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 У  лютому  2022  року  у  місті  Тростянець  було  створено  добровольче 
 формування  територіальної  громади  з  представників  підконтрольних  меру 
 Юрію  Бові  організацій,  та  ним  використовуючи  своє  службове  положення 
 призначено  самого  себе  командиром  цього  “загону”.  Як  зазначив  сам  міський 
 голова(сюжет  ТРК  Тростянець  під  назвою  “В  Тростянецькій  громаді  створено 
 добровольче  формування  Територіальної  оборони”,  з  6хв.50сек.  у  відеозаписі 
 “Новини тижня 18.02.2022”), у випадку військової загрози вони мали,- 
 ”...Своєчасно  реагувати  та  вживати  необхідних  заходів  для  оборони  території  та 
 захисту  населення  на  визначеній  місцевості,  до  моменту  розгортання  в  межах 
 такої  території  угруповань  військ,  сил  або  угруповань  об'єднаних  сил 
 призначених  для  ведення  воєнних  бойових  дій  з  відсічі  збройної  агресії  проти 
 України 
 …Брати  участь  у  захисті  населення,  території,  навколишнього  природного 
 середовища  та  майна  від  надзвичайних  ситуацій,  ліквідації  наслідків  воєнних 
 або бойових дій 
 …Брати  участь  у  забезпеченні  умов  для  безпечного  функціонування  органів 
 державної  влади,  інших  державних  органів,  органів  місцевого  самоврядування 
 та  військового  управління,  брати  участь  у  охороні  та  обороні  важливих  обєктів  і 
 комунікацій, інших критично важливих об'єктів інфраструктури 
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 …Брати  участь  у  забезпеченні  умов  для  стратегічного  оперативного 
 розгортання військ, сил або їхнього перегрупування 
 …Брати  участь  у  забезпеченні  заходів  громадської  безпеки  і  порядку  разом  з 
 національною поліцією 
 …Брати  участь  у  боротьбі  з  диверсійно-розвідувальними  силами  ,  іншими 
 збройними  формуваннями  агресора…наша  задача  разом  з  силами  тероборони, 
 які в Охтиркі находяться, кордініровать свої дєйствія”. 

 Таким  чином  міський  голова  та  добровольці,  що  вступали  до  лав  формування 
 чітко  розуміли  цілі  та  задачі,  що  ставляться  перед  ними,  жодна  з  яких  у 
 результаті  не  виконувалася.  Також  збираючи  кошти  з  представників  бізнесу 
 (сюжет  ТРК  Тростянець  “Тростянецька  влада  та  представники  бізнесу 
 об’єднуються  для  посилення  територіальної  оборони  громади”з  13хв.40сек.  у 
 відеозаписі  “Новини  тижня  18.02.2022”)  зазначалося,  що  у  місті  немає 
 військової  частини,  тож  у  випадку  військового  нападу  слід  сподіватися  на  власні 
 сили, на сили добровольчого загону. 

 Під  час  урочистостей  на  “День  Єднання”(з  17хв.40сек.  у  відеозаписі  “Новини 
 тижня  18.02.2022”)  16  лютого  2022  року  у  ході  святкування,  після  детального 
 інформування  про  стан  справ  на  кордоні  ,  та  потенційну  можливість  вторгнення 
 (з  28хв.40  сек  у  відеозаписі  “Новини  тижня  18.02.2022”  )  було  складено 
 присягу,-”Присягаю  Українському  народові  обороняти  Україну,  захищати  її 
 суверенітет  та  територіальну  цілісність,  дбати  про  безпеку  жителів  моєї 
 територіальної  громади,  сумлінно  і  чесно  виконувати  обов'язки  добровольця 
 територіальної  громади,  неухильно  додержуватись  Конституції  України  та 
 Законів України, присягаю ніколи не зрадити Український Народ”. 

