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          29  квітня 

  

 29 квітня 1992 року – цього дня сталися дві пов’язані між собою знаменні події 

в українському футболі – 1-й матч національної збірної України і 1-й гол нашої 

національної збірної в історії – і обидва ці факти дотичні до Західної України, 

Галичини, Львова... 

 Ця гра, що мала товариський характер, відбулась в Ужгороді, де збірна України 

приймала Угорщину. Рахунок 1:3 на користь гостей. Основні, відображені на 

табло, події матчу розгортались у 2 таймі – угорці забили три м’ячі, і усе йшло до 

завершення, але крапку у зустрічі, - власне символічний підсумок гри – поставили 

українці – на останній, 90-й хвилині гри, сильним, красивим і точним ударом зі 

штрафного відкрив офіційний літопис голам України на рівні збірної Іван Гецко – 

у подальшому - бронзовий призер футбольного чемпіонату України у складі львівських 

«Карпат», голеадор, один з кращих футбольних бомбардирів...  

 Сама гра і події навколо неї характеризувалися зумовленими дефіцитом часу 

певним сумбуром та передматчевою динамікою – лише за кілька місяців до гри (13 

грудня 1991 року) було створено Федерацію футболу України (ФФУ), вже наступного 

- 1992 року (хронологічно перед подіями в Ужгороді) ФФУ отримала членство у ФІФА 

та УЄФА, зрештою почалася підготовка до 1-го матчу збірної, і, звісно, – до вибору 

наставника колективу – ним став Віктор Прокопенко, який перед тим тренував 

одеський «Чорноморець» (співпадіння або ні - на той час у цьому клубі виступав – і 

виступав успішно - автор першого голу Іван Гецко). 

 Спочатку матч планувався на 22 квітня у Києві, але з огляду на фінансові 

обставини місце проведення двобою було вирішено перенести ближче до державного 

кордону – в Ужгород. Підготовка до гри була дуже «відносною» - лише 27 квітня 

команда зібралась у Києві, щоб наступного дня вилетіти в Ужгород... Отож, свій 

перший матч збірна України провела з об’єктивних причин «ближче до кордону» з 

майбутнім Євросоюзом – і зважаючи на природні прагнення держави та її громадян на 

інтеграцію в ЄС – цей факт вважаємо символічним...  
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 Матч відбувся, лік забитим м’ячам національної команди відкрито, разом з тим 

вважаємо невипадковою наявність у підсумковому протоколі матчу у сегменті «забиті 

м’ячі» саме прізвища Івана Гецка – вихованця саме закарпатського футболу (навчався 

у спортінтернаті в Іршаві, перші кроки у дорослому футболі робив в Ужгороді!! – у 

кольорах місцевого клубу «Закарпаття»), і підопічного саме Віктора Прокопенка 

(наставника Івана Гецка по одеському «Чорноморцю»).  

 Нагадаємо, що автор першого голу в історії національної збірної України Іван 

Гецко - вже через 6 років (1998 року) після згаданого поєдинку - став володарем 

бронзової нагороди чемпіонату України у вищій лізі у складі клубу «Карпати» 

(Львів).  
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