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Падобны ваенны лёс і ў ветрынскіх хлопцаў пакалення 80-х Уладзіміра Ягорава і 
Сяргея Тоўсцікава, якім давялося вельмі далёка ад родных мясцін па загаду Радзімы 
выконваць воінскі абавязак у Афганістане. I выканалі яны свой абавязак як рабілі гэта іх 
дзеды і бацькі ў першай сусветнай і ВАВ. 

Нарадзіўся 8 чэрвеня 1960 года ў г.п. Ветрына ў сям'і ваеннаслужачага. Бацька яго Ягор 

Ягоравіч – удзельнік ВАВ, танкіст 350-га гвардзейскага палка ў складзе Першага Прыбалтыйскага 

фронту, таго, што вызваляў Полаччыну, кавалер ордэна «Славы» III ступені, ордэна «Айчыннай 

вайны» II ступені і шэрагу медалёў, у тым ліку «За ўзяцце Кенігсберга». 

Гвардыі старшына Ягор Ягоравіч, механік-вадзіцель грозных ракетных установак, 

сустракаўся з вучнямі Ветрынскай школы, у якой да 1973 г. вучыўся яго сын Уладзімір. Настаўніца 

70-х Л. Васева, цяперашні дырэктар школы, добра памятае Уладзіміра, актыўнага піянера і 

выдатніка вучобы. Надоўга запомніла яна, як напэўна, і дзеці, сустрэчу піянераў атрада імя Героя 

Савецкага Саюза Аляксандра Касмадзям'янскага з бацькам Уладзіміра – старшыной Ягоравым, які 

служыў разам з Касмадзям'янскім. 

3 пераездам бацькоў у Наваполацк Уладзімір Ягораў вучыўся ў школе № 6, дзе сёння яго 

музей. 

Уладзімір выбраў прафесію бацькі – прафесію абаронцы Айчыны. 

Пасля заканчэння ПТВ № 28 паўгода вучыўся ў Віцебскім аэраклубе, а потым паспяхова 

датэрмінова скончыў у 1981г. Сызранскае Вышэйшае ваеннае авіацыйнае вучылішча лётчыкаў. 

Яго эскадрылля з Германіі, дзе праходзіў службу, была перакінута ў Грузію, дзе ва ўмовах 

мясцовасці падобнай Афганістану паўгода ішла баявая вучоба. 

1985 год. Афганістан. Кабул. Баявыя вылеты, заданні, заданні. 

Маці Уладзіміра, Вольга Міхайлаўна, паказала фота, што даслаў тады сын, і не стрымала 

слёз, калі і ў гэты раз паказвала, як змяніўся за некалькі месяцаў яе сын, як ён пахудзеў. 

Восень 1986 г. была вельмі цяжкай  для бацькоў Уладзіміра Ягорава: больш месяца няма 

пісьмаў, чорныя думкі адганялі сон. I вось прыезд сына. Аказваецца – выконваў важнае заданне на 

мяжы з Пакістанам, за што атрымаў ордэн Чырвонага Сцяга. 

Пасля нядоўгага адпачынку ў канцы верасня 86 года капітан Ягораў, як аказалася, апошні 



раз пакідаў родны дом. 

Сэрца маці, напэўна, гэта адчувала, бо, як успамінае Вольга Міхайлаўна, на гэты раз вельмі 

цяжкім было развітанне з сынам... 

19 кастрычніка 1986 г. капітан Уладзімір Ягоравіч Ягораў загінуў. Як гэта здарылася, цяпер 

вядома са слоў саслужыўцаў Уладзіміра і яго камандзіра. 

Месцы скаплення нашых войскаў абаранялі баявыя верталёты. Ракетай быў падбіты 

верталёт Уладзіміра. Каманда з зямлі: «Пакінуць машыну!» Капітан Ягораў загадаў пакінуць борт 

аператару і сам хацеў адвесці баявую машыну, якая яшчэ падпарадкоўвалася яму, ад горада. 

Як гаварыў маці камандзір Селязнёў, усяго нейкіх дзвюх секунд не хапіла, вельмі вялікі быў 

крэн верталёта, калі Уладзімір пакідаў верталёт... 

Гэта быў скачок у бессмяротнасць. 

Пахавалі адважнага лётчыка 30 кастрычніка. Яшчэ адну ўзнагароду – ордэн «Чырвонай 

Зоркі», цяпер ужо пасмяротна, уручылі бацькам пазней. 

Усяго праз 4 гады памёр і бацька Уладзіміра. 

Педагагічны калектыў Ветрынскай СШ ганарыцца, што тут вучыўся гэты мужны, адважны 

чалавек. 

Выказваем Вам, паважаная Вольга Міхайлаўна, вялікую падзяку за выхаванне сына – 

дастойнага грамадзяніна Радзімы і жадаем Вам добрага здароўя, а дачцэ Уладзіміра – Вікторыі 

паспяхова закончыць у гэтым годзе 11 клас. 

Паважаныя ветэраны Вялікай Айчыннай і воіны-афганцы, са святам вас, моцнага 
здароўя ўсім вам, землякі. 

 

В. Карасеў, ветэран Узброеных Сіл,  
маёр у адстаўцы, настаўнік гісторыі Ветрынскай СШ імя Дз. В. Цябута 

 


