
Игрокам предоставляется возможность стать монополистом любой 
отрасли, заработать максимально возможный капитал или, по крайней 
мере, остаться единственным игроком, который не стал банкротом. Пере-
мещаясь по игровому полю, каждый игрок может покупать недвижимость, 
участвовать в аукционе на ее приобретение, строить дома, предприятия 
на приобретенных участках, брать кредиты в банке под залог имеющегося 
имущества. Кроме того, игроки могут брать арендную плату с других участ-
ников игры, останавливающихся на их участках. При этом игрокам придет-
ся платить налоги, штрафы, административные взыскания, иногда оказы-
ваться в тюрьме и освобождаться из нее за определенную плату. Но есть 
также шанс получить отличный выигрыш или потерять кругленькую 
сумму, поиграв в казино.

Количество игроков: от 2-х до 8-ми участников.

Комплектация игры:
Игровое поле — 1 штука;
Игральные фишки — 8 штук;
Игральные кубики — 2 штуки;
Специальные игровые деньги — 1 комплект;
Отели из пластмассы — 12 штук;
Дома из пластмассы — 32 штуки;
Карточки на право собственности — 28 штук;
Карточки «Бюджет» — 16 штук;
Карточки «Шанс» — 16 штук;
Упаковочная коробка — 1 штука.

Правила игры
Подготовка к игре.
Отделите карточки «Шанс», перетасовав, положите их стопочкой на 

соответствующее деление на игровом поле (выделенное пунктиром). 
Отделите карточки «Бюджета» и, перетасовав их, положите аналогичным 
образом на соответствующее выделенное пунктиром деление на игровом 
поле. Все карточки «Шанс» и «Бюджет» должны лежать обратной стороной 
вверх. Каждый игрок выбирает себе игральную фишку и ставит ее на поле 
«ВПЕРЕД». Один из игроков выбирается Банкиром. Банкир может либо 
ограничиваться этой ролью, либо, как и все остальные принимать участие 
в игре. Банкир выдает всем игрокам по 1,5 млн. гривен в следующих купю-
рах:

1 тыс. гривен — 5 купюр;
5 тыс. гривен —1 купюра;
10 тыс. гривен — 2 купюры;
20 тыс. гривен — 1 купюра;
50 тыс. гривен — 1 купюра;
100 тыс. гривен — 4 купюры;
500 тыс. гривен — 2 купюры.

Кроме того, Банкир кладет в кассу Джекпот (на поле, выделенное 
пунктиром) 200 тыс. гривен.

Примечание. Каждая купюра обозначает тысячи. Например, купюру в 
500 следует считать как 500 тыс. гривен. 

В собственности Банка находятся все Дома, Предприятия, карточки 
права собственности до тех пор, пока они не будут приобретены игроками 
в ходе игры. В обязанности Банкира входит выдавать игрокам зарплаты, 
премии, давать ссуду под залог недвижимости, а так же собирать все 
налоги, штрафы, возвращение ссуд и процентов по ним. При проведении 
аукциона по продаже любой недвижимости Банкир выступает также 
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аукционистом. Банк не может быть банкротом, поэтому по требова-
нию игроков может выдавать столько денег, сколько им может потре-
боваться даже в виде долговых обязательств написанных на обычной 
бумаге. Для того чтобы начать игру, необходимо разыграть право 
первого хода. Для этого все игроки бросают кубик, начинает игру тот, 
у кого на кубике выпадет большее число очков.

Ход игры
Итак, бросайте кубики и начинайте двигаться с поля «ВПЕРЕД» по 

часовой стрелке. Поле, на котором Вы остановитесь, укажет, что Вам 
надо делать. В ходе игры Вы можете оказаться на полях, которые 
предложат Вам:

• приобретать участки для строительства или другую недвижи-
мость;

• платить арендную плату, если Вы окажетесь на чужом (уже 
выкупленном кем-то из игроков) участке;

• платить налоги;
• вытаскивать карточки «Бюджет» или «Шанс» и следовать их 

инструкции;
• побывать в «Тюрьме»;
• сыграть в «Казино»;
• получить зарплату в размере 200 тыс. гривен.

Если Вы бросили кубики, и у Вас выпало одинаковое число очков на 
обоих кубиках, у Вас есть возможность еще одного внеочередного 
хода. Однако, если подобное повторится 3 раза подряд, Вам придется 
отправиться на поле «Тюрьма». При прохождении полного круга (когда 
Вы проходите через поле «ВПЕРЕД» или останавливаетесь на нем) Банк 
выплачивает Вам зарплату 200 тыс. гривен. Кроме того, у Вас есть шанс 
получить эту сумму дважды за один ход, если, например Вы оказались 
на поле «Бюджет» или «Шанс» сразу после поля «ВПЕРЕД» и вытащили 
карточку, на которой написано «Переходите на поле «ВПЕРЕД».

Приобретение недвижимости
При остановке на Участке, на который ни у кого из игроков еще нет права 

владения, Вы можете первым купить его. Для этого Вам просто необходимо 
внести сумму за этот Участок Банку. (Стоимостная цена Участка указана на 
поле этого Участка и на Карточке владения данным Участком). В обмен 
Банкир выдает Вам карточку владения данным Участком. Если же Вы не 
хотите или не можете его приобрести, Участок выставляется на аукцион. 
Участок в результате должен быть продан тому из игроков, кто сможет 
заплатить за него наибольшую цену, начиная с любой цены, которую готов 
заплатить один из играющих. Независимо от того, что Вы отказались от 
покупки данного Участка сразу. Вы тоже можете принять участие в аукцио-
не. Владение Участками, а в дальнейшем и построенными домами и пред-
приятиями на них дает Вам возможность взимать арендную плату с любых 
арендаторов, которые остановились в ходе игры на Вашей собственности. 
Цена, которую будут должны уплатить Вам арендаторы, указана на каждой 
карточке владения данным участком, и она различна в зависимости от того, 
какой это Участок и сколько Домов на нем построено. Очень выгодно 
владеть Участками одной цветовой гаммы, т. е. владеть монополией. Если 
Вы владеете Участками всей цветовой группы, Вам можно строить дома, а 
далее и Предприятия на любом из них. Если Вы остановитесь на чужом 
Участке, который был раньше приобретен одним из игроков, Вам придется 
заплатить аренду. Сумма, подлежащая уплате, указана в карточке владения 
данным участком и может меняться в зависимости от количества зданий, 
построенных на нем. Причем, если Вы остановились на чужом участке 
игрока, владеющего всей цветовой гаммой участков, как и тот, на котором 
Вы остановились, Вам придется уплатить двойную арендную плату, указан-
ную в карточке владения участком. Однако, если данный участок владель-
цем заложен в банк, он не может взымать с Вас арендную плату. Или же если 
построенная на данном участке недвижимость заложена, то владелец 
участка может потребовать с Вас аренду только по арендной цене участка, 
а дополнительная арендная плата за заложенную построенную на нем 
недвижимость не взымается.

Предприятия телефонной связи и метрополитен
Если Вы остановитесь на одном из этих предприятий. Вы можете купить 

его, если оно никому еще не принадлежит, заплатив за него банку сумму, 
указанную на поле этого предприятия. Если же данное предприятие уже 
принадлежит кому-либо из игроков, он может от Вас потребовать аренд-
ную плату в соответствии с количеством очков, которое выпало у Вас на 
кубиках. Если Вы попали на эти поля в результате указаний на взятой Вами 
карточке «Шанс» или «Бюджет», Вы должны бросить кубики, чтобы опре-
делить сколько Вам придется платить. Если другой игрок владеет только 
одним из этих предприятий, то Вам необходимо заплатить сумму в соот-
ветствии с выпавшим количеством очков на кубиках в четырехкратном 
размере. Если же игрок владеет обоими предприятиями, то Вам придется 
заплатить сумму в 10-кратном размере. Если Вы не желаете приобрести 
это предприятие, то оно немедленно должно быть выставлено на аукцион 
и продано тому игроку, который заплатит за него наивысшую цену. Вы 
также можете принять участие в аукционе.

Остановка на центральной (транспортной) отрасли
К центральной отрасли относятся два железнодорожных предприятия, 

морской порт и аэропорт. Если Вы остановитесь на таком поле, у Вас будет 
возможность купить это Предприятие. В противном случае Банк выставля-
ет его на аукцион; даже хотя Вы отказались от его покупки по первоначаль-
ной цене. Вы тоже можете принять участие в аукционе. Если у Предпри-
ятия уже есть хозяин, когда Вы окажетесь на нем. Вам нужно будет запла-
тить сумму, указанную в Документе на право собственности. Сумма, подле-
жащая уплате, зависит от количества других Предприятий центральной 
отрасли, принадлежащих игроку-владельцу предприятия, на котором Вы 
остановились и указана также в Документе права собственности.

Карточки «Бюджет» и «Шанс»
Если Вы остановились на таком поле. Вам нужно взять указанную 

карточку и выполнить указанную там инструкцию. В зависимости от 
карточки Вам придется:

• передвинуть Вашу фишку;
• заплатить деньги, например налоги;
• получить деньги;
• отправиться на поле «Тюрьма», налоговую или освободиться оттуда;
• выполнить какую-либо из торговых операций.

После того, как Вы выполнили указание, положите карточку обратно 
вниз соответствующей стопки. Если Вам выпала карточка «Бесплатно осво-
бодиться из Тюрьмы», можете ее оставить себе до тех пор, пока она Вам не 
понадобиться или же Вы можете продать ее другому игроку по согласо-
ванной с ним цене. Если Вам выпала карточка «Передвинуть фишку» и Вы 
пройдете через поле «ВПЕРЕД», можете получить у банка 200 тыс. гривен. 
Если же Вам выпадет карточка «Отправляйтесь в тюрьму» и Вы пройдете 
через поле «ВПЕРЕД», то 200 тыс. гривен Вам не полагается. Остановив-
шись на поле налогов, Вам придется просто уплатить сумму, указанную на 
данном поле.

Казино
Если Вы попали на поле «КАЗИНО», Вам предстоит сыграть на игровом 

автомате. Для этого Вам необходимо сделать любую ставку в Казино и 
бросить 3 раза кубик, по одному разу за каждый «столбик» игрового авто-
мата, а затем передвинуть фишку снизу вверх по «столбику» на столько 
символов, сколько очков выпало на кубике. В случае совпадения выпав-
шей на игровом автомате выигрышной комбинации, игрок получает из 
Банка сумму выигрыша. Если игрок проиграл, ставка остается в Казино.

Тюрьма
В данное заведение Вы можете попасть, если:
• Вы остановитесь на этом поле;
• Вы взяли карточку «Шанс» или «Бюджет», на которой написано 

«Отправляйтесь в Тюрьму»;
• у Вас выпало на кубиках одинаковое число очков в течение 3-х 

ходов подряд.

При попадании на поле «Тюрьма»,  Ваш ход приостанавливается.
При этом Вы не можете получить зарплату 200 тыс. гривен 
независимо от того, где Вы находились на игровом поле. 
Чтобы выйти из поля «Тюрьма», Вам необходимо на выбор:

• заплатить штраф в размере 50 тыс. гривен и продолжить игру, 
когда до Вас дойдет очередь;

• использовать карточку «Бесплатно освободиться из Тюрьмы», 
если она у Вас имеется;

• купить карточку «Бесплатно освободиться из Тюрьмы» у дру-
гого игрока, по согласованной цене и использовать ее для 
того, чтобы выйти из поля «Тюрьма»;

• оставаться на поле «Тюрьма», пропуская три своих очередных 
хода, но каждый раз, когда до Вас доходит очередь, бросать 
кубики, и если на обоих кубиках в один из таких ходов у Вас 
выпадет одинаковое число очков на каждом кубике. В этом 
случае, Вы можете бесплатно выйти из поля «Тюрьма» и 
пройти такое количество полей, которое выпадет на кубиках.

После того, как Вы пропустили 3 хода, находясь на поле  «Тюрьма», 
Вы должны выйти из нее и уплатить 50 тыс. гривен, прежде, чем Вы 
сможете передвинуть Вашу фишку на такое число полей, которое 
выпало на кубиках. Находясь на поле «Тюрьма», Вы можете получать 
аренду с Вашей недвижимости, если она не заложена.

Налоговая администрация
Вы можете проходить это поле мимо, либо же попасть сюда в 

результате очередного хода. Но независимо от того, проходите ли 
Вы это поле мимо или остановились на нем, Вам придется заплатить 
налог со всей своей недвижимости — дополнительные 50 тыс. 
гривен. Если же Вы еще не владеете какой-либо недвижимостью, 
дополнительный налог Вами не уплачивается. Вы так же можете 
сразу освободиться из Налоговой администрации, выбросив оди-
наковое число очков на Ваших кубиках, во время очередного хода.

Дома
Если у Вас есть все участки одного цвета, Вы можете покупать 

дома, чтобы их строить на участках. Это увеличит арендную плату, 
которую Вам будут платить игроки, останавливающиеся на Ваших 
участках. Стоимость дома показана на соответствующем документе 
на право собственности. Застраивать участки нужно равномерно, 
т.е. Вы не можете построить второй дом на одном участке до тех 
пор, пока Вы не построите по одному дому на всех участках одного 
цвета. Далее, нельзя строить третий дом, пока не будет как мини-
мум по два дома на каждом участке и так далее. Однако нельзя 
строить дом, если хотя бы один из участков данной цветовой гаммы 
заложен.

Отели
Если Вы уже построили по 4 дома на каждом участке, Вы можете 

купить по Отелю для каждого Участка. Они приобретаются так же, 
как и дома, но каждый Отель стоит 4-х домов, которые возвращают-
ся в банк. Если в банке осталось ограниченное число домов. Банк 
выставляет здание на аукцион и продает тому игроку, который 
готов за него заплатить наибольшую цену. При этом за начальную 
цену он берет ту, которая указана в документе на право собствен-
ности.

Нехватка зданий
Если в Банке не осталось Домов, Вам придется подождать пока 

кто-либо, из других игроков не вернет ему свои Дома. Точно так же, 
если Вы продаете Отели, Вы не можете заменить их Домами, если в 
Банке нет лишних Домов. Если в Банке осталось ограниченное 
число Домов или Отелей, и два или более игроков хотят купить 
больше зданий, чем есть у Банка, Банкир выставляет здания на 
аукцион для продажи тому из игроков, кто предложит за них наи-
большую цену, при этом за начальную цену он берет ту, которая 
указана на соответствующем «Документе на право собственности» .

Право собственности
Вы можете продавать участки, недвижимость любому игроку, заключив 

с ним частную сделку. Однако, для этого необходимо продать все здания, 
стоящие на данном участке. При этом так же, как и при покупке, продавать 
здания можно равномерно по одному с каждого участка. Дома и Пред-
приятия продаются не игрокам, а Банку, причем по цене в два раза 
меньше той, что указана в документе права собственности. При продаже 
Предприятия Банк платит Вам половину их стоимости плюс половину 
стоимости 4-х домов, которые были отданы в Банк при покупке Предпри-
ятия. Все предприятия одной цветовой группы должны продаваться 
одновременно.

Однако если Вам нужны деньги, Вы можете снова заменить Предпри-
ятия Домами. Для этого Вам нужно продать Предприятие Банку и полу-
чить взамен четыре дома плюс половину стоимости самого Предприятия. 
Заложенную недвижимость также можно продать, но не Банку, а другим 
игрокам.

Право залога
Вы имеете право закладывать свою недвижимость Банку (в случае 

когда Вам будут особенно необходимы средства, когда их не будет 
хватать). Однако для того, чтобы заложить участок, сначала нужно про-
дать здания Банку со своего участка. Для того, чтобы заложить недвижи-
мость, переверните документ на право собственности на нее «лицом» 
вниз и получите в Банке сумму залога, указанную на обратной стороне 
карточки. Если Вы потом захотите погасить Ваш долг перед Банком, Вам 
нужно будет заплатить эту сумму плюс 10% сверху. Заложенная недвижи-
мость все равно остается Вашей собственностью и не может быть выку-
плена другими игроками, если только Вы не согласовали данный вопрос с 
игроком, желающим купить эту недвижимость, внеся в Банк соответству-
ющую плату плюс 10%. Однако в этом случае при окончательном снятии 
залога необходимо будет доплатить дополнительно 10% в Банк. За зало-
женную недвижимость нельзя брать арендную плату. Но при этом можно 
брать за другие участки той же цветовой группы. Когда ни один из участ-

ков не заложен, владелец может вновь покупать дома по полной цене.

