
В Україні стрімко поширюється небезпечні ігри  серед підлітків 

Нелюди, які організували смертельно-небезпечні захоплення 

для підлітків, працюють так. Вони відкривають у соціальних 

мережах групи, в яких доводять дітей до самогубства. Ось 

приклади деяких з них: «Кити пливуть вгору», «Розбуди мене о 

4.20», «f57», «f58», «Тихий дім», «Ріна», «Няпока», «Море китів», 

«50 днів до мого…», а також такі хештеги: «дім китів», «море 

китів», «чумацький шлях», «150 зірок», «хочу в гру», «біжи або 

помри» і записування на своїй «стіні» цифр, починаючи від 50 і 

менше. Кіберполіція вже виявила одну з таких груп – 

«https://vk.com/blueskitea». До неї входили 209 користувачів із 

України. Ці спільноти щодня блокуються адміністрацією соцмереж 

за зверненнями правоохоронних органів або їх користувачів.  

Як дітей приваблюють і що робити для запобігання біді 

Для того, щоб вступити в такі групи, дитині потрібно подати 

заявку для вступу до неї і написати певний текст у себе на сторінці. 

Якщо адміністрація групи затвердить кандидатуру, то буде 

проведено невелике психологічне вивчення особистості та її 

готовності до самогубства через спілкування в приваті. Надалі 

адміністратор групи схиляє дитину до виконання завдань (квестів), 

причому практично всі завдання передбачають завдання дитиною 

власноруч каліцтва або заподіяння болю. Всі ці «квести» в 

обов’язковому порядку знімаються на відео. Коли адміністратор 

групи впевнений у тому, що дитина готова до самогубства, 

створюється аудіо з музикою, де підліток виступає в головній ролі. 

У ролику розповідається про всі його проблеми, які той озвучив 

«провіднику». Єдиний вихід з усіх проблем, яки озвучується в 

цьому «творі», – вчинити самогубство. Перед цим дитина слухає 

аудіозапис і робить останній крок. Момент смерті фіксується 

іншими учасниками групи на камеру в режимі online, а відеозапис 

надалі поширюються в мережі Інтернет або в Darknet.  



Щоб допомогти уникнути біди всім батькам кілька важливих 

порад: 

– потрібно приділяти більше уваги психологічному стану дитини;  

– слід перевіряти шкіру дитини на наявність пошкоджень.  

У разі їх виявлення – з’ясовувати обставини, за яких вони 

з’явилися. Особливу увагу звертати на пошкодження різного роду у 

формі кита; 

 – важливо перевіряти облікові записи (аккаунти) дитини в 

соціальних мережах і групи, до яких входить аккаунт. Перевіряти 

зміст спілкування у приватних чатах;  

– звертати увагу на коло спілкування дитини;  

– намагатися зайняти вільний час дитини спортивними або 

культурними секціями; 

 – обов’язково контролювати, які фото- та відеофайли розміщені в 

гаджетах дитини;  

– встановлювати функцію «батьківський контроль» на всіх 

гаджетах дитини 

 

 

 

 

 

 

 

 



НА ЩО СЛІД ЗВЕРНУТИ УВАГУ: 

1. Підліток не висипається, навіть якщо лягає спати рано 

2. Малює китів, метеликів, єдинорогів. 

3. Перебуває в групах (частіше в контактах), що містять в назві 

наступне: "Кити пливуть вгору", "Розбуди мене в 4.20", f57, f58, 

"Тихійдом", "Ріна", "Няпока", "Море китів", "50 днів до мого ... 

"хештеги: домкітов, млечнийпуть, 150звёзд, ff33, d28, хочувігру 

4. Закрила в Контакті доступ до життєпису, в листуванні з друзями 

(на стіні) є фрази "розбуди мене в 4.20", "я в грі". І зовсім вже 

страшно, якщо на стіні з'являються цифри, починаючи від 50 і 

менше. 

5. Переписується в вайбері (і ін. месенджерах) з незнайомцями, які 

дають дивні розпорядження. 

 

 

Батьки, будьте пильними!!! 

 


