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ГОРКІЯ БУДНІ МІННАЙ ВАЙНЫ 
 

Уладзімір ГАНЧАРОЎ праходзіў службу ў Афганістане з 21 жніўня 1985-га па 13 жніўня 1987 года. 
Быў начальнікам інжынернай службы. Узнагароджаны двума ордэнамі Чырвонай Зоркі і медалём «За 
адвагу». 

Ён адзін з тых, каму давялося служыць за тысячы кіламетраў ад роднага дома, у далёкім 
Афганістане. Мужчына прывык годна выконваць службовыя абавязкі і з’яўляцца прыкладам для моладзі. На 
такіх людзей, як Уладзімір Уладзіміравіч, заўсёды можна абаперціся і быць упэўненым, што яны не 
падвядуць. Бо іх загартавала вайна ў далёкім Афганістане. 

Уладзімір нарадзіўся ў вёсцы Лужасна, якая знаходзіцца непадалёк ад Віцебска. Скончыў у 1972 
годзе Калінінградскае вышэйшае інжынернае вучылішча і выйшаў адтуль «сапёрам», калі казаць 
зразумелай мовай. Галоўнай задачай такіх спецыялістаў з’яўляецца ачышчэнне мясцовасці ад 
выбухованебяспечных прадметаў. 

– Сапёр памыляецца адзін раз. Так кажуць, бо гэтая воінская прафесія заўсёды лічылася 
адной з самых небяспечных... – кажу свайму суразмоўцу. 

– Не, двойчы. Другі раз, калі жэніцца, – смяецца Уладзімір Уладзіміравіч. 
Уладзімір Ганчароў – кадравы ваенны Савецкй арміі. Напачатку кар’еры з 1972 па 1977 год 

праходзіў службу ў 1-й Маскоўскай гвардзейскай дывізіі, якая дыслакавалася ў Калінінградзе. 
«Не парушаць, умець і выконваць» – на такіх прынцыпах будаваў сваю службу і вучыў іншых 

Уладзімір Ганчароў. Саслужыўцы і навабранцы лічылі яго строгім, але справядлівым. А ў сапёрных войсках 
па-іншаму і нельга – надзвычай вялікая адказнасць за тых, хто побач. Трэба навучыць маладых байцоў 
зняць чужыя міны, паставіць свае, каб іх было цяжка зняць іншым. 

У галаве сапёра «захоўваецца» цэлы каталог боепрыпасаў. Ён павінен умець з паўпогляда 
вызначыць, што за снарад перад ім, і ведаць, як вывесці яго са строю – дэактываваць, не маючы пры гэтым 
права на памылку. Любы няёмкі рух падчас аперацыі можа каштаваць жыцця. 

Людзі гэтай прафесіі клапоцяцца пра бяспеку іншых. 
– Уладзімір Уладзіміравіч, у чым адрозненне службы ў Савецкай арміі ад цяперашніх часоў? 
– Калі цяпер у войску служаць салдаты з розных гарадоў Беларусі, то на той час плячо да пляча 

служылі хлопцы з розных краін: армяне, азербайджанцы, грузіны, чэчэнцы, беларусы, рускія і іншыя. У 
кожнай нацыі свае асаблівасці, характар. Усё гэта трэба было прадугледзець і згуртаваць калектыў. 

У 1977 годзе Уладзімір Ганчароў вяртаецца ў родную Беларусь – вайсковую часць у Дзяржынску, 
дзе займае пасаду памочніка начальніка штаба. 

– Толькі год там прабыў, бо не люблю пісаць. Як надарылася магчымасць, у 1978 годзе, перабраўся 
ў вайсковую часць у Межыцы. 

3 будучай жонкай Ларысай Іосіфаўнай мой суразмўца пазнаёміўся ў Калінінградзе падчас вучобы. У 
1973 годзе ажаніліся. Жонка родам з пасёлка Варапаева Пастаўскага раёна. Жанчына, як нітка за іголкай, 
ездзіла за мужам па месцах службы. 

– Чым займаліся ў Межыцы ў мірны час? 
– Трапіў у сапёрны батальён. Хоць час і мірны, але працы з маёй прафесіяй хапала. Ачышчаў 

Віцебскую вобласць разам з паплечнікамі ад снарадаў і мін. А пасля вайны, трэба адзначыць, іх 
заставалася яшчэ шмат. 

– І які самы вялікі трафей? 
– Каля тысячы снарадаў, якія былі знойдзены ў адной мясцовасці. 
– Можаце назваць самы багаты на міны і снарады раён у Віцебскай вобласці? 
– Канечне, магу. Як вядома, пад Віцебскам у свой час фронт знаходзіўся каля 9 месяцаў. Уявіце, 

што за гэты час там маглі закласці ў зямлю. Ці то на шчасце, ці то на бяду, дачнікі ў той час аблюбавалі 
вёску Друкава. Кожны тыдзень у заяўцы з’яўлялася гэтая вёска. Людзі ў летні перыяд пачыналі завіхацца на 
зямлі і знаходзіць «жалязякі». 

– Ці заўсёды трэба быць асцярожнымі са знойдзенымі снарадамі, якія ўжо працяглы час 
праляжалі ў зямлі? 

– Нават струхлелыя снарады часам узрываюцца... 
У Афганістане Уладзімір Уладзіміравіч служыў у Чырыкары, што знаходзіцца за 60 кіламетраў ад 

Кабула. Там быў мой суразмоўца спецмінёрам, камандаваў ротай спецмініравання. 



– У асноўным мы ставілі міны. У чатыры гадзіны раніцы нас «выкідвалі» з «вяртушкі» ў гарах. За 
некалькі гадзін трэба было паспець кожнаму паставіць прыкладна па 5 мін і вярнуцца на кропку, адкуль 
забярэ верталёт. 

Даводзілася Уладзіміру Уладзіміравічу бачыць і смерць. Нават сам аднойчы падарваўся на міне, 
аднак лёсам было наканавана жыць. Месяц давялося праляжаць у шпіталі. 

Не аднойчы чула, што сапёраў вельмі паважалі суайчыннікі ў Афганістане, бо гэта былі сапраўды 
смелыя і мужныя людзі, прафесіяналы сваёй справы. Дзякуючы іх працы савецкія салдаты былі надзейна 
абаронены міннымі пастаноўкамі ад нападу з любога боку. 

Пасля Афганістана Уладзіміру Ганчарову давялося 5 гадоў паслужыць у Польшчы начальнікам 
інжынернай службы. А пасля развалу Савецкага Саюза, вярнуўся ў Беларусь. Нават пакаштаваў хлеба 
педагога – працаваў настаўнікам пачатковай ваеннай падрыхтоўкі ў Цяпінскай школе Чашніцкага раёна каля 
10 гадоў. 

Жонка Ларыса Іосіфаўна скончыла Калінінградскі дзяржаўны ўніверсітэт. Настаўнік біялогіі і хіміі, яна 
ўсё працоўнае жыццё імкнулася не толькі даваць веды, але і выхоўваць маладое пакаленне. 22 гады пешшу 
хадзіла на працу за 8 кіламетраў з Межыцы ў вёску Дварэц Чашніцкага раёна. 

Больш за 40 гадоў Ганчаровы жывуць у Межыцы. Вылецелі дзеці з сямейнага гнязда, стварылі свае 
сем’і, ужо маюць бабуля і дзядуля пяцёра ўнукаў і праўнука, якія не забываюць наведваць пры кожнай 
магчымасці. 

Наталля ХРАПАВІЦКАЯ 