Объявление о банкротстве
Если Вы задолжали денег больше, чем можете получить по Вашим акти-

вам, Вы объявляетесь банкротом и выбываете из игры. Если Вы должны 
Банку, Банк получает все Ваши деньги и документы на право собственно-
сти, и вся Ваша недвижимость продается другим игрокам с аукциона. Если 
у Вас при этом есть карточки «Бесплатно освободиться из Тюрьмы», Вы их 
откладываете вниз соответствующей стопки. Если Вы должны другому 
игроку, Ваша недвижимость продается Банку по половинной стоимости, а 
Ваш кредитор получает все деньги, документы на право собственности и 
карточки бесплатного освобождения, если они у Вас есть. Если у Вас есть 
какая-либо заложенная недвижимость, она также передается игроку-кре-
дитору, но он при этом должен немедленно уплатить Банку 10% за нее, а 
потом решать — выкупать ее или нет.

Примечание. Если Вы должны заплатить сумму арендной платы 
больше той, чем у Вас есть, Вы можете заплатить Вашему кредитору 
часть деньгами, а часть — не застроенным участком, который у Вас 
имеется. В этом случае кредитор может согласиться принять недвижи-
мость по цене, выше той, что указана в документе на право собственно-
сти, стремясь получить участок для строительства, чтобы иметь 
преимущество над другими игроками. Игроки не имеют права давать 
деньги друг другу в долг. Деньги могут быть даны только Банком и только 
под залог недвижимости.

Окончание игры
Последний оставшийся в игре участник становится победителем. Либо 

же, если игра окончена раньше (по согласованию сторон), то победителем 
становится игрок, который имеет наибольшую сумму денег и активов на 
момент окончания игры.

Гравцям надається можливість стати монополістом будь-якої 
галузі, заробити максимально можливий капітал, зрештою, залиши-
тися єдиним гравцем, який не став банкротом. Переміщуючись по 
гральному полю, кожен гравець може купувати нерухомість, брати 
участь в аукціоні на її придбання, будувати будинки, підприємства на 
придбаних ділянках, брати кредити в банку під заставу майна. Крім 
того, гравці можуть брати орендну платню з інших учасників гри, які 
зупиняються на їх ділянках. При цьому гравцям необхідно буде 
сплачувати податки, штрафи, адміністративні стягнення, іноді бувати 
у в’язниці й звільнятися з неї за окрему платню. Але є також шанс 
отримати добрий виграш або втратити кругленьку суму, погравши в 
казино.

Кількість учасників: від 2-х до 8-ми гравців.

Комплектація гри:
• Гральне поле — 1 штука
• Гральні фішки — 8 штук
• Гральні кубики — 2 штуки
• Спеціальні гральні гроші — 1 комплект
• Готелі з пластмаси — 12 штук
• Будинки з пластмаси — 32 штуки
• Картки на право власності — 28 штук
• Картки «Бюджет» — 16 штук
• Картки «Шанс» — 16 штук

Правила гри
Відокремте картки «Шанс» і, перетасувавши їх, покладіть гіркою на 

відповідне місце на гральному полі (відокремлене пунктиром). 
Відокремте картки «Бюджет», перетасувавши їх, покладіть аналогіч-
ним способом на відокремлене пунктиром відповідне місце на граль-
ному полі. Всі картки «Шанс» та «Бюджет» повинні лежати зворотною 

стороною доверху. Кожен гравець обирає собі гральну фішку та 
ставить її на полі "ВПЕРЕД". Один з учасників обирається Банкіром. 
Банкір може чи обмежитися цією роллю, чи, як і інші учасники, брати 
участь у грі. Банкір видає всім гравцям по 1,5 млн. гривень в наступних 
купюрах:

• 1 тис. гривень — 5 купюр;
• 5 тис. гривень -1 купюра;
• 10 тис. гривень — 2 купюри;
• 20 тис. гривень -1 купюра;
• 50 тис. гривень -1 купюра;
• 100 тис. гривень — 4 купюри;
• 500тис. гривень — 2 купюри.

Крім того, Банкір кладе в касу Джекпот (на поле, відокремлене пунк-
тиром) 200 тис. гривень.

Примітка. Кожна купюра означає тисячі. Наприклад, купюру в 500 
грн. слід вважати як 500 тисяч гривень.

У власності Банка знаходяться всі Будинки, Підприємства та картки 
права власності до тих пір, доки вони не будуть придбані гравцями в 
процесі гри.

До обов'язків Банкіра входить видавати гравцям зарплатню, премії, 
давати позику під заставу нерухомості, а також збирати всі податки, 
штрафи, повернення суд та відсотків по них. При проведенні аукціону 
з продажу будь-якої нерухомості Банкір виступає також аукціоністом. 
Банк не може бути банкротом, тому за потребою учасників гри може 
видавати стільки грошей, скільки вони можуть вимагати навіть у 
вигляді боргових зобов'язань, написаних на звичайному папері. Для 
того щоб розпочати гру, необхідно розіграти право першого ходу. Для 
цього всі гравці кидають кубик. Починає  гру той, у кого на кубику 
випадає більша кількість балів.

Хід гри
Отже, кидайте кубик й починайте рухатися з поля «Вперед» за годинни-

ковою стрілкою. Поле, на якому Ви зупинилися вкаже, що Вам необхідно 
робити. В процесі гри Ви можете опинитися на полях, які запропонують 
Вам:

• придбати ділянки для будівництва або іншу нерухомість;
• платити орендну платню, якщо Ви опинилися на чужій ділянці (вже 

викупленій кимось із гравців);
• платити податки;
• брати картки «Бюджет» або «Шанс» й слідкувати їх інструкції;
• побувати у «В’язниці»;
• зіграти в «Казино»;
• отримати зарплатню в розмірі 200 тис. гривень.

Якщо Ви кинули кубики і у Вас вийшла однакова кількість балів на обох 
кубиках, у Вас є можливість ще одного позачергового ходу. Однак, якщо 
подібне повториться 3 рази підряд, Вам прийдеться відправитися на поле 
«В’язниця». При проходженні повного кола (коли проходите крізь поле 
"Вперед" або зупиняєтесь на ньому), Банк виплачує Вам зарплатню 200 тис. 
гривень. Крім того, у Вас є шанс отримати цю суму двічі за один хід, коли, 
наприклад, Ви зупинилися на полі «Бюджет» або «Шанс» одразу після поля 
«Вперед» й витягнули картку, на якій написано «Перейдіть на поле 
«Вперед».

Придбання нерухомості
При зупинці на ділянці, на якій ні в кого з гравців ще немає права воло-

діння, Ви можете першим придбати його. Для цього Вам необхідно внести 
визначену суму за цю ділянку до Банку. В обмін Банкір видає Вам картку 
володіння наданої ділянки. Якщо ж Ви не бажаєте або не можете її придба-
ти, ділянка виставляється на аукціон. Ділянка в результаті повинна бути 
продана тому з гравців, хто зможе заплатити за неї найбільшу ціну, почина-
ючи з будь-якої ціни, яку готовий заплатити один з гравців. 

Не залежно від того, що Ви відмовились від купівлі даної ділянки одразу, 

Ви також можете брати участь в аукціоні. Володіння ділянками, а в подаль-
шому й побудованими будинками і підприємствами на них, дає можливість 
брати орендну платню з будь-яких орендаторів, які зупинилися в процесі 
гри на Вашій власності. Ціна, яку повинні будуть заплатити Вам орендатори 
вказана на кожній картці володіння даною ділянкою й вона різниться в 
залежності від того, яка це ділянка і скільки будівель на ній збудовано. Дуже 
вигідно володіти ділянками однієї кольорової гами, тобто володіти моно-
полією. Якщо Ви володієте ділянками всієї кольорової гами, Вам можна 
будувати будинки, а потім й підприємства на будь-якому з них. Якщо Ви 
зупинилися на чужій ділянці тобто на тій, яка раніше вже була придбана 
одним з гравців, Вам прийдеться заплатити орендну плату. Сума, яку необ-
хідно буде заплатити вказана на картці володіння ділянкою та може зміню-
ватися в залежності від кількості будівель, збудованих на ній. Причому, 
якщо Ви зупинитесь на чужій ділянці гравця, який володіє всією кольоро-
вою гамою ділянок, як і той, на якому Ви зупинилися, Вам прийдеться 
заплатити подвійну орендну платню, ніж та, яка вказана в картці володіння 
ділянкою. Однак, якщо дана ділянка володарем закладена Банку, він не 
може отримувати з Вас орендну платню. Або ж якщо збудована на даній 
ділянці нерухомість закладена, то власник ділянки може брати з Вас оренд-
ну плату тільки по орендній вартості ділянки, а додаткова орендна плата за 
закладену збудовану на ньому нерухомість не береться.

Підприємства телефонного зв'язку та метрополітен
Якщо Ви зупинилися на одному з таких підприємств. Ви можете купити 

його, якщо воно нікому не належить, заплативши за нього суму вказану на 
полі цього підприємства. Якщо ж дане підприємство вже належить 
будь-кому з гравців, він може від Вас вимагати орендну платню у відповід-
ності з кількістю балів, які випали у Вас на кубиках. Якщо Ви потрапили на ці 
ділянки в результаті розпорядження картки «Шанс» або «Бюджет» яку Ви 
взяли, Ви повинні кинути кубики, щоб визначити скільки Вам прийдеться 
платити. Якщо інший гравець володіє лише одним з цих підприємств, то 
Вам необхідно заплатити суму у відповідності з кількістю, яка випала у Вас 
на кубиках у 4-х кратному розмірі. Якщо ж гравець володіє обома підпри-

ємствами, Вам прийдеться заплатити суму в 10-ти кратному розмірі. Якщо 
Ви не бажаєте придбати це підприємство, то воно одразу повинно бути 
виставлене на аукціон та продано тому гравцеві, який заплатить за нього 
найвищу ціну. Ви також можете взяти участь в аукціоні.

Зупинка на центральній (транспортній) галузі
До центральної галузі відносяться 2 залізничних підприємства, мор-

ський порт та аеропорт. Якщо Ви зупинитеся на такому полі, у Вас буде мож-
ливість купити це підприємство. В іншому випадку Банк виставляє його на 
аукціон. Навіть якщо Ви відмовилися від його купівлі за первісною ціною, 
Ви також можете взяти участь в аукціоні. Якщо у підприємства вже є влас-
ник, то коли Ви зупинитеся на ньому, Вам потрібно заплатити суму, яка 
вказана в Документі права власності. Ця сума залежить від кількості інших 
підприємств центральної галузі, які належать гравцеві-володарю підпри-
ємства, на якому Ви зупинилися та також вказана в документі права влас-
ності.

Картки «Бюджет» та «Шанс»
Якщо Ви зупинилися на такому полі, Вам потрібно взяти вказану картку й 

виконати вказану там інструкцію. В залежності від картки Вам доведеться:
• пересувати Вашу фішку;
• заплатити гроші, наприклад податки;
• отримати гроші;
• виконати будь-яку торгівельну операцію;
• опинитися на полі «В’язниця» , чи звільнитися звідти.

Після того, як Ви виконали вказівку, покладіть картку вниз відповідної 
гірки. Якщо Вам випала картка «Безкоштовно звільнитися із В’язниці», 
можете залишити її у себе до тих пір, доки вона Вам не знадобиться або Ви 
можете продати її іншому гравцеві по визначеній з ним ціні. Якщо Вам 
випала картка «Пересунути фішку» й Ви пройдете крізь поле «Вперед», 
можете отримати у Банку 200 тис. гривень. Якщо ж Вам випаде картка «Від-
правляйтеся у В’язницю» і Ви пройдете крізь поле «Вперед», то 200 тис. Вам 

не виплачується. Зупинившись на полі податків Вам необхідно просто 
сплатити відповідну суму.

Казино
Якщо Ви потрапили на поле «Казино», можете зіграти на гральному авто-

маті. Для цього Вам необхідно зробити будь-яку ставку в Казино й кинути 3 
рази кубик , по 1 разу  за кожен «стовпчик» грального автомату, а потім 
пересунути фішку знизу доверху по стовпчику на стільки символів, скільки 
випало на кубику балів, у випадку співпадання комбінації, що випала, 
гравець отримує з Банку суму виграшу. Якщо гравець програв, ставка зали-
шається в Казино.

В’язниця
В цю установу Ви можете потрапити, якщо:
• Ви зупинитесь на полі «В’язниця»;
• Ви взяли картку «Шанс» або «Бюджет», на якій написано «Направляй-

тесь у В’язницю»;
• у Вас випала на кубиках однакова кількість балів на протязі 3-х ходів 

поспіль. При попаданні в цю установу, Ваш хід припиняється. При 
цьому Ви не можете отримати зарплатню 200 тис. гривень не залеж-
но від того, де Ви знаходилися на гральному полі.

Щоб вийти із поля «В’язниця», Вам необхідно:
• заплатити штраф 50 тис. гривень й продовжити гру, коли до Вас дійде 

черга;
• купити картку «Безкоштовно звільнитися із В’язниці» у одного з 

гравців;
• використати цю картку, якщо вона у Вас вже є;
• залишатися тут, пропускаючи 3 своїх ходи.
Але кожен раз, коли до Вас дійде черга кидати кубики, й якщо на обох 

кубиках в один з таких ходів у Вас випаде однакова кількість балів, Ви 
можете вийти із поля «В’язниця» й пройти таку кількість полів, яка випаде у 
Вас на кубиках. Після того, як Ви пропустили 3 ходи, знаходячись на полі 

«В’язниця», Ви повинні вийти з неї та сплатити 50 тис. гривень, перед 
тим, ніж Ви пересунете Вашу фішку на таку кількість полів, яка випала у 
Вас на кубиках. Знаходячись на полі «В’язниця», Ви можете отримувати 
орендну платню з Вашої нерухомості, якщо вона не закладена.

Податкова адміністрація
В дану установу Ви можете потрапити внаслідок Вашого чергового 

ходу, але можете й пройти мимо цього поля. Незалежно від цього Вам  
доведеться сплатити додаткові податки за володіння нерухомістю — 50 
тис. гривень. Якщо ж Ви ще не володієте жодною ділянкою, податки Ви 
можете не сплачувати при проходженні цього поля. Якщо ж Ви потра-
пили у Податкову в наслідок свого чергового ходу. Вам доведеться, так 
само і при звільненні із В’язниці, сплатити ще й штраф — 50 тис. 
гривень. При цьому. Ви можете як і в випадку із В’язницею, вирішити 
звільнитися з Податкової адміністрації через кидання кубиків на протя-
зі 3-х ходів або сплатити штраф одразу й вийти з Податкової адміністра-
ції, і якщо в результаті одного з таких ходів у Вас випаде однакова кіль-
кість балів на обох кубиках, Ви зможете звільнитися з Податкової без 
сплати штрафу, а лише сплативши 50 тис. грн. податків на майно, якщо 
воно у Вас вже є.

Будинки
Якщо Ви володієте всіма ділянками одного кольору Ви можете купу-

вати будинки, щоб їх будувати на ділянках. Це збільшить орендну 
платню, яку Вам будуть платити гравці, які будуть зупинятися на Ваших 
ділянках. Вартість будинку вказана на відповідному документі права 
володіння. Забудовувати ділянки можна рівномірно, тобто Ви не 
можете побудувати другий будинок на одній ділянці до тих пір, доки Ви 
не побудуєте по одному будинку на всіх ділянках одного кольору. Далі 
не можна будувати третій будинок, доки не буде як мінімум по 2 будин-
ки на кожній ділянці й так далі. Однак не можна будувати будинок, якщо 
хоча б одна з ділянок однієї кольорової гами закладена.

