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Інформаційні матеріали

«В ком нет любви к стране родной, те сердцем нищие калеки!»  

Тарас Шевченко

Шановні коротичани!
Ви тримаєте інформаційні матеріали «Коротичанської єдності»

Привітання

Дорогі читачі, у ніч Новорічну — 
Добробуту, щастя і слави довічно!
Щоб рід український прославив планету!
Бажаємо кожному нового злету!
Щоб кожну оселю засіяли житом,
Щоб краще й заможніше всім стало жити!
Щоб мрії здійснились, роки додавались,
Щоб в кожній родині весілля гулялись!
Нехай Новий 2015 рік принесе нашій країні МИР!

Дорогі односельці, ГО «Коротичанська єдність» 
вітає Вас з Новим Роком та Різдвом!

Колядка

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся,
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.
Застеляйте столи, та все килимами, радуйся,
Ой, радуйся, земле, Син Божи народився.
Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся, 
Ой, радуйся, земле, Син Бодий народився.
Бо прийдуть до тебе три праздники в гості, радуйся, 
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.
А перший же праздник: Рождество Христове,

 радуйся,
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.
А другий же праздник: Василя святого, радуйся,
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.
А третій же праздник: Свята Водохреща, радуйся, 
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.
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Влада змінюється, проблеми залишаються?!

17 січня був проведений круглий стіл в при-
міщенні Коротичанської селищної ради, ініційова-
ний ГО «Коротичанська єдність». Темою для обго-
ворення стала проблема благоустрою та віднов-
лення життєдіяльності Комунару. До участі на-
ми були запрошенні: представники селищної ради,
депутат виборчого округу на території ДГ «Ко-
мунар» та експерти: заступник голови громадської 
ради Костецький Артем та представник ГО «Само-
поміч», експерт у справах місцевого само-
врядування Козоріз Віктор. На круглому столі
заслухали доповідь Прудкого Анатолія Володими-
ровича та пропозиції вирішення проблеми пред-
ставника ініціативної групи з ДГ «Комунар» 
Крамаренко Василя Семеновича. 

За результатами зустрічі напрацьовано спільну
стратегію діяльності, визначено мету та
основні напрямки роботи. При небайдужості 
та долученні місцевих мешканців, за нашим 
спільним сприянням, будемо намагатися вирі-
шити дану проблему. Сила наша в єдності, 
об’єднуємось заради майбутнього?!

Смачні рецепти

Сьогодні гість нашої рубрики — Фесенко Лариса 
Андріївна. Всім відома як гарна господиня, вправна 
огордниця та пекар-кондитер за покликанням. 
Кількості тортів, які вона спекла, немає ліку. 
ЇЇ випічка найпухкіша та найсмачніша. Коли в неї 
запитали: «У чому Ваш секрет?», вона відповіла: 
«Секрет не в рецепті, а у тому, що все потрібно 
робити з любов’ю». І сьогодні вона запропонувала 
читачам рецепт «Новорічного кексу». 

Новорічний кекс:Новорічний кекс:
Збити гарно 3 склянки цукру з 6-ма курячими 

яйцями. Додати 2 пачки м’якого маргарину та 2 
склянки кислого сиру, поклавши 2 чайні ложки соди 
та 4-5 склянок муки. Все ретельно перемішати та 
додати 2 жмені родзинок. Випікати до готовності. 
Готовий кекс посипати цукровою пудрою.

Поділитися рецептами українських страв з 
коротичанами можна, надіславши повідомлення 
електронною поштою за адресою: 

recepty.korotich@gmail.com recepty.korotich@gmail.com 
Смачного!!!

