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ГРУЗИН ПО КРОВІ, 
УКРАЇНЕЦЬ ЗА ПАСПОРТОМ І ПО ДУХУ 

 
«Є загальні цінності, які треба відстоювати, 
цінності життя і смерті. Раніше чи пізніше 
настане час, і ми підемо з цього життя, і вже на 
наших могилах не буде написано «був він 
комуністом» чи «був він націоналістом»… Буде 
просто прізвище. А залишаться наші діти, наші 
нащадки, які будуть ходити біля наших плит на 
цвинтарі, дивитись і згадувати: «Чи були ці люди, 
які жили до нас, тими, за кого вони себе 
видавали? Чи зробили вони все, щоб ми жили 
щасливо?»  

Георгій ҐОНҐАДЗЕ 
 
У 2019 році минає 19 років з того часу, як зник Г. Ґонґадзе, 

громадський діяч, відомий український опозиційний журналіст, 
керівник проекту «Українська правда». Кожен українець чув про 
нього, але абсолютна більшість не знає, чому він, грузин за 
національністю, опинився в Україні, яке його родинне коріння. 

 
Народився він у 1969 році у Тбілісі. Батько, грузин Руслан 

Ґонґадзе, був кінорежисером, учасником грузинського 
дисидентського руху 1960-х рр., мріяв про незалежну Грузію. Мати, 
українка Олександра Корчак, була лікарем-травматологом зі Львова. 
Виховували його грузином, яким він залишався завжди. Йому 
доводилося часто бувати в Україні, однак спочатку це не впливало на 
його свідомість і погляди. Навіть навпаки: у глибині душі він 
шкодував, що є напівкровним.  

Коли в Грузії виник національно-визвольний рух, Г. Ґонґадзе 
активно розпочав роботу в Народному фронті «За вільну Грузію», 
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очолюваному його батьком, який виступав за відокремлення Грузії 
від СРСР. Працював керівником інформаційного відділення. У 
справах фронту, особливо після подій 9 квітня 1989 року (розгону 
радянськими військами антирадянської демонстрації у Тбілісі, який 
призвів до численних жертв серед мирного населення), довелося 
багато їздити республіками СРСР, відвідав Балтійські республіки та 
Україну задля налагодження зв’язків з Народним Рухом України. Був 
запрошений на його установчий з’ їзд, де познайомився з українською 
молоддю. Пізніше потрапив до Чернівців на перший фестиваль 
української пісні «Червона рута», де в нього прокинулося дивне 
почуття – він зрозумів, що жити без України не зможе. 

Г. Ґонґадзе переїхав до Львова.  
Коли його запитували, що він більше любить – Україну чи 

Грузію, – завжди відповідав: «Грузія – це мати, яка мене народила, 
виховала, а Україна – це жінка, яку я несказанно кохаю». А ще 
додавав, що дуже щасливий, бо вболіває за два народи, за дві землі: 
перебуваючи в Україні, продовжував стежити за подіями на 
батьківщині, тричі виїжджав на війну для захисту своєї Грузії, а якщо 
потрібно, то віддасть життя за Україну. 

Шлях Георгія Ґонґадзе у тележурналістику був досить довгим. За 
фахом він – педагог, викладач англійської мови. Його філологічний 
диплом – це воля матері, бо коли постало питання, ким бути, батько 
захотів, щоб син пішов його шляхом і став кінорежисером, на що 
мати відповіла, що одного режисера в хаті вистачає. Так Ґонґадзе став 
студентом інституту іноземних мов у Тбілісі. 

На межі 1991 і 1992 років у Тбілісі відбулося повстання проти 
глави Грузії. Г. Ґонґадзе, який в той час знаходився в Україні і писав 
матеріали про Грузію для газети «Post-Поступ», повернувся на 
батьківщину і приєднався до повстанців, взяв участь у громадянській 
війні. У 1991 році під час збройного конфлікту в Абхазії й Осетії був 
там як журналіст.  

Після поранення під Сухумі (26 осколкових поранень) Ґонґадзе 
вирішив серйозно зайнятися кінодокументалістикою і зняв свій 
перший документальний фільм – «Біль землі моєї». 
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У 1993 році закінчив Львівський університет ім. І. Франка. 
Працював ведучим на Львівському телебаченні, керівником програми 
«Монітор», створював сюжети для київських програм «Без 
протоколу», «Вікна», «Параграф» тощо. Залишившись без роботи, 
Ґонґадзе переїхав до Києва, де працював головним режисером 
творчого об’єднання «Центр Європи» (1993-1994), ведучим рубрики 
«Обличчя ринку» у програмі «Параграф», в інформаційних програмах 
«Вікна Плюс», «Вікна-новини», створених у рамках Міжнародного 
медіацентру (1995-1997), у телерадіокомпанії «Гравіс» (1998), 
керівником інформаційної служби «Вільна хвиля» на радіо 
«Континент» (1999-2000). 

Цікавим є той факт, що коли Ґонґадзе готував сюжети у «Вікна в 
світ» та «Вікна», його активність була оцінена і його запросили 
очолити нову програму «Вікна Плюс». Ні назви, ні концепції 
програми спочатку не було. Усе потрібно було починати з нуля. 
Завдання створити аналітичну програму, коли існувала «Післямова», 
було складним. Ґонґадзе пішов іншим шляхом: створив політичну, 
аналітичну авторську програму, в якій люди, що готували матеріали, 
висловлювали власні думки, давали свої оцінки тому, що відбувалося 
в Україні. Він здобув свободу творчості, ніхто не втручався у 
створення програми, тільки він вирішував, що буде у передачі. Це 
була програма, де журналіст почував себе вільно. 