Готелі
Якщо Ви вже побудували по 4 будинки на кожній ділянці, Ви можете купу-

вати по Готелю для кожної ділянки. Вони придбаються таким же чином як і 
будинки, але кожен Готель вартий 4-х будинків, які повертаються в Банк. 
Якщо в Банку залишилася обмежена кількість будинків, Банк виставляє 
будівлю на аукціон і продає тому гравцеві, який готовий заплатити за нього 
найбільшу ціну. При цьому за початкову ціну він бере ту, яка вказана в доку-
менті на право володіння.

Нестача будівель
Якщо в Банку не залишилося Будинків, Вам доведеться зачекати, доки 

хто-небудь з гравців не поверне йому свої Будинки. Також, якщо Ви продає-
те Готелі, Вам не можна їх замінити Будинками, якщо в Банку немає зайвих 
Будинків. Якщо в Банку залишилася обмежена кількість Будинків й Готелів, а 
2 чи більше гравців бажають купити будівель більше, ніж є у Банка, Банкір 
виставляє будівлі на аукціон для продажу тому з гравців, хто запропонує за 
них найбільшу ціну, при цьому за початкову ціну береться та ціна, яка вказа-
на в документі на право володіння.

Право володіння
Ви можете продавати ділянки, нерухомість будь-якому гравцю, за домов-

леністю з ним. Однак, для цього необхідно продати всі будівлі, які побудова-
ні на цій ділянці. При цьому також, як і при купівлі, продавати будівлі можна 
рівномірно, по одному з кожної ділянки. Будинки та підприємства прода-
ються не гравцям, а Банку, причому за ціною в 2 рази меншої за ту, що вказа-
на в документі на право володіння. При продажу підприємства, Банк випла-
чує Вам половину вартості підприємства плюс половину вартості 4-х будин-
ків, які були віддані в Банк при купівлі підприємства, Всі підприємства однієї 
кольорової гами повинні продаватися одночасно. Однак, якщо Вам потрібні 
гроші, Ви можете знову замінити підприємства будинками. Для цього Вам 
необхідно продати підприємство Банку й отримати в обмін 4 будинки плюс 
половину вартості самого підприємства. Закладену нерухомість також 
можна продавати, однак, не Банку, а іншим гравцям.

Право закладання
Ви маєте право закладати всю нерухомість банку (у випадку, коли Вам 

знадобляться гроші коли їх буде не вистачати). Однак для того, щоб 
закласти ділянку спочатку необхідно продати Банку будівлі зі своєї 
ділянки. Для того, щоб закласти нерухомість Банку, Вам необхідно буде 
заплатити цю суму плюс 10% зверху. Закладена нерухомість все одно 
залишається у Вашій власності й не може бути викуплена іншими грав-
цями, якщо тільки Ви не дасте згоду гравцю, який забажає купити цю 
нерухомість, заплативши Банку відповідну плату плюс 10%. Однак в 
цьому випадку, прикінцевому знятті закладання необхідно буде допла-
тити 10% в Банк. За закладену нерухомість не можна отримати оренду. 
При цьому можна брати за інші ділянки тієї ж кольорової групи. Коли 
жодна ділянка не закладена, власник знову може купувати будинки за 
повною вартістю.

Об'ява про банкрутство
Якщо Ваш борг становить більше, ніж можна отримати по Ваших акти-

вах — Ви банкрут та покидаєте гру. Якщо Ви винні Банку, Банк отримує 
всі Ваші гроші й документи на право власності. Вся Ваша нерухомість 
продається іншим гравцям з аукціону. Якщо у Вас при цьому є картки 
«Безкоштовно звільнитися із В’язниці», Ви їх кладете донизу відповідної 
гірки. Якщо Ви винні іншому гравцеві , Ваша нерухомість продається 
Банку за половинною вартістю, а Ваш кредитор отримує всі гроші, доку-
менти на право власності й картки безкоштовного визволення, якщо 
вони у Вас є. Якщо у Вас є будь-яка закладена нерухомість вона також 
продається кредитору, але він при цьому повинен одразу заплатити 
Банку 10% по ній, а потім вирішувати викуповувати її чи ні.

Примітка. Якщо Ви повинні заплатити суму орендної плати, яка 
більше тієї, що у Вас є, Ви можете заплатити Вашому кредитору части-
ну грошима, а частину незабудованими ділянками, які у Вас є. В цьому 
випадку кредитор може погодитися прийняти нерухомість по ціні, вище 
тієї, що вказана в документі права власності, намагаючись отримати 

ділянку для будівництва, щоб мати перевагу перед гравцями. Гравці не 
мають права давати гроші один одному в борг.

Гроші можуть бути надані лише Банком і лише під заставу нерухомості.

Закінчення гри
Останній гравець, що залишився у грі стає переможцем. Або ж якщо 

гра завершена раніше, то переможцем вважається той, в кого є найбіль-
ша сума грошей й активів на момент завершення гри.



Игрокам предоставляется возможность стать монополистом любой 
отрасли, заработать максимально возможный капитал или, по крайней 
мере, остаться единственным игроком, который не стал банкротом. Пере-
мещаясь по игровому полю, каждый игрок может покупать недвижимость, 
участвовать в аукционе на ее приобретение, строить дома, предприятия 
на приобретенных участках, брать кредиты в банке под залог имеющегося 
имущества. Кроме того, игроки могут брать арендную плату с других участ-
ников игры, останавливающихся на их участках. При этом игрокам придет-
ся платить налоги, штрафы, административные взыскания, иногда оказы-
ваться в тюрьме и освобождаться из нее за определенную плату. Но есть 
также шанс получить отличный выигрыш или потерять кругленькую 
сумму, поиграв в казино.

Количество игроков: от 2-х до 8-ми участников.

Комплектация игры:
Игровое поле — 1 штука;
Игральные фишки — 8 штук;
Игральные кубики — 2 штуки;
Специальные игровые деньги — 1 комплект;
Отели из пластмассы — 12 штук;
Дома из пластмассы — 32 штуки;
Карточки на право собственности — 28 штук;
Карточки «Бюджет» — 16 штук;
Карточки «Шанс» — 16 штук;
Упаковочная коробка — 1 штука.

Правила игры
Подготовка к игре.
Отделите карточки «Шанс», перетасовав, положите их стопочкой на 

соответствующее деление на игровом поле (выделенное пунктиром). 
Отделите карточки «Бюджета» и, перетасовав их, положите аналогичным 
образом на соответствующее выделенное пунктиром деление на игровом 
поле. Все карточки «Шанс» и «Бюджет» должны лежать обратной стороной 
вверх. Каждый игрок выбирает себе игральную фишку и ставит ее на поле 
«ВПЕРЕД». Один из игроков выбирается Банкиром. Банкир может либо 
ограничиваться этой ролью, либо, как и все остальные принимать участие 
в игре. Банкир выдает всем игрокам по 1,5 млн. гривен в следующих купю-
рах:

1 тыс. гривен — 5 купюр;
5 тыс. гривен —1 купюра;
10 тыс. гривен — 2 купюры;
20 тыс. гривен — 1 купюра;
50 тыс. гривен — 1 купюра;
100 тыс. гривен — 4 купюры;
500 тыс. гривен — 2 купюры.

Кроме того, Банкир кладет в кассу Джекпот (на поле, выделенное 
пунктиром) 200 тыс. гривен.

Примечание. Каждая купюра обозначает тысячи. Например, купюру в 
500 следует считать как 500 тыс. гривен. 

В собственности Банка находятся все Дома, Предприятия, карточки 
права собственности до тех пор, пока они не будут приобретены игроками 
в ходе игры. В обязанности Банкира входит выдавать игрокам зарплаты, 
премии, давать ссуду под залог недвижимости, а так же собирать все 
налоги, штрафы, возвращение ссуд и процентов по ним. При проведении 
аукциона по продаже любой недвижимости Банкир выступает также 
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аукционистом. Банк не может быть банкротом, поэтому по требова-
нию игроков может выдавать столько денег, сколько им может потре-
боваться даже в виде долговых обязательств написанных на обычной 
бумаге. Для того чтобы начать игру, необходимо разыграть право 
первого хода. Для этого все игроки бросают кубик, начинает игру тот, 
у кого на кубике выпадет большее число очков.

Ход игры
Итак, бросайте кубики и начинайте двигаться с поля «ВПЕРЕД» по 

часовой стрелке. Поле, на котором Вы остановитесь, укажет, что Вам 
надо делать. В ходе игры Вы можете оказаться на полях, которые 
предложат Вам:

• приобретать участки для строительства или другую недвижи-
мость;

• платить арендную плату, если Вы окажетесь на чужом (уже 
выкупленном кем-то из игроков) участке;

• платить налоги;
• вытаскивать карточки «Бюджет» или «Шанс» и следовать их 

инструкции;
• побывать в «Тюрьме»;
• сыграть в «Казино»;
• получить зарплату в размере 200 тыс. гривен.

Если Вы бросили кубики, и у Вас выпало одинаковое число очков на 
обоих кубиках, у Вас есть возможность еще одного внеочередного 
хода. Однако, если подобное повторится 3 раза подряд, Вам придется 
отправиться на поле «Тюрьма». При прохождении полного круга (когда 
Вы проходите через поле «ВПЕРЕД» или останавливаетесь на нем) Банк 
выплачивает Вам зарплату 200 тыс. гривен. Кроме того, у Вас есть шанс 
получить эту сумму дважды за один ход, если, например Вы оказались 
на поле «Бюджет» или «Шанс» сразу после поля «ВПЕРЕД» и вытащили 
карточку, на которой написано «Переходите на поле «ВПЕРЕД».

Приобретение недвижимости
При остановке на Участке, на который ни у кого из игроков еще нет права 

владения, Вы можете первым купить его. Для этого Вам просто необходимо 
внести сумму за этот Участок Банку. (Стоимостная цена Участка указана на 
поле этого Участка и на Карточке владения данным Участком). В обмен 
Банкир выдает Вам карточку владения данным Участком. Если же Вы не 
хотите или не можете его приобрести, Участок выставляется на аукцион. 
Участок в результате должен быть продан тому из игроков, кто сможет 
заплатить за него наибольшую цену, начиная с любой цены, которую готов 
заплатить один из играющих. Независимо от того, что Вы отказались от 
покупки данного Участка сразу. Вы тоже можете принять участие в аукцио-
не. Владение Участками, а в дальнейшем и построенными домами и пред-
приятиями на них дает Вам возможность взимать арендную плату с любых 
арендаторов, которые остановились в ходе игры на Вашей собственности. 
Цена, которую будут должны уплатить Вам арендаторы, указана на каждой 
карточке владения данным участком, и она различна в зависимости от того, 
какой это Участок и сколько Домов на нем построено. Очень выгодно 
владеть Участками одной цветовой гаммы, т. е. владеть монополией. Если 
Вы владеете Участками всей цветовой группы, Вам можно строить дома, а 
далее и Предприятия на любом из них. Если Вы остановитесь на чужом 
Участке, который был раньше приобретен одним из игроков, Вам придется 
заплатить аренду. Сумма, подлежащая уплате, указана в карточке владения 
данным участком и может меняться в зависимости от количества зданий, 
построенных на нем. Причем, если Вы остановились на чужом участке 
игрока, владеющего всей цветовой гаммой участков, как и тот, на котором 
Вы остановились, Вам придется уплатить двойную арендную плату, указан-
ную в карточке владения участком. Однако, если данный участок владель-
цем заложен в банк, он не может взымать с Вас арендную плату. Или же если 
построенная на данном участке недвижимость заложена, то владелец 
участка может потребовать с Вас аренду только по арендной цене участка, 
а дополнительная арендная плата за заложенную построенную на нем 
недвижимость не взымается.

Предприятия телефонной связи и метрополитен
Если Вы остановитесь на одном из этих предприятий. Вы можете купить 

его, если оно никому еще не принадлежит, заплатив за него банку сумму, 
указанную на поле этого предприятия. Если же данное предприятие уже 
принадлежит кому-либо из игроков, он может от Вас потребовать аренд-
ную плату в соответствии с количеством очков, которое выпало у Вас на 
кубиках. Если Вы попали на эти поля в результате указаний на взятой Вами 
карточке «Шанс» или «Бюджет», Вы должны бросить кубики, чтобы опре-
делить сколько Вам придется платить. Если другой игрок владеет только 
одним из этих предприятий, то Вам необходимо заплатить сумму в соот-
ветствии с выпавшим количеством очков на кубиках в четырехкратном 
размере. Если же игрок владеет обоими предприятиями, то Вам придется 
заплатить сумму в 10-кратном размере. Если Вы не желаете приобрести 
это предприятие, то оно немедленно должно быть выставлено на аукцион 
и продано тому игроку, который заплатит за него наивысшую цену. Вы 
также можете принять участие в аукционе.

Остановка на центральной (транспортной) отрасли
К центральной отрасли относятся два железнодорожных предприятия, 

морской порт и аэропорт. Если Вы остановитесь на таком поле, у Вас будет 
возможность купить это Предприятие. В противном случае Банк выставля-
ет его на аукцион; даже хотя Вы отказались от его покупки по первоначаль-
ной цене. Вы тоже можете принять участие в аукционе. Если у Предпри-
ятия уже есть хозяин, когда Вы окажетесь на нем. Вам нужно будет запла-
тить сумму, указанную в Документе на право собственности. Сумма, подле-
жащая уплате, зависит от количества других Предприятий центральной 
отрасли, принадлежащих игроку-владельцу предприятия, на котором Вы 
остановились и указана также в Документе права собственности.

Карточки «Бюджет» и «Шанс»
Если Вы остановились на таком поле. Вам нужно взять указанную 

карточку и выполнить указанную там инструкцию. В зависимости от 
карточки Вам придется:

• передвинуть Вашу фишку;
• заплатить деньги, например налоги;
• получить деньги;
• отправиться на поле «Тюрьма», налоговую или освободиться оттуда;
• выполнить какую-либо из торговых операций.

После того, как Вы выполнили указание, положите карточку обратно 
вниз соответствующей стопки. Если Вам выпала карточка «Бесплатно осво-
бодиться из Тюрьмы», можете ее оставить себе до тех пор, пока она Вам не 
понадобиться или же Вы можете продать ее другому игроку по согласо-
ванной с ним цене. Если Вам выпала карточка «Передвинуть фишку» и Вы 
пройдете через поле «ВПЕРЕД», можете получить у банка 200 тыс. гривен. 
Если же Вам выпадет карточка «Отправляйтесь в тюрьму» и Вы пройдете 
через поле «ВПЕРЕД», то 200 тыс. гривен Вам не полагается. Остановив-
шись на поле налогов, Вам придется просто уплатить сумму, указанную на 
данном поле.

Казино
Если Вы попали на поле «КАЗИНО», Вам предстоит сыграть на игровом 

автомате. Для этого Вам необходимо сделать любую ставку в Казино и 
бросить 3 раза кубик, по одному разу за каждый «столбик» игрового авто-
мата, а затем передвинуть фишку снизу вверх по «столбику» на столько 
символов, сколько очков выпало на кубике. В случае совпадения выпав-
шей на игровом автомате выигрышной комбинации, игрок получает из 
Банка сумму выигрыша. Если игрок проиграл, ставка остается в Казино.

Тюрьма
В данное заведение Вы можете попасть, если:
• Вы остановитесь на этом поле;
• Вы взяли карточку «Шанс» или «Бюджет», на которой написано 

«Отправляйтесь в Тюрьму»;
• у Вас выпало на кубиках одинаковое число очков в течение 3-х 

ходов подряд.

При попадании на поле «Тюрьма»,  Ваш ход приостанавливается.
При этом Вы не можете получить зарплату 200 тыс. гривен 
независимо от того, где Вы находились на игровом поле. 
Чтобы выйти из поля «Тюрьма», Вам необходимо на выбор:

• заплатить штраф в размере 50 тыс. гривен и продолжить игру, 
когда до Вас дойдет очередь;

• использовать карточку «Бесплатно освободиться из Тюрьмы», 
если она у Вас имеется;

• купить карточку «Бесплатно освободиться из Тюрьмы» у дру-
гого игрока, по согласованной цене и использовать ее для 
того, чтобы выйти из поля «Тюрьма»;

• оставаться на поле «Тюрьма», пропуская три своих очередных 
хода, но каждый раз, когда до Вас доходит очередь, бросать 
кубики, и если на обоих кубиках в один из таких ходов у Вас 
выпадет одинаковое число очков на каждом кубике. В этом 
случае, Вы можете бесплатно выйти из поля «Тюрьма» и 
пройти такое количество полей, которое выпадет на кубиках.

