27 ЧЕРВНЯ

СВЯТА

Міжнародний день рибальства

День народження банкомату

День мікро-, малих і середніх підприємств
Всесвітній день мікробіома
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Фізик, математик, механік Йоганн
Бернуллі (Швейцарія, 1667 – 1748)

Дерматовенеролог Микола
Дорошевський (1857-1911)

Біля берегів
Патагонії затонув
корабель
«Британія» під
керівництвом
капітана Гранта
(Верн Ж. «Діти
капітана Гранта»)
(1862)
Акушер-гінеколог, професор
Олександр Анисимов (1892-1979)
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Хірург, професор Ігор Кирпатовський
(1927- 2014)

В Енфілді (Англія) встановлено перший у
світі банкомат із видачі готівки (1967)

Ревматолог , професор
(Дніпровський державний
медичний університет)
Єлизавета Єгудіна (1977)

ІМЕНИНИ
Володимир – володіє світом (слов.)

Мефодій – допитливий (гр.)

Георгій – хлібороб (гр.)

Микола – переможець народів (гр.)

Єгор – захисник будинку (схід.)

Мстислав – славний месник (слов.)

Єлисей – гнівний (гр.)

Олександр – захисник людей (гр.)

Йосип – збільшений (євр.)

Павло – маля (лат.)
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Народні прикмети та традиції

• Північно-західний вітер – до дощу і негоди. Вітер зі сходу – до хвороб.
• Півень трясе головою, співає недоречно – погода зіпсується.
• Шуліки в небі парять – до ясного дня.
• Жаби стрибають на суші – до дощу.
• На небі сполохи заграли – до зміни погоди.
• Коні іржуть – буде добрий овес.
• Качки втихли – буде гроза.
• Сова починає яйця відкладати – найближчим часом будуть йти дощі.
• Опівдні з’явилися великі чорні хмари – до вечора очікуються опади.
• Зірки блискучими здаються – до спеки, мерехтять сильно – до грози, падають – до

вітру.
• У цей день багато мошок та комарів – чекайте на відмінний урожай грибів та ягід.
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• Зяблик дзвінко співає – на гарну погоду.
• Бабки голосніше звичайного стрекочуть – чекай негоди.
• Сон з 26 на 27 червня, швидше за все, порожній. Сновидіння, побачене вдень 27

червня, віще. У ньому ви бачили свого ворога.
• Людям, які народилися 27 червня, дана здатність впливати на ріст рослин. В якості

талісмана їм слід носити корал.

Заборони цього дня
• Не рекомендується у цей день переїдати та вживати спиртні напої.
• На Єлисея заборонено стригтися, а представницям слабкої статі не можна цього

дня взагалі брати до рук гребінець, у разі порушення заборони можливі різні
захворювання волосся.
• Не можна сьогодні носити чужий одяг, одягати одяг червоного кольору, а також

бажано не одягати новий одяг.
• 27 червня краще не приймати важливих рішень і не укладати важливих договорів.