Г. Ґонґадзе активно займався громадською діяльністю, 
спрямованою на боротьбу з корупцією та на підтримку свободи слова 
в суспільстві. В інтерв’ю до районної газети «Бережанське віче» 
(жовтень, 1996) на запитання про незалежність «Вікон Плюс» (бо в 
окремих випусках простежувався пропрезидентський виклад 
матеріалу) Георгій Ґонґадзе відповів: «…коли щось чітко 
простежується у наших випадках, то це опозиційність до виконавчої 
влади… Часом дістається нам від владних структур: телефонують, 
тиснуть… Сьогодні за нами дуже уважно стежать… невідомо як 
довго нам дозволять так вільно висловлювати свої думки. Сьогодні в 
Україні простежується нова тенденція – авторитаризм, бажання 
керувати всім. А наше завдання – протидіяти цьому». 
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З 1993 по 1996 рік побачити світ його документальні фільми 
«Біль моєї землі» (1993), «Тіні війни» (1994), «Колиска» (1995), 
«Охоронці мрії» (1996). 

 
У 2000 р. з метою оперативного опублікування актуальної 

інформації про найбільш яскраві політичні проблеми сучасності 
Г. Ґонґадзе заснував інтернет-видання «Українська правда». Воно 
отримало широку популярність, незважаючи на те, що в той час 
інтернет як засіб отримання інформації ще не був дуже поширений. У 
цьому виданні Ґонґадзе публікував матеріали, пов’язані з тодішнім 
президентом України. Публікації викривали корупційні схеми 
владної «верхівки», її некомпетентність. 

…2000 рік …16 вересня …2230… Георгій Ґонґадзе вийшов з 
будинку на бульварі Лесі Українки, де працював. Він поспішав 
додому, де на нього чекали дружина Мирослава і дві трирічні доньки, 
які не могли потрапити до квартири без ключів. Однак батька вони 
так і не дочекалися… Через три дні журналісти передали 
Президентові України Л. Кучмі відкритий лист з вимогою 
розслідувати причини зникнення Ґонґадзе та оголосили початок акції 
«Знайдіть журналіста». Протест заявила і правозахисна організація 
«Міжнародна амністія».  

2 листопада у лісі в Таращанському районі Київської області 
знайшли обезголовлене тіло з браслетом і медальйоном Ґонґадзе. 
28 листопада лідер Соціалістичної партії України О. Мороз 
оприлюднив аудіозаписи, зроблені колишнім співробітником охорони 
Л. Кучми, офіцером СБУ М. Мельниченком, які засвідчили 
причетність вищих посадових осіб держави до його зникнення і 
загибелі. Розпочалася акція «Україна без Кучми», яка була початком 
системної кризи влади. 

…Справа Ґонґадзе донині не розслідувана: замовників не 
покарано, а за вбивство журналіста засуджено ексначальника 
департаменту зовнішнього спостереження міністерства внутрішніх 
справ генерала Олексія Пукача. 
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Президент України В. Ющенко посмертно присвоїв Г. Ґонґадзе 
звання Героя України (2005, серпень). 

 
Георгій Ґонґадзе – воїн, грузин по крові, українець за 

паспортом і по духу. Якщо прийняти цю тезу, стає зрозумілим його 
життя і доля, яку потім повторили герої Небесної сотні і воїни АТО в 
іншу історичну добу, через 14 років, так само кидаючись «на 
амбразури», рятуючи  незалежність України. Ґонґадзе не дожив до 
цих подій, але його життя – яскравий зразок воїна-українця. 

Щороку 16 вересня по всій Україні та в деяких інших країнах 
світу проходять різноманітні заходи на вшанування пам’яті Георгія 
Ґонґадзе. На його честь названо проспект у Києві; на фасаді будівлі у 
Дрогобичі, де колись працював Ґонґадзе, встановлено меморіальну 
дошку; у Луцьку одну з вулиць названо його ім’ям; у Києві постав 
пам’ятник йому і всім журналістам, які загинули при виконанні своїх 
службових обов’язків; у залі Меморіалу загиблим журналістам у 
Музеї новин у Вашингтоні (США) на скляній стіні викарбувано ім’я 
Ґонґадзе; в Україні започатковано премію імені Георгія Ґонґадзе, яка 
покликана підтримувати журналістів, які слідують принципам та 
цінностям незалежної журналістики, демонструють професійність, 
компетентність, інноваційність, створюють матеріали, які 
допомагають у вирішенні і розумінні певних проблем у суспільстві та 
змін у країні, а також роблять суттєвий внесок у розвиток 
медіасередовища. 

 
Г. Ґонґадзе став символом свободи і правди. 
 

Ірина ЛЕШНІВСЬКА 
(за матеріалами «Голосу України» та інтернет-видань) 
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ЖИТТЄПИС Г. ҐОНҐАДЗЕ В ДАТАХ 
 

Владу потрібно змінити тому, що «я хочу жити 
вільно, не ховатися, хочу платити податки, хочу, 
щоб мене не обдирали, хочу, щоб мене поважали». 

