15 ЛИПНЯ

СВЯТА

Всесвітній день навичок молоді

День українських миротворців

День благодійності в соціальних медіа

Свято «Влакерноба» (Грузія)

День водоспадів (Швеція)

15 ЛИПНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Журналістка, письменниця,
громадсько-політична діячка, педагог
Мілена Рудницька (1892-1976)

Історик, письменник, дипломат
Роберт Конквест (США, 1917-2015)

В Англії вступив в силу Закон про
національне медичне страхування
(1912)

Поетеса Марія Познанська (1917-1995)

15 ЛИПНЯ

Фізик, Нобелівський лауреат 1988 року
Леон Макс Ледерман (США,1922-2018)

Найвища жінка планети Яо Дефен
(Китай, 1972-2012)

Стоматолог, професор Анатолій
Коваленко (1937-2000)

Стоматолог, професор Наталія
Ідашкіна (1972)

15 ЛИПНЯ

ІМЕНИНИ

Арсеній - мужній (гр.)

Степан – вінець (гр.)

Народні прикмети та традиції
• Сазан починає плескатися – до теплої і ясній погоди.
• Західний вітер подув – чекай дощу.
• Поява на деревах перших жовтих листочків, віщує ранню осінь і зиму.

• Після дощу швидко підсихає асфальт – до затяжної непогоди.
• У мурашниках відкриті ходи – до сонячного і ясного дня, а ось якщо вдень мурах не

видно, то буде дощ.
• Крилаті мурахи роєм в повітрі кружляють – до зливи.
• Вважають, якщо на 15 липня запланувати завершення якоїсь справи, то вона

обов'язково буде вдалою.
• Вранці на Берегиню по воді стелиться туман - на хорошу погоду, а якщо роса

з'явилася на листях - піде дощ.

15 ЛИПНЯ
• Сон з 14 на 15 липня віщий, виповниться скоро, але не повністю, а ось сновидіння,

побачене вдень 15 липня, пусте. Про те, що вам приснилося в цей період, не
потрібно нікому розповідати.
• Людям, які народилися 15 липня, протегує богиня Берегиня. Дівчата, що з’явилися

на світ в цей день, стануть хорошими дружинами і матерями. В якості талісмана їм
підходить онікс і флюорит.

Заборони цього дня
• Не рекомендується цього дня пересаджувати рослини, особливо плодові дерева.
• Не можна сьогодні вирушати у тривалу та дальню подорож, а також переїжджати з

місця на місце.
• 15 липня не можна конфліктувати та з'ясовувати відношення з коханими.
• Заборонено сьогодні багато розмовляти, особливо не у справі.
• Здійснювати великі покупки 15 липня не варто, тому що вони не принесуть вам

радості.

