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Близько 3-ї години ночі на 26 травня 2014 року,

коли на територію аеропорту вдерлися близько 80-

ти добре озброєних бойовиків так званої «ДНР»,

які висунули вимоги щодо виведення українських

військових, що на той час охороняли внутрішній

периметр ДАПу.

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.



Бої за аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 

січня 2015 року і закінчились після повної руйнації

старого та нового терміналів аеропорту. В обороні

аеропорту також брали участь волонтери і медики.

Скориставшись черговим "перемир'ям" росіяни

замінували і підірвали опори останнього терміналу, 

знищивши його остаточно. За час оборони аеропорту

десятки тонн градів, снарядів важкої артилерії і 

російських боєприпасів летіло на цей об'єкт майже

кожен день. Як правило через голови мирних

донеччан, адже терористи, за бажанням свого лідера, 

стояли за їх спинами. "Люди витримали — не 

витримав бетон", — так про цю подію розповідають

українські захисники.



За стійкість і незламність українських

захисників назвали "кіборгами". Вони 

стали символом мужності та відданості

ідеалам вільної та незалежної України.

У Донецькому аеропорту та селищі

Піски протягом цього періоду воювали

спецпризначенці 3-го окремого полку, 

бійці 79, 80, 81, 95 окремих

аеромобільних та 93 окремої

механізованої бригад, 57 окремої

мотопіхотної бригади, 90-го окремого

аеромобільного та 74-го окремого

розвідувального батальйонів, бійці

полку "Дніпро-1", Добровольчого

українського корпусу (ДУК) та інші.



У період з 18 до 21 січня 2015 року 

внаслідок підриву окупантами терміналу

ДАП загинуло 58 кіборгів, тож 21 січня

було прийнято рішення відвести

українських військовослужбовців з нового 

терміналу, який був повністю зруйнований

і не придатний для оборони.

Захищаючи Донецький аеропорт, загинули

понад 200 українських захисників, 

поранено понад 500. Багатьох із них 

відзначено державними нагородами, 

деяких — посмертно. За час оборони 

аеропорту, з травня 2014 року по січень

2015 року, в його захисті по ротації взяли 

участь понад 2,500 військових і 

добровольців.