Георгій ҐОНҐАДЗЕ 
1969 (травень, 21) – народився в Тбілісі 
1987 – навчався на вечірньому відділенні Тбіліського державного 

інституту іноземних мов, одночасно з цим працював 
1987-1989 – служив в Афганістані 
1989 – повернувся у Тбілісі, почав займатися громадсько-політичною 

діяльністю: очолив інформаційний відділ Народного фронту 
Грузії «За вільну Грузію» 

1989 (осінь) – переїхав до Львова. Навчався у Львівському 
університеті імені Івана Франка на факультеті іноземних мов. 
Брав участь у громадсько-політичному житті міста. Створив 
грузинський культурний центр «Багратіон». Взяв шлюб з 
Мар’яною Стеценко 

1991 – повернувся до Тбілісі, де почалося антизвіадистське 
повстання. Приєднався до нього. Брав участь у громадянській 
війні в Грузії як журналіст 

1993 – після смерті батька знову повернувся до Грузії, хотів зняти 
фільм про війну в Абхазії. Але, потрапивши на лінію фронту, 
почав воювати. Був важко поранений у Сухумі, отримав 26 
осколкових поранень 

1993 – закінчив Львівський університет імені Івана Франка, 
співпрацював з газетою «Post-Поступ» 

1993-1994 – головний режисер творчого об’єднання «Центр Європи» 
1993-1996 – побачили світ його документальні фільми «Біль моєї 

землі» (1993), «Тіні війни» (1994), «Колиска» (1995), 
«Охоронці мрії» (1996) 

1995 – одружився з Мирославою Петришин. Пара переїхала до Києва, 
де Ґонґадзе почав працювати на телебаченні 

1995-1997 – ведучий рубрики «Обличчя ринку» у програмі 
«Параграф», в інформаційних програмах «Вікна Плюс», 
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«Вікна-новини», створених у рамках Міжнародного 
медіацентру 

1997 – у пари народилися двійнята Нонна і Соломія 
1998 – працював ведучим телевізійної програми «Моє» на телеканалі 

«Гравіс» 
1999 – працював прессекретарем в штабі Наталії Вітренко, кандидата 

на посаду президента України 
1999-2000 – керівник інформаційної служби «Вільна хвиля» на радіо 

«Континент» 
1999 (1 жовтня) – вперше в прямому ефірі радіостанції «Континент» 

вийшла в ефір інформаційна програма «Перший тур з 
Георгієм Ґонґадзе», після якої на його адресу почали 
надходити погрози 

2000 (квітень) – заснував інтернет-видання «Українська правда» 
2000 (червень) – взяв участь у виборчій кампанії Володимира 

Ваховського, кандидата на посаду міського голови Вінниці 
2000 (кінець червня) – повідомив, що за ним ведеться стеження 

(зокрема, він говорив, що невідомі люди скрізь 
супроводжують його на автомобілі марки «Жигулі») 

2000 (липень, 14) – написав офіційного листа генеральному 
прокурору України Михайлові Потебеньку, в якому виклав 
відомості про стеження за ним співробітниками міліції і 
невідомими особами 

2000 (вересень, 16) – вийшов з роботи о 2230, додому не повернувся 
2000 (листопад, 2) – біля населеного пункту Тараща (Україна, 

Київська область) було виявлено обезголовлене тіло. 
Дружина і друзі опізнали тіло за осколковими пораненнями. 
Слідством було встановлено, що смерть настала 17 вересня 
того ж року 

2000 (листопад, 28) – після оприлюднення аудіозаписів 
М. Мельниченка, колишнього співробітника охорони 
Л. Кучми, розпочалася акція «Україна без Кучми» 

2005 (серпень) – посмертно Президентом України В. Ющенком 
присвоєно звання Героя України  

2007 – на честь Ґонґадзе названо проспект у Києві 
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2007 – встановлено меморіальну дошку у Дрогобичі, на фасаді 
будівлі, де колись працював Ґонґадзе 

2008 (грудень) – у Києві встановлено пам’ятник йому і журналістам, 
які загинули при виконанні своїх службових обов’язків  

2012 – у Музеї новин у Вашингтоні (США) у залі Меморіалу 
загиблим журналістам на скляній стіні викарбовано його ім’я 

2013 (червень, 1) – одну з вулиць Луцька названо його іменем  
2016 (березень, 21) – П. Порошенко передав Золоту Зірку Героя 

України дружині Ґонґадзе 
2019 (травень, 21) – у Києві відбулося перше вручення Премії імені 

Георгія Ґонґадзе українським журналістам. Лауреатом 2019 
року став журналіст, історик, головний редактор інтернет-
видання «Історична правда» та однойменного тележурналу на 
каналі ZIK, засновник Музею-архіву преси Вахтанґ Кіпіані 

Щороку 16 вересня по всій території України та в деяких інших 
країнах світу проходять різноманітні заходи з вшанування 
пам’яті Георгія Ґонґадзе. Загиблий журналіст став символом 
свободи і правди 

 

 
Першим лауреатом премії імені Георгія Ґонґадзе став журналіст та 

історик Вахтанґ Кіпіані
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НАЙЯСКРАВІШІ 
ВИСЛОВЛЮВАННЯ Г. ҐОНҐАДЗЕ 

 
� Знаю, я, мабуть, не є великим авторитетом, але принаймні 
я хотів би, щоб мою точку зору почули всі, хто сьогодні 
розмірковує над своєю долею і долею своєї держави. 

 
� Ти робиш хорошу справу, а в твоїй рідній країні тебе або 
не помічають, або, в кращому випадку, лають. Так було в 
«совку», коли праця Ростроповичів і Солженіциних 
оцінювалася за «бугром». 

 
� Корупція завжди є і була в усіх державах незалежно від 
устрою: демократичного, тоталітарного або будь-якого 
іншого... Цього процесу не можна позбутися, він є в 
Америці, є в будь-якій іншій демократичній країні. Але ми 
повинні зробити все, щоб ці рамки були максимально 
вузькими. 

 
� Я ніколи не боявся труднощів в цьому житті, але буває 
втома. Я хотів би сказати, що я не хочу більше боятися, не 
хочу, щоб в цій державі думали так, як я думаю зараз. 

 
� Я дійсно хочу, щоб ми перестали ділитися на червоних і 
жовто-синіх. Ми всі українці. У нас є Чорнобиль, у нас є 
багато проблем, які треба вирішувати. Режиму дуже 
вигідно, щоб ми ділили все на лівих і правих. Ми всі 
українці. Я – грузин, але, якщо потрібно, я віддам життя 
за цю державу. 

