Наші хлопці вистояли, не витримав бетон
242 дні героїчної оборони Донецького аеропорту (АТО)
(20 січня – День пам’яті захисників Донецького аеропорту)
На століття пам’ять
про цей подвиг житиме в
серцях українців і на
ньому виховуватимуться
покоління
захисників
України
Легендарна оборона
Донецького
аеропорту
українськими
військовослужбовцями, що тривала
242 дні ( з 26 травня 2014
року по 22 січня 2015 року)
безперечно,
стала
славетною
сторінкою
української військової історії. Адже оборона ДАПу тривала лише на тиждень
менше, ніж героїчна оборона Севастополя від нацистських загарбників під час
Другої світової війни, і значно довше за оборону Брестської фортеці. Із
задубілими від холоду і бруду пальцями, засмальцьовані і виснажені, з пекучими
ранами... хлопці стояли і не відступили... Своїм героїзмом, своєю кров'ю вони
написали ще одну славну сторінку історії ствердження Української Держави…
Оборонці Донецького аеропорту віднині й навіки стали символом
незламності духу захисників України.
За стійкість українських захисників Донецького аеропорту назвали
«кіборгами», а форпост (укріплений пункт) українських кіборгів став символом
мужності.
В аеропорту та прилеглому селищі Піски воювали спецпризначенці 3-го
окремого полку, бійці 79-ї, 80-ї, 81-ї,95-ї окремих аеромобільних та 93-ї окремої
механізованої бригад, 57-ї окремої мотопіхотної бригади, 90-го окремого
аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів, бійці полку
Дніпро-1, Добровольчого українського корпусу (ДУК) та багато інших.
Рівно три роки тому, 21 січня 2015 року, було прийнято рішення про
відведення українських військових з території Донецького аеропорту.
…Усе розпочалося близько 3-ї години ночі на 26 травня 2014 року, коли на
територію аеропорту вдерлися близько 80-и добре озброєних бойовиків так званої
«ДНР», які висунули вимоги щодо виведення українських військових, що на той
час охороняли внутрішній периметр ДАПу.
Близько 7-ї ранку до терористів прибуло підкріплення — переважно з
«кадировців». Через наявність у терміналі аеропорту цивільного населення
українські військові змушені були відступити в розташований поблизу старий
термінал та розпочали підготовку до бою. Державна авіаційна служба України в
цей час заборонила польоти до Донецька. А на летовище аеропорту висадився

десант українських військових, які витіснили бойовиків з низки будівель
аеропорту, зайняли периметр і диспетчерські вежі.
Перший постріл безпосередньо в новому терміналі аеропорту був зроблений
українським снайпером по бойовику, який намагався підбити з ПЗРК винищувач
ЗС України. Тоді приблизно об 11-й годині ранку один із «кадировських»
терористів на даху нового термінала аеропорту навів зенітно-ракетний комплекс
«Ігла» на український винищувач МіГ-29, який пролітав на малій висоті. Це
помітив снайпер 3-го полку спеціального призначення, який доповів обстановку
командуванню і отримав дозвіл відкрити вогонь на ураження. З точного пострілу
снайпера і почався бій за аеропорт.
Після цього українська сторона висунула терористам ультиматум залишити
його до 13-ї години дня. Але цього не сталося — і операція зі звільнення
стратегічного об’єкта вступила в активну фазу. Перший бій тривав лічені години.
Після атаки українських військових терористи зазнали чималих втрат і відступили.
А сам аеропорт практично відразу став «найгарячішою» точкою на карті АТО.
Спроби штурму донецького аеропорту терористами відтоді були
регулярними, проте українські військові успішно їх відбивали. Тоді й народилася
легенда про «кіборгів». І першими українських бійців так почали називати саме
бойовики за надлюдську стійкість в обороні.
Фінальна фаза протистояння в аеропорту розпочалася 13 січня 2015 року.
Після масованих артилерійських та танкових обстрілів з боку терористів
завалилася диспетчерська вежа аеропорту, яка в народі стала символом його
оборони. Того ж дня бойовики висунули «кіборгам» ультиматум — або залишити
аеропорт, або загинути. Військові
вибрали бій, і відтоді зіткнення в
аеропорту вже не вщухали.
19 січня бойовики підірвали
другий поверх нового термінала, а в
ніч на 22 січня, скориставшись
коротким перемир’ям для вивезення
вбитих та поранених, бойовики тихцем
замінували будівлю й зруйнували її
остаточно. Від неї залишився тільки
каркас, тож обороняти було більше
нічого. Зруйновані стіни летовища
накрили своїх останніх захисників.
Тільки тоді українські військові
відійшли до інших будівель аеропорту
та навколишніх населених пунктів, де
продовжували утримувати позиції…
21 січня 2015 року було
прийнято
рішення
відвести
українських військовослужбовців з
нового терміналу – цей об’єкт був
повністю
зруйнований
і
не
придатний для оборони.

За офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинули понад 200
військових (тільки з 18-21 січня 2015 року внаслідок підриву терміналу ДАП
загинуло 58 захисників-«кіборгів».)
Багатьох із них було відзначено державними нагородами, деяких –
посмертно.
Любимо та пам'ятаємо героїв! Миру та спокою душам наших полеглих
воїнів… Ми не маємо права їх забути – ні тих, хто залишилися живими, ні
тих, хто пішли в інший світ. Бо герої не вмирають, допоки їх пам’ятають.
Серед захисників Донецького аеропорту були і наші земляки, які героїчно
тримали оборону з вражаючою мужністю й відвагою. Їхній подвиг карбується в
літописах української бойової слави.
Про бої в Донецькому аеропорту та про його захисників створено
повнометражний документальний фільм «Добровольці Божої Чоти» та
повнометражний художній фільм «Кіборги. Герої не вмирають» – режисера Ахтема
Сеїтаблаєва за сценарієм Наталії Ворожбит.
Кінострічка є одним з переможців 8-го конкурсного відбору Держкіно та
отримала державну фінансову підтримку на 50 % собівартості — майже 24
мільйони гривень. Загальна вартість кінофільму оцінюється в майже 48 мільйонів
гривень. Прем'єра кінокартини в Україні відбулась 6 грудня 2017 року — в День
Збройних сил України.

Заслуговує на увагу!
Лойко С. Аеропорт [Текст]: роман.
Головна книга про війну, якої не мало бути, і
про героїв, які хотіли жити, але вмирали / С.
Лойко .– Київ: Брайт Стар Паблішинг, 2016. –
376 с.– (у нов. доп. ред.).
Сергій Лойко – кореспондент і фотограф Los
Angeles Times, який спеціалізується на війнах і
збройних конфліктах. Висвітлював військові дії в
Нагірному Карабаху, Чечні, Грузії,Афганістані,
Іраку.
Українську революцію й подальшу війну
Сергій Лойко описував практично без перерви з першого дня – з 30 листопада 2013
р. по лютий 2015 р.
У 2015 р. за збірку на війні в Україні Сергій Лойко був удостоєний однієї з
найвищих нагород в американській журналістиці – «За хоробрість, достовірність,
оригінальність, глибину та виразність описаного».
Сергій був єдиним іноземним кореспондентом, який побував у Донецькому
аеропорту й провів там чотири повних дні з кіборгами.
Дія роману починається в Аеропорту й розгортається щохвилинно протягом
останніх п’яти днів понад 240-денної його облоги.
Маленький український гарнізон Аеропорту денно й нощно відбиває атаки
супротивника, який значно переважає його у живій силі й техніці. Але тут, у цьому

зруйнованому до підвалин Аеропорту, підступні й жорстокі вороги зіштовхуються
з чимось неочікуваним і неймовірним. Із кіборгами. Вороги самі так назвали
захисників Аеропорту за їхню нелюдську живучість та впертість приречених…
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