І, знову, про наболіле. Так, за-
раз для нас всіх настали важ-
кі часи. І гривня падає, і ціни 
ростуть геть на все, і світло 
вимикають, але ми ж таки до-
ма, у своїх теплих хатах. А є ті, 
хто відстоюють наш спокій, на-
шу можливість продовжувати 
звичне життя, тоді як за 200 
кілометрів від нас – війна! Чому
ж ми так мало думаємо про цих
змерзлих, але відважних героїв?! 
Невже це так важко – виділити 
якусь копійчину для них? З кож-
ного по трохи, і буде вже не так 
мало! Як достукатися до ваших 
сердець, коротичани? Ми ж так
не хочемо йти туди, у пекло, са-
мі. Не хочемо пускати своїх чоло-
віків та синів. Так давайте зро-
бимо так, щоб ті, хто вже воює, 
були ситі та зігріті! Дякувати 
Богу, є серед наших односельців
і добрі люди! За п’ять тижнів
збору коштів є певні успіхи. За-
галом було зібрано 20698 грн.
І для нас однаково цінні і бабусі,
які приносили по 10 грн, і дві
сімейні пари, які, маючи по
троє діток, дали нам по півти-
сячі гривень, і багато інших лю-
дей, які кидали хто скільки може. 
Є у нас вже і постійні помічники, 

такі, як добросердний чоловік на 
чорному авто, який вже неодно-
разово залишав нам по кілька тисяч, 
і чоловік на білій «Тойоті», який 
давав по кілька сотень. Прино-
сили також хтось теплу куртку, 
хтось – чоботи, хтось – ковдру. 
Чоловік похилого віку приніс сум-
ку з їжею, жінка з нашого ба-
зарчику передала для хлопців де-
сяток теплих рукавиць! Вели-

чезне дякуємо всім, хто відгук-
нувся! Є у Коротичі підприємець, 
який допомагає військовим сво-
єю працею, а саме: ремонтує 
військову техніку безкоштовно. 
Словом, світ не без добрих лю-
дей! Завдяки цьому ми змогли 
зробити наступне: було здійснено 
дві поїздки у зону АТО. Перша –
до прикордонних загонів «Стани-
ця Луганська-1 та СЛ2». На 
2060 грн було, на прохання са-

мих військовослужбовців, прид-
бано та передано інструменти 
для ремонту техніки та бензо-
пилу. Також доставили теплі 
речі, печиво, чай, консерви і на-
віть ковбасу! Друга поїздка була
у Дебальцево до 154 танкової бри-
гади. За їх замовленням було  
придбано дизельний генератор за 
11000 грн, та різного краму на 
3335 грн: 421грн – ліки, 1500 грн –
балаклави та маскхалати, 
1000 грн – чоботи, 138 грн – 
мастило для бензопили, 135 грн – 
круг по металу, 140 грн – дизильне 
паливо. Ще була здійснена адресна 
допомога: бійцю 22 БТРО було 
передано теплий бушлат і 1040 
грн (ця сума була зібрана на Пок-
рову), 300 грн на ліки для його 
двох діток. Бійцю батальйону 
«Слобожанщина» за 560 грн при-
дбали теплі зимові берці. Хлопці-
коротичани невимовно вдячні всім, 
хто їм допоміг! Знову нагадуємо,
що наша акція триває, бо три-
ває ця незрозуміла війна, і ко-
жен може долучитися до нас! 
З радістю чекаємо вас кожної 
неділі з 10.00 до 13.00 біля ма-
газину «Уют». Приходьте, не за-
лишайтеся осторонь! Разом ми 
переможемо!                    Куниця О.

На лінії вогню
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Ой, не байдуже мені, що зникає на очах рідна 
слобода. Після опублікації моєї статті «Все мов-
чить... А колись Гомоніла Україна, а тепер –
маємо те, що маємо». На третій сторінці 
в жовтневому 10 числі за 2007 рік в газеті «Наше 
Хобі», де після мого підпису-прізвища стоїть 
відповідна дата її написання та іще й м. Харків, 
але ж я її написав в моєму рідному смт Коротич 
на нашій прабатьківській козацькій землі 
Слобідської України.