 
� Я хочу жити вільно, не ховатися, хочу платити податки, 
хочу, щоб мене не обдирали, хочу, щоб мене поважали. 
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Сьогоднішня влада цього не робить, і я вважаю, що саме 
тому її треба змінити. 

� Ми повинні змінити нинішній стан речей. Так далі не 
можна, адже сьогодні я думаю не тільки про себе, Бог зі 
мною. Я готовий був покласти на вівтар незалежності свою 
молодість і навіть життя. 
 

� На дні немає ніякої перспективи, і сьогодні я закликаю 
всіх затикати своїми задами дірки в нашому кораблі! І це 
єдиний спосіб врятувати цю державу – прийти на вибори і 
проголосувати. Це єдиний сьогодні шанс змінити життя. 

 
 
 

 
 

Це оголошення започаткувало акцію «Україна без Кучми» 
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…єдиний спосіб врятувати цю державу –  
прийти на вибори і проголосувати. 

 

Георгій ҐОНҐАДЗЕ 
 

Журналістський доробок Г. ҐОНҐАДЗЕ 
∗∗∗∗Конституційні війни. Епізод перший [Текст] / Георгій Ґонґадзе 

// 2000. – 2003. – 12-13 сент. – С. 6. 

* * * 

В Україні хотіли «замочити» президента [Електронний 
ресурс] / Георгій Ґонґадзе // Українська правда. – Електрон. дані. – 
Режим доступу: https://www.pravda.com.ua/news/2000/09/25/2981062. – 
Назва з екрана. 

Конституційні війни. Епізод перший [Електронний ресурс] / 
Георгій Ґонґадзе // Українська правда. – Електрон. дані. – Режим 
доступу: https://www.pravda.com.ua/2000/25/2981062. – Назва з екрана. 

Немає пророка у своїй Вітчизні [Електронний ресурс] / Георгій 
Ґонґадзе // Українська правда. – Електрон. дані. – Режим доступу: 
https://www.pravda.com.ua/news/2000/09/25/2981062. – Назва з екрана. 

Олександр Волков образився на УП [Електронний ресурс] / 
Георгій Ґонґадзе // Українська правда. – Електрон. дані. – Режим 
доступу: https://www.pravda.com.ua/news/2000/09/25/2981062. – Назва 
з екрана. 

«Парламентська більшість» відгороджується від преси? 
[Електронний ресурс] / Георгій Ґонґадзе // Українська правда. – 
Електрон. дані. – Режим доступу: 
https://www.pravda.com.ua/news/2000/09/25/2981062. – Назва з екрана.  

Репліка по темі. Голова ДПА України обкрадає українських 
школярів? [Електронний ресурс] / Георгій Ґонґадзе // Українська 
правда. – Електрон. дані. – Режим доступу: 
https://www.pravda.com.ua/news/2000/09/25/2981062. – Назва з екрана.  

Хай живе Український суддя Замковенко, самий гуманний 
суддя в світі… [Електронний ресурс] / Георгій Ґонґадзе // Українська 

                                                 
∗ Видання, не перевірені de visu. 
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правда. – Електрон. дані. – Режим доступу: 
https://www.pravda.com.ua/news/2000/09/25/2981062. – Назва з екрана.  

Ющенка «б’ють» олігархи. Принаймні так вважають читачі 
«Української правди» [Електронний ресурс] / Георгій Ґонґадзе // 
Українська правда. – Електрон. дані. – Режим доступу: 
https://www.pravda.com.ua/news/2000/09/25/2981062. – Назва з екрана.  

* * * 
Тіні війни [Електронний ресурс] : [стрічка про членів УНА-

УНСО, які загинули у Грузії під час війни в Абхазії, знята 1993 р.] / 
Георгій Ґонґадзе // YouTube. – Електрон. відеодан. — Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=ptlpmNafYeY. – Назва з екрана. 
 

Про Г. ҐОНҐАДЗЕ 
Порошенко передав удові Георгія Ґонґадзе орден «Зірка 

героя» [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – Режим доступу: 
htpps://www.radiosvoboda.org/a/news/27626444.html. – Назва з екрана. 

Про присвоєння Г. Ґонґадзе звання Герой України [Текст] : 
указ Президента України від 23 серп. 2005 р. № 1202 // Уряд. кур’єр. 
– 2005. – 26 серп. – С. 2. 

* * * 

Петрій І. Ґонґадзе Георгій (21.05.1969-16.09.2000) [Текст] / Іван 
Петрій, Василь Кметь // Енциклопедія Львова / за ред.: 
А. Козицького, І. Підкови. – Львів, 2007. – Т. 1. – С. 633-634. 

Шаповал Ю. Ґонґадзе Георгій Русланович (21.05.1969 – 
ймовірно, 16.09.2000) [Текст] / Ю. Шаповал // Енциклопедія історії 
України / редкол.: В. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ, 2003. – Т. 2. – 
С. 270-271. 

Шаповал Ю. Ґонґадзе Георгій Русланович (21.05.1969, Тбілісі – 
16.09.2000) [Текст] / Ю. Шаповал // Енциклопедія сучасної України / 
редкол.: І. Дзюба (співголова) [та ін.]. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 70. 

* * * 

Ґонґадзе М. З днем народження, Гіє! [Текст] : [про журналіста 
Георгія Ґонґадзе] / Мирослава Ґонґадзе // За вільну Україну плюс. – 
2012. – 31 трав. – С. 4.  
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Кіпіані В. Леся – українка, мама Георгія. Історія життя 
журналіста, який зник [Текст] / Вахтанґ Кіпіані // Українське слово. – 
2014. – 24 верес. – С. 8, 9. 

Лебідь Н. Журналістський хрест [Текст] / Наталія Лебідь // 
Україна молода. – 2004. – 16 верес. – С. 1, 4. 