После того, как Вы пропустили 3 хода, находясь на поле  «Тюрьма», 
Вы должны выйти из нее и уплатить 50 тыс. гривен, прежде, чем Вы 
сможете передвинуть Вашу фишку на такое число полей, которое 
выпало на кубиках. Находясь на поле «Тюрьма», Вы можете получать 
аренду с Вашей недвижимости, если она не заложена.

Налоговая администрация
Вы можете проходить это поле мимо, либо же попасть сюда в 

результате очередного хода. Но независимо от того, проходите ли 
Вы это поле мимо или остановились на нем, Вам придется заплатить 
налог со всей своей недвижимости — дополнительные 50 тыс. 
гривен. Если же Вы еще не владеете какой-либо недвижимостью, 
дополнительный налог Вами не уплачивается. Вы так же можете 
сразу освободиться из Налоговой администрации, выбросив оди-
наковое число очков на Ваших кубиках, во время очередного хода.

Дома
Если у Вас есть все участки одного цвета, Вы можете покупать 

дома, чтобы их строить на участках. Это увеличит арендную плату, 
которую Вам будут платить игроки, останавливающиеся на Ваших 
участках. Стоимость дома показана на соответствующем документе 
на право собственности. Застраивать участки нужно равномерно, 
т.е. Вы не можете построить второй дом на одном участке до тех 
пор, пока Вы не построите по одному дому на всех участках одного 
цвета. Далее, нельзя строить третий дом, пока не будет как мини-
мум по два дома на каждом участке и так далее. Однако нельзя 
строить дом, если хотя бы один из участков данной цветовой гаммы 
заложен.

Отели
Если Вы уже построили по 4 дома на каждом участке, Вы можете 

купить по Отелю для каждого Участка. Они приобретаются так же, 
как и дома, но каждый Отель стоит 4-х домов, которые возвращают-
ся в банк. Если в банке осталось ограниченное число домов. Банк 
выставляет здание на аукцион и продает тому игроку, который 
готов за него заплатить наибольшую цену. При этом за начальную 
цену он берет ту, которая указана в документе на право собствен-
ности.

Нехватка зданий
Если в Банке не осталось Домов, Вам придется подождать пока 

кто-либо, из других игроков не вернет ему свои Дома. Точно так же, 
если Вы продаете Отели, Вы не можете заменить их Домами, если в 
Банке нет лишних Домов. Если в Банке осталось ограниченное 
число Домов или Отелей, и два или более игроков хотят купить 
больше зданий, чем есть у Банка, Банкир выставляет здания на 
аукцион для продажи тому из игроков, кто предложит за них наи-
большую цену, при этом за начальную цену он берет ту, которая 
указана на соответствующем «Документе на право собственности» .

Право собственности
Вы можете продавать участки, недвижимость любому игроку, заключив 

с ним частную сделку. Однако, для этого необходимо продать все здания, 
стоящие на данном участке. При этом так же, как и при покупке, продавать 
здания можно равномерно по одному с каждого участка. Дома и Пред-
приятия продаются не игрокам, а Банку, причем по цене в два раза 
меньше той, что указана в документе права собственности. При продаже 
Предприятия Банк платит Вам половину их стоимости плюс половину 
стоимости 4-х домов, которые были отданы в Банк при покупке Предпри-
ятия. Все предприятия одной цветовой группы должны продаваться 
одновременно.

Однако если Вам нужны деньги, Вы можете снова заменить Предпри-
ятия Домами. Для этого Вам нужно продать Предприятие Банку и полу-
чить взамен четыре дома плюс половину стоимости самого Предприятия. 
Заложенную недвижимость также можно продать, но не Банку, а другим 
игрокам.

Право залога
Вы имеете право закладывать свою недвижимость Банку (в случае 

когда Вам будут особенно необходимы средства, когда их не будет 
хватать). Однако для того, чтобы заложить участок, сначала нужно про-
дать здания Банку со своего участка. Для того, чтобы заложить недвижи-
мость, переверните документ на право собственности на нее «лицом» 
вниз и получите в Банке сумму залога, указанную на обратной стороне 
карточки. Если Вы потом захотите погасить Ваш долг перед Банком, Вам 
нужно будет заплатить эту сумму плюс 10% сверху. Заложенная недвижи-
мость все равно остается Вашей собственностью и не может быть выку-
плена другими игроками, если только Вы не согласовали данный вопрос с 
игроком, желающим купить эту недвижимость, внеся в Банк соответству-
ющую плату плюс 10%. Однако в этом случае при окончательном снятии 
залога необходимо будет доплатить дополнительно 10% в Банк. За зало-
женную недвижимость нельзя брать арендную плату. Но при этом можно 
брать за другие участки той же цветовой группы. Когда ни один из участ-

ков не заложен, владелец может вновь покупать дома по полной цене.

Объявление о банкротстве
Если Вы задолжали денег больше, чем можете получить по Вашим акти-

вам, Вы объявляетесь банкротом и выбываете из игры. Если Вы должны 
Банку, Банк получает все Ваши деньги и документы на право собственно-
сти, и вся Ваша недвижимость продается другим игрокам с аукциона. Если 
у Вас при этом есть карточки «Бесплатно освободиться из Тюрьмы», Вы их 
откладываете вниз соответствующей стопки. Если Вы должны другому 
игроку, Ваша недвижимость продается Банку по половинной стоимости, а 
Ваш кредитор получает все деньги, документы на право собственности и 
карточки бесплатного освобождения, если они у Вас есть. Если у Вас есть 
какая-либо заложенная недвижимость, она также передается игроку-кре-
дитору, но он при этом должен немедленно уплатить Банку 10% за нее, а 
потом решать — выкупать ее или нет.

Примечание. Если Вы должны заплатить сумму арендной платы 
больше той, чем у Вас есть, Вы можете заплатить Вашему кредитору 
часть деньгами, а часть — не застроенным участком, который у Вас 
имеется. В этом случае кредитор может согласиться принять недвижи-
мость по цене, выше той, что указана в документе на право собственно-
сти, стремясь получить участок для строительства, чтобы иметь 
преимущество над другими игроками. Игроки не имеют права давать 
деньги друг другу в долг. Деньги могут быть даны только Банком и только 
под залог недвижимости.

Окончание игры
Последний оставшийся в игре участник становится победителем. Либо 

же, если игра окончена раньше (по согласованию сторон), то победителем 
становится игрок, который имеет наибольшую сумму денег и активов на 
момент окончания игры.

Гравцям надається можливість стати монополістом будь-якої 
галузі, заробити максимально можливий капітал, зрештою, залиши-
тися єдиним гравцем, який не став банкротом. Переміщуючись по 
гральному полю, кожен гравець може купувати нерухомість, брати 
участь в аукціоні на її придбання, будувати будинки, підприємства на 
придбаних ділянках, брати кредити в банку під заставу майна. Крім 
того, гравці можуть брати орендну платню з інших учасників гри, які 
зупиняються на їх ділянках. При цьому гравцям необхідно буде 
сплачувати податки, штрафи, адміністративні стягнення, іноді бувати 
у в’язниці й звільнятися з неї за окрему платню. Але є також шанс 
отримати добрий виграш або втратити кругленьку суму, погравши в 
казино.

Кількість учасників: від 2-х до 8-ми гравців.

Комплектація гри:
• Гральне поле — 1 штука
• Гральні фішки — 8 штук
• Гральні кубики — 2 штуки
• Спеціальні гральні гроші — 1 комплект
• Готелі з пластмаси — 12 штук
• Будинки з пластмаси — 32 штуки
• Картки на право власності — 28 штук
• Картки «Бюджет» — 16 штук
• Картки «Шанс» — 16 штук

Правила гри
Відокремте картки «Шанс» і, перетасувавши їх, покладіть гіркою на 

відповідне місце на гральному полі (відокремлене пунктиром). 
Відокремте картки «Бюджет», перетасувавши їх, покладіть аналогіч-
ним способом на відокремлене пунктиром відповідне місце на граль-
ному полі. Всі картки «Шанс» та «Бюджет» повинні лежати зворотною 

стороною доверху. Кожен гравець обирає собі гральну фішку та 
ставить її на полі "ВПЕРЕД". Один з учасників обирається Банкіром. 
Банкір може чи обмежитися цією роллю, чи, як і інші учасники, брати 
участь у грі. Банкір видає всім гравцям по 1,5 млн. гривень в наступних 
купюрах:

• 1 тис. гривень — 5 купюр;
• 5 тис. гривень -1 купюра;
• 10 тис. гривень — 2 купюри;
• 20 тис. гривень -1 купюра;
• 50 тис. гривень -1 купюра;
• 100 тис. гривень — 4 купюри;
• 500тис. гривень — 2 купюри.

Крім того, Банкір кладе в касу Джекпот (на поле, відокремлене пунк-
тиром) 200 тис. гривень.

Примітка. Кожна купюра означає тисячі. Наприклад, купюру в 500 
грн. слід вважати як 500 тисяч гривень.

У власності Банка знаходяться всі Будинки, Підприємства та картки 
права власності до тих пір, доки вони не будуть придбані гравцями в 
процесі гри.

До обов'язків Банкіра входить видавати гравцям зарплатню, премії, 
давати позику під заставу нерухомості, а також збирати всі податки, 
штрафи, повернення суд та відсотків по них. При проведенні аукціону 
з продажу будь-якої нерухомості Банкір виступає також аукціоністом. 
Банк не може бути банкротом, тому за потребою учасників гри може 
видавати стільки грошей, скільки вони можуть вимагати навіть у 
вигляді боргових зобов'язань, написаних на звичайному папері. Для 
того щоб розпочати гру, необхідно розіграти право першого ходу. Для 
цього всі гравці кидають кубик. Починає  гру той, у кого на кубику 
випадає більша кількість балів.

Хід гри
Отже, кидайте кубик й починайте рухатися з поля «Вперед» за годинни-

ковою стрілкою. Поле, на якому Ви зупинилися вкаже, що Вам необхідно 
робити. В процесі гри Ви можете опинитися на полях, які запропонують 
Вам:

• придбати ділянки для будівництва або іншу нерухомість;
• платити орендну платню, якщо Ви опинилися на чужій ділянці (вже 

викупленій кимось із гравців);
• платити податки;
• брати картки «Бюджет» або «Шанс» й слідкувати їх інструкції;
• побувати у «В’язниці»;
• зіграти в «Казино»;
• отримати зарплатню в розмірі 200 тис. гривень.

Якщо Ви кинули кубики і у Вас вийшла однакова кількість балів на обох 
кубиках, у Вас є можливість ще одного позачергового ходу. Однак, якщо 
подібне повториться 3 рази підряд, Вам прийдеться відправитися на поле 
«В’язниця». При проходженні повного кола (коли проходите крізь поле 
"Вперед" або зупиняєтесь на ньому), Банк виплачує Вам зарплатню 200 тис. 
гривень. Крім того, у Вас є шанс отримати цю суму двічі за один хід, коли, 
наприклад, Ви зупинилися на полі «Бюджет» або «Шанс» одразу після поля 
«Вперед» й витягнули картку, на якій написано «Перейдіть на поле 
«Вперед».

Придбання нерухомості
При зупинці на ділянці, на якій ні в кого з гравців ще немає права воло-

діння, Ви можете першим придбати його. Для цього Вам необхідно внести 
визначену суму за цю ділянку до Банку. В обмін Банкір видає Вам картку 
володіння наданої ділянки. Якщо ж Ви не бажаєте або не можете її придба-
ти, ділянка виставляється на аукціон. Ділянка в результаті повинна бути 
продана тому з гравців, хто зможе заплатити за неї найбільшу ціну, почина-
ючи з будь-якої ціни, яку готовий заплатити один з гравців. 

Не залежно від того, що Ви відмовились від купівлі даної ділянки одразу, 

Ви також можете брати участь в аукціоні. Володіння ділянками, а в подаль-
шому й побудованими будинками і підприємствами на них, дає можливість 
брати орендну платню з будь-яких орендаторів, які зупинилися в процесі 
гри на Вашій власності. Ціна, яку повинні будуть заплатити Вам орендатори 
вказана на кожній картці володіння даною ділянкою й вона різниться в 
залежності від того, яка це ділянка і скільки будівель на ній збудовано. Дуже 
вигідно володіти ділянками однієї кольорової гами, тобто володіти моно-
полією. Якщо Ви володієте ділянками всієї кольорової гами, Вам можна 
будувати будинки, а потім й підприємства на будь-якому з них. Якщо Ви 
зупинилися на чужій ділянці тобто на тій, яка раніше вже була придбана 
одним з гравців, Вам прийдеться заплатити орендну плату. Сума, яку необ-
хідно буде заплатити вказана на картці володіння ділянкою та може зміню-
ватися в залежності від кількості будівель, збудованих на ній. Причому, 
якщо Ви зупинитесь на чужій ділянці гравця, який володіє всією кольоро-
вою гамою ділянок, як і той, на якому Ви зупинилися, Вам прийдеться 
заплатити подвійну орендну платню, ніж та, яка вказана в картці володіння 
ділянкою. Однак, якщо дана ділянка володарем закладена Банку, він не 
може отримувати з Вас орендну платню. Або ж якщо збудована на даній 
ділянці нерухомість закладена, то власник ділянки може брати з Вас оренд-
ну плату тільки по орендній вартості ділянки, а додаткова орендна плата за 
закладену збудовану на ньому нерухомість не береться.

Підприємства телефонного зв'язку та метрополітен
Якщо Ви зупинилися на одному з таких підприємств. Ви можете купити 

його, якщо воно нікому не належить, заплативши за нього суму вказану на 
полі цього підприємства. Якщо ж дане підприємство вже належить 
будь-кому з гравців, він може від Вас вимагати орендну платню у відповід-
ності з кількістю балів, які випали у Вас на кубиках. Якщо Ви потрапили на ці 
ділянки в результаті розпорядження картки «Шанс» або «Бюджет» яку Ви 
взяли, Ви повинні кинути кубики, щоб визначити скільки Вам прийдеться 
платити. Якщо інший гравець володіє лише одним з цих підприємств, то 
Вам необхідно заплатити суму у відповідності з кількістю, яка випала у Вас 
на кубиках у 4-х кратному розмірі. Якщо ж гравець володіє обома підпри-

ємствами, Вам прийдеться заплатити суму в 10-ти кратному розмірі. Якщо 
Ви не бажаєте придбати це підприємство, то воно одразу повинно бути 
виставлене на аукціон та продано тому гравцеві, який заплатить за нього 
найвищу ціну. Ви також можете взяти участь в аукціоні.

Зупинка на центральній (транспортній) галузі
До центральної галузі відносяться 2 залізничних підприємства, мор-

ський порт та аеропорт. Якщо Ви зупинитеся на такому полі, у Вас буде мож-
ливість купити це підприємство. В іншому випадку Банк виставляє його на 
аукціон. Навіть якщо Ви відмовилися від його купівлі за первісною ціною, 
Ви також можете взяти участь в аукціоні. Якщо у підприємства вже є влас-
ник, то коли Ви зупинитеся на ньому, Вам потрібно заплатити суму, яка 
вказана в Документі права власності. Ця сума залежить від кількості інших 
підприємств центральної галузі, які належать гравцеві-володарю підпри-
ємства, на якому Ви зупинилися та також вказана в документі права влас-
ності.

Картки «Бюджет» та «Шанс»
Якщо Ви зупинилися на такому полі, Вам потрібно взяти вказану картку й 

виконати вказану там інструкцію. В залежності від картки Вам доведеться:
• пересувати Вашу фішку;
• заплатити гроші, наприклад податки;
• отримати гроші;
• виконати будь-яку торгівельну операцію;
• опинитися на полі «В’язниця» , чи звільнитися звідти.

