
                                                       
 

До 100-річчя українського хокею 
 
Історична справка 

1910 рік. Галицький спортивний часопис «Вісті з Запорожа» першим в Україні подав 
українською мовою правила гри в гаківку, тобто в хокей. 
У 1911 році. Львівська газета «Діло» сповіщає про те, що піонер українського 
спортивного руху професор Іван Боберський намагається впровадити новий вид 
спорту — гаківку: «Він щойно впорядкував українською мовою правила гри й прагне 
заохотити до неї галицьку молодь». 
У тому ж році створено спортивне товариство «Україна». 
1925 рік. У Львові виникають хокейні дружини при польських цивільно-військових 
спортивних товариствах «Погонь»,«Чарні» та «Легія». 
1929 рік. Провід СТ «Україна» офіційно заявив про створення хокейної секції та про 
початок змагань в окружній лізі й чемпіонаті Польщі. Тоді ж українська гаківкова 
дружина з'явилася і в Чернівцях (на той час — Румунія) — «Довбуш». Крім того, до 
хокею долучилися й члени таких буковинських спортивних клубів: «Ян» (німецькі 
колоністи), «Маккабі» (єврейська громада Чернівців), «Драгош Воде» (власне 
румунський клуб), «Полонія» (польський спортивний осередок). Відтоді хокейні матчі 
почали відбуватися регулярно. 
1932 рік. Львівське СТ «Україна» відвідало Чернівці, де провело три матчі.  
1932 рік — рік хокейного буму на Галичині.  
На той час  існувало 55 команд. Вони були поділені на два класи — відповідно, на 
провідний «А», де було 12 команд, і нижчий «Б», в якому змагалися решта, 43 
команди.  
Лютий 1935 року. Відбулася перша хокейна першість Покуття, в якій узяли участь 
чотири суто українські команди — «Сокіл», «Сокіл-2», «Довбуш» та «Довбуш-2».  
Всі вони репрезентували одне місто — Коломию.  
За хокейну збірну Польщі на чемпіонатах Європи й світу у 1929—39 роках та на 
Олімпіадах (1932 і 1936 рр.) виступали такі мешканці Львова: Владислав Лемішко, 
Роман Ступницький, Альберт Мауер, Роман Сабінський, Казимир Соколовський, 
Вацлав Кухар, Ян Хемерлінг та інші.    
1938 рік. «Україна» виборола перше місце в окружній хокейній групі «А» Галичини. 
Того ж року «Україна» провела гру з «Краковією» у Львові на щойно 
реконструйованому стадіоні «Погонь». Матч знаменний тим, що його відвідала 
рекордна для Львова кількість глядачів — 5 тисяч. Ще близько 1 500 осіб простояли 
під «ледовищем». 
У 1939 році СТ «Україна» було ліквідовано. Натомість, з'явилися нові команди — 
«Динамо», «Спартак», «Буревісник», «Локомотив», «Харчовик» та «Здоров'я».  
Першим чемпіоном радянського Львова з хокею у сезоні 1939—40 років стало 
«Динамо».  
Наприкінці зими 1940 року було проведено перший чемпіонат СРСР з хокею. Був 
сформований календар матчів, затверджені єдині правила гри й поєдинків було 
проведено кілька. Україна мала три дружини — збірні Львова, Чернівців і Дрогобича.  
 
 
 
 
 



З ІСТОРІЇ ХОКЕЮ З ШАЙБОЮ 
Зародження хокею. Сучасний хокей виник у 1870-х в Канаді. Там 

з'явилися і багато атрибутів хокейної гри і сформувалися нинішні її правила. Хоча 
ігри, схожі на хокей, були відомі у різних народів і раніше. 

До безпосередніх попередників хокею інколи відносять гру, в яку грали 
англійські стрілки, що були розквартировані в Галіфаксі: у вільний від служби час 
вони палицями ганяли по льоду замерзлих озер порожні консервні банки.  

Міжнародна федерація хокею на льоду (ІІХФ). Заснована в травні 1908 
на зустрічі представників чотирьох європейських держав. До 1979 називалася ЛІХГ 
(LIHG, – франц. Ligue Internationale de Hockey sur Glace). Перейменування Ліги 
відбулося після того, як основною її мовою – в 1978 – було обрано англійську: IIHF 
(International Ice Hockey Federation).  

У 1909 проведений перший міжнародний турнір з хокею. У 1910 дебютували 
офіційні змагання ЛІХГ – чемпіонат Європи. Через десять років  хокей з шайбою був 
вперше включений в програму Олімпійських Ігор. Перший Чемпіонат світу відбувся 
в 1930 році. З середини 1970-х проводяться молодіжні Чемпіонати світу.  

У момент створення Федерації до неї входили 5 країн, на кінець 2003 року – 
63. Окрім Чемпіонату світу і хокейного турніру на Олімпійських Іграх, ІІХФ 
проводить регіональні турніри і Кубки серед різних вікових груп, а також змагання 
серед жінок і змагання з інлайн-хоккею.  

Найвищий орган ІІХФ – конгрес. У період між конгресами функціонують рада 
і виконком ІІХФ, які вирішують поточні питання, а також різні технічні комісії.  

З 1992 року Федерація хокею України, відповідно до Рішення Міжнародної 
Федерації хокею,  входить до складу ІІХФ. 

З 1997 при ІІХФ діє Зал Слави, героями якого стали багато прославлених 
гравців і хокейні фахівці з різних країн: В.Недоманськи, С.Юхансон, В.Дзурілла, 
І.Холечек, Б.Сальмінг, І.Валтонен, Ф.Поспішил, У.Кисслінг, Я.Куррі, П.Штясни, Л. 
Хольмквіст, І.Холік, В.Мартінец, У.Стернер, Н.Нільссон, І.Глінка і ін. Є в їх числі і 
росіяни: В.Бобров, А.Старовоїтов, А.Тарасов, В.Третьяк, А.Рагулін, В.Тіхонов, 
А.Фірсов, Х.Балдеріс, В.Харламов, В.Васильев, А.Чернишев, Б.Майоров, А.Мальцев, 
Б.Міхайлов, С.Макаров, В.Юрзінов, А.Якушев.  
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