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Полях Є. В. Артеменко Олександр Захарович (1884–1939) 

Анотація. Біографічна стаття присвячена уродженцю Зміївського повіту, воїну, 

кавалеру орденів Червоного Прапора Олександру Захаровичу Артеменко. На основі наукової 

літератури та довідкових ресурсів Інтернету автор описує життєвий шлях земляка. 
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Аннотация. Биографическая статья посвящена уроженцу Змиевского уезда, воину, 

кавалеру орденов Красного Знамени Александру Захарович Артёменко. На основе научной 

литературы и справочных ресурсов Интернета автор описывает жизненный путь земляка. 
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Polyakh Eugenia V. Artemenko Alexandr Zakharovich (1884–1939) 

Annotation. The biographical article is dedicated to Alexandr Zakharovich Artemenko, a 

native of Zmiev County, a warrior, holder of the Order of the Red Banner. Based on scientific 

literature and web resources, the author describes the life path of a countryman. 
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Олександр Захарович Артеменко 

народився в 1884 році в селі Андріївка 

Зміївського повіту Харківської губернії в 

селянській родині. Отримав початкову 

освіту. 

З 1896 року по 1905 рік працював 

наймитом у рідному селі та у поміщика в 

Полтавській губернії. В імператорській 

армії з 1906 по 1908 роки. З 1908 року по 

1914 рік був працівником на срібному 

заводі Алігірського товариства у 

Владикавказі. З початком Першої світової 

війни знову в імператорській армії, 

старший феєрверкер. З 1917 року служив 

в Тбілісі, потім у Баку. 

У січні 1918 року був призначений 

уповноваженим виконкому Бакинської 

ради, голова військового відділу 

виконкому Бакинської ради і комісар 

Баладжарського залізничного вузла. У 

вересні того ж року вступив до лав 

Червоної Армії. У 1919 році вступив до лав 

РКП(б). 

 

 
 

Після закінчення громадянської 

війни був командиром і військовим 

комісаром бронепоїзда №91 «Вся влада 

Радам». Демобілізувався в 1922 році. 
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Працював в адміністративно-

господарській сфері на Північному 

Кавказі. У квітні 1926 року став 

персональним пенсіонером. 

Помер в 1939 році. 

Нагороджений двома орденами 

Червоного Прапора: перший –Наказом 

РВР СРСР № 160 від 16 жовтня 1923 року 

(Орден Червоний Прапор РРФСР №15994, 

виданий замість викраденого № 8424 в 

серпні 1929 року) – «утверждается 

присуждение на основании приказов РВСР 

1919 г. №511 и 2322 и 1920 г. №1144 

ордена Красного Знамени 

Революционным военным советом 1-й 

Конной армии за отличия в боях с 

частями врангелевской и польской армий 

в 1920 году... командиру бронелетучки 

№203 Артеменко Александру Захаровичу. 

Прикрывая отход частей 47-й дивизии, 

бронелетучка № 203 вступила в неравный 

бой и была отрезана противником от 

своих войск. Однако её команда, 

вдохновляемая и умело руководимая 

А. З. Артеменко, огнем пулеметов сумела 

прорвать заслон и совместно с 

подоспевшими частями Особой 

кавбригады 1 Конной армии прижать 

врага к болоту. В результате боя части 47-

й дивизии отошли на новый рубеж, а 

противник потерпел крупное поражение 

и оставил значительные трофеи, в том 

числе несколько сот лошадей»; другий – 

Наказом військам 1-ї Кінної армії №380 

від 26 листопада 1920 року – 

«награждается орденом Красного Знамени 

командир-военком бронелетучки №203 

Артеменко Александр за то, что в августе 

на линии Дубно-Броды в боях у дер. 

Махайловка – мест. Купец, командуя 

вверенной ему бронелетучкой, подбил 

неприятельскую батарею и... дал 

возможность Особой кавбригаде 

Конармии захватить и вывезти таковую 

и за то, что в августе у ст. Броды в то 

время, когда полубатареянеприятеля 

подбила бронепоезд №82, поспешил со 

своей летучкой на помощь последнему и, 

несмотря на ураганный огонь, вывел 

бронепоезд из сферы огня, заставив в то 

же время замолчать батарею 

противника. Кроме того, тов. Артеменко 

неоднократно показал себя с лучшей 

стороны как... искусный командир и 

храбрый боец». 
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