Після того, як Ви виконали вказівку, покладіть картку вниз відповідної 
гірки. Якщо Вам випала картка «Безкоштовно звільнитися із В’язниці», 
можете залишити її у себе до тих пір, доки вона Вам не знадобиться або Ви 
можете продати її іншому гравцеві по визначеній з ним ціні. Якщо Вам 
випала картка «Пересунути фішку» й Ви пройдете крізь поле «Вперед», 
можете отримати у Банку 200 тис. гривень. Якщо ж Вам випаде картка «Від-
правляйтеся у В’язницю» і Ви пройдете крізь поле «Вперед», то 200 тис. Вам 

не виплачується. Зупинившись на полі податків Вам необхідно просто 
сплатити відповідну суму.

Казино
Якщо Ви потрапили на поле «Казино», можете зіграти на гральному авто-

маті. Для цього Вам необхідно зробити будь-яку ставку в Казино й кинути 3 
рази кубик , по 1 разу  за кожен «стовпчик» грального автомату, а потім 
пересунути фішку знизу доверху по стовпчику на стільки символів, скільки 
випало на кубику балів, у випадку співпадання комбінації, що випала, 
гравець отримує з Банку суму виграшу. Якщо гравець програв, ставка зали-
шається в Казино.

В’язниця
В цю установу Ви можете потрапити, якщо:
• Ви зупинитесь на полі «В’язниця»;
• Ви взяли картку «Шанс» або «Бюджет», на якій написано «Направляй-

тесь у В’язницю»;
• у Вас випала на кубиках однакова кількість балів на протязі 3-х ходів 

поспіль. При попаданні в цю установу, Ваш хід припиняється. При 
цьому Ви не можете отримати зарплатню 200 тис. гривень не залеж-
но від того, де Ви знаходилися на гральному полі.

Щоб вийти із поля «В’язниця», Вам необхідно:
• заплатити штраф 50 тис. гривень й продовжити гру, коли до Вас дійде 

черга;
• купити картку «Безкоштовно звільнитися із В’язниці» у одного з 

гравців;
• використати цю картку, якщо вона у Вас вже є;
• залишатися тут, пропускаючи 3 своїх ходи.
Але кожен раз, коли до Вас дійде черга кидати кубики, й якщо на обох 

кубиках в один з таких ходів у Вас випаде однакова кількість балів, Ви 
можете вийти із поля «В’язниця» й пройти таку кількість полів, яка випаде у 
Вас на кубиках. Після того, як Ви пропустили 3 ходи, знаходячись на полі 

«В’язниця», Ви повинні вийти з неї та сплатити 50 тис. гривень, перед 
тим, ніж Ви пересунете Вашу фішку на таку кількість полів, яка випала у 
Вас на кубиках. Знаходячись на полі «В’язниця», Ви можете отримувати 
орендну платню з Вашої нерухомості, якщо вона не закладена.

Податкова адміністрація
В дану установу Ви можете потрапити внаслідок Вашого чергового 

ходу, але можете й пройти мимо цього поля. Незалежно від цього Вам  
доведеться сплатити додаткові податки за володіння нерухомістю — 50 
тис. гривень. Якщо ж Ви ще не володієте жодною ділянкою, податки Ви 
можете не сплачувати при проходженні цього поля. Якщо ж Ви потра-
пили у Податкову в наслідок свого чергового ходу. Вам доведеться, так 
само і при звільненні із В’язниці, сплатити ще й штраф — 50 тис. 
гривень. При цьому. Ви можете як і в випадку із В’язницею, вирішити 
звільнитися з Податкової адміністрації через кидання кубиків на протя-
зі 3-х ходів або сплатити штраф одразу й вийти з Податкової адміністра-
ції, і якщо в результаті одного з таких ходів у Вас випаде однакова кіль-
кість балів на обох кубиках, Ви зможете звільнитися з Податкової без 
сплати штрафу, а лише сплативши 50 тис. грн. податків на майно, якщо 
воно у Вас вже є.

Будинки
Якщо Ви володієте всіма ділянками одного кольору Ви можете купу-

вати будинки, щоб їх будувати на ділянках. Це збільшить орендну 
платню, яку Вам будуть платити гравці, які будуть зупинятися на Ваших 
ділянках. Вартість будинку вказана на відповідному документі права 
володіння. Забудовувати ділянки можна рівномірно, тобто Ви не 
можете побудувати другий будинок на одній ділянці до тих пір, доки Ви 
не побудуєте по одному будинку на всіх ділянках одного кольору. Далі 
не можна будувати третій будинок, доки не буде як мінімум по 2 будин-
ки на кожній ділянці й так далі. Однак не можна будувати будинок, якщо 
хоча б одна з ділянок однієї кольорової гами закладена.

Готелі
Якщо Ви вже побудували по 4 будинки на кожній ділянці, Ви можете купу-

вати по Готелю для кожної ділянки. Вони придбаються таким же чином як і 
будинки, але кожен Готель вартий 4-х будинків, які повертаються в Банк. 
Якщо в Банку залишилася обмежена кількість будинків, Банк виставляє 
будівлю на аукціон і продає тому гравцеві, який готовий заплатити за нього 
найбільшу ціну. При цьому за початкову ціну він бере ту, яка вказана в доку-
менті на право володіння.

Нестача будівель
Якщо в Банку не залишилося Будинків, Вам доведеться зачекати, доки 

хто-небудь з гравців не поверне йому свої Будинки. Також, якщо Ви продає-
те Готелі, Вам не можна їх замінити Будинками, якщо в Банку немає зайвих 
Будинків. Якщо в Банку залишилася обмежена кількість Будинків й Готелів, а 
2 чи більше гравців бажають купити будівель більше, ніж є у Банка, Банкір 
виставляє будівлі на аукціон для продажу тому з гравців, хто запропонує за 
них найбільшу ціну, при цьому за початкову ціну береться та ціна, яка вказа-
на в документі на право володіння.

Право володіння
Ви можете продавати ділянки, нерухомість будь-якому гравцю, за домов-

леністю з ним. Однак, для цього необхідно продати всі будівлі, які побудова-
ні на цій ділянці. При цьому також, як і при купівлі, продавати будівлі можна 
рівномірно, по одному з кожної ділянки. Будинки та підприємства прода-
ються не гравцям, а Банку, причому за ціною в 2 рази меншої за ту, що вказа-
на в документі на право володіння. При продажу підприємства, Банк випла-
чує Вам половину вартості підприємства плюс половину вартості 4-х будин-
ків, які були віддані в Банк при купівлі підприємства, Всі підприємства однієї 
кольорової гами повинні продаватися одночасно. Однак, якщо Вам потрібні 
гроші, Ви можете знову замінити підприємства будинками. Для цього Вам 
необхідно продати підприємство Банку й отримати в обмін 4 будинки плюс 
половину вартості самого підприємства. Закладену нерухомість також 
можна продавати, однак, не Банку, а іншим гравцям.

Право закладання
Ви маєте право закладати всю нерухомість банку (у випадку, коли Вам 

знадобляться гроші коли їх буде не вистачати). Однак для того, щоб 
закласти ділянку спочатку необхідно продати Банку будівлі зі своєї 
ділянки. Для того, щоб закласти нерухомість Банку, Вам необхідно буде 
заплатити цю суму плюс 10% зверху. Закладена нерухомість все одно 
залишається у Вашій власності й не може бути викуплена іншими грав-
цями, якщо тільки Ви не дасте згоду гравцю, який забажає купити цю 
нерухомість, заплативши Банку відповідну плату плюс 10%. Однак в 
цьому випадку, прикінцевому знятті закладання необхідно буде допла-
тити 10% в Банк. За закладену нерухомість не можна отримати оренду. 
При цьому можна брати за інші ділянки тієї ж кольорової групи. Коли 
жодна ділянка не закладена, власник знову може купувати будинки за 
повною вартістю.

Об'ява про банкрутство
Якщо Ваш борг становить більше, ніж можна отримати по Ваших акти-

вах — Ви банкрут та покидаєте гру. Якщо Ви винні Банку, Банк отримує 
всі Ваші гроші й документи на право власності. Вся Ваша нерухомість 
продається іншим гравцям з аукціону. Якщо у Вас при цьому є картки 
«Безкоштовно звільнитися із В’язниці», Ви їх кладете донизу відповідної 
гірки. Якщо Ви винні іншому гравцеві , Ваша нерухомість продається 
Банку за половинною вартістю, а Ваш кредитор отримує всі гроші, доку-
менти на право власності й картки безкоштовного визволення, якщо 
вони у Вас є. Якщо у Вас є будь-яка закладена нерухомість вона також 
продається кредитору, але він при цьому повинен одразу заплатити 
Банку 10% по ній, а потім вирішувати викуповувати її чи ні.

Примітка. Якщо Ви повинні заплатити суму орендної плати, яка 
більше тієї, що у Вас є, Ви можете заплатити Вашому кредитору части-
ну грошима, а частину незабудованими ділянками, які у Вас є. В цьому 
випадку кредитор може погодитися прийняти нерухомість по ціні, вище 
тієї, що вказана в документі права власності, намагаючись отримати 

ділянку для будівництва, щоб мати перевагу перед гравцями. Гравці не 
мають права давати гроші один одному в борг.

Гроші можуть бути надані лише Банком і лише під заставу нерухомості.

Закінчення гри
Останній гравець, що залишився у грі стає переможцем. Або ж якщо 

гра завершена раніше, то переможцем вважається той, в кого є найбіль-
ша сума грошей й активів на момент завершення гри.



Игрокам предоставляется возможность стать монополистом любой 
отрасли, заработать максимально возможный капитал или, по крайней 
мере, остаться единственным игроком, который не стал банкротом. Пере-
мещаясь по игровому полю, каждый игрок может покупать недвижимость, 
участвовать в аукционе на ее приобретение, строить дома, предприятия 
на приобретенных участках, брать кредиты в банке под залог имеющегося 
имущества. Кроме того, игроки могут брать арендную плату с других участ-
ников игры, останавливающихся на их участках. При этом игрокам придет-
ся платить налоги, штрафы, административные взыскания, иногда оказы-
ваться в тюрьме и освобождаться из нее за определенную плату. Но есть 
также шанс получить отличный выигрыш или потерять кругленькую 
сумму, поиграв в казино.

Количество игроков: от 2-х до 8-ми участников.

Комплектация игры:
Игровое поле — 1 штука;
Игральные фишки — 8 штук;
Игральные кубики — 2 штуки;
Специальные игровые деньги — 1 комплект;
Отели из пластмассы — 12 штук;
Дома из пластмассы — 32 штуки;
Карточки на право собственности — 28 штук;
Карточки «Бюджет» — 16 штук;
Карточки «Шанс» — 16 штук;
Упаковочная коробка — 1 штука.

Правила игры
Подготовка к игре.
Отделите карточки «Шанс», перетасовав, положите их стопочкой на 

соответствующее деление на игровом поле (выделенное пунктиром). 
Отделите карточки «Бюджета» и, перетасовав их, положите аналогичным 
образом на соответствующее выделенное пунктиром деление на игровом 
поле. Все карточки «Шанс» и «Бюджет» должны лежать обратной стороной 
вверх. Каждый игрок выбирает себе игральную фишку и ставит ее на поле 
«ВПЕРЕД». Один из игроков выбирается Банкиром. Банкир может либо 
ограничиваться этой ролью, либо, как и все остальные принимать участие 
в игре. Банкир выдает всем игрокам по 1,5 млн. гривен в следующих купю-
рах:

1 тыс. гривен — 5 купюр;
5 тыс. гривен —1 купюра;
10 тыс. гривен — 2 купюры;
20 тыс. гривен — 1 купюра;
50 тыс. гривен — 1 купюра;
100 тыс. гривен — 4 купюры;
500 тыс. гривен — 2 купюры.

Кроме того, Банкир кладет в кассу Джекпот (на поле, выделенное 
пунктиром) 200 тыс. гривен.

Примечание. Каждая купюра обозначает тысячи. Например, купюру в 
500 следует считать как 500 тыс. гривен. 

В собственности Банка находятся все Дома, Предприятия, карточки 
права собственности до тех пор, пока они не будут приобретены игроками 
в ходе игры. В обязанности Банкира входит выдавать игрокам зарплаты, 
премии, давать ссуду под залог недвижимости, а так же собирать все 
налоги, штрафы, возвращение ссуд и процентов по ним. При проведении 
аукциона по продаже любой недвижимости Банкир выступает также 

аукционистом. Банк не может быть банкротом, поэтому по требова-
нию игроков может выдавать столько денег, сколько им может потре-
боваться даже в виде долговых обязательств написанных на обычной 
бумаге. Для того чтобы начать игру, необходимо разыграть право 
первого хода. Для этого все игроки бросают кубик, начинает игру тот, 
у кого на кубике выпадет большее число очков.

Ход игры
Итак, бросайте кубики и начинайте двигаться с поля «ВПЕРЕД» по 

часовой стрелке. Поле, на котором Вы остановитесь, укажет, что Вам 
надо делать. В ходе игры Вы можете оказаться на полях, которые 
предложат Вам:

• приобретать участки для строительства или другую недвижи-
мость;

• платить арендную плату, если Вы окажетесь на чужом (уже 
выкупленном кем-то из игроков) участке;

• платить налоги;
• вытаскивать карточки «Бюджет» или «Шанс» и следовать их 

инструкции;
• побывать в «Тюрьме»;
• сыграть в «Казино»;
• получить зарплату в размере 200 тыс. гривен.

Если Вы бросили кубики, и у Вас выпало одинаковое число очков на 
обоих кубиках, у Вас есть возможность еще одного внеочередного 
хода. Однако, если подобное повторится 3 раза подряд, Вам придется 
отправиться на поле «Тюрьма». При прохождении полного круга (когда 
Вы проходите через поле «ВПЕРЕД» или останавливаетесь на нем) Банк 
выплачивает Вам зарплату 200 тыс. гривен. Кроме того, у Вас есть шанс 
получить эту сумму дважды за один ход, если, например Вы оказались 
на поле «Бюджет» или «Шанс» сразу после поля «ВПЕРЕД» и вытащили 
карточку, на которой написано «Переходите на поле «ВПЕРЕД».

3

Приобретение недвижимости
При остановке на Участке, на который ни у кого из игроков еще нет права 

владения, Вы можете первым купить его. Для этого Вам просто необходимо 
внести сумму за этот Участок Банку. (Стоимостная цена Участка указана на 
поле этого Участка и на Карточке владения данным Участком). В обмен 
Банкир выдает Вам карточку владения данным Участком. Если же Вы не 
хотите или не можете его приобрести, Участок выставляется на аукцион. 
Участок в результате должен быть продан тому из игроков, кто сможет 
заплатить за него наибольшую цену, начиная с любой цены, которую готов 
заплатить один из играющих. Независимо от того, что Вы отказались от 
покупки данного Участка сразу. Вы тоже можете принять участие в аукцио-
не. Владение Участками, а в дальнейшем и построенными домами и пред-
приятиями на них дает Вам возможность взимать арендную плату с любых 
арендаторов, которые остановились в ходе игры на Вашей собственности. 
Цена, которую будут должны уплатить Вам арендаторы, указана на каждой 
карточке владения данным участком, и она различна в зависимости от того, 
какой это Участок и сколько Домов на нем построено. Очень выгодно 
владеть Участками одной цветовой гаммы, т. е. владеть монополией. Если 
Вы владеете Участками всей цветовой группы, Вам можно строить дома, а 
далее и Предприятия на любом из них. Если Вы остановитесь на чужом 
Участке, который был раньше приобретен одним из игроков, Вам придется 
заплатить аренду. Сумма, подлежащая уплате, указана в карточке владения 
данным участком и может меняться в зависимости от количества зданий, 
построенных на нем. Причем, если Вы остановились на чужом участке 
игрока, владеющего всей цветовой гаммой участков, как и тот, на котором 
Вы остановились, Вам придется уплатить двойную арендную плату, указан-
ную в карточке владения участком. Однако, если данный участок владель-
цем заложен в банк, он не может взымать с Вас арендную плату. Или же если 
построенная на данном участке недвижимость заложена, то владелец 
участка может потребовать с Вас аренду только по арендной цене участка, 
а дополнительная арендная плата за заложенную построенную на нем 
недвижимость не взымается.