І ось я вирішив познайомити усіх небай-
дужих людей із моєю славною овіяною легенда-
ми і міфами слободою 
Коротич. Так, як в одних 
стан добавляють і пишуть 
узбеки, казахи, туркме-
ни, афганці, і отри-
мають Узбекистан, Та-
тарстан... В інших є 
грецький поль Маріу,
Севасто, Тірас та, навіть 
наша Полтава, – то є ще 
ж Таваполь, тільки 
поль забіг вперед. В одних 
кажуть: там де живуть –
хутір, село, в других – 
вьоска, у кубанців –
станиця, а у нас, сло-
божан, – слобода, звідки і пішла назва 
Слобідська Україна, яка, нажаль, більшовицьким 
кровавим мечем по-звірячому навпіл розрубана
ще в перші десятиліття свого режиму, а зараз 
знаходиться по два боки українсько-російського 
кордону. І ось саме Коротич розташований на 
західній Слобіжанщині, куди в 1634 році, а, 
можливо, хто і раніше, та його зразу не вписали, бо 
не помітили на нашій мальовничій місцевості, яку 
приїжий люд порівнює із Закарпаттям, особливо 
відпочиваючи в Рай-Оленівському санаторію, коли 
електричкою їдуть залізничним насипом, який 
колись «кури розгребли» в напрямок Люботина.

В 1634 р. почали засновувати, обживати уже не 
в перший раз наші вершини прибулий люд із західних 
теренів, так, як вся Слобожанщина заселена пе-
реважно козацьким-черкаським населенням (та лю-
дом) із-за Львова, Перемишля, Холма та із Кракова 
і Любліна не мало (та хто про це тепер згада, коли 
майже Слобідської України уже нема. Зросійщена 
Вона, – панове).

Звідки саме прибув засновник отаман Кандиба 
із своїм людом, тяжко зараз гадати, до речі, серед 
цього люди були і мої предки Тимченко, які походили 
із великого козацького Гамаківського насіння-роду, 
який і зараз поки що ще не перевівся, алепереводиться.

І ось від засновника Кандиби ми маємо та-
кий собі тепер «штат» Кандибівка, яка є могутньою

А де ж моя рідна слобода?..
(Стаття знаходиться під захистом авторських прав, копіювання та використання без згоди автора заборонено)

частиною всього Коротича, та поділяє їх вели-
ка межа – ярок, або, як одні кажуть що це,
нібито колись була тут річка, і мала назву
Коротка Течія, звідки і пішла назва Коротича.

Та ні, шановні, коротка течія такий ярок 
не зробить, бо треба бути Байкалом, а Коротич
має свою назву ще із занадто глибокої давнини: 
сарматських та скіфських часів, на території 
якого 300 років до нашої ери, та 300 років нашої  
ери мешкали тут 600 років сарматські племена, 
і якщо добре прислухатися до матінки землі то
так із стогіном і ревом доноситься із тієї розще-

лени до нас отой сарма-
тський код «Кор-О-Тич».
А якщо піднятися вище
Вершини на саму най-
вищу точку Харківської 
області, де завжди відчу-
ваєш подих століть, ту-
піт табунів і запах сво-
боди: такий, як тільки що
зірваний жмут полину 
і ретельно розтертий в
кремезних жилавих сар-
матських долонях.

Коротич, це розумієте,
є не за протокований 
побратим Говерли, та

що там Говерли, а по гумору та це ж поб-
ратим болгарському Габраво, грузинському Рачі. 
Чого тільки не почуєш про коротичан від су-
сідів: «...Коротичани попа утопили, і козу на шлак-
баумі повісили...» і таких вигадок мо-
жуть нагородити, а де початок правди і кінець 
вигадкам, – вгадай?

А все таки, що не кажіть, а Коротич – це чу-
довий край, хоча й знаходиться від центру Харкова 
16 км на захід, того самого Харкова, який тепер 
вважається столицею Слобіжанщини, а колись був 
і всієї України, того, що на двадцять літ пізніше 
в 1654 році заснував осадчий отаман Харитон Харько. 
Яка наша дивна Слобіжанщина ще носить імена своїх 
засновників не тільки в Коротичі, а у Барвінковому,
Крисиному та інших селах, селищах, містечках 
і містах. От як би зібралися зараз до купи такії 
славні отамани як Кандиба, Харько, Барвіноук, 
Кри-са, Іван Сірко із свого хутора Артемівки, що під 
Мерефою, і гадаєте де? Звичайно у нас на Вершині, 
де бандури голос, стукіт тулумбаса, щирий регіт 
козаків полонив серця усіх українок навкруги.

