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Брехуненко  Степан Савелійович 
Народився  25 червня у 1909 році, в селі Новгородка, Кіровоградської області. 

Закінчив два класи початкової школи. 

Юнаком працював на Криворізькій вугільній шахті,а потім повернувся у рідне 

село, де працював водієм на МТС. 

У 1927 році він пішов служити до Червоної армії. 

22 червня 1941 року Степан Савич добровольцем пішов на фронт. Він служив з 

1941 по листопад 1945 року в 23 окремій артилерійській дивізії. Був командиром 

відділення водіїв. 

Брав участь у боях в 1941 році на Південному та Південно-Західному фронтах. 

В 1942 - Північно-Кавказький фронт. 

В 1943 році воював у складі 3-го Українського фронту. Приймав участь в 

Сталінградській битві. 

Закінчив війну в Угорщині на озері Балатон зі званням сержант. 

За хоробрість, стійкість і мужність, проявлені в боротьбі з німецько-

фашистськими загарбниками Брехуненко Степан Савелійович був нагороджений 

Орденом Вітчизняної війни ІІ ступеня. 

За участь У героїчній обороні Кавказу сержант Брехуненко С.С. указом 

Президії Верховної Ради СРСР від 1 травня 1944 року нагороджений медаллю "За 

оборону Кавказу" 

 Указом Президії Верховної Ради СРСР від 9 травня 1945 року за участь у 

Великій Вітчизняній Війні нагороджений медаллю "За перемогу над Німеччиною у  

Великій Вітчизняній Війні 1941-1945 рр." 

А ще був нагороджений такими ювілейними медалями: 

"За доблестный труд. В ознаменование 100-летия В.И. Ленина" 

"20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." 

"30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." 

"40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." 

"60 лет Вооружѐнных Сил СССР" 

"70 лет Вооружѐнных Сил СССР" 

Після війни повернувся в рідну МТС, де сумлінно працював водієм до самої 

пенсії. Він був шанованою людиною. За багаторічний добросовісний труд від імені 

Президії Верховної Ради СРСР рішенням виконкому Кіровоградської обласної Ради 

народних депутатів був нагороджений медаллю "Ветеран Труда", а також був 

відзначений багатьма подяками та грамотами. 

Помер в 1988 році, похований в с. Новгородка. 





 


