Чому діти зводять порахунки з життям?

12 червня 2019 р. у селі Турадах вчинив самогубство 11-річний хлопчик Миколка... А
вакурат рік перед тим звів порахунки з життям майже його одноліток – із с. Загірочка.

Чому стаються такі трагедії? Що чи хто штовхає юні невинні створіння на цю стежку?

На ліжку розкладені фотографії Миколки, в яких він у вишитій сорочці, такий красивий,
щирий і по-дитячому добрий.

- Оце Коля в садку, оце у церкві, а то остання, зробила в Жидачеві на 9 днів, - каже мама
Тетяна, і сльози з куточків заплаканих, вбитих горем очей світяться у напівтемному
приміщенні кімнати. - Ні, ні, я не плачу, не можна плакати, я лише молюся, щоб Колі там
було добре…

Чесно кажучи, коли їхав у Іванівці, де саме й живе родина Симоні, думав, що не захочуть
говорити. Це страшна трагедія втратити єдиного сина. Але написати про те, що сталося,
побудила мене перш за все ситуація, яка складається у нас із суїцидальними випадками
як серед дорослих, так, і що найжахливіше, – серед дітей: за пів року на території
Жидачівського району тільки за повідомленнями пересічних людей покінчили життя
самогубством 6 осіб. Останній випадок: мешканець с. Дем’янки-Лісної 16 червня
відзначив своє 50-річчя, а наступного дня накинув на шию петлю (?!)

Перед тим, як розповісти, що сталося, розкажу про сім’ю Симоні. Це благополучна сім’я,
про яку люди відгукуються тільки з позитивного боку. Мама Миколки родом із Турад,
батько – жидачівський. Бабця Тетяниного чоловіка Руслана залишила онуку в Іванівцях
будинок, і сім’я замешкала в цьому селі. Довший час у сім’ї не було дітей, тому коли
Миколка народився на світ, радощів не було меж. Особливо для бабусі і дідуся, які
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живуть в Турадах. Часто на канікулах Коля із задоволенням йшов до бабусі. Так було і
цього разу. У школі, де навчався хлопчик, теж розповідають про Колю тільки з
позитивного боку. Надто вертлявий, всюди перший, все хотів попробувати…

- У мене був день народження, - розповідає Тетяна. - Зранку Коля по Вайберу привітав
мене. Знаєте, це вже тепер я пригадую і роблю якісь висновки, а тоді не звертала уваги.
У Колі був телефон, був планшет, все, як і в однолітків. Сидів, може, забагато в
Інтернеті, бавився. І чому я не перевірила, що він там… Десь тиждень перед тим
прийшов і показав мені розбитий планшет, сказав, що на нього впала колонка від
магнітофона. А люди «розповідали», що біля Колі знайшли планшет… І телефону не
було, бо телефон стояв на зарядці в кухні. Того дня ми обертали сіно. До мене з
Гніздичева приїхали допомогти родичі, - продовжує Тетяна. - Їх дитина до обіду разом із
Колею теж була у бабці. В голові не вкладається, що могло статися. Він у школі був
активним, до церкви на катехизацію ходив, у нас при церкві був на «Канікулах із Богом»,
просто не знаю, як так…

На сьогодні якоїсь інформації від правоохоронців, що стало причиною суїциду, немає.
Поліцейські вилучили і телефон, і планшет на експертизу. Можливо, у п’ятницю щось
буде відомо.

А поки що люди говорять, що хлопчина міг грати у гру «Синій кит» чи «Момо». Ці так
звані «ігри» провокують підлітків вчиняти самогубства. Щоправда, випадків у державі
десятки, а наша українська «кіберполіція» нічого не може вдіяти…

За цим конкретним фактом місцева поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1
ст.115 (Умисне вбивство, з приміткою «самогубство»).

І насамкінець. Батьки, слідкуйте за тим, що переглядають в Інтернеті ваші діти, з ким
спілкуються, який контент «качають». Так, вони сьогодні в інформаційному плані значно
«просунутіші» від нас. Інколи ви й самі не знаєте, як до того телефону «підійти», і
кличете їх, щоб показали. Але ніхто не забороняє розмовляти з дітьми. Коли ви останній
раз сідали до дитини і просили показати, як користуватися Фейсбуком чи Вайбером?
Говоріть з дітьми і одночасно обмежуйте час їх перебування в соцмережах. Як це
зробити - кожен вирішує по-своєму. Бо дитячі душі, які так хочуть швидко ставати
дорослими, дуже просто звабити. І тих «паскуд», які це «зілля» сіють у світовій павутині,
вистачає…
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А якщо ви знаходите у телефоні ваших дітей якісь натяки на сайти чи відповідні ресурси,
не полінуйтеся зателефонувати на Національну дитячу “гарячу лінію” 0-800-500-225
або 116 111;

Чи гарячу лінію Львівської області - 112.

Бо не дай Боже, щоб таке ще колись повторилося.

Андрій ДАНИЛЕЦЬ.
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