Онишкевич Р. Георгієві Ґонґадзе виповнилося би 33… [Текст] / 
Роман Онишкевич // Незалежність. – 2002. – 27 трав. – 2 черв. – С. 4. 

«Побачивши дітей, він знепритомнів…» [Текст] : розмова з 
Мирославою Ґонґадзе / вів Богдан Бондаренко // Експрес. – 2014. – 
23 трав. – С. 11. 

Символ свободи слова. Георгій Ґонґадзе [Текст] // 
Львівщина в 2019 році. Знам. і пам’ят. дати краю: календар / 
упоряд.: І. Зінченко, М. Гема; ЛОУНБ. – Львів, 2019. – С. 47-48. 

Фотюк Б. Такий Георгій Ґонґадзе був десять літ тому [Текст] : 
[спогад про друга] / Б. Фотюк // Молода Галичина. – 2002. – 12 верес. 
– С. 5. 

* * * 
∗∗∗∗Харлан С. Копье Святого Георгия. Украинская политическая 

журналистика в епоху Ґонґадзе [Текст] / С. Харлан // 2000. – 2002. – 
13-19 сент. – С. В3. 

* * * 

Георгій Ґонґадзе: фото, біографія, досьє [Електронний ресурс]. 
– Електрон. дані. – Режим доступу: https://file.Liga.net. – Назва з 
екрана. 

Ґонґадзе Л. Леся – українка, мама Георгія. Історія життя 
керівника «Української правди» [Електронний ресурс] : розмова з 
Лесею Ґонґадзе / записав кор. газ. // Українська правда. – Електрон. 
дані. – Режим доступу: 
https://www.pravda.com.ua/news/2000/0925/2981062. – Назва з екрана. 

Ільків Т. 18 років з дня зникнення Георгія Ґонґадзе: 6 архівних 
відео, які показують, яким був журналіст [Електронний ресурс] / 
Тарас Ільків. – Електрон. дані. – Режим доступу: 
https://www.radiosvoboda.org. – Назва з екрана. 
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Кіпіані В. Леся – українка, мама Георгія. Історія життя 
журналіста, який зник [Електронний ресурс] / Вахтанг Кіпіані // 
Українська правда. – Електрон. дані. – Режим доступу: 
www.istpravda.com.ua/articles/2011/16/54967. – Назва з екрана. 

Шаповал Ю. Ґонґадзе Георгій Русланович [Електронний 
ресурс] / Ю. Шаповал. – Електрон. дані. – Режим доступу: 
https://www.history  .org.ua/?termin=GongadzeG. – Назва з екрана. 

Шаповал Ю. Ґонґадзе Георгій Русланович [Електронний 
ресурс] / Ю. Шаповал // Енциклопедія сучасної України. – Електрон. 
дані. – Режим доступу: esv.com.ua/search_article.php?id=25724. – 
Назва з екрана. 

* * * 

Тайны в жизни Георгия Ґонґадзе [Електронний ресурс] // КП в 
Україні. – Електрон. дані. – Режим доступу: https:// 
Kp.ua>Общество>история. – Назва з екрана. 

 

Родина Г. ҐОНҐАДЗЕ 
Леся Ґонґадзе, мати 

Виступ Лесі Ґонґадзе, матері журналіста Георгія Ґонґадзе [на 
сесії Верховної Ради України] [Текст] / Леся Ґонґадзе // Висок. Замок. 
– 2001. – 19 січ. 

«Є люди, а є нелюди» [Текст] / Леся Ґонґадзе // За вільну 
Україну. – 2005. – 13 груд. – С. 4.  

Леся Ґонґадзе зустрічатиме Новий рік сама [Текст] : розмова з 
мамою журналіста / вів Д. Гамаш // Газета по-українськи. – 2002. – 
28 груд. – С. 21. 

«Після весілля Георгій усіх потягнув на цвинтар» [Текст] : 
10 спогадів Лесі Ґонґадзе / записала Юлія Ліпіч // Країна. – 2010. – 
№ 18. – С. 44, 45. 

«Я втомилася від цієї жахливої комедії…» [Текст] : розмова з 
матір’ю зниклого журналіста / вів Іван Фаріон // Висок. Замок. – 2011. 
– 31 берез. – С. 4. 

* * * 
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Вергелес Т. «Я вимагаю визнання факту вбивства моєї дитини» 
[Текст] : [про виступ матері журналіста у Верховній Раді України] / 
Тетяна Вергелес // Висок. Замок. – 2001. – 17 січ. 

Горлич Т. Львів попрощався з Лесею Ґонґадзе [Текст] / Тетяна 
Горлич // Наша Батьківщина. – 2013. – 4 груд. – С. 4. 

Козирєва Т. «Пам’ять про неї – лише світла» [Текст] / Тетяна 
Козирєва // День. – 2013. – 3 груд. – С. 2. 

Ліпіч Ю. «Як Гія зник, невістка Мирослава ні разу до Іри не 
приїжджала» [Текст] : [церковне ім’я п. Ґонґадзе – Іра, так і називали 
її рідні і сусіди] / Юлія Ліпіч // Країна. – 2013. – № 48. – С. 47-49. 

Ліщенко Ю. Львів провів в останню путь Лесю Ґонґадзе [Текст] 
/ Юлія Ліщенко // Висок. Замок. – 2013. – 3 груд. – С. 3. 

Теленчі О. «Не називайте сина героєм…» (балада про один день 
із життя матері) [Текст] : [за матеріалами бесіди з матір’ю загиблого 
журналіста] / Оксана Теленчі // Голос України. – 2005. – 15 жовт. – 
С. 7. 

«Серце мами Ґонґадзе» [Текст] : [про показ фільму про Лесю 
Ґонґадзе на кінофестивалі «Корона Карпат» у Трускавці] / редакц. ст. 
// Львів. пошта. – 2016. – 13 верес. – С. 2. 