І ось вдивляючись в теперешній час та розмір-
ковуючи про майбутній, як би мені дуже хотілося 
щоб через певний час, хоча б один залишився 
маленький соловейко, який співає українською свої 
пісні на нашій СЛОБОДІ!!!

Пліско В.І. 

Г
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Маленький патріот

Живе у нашому селищі ма-
ленький хлопчик на ім’я Гліб. 
«Багато хлопчиків живе в нашо-
му селищі » — скажете Ви, але 
з таким великим, люблячим Ук-
раїну серцем — лише він. Гліб має 
тільки 5 рочків, але вже розуміє 
ту біду, яка коїться в рідній кра-
їні, і все це він відобразив у своїх
малюнках: ангели, рідний дім, тан-
ки, наші воїни-захисники, квіти, 
Дід Мороз і ялинка... І кожен
малюнок — з побажанням миру.
За свою велику працю і чуйне сер-
денько від святого Миколая та 
організації «Коротичанська єд-
ність» Гліб отримав подарунки.

Неманіхін В.

Мобілізація
Верховна Рада підтримала 

указ Президента про часткову 
мобілізацію. Даний документ пе-
редбачає проведення протягом 
2015 року часткової мобілізації 
в три черги протягом 210 діб з дня 
набрання чинності цим Указом. 
Так, з 20 січня буде оголошена 
перша хвиля мобілізації трива-
лістю 90 днів, з квітня — друга 
хвиля, тривалістю 60 днів, а з 
червня — третя, також три-
валістю 60 днів.

Мобілізація буде проведена 
на території Харківської, Він-
ницької, Волинської, Дніпропет-
ровської, Донецької, Житомирської, 
Закарпатської, Запорізької, Івано-
Франківської, Київської, Кірово-
градської, Луганської, Львівської, 
Миколаївської, Одеської, Полта-
вської, Рівненської, Сумської, Тер-
нопільської, Херсонської, Хмель-
ницької, Черкаської, Чернівецької, 
Чернігівської областей та міста 
Києва. Буде здійснюватися призов
військовозобов’язаних, резервістів 
та постачання транспортних 
засобів для забезпечення пот-
реб Збройних сил України, На-
ціональної гвардії України, 
Служби безпеки України, Дер-
жавної прикордонної служби 
України, Державної спеціальної 

Зроби свято для солдата
На свята: Різдво та Василя 

активісти «Коротичанської єд-
ності» та дітки, патріоти Ук-
раїни, провели у святкових тра-
диційних нарядах колядки та 
щедрівки, таким чином підтри-
мавши українську культуру. На-
гадаю, що споконвіку існував у на-
шого народу гарний звичай з ко-
лядками та щедрівками вітати 
господарів та їхніх дітей на зи-
мові свята. Дуже приємно, що
коротичани нас чекали з нетер-
пінням. Господарі висловлювали 
свої побажанням миру, здоров’я,
повертатися живими з перемо-
гою бійцям АТО. Прапори, з 
побажаннями наших односельців
ми передамо в батальйони на-
шим хлопцям. Ми наколядували 
2100 грн та нащедрували 2130 грн.
Виручені кошти будуть направ-
алені на потреби українській ар-
мії. Господарі щедро пригощали 
цукерками дітей, передавали кон-
сервацію бійцям в зоні АТО. Ду-
же дякуємо всім односельцям за 
підтримку наших солдат.

Допоможіть знайти друга!
Зник пес! 14 грудня в селищі Коротич з двору зник пес Філ,

ймовірно собаку викрали. Хазяйка дуже хвилюється та чекає будь-
якої інформації. Порода – хаскі, стать чоловіча, вік – 5 років, 
особливі прикмети – карі очі, чипований. Поверніть, будь-ласка, за ви-
нагороду. Телефон господаря: 0501005696, 0970291319 Ольга.0501005696, 0970291319 Ольга. 

Дзвоніть у будь-який час!
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Ж і

Наші контакти: Наші контакти: 

0939053236 Влад;

е-mail:yednist.korotich@

gmail.com

На фото: учасники святкових щедрувань та колядувань  

служби транспорту, інших 
військових формувань України
в обсягах, визначених мобіліза-
ційними планами з урахуванням 
резерву. 

(Дані з офіційного сайту khrda.gov.uа )


