
 
10-го лютого, 2021 р.  
 

 
Віце-прем’єр міністру,  

Міністру з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 
Резнікову, О.Ю. 

пл. Лесі Українки, 1,  
м. Київ 01196 

 
 

Шановний Олескію Юрійовичу! 
 

Re: Державне фінансування кримськотатарського каналу ATR 
 
Конґрес Українців Канади (Конґрес) глибоко стурбований інформацією про 
можливе скорочення державного фінансування кримськотатарського телевізійного 
каналу ATR, що може призвести до закриття каналу.  
 
Цю справу неодноразово порушували представники кримськотатарських 
організацій, авторитетні правозахисні групи, як-от Харківська правозахисна група, 
та інші.  
 
Канал ATR частково здійснює трансляцію кримськотатарською мовою та є одним з 
ключових голосів кримськотатарського народу – корінного народу Криму, який 
хоробро виступає проти насильницької окупації Росією своєї батьківщини.  
 
За свій мужній опір російській окупації, кримськотатарський народ зазнав 
безжальних та систематичних репресій та жорстокості з боку російських окупантів. 
Кримськотатарські лідери та активісти незаконно ув’язнені та піддані тортурам; 
Меджліс кримськотатарського народу незаконно заборонений; кримськотатарські 
інституції закрито. Вдруге за століття, російська держава націлила на 
кримськотатарський народ кампанію геноциду.  
 
Канал ATR – один із небагатьох каналів, який транслює достовірну інформацію 
про реальну ситуацію в окупованому Росією Криму. ATR – ключова організація в 
битві України проти російської окупаційної пропаганди.  
 
Якщо ATR буде вилучено з ефіру через відсутність фінансування з боку 
української держави, Україна втратить вкрай важливий зв’язок зі своїми 
громадянами, які сьогодні змушені жити під тиранією російської окупації.  
 



 
 

1-866-942-4627 
ucc.ca 

Відтак, Конґрес Українців Канади закликає Міністерство з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій України забезпечити державне фінансування 
каналу ATR на рівні, який дозволяє цій важливій організації продовжити свою 
добру працю.  
 
 
З повагою,  
КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ КАНАДИ  

 
Олександра Хичій, Президент  
 
 
Копія:  
Денис Шмигаль, Прем’єр-міністр України 
Рефат Чубаров, Голова Меджлісу кримськотатарського народу 
Айдер Муджабаєв, заступник генерального директора телеканалу ATR 
Лариса Ґаладза, Надзвичайний й Повноважний Посол Канади в Україні 
Рустем Ірсей, Президент Асоціації кримських татар Канади 
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February 10, 2021 
 
Mr. Oleksiy Reznikov 
Deputy Prime Minister of Ukraine 
Minister for Reintegration of the Temporarily Occupied Territories of Ukraine 
Lesya Ukrainka square, 1 
Kyiv, 001196 
 
 
Dear Deputy Prime Minister Reznikov:   
 
Re: State financing for ATR Channel 
 
The Ukrainian Canadian Congress (UCC) is deeply concerned about reports that the 
Crimean Tatar TV Channel ATR is under threat from having its public, state funding cut 
and could therefore be forced to close.  
 
This issue has been raised repeatedly by Crimean Tatar representative groups, 
authoritative Ukrainian human rights organizations such as the Kharkiv Human Rights 
Protection Group and many others.   
 
The ATR Channel broadcasts in part in the Crimean Tatar language and is one of the 
key voices of the Crimean Tatar People, the indigenous people of Crimea, who have 
bravely opposed Russia’s violent occupation of their homeland.  
 
For their courageous resistance to the Russian occupation, the Crimean Tatar People 
have been subject to a ruthless and systematic campaign of repression and cruelty at 
the hands of the Russian occupying authorities. Crimean Tatar leaders and activists 
have been illegally imprisoned and tortured; the Mejlis, the representative assembly of 
the Crimean Tatar People, has been illegally banned; and Crimean Tatar institutions 
closed. For the second time in a century, the Russian state is targeting the Crimean 
Tatar People with a campaign of genocide. 
 
The ATR Channel is one of the few TV channels that broadcasts truthful information 
about the real situation in Russian-occupied Crimea and is a key pillar in Ukraine’s 
battle against the propaganda that the Russian Federation utilizes in its war against 
Ukraine.  
 
Should ATR be forced off the air due to the lack of funding from the Ukrainian state, 
Ukraine will lose a vital connection to the Ukrainian citizens in Crimea who today live 
under the tyranny of Russian occupation.  
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The UCC therefore urges the Ministry for the Reintegration for the Temporarily 
Occupied Territories restore state funding to the ATR Channel at a level which allows 
this important organization to continue its good work.  
 
 
Yours very truly,  
UKRAINIAN CANADIAN CONGRESS 
 
 
 
Alexandra Chyczij 
National President 
 
CC: Denys Shmyhal, Prime Minister of Ukraine 
       Refat Chubarov, Chair of the Mejlis of the Crimean Tatar People 
       Ayder Muzhdabayev, Deputy Director General, ATR TV Channel 
       Her Excellency Larisa Galadza, Canada’s Ambassador to Ukraine 
       Rustem Irsay, President, Canadian Association of Crimean Tatars  
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