16 ЛИПНЯ

СВЯТА

День бухгалтера та аудитора України

День ухвали Декларації про
суверенітет України

Всесвітній день змій

День малювання на асфальті

День смачної їжі

16 ЛИПНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Початок літочислення за
ісламським календарем (622)

Полярний дослідник, перший
підкорювач Південного полюса Руаль
Амундсен (Норвегія1872-1928)

Колишній садівник отримав патент на
армований бетон, який став головним
матеріалом для будівництва багатоповерхівок
Жозеф Моньє (Франція, 1867)

Педіатр, професор Любов
Зельдич (1897-1965)

16 ЛИПНЯ

У Києві в присутності вищого
керівництва міста та краю відбулося
урочисте відкриття Бессарабського
критого ринку (1912)

Акторка театру та кіно Ада
Роговцева (1937)

Ухвалено ІІ Універсал Української
Центральної Ради (1917)

Фармаколог, мікробіолог, професор
Георгій Ларіонов (1937 - 2009)

16 ЛИПНЯ

Невролог, професор Володимир
Гонгальський (1957)

Масове вінчання в Медісон-Сквер-Гарден:
Преподобний Мун одним махом
ощасливив 4000 пар (1982)

Анатолій – схід сонця (гр.)
Герасим – шановний(гр.)
Єгор – хлібороб (гр.)
В центрі Вашингтона
відчинився унікальний музей,
присвячений історії
шпигунства (США, 2002)

Костянтин – постійний (лат.)
Никодим – неповинна кров (євр.)

16 ЛИПНЯ

Народні прикмети та традиції

• Павук з гнізда вийшов і почав ткати нову павутину – до ясного дня.
• Комарі і мошки роєм літають – на гарну погоду в найближчий тиждень.
• Перед негодою собака мало їсть, риє лапами землю або катається по землі, багато

спить.
• Якщо багато щавлю вродило, то зима теплою буде.
• Сьогодні почули крик сови – очікується погана погода.

• Якщо сьогодні голосно співають птахи, значить найближчим часом сильно

потеплішає.
• 16 липня весь день іде дощ – до хорошого врожаю грибів.

• Під час грози постійно чутно гуркіт грому – до затяжної негоди.
• Сон з 15 на 16 липня віщий. Він почне виконуватися відразу ж, як ви прокинетеся.

Особливо велика ймовірність здійснення для іменинників дня. Сновидіння,
побачене вдень 16 липня, виповниться дуже скоро.

16 ЛИПНЯ
• Люди, які народилися 16 липня, часто бувають хорошими працівникам. В якості

талісмана їм підходить турмалін і циркон.

Заборони цього дня
• Не рекомендується в цей день вживати м'ясні та молочні продукти, а також

займатися обжерливістю.
• Категорично заборонено використовувати, зібраний сьогодні мак для випічки.

• Не можна сьогодні злитися, лаятися з колегами та розпочинати нові справи.
• 16 липня не варто брати нічого у борг, аби не провести ціле літо у злиднях .
• Бажано 16 липня не стригти волосся, а також краще його в цей день не фарбувати.
• Не можна пересаджувати рослини.