* * * 

Олександра Теодорівна Корчак (Ґонґадзе) [Електронний 
ресурс] – Електрон. дані. – Режим доступу: 
https://uk.rodovid.org/wk/Запис:845448. – Назва з екрана. 

Павлишин Н. «Серце мами Ґонґадзе» – історія абсолютної 
любові (відео) [Електронний ресурс] / Наталія Павлишин. – Електрон. 
дані. – Режим доступу: photo-lviv.in.ua/sertse-mamy-honhadze-istorija-
absolyutnoji-lyubovi. – Назва з екрана. 

«Серце мами Ґонґадзе» : у Києві з 17 по 30 травня відбувається 
показ документального фільму про матір убитого журналіста 
[Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – Режим доступу: 
https://ua.censor.net.ua/.../sertse_mamy_gogadze_u_Kyyevi_z_17_po_30_
travnya_v. – Назва з екрана. 
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 «Серце мами Ґонґадзе» у Тернополі  [Електронний ресурс] : 
[про фільм-сповідь з життя Лесі Ґонґадзе]. – Електрон. дані. – Режим 
доступу: http://pogljad.te.ua. – Назва з екрана. 

Мирослава Ґонґадзе, дружина 

«Є ще багато речей, які я мушу тут завершити» [Текст] : 
розмова з дружиною журналіста / вела Н. Онисько // Львів. газета. – 
2002. – 16 верес. 

Залізняк Б. Мирослава Ґонґадзе: «Я маю свій біль у цій країні» 
[Текст] / Богдан Залізняк // Слово Просвіти. – 2017. – 7-13 груд. – 
С. 4. 

*«Коли я вперше побачила Георгія, то зрозуміла, що це моя 
доля…» [Текст] : розмова з вдовою журналіста / вів Леонід 
Чернівецький // Закон і бізнес. – 2005. – 30 квіт. – 6 трав. – С. 1, 4, 5. 

«Кучма має просити прощення у мене і дітей з лави 
підсудних» [Текст] : розмова з вдовою Георгія Ґонґадзе / вела Дар’я 
Бавзалук // Висок. Замок. – 2016. – 15 верес. – С. 10. 

Остаповець Г. «Не можна керувати державою, як бізнесом. Це 
інша система, і Порошенко повинен з цим змиритися» [Текст] : [про 
журналіста, телеведучу новин, яка очолює українську службу 
«Голосу Америки»] / Галина Остаповець // Країна. – 2014. – № 43. – 
С. 50-53. 

* * * 

Мирослава Ґонґадзе: «У дітей так багато від Георгія…» 
[Електронний ресурс] : розмова з дружиною журналіста / вела Лана 
Самохвалова. – Електрон. дані. – Режим доступу: 
https://www.unian.ua. – Назва з екрана. 

«Мені хочеться плакати, коли я вмикаю українські канали» 
[Електронний ресурс] : [про дружину Георгія Ґонґадзе]. – Електрон. 
дані. – Режим доступу: https://www.prosvit.net.ua/2018/08/04/miroslava-
gongadze-meni-hochetsja-plakati-koli-ja-vmikaju-ukrainski-kanali/. – 
Назва з екрана. 

Холоденко О. Мирослава Ґонґадзе: «Мені хочеться плакати, 
коли я вмикаю українські канали» [Електронний ресурс] / Олена 
Холоденко. – Електрон. дані. – Режим доступу: 
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https://detector.media/community/article/139861/2018-08-03-miroslava-
gongadze-meni-khochetsya-plakati-koli-ya-vmikayu-ukrainski-kanali/. – 
Назва з екрана. 

* * * 

«Жизнь на чаше весов» [Текст] : розмова з дружиною 
українського журналіста Георгія Ґонґадзе / вела А. Петричка // Viva! – 
2007. – № 24. – С. 52-58. 

Соломія Ґонґадзе, донька 

Соломія Ґонґадзе є однією з кращих британських студенток і 
помічником редактора журналу в Лондоні [Електронний ресурс]. – 
Електрон. дані. – Режим доступу: 
https://detector.media/community/article/136701/2018-04-17-solomiya-
gongadze-e-odnieyu-z-krashchikh-britanskikh-studentok-i-pomichnikom-
redaktora-zhurnalu-v-londoni/. – Назва з екрана. 

Мар’ян Корчак, троюрідний брат 

На Донеччині загинув брат [Електронний ресурс]. – Електрон. 
дані. – Режим доступу: https://www.unian.ua/war. – Назва з екрана. 

 

 

Вбивство Георгія ҐОНҐАДЗЕ 
Про звіт Голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 

України з розслідування обставин вбивств журналістів Георгія 
Ґонґадзе, Ігоря Александрова, посягання на життя народного 
депутата України Олександра Єльяшкевича та фактів порушень 
державними діячами Конституції і законів України [Текст] : 
постанова Верховної Ради України від 20 верес. 2005 р. № 2885-IV // 
Голос України. – 2005. – 24 верес. – С. 2. 

Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з 
питань розслідування обставин і причин загибелі журналіста 
Г. Ґонґадзе та з’ясування причин зволікання у розслідуванні 
кримінальної справи [Текст] : постанова Верховної Ради України 
№ 497-V від 20 груд. 2006 р. // Голос України. – 2006. – 29 груд. – 
С. 2. 
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Про інформацію Генерального прокурора України про 
розслідування кримінальної справи про вбивство журналіста 
Г. Ґонґадзе [Текст] : постанова Верховної Ради України від 15 верес. 
2006 р. № 151 // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 42. – 
С. 1444; Голос України. – 2006. – 22 верес. – С. 2. 