 У  подальшому  під  час  військового  вторгнення  з  боку  російської  федерації,  яке 
 розпочалось  24.02.2022  міський  голова  Юрій  Бова,  та  усі  члени  зазначеного 
 добровольчого  формування,  серед  яких  син  міського  голови  Руслан  Бова,  який 
 заявляв,-“Ми  готові  дати  відсіч  і  ми  на  своїй  території,  на  своїй  землі  будемо 
 стояти до кінця” фактично порушили  присягу та здійснили державну зраду. 

 Так  з  самого  початку  добровольчий  підрозділ  створювався  міським  головою  з 
 метою  вимивання  та  освоєння  коштів  з  місцевого  бюджету  та  коштів  зібраних  з 
 підприємців,  не  маючи  на  меті  фактичне  виконання  цілей  поставлених  перед 
 даним  формуванням.  До  членства  у  формуванні  були  залучені  люди,  які  навіть 
 потенційно  не  могли  приймати  участь  обороні  нашої  держави.  Таким  чином  до 
 створення  добровольчого  формування  підійшли  формально,  не  маючи  на  меті 
 виконання  безпосередніх  функцій  та  обов'язків,  але  прозвітували  про  його 
 створення  та  значну  кількість  добровольців.  Міський  голова  Юрій  Бова 
 розуміючи  тяжкі  наслідки  своїх  діянь  по  підриву  обороноздатності  та  бажаючи  їх 
 настання свідомо вводив в оману вище та військове  керівництво. 

 Пізніше  на  початку  російського  вторгнення  міським  головою  за  власної 
 ініціативи  було  розпущено  частину  добровольців  (з  13хв.35сек  у  сюжеті  Трк 
 “Тростянець” “Тростянець в окупації. Міфи та реальність (Частина 1)”). 



 Ці  та  інші  дії  виправдовуються  Юрієм  Бовою  відсутністю  зброї  та 
 неможливістю  її  отримання.  В  той  же  час  ним  наказано  укріпити  будівлю  міської 
 ради  ,  мішками  з  піском  та  іншими  засобами,  при  цьому  не  маючи  наміру  її 
 обороняти.  У  подальшому  укріплена  будівля  використовувалась  окупантами  як 
 штаб, фактично підготований для них у відповідності до наказу міського голови. 

 У  той  же  час  заступником  голови  Охтирської  районної  ради  Ю.Д. 
 Слабоспицькми  та  заступником  голови  Охтирської  районної  державної 
 адміністрації  О.М.  Пановим,  що  прибули  зі  зброєю  до  м.  Тростянець  з 
 м.Охтирка  було  проінформовано  Ю.А  Бову  та  його  заступника  В.А.  Злепко  і 
 інших  присутніх  про  можливість  отримання  зброї  ,  у  військовій  частині  у 
 м.Охтирка.  Більше  того  районним  керівництвом  скоординовані  дії  міської  влади 
 з  військовими  ,  необхідні  для  отримання  зброї,  не  за  принципом  “одиницю  в 
 руки”,  а  відвантаження  необхідної  кількості  за  затвердженим  списком,  та 
 попередньо  погоджено  можливий  час  отримання,  задля  запобігання  скупченню 
 людей  на  території  військової  частини.  Натомість  при  повторній  зустрічі  В.А. 
 Злепко  відмовився  від  отримання  зброї  у  м.Охтирка  ,  мотивуючи  це  забороною 
 свого  безпосереднього  керівника  Ю.А.  Бови.  Надалі  Бова  відправляє  частину 
 людей  до  м.  Суми  в  артилерійське  училище,  за  його  словами,  маючи 
 попередню  домовленість  з  головою  Сумської  обласної  державної  адміністрації 
 Дмитром  Живицьким.  Як  відомо  зброю  там  вони  не  отримали.  Тоді  Бова  та  інші 
 відправляються  до  м.Лебедин,  начебто  для  отримання  зброї  там.  Прибувши  до 
 м.  Лебедин  Бова  залишив  частину  добровольців  у  будівлі  міської  ради  та 
 пізніше  наказав  їм  розходитись  по  домівках,  не  отримавши  зброю.  Таким  чином 
 розуміючи  можливість  отримання  зброї  у  м.Охтирка  та  наявність  попередніх 
 домовленостей  організованих  районною  владою,  Юрій  Бова  відправляє  з  міста 
 усіх  потенційних  захисників,  не  маючи  жодних  гарантій  отримання  зброї  у 
 м.Суми  або  м.Лебедин.  Тростянець  входить  до  Охтирського  району  ,  а 
 м.Охтирка  знаходиться  у  20км.,  в  той  же  час  м.Суми  та  м.Лебедин  є  частиною 
 сусіднього  району  та  відстань  до  них  є  значно  більшою,  близько  60  та  40 
 кілометрів.  Усвідомлюючи  шкоду  від  свої  дій  Ю.А.  Бова  свідомо  розпустив 
 частину  добровольців,  спонукаючи  їх  до  порушення  присяги  ,  а  іншу  відправив 
 за  завідомо  примарними  цілями,  ігноруючи  чітко  встановленні  домовленності  та 
 можливості,  а  свою  втечу  єдиним  вільним  на  той  час  шляхом,  мотивував 
 намаганням  отримання  зброї  у  м.Лебедин.  В  подальшому  надходили  відомості 
 про  затримання  Ю.А.Бови  у  м.Миргород  та  примусове  повернення  до  Сумської 
 області, що потребують додаткової перевірки. 

