
ТРАНСКРИПТ: ОСЬ ТА ЛЮДИНА 
 

Білі субтитри на чорному фоні: 
 

Цей фільм призначений для перегляду особами старше 16 років. Вам 
забороняється переглядати цей фільм, якщо ви не досягли вказаного віку. 

Цей фільм містить сцени насилля. 
 

Незаконна торгівля тютюновими виробами не є злочином без жертв. 
 

САЛОН АВТОМОБІЛЯ: 
 

Обличчя дівчини крупним планом. Вона виглядає сумною, втомленою, 
самотньою. 
 

Білі субтитри на чорному фоні: ОСЬ ТА ЛЮДИНА 
 

ВУЛИЦЯ З ЖИТЛОВИМИ БУДИНКАМИ: 
 

Ми бачимо хлопця на вулиці звичайного мікрорайону. Він йде вулицею. 
 
ЗА КАДРОМ ГОЛОС ДІВЧИНИ: Це людина, яка придбала блок 

 
 

ВУЛИЦЯ ПОБЛИЗУ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ: 
 

Ми бачимо хлопця біля дверей ПРОДАВЦЯ – на вигляд 30 років, звичайної 
зовнішності. Продавець передає блок з 200 сигаретами в контрафактній 
упаковці. 
 
ЗА КАДРОМ ГОЛОС ДІВЧИНИ: Не з магазину і без картόк 

ПРОДАВЕЦЬ: Скільки тобі потрібно? 

ЛІ: Тільки один. 

 
Хлопець розраховується з ним. 
 
 
ЗА КАДРОМ ГОЛОС ДІВЧИНИ: Він знає, де знайти свій товар – 

У нелегала, що продасть за навар 

 
 
Коли він виходить з будинку, ми бачимо двох дітей у віці 10-11 років. Вони 
дають вийти хлопцю перед тим, як підійти до вхідних дверей будинку 
продавця. 
 
 

ЗА КАДРОМ ГОЛОС ДІВЧИНИ: Не він один в такий спосіб вчиняє, 
Діти купують, а копи не знають. 
 
А це той, хто нишком збуває товар 
Дуже приватно – сам собі господар 
 
 

  
 
ГАРАЖ: 

Через відкриті двері гаражу ми бачимо ОПТОВОГО ТОРГІВЦЯ, який знімає 

короби з полиць і передає їх ЮНАКУ, який пакує їх у багажне відділення 

автомобіля, що припаркований поруч зі складом. 



 

ЗА КАДРОМ ГОЛОС ДІВЧИНИ: 

 

Знайомтесь – це Дейв та його син-юнак, 

Вони постачають товар, та однак 

У разі загрози готові втікати – 

Не хочуть хлопці свободу втрачати. 

 

 
 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ: 
 

Після гучних аплодисментами ми бачимо типового ПОЛІТИКА середнього віку, 
який стоїть на трибуні. За ним великий екран для презентацій, на якому 
зображено сторінку з заголовком “Боротьба проти тютюнової епідемії”. Ми 
бачимо пункти маркованого переліку: “Підвищення податків”, “Заборона на 
викладку в точках продажу”, “Безлика” упаковка”, “Заборона на використання 
інгредієнтів”. 
 

Він звертається до аудиторії, середина виступу. Під час виступу він тримає в 
руках пачку сигарет у новій «безликій» упаковці. 
 

ПОЛІТИК:  ... саме тому введення «безликої» упаковки є ще одним 
цвяхом, що ми заб’ємо в труну тютюнових брендів, – 
потужної зброї виробників тютюнової продукції у боротьбі за 
споживача.   Ми позбавимо їх цієї зброї.  

 

Ми знову чуємо аплодисменти аудиторії. 
 
ЗА КАДРОМ ГОЛОС ДІВЧИНИ: А ось та людина, що пише закони… 

Вважає, що створить злочинцям 
препони  

 
 
 
 

ТИПОГРАФІЯ: 
 

Ми бачимо типографське обладнання, яке друкує аркуші сигаретної упаковки. 
Вони є абсолютно ідентичними упаковці, яку ПОЛІТИК тримав у руках під час 
виступу. Кадр змінюється на коробки з надрукованими упаковками, які 
передаються підозрілому на вигляд покупцю на чорному виході з типографії. 
Гроші отримано, жодного офіційного оформлення… 
 
 

ЗА КАДРОМ ГОЛОС ДІВЧИНИ: … але контрафактники не дурні 
 

КЛІЄНТ ТИПОГРАФІЇ: Все як домовлялися? 

ПРАЦІВНИК ТИПОГРАФІЇ: Так. 

ЗА КАДРОМ ГОЛОС ДІВЧИНИ: …легко дизайн скопіюють вони  

 
 

ДАХ МІСЬКОГО БУДИНКУ: 
 

Добре вдягнений чоловік середніх років, ВАТАЖОК, сидить у барі, що 
розташований на даху хмарочоса, поруч з ним келих з напоєм. Він говорить по 
телефону. 
 
ВАТАЖОК:  ...Добре, він не зіпсує все знову. 

 



 

МІСЬКА ВУЛИЦЯ: 
 

Ефектний чорний автомобіль прискорюється вулицею, залишаючи за собою 
чоловіка, що впав на тротуар. Його обличчя заплямоване кров’ю – зрозуміло, 
що він був жорстоко побитий. 
 

ВАТАЖОК: Угода в силі? У звичайний час. 

