
      Спорт  Галичини:  історичний  календар       

 

          4  квітня 

 

 4 квітня 1960 року народився Макуц Богдан ― гімнаст, олімпійський 

чемпіон 1980 року у складі збірної СРСР зі спортивної гімнастики, чемпіон світу в 

командних змаганнях (1979, 1981), заслужений майстер спорту СРСР (1980).   

 Народився у Львові. Займався гімнастикою з дитинства, згодом свій вишкіл 

вдосконалював у щойно створеному (у місті) спортінтернаті (нині – училище фізичної 

культури). Закінчив Львівський інститут (нині – державний університет) фізичної 

культури (1981). Певний час представляв інтереси армійського клубу «СКА» (Львів).  

 1978 року  Богдан Володимирович став абсолютним чемпіоном Європи серед 

юніорів, володарем срібної медалі на відкритій першості США, переможцем інших 

міжнародних змагань; 1979 р. – здобув звитягу на Універсіаді у Мехіко із «доробком» 

у шість (!) золотих нагород. Ці та інші успіхи на міжнародній арені у згадані роки 

втілились у визначений журналістами Львівщини статус кращого спортсмена 1979 

року – і не даремно, адже нашого видатного земляка чекали найвищі спортивні світові  

вершини... 

 На Олімпіаді 1980 року Богдан Макуц виборов золоту медаль у складі 

радянської дружини, і це - не зважаючи травму, яку гімнаст зазнав на турнірі за кілька 

місяців до початку Олімпіади, але встиг відновитись... Серед інших успіхів гімнаста – 

срібло чемпіонату світу у багатоборстві (1981) та командній першості (1983). Окрім 

того, п. Богдан – двократний чемпіон світу у командному заліку (1979, 1981), 

багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи у вправах на спортивних снарядах.  

 Рівень підготовки дозволяв львів’янину виступити на Олімпіаді 1984 р. у Лос-

Анджелесі, однак, на жаль, «не судилося» через політичне рішення радянського 

керівництва бойкотувати згадані міжнародні змагання... 

  По завершенні кар’єри гімнаста Богдан Макуц виступав у статусі спортивного 

арбітра (суддя міжнародної категорії), зокрема на Олімпіадах  - 1996 (в Атланті) 

та 2000 рр. (у Сіднеї).  
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  На початку 2010-х рр.. працював заступником начальника групи спортсменів-

інструкторів вищої кваліфікації Міністерства оборони України, опікувався 

розвитком армійського спорту держави. Мешкає у Києві.  
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