 Таким  чином,  завдяки  діям  міського  голови  Юрія  Бови  місто  було  здано  без 
 жодного  пострілу  а  сам  він  утік  ,  та  самоусунувся  від  виконання  своїх 
 зобов'язань  ,  що  у  результаті  призвело  до  повної  окупації  та  надзвичайно 
 тяжких наслідків для населення. 

 У  той  час  коли  люди  звертались  ,  з  проханням  вимкнути  вуличне  освітлення  з 
 метою  світломаскування  та  пересування  вулицями,  яке  дистанційно  керується 
 міською  владою,  посадовці  міської  ради,  наприклад  Світлана  Міняйло, 
 відповідали,  що  причин  для  цього  немає.  В  той  же  час  коли  ,  27.02.2022  війська 



 окупантів  покинули  місто,  а  ми  вночі  протидіяли  мародерам  на  площі  перед 
 залізничним  вокзалом  ,  усе  освітлення  було  вимкнено.  Також  вуличне 
 освітлення  повністю  вимикалось  під  час  проходження  російських  колон  ,  що  не 
 давало  можливість  їх  порахувати  та  ідентифікувати  яка  саме  техніка  рухається 
 містом. 

 Одним  із  співробітників  міської  ради  під  час  окупації  м.Тростянець  Д.М. 
 Сорокою  голові  охтирської  районної  ради  С.Б.Кірічко  було  повідомлено  про 
 можливість  отримання  зброї  у  м.Охтирка  за  попередньою  домовленістю,  та 
 необхідність  сприяння  у  потраплянні  до  м.Охтирка.  Міст  у  Климентовому  було 
 уже  підірвано,  але  існував  відомий  нам  маршрут,  яким  можливо  було  дістатись. 
 У  результаті,  багато  годинної  операції  до  якої  було  залучено  понад  10-ть 
 чоловік,  Д.М.  Сорока  повернувся  з  ящиком  набоїв  7,62х54  та  десятьма 
 гранатами  “РГО”  і  без  жодної  одиниці  стрілецької  зброї.  Таким  чином  задіяні 
 зусилля  і  ризик  ,  жодним  чином  не  виправдовують  досягнутий  результат, 
 особливо  враховуючи,  що  патрони  данного  калібру,  викрадені  з  ворожої  техніки, 
 заправлені  у  кулеметні  стрічки,  знаходились  у  м.Тростянець  у  аналогічній 
 кількості.  Наступного  ж  дня  переправу  було  обстріляно,  а  в  її  напрямку 
 висунулась  колона  з  декількох  тентованих  вантажівок  та  легкового  автомобіля, 
 що  дає  можливість  пропускати  розголошення  інформації,  яка  надходила  до 
 міського  голови  ,  та  знову  ж  таки  невиправдане  нараження  підлеглих  та  тих,  хто 
 їм сприяв на небезпеку. 

