


Пiдготовка до гри

Розкладіть ігрове поле.
Визначте гравця, що буде «Банкіром». Функції «Банкіра» — давати 
та брати гроші у «Банк», виставляти на аукціони та продавати 
підприємства (видавати картки «Сертифікат на право володіння 
підприємством»), а також продавати «Філії» та «Представництва». 
«Банкір» може виконувати роль тільки «Банкіра», або разом з 
іншими приймати участь у грі.
Визначте послідовність ходів. Для цього киньте кубики — у кого 
випаде найбільша кількість балів, той ходить першим і так далі 
за зменьшенням. Якщо ж у де-кількох гравців випала однакова 
кількіть балів, то ці гравці кидають ще раз кубик і визначають 
послідовність ходів між собою.
Розташуйте фішки з кільцями найнижчого рівня на полі «Старт». 

Візьміть картки 
«Життя», 
перетасуйте та 
покладіть їх на поля 
«Підприємство» 
«сорочкою» догори.

Візьміть картки 
«Фортуна», 
перетасуйте та 
покладіть їх на 
відповідне місце на 
ігровому полі. Теж саме 

зробіть з картками «Сюрприз».

Дістаньте картки «Сертифікат на право 
володіння підприємством». Покладіть їх 
біля «Банкіра». Для зручності розкладіть 
їх за кольорами.

Дістаньте фішки «Філії» та 
«Представництва» та покладіть 
їх біля «Банкіра». 

Дістаньте фішки та кільця для 
позначення рівня. Існує 3 рівня: 
одна зірка, дві та три зірки. 

Дістаньте ігрові гроші. «Банкір» 
роздає гравцям початковий капітал — 

 176 000 наступними купюрами:
 1 000 — 2 шт.
 2 000 — 2 шт.
 5 000 — 2 шт.
 10 000 — 2 шт.
 20 000 — 2 шт.
 50 000 — 2 шт.
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хiд гри

Фішка потрапила на 
поле з «Підприємством».

Якщо «Підприємство» 
належить іншому гравцю, 

то потрібно заплатити йому 
за послуги «Підприємства». 
Детальніше дивіться 

розділ «Власність та 
платня за послуги».

Якщо «Підприємство» нікому не належить,  то його 
можна придбати, заплативши до «Банку» суму, що вказана 

на полі та отримати картку «Сертифікат на право 
володіння підприємством». Намагайтесь купити усі 
підприємства одного кольору, щоб брати подвійну 
платню за послуги та мати можливість будувати 
«Представництва» та «Філії», які збільшать вартість 

послуг. 
Детальніше дивіться розділ «Власність та платня за 

послуги».

Фішка потрапила на поле «Кімната відпочинку».
Нічого не робіть. Ваш хід завершено.

Фішка потрапила або перетнула поле «Старт».
Отримайте нові інвестиції або замініть свою фішку 
на фішку вищого рівня.
Детальніше дивіться розділ «Поле “Старт“ та 

заміна фішок».

Фішка потрапила на поле «В’язниця».
Пропустіть 3 свої ходи та заплатіть 50 000 до 
«Банку», або ж спробуйте втекти з «В’язниці».
Детальніше дивіться розділ «В’язниця».

Фішка потрапила на поле «Фортуна» або 
«Сюрприз».
Візьміть картку, прочитайте що на на ній написано 
та виконайте відповідні дії. Використану картку 
покладіть під стопку лицьовою стороною донизу 
(якщо немає інших вказівок). 

Детальніше дивіться розділи «Картки “Фортуна“ 
та “Сюрприз“».

Фішка потрапила на поле з карткою «Життя».
Візьміть картку та про себе прочитайте, що на 
ній написано. Деякі картки треба використати 
негайно, деякі можна залишити та використати за 
необхідністю. 

Детальніше дивіться розділ «Картки “Життя“».

Гравець, що ходить, кидає кубики та пересуває 
свою фішку на таку кількість клітинок, яка 
випала на них. В залежності від того, на яке поле 
потрапила фішка, виконуються різні дії. Після 

цього хід переходить до наступного гравця.