Про інформацію Генерального прокурора України щодо 
стану розслідування кримінальної справи стосовно вбивства 
журналіста Г. Ґонґадзе [Текст] : постанова Верховної Ради України 
від 14 верес. 2006 р. № 117 // Відомості Верховної Ради України. – 
2006. – № 42. – С. 1435. 

Про утворення Слідчої комісії Верховної ради України з 
розслідування обставин вбивств журналістів Георгія Ґонґадзе, Ігоря 
Александрова, посягання на життя народного депутата України 
Олександра Єльяшкевича та фактів порушень державними діячами 
Конституції і законів України [Текст] : постанова Верховної Ради 
України від 11 лип. 2002 р. № 84-IV // Голос України. – 2002. – 
19 лип. – С. 6.  

Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 
України з питань розслідування обставин і причин загибелі 
журналіста Г. Ґонґадзе та з’ясування причин зволікання у 
розслідуванні кримінальної справи [Текст] : постанова Верховної 
Ради України від 21 верес. 2006 р. № 177 // Голос України. – 2006. – 
29 верес. – С. 3. 

Про утворення Тимчасової спеціальної слідчої комісії 
Верховної Ради України щодо стану розслідування кримінальних 
справ відносно зникнення журналіста Г. Ґонґадзе, громадського діяча 
М. Бойчишина, вбивства народних депутатів України Є. Щербаня і 
В. Гетьмана та спроби вбивства народного депутата України 
В. Бортника, нападів на народних депутатів України О. Єльяшкевича, 
В. Хару, викрадення сина народного депутата України В. Альохіна та 
загибелі народних депутатів України В. Бойка, М. Мясковського, 
С. Драгомарецького [Текст] : постанова Верховної Ради України від 
21 верес. 2000 р. № 1959-ІІІ // Голос України. – 2000. – 23 верес. – 
С. 2. 

* * * 
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Шаповал Ю. Ґонґадзе. Справа – перебіг подій, що відбуваються 
унаслідок вбивства опозиційного журналіста Георгія Ґонґадзе [Текст] 
/ Ю. Шаповал // Енциклопедія сучасної України / редкол.: І. Дзюба 
(співголова) [та ін.] – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 70-71. 

* * * 

Базак О. Безкарність – у законі [Текст] / Олег Базак // Молодь 
України. – 2011. – 16 верес. – С. 1, 4. 

Бойко І. «Провокатор» проти «Підбурювача» [Текст] : [про звіт 
Тимчас. слідчої комісії парламенту з розслідування вбивства 
журналіста] / І. Бойко // Україна молода. – 2005. – 22 верес. – С. 2. 

Бокий І. Справу про вбивство Ґонґадзе Генпрокуратура хоче 
поховати. Заява голови фракції Соціалістичної партії у Верховній 
Раді України Івана Бокого [Текст] / Іван Бокий // Голос України. – 
2006. – 29 груд. – С. 2. 

Вергелес Т. Гра у «справу Ґонґадзе» [Текст] / Тетяна Вергелес // 
Висок. Замок. – 2005. – 15 верес. – С. 2. 

Вергелес Т. «Справа Ґонґадзе». Забудьте! [Текст] / Тетяна 
Вергелес // Висок. Замок. – 2005. – 22-28 верес. – С. 1, 9. 

Вишняк О. Справа Ґонґадзе та її політичні наслідки [Текст] / 
Олександр Вишняк // Політика і культура. – 2001. – № 13. – С. 30. 

Ґонґадзе Л. Леся Ґонґадзе: «Адвокати, які є тут, у Львові, 
відмовили мені у допомозі» [Текст] : розмова з матір’ю / вів 
В. Концевич // Поступ. – 2006. – 12-18 січ. – С. 7. 

*Ґонґадзе Л. Леся Ґонґадзе: «Купити мене неможливо» [Текст] : 
[про справу Георгія Ґонґадзе] : розмова з матір’ю журналіста / вела 
Ірина Єгорова // День. – 2005. – 13 лип. – С. 4. 

Ґонґадзе Л. Леся Ґонґадзе: «Третій раз зайти у морг? Я не в 
стані цього зробити» [Текст] : розмова з матір’ю / вела Тетяна 
Вергелес // Висок. Замок. – 2005. – 29 січ. – С. 3. 

Ґонґадзе Л. Леся Ґонґадзе: «У справі вбивства мого сина нічого 
не змінилося» [Текст] : розмова з матір’ю / вів В. Концевич // Поступ. 
– 2005. – 16 верес. – С. 9. 
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Ґонґадзе М. …Без Георгія [Текст] / Мирослава Ґонґадзе // Час 
Руху. – 2008. – 27 трав. 

Ґонґадзе М. «Допоки справу Ґонґадзе не буде розкрито, доти 
Україна залишатиметься політично нестабільною», ‒ вважає дружина 
Георгія Ґонґадзе Мирослава, з якою журналістка «Високого Замку» 
зустрілася у Вашингтоні [Текст] : розмова з М. Ґонґадзе / вела Тетяна 
Вергелес // Висок. Замок. – 2001. – 6 листоп. 

Ґонґадзе М. Мирослава Ґонґадзе: «Дух Георгія розправляється 
зі своїми ворогами» [Текст] / Мирослава Ґонґадзе // День. – 2012. – 
18 верес. – С. 5. 

Ґонґадзе М. Мирослава Ґонґадзе: «На Заході закріпилася чітка 
асоціація: Україна-Кучма-Ґонґадзе» [Текст] : розмова з дружиною / 
вела Наталія Лебідь // Україна молода. – 2003. – 16 верес. – С. 5. 

Ґонґадзе М. Мирослава Ґонґадзе: «Ні я, ні мама не 
відступимося. Справа Гії – це наше життя» [Текст] : розмова з 
дружиною / вела І. Пукіш // Висок. Замок. – 2001. – 9 квіт. 