Предприятия телефонной связи и метрополитен
Если Вы остановитесь на одном из этих предприятий. Вы можете купить 

его, если оно никому еще не принадлежит, заплатив за него банку сумму, 
указанную на поле этого предприятия. Если же данное предприятие уже 
принадлежит кому-либо из игроков, он может от Вас потребовать аренд-
ную плату в соответствии с количеством очков, которое выпало у Вас на 
кубиках. Если Вы попали на эти поля в результате указаний на взятой Вами 
карточке «Шанс» или «Бюджет», Вы должны бросить кубики, чтобы опре-
делить сколько Вам придется платить. Если другой игрок владеет только 
одним из этих предприятий, то Вам необходимо заплатить сумму в соот-
ветствии с выпавшим количеством очков на кубиках в четырехкратном 
размере. Если же игрок владеет обоими предприятиями, то Вам придется 
заплатить сумму в 10-кратном размере. Если Вы не желаете приобрести 
это предприятие, то оно немедленно должно быть выставлено на аукцион 
и продано тому игроку, который заплатит за него наивысшую цену. Вы 
также можете принять участие в аукционе.

Остановка на центральной (транспортной) отрасли
К центральной отрасли относятся два железнодорожных предприятия, 

морской порт и аэропорт. Если Вы остановитесь на таком поле, у Вас будет 
возможность купить это Предприятие. В противном случае Банк выставля-
ет его на аукцион; даже хотя Вы отказались от его покупки по первоначаль-
ной цене. Вы тоже можете принять участие в аукционе. Если у Предпри-
ятия уже есть хозяин, когда Вы окажетесь на нем. Вам нужно будет запла-
тить сумму, указанную в Документе на право собственности. Сумма, подле-
жащая уплате, зависит от количества других Предприятий центральной 
отрасли, принадлежащих игроку-владельцу предприятия, на котором Вы 
остановились и указана также в Документе права собственности.

Карточки «Бюджет» и «Шанс»
Если Вы остановились на таком поле. Вам нужно взять указанную 

карточку и выполнить указанную там инструкцию. В зависимости от 
карточки Вам придется:

• передвинуть Вашу фишку;
• заплатить деньги, например налоги;
• получить деньги;
• отправиться на поле «Тюрьма», налоговую или освободиться оттуда;
• выполнить какую-либо из торговых операций.

После того, как Вы выполнили указание, положите карточку обратно 
вниз соответствующей стопки. Если Вам выпала карточка «Бесплатно осво-
бодиться из Тюрьмы», можете ее оставить себе до тех пор, пока она Вам не 
понадобиться или же Вы можете продать ее другому игроку по согласо-
ванной с ним цене. Если Вам выпала карточка «Передвинуть фишку» и Вы 
пройдете через поле «ВПЕРЕД», можете получить у банка 200 тыс. гривен. 
Если же Вам выпадет карточка «Отправляйтесь в тюрьму» и Вы пройдете 
через поле «ВПЕРЕД», то 200 тыс. гривен Вам не полагается. Остановив-
шись на поле налогов, Вам придется просто уплатить сумму, указанную на 
данном поле.

Казино
Если Вы попали на поле «КАЗИНО», Вам предстоит сыграть на игровом 

автомате. Для этого Вам необходимо сделать любую ставку в Казино и 
бросить 3 раза кубик, по одному разу за каждый «столбик» игрового авто-
мата, а затем передвинуть фишку снизу вверх по «столбику» на столько 
символов, сколько очков выпало на кубике. В случае совпадения выпав-
шей на игровом автомате выигрышной комбинации, игрок получает из 
Банка сумму выигрыша. Если игрок проиграл, ставка остается в Казино.

Тюрьма
В данное заведение Вы можете попасть, если:
• Вы остановитесь на этом поле;
• Вы взяли карточку «Шанс» или «Бюджет», на которой написано 

«Отправляйтесь в Тюрьму»;
• у Вас выпало на кубиках одинаковое число очков в течение 3-х 

ходов подряд.

При попадании на поле «Тюрьма»,  Ваш ход приостанавливается.
При этом Вы не можете получить зарплату 200 тыс. гривен 
независимо от того, где Вы находились на игровом поле. 
Чтобы выйти из поля «Тюрьма», Вам необходимо на выбор:

• заплатить штраф в размере 50 тыс. гривен и продолжить игру, 
когда до Вас дойдет очередь;

• использовать карточку «Бесплатно освободиться из Тюрьмы», 
если она у Вас имеется;

• купить карточку «Бесплатно освободиться из Тюрьмы» у дру-
гого игрока, по согласованной цене и использовать ее для 
того, чтобы выйти из поля «Тюрьма»;

• оставаться на поле «Тюрьма», пропуская три своих очередных 
хода, но каждый раз, когда до Вас доходит очередь, бросать 
кубики, и если на обоих кубиках в один из таких ходов у Вас 
выпадет одинаковое число очков на каждом кубике. В этом 
случае, Вы можете бесплатно выйти из поля «Тюрьма» и 
пройти такое количество полей, которое выпадет на кубиках.

После того, как Вы пропустили 3 хода, находясь на поле  «Тюрьма», 
Вы должны выйти из нее и уплатить 50 тыс. гривен, прежде, чем Вы 
сможете передвинуть Вашу фишку на такое число полей, которое 
выпало на кубиках. Находясь на поле «Тюрьма», Вы можете получать 
аренду с Вашей недвижимости, если она не заложена.

Налоговая администрация
Вы можете проходить это поле мимо, либо же попасть сюда в 

результате очередного хода. Но независимо от того, проходите ли 
Вы это поле мимо или остановились на нем, Вам придется заплатить 
налог со всей своей недвижимости — дополнительные 50 тыс. 
гривен. Если же Вы еще не владеете какой-либо недвижимостью, 
дополнительный налог Вами не уплачивается. Вы так же можете 
сразу освободиться из Налоговой администрации, выбросив оди-
наковое число очков на Ваших кубиках, во время очередного хода.

Дома
Если у Вас есть все участки одного цвета, Вы можете покупать 

дома, чтобы их строить на участках. Это увеличит арендную плату, 
которую Вам будут платить игроки, останавливающиеся на Ваших 
участках. Стоимость дома показана на соответствующем документе 
на право собственности. Застраивать участки нужно равномерно, 
т.е. Вы не можете построить второй дом на одном участке до тех 
пор, пока Вы не построите по одному дому на всех участках одного 
цвета. Далее, нельзя строить третий дом, пока не будет как мини-
мум по два дома на каждом участке и так далее. Однако нельзя 
строить дом, если хотя бы один из участков данной цветовой гаммы 
заложен.

Отели
Если Вы уже построили по 4 дома на каждом участке, Вы можете 

купить по Отелю для каждого Участка. Они приобретаются так же, 
как и дома, но каждый Отель стоит 4-х домов, которые возвращают-
ся в банк. Если в банке осталось ограниченное число домов. Банк 
выставляет здание на аукцион и продает тому игроку, который 
готов за него заплатить наибольшую цену. При этом за начальную 
цену он берет ту, которая указана в документе на право собствен-
ности.

Нехватка зданий
Если в Банке не осталось Домов, Вам придется подождать пока 

кто-либо, из других игроков не вернет ему свои Дома. Точно так же, 
если Вы продаете Отели, Вы не можете заменить их Домами, если в 
Банке нет лишних Домов. Если в Банке осталось ограниченное 
число Домов или Отелей, и два или более игроков хотят купить 
больше зданий, чем есть у Банка, Банкир выставляет здания на 
аукцион для продажи тому из игроков, кто предложит за них наи-
большую цену, при этом за начальную цену он берет ту, которая 
указана на соответствующем «Документе на право собственности» .

Право собственности
Вы можете продавать участки, недвижимость любому игроку, заключив 

с ним частную сделку. Однако, для этого необходимо продать все здания, 
стоящие на данном участке. При этом так же, как и при покупке, продавать 
здания можно равномерно по одному с каждого участка. Дома и Пред-
приятия продаются не игрокам, а Банку, причем по цене в два раза 
меньше той, что указана в документе права собственности. При продаже 
Предприятия Банк платит Вам половину их стоимости плюс половину 
стоимости 4-х домов, которые были отданы в Банк при покупке Предпри-
ятия. Все предприятия одной цветовой группы должны продаваться 
одновременно.

Однако если Вам нужны деньги, Вы можете снова заменить Предпри-
ятия Домами. Для этого Вам нужно продать Предприятие Банку и полу-
чить взамен четыре дома плюс половину стоимости самого Предприятия. 
Заложенную недвижимость также можно продать, но не Банку, а другим 
игрокам.

Право залога
Вы имеете право закладывать свою недвижимость Банку (в случае 

когда Вам будут особенно необходимы средства, когда их не будет 
хватать). Однако для того, чтобы заложить участок, сначала нужно про-
дать здания Банку со своего участка. Для того, чтобы заложить недвижи-
мость, переверните документ на право собственности на нее «лицом» 
вниз и получите в Банке сумму залога, указанную на обратной стороне 
карточки. Если Вы потом захотите погасить Ваш долг перед Банком, Вам 
нужно будет заплатить эту сумму плюс 10% сверху. Заложенная недвижи-
мость все равно остается Вашей собственностью и не может быть выку-
плена другими игроками, если только Вы не согласовали данный вопрос с 
игроком, желающим купить эту недвижимость, внеся в Банк соответству-
ющую плату плюс 10%. Однако в этом случае при окончательном снятии 
залога необходимо будет доплатить дополнительно 10% в Банк. За зало-
женную недвижимость нельзя брать арендную плату. Но при этом можно 
брать за другие участки той же цветовой группы. Когда ни один из участ-

ков не заложен, владелец может вновь покупать дома по полной цене.

Объявление о банкротстве
Если Вы задолжали денег больше, чем можете получить по Вашим акти-

вам, Вы объявляетесь банкротом и выбываете из игры. Если Вы должны 
Банку, Банк получает все Ваши деньги и документы на право собственно-
сти, и вся Ваша недвижимость продается другим игрокам с аукциона. Если 
у Вас при этом есть карточки «Бесплатно освободиться из Тюрьмы», Вы их 
откладываете вниз соответствующей стопки. Если Вы должны другому 
игроку, Ваша недвижимость продается Банку по половинной стоимости, а 
Ваш кредитор получает все деньги, документы на право собственности и 
карточки бесплатного освобождения, если они у Вас есть. Если у Вас есть 
какая-либо заложенная недвижимость, она также передается игроку-кре-
дитору, но он при этом должен немедленно уплатить Банку 10% за нее, а 
потом решать — выкупать ее или нет.

Примечание. Если Вы должны заплатить сумму арендной платы 
больше той, чем у Вас есть, Вы можете заплатить Вашему кредитору 
часть деньгами, а часть — не застроенным участком, который у Вас 
имеется. В этом случае кредитор может согласиться принять недвижи-
мость по цене, выше той, что указана в документе на право собственно-
сти, стремясь получить участок для строительства, чтобы иметь 
преимущество над другими игроками. Игроки не имеют права давать 
деньги друг другу в долг. Деньги могут быть даны только Банком и только 
под залог недвижимости.

Окончание игры
Последний оставшийся в игре участник становится победителем. Либо 

же, если игра окончена раньше (по согласованию сторон), то победителем 
становится игрок, который имеет наибольшую сумму денег и активов на 
момент окончания игры.

Гравцям надається можливість стати монополістом будь-якої 
галузі, заробити максимально можливий капітал, зрештою, залиши-
тися єдиним гравцем, який не став банкротом. Переміщуючись по 
гральному полю, кожен гравець може купувати нерухомість, брати 
участь в аукціоні на її придбання, будувати будинки, підприємства на 
придбаних ділянках, брати кредити в банку під заставу майна. Крім 
того, гравці можуть брати орендну платню з інших учасників гри, які 
зупиняються на їх ділянках. При цьому гравцям необхідно буде 
сплачувати податки, штрафи, адміністративні стягнення, іноді бувати 
у в’язниці й звільнятися з неї за окрему платню. Але є також шанс 
отримати добрий виграш або втратити кругленьку суму, погравши в 
казино.

Кількість учасників: від 2-х до 8-ми гравців.

Комплектація гри:
• Гральне поле — 1 штука
• Гральні фішки — 8 штук
• Гральні кубики — 2 штуки
• Спеціальні гральні гроші — 1 комплект
• Готелі з пластмаси — 12 штук
• Будинки з пластмаси — 32 штуки
• Картки на право власності — 28 штук
• Картки «Бюджет» — 16 штук
• Картки «Шанс» — 16 штук

Правила гри
Відокремте картки «Шанс» і, перетасувавши їх, покладіть гіркою на 

відповідне місце на гральному полі (відокремлене пунктиром). 
Відокремте картки «Бюджет», перетасувавши їх, покладіть аналогіч-
ним способом на відокремлене пунктиром відповідне місце на граль-
ному полі. Всі картки «Шанс» та «Бюджет» повинні лежати зворотною 

стороною доверху. Кожен гравець обирає собі гральну фішку та 
ставить її на полі "ВПЕРЕД". Один з учасників обирається Банкіром. 
Банкір може чи обмежитися цією роллю, чи, як і інші учасники, брати 
участь у грі. Банкір видає всім гравцям по 1,5 млн. гривень в наступних 
купюрах:

• 1 тис. гривень — 5 купюр;
• 5 тис. гривень -1 купюра;
• 10 тис. гривень — 2 купюри;
• 20 тис. гривень -1 купюра;
• 50 тис. гривень -1 купюра;
• 100 тис. гривень — 4 купюри;
• 500тис. гривень — 2 купюри.

Крім того, Банкір кладе в касу Джекпот (на поле, відокремлене пунк-
тиром) 200 тис. гривень.

Примітка. Кожна купюра означає тисячі. Наприклад, купюру в 500 
грн. слід вважати як 500 тисяч гривень.

У власності Банка знаходяться всі Будинки, Підприємства та картки 
права власності до тих пір, доки вони не будуть придбані гравцями в 
процесі гри.

До обов'язків Банкіра входить видавати гравцям зарплатню, премії, 
давати позику під заставу нерухомості, а також збирати всі податки, 
штрафи, повернення суд та відсотків по них. При проведенні аукціону 
з продажу будь-якої нерухомості Банкір виступає також аукціоністом. 
Банк не може бути банкротом, тому за потребою учасників гри може 
видавати стільки грошей, скільки вони можуть вимагати навіть у 
вигляді боргових зобов'язань, написаних на звичайному папері. Для 
того щоб розпочати гру, необхідно розіграти право першого ходу. Для 
цього всі гравці кидають кубик. Починає  гру той, у кого на кубику 
випадає більша кількість балів.

Хід гри
Отже, кидайте кубик й починайте рухатися з поля «Вперед» за годинни-

ковою стрілкою. Поле, на якому Ви зупинилися вкаже, що Вам необхідно 
робити. В процесі гри Ви можете опинитися на полях, які запропонують 
Вам:

• придбати ділянки для будівництва або іншу нерухомість;
• платити орендну платню, якщо Ви опинилися на чужій ділянці (вже 

викупленій кимось із гравців);
• платити податки;
• брати картки «Бюджет» або «Шанс» й слідкувати їх інструкції;
• побувати у «В’язниці»;
• зіграти в «Казино»;
• отримати зарплатню в розмірі 200 тис. гривень.

Якщо Ви кинули кубики і у Вас вийшла однакова кількість балів на обох 
кубиках, у Вас є можливість ще одного позачергового ходу. Однак, якщо 
подібне повториться 3 рази підряд, Вам прийдеться відправитися на поле 
«В’язниця». При проходженні повного кола (коли проходите крізь поле 
"Вперед" або зупиняєтесь на ньому), Банк виплачує Вам зарплатню 200 тис. 
гривень. Крім того, у Вас є шанс отримати цю суму двічі за один хід, коли, 
наприклад, Ви зупинилися на полі «Бюджет» або «Шанс» одразу після поля 
«Вперед» й витягнули картку, на якій написано «Перейдіть на поле 
«Вперед».

