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Щоб зробити репортаж про військову шкоду невійськовій інфраструктурі, двоє
журналістів перебували в Охтирці разом із місцевими силами безпеки. Через
артилерійський обстріл двоє журналістів вирішили якнайшвидше залишити місце
проведення дослідження. Їхній автомобіль можна було розпізнати як автомобіль преси.
Вони зупинилися поза зоною артилерійської дальності. Відразу ж за ними зупинився
інший автомобіль. Звідти вийшов чоловік і відкрив вогонь, уціливши в обох журналістів
через задню частину машини. Водій отримав легкі травми, пасажир – тяжкі, з великою
втратою крові. Незважаючи на те, що автомобіль був пошкоджений, все ж таки тимчасово
був придатний для руху. Відразу ж поранені журналісти виїхали із зони ураження
стрільця на максимальній швидкості. Після припинення обстрілу вони знову зупинилися
та провели тимчасову обробку ран. Незабаром до них приєдналися двоє українських
солдатів. Тимчасово їм завадили надавати допомогу четверо інших українських бійців, які
підійшли на місце події, поки побоювання (підозри) щодо журналістів не розвіялись.
Потім поранених доправили до місцевої лікарні.
https://edition.cnn.com/videos/world/2022/03/15/stefan-weichert-journalist-shot-in-russianattack-ukraine-nd-vpx.cnn
Оцінка
Рішення негайно вжити заходів щодо ухилення, коли почався артилерійський обстріл, і
зупинитися поза небезпечною зоною, щоб узгодити подальший курс дій, є правильним.
Потім був скоєний несподіваний та цілеспрямований напад на двох журналістів, які
перебували в автомобілі. Кулі безперешкодно пробили автомобіль. Негайна втеча від
нової небезпеки була здійснена швидко та ефективно. Вдалося встановити достатню
відстань від нападника і атака завершилася. Швидке встановлення зв'язку з місцевими
силами безпеки свідчить про хорошу взаємодію та визнання журналістів на місцях. Після
нетривалих ускладнень було проведено швидку евакуацію з прифронтової зони до
госпіталю.
Висновок
У складній ситуації артилерійської атаки неможливо захиститись від такого раптового
нападу. Єдине, що тут можна зробити, - це мінімізувати наслідки для власного життя і
життя членів команди. Саме це й сталося тут. У цій ситуації вражає те, що напад стався

без будь-якого визнаного призначення конфлікту, тобто. поза захистом "громадянського
населення". Мотив нападника неможливо визначити.
Рекомендації
1. Райони артилерійських цілей завжди слід залишати якнайшвидше. Там, куди
попадає один снаряд, зазвичай випускають інші.
2. Важливим є тісний зв'язок та консультації з силами, відповідальними за регіон. Це
дозволяє надавати допомогу швидше та без проблем.
3. перев'язувальний матеріал для негайного гемостазу має бути під рукою, щоб
мінімізувати небезпечну для життя крововтрату.
Пропозиція: 1x Emergency Bandage™ T3, 1x Emergency Bandage, 1x Combat
Application Tourniquet®, джгут носиться на зовнішній стороні жилета напоготові.
Загальні відомості:
Достовірні джерела щодо тактичної ситуації в Україні:
Understandingwar.org (англ., щоденне оновлення, *великий обсяг тексту, дуже точна,
*неточна карта)
Militaryland.net (англ., щоденне оновлення, приблизний огляд у тексті, * дуже точні карти
* кожного регіону)
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