30 ЧЕРВНЯ

СВЯТА

Всесвітній день соціальних мереж

Міжнародний день астероїда

Міжнародний день парламентаризму

Міжнародний день Сейлор Мун

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ
Герой України (посмертно), один з
керівників Організації українських
націоналістів, головнокомандувач
Української повстанської армії, керівник
українського націоналістичного руху на
Західній Україні Роман Шухевич (1907)
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Хірург, професор МихайлоПетро Лоба (1937-1997)

Хірург, професор Людмила
Воскресенська (1952)

Геолог-дослідник, у 1985 році виявив
затонулий «Титанік» Роберт Баллард (1942)

Нефролог, професор Вадим Захаров (1962)

30 ЧЕРВНЯ

ІМЕНИНИ

Еммануїл – з нами Бог (гр.)

Максим – найбільший (лат.)

Йосип – збільшенний (євр.)

Микита – переможець (гр.)

Кирило – володар (гр.)

Пелагія – морська (гр.)

Клим – милостивий (лат.)

Савелій – тяжка праця (євр.)

Народні прикмети та традиції
• Радуга ввечері – на хорошу погоду.
• Якщо дощ після полудня почався, то буде він лити весь день.
• Багряний захід – до вітру або бурі.
• Вночі гроза – днем буде хороша погода.
• Відсутність роси вказує на те, що скоро піде дощ.
• При заході сонця зоря золотиста, жовта, рожева (але не червона) – до ясного і

теплого дня.
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• Часті зірниці – до багатого врожаю.
• Багато опадів цього дня - очікується снігова зима.
• На поверхні землі з’явилися дощові черв’яки – до опадів.

• Вранці трава суха – до вечора піде дощ.
• У сьогоднішньому нічному небі висить червоний місяць – на дощову погоду.
• 30 червня на землі з'явилися дощові черв'яки – це до опадів.
• Сон з 29 на 30 червня виповниться через місяць. Якщо цього не відбудеться, то не

варто чекати його виконання в майбутньому. Розповідати про те, що вам
приснилося нікому не можна. Сновидіння, побачене вдень 30 червня, віще, але
втілиться в життя воно не скоро.
• Людям, які народилися 30 червня, дан поетичний дар. В якості талісмана їм слід

носити бірюзу і гранат.
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Заборони цього дня

• Не рекомендується в цей день без особливих потреб виходити з дому, бажано

провести його в колі близьких.
• Не можна сьогодні прибирати, підмітати чи пилососити.
• Не бажано 30 червня розповідати сни, які вам наснилися.
• Найкраще в цей день нічого не розпочинати нового, особливо того, що пов'язано зі

змінами в особистому житті.

А чи знаєте ви, що…
Щосекунди 1 % населення Землі геть п’яний.

Щоб на дубі виросли жолуді, йому має
виповнитися щонайменше 50 років.