Придбання нерухомості
При зупинці на ділянці, на якій ні в кого з гравців ще немає права воло-

діння, Ви можете першим придбати його. Для цього Вам необхідно внести 
визначену суму за цю ділянку до Банку. В обмін Банкір видає Вам картку 
володіння наданої ділянки. Якщо ж Ви не бажаєте або не можете її придба-
ти, ділянка виставляється на аукціон. Ділянка в результаті повинна бути 
продана тому з гравців, хто зможе заплатити за неї найбільшу ціну, почина-
ючи з будь-якої ціни, яку готовий заплатити один з гравців. 

Не залежно від того, що Ви відмовились від купівлі даної ділянки одразу, 

Ви також можете брати участь в аукціоні. Володіння ділянками, а в подаль-
шому й побудованими будинками і підприємствами на них, дає можливість 
брати орендну платню з будь-яких орендаторів, які зупинилися в процесі 
гри на Вашій власності. Ціна, яку повинні будуть заплатити Вам орендатори 
вказана на кожній картці володіння даною ділянкою й вона різниться в 
залежності від того, яка це ділянка і скільки будівель на ній збудовано. Дуже 
вигідно володіти ділянками однієї кольорової гами, тобто володіти моно-
полією. Якщо Ви володієте ділянками всієї кольорової гами, Вам можна 
будувати будинки, а потім й підприємства на будь-якому з них. Якщо Ви 
зупинилися на чужій ділянці тобто на тій, яка раніше вже була придбана 
одним з гравців, Вам прийдеться заплатити орендну плату. Сума, яку необ-
хідно буде заплатити вказана на картці володіння ділянкою та може зміню-
ватися в залежності від кількості будівель, збудованих на ній. Причому, 
якщо Ви зупинитесь на чужій ділянці гравця, який володіє всією кольоро-
вою гамою ділянок, як і той, на якому Ви зупинилися, Вам прийдеться 
заплатити подвійну орендну платню, ніж та, яка вказана в картці володіння 
ділянкою. Однак, якщо дана ділянка володарем закладена Банку, він не 
може отримувати з Вас орендну платню. Або ж якщо збудована на даній 
ділянці нерухомість закладена, то власник ділянки може брати з Вас оренд-
ну плату тільки по орендній вартості ділянки, а додаткова орендна плата за 
закладену збудовану на ньому нерухомість не береться.

Підприємства телефонного зв'язку та метрополітен
Якщо Ви зупинилися на одному з таких підприємств. Ви можете купити 

його, якщо воно нікому не належить, заплативши за нього суму вказану на 
полі цього підприємства. Якщо ж дане підприємство вже належить 
будь-кому з гравців, він може від Вас вимагати орендну платню у відповід-
ності з кількістю балів, які випали у Вас на кубиках. Якщо Ви потрапили на ці 
ділянки в результаті розпорядження картки «Шанс» або «Бюджет» яку Ви 
взяли, Ви повинні кинути кубики, щоб визначити скільки Вам прийдеться 
платити. Якщо інший гравець володіє лише одним з цих підприємств, то 
Вам необхідно заплатити суму у відповідності з кількістю, яка випала у Вас 
на кубиках у 4-х кратному розмірі. Якщо ж гравець володіє обома підпри-

ємствами, Вам прийдеться заплатити суму в 10-ти кратному розмірі. Якщо 
Ви не бажаєте придбати це підприємство, то воно одразу повинно бути 
виставлене на аукціон та продано тому гравцеві, який заплатить за нього 
найвищу ціну. Ви також можете взяти участь в аукціоні.

Зупинка на центральній (транспортній) галузі
До центральної галузі відносяться 2 залізничних підприємства, мор-

ський порт та аеропорт. Якщо Ви зупинитеся на такому полі, у Вас буде мож-
ливість купити це підприємство. В іншому випадку Банк виставляє його на 
аукціон. Навіть якщо Ви відмовилися від його купівлі за первісною ціною, 
Ви також можете взяти участь в аукціоні. Якщо у підприємства вже є влас-
ник, то коли Ви зупинитеся на ньому, Вам потрібно заплатити суму, яка 
вказана в Документі права власності. Ця сума залежить від кількості інших 
підприємств центральної галузі, які належать гравцеві-володарю підпри-
ємства, на якому Ви зупинилися та також вказана в документі права влас-
ності.

Картки «Бюджет» та «Шанс»
Якщо Ви зупинилися на такому полі, Вам потрібно взяти вказану картку й 

виконати вказану там інструкцію. В залежності від картки Вам доведеться:
• пересувати Вашу фішку;
• заплатити гроші, наприклад податки;
• отримати гроші;
• виконати будь-яку торгівельну операцію;
• опинитися на полі «В’язниця» , чи звільнитися звідти.

Після того, як Ви виконали вказівку, покладіть картку вниз відповідної 
гірки. Якщо Вам випала картка «Безкоштовно звільнитися із В’язниці», 
можете залишити її у себе до тих пір, доки вона Вам не знадобиться або Ви 
можете продати її іншому гравцеві по визначеній з ним ціні. Якщо Вам 
випала картка «Пересунути фішку» й Ви пройдете крізь поле «Вперед», 
можете отримати у Банку 200 тис. гривень. Якщо ж Вам випаде картка «Від-
правляйтеся у В’язницю» і Ви пройдете крізь поле «Вперед», то 200 тис. Вам 

не виплачується. Зупинившись на полі податків Вам необхідно просто 
сплатити відповідну суму.

Казино
Якщо Ви потрапили на поле «Казино», можете зіграти на гральному авто-

маті. Для цього Вам необхідно зробити будь-яку ставку в Казино й кинути 3 
рази кубик , по 1 разу  за кожен «стовпчик» грального автомату, а потім 
пересунути фішку знизу доверху по стовпчику на стільки символів, скільки 
випало на кубику балів, у випадку співпадання комбінації, що випала, 
гравець отримує з Банку суму виграшу. Якщо гравець програв, ставка зали-
шається в Казино.

В’язниця
В цю установу Ви можете потрапити, якщо:
• Ви зупинитесь на полі «В’язниця»;
• Ви взяли картку «Шанс» або «Бюджет», на якій написано «Направляй-

тесь у В’язницю»;
• у Вас випала на кубиках однакова кількість балів на протязі 3-х ходів 

поспіль. При попаданні в цю установу, Ваш хід припиняється. При 
цьому Ви не можете отримати зарплатню 200 тис. гривень не залеж-
но від того, де Ви знаходилися на гральному полі.

Щоб вийти із поля «В’язниця», Вам необхідно:
• заплатити штраф 50 тис. гривень й продовжити гру, коли до Вас дійде 

черга;
• купити картку «Безкоштовно звільнитися із В’язниці» у одного з 

гравців;
• використати цю картку, якщо вона у Вас вже є;
• залишатися тут, пропускаючи 3 своїх ходи.
Але кожен раз, коли до Вас дійде черга кидати кубики, й якщо на обох 

кубиках в один з таких ходів у Вас випаде однакова кількість балів, Ви 
можете вийти із поля «В’язниця» й пройти таку кількість полів, яка випаде у 
Вас на кубиках. Після того, як Ви пропустили 3 ходи, знаходячись на полі 

«В’язниця», Ви повинні вийти з неї та сплатити 50 тис. гривень, перед 
тим, ніж Ви пересунете Вашу фішку на таку кількість полів, яка випала у 
Вас на кубиках. Знаходячись на полі «В’язниця», Ви можете отримувати 
орендну платню з Вашої нерухомості, якщо вона не закладена.

Податкова адміністрація
В дану установу Ви можете потрапити внаслідок Вашого чергового 

ходу, але можете й пройти мимо цього поля. Незалежно від цього Вам  
доведеться сплатити додаткові податки за володіння нерухомістю — 50 
тис. гривень. Якщо ж Ви ще не володієте жодною ділянкою, податки Ви 
можете не сплачувати при проходженні цього поля. Якщо ж Ви потра-
пили у Податкову в наслідок свого чергового ходу. Вам доведеться, так 
само і при звільненні із В’язниці, сплатити ще й штраф — 50 тис. 
гривень. При цьому. Ви можете як і в випадку із В’язницею, вирішити 
звільнитися з Податкової адміністрації через кидання кубиків на протя-
зі 3-х ходів або сплатити штраф одразу й вийти з Податкової адміністра-
ції, і якщо в результаті одного з таких ходів у Вас випаде однакова кіль-
кість балів на обох кубиках, Ви зможете звільнитися з Податкової без 
сплати штрафу, а лише сплативши 50 тис. грн. податків на майно, якщо 
воно у Вас вже є.

Будинки
Якщо Ви володієте всіма ділянками одного кольору Ви можете купу-

вати будинки, щоб їх будувати на ділянках. Це збільшить орендну 
платню, яку Вам будуть платити гравці, які будуть зупинятися на Ваших 
ділянках. Вартість будинку вказана на відповідному документі права 
володіння. Забудовувати ділянки можна рівномірно, тобто Ви не 
можете побудувати другий будинок на одній ділянці до тих пір, доки Ви 
не побудуєте по одному будинку на всіх ділянках одного кольору. Далі 
не можна будувати третій будинок, доки не буде як мінімум по 2 будин-
ки на кожній ділянці й так далі. Однак не можна будувати будинок, якщо 
хоча б одна з ділянок однієї кольорової гами закладена.

Готелі
Якщо Ви вже побудували по 4 будинки на кожній ділянці, Ви можете купу-

вати по Готелю для кожної ділянки. Вони придбаються таким же чином як і 
будинки, але кожен Готель вартий 4-х будинків, які повертаються в Банк. 
Якщо в Банку залишилася обмежена кількість будинків, Банк виставляє 
будівлю на аукціон і продає тому гравцеві, який готовий заплатити за нього 
найбільшу ціну. При цьому за початкову ціну він бере ту, яка вказана в доку-
менті на право володіння.

Нестача будівель
Якщо в Банку не залишилося Будинків, Вам доведеться зачекати, доки 

хто-небудь з гравців не поверне йому свої Будинки. Також, якщо Ви продає-
те Готелі, Вам не можна їх замінити Будинками, якщо в Банку немає зайвих 
Будинків. Якщо в Банку залишилася обмежена кількість Будинків й Готелів, а 
2 чи більше гравців бажають купити будівель більше, ніж є у Банка, Банкір 
виставляє будівлі на аукціон для продажу тому з гравців, хто запропонує за 
них найбільшу ціну, при цьому за початкову ціну береться та ціна, яка вказа-
на в документі на право володіння.

Право володіння
Ви можете продавати ділянки, нерухомість будь-якому гравцю, за домов-

леністю з ним. Однак, для цього необхідно продати всі будівлі, які побудова-
ні на цій ділянці. При цьому також, як і при купівлі, продавати будівлі можна 
рівномірно, по одному з кожної ділянки. Будинки та підприємства прода-
ються не гравцям, а Банку, причому за ціною в 2 рази меншої за ту, що вказа-
на в документі на право володіння. При продажу підприємства, Банк випла-
чує Вам половину вартості підприємства плюс половину вартості 4-х будин-
ків, які були віддані в Банк при купівлі підприємства, Всі підприємства однієї 
кольорової гами повинні продаватися одночасно. Однак, якщо Вам потрібні 
гроші, Ви можете знову замінити підприємства будинками. Для цього Вам 
необхідно продати підприємство Банку й отримати в обмін 4 будинки плюс 
половину вартості самого підприємства. Закладену нерухомість також 
можна продавати, однак, не Банку, а іншим гравцям.

Право закладання
Ви маєте право закладати всю нерухомість банку (у випадку, коли Вам 

знадобляться гроші коли їх буде не вистачати). Однак для того, щоб 
закласти ділянку спочатку необхідно продати Банку будівлі зі своєї 
ділянки. Для того, щоб закласти нерухомість Банку, Вам необхідно буде 
заплатити цю суму плюс 10% зверху. Закладена нерухомість все одно 
залишається у Вашій власності й не може бути викуплена іншими грав-
цями, якщо тільки Ви не дасте згоду гравцю, який забажає купити цю 
нерухомість, заплативши Банку відповідну плату плюс 10%. Однак в 
цьому випадку, прикінцевому знятті закладання необхідно буде допла-
тити 10% в Банк. За закладену нерухомість не можна отримати оренду. 
При цьому можна брати за інші ділянки тієї ж кольорової групи. Коли 
жодна ділянка не закладена, власник знову може купувати будинки за 
повною вартістю.

Об'ява про банкрутство
Якщо Ваш борг становить більше, ніж можна отримати по Ваших акти-

вах — Ви банкрут та покидаєте гру. Якщо Ви винні Банку, Банк отримує 
всі Ваші гроші й документи на право власності. Вся Ваша нерухомість 
продається іншим гравцям з аукціону. Якщо у Вас при цьому є картки 
«Безкоштовно звільнитися із В’язниці», Ви їх кладете донизу відповідної 
гірки. Якщо Ви винні іншому гравцеві , Ваша нерухомість продається 
Банку за половинною вартістю, а Ваш кредитор отримує всі гроші, доку-
менти на право власності й картки безкоштовного визволення, якщо 
вони у Вас є. Якщо у Вас є будь-яка закладена нерухомість вона також 
продається кредитору, але він при цьому повинен одразу заплатити 
Банку 10% по ній, а потім вирішувати викуповувати її чи ні.

Примітка. Якщо Ви повинні заплатити суму орендної плати, яка 
більше тієї, що у Вас є, Ви можете заплатити Вашому кредитору части-
ну грошима, а частину незабудованими ділянками, які у Вас є. В цьому 
випадку кредитор може погодитися прийняти нерухомість по ціні, вище 
тієї, що вказана в документі права власності, намагаючись отримати 

ділянку для будівництва, щоб мати перевагу перед гравцями. Гравці не 
мають права давати гроші один одному в борг.

Гроші можуть бути надані лише Банком і лише під заставу нерухомості.

Закінчення гри
Останній гравець, що залишився у грі стає переможцем. Або ж якщо 

гра завершена раніше, то переможцем вважається той, в кого є найбіль-
ша сума грошей й активів на момент завершення гри.



Игрокам предоставляется возможность стать монополистом любой 
отрасли, заработать максимально возможный капитал или, по крайней 
мере, остаться единственным игроком, который не стал банкротом. Пере-
мещаясь по игровому полю, каждый игрок может покупать недвижимость, 
участвовать в аукционе на ее приобретение, строить дома, предприятия 
на приобретенных участках, брать кредиты в банке под залог имеющегося 
имущества. Кроме того, игроки могут брать арендную плату с других участ-
ников игры, останавливающихся на их участках. При этом игрокам придет-
ся платить налоги, штрафы, административные взыскания, иногда оказы-
ваться в тюрьме и освобождаться из нее за определенную плату. Но есть 
также шанс получить отличный выигрыш или потерять кругленькую 
сумму, поиграв в казино.

Количество игроков: от 2-х до 8-ми участников.

Комплектация игры:
Игровое поле — 1 штука;
Игральные фишки — 8 штук;
Игральные кубики — 2 штуки;
Специальные игровые деньги — 1 комплект;
Отели из пластмассы — 12 штук;
Дома из пластмассы — 32 штуки;
Карточки на право собственности — 28 штук;
Карточки «Бюджет» — 16 штук;
Карточки «Шанс» — 16 штук;
Упаковочная коробка — 1 штука.

Правила игры
Подготовка к игре.
Отделите карточки «Шанс», перетасовав, положите их стопочкой на 

соответствующее деление на игровом поле (выделенное пунктиром). 
Отделите карточки «Бюджета» и, перетасовав их, положите аналогичным 
образом на соответствующее выделенное пунктиром деление на игровом 
поле. Все карточки «Шанс» и «Бюджет» должны лежать обратной стороной 
вверх. Каждый игрок выбирает себе игральную фишку и ставит ее на поле 
«ВПЕРЕД». Один из игроков выбирается Банкиром. Банкир может либо 
ограничиваться этой ролью, либо, как и все остальные принимать участие 
в игре. Банкир выдает всем игрокам по 1,5 млн. гривен в следующих купю-
рах:

1 тыс. гривен — 5 купюр;
5 тыс. гривен —1 купюра;
10 тыс. гривен — 2 купюры;
20 тыс. гривен — 1 купюра;
50 тыс. гривен — 1 купюра;
100 тыс. гривен — 4 купюры;
500 тыс. гривен — 2 купюры.

