15 КВІТНЯ

СВЯТА

Міжнародний день культури

День екологічних знань

День працівників карного розшуку
(Україна)

15 КВІТНЯ

День пам'яті преподобного Тита Чудотворця

Міжнародний день фахівця
лабораторної діагностики

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Видатний художник, скульптор,
архітектор, учений, інженер Леонардо
да Вінчі (Італія, 1452-1519)

Математик, надзвичайно продуктивний
(866 публікацій), основоположник
багатьох галузей математики, зокрема
аналізу Леонард Ейлер (1707-1783)

15 КВІТНЯ

Винахідник Енріко Форланіні підняв в
повітря прото-гвинтокрил (Італія, 1877)

Актор театру і кіно Віктор
Мірошниченко (1937-1987)

Етолог, орнітолог, Нобелівський
лауреат 1973 року Ніколас
Тінберген (Нідерланди, 1907-1988)

Професіональний боксер у напівважкій вазі (до
79,4 кг). Бронзовий призер Олімпійських ігор
(2012), чемпіон літньої Універсіади (2013), чемпіон
світу серед студентів (2008), переможець Кубка
Європи (2010), багаторазовий чемпіон України
Олександр Гвоздик (1987)

15 КВІТНЯ

ІМЕНИНИ

Георгій – хлібороб (гр.)

Полікарп – родючий (гр.)

Григорій – невсипущий (гр.)

Сава – мудрець (євр.)

Єгор – землероб (гр.)

Тит – пошана (рим.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо з Мар’ї (14 квітня) на Полікарпів день розіллється порожниста вода, то буде

багато трави і ранній покіс.
• Якщо весняний лід по озерам не рушив, а потоне, то рік буде важкий.
• Якщо лід не пішов, лов риби буде поганим.
• Весняна вода повільно тече – народу буде важко.
• Ворон в калюжу занурився – прощай сонячна погода.
• Галки і граки високо в’ються зграями і стрілою опускаються вниз – до дощу;

сидять зграями на дорозі – до негоди.
• Цього дня ворони граються високо в небі та воркують голуби – погода буде ясна та

сонячна.

15 КВІТНЯ
• Якщо сьогодні чути крик перепілки, то буде багатий урожай хліба.
• Сни з 14 на 15 квітня швидше за все віщі. Тільки збудуться вони не повністю.

Сновидіння, побачене вдень 15 квітня, пусте.
• Людина, яка з’явилася на світ в цей день, наділений особливою красою. Вона

розуміє мову птахів. В якості талісмана їй підходить халцедон і яшма.

Заборони цього дня
• Цього дня заборонено думати про погане, підвищувати голос, шити та вишивати.

• Не можна 15 квітня піддаватися лінощам, бо саме в цей день можна добре

підзаробити.
• Бажано в Полікарпів день не грати весілля.
• Цього дня не можна проявляти жадність, особливо людям, які займаються
торгівлею.

