
      Спорт  Галичини:  історичний  календар       

 

          3 червня 

 

3 червня 1941 р. ― народився Пузач Анатолій Кирилович ― видатний 

український футболіст (амплуа - нападник) і тренер. Заслужений майстер спорту. 

Заслужений тренер України. У 1960-ті рр. успішно виступав за львівський клуб 

«СКА».  

 Народився у селищі Красний Кут Саратовської обл. (нині - РФ). Починав грати у 

Бердичеві – за команду заводу «Прогрес» (1957-1959), згодом виступав за 

житомирське «Полісся» (1960). У Львові опинився в рамках «військово-футбольної» 

служби – у місцевій дружині «СКА», з якою провів кілька вдалих сезонів (1961-1964) 

із ефектною та, головно, – ефективною грою: багато забивав. Своєрідним підсумком 

львівського спортивного періоду Анатолія Кириловича став 1964 рік у складі «СКА»: 

35 голів із командних 59-ти і неофіційний титул найкращого бомбардира 

української зони класу «Б» (в рамках радянської першості), а також вихід у 

чвертьфінал Кубку СРСР.  Восени 1964 р. збірна найкращих гравців (серед них був і А. 

Пузач) класу «Б» мала товариські ігри з «Динамо» (програш 1:2 та нічия 2:2) і після 

цих протистоянь швидкого нападника з добрим ударом запросили до Києва,  хоча 

після «військової служби» у «СКА» п. Анатолій мав намір перейти до іншого 

львівського клубу - «Карпати».   

 У першому ж чемпіонаті (1965) нападник «Динамо» зумів отримати аж дві 

нагороди — срібну медаль за 2-ге місце у радянській першості у вищій лізі, а також 

титул чемпіона у турнірі дублерів. За правилами спортсмен мав зіграти принаймні 

50 відстоків ігор, щоб отримати медаль, а Пузач провів рівно по половині матчів за 

основний та дублюючий склади.   

 У період 1965-1973 рр. Анатолій Пузач виступав у кольорах «Динамо» (Київ), 

чемпіон СРСР (1966, 1967, 1968, 1971), володар Кубка СРСР (1966), у радянських  

першостях провів 215 матчів, забив майже 50 голів. За збірну СРСР з футболу відіграв 

14 матчів (1969-1972), забивши 2 голи. Анатолій Кирилович - автор першого гола 

українських (радянських) футболістів у Кубку чемпіонів – у матчі 20 вересня 1967 

року (у грі першого представника СРСР у цьому турнірі) з чинним володарем Кубка 
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1965_%28%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81_%C2%AB%D0%90%C2%BB,_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA


європейських чемпіонів – шотландським «Селтиком» – забив на переповненому 

стадіоні в Глазго вже на 3 хвилині  - і «Динамо» тоді перемогло 2:1.  

 Анатолій Пузач - учасник чемпіонату світу в Мексиці 1970 р. На цьому 

міжнародному супер-турнірі з футболу ФІФА вперше дозволила проводити заміни 

протягом гри: у матчі-відкриття першості 1970 р. між Мексикою та СРСР (0:0), що 

проходив на знаному стадіоні «Ацтека», Пузач замінив на 46-й хвилині свого 

одноклубника Віктора Серєбряннікова, і таким чином - увійшов в історію світового 

футболу як гравець, який вперше вийшов на заміну на чемпіонатах світу. 

 Після травми 1973 р. завершив кар’єру футболіста, став працювати одним з 

помічників Валерія Лобановського (який щойно очолив «Динамо»). Відтоді Анатолій 

Кирилович протягом майже 30-ти років (1974-2006 рр; з перервами) - у тренерському 

штабі київського «Динамо» - і як асистинет основного наставника, і як головний 

тренер (в різний час). Заслужений тренер України (1976). Коли В. Лобановський 

поїхав працювати до Кувейту, п. Анатолій став (з вересня 1990 р.) головним тренером 

«Динамо», яке під його орудою здобуло 1990 р. чемпіонство у першості СРСР. 

Анатолій Пузач - чемпіон України 1993 р. в якості головного тренера.  

 До слова, за наставництва Анатолія Кириловича київське «Динамо» – і що 

символічно – у Львові (21 червня 1992 р.) грало у фіналі чемпіонату з «Таврією» 

(Симферополь) за 1-й національний футбольний титул в історії незалежної України.  

 Анатолій Пузач помер 19 березня 2006 р. після тривалої хвороби.  
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