доступі до півострову всупереч резолюціям Генеральної Асамблеї, що 
підтверджують територіальну цілісність України та визнають Російську Федерацію 
окупаційною державою.  
 
Доповідь містить детальний аналіз порушень прав людини та міжнародного 
гуманітарного права, вчинених протягом десяти місяців, та закінчується двадцятьма 
рекомендаціями Уряду Російської Федерації, як окупаційній державі, на яку 
покладається основна відповідальність щодо захисту прав людини, притягнення 
винних до відповідальності та відновлення порушених прав у Криму. Низка 
рекомендацій адресовані Уряду України і міжнародній спільноті.   
 
Доповідь презентує пані Фіона Фрейзер, Голова Моніторингової місії ООН з прав 
людини в Україні. Презентація відбуватиметься англійською мовою з перекладом на 
українську та жестову мову. Примірники нової доповіді та інші матеріали можна буде 
отримати на прес-конференції. 

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні була розгорнута в березні 2014 
року. Офіси Місії є в Києві, Донецьку, Краматорську, Луганську, Маріуполі, Одесі та 
Харкові. Співробітники працюють у зоні конфлікту по обидва боки від лінії 
зіткнення.  

КІНЕЦЬ   

За більш детальною інформацією та з питань організації інтерв’ю, звертайтеся до 
Ірини Яковлєвої за телефоном +380503868069 або по e-mail iyakovlieva@ohchr.org   
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