Кроме того, Банкир кладет в кассу Джекпот (на поле, выделенное 
пунктиром) 200 тыс. гривен.

Примечание. Каждая купюра обозначает тысячи. Например, купюру в 
500 следует считать как 500 тыс. гривен. 

В собственности Банка находятся все Дома, Предприятия, карточки 
права собственности до тех пор, пока они не будут приобретены игроками 
в ходе игры. В обязанности Банкира входит выдавать игрокам зарплаты, 
премии, давать ссуду под залог недвижимости, а так же собирать все 
налоги, штрафы, возвращение ссуд и процентов по ним. При проведении 
аукциона по продаже любой недвижимости Банкир выступает также 

аукционистом. Банк не может быть банкротом, поэтому по требова-
нию игроков может выдавать столько денег, сколько им может потре-
боваться даже в виде долговых обязательств написанных на обычной 
бумаге. Для того чтобы начать игру, необходимо разыграть право 
первого хода. Для этого все игроки бросают кубик, начинает игру тот, 
у кого на кубике выпадет большее число очков.

Ход игры
Итак, бросайте кубики и начинайте двигаться с поля «ВПЕРЕД» по 

часовой стрелке. Поле, на котором Вы остановитесь, укажет, что Вам 
надо делать. В ходе игры Вы можете оказаться на полях, которые 
предложат Вам:

• приобретать участки для строительства или другую недвижи-
мость;

• платить арендную плату, если Вы окажетесь на чужом (уже 
выкупленном кем-то из игроков) участке;

• платить налоги;
• вытаскивать карточки «Бюджет» или «Шанс» и следовать их 

инструкции;
• побывать в «Тюрьме»;
• сыграть в «Казино»;
• получить зарплату в размере 200 тыс. гривен.

Если Вы бросили кубики, и у Вас выпало одинаковое число очков на 
обоих кубиках, у Вас есть возможность еще одного внеочередного 
хода. Однако, если подобное повторится 3 раза подряд, Вам придется 
отправиться на поле «Тюрьма». При прохождении полного круга (когда 
Вы проходите через поле «ВПЕРЕД» или останавливаетесь на нем) Банк 
выплачивает Вам зарплату 200 тыс. гривен. Кроме того, у Вас есть шанс 
получить эту сумму дважды за один ход, если, например Вы оказались 
на поле «Бюджет» или «Шанс» сразу после поля «ВПЕРЕД» и вытащили 
карточку, на которой написано «Переходите на поле «ВПЕРЕД».

Приобретение недвижимости
При остановке на Участке, на который ни у кого из игроков еще нет права 

владения, Вы можете первым купить его. Для этого Вам просто необходимо 
внести сумму за этот Участок Банку. (Стоимостная цена Участка указана на 
поле этого Участка и на Карточке владения данным Участком). В обмен 
Банкир выдает Вам карточку владения данным Участком. Если же Вы не 
хотите или не можете его приобрести, Участок выставляется на аукцион. 
Участок в результате должен быть продан тому из игроков, кто сможет 
заплатить за него наибольшую цену, начиная с любой цены, которую готов 
заплатить один из играющих. Независимо от того, что Вы отказались от 
покупки данного Участка сразу. Вы тоже можете принять участие в аукцио-
не. Владение Участками, а в дальнейшем и построенными домами и пред-
приятиями на них дает Вам возможность взимать арендную плату с любых 
арендаторов, которые остановились в ходе игры на Вашей собственности. 
Цена, которую будут должны уплатить Вам арендаторы, указана на каждой 
карточке владения данным участком, и она различна в зависимости от того, 
какой это Участок и сколько Домов на нем построено. Очень выгодно 
владеть Участками одной цветовой гаммы, т. е. владеть монополией. Если 
Вы владеете Участками всей цветовой группы, Вам можно строить дома, а 
далее и Предприятия на любом из них. Если Вы остановитесь на чужом 
Участке, который был раньше приобретен одним из игроков, Вам придется 
заплатить аренду. Сумма, подлежащая уплате, указана в карточке владения 
данным участком и может меняться в зависимости от количества зданий, 
построенных на нем. Причем, если Вы остановились на чужом участке 
игрока, владеющего всей цветовой гаммой участков, как и тот, на котором 
Вы остановились, Вам придется уплатить двойную арендную плату, указан-
ную в карточке владения участком. Однако, если данный участок владель-
цем заложен в банк, он не может взымать с Вас арендную плату. Или же если 
построенная на данном участке недвижимость заложена, то владелец 
участка может потребовать с Вас аренду только по арендной цене участка, 
а дополнительная арендная плата за заложенную построенную на нем 
недвижимость не взымается.
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Предприятия телефонной связи и метрополитен
Если Вы остановитесь на одном из этих предприятий. Вы можете купить 

его, если оно никому еще не принадлежит, заплатив за него банку сумму, 
указанную на поле этого предприятия. Если же данное предприятие уже 
принадлежит кому-либо из игроков, он может от Вас потребовать аренд-
ную плату в соответствии с количеством очков, которое выпало у Вас на 
кубиках. Если Вы попали на эти поля в результате указаний на взятой Вами 
карточке «Шанс» или «Бюджет», Вы должны бросить кубики, чтобы опре-
делить сколько Вам придется платить. Если другой игрок владеет только 
одним из этих предприятий, то Вам необходимо заплатить сумму в соот-
ветствии с выпавшим количеством очков на кубиках в четырехкратном 
размере. Если же игрок владеет обоими предприятиями, то Вам придется 
заплатить сумму в 10-кратном размере. Если Вы не желаете приобрести 
это предприятие, то оно немедленно должно быть выставлено на аукцион 
и продано тому игроку, который заплатит за него наивысшую цену. Вы 
также можете принять участие в аукционе.

Остановка на центральной (транспортной) отрасли
К центральной отрасли относятся два железнодорожных предприятия, 

морской порт и аэропорт. Если Вы остановитесь на таком поле, у Вас будет 
возможность купить это Предприятие. В противном случае Банк выставля-
ет его на аукцион; даже хотя Вы отказались от его покупки по первоначаль-
ной цене. Вы тоже можете принять участие в аукционе. Если у Предпри-
ятия уже есть хозяин, когда Вы окажетесь на нем. Вам нужно будет запла-
тить сумму, указанную в Документе на право собственности. Сумма, подле-
жащая уплате, зависит от количества других Предприятий центральной 
отрасли, принадлежащих игроку-владельцу предприятия, на котором Вы 
остановились и указана также в Документе права собственности.

Карточки «Бюджет» и «Шанс»
Если Вы остановились на таком поле. Вам нужно взять указанную 

карточку и выполнить указанную там инструкцию. В зависимости от 
карточки Вам придется:

• передвинуть Вашу фишку;
• заплатить деньги, например налоги;
• получить деньги;
• отправиться на поле «Тюрьма», налоговую или освободиться оттуда;
• выполнить какую-либо из торговых операций.

После того, как Вы выполнили указание, положите карточку обратно 
вниз соответствующей стопки. Если Вам выпала карточка «Бесплатно осво-
бодиться из Тюрьмы», можете ее оставить себе до тех пор, пока она Вам не 
понадобиться или же Вы можете продать ее другому игроку по согласо-
ванной с ним цене. Если Вам выпала карточка «Передвинуть фишку» и Вы 
пройдете через поле «ВПЕРЕД», можете получить у банка 200 тыс. гривен. 
Если же Вам выпадет карточка «Отправляйтесь в тюрьму» и Вы пройдете 
через поле «ВПЕРЕД», то 200 тыс. гривен Вам не полагается. Остановив-
шись на поле налогов, Вам придется просто уплатить сумму, указанную на 
данном поле.

Казино
Если Вы попали на поле «КАЗИНО», Вам предстоит сыграть на игровом 

автомате. Для этого Вам необходимо сделать любую ставку в Казино и 
бросить 3 раза кубик, по одному разу за каждый «столбик» игрового авто-
мата, а затем передвинуть фишку снизу вверх по «столбику» на столько 
символов, сколько очков выпало на кубике. В случае совпадения выпав-
шей на игровом автомате выигрышной комбинации, игрок получает из 
Банка сумму выигрыша. Если игрок проиграл, ставка остается в Казино.

Тюрьма
В данное заведение Вы можете попасть, если:
• Вы остановитесь на этом поле;
• Вы взяли карточку «Шанс» или «Бюджет», на которой написано 

«Отправляйтесь в Тюрьму»;
• у Вас выпало на кубиках одинаковое число очков в течение 3-х 

ходов подряд.

При попадании на поле «Тюрьма»,  Ваш ход приостанавливается.
При этом Вы не можете получить зарплату 200 тыс. гривен 
независимо от того, где Вы находились на игровом поле. 
Чтобы выйти из поля «Тюрьма», Вам необходимо на выбор:

• заплатить штраф в размере 50 тыс. гривен и продолжить игру, 
когда до Вас дойдет очередь;

• использовать карточку «Бесплатно освободиться из Тюрьмы», 
если она у Вас имеется;

• купить карточку «Бесплатно освободиться из Тюрьмы» у дру-
гого игрока, по согласованной цене и использовать ее для 
того, чтобы выйти из поля «Тюрьма»;

• оставаться на поле «Тюрьма», пропуская три своих очередных 
хода, но каждый раз, когда до Вас доходит очередь, бросать 
кубики, и если на обоих кубиках в один из таких ходов у Вас 
выпадет одинаковое число очков на каждом кубике. В этом 
случае, Вы можете бесплатно выйти из поля «Тюрьма» и 
пройти такое количество полей, которое выпадет на кубиках.

После того, как Вы пропустили 3 хода, находясь на поле  «Тюрьма», 
Вы должны выйти из нее и уплатить 50 тыс. гривен, прежде, чем Вы 
сможете передвинуть Вашу фишку на такое число полей, которое 
выпало на кубиках. Находясь на поле «Тюрьма», Вы можете получать 
аренду с Вашей недвижимости, если она не заложена.

Налоговая администрация
Вы можете проходить это поле мимо, либо же попасть сюда в 

результате очередного хода. Но независимо от того, проходите ли 
Вы это поле мимо или остановились на нем, Вам придется заплатить 
налог со всей своей недвижимости — дополнительные 50 тыс. 
гривен. Если же Вы еще не владеете какой-либо недвижимостью, 
дополнительный налог Вами не уплачивается. Вы так же можете 
сразу освободиться из Налоговой администрации, выбросив оди-
наковое число очков на Ваших кубиках, во время очередного хода.

Дома
Если у Вас есть все участки одного цвета, Вы можете покупать 

дома, чтобы их строить на участках. Это увеличит арендную плату, 
которую Вам будут платить игроки, останавливающиеся на Ваших 
участках. Стоимость дома показана на соответствующем документе 
на право собственности. Застраивать участки нужно равномерно, 
т.е. Вы не можете построить второй дом на одном участке до тех 
пор, пока Вы не построите по одному дому на всех участках одного 
цвета. Далее, нельзя строить третий дом, пока не будет как мини-
мум по два дома на каждом участке и так далее. Однако нельзя 
строить дом, если хотя бы один из участков данной цветовой гаммы 
заложен.

Отели
Если Вы уже построили по 4 дома на каждом участке, Вы можете 

купить по Отелю для каждого Участка. Они приобретаются так же, 
как и дома, но каждый Отель стоит 4-х домов, которые возвращают-
ся в банк. Если в банке осталось ограниченное число домов. Банк 
выставляет здание на аукцион и продает тому игроку, который 
готов за него заплатить наибольшую цену. При этом за начальную 
цену он берет ту, которая указана в документе на право собствен-
ности.

Нехватка зданий
Если в Банке не осталось Домов, Вам придется подождать пока 

кто-либо, из других игроков не вернет ему свои Дома. Точно так же, 
если Вы продаете Отели, Вы не можете заменить их Домами, если в 
Банке нет лишних Домов. Если в Банке осталось ограниченное 
число Домов или Отелей, и два или более игроков хотят купить 
больше зданий, чем есть у Банка, Банкир выставляет здания на 
аукцион для продажи тому из игроков, кто предложит за них наи-
большую цену, при этом за начальную цену он берет ту, которая 
указана на соответствующем «Документе на право собственности» .

Право собственности
Вы можете продавать участки, недвижимость любому игроку, заключив 

с ним частную сделку. Однако, для этого необходимо продать все здания, 
стоящие на данном участке. При этом так же, как и при покупке, продавать 
здания можно равномерно по одному с каждого участка. Дома и Пред-
приятия продаются не игрокам, а Банку, причем по цене в два раза 
меньше той, что указана в документе права собственности. При продаже 
Предприятия Банк платит Вам половину их стоимости плюс половину 
стоимости 4-х домов, которые были отданы в Банк при покупке Предпри-
ятия. Все предприятия одной цветовой группы должны продаваться 
одновременно.

Однако если Вам нужны деньги, Вы можете снова заменить Предпри-
ятия Домами. Для этого Вам нужно продать Предприятие Банку и полу-
чить взамен четыре дома плюс половину стоимости самого Предприятия. 
Заложенную недвижимость также можно продать, но не Банку, а другим 
игрокам.

Право залога
Вы имеете право закладывать свою недвижимость Банку (в случае 

когда Вам будут особенно необходимы средства, когда их не будет 
хватать). Однако для того, чтобы заложить участок, сначала нужно про-
дать здания Банку со своего участка. Для того, чтобы заложить недвижи-
мость, переверните документ на право собственности на нее «лицом» 
вниз и получите в Банке сумму залога, указанную на обратной стороне 
карточки. Если Вы потом захотите погасить Ваш долг перед Банком, Вам 
нужно будет заплатить эту сумму плюс 10% сверху. Заложенная недвижи-
мость все равно остается Вашей собственностью и не может быть выку-
плена другими игроками, если только Вы не согласовали данный вопрос с 
игроком, желающим купить эту недвижимость, внеся в Банк соответству-
ющую плату плюс 10%. Однако в этом случае при окончательном снятии 
залога необходимо будет доплатить дополнительно 10% в Банк. За зало-
женную недвижимость нельзя брать арендную плату. Но при этом можно 
брать за другие участки той же цветовой группы. Когда ни один из участ-

ков не заложен, владелец может вновь покупать дома по полной цене.

Объявление о банкротстве
Если Вы задолжали денег больше, чем можете получить по Вашим акти-

вам, Вы объявляетесь банкротом и выбываете из игры. Если Вы должны 
Банку, Банк получает все Ваши деньги и документы на право собственно-
сти, и вся Ваша недвижимость продается другим игрокам с аукциона. Если 
у Вас при этом есть карточки «Бесплатно освободиться из Тюрьмы», Вы их 
откладываете вниз соответствующей стопки. Если Вы должны другому 
игроку, Ваша недвижимость продается Банку по половинной стоимости, а 
Ваш кредитор получает все деньги, документы на право собственности и 
карточки бесплатного освобождения, если они у Вас есть. Если у Вас есть 
какая-либо заложенная недвижимость, она также передается игроку-кре-
дитору, но он при этом должен немедленно уплатить Банку 10% за нее, а 
потом решать — выкупать ее или нет.

Примечание. Если Вы должны заплатить сумму арендной платы 
больше той, чем у Вас есть, Вы можете заплатить Вашему кредитору 
часть деньгами, а часть — не застроенным участком, который у Вас 
имеется. В этом случае кредитор может согласиться принять недвижи-
мость по цене, выше той, что указана в документе на право собственно-
сти, стремясь получить участок для строительства, чтобы иметь 
преимущество над другими игроками. Игроки не имеют права давать 
деньги друг другу в долг. Деньги могут быть даны только Банком и только 
под залог недвижимости.

Окончание игры
Последний оставшийся в игре участник становится победителем. Либо 

же, если игра окончена раньше (по согласованию сторон), то победителем 
становится игрок, который имеет наибольшую сумму денег и активов на 
момент окончания игры.

Гравцям надається можливість стати монополістом будь-якої 
галузі, заробити максимально можливий капітал, зрештою, залиши-
тися єдиним гравцем, який не став банкротом. Переміщуючись по 
гральному полю, кожен гравець може купувати нерухомість, брати 
участь в аукціоні на її придбання