
УВАГА - «ГРУПИ СМЕРТІ» ВБИВАЮТЬ ПІДЛІТКІВ! 

 

Українських підлітків у соцмережах схиляють до самогубства 
 

Так звані групи смерті, що доводять підлітків до самогубства, тепер 
стали популярні в Україні. 

 У лютому різко зросла кількість пошукових запитів на тему ігор, 
фіналом яких стає спроба вчинити самогубство. Українська кіберполіція 
попереджає, що у Вконтакте такі спільноти ведуть кваліфіковані психологи, 
які й схиляють дітей до суїциду. 

Маєш доступ до інтернету – вже можеж бути в небезпеці. 
Більше 30% «сторінок смерті» припадають на соціальну мережу 

ВКонтакте, де крім росіян зареєстровано і 13 млн. українців, серед яких 
багато підлітків. Всі вони теж можуть стати жертвами так званих груп смерті. 

Адже маніякам, які доводять дітей до самогубства, неважливо, де живе 
дитина. Головне, щоб його свідомість піддавалась маніпулюванню. 

А в Україні, як відомо, тільки в 2012 році померло понад 9 тисяч осіб від 
самогубств. Серед 40,5 тисяч загиблих українців від зовнішніх причин 
самогубство скоїв кожен п’ятий. Більшість тих, які вчинили самогубство – це 
підлітки у віці до 14 років. 

 

Правила «смертельної» гри 
  

За даними кіберполіції, адміністратори суїцидальних пабліків: такі, як 
«Кити пливуть нагору», «Розбуди мене о 04:20», f57, f58, «Тихий дім», 
«Рина», «Няпока», «Море китів», «50 днів до мого...», - часто самі знаходять 
депресивних підлітків. 



Перед тим, як втягти когось у квест, модератори вивчають його 
особистість - і коли той має затребувану схильність до суїциду, надсилають 
йому завдання. 

Найчастіше воно складається із завдання собі ушкоджень: наприклад, 
вирізати на своєму тілі кита чи напис, і все це потрібно знімати на фото чи 
відео. 
  

 
Гра в синіх китів 

 

Подібна гра триває 50 днів і має закінчитися самогубством дитини, яке 
також має бути зафіксоване на відео. За даними поліції, записи потім 
продаються в Darknet. 

В Україні першою офіційно зареєстрованою жертвою груп смерті стала 
15-річна Вілена, яка 6 грудня стрибнула з 13-го поверху в Маріуполі. 

 
Чому кити? 

 

Кити належать до того малого числа ссавців, які можуть добровільно 
самотужки померти. Ці тварини асоціюються в ідеологів груп смерті зі 
свободою, у тому числі з усвідомленим вибором піти із життя.  

Підлітки порівнюють себе з китами, яких викинув океан, під яким 
мається на увазі суспільство, сім'я чи близька людина. 

Згідно з описами з груп смерті, кити пробуджуються або помирають о 
04:20. У цей час підлітки прокидаються, щоб отримати нове завдання. 



 

Як уберегти дітей 
 

У поліції опублікували список назв можливих груп смерті в соціальних 
мережах: «Кити пливуть нагору», «Розбуди мене о 04:20», f57, f58, «Тихий 
дім», «Рина», «Няпока», «Море китів», «50 днів до мого...». 

Також мають насторожити такі хештеги, як #домкитов, #морекитов, 
#млечныйпуть, #150звезд, #ff33, #d28, #хочувигру, #бегиилиумри, і записи в 
акаунті соцмереж цифри 50 і менше, а також зображення китів, особливо 
летючих, єдинорогів. 

Варто також звернути увагу на використання в спілкуванні з друзями 
фраз: «Розбуди мене о 04:20» і «Я в грі». 

Окрім того, кіберполіція опублікувала список дітей з України, які є 
учасниками суїцидальних груп, і рекомендації для батьків: 

- перевіряти шкірні покриви - і якщо на них є неприродні пошкодження, 
постаратися з'ясувати причину їх появи; 

- перевірити, якими пабліками гуляє дитина; 
- звернути увагу на коло спілкування; 
- зайняти вільний час дитини спортивними чи творчими секціями; 
- обов'язково контролювати фото і відео в гаджетах. 

 

ТОМ ХІДЛСТОН ПИСАВ: «У ЛЮДИНИ ДВА ЖИТТЯ, І 

ДРУГЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ ТОДІ, КОЛИ МИ РОЗУМІЄМО, ЩО 

ЖИТТЯ ЛИШЕ ОДНЕ». БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ!!! 
 

 

http://www.cybercrime.gov.ua/16-novosti/185-uvaga-batki-sujitsidalna-grupa#news

