Президент футбольного клубу «Буковина» залишився на своїй посаді
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Наприкінці минулого року Сергій Гринюк на підсумковій прес-конференції зробив заяву
про відставку тренерського штабу, та про фінансові складності команди, у зв’язку з чим
він теж заявив про свою можливу відставку, проте прийняв рішення залишитись в
структурі клубу
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Сергій Гринюк Президент футбольного клубу «Буковина» : «Я заявляв перед новим
роком, самому утримати цей клуб нереально. В принципі всі згодні, що клуб повинен
представляти, він має бути, він представляє область, місто, під ним йде дуже багато
дитячих команд, це ціла структура, цілий комплекс. Я не маю, що сказати це по суті
кажучи це все теоретично, а конкретики і виділених коштів немає. Як приклад у інших
областях у інших регіонах, то й же «Тепловик» у Івано-Франківську, у них прийняли
рішення і в січні місяці два мільйони виділила міська рада і мільйон виділила облрада».
За словами президента « Буковини», ситуацію в команді можна назвати критичною,
адже під час зимнього міжсезоння клуб покинули тренерський штаб, на чолі з Сергієм
Шищенком та 10 гравців.
«Ситуація у нас дійсно критична, всі знають багато футболістів пішли, пішов тренерський
штаб. Ми вже ведемо перемовини, забіжу наперед,є виконуючий обов’язки Олег Ратій.
Але офіційно ми ще не підписали контракт, адже ми хочемо до кінця знати на чому ми
стоїмо».
Олег Ратій раніше працював у клубах Прем’єр-ліги та протягом останніх трьох був
асистентом Сергія Ковальця у молодіжній збірній України.
«Що саме той стиль і той напрямок який ми вибрали, не тільки стиль гри, а й напрямок
навчання у дитячій футбольній школі, щоб якась тактика й стратегія одна була. І тому
підшукували такого тренера, і Шищенко радив і коли говорили з Ратієм , він як раз у
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цьому напрямку вже працює».
Також Сергій Гринюк акцентує увагу на те, що кошти які будуть надані органами
місцевого самоврядування направлені на підтримку саме структури клубу, а не першої
команди.
«Зарплати і преміальні фінансуються зі сторони спонсорів, зі сторони меценатів, з моєї
сторони. А ці витрати йдуть на змагання, йдуть на утримання полів, на утримання
стадіону, газону, ми зробили дуже багато з полем, ті же тренувальні поля на яких не
тільки ми займаємось, а й інші команди. Так само це все входить у комплексі у ці
витрати».
Перший матч після зимової перерви «Буковина» проведе вдома проти «Авангарду».
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