15 ТРАВНЯ

СВЯТА

Міжнародний день сім’ї

Міжнародний день захисту клімату

День молодіжних та дитячих
громадських організацій (Україна)

15 ТРАВНЯ

Всесвітній день випічки

Міжнародний день відмовника від
військової служби за переконаннями
совісті

День калейдоскопів

День солом'яного бриля

15 ТРАВНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Лікар широкого профілю (хірург, окуліст,
венеролог), доктор медицини Христіан
Яковича Гюббенет (1822-1873)

Уролог, професор Петро Гельфер
(1897-1978)

Письменник, громадський діяч,
адвокат на Галичині Андрій
Чайковський (1857-1935)

Кардіолог, професор Ольга Барна (1967)

15 ТРАВНЯ

ІМЕНИНИ

Борис - малий (болг.)

Марфа – добродійка (гр.)

Гліб – улюбленець богів (сканд.)

Михайло – богоподібний (євр.)

Давид – коханий (євр.)

Опанас – горець (гр.)

Зоя – життя (гр.)

Роман – римлянин (лат.)

Іванна – милостивий Бог (євр.)

Яна – Бог милостивий (євр.)

Народні прикмети та традиції
• Почули солов’я раніше, ніж зозулю? Значить, щасливо проведете літо. Заспівав

соловей і зацвіла черемха – наближається двотижневе похолодання.
• Соловей в гарну погоду може співати всю ніч, а ось перед грозою і дощем він

завжди мовчить.
• Почути спів солов’я – до врожаю хліба.
• Вважають, якщо посадити 15 травня огірки та гарбузи, то обов'язково збереш

хороший урожай і огірків, і гарбузів.
• Якщо цього дня голосно співають солов'ї - дуже скоро настане літо.

15 ТРАВНЯ

• Наші пращури були впевнені, якщо на Бориса і Гліба рано-вранці перерахувати всі

готівкові кошти, а потім сховати їх у різних місцях - це допоможе збільшити
фінансовий достаток у сім'ї.
• Західний вітер цього дня - завтра очікується ясна погода, а зацвіла черемха - до

похолодання.
• Вважається, що цей день сприятливий для розмови по душам з людиною, з якою

ви давно не знаходите спільну мову. Ще в день Бориса і Гліба можна звертатися до
начальства з проханням, не боячись, що вам відмовлять.
• Сон з 14 на 15 травня виповниться, але не повністю. Сновидіння, побачене вдень

15 травня, пусте.
• Люди, які народилися 15 травня, мають музичний слух і люблять співати. В якості

талісмана їм підходять серпентин і бурштин.

Заборони цього дня
• Цього дня не можна лаятися, лінуватися та відмовляти у проханнях бідним.
• Не рекомендується тримати гаманець порожнім та витрачати багато грошей

сьогодні.

15 ТРАВНЯ
• Наші пращури вважали, якщо у вас були гості 15 травня, то не можна відразу

прибирати після того, як вони пішли.
• Заборонено рахувати гроші після заходу сонця – це може призвести до фінансових

труднощів.

Маловідомі місця України, які варто побачити
АКТІВСЬКИЙ КАНЬОН. Його ще
називають “Каньйон Диявола” або
“Малий Крим” через схожість із Великим
Кримським каньйоном, Актовський
каньйон є частиною Національного
природного парку “Бузький Гард”. З цим
місцем пов’язана велика кількість легенд
та переказів про козаків, але як би там не
було, незаперечною є істина – це місце
варто відвідати. Адже це дивовижне
утворення природи, аналогом якого є
відомі американські каньйони.
Окрім пейзажів, якізахоплюють дух, можна побачити унікальні гірські тюльпани, які
ростуть тут завдяки особливому клімату. Окрім фотографів та любителів старовини,
це також це одне з популярних місць серед скелелазів. (Вознесенський район,
Миколаївська область)