Ґонґадзе М. Мирослава Ґонґадзе: «Це інтерв’ю – моя остання 
заява» [Текст] : інтерв’ю з дружиною / вів Євген Глібовецький // 
Поступ. – 2001. – 26 квіт. – 2 трав. – С. 6. 

Ґонґадзе М. Мирослава Ґонґадзе: «Я нікому вже не довіряю…» 
[Текст] : [щодо розкриття справи про вбивство Георгія Ґонґадзе] : 
розмова з вдовою журналіста / вів кор. газ. // День. – 2005. – 16 квіт. – 
С. 5. 

Гордійчук Я. Три роки без Георгія [Текст] / Я. Гордійчук // 
Львів. газета. – 2003. – 16 верес. 

Дмитренко О. Слідство закінчено. Забудьте? [Текст] : [про звіт 
Тимчас. комісії в справі Георгія Ґонґадзе] / О. Дмитренко // Шлях 
перемоги. – 2005. – 28 верес. – С. 3. 

Довнич Б. Допити про… допити [Текст] / Богдан Довнич // 
Персонал плюс. – 2004. – 16-22 серп. – С. 3. 

Довнич Б. «Сюрприз» для прокурора [Текст] / Богдан Довнич // 
Персонал плюс. – 2004. – 9-15 серп. – С. 3. 
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Жир О. Олександр Жир: «Нинішнє слідство у справі Ґонґадзе» 
[Текст] : розмова з політиком / вела Наталія Лебідь // Україна молода. 
– 2003. – 17 груд. – С. 4. 

*Журналісти написали листа президенту [Текст] : [вимога 
журналістів України вирішити справу Г. Ґонґадзе] // Журналіст 
України. – 2005. – № 7. – С. 8, 9. 

*Загульська О. «Справа Ґонґадзе»: пошук винуватих чи без 
вини винуватих [Текст] / Ольга Загульська // 2000. – 2005. – 4-
10 марта. – С. В7. 

Звіт Парламентської комісії по справі Ґонґадзе [Текст] // 
Ратуша. – 2005. – 22-29 верес. – С. 5. 

*Карпенко В. Щоб назвати убивцю Георгія, досить чесного 
кроку [Текст] / Віталій Карпенко // Українська газета. – 2003. – 14-
20 серп. – С. 2. 

Кокіна В. Таращанське тіло належить Ґонґадзе [Текст] : [про 
результати. суд.-мед. експертизи: за матеріалами пресконф. Ген. 
прокурора України С. Піскуна, м. Київ] / В. Кокіна // Уряд. кур’єр. – 
2002. – 4 верес.  

Королюк В. Вбивство Георгія Ґонґадзе: заяви – поспішні, 
мотиви – невстановлені [Текст] / Володимир Королюк // Голос 
України. – 2005. – 3 берез. – С. 1, 12. 

Криницька Л. Справа Ґонґадзе: є виконавці! Хто замовник? 
[Текст] / Лідія Криницька // За вільну Україну. – 2005. – 3 берез. – 
С. 1, 5. 

Лагідний П. Кому потрібен живий Георгій Ґонґадзе, або 
Ймовірна роль «третьої сторони» у касетному скандалі [Текст] / 
П. Лагідний // Молода Галичина. – 2001. – 23 січ. 

*Кузьо Т. Тарас Кузьо: «…З естетичного погляду, вкрай 
необхідно довести до кінця «Справу Ґонґадзе» [Текст] : розмова з 
професором Інституту досліджень Європи, Росії та Євразії 
Університету ім. Джорджа Вашингтона / вів кор. газ. // День. – 2005. – 
5 серп. – С. 1. 

Лебідь Н. Коли поховають Ґонґадзе? [Текст] / Наталія Лебідь // 
Україна молода. – 2003. – 3 квіт. – С. 5. 
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Лебідь Н. Суд та тіло [Текст] : [Леся Ґонґадзе наполягає на 
новій експертизі таращан. останків] / Наталія Лебідь // Україна 
молода. – 2002. – 5 черв. – С. 5. 

Ліщенко Ю. Георгію Ґонґадзе живому відтяли голову [Текст] / 
Ю. Ліщенко // Висок. Замок. – 2002. – 5 верес. – С. 3. 

*Лойтхойзер-Шнарренбергер С. Справа Ґонґадзе… [Текст] : 
розмова з доповідачем Парламентської асамблеї Ради Європи у справі 
Ґонґадзе Сабіною Лойтхойзер-Шнарренбергер / вів Віктор Дмитрук // 
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*Матвієнко А. Справа Ґонґадзе: російський слід? [Текст] / 
А. Матвієнко // Українська газета. – 2003. – 16-22 січ. – С. 1, 2. 

Мороз О. Олександр Мороз: «Нова влада зобов’язана розкрити 
злочин проти журналіста» [Текст] : розмова з народним депутатом / 
вів Володимир Біленко // Персонал плюс. – 2005. – 16-22 берез. – С. 7. 

Неділько М. «Справа Ґонґадзе» – новий поворот [Текст] : 
розмова з адвокатом Миколою Недільком / вів Іван Капсамун // День. 
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*Олійник М. Запитання без відповіді поки що [Текст] : [про звіт 
слідчої комісії у справі Ґонґадзе у Верховній Раді України] / Мар’яна 
Олійник // День. – 2005. – 22 верес. – С. 4. 

Омельченко Г. …Я беру чью-то руку, а чувствую локоть 
[Текст] : [про розслідування вбивства журналіста Георгія Ґонґадзе] : 
розмова з главою Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України 
у справі журналіста Григорієм Омельченком / вела Ольга Дмитричева 
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Примаченко О. Справа Ґонґадзе [Текст] / Олександра 
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