ГОЛОС ДІВЧИНИ ЗА КАДРОМ: Хоча ти й не бачиш цю сіру людину 

ВАТАЖОК: Зателефонуй мені. 

ГОЛОС ДІВЧИНИ ЗА КАДРОМ: Всі гроші отримує ВІН у торбину 

  

 

Він кладе слухавку 

 
ВУЛИЦЯ З МАГАЗИНАМИ: 
 
Ми бачимо авто, що різко зупинилося, з якого виходить чоловік. Чоловік 
залишає автомобіль припаркованим на вулиці. 
 

ГОЛОС ДІВЧИНИ ЗА КАДРОМ: І витрачати ті гроші він може… 

СЕБ: В автомобілі на Черч Стріт закладено 
бомбу. 

 
 

ТЕЛЕФОН-АВТОМАТ (ВИД ЗСЕРЕДИНИ ТА З ВУЛИЦІ): 
 
Кадр за участі того ж самого чоловіка. Він робить короткий телефонний 
дзвінок. Він виглядає серйозним, знервованим. 
 
ГОЛОС ДІВЧИНИ ЗА КАДРОМ: … на те, щоб вбивати простих 

перехожих 

СЕБ: Вона вибухне через 10 хвилин. 

 
ВУЛИЦЯ З МАГАЗИНАМИ: 
 

Знову зміна кадру на вулицю, на якій вже панує метушня, поліція намагається 
знайти бомбу. Камера рухається шалено; безлад і паніка всюди, люди біжать і 
кричать. Ми чуємо сирени, постріли тощо. 
 
 

ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ: Назад.  Розмінування. Негайно! 
Назад. Розмінування. Назад. Негайно! 

 
Зображення стає чорним, ми чуємо потужний вибух, люди кричать, 
спрацьовує сигналізація. 
 
ШОССЕ - ВЕЧІР: 
 
Ми бачимо крупним планом ноги жінки, взуті у чепурні червоні туфлі на високих 
підборах. Вона йде вулицею. 
 
 
ГОЛОС ДІВЧИНИ ЗА КАДРОМ: Та не хвилюйтесь, є звістка хороша – 

Гарненьке взуття та робота за гроші 
 



Зміна кадру на жінку, яка виявляється темношкірою ДІВЧИНОЮ 12-13 років. 
Вона відверто вдягнена для заняття вуличною проституцією. Вона 
схиляється над вікном автомобіля і після короткої розмови сідає в нього. 
 
 

ГОЛОС ДІВЧИНИ ЗА КАДРОМ: Повірила дівчина в казкове життя, 
А вони продають її без каяття.  
 
 

  

ВИД В САЛОНІ АВТОМОБІЛЯ: 
 
Авто набирає швидкість, ми знову бачимо крупним планом обличчя дівчини. 
Вона виглядає сумною, втомленою, самотньою. 
 
 

ГОЛОС ДІВЧИНИ ЗА КАДРОМ: Тож, через того, хто стукає в 
двері…. 
 

 
  
[ЗНОВУ КАДР З ХЛОПЦЕМ НА ПОРОЗІ] 
 

 
ГОЛОС ДІВЧИНИ ЗА КАДРОМ: І через того, хто пише папери… 
 
 
[ЗНОВУ КАДР З ПОЛІТИКОМ ЗА ТРИБУНОЮ] 
 

 
ГОЛОС ДІВЧИНИ ЗА КАДРОМ: І через тих, хто їм постачає… 
 
 
[ЗНОВУ КАДР З ДЕЙВОМ І ЙОГО СИНОМ – ТЕПЕР ВОНИ ВЕЗУТЬ БЛОКИ В ДІМ 
ПРОДАВЦЯ] 
 
Зміна кадру на трагічно сумне обличчя дівчини на задньому сидінні автомобіля.  
 
 
ГОЛОС ДІВЧИНИ ЗА КАДРОМ: В ліжку дівча заробітку шукає. 
 
Стиль мовлення змінюється на сумніший. 
 
 
ГОЛОС ДІВЧИНИ ЗА КАДРОМ: Вони кличуть мене Сем і обіцяють 

золоті гори, 
Але все це брехня, вони гарні актори 
 

 

 
Білі субтитри на чорному фоні: 

 
НЕЛЕГАЛЬНІ СИГАРЕТИ ХТО ПЛАТИТЬ ЦІНУ? 

 
 

Незаконна торгівля тютюновими виробами стимулює розповсюдження 
куріння серед неповнолітніх. Світовий незаконний тютюновий ринок все 
більше контролюється організованою злочинністю.  
 
За даними правоохоронців деякі злочинці, які займаються нелегальною 
торгівлею сигаретами, причетні також до торгівлі людьми, проституції, 
торгівлі зброєю і наркотиками. Деякі пов’язані з терористичними 



організаціями. 
 
Такі заходи, як впровадження «безликої» пачки, можуть призвести до 
зростання обсягів незаконної торгівлі.  
Від цього виграють лише кримінальні структури. 
 
Куріння є причиною серйозних і смертельно небезпечних захворювань, 
тому ми погоджуємося, що тютюнові вироби повинні регулюватися 
відповідним чином. 
 
Щоб дізнатися більше, відвідайте веб-сайт www.bat.com 
Ці події є вигаданими і будь-яка схожість з реальними особами, живими або 
померлими, є абсолютно випадковою. 
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