 Під  час  окупації  Юрій  Бова  та  його  заступник  В.А.  Злепко  погрожували 
 волонтерам,  що  залишились  в  місті  та  намагались  забезпечити  потреби 
 населення,  розправою  за  допомогою  підконтрольних  їм  працівників  СБУ. 
 Водночас  ними  було  організовано  забезпечення  свої  співробітників,  їх  сімей,  та 
 наближених  до  кола  спілкування  міського  голови  усім  необхідним.  Своїми  діями, 
 та  сприянням  створенню  гуманітарної  катастрофи  у  місті  вони  допомагали 
 оккупантам,  підштовхуючи  місцеве  населення  до  вимушеної  взаємодії,  та 
 створення  необхідної  “картинки”  для  пропагандистської  роботи 
 загарбників(наприклад  окупанти  розгортали  польові  кухні  ,  біля  закладу 
 “Малібу”). 

 Під  час  окупації,  на  території  відділу  освіти  знаходились  технічно  справні  та 
 повністю  заправлені  шкільні  автобуси,  які  не  були  надані  для  вивезення 
 населення  через  “зелені  коридори”.  Одночасно  з  тим  виголошувались 
 звинувачення  до  обласного  керівництва  стосовно  ненадання  автобусів  для 
 евакуації  населення.  Таким  чином  міський  голова  сприяв  створенню 
 гуманітарної  катастрофи,  та  наносив  шкоду  найбільш  незахищеним  верствам 
 населення,  що  не  мали  власного  автотранспорту,  та  не  могли  покинути  місто, 
 залишаючи людей у якості живого щита для окупантів. 

 Також  за  безпосередньої  участі  міського  голови  та  його  оточення 
 здійснювались  завідомо  неправдиві  повідомлення  про  вчинення  ,  злочинів  та 
 співпрацю з окупантами , з метою розправи з політичними опонентами. 



 Після  звільнення  м.Тростянець  представники  “Бовиної  оборони”  жодним 
 чином  не  сприяли  підвищенню  обороноздатності,  влаштовують  ДТП  у  стані 
 алкогольного  сп'яніння,  погрожують  мешканцям  міста  фізичною  розправою,  про 
 що  повідомлялось  раніше  в  окремому  зверненні,  не  несуть  функції  з 
 підтримання  правопорядку  ,  а  лише  охороняють  склади  з  гуманітарною 
 допомогою,  яку  Ю.А.Бова  чомусь  накопичує,  замість  роздачі  населенню  міста, 
 та частина якої в результаті псується. 

 Таким  чином  викладені  обставини  свідчать,  про  здійснення  державної 
 зради  міським  головою  м.Тростянець  Юрієм  Бовою,  та  його  найближчим 
 оточенням,  умисне  зниження  обороноздатності,  та  інші  дії  спрямовані  на 
 пособництво окупантам та причетність до інших злочинів. 

 Прошу: 
 Внести  відомості  до  єдиного  реєстру  досудових  розслідувань,  та  невідкладно 

 розпочати  досудове  розслідування,  грунтовно  дослідивши  всі  викладені 
 обставини  та  факти.  У  зв'язку  з  вище  наведеними  обставинами  оголосити 
 Ю.А.Бові  та  встановленим  причетним  підозру  у  здійсненні  злочинів 
 передбачених  відповідними  статтями  кримінального  кодексу  України,  та  обрати 
 запобіжний  захід,  що  унеможливлює  протидію  неупередженому  слідству  та 
 ухилення від передбаченої діючим законодавством відповідальності. 

 Відсторонити  Юрія  Бову  від  займаної  посади  та  порушити  питання  за 
 погодженням  з  Генеральним  штабом  Збройних  Сил  України  про  утворення 
 військової адміністрації населеного пункту (міста Тростянець) 

 Копії відповідей прошу надіслати на адресу електронної пошти 
 valeriy.partala@gmail.com 

 Посилання на відеозаписи 
 https://youtu.be/qdiG-ScOk3g 
 https://youtu.be/gnIhZOuCSLA 

 02.07.2022  В.І. Партала 
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