
      Спорт  Галичини:  історичний  календар       

 

          6  квітня 

 

 6 квітня 1968 року – народився Гецко Іван ― видатний український футболіст 

(нападник), бомбардир (один з найрезультативніших нападників за всі чемпіонати 

України — 67 голів), тренер, автор 1-го голу в історії збірної України, автор 

першого гет-трику (забив 3 м’ячі) у вищій лізі України (4 квітня 1992 р. у матчі 

«Чорноморець» (Одеса) – «Нива» (Віниця) (6:0), автор найшвидшого «покеру» 

(«каре») в першостях України - 4 голи всього за 26 хвилин гри (61, 63, 66, 87) у грі 

«Карпати» — «Дніпро» (4:0) 29 серпня 1999 року.  

 Народився у Дніпропетровську. Невдовзі Іван Михайлович переїхав з родиною 

до Закарпаття. Вихованець ДСШ (дитячої спортивної школи) у місті Іршава. Перший 

тренер — Андрій Уйгелі. Згодом проходив навчання у львівському спортінтернаті 

(нині – Львівське училище фізичної культури).  

 Перший дорослий колектив у професійному житті І. Гецка – «Закарпаття» 

(Ужгород), де провів майже вісімдесят поєдинків 1986-1987 рр. та 1989 р., а поміж тим 

проходив військову «футбольну» службу в армійських командах «Зірка» (Бердичів) та 

«СКА Карпати» (Львів; 5 ігор у першій лізі).  

 1989 року Івана Михайловича було запрошено до одеського «Чорноморця», з 

яким відбув кілька успішних сезонів (до 1992 р. вкл.) спочатку в радянській першості, 

а згодом у чемпіонаті незалежної України, здобувши 2 важливі нагороди – Кубок 

Федерації футболу СРСР (1990) та Кубок України з футболу (1992).  

 1990 року Іван Гецко був запрошений до збірної СРСР з футболу, у складі якої 

провів 5 поєдинків.  

 Після проголошення незалежності зіграв у першому чемпіонаті України (1992 

рік) і поїхав за кордон — до ізраїльського «Маккабі» (Хайфа). Там Іван Михайлович 

Гецко здобув чемпіонство (1994) і Кубок (1993) Ізраїлю. Упродовж 1990-х також 

захищав кольори російських клубів «Локомотив» (Нижній Новгород; 1995-1996) та 

«Аланія» (Владикавказ; 1997).  

 Хронологічно останній і дуже зрілий (зокрема, за результатами виступів) етап 

(1997-2001) кар’єри футболіста Іван Гецко провів у чемпіонатах України, захищаючи 
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кольори львівських «Карпат», дніпропетровського «Дніпра», харківського 

«Металіста» та криворізького «Кривбасу». Вдалими для футболіста стали сезони у 

львівських «Карпатах» - 1998 р. «зелено-білі» (львів’яни) здобули бронзові нагороди 

першості України у вищій лізі. Наступного (1999) року команда здобула 4-те місце, а 

І. Гецко забив 16 голів у чемпіонаті країни і посів 2-е місце у рейтингу бомбардирів 

(гравець столичного «Динамо» Андрій Шевченко забив всього лише на 2 голи більше). 

У підсумку нападник провів у «кольорах» «Карпат» 29 голів, ставши одним з кращих 

голеадорів львів’ян у чемпіонатах України.  

 Від 2003 по 2007 рр. був наставником любительського (місцевого міліцейського)  

футбольного клубу «Сигнал» (Одеса). Від 2007 р. перебував на посаді тренера-

селекціонера одеського «Чорноморця».  

 Іван Гецко — єдиний футболіст, що двічі забив по 4 голи у матчах 

чемпіонату України. Примітно, що сталося це протягом одного сезону першості 

1999/2000 рр. – у складі двох різних команд – «Карпати» і «Кривбас».  

 Іван Михайлович Гецко - член бомбардирського Клубу Олега Блохіна: 151 (!) 

забитий м’яч.  

 Іван Гецко – володар футбольних кубків ТРЬОХ різних держав – України, 

Ізраїлю, СРСР!  
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