5 000
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Картки «Життя»

Поле «Старт» Картки «Фортуна» 
та «Сюрприз»Кожного разу, коли Ви перетинаєте або 

стаєте на поле «Старт», Ви отримуєте 
нові інвестиції. Розмір інвестицій 
залежить від рівня Вашої фішки: 1-й 
рівень (ê) —  150 000, 2-й рівень 
(êê) —  200 000, 3-й рівень (êêê) — 

 250 000.
Також у Вас є можливість поміняти свою 
фішку на фішку вищого рівня. Якщо Ви 
хочете це зробити, то повідомте про це 
та отримайте її, але в цьому випадку Ви 
не отримаєте нові інвестиції.

Візьміть картку та прочитайте, що на ній 
написано. Зверніть увагу на те, коли треба 
використати картку — негайно або за 
необхідністю.
Якщо картку треба використати негайно, то 
купуйте «Підприємство» або проведіть аукціон, 
як написано на картці та виконайте подальші 
вказівки. Використана картка кладеться у стопку 
та більше не бере участі у грі.

Якщо картку треба використати за необхідністю, то залиште її у себе 
(нікому не показуючи), використайте її коли це буде необхідно та 
виконайте стандартні дії (придбайте «Підприємство» або проведіть 
аукціон). Використану картку покладіть до відповідної стопки.

Якщо Ваша фішка 
потрапила на поле 
«Фортуна» або «Сюрприз», 
візьміть верхню картку 
зі стопки та виконайте 
написані вказівки. Після 
цього картка кладеться 
донизу стопки «сорочкою» 
догори (якщо не написано 
іншого).

На деяких картках сума, яку 
потрібно заплатити або отримати, залежить від рівня Вашої фішки.

Наприклад, якщо рівень Вашої 
фішки êê, то отримайте  100 000.

На деяких картках, щоб отримати 
гроші, треба викинути на кубиках 
визначену комбінацію чи кількість 
балів, що залежить від рівня Вашої 
фішки.

Наприклад, якщо рівень Вашої 
фішки êê, то необхідно набрати 
від 8 до 12 балів, щоб отримати 

 150 000.
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Поле «В’язниця»

Поля «Вiдпочинок»

Власнiсть 
та платня за послуги

Придбання власностi

Платня за послуги

Якщо Ваша фішка потрапила на поле 
«В’язниця», то Ви пропускаєте 3 ходи та 
після цього можете продовжувати гру, 
заплативши до «Банку»  50 000.
Також Ви можете втекти з «В’зниці», 
якщо:
• Викинули два однакових числа на 

кубиках (під час пропуску ходу 
Ви маєте можливість це зробити). 
Після цього пересуньте фішку на 
відповідну кількість полів.

• Використати картку «Безкоштовно звільніться з “В’зниці”». 
Покажіть картку іншим гравцям, покладіть її до відповідної 
стопки та зробіть стандартний хід.

Якщо Ваша фішка потрапила на поле 
«Відпочинок», то нічого не робіть. Хід 
переходить до наступного гравця.

Якщо Ваша фішка потрапила на поле з 
«Підприємством», що нікому не нале-
жить, Ви можете придбати його за вка-
зану на полі суму. Заплатіть кошти до 
«Банку» та отримайте картку «Сертифі-
кат на право володіння підприємством».
Якщо Ви вирішили не купувати «Під-
приємство» (або не можете це зробити 
через брак коштів), то Ви мусите про-
вести аукціон. Аукціон — це нагода 
купити «Підприємство» за меньшу ціну, 
ніж вказана на полі.

Торги починаються з суми  1 000 та тривають до тих пір, поки ніхто 
не захоче купити його дорожче раніше запропонованої суми. Ви 
також можете брати участь у торгах, навіть якщо відразу вирішили не 
купувати «Підприємство».
Гравець, що запропонував найбільшу суму, платить її до «Банку» та 
отримує картку «Сертифікат на право володіння підприємством».

Якщо фішка потрапила на поле з «Підприємством», що має власника, 
то необхідно заплатити йому за послуги. Вартість послуг написана 
на картці «Сертифікат на право володіння підприємством». Для 
зручності вартість послуг дублюється на 
полях «Підприємств».
Якщо одному гравцю належать усі 
«Підприємства» одного кольору, то 
вартість послуг подвоюється.
Якщо «Підприємство» закладено, то платня 
за послуги не стягується. 
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Банкрутство

Особливi ситуацII 
та перемога

представництва та ФIлii

Якщо Вам належать «Підприємства» одного кольору, Ви можете 
будувати «Представництва» та «Філії».
Заплатіть до «Банку» суму, що вказана на картці «Сертифікат 
на право володіння підприємством» та отримайте фішку 
«Представництво».
Ви можете побудувати друге «Представництво» тільки тоді, коли 
на всіх «Підприємствах» одного кольору побудовано по одному 
«Представництву». Третє — коли побудовано по 2 «Представництва».
Якщо на «Підприємствах» побудовані по 3 «Представництва», Ви 
можете побудувати «Філію». Заплатіть відповідну суму до «Банку», 
віддайте фішки «Представництво» та отримайте фішку «Філія».

Якщо у підприємства є «Представництво» 
або «Філія», то вартість послуг зростає. 
Ця сума вказана на картці «Сертифікат 
на право володіння підприємством» та, 
для зручності, продубльована на полі 
«Підприємсва». 

Якщо Вам потрібно платити, але не вистачає коштів, Ви можете 
заробити їх декількома способами:
• Продайте «Представництво» або «Філію». Віддайте відповідну фішку 

до «Банку» та отримайте половину її вартості. Продавати можна по 
одному «Представництву» з кожного «Підприємства» одного кольору. 
Якщо Ви продали «Філію», то отримайте 3 «Представництва».

• Закладіть «Підприємство». Якщо у «Підприємства» немає 
«Представництв» або «Філії», то Ви маєте можливість закласти його 
до «Банку» та отримати за нього суму, що вказана на зворотній 
стороні картки «Сертифікат на право володіння підприємством». 
При цьому картка перевертається зворотньою стороною догори. Не 
можна закладати «Підприємства», що мають «Представництва» або 
«Філію» — для цього потрібно спочатку їх продати.

• Продайте «Підприємство» іншому гравцю. Для цього продайте 
усі «Представництва» та «Філії» до «Банку» та заключіть угоду з 
іншим гравцем. Ви можете продати «Підприємство» за гроші, або 
обміняти його на інші «Підприємства» або на картку «Безкоштовно 
звільніться з “В’зниці”».

Також Ви маєте можливіть продавати закладені «Підприємства». 
Гравець, що купив закладене «Підприємство» має заплатити за 
саме «Підприємство» попередньому власнику узгоджену суму, 
а також заплатити до «Банку» 10% від вартості «Підприємства». 
Якщо покупець хоче відразу викупити його з застави, то він 
повинен заплатити додатково повну вартість «Підприємства» до 
«Банку». Якщо ні — то за бажанням заплатити до «Банку» повну 
вартість «Підприємства» та додатково 10% комісійних.

Якщо Ви вирішили забрати своє закладене «Підприємство», то 
заплатіть до «Банку» суму застави та додатково 10% комісії.

УВАГА! Ви можете використати ці способи ТІЛЬКИ якщо у Вас не 
вистачає власних коштів!

Якщо у гравця немає ані коштів, ані можливості їх заробити, він 
оголошується «Банкрутом» та вибуває з гри.

Якщо Ви викинули на кубиках однакову кількість балів, то після 
свого ходу зробіть ще один. Якщо на кубиках випала однакова 
кількість балів 3 рази поспіль, то негайно відправляйтесь до 
«В’язниці» (при цьому Ви не отримуєте нові інвестиції, якщо 
доведеться перетинати поле «Старт»).

Під час Вашого ходу, або ходу інших гравців Ви маєта змогу:
• Купувати «Представництва» та «Філії».
• Заключати угоди з іншими гравцями.

Перемагає у грі той гравець, який першим заробить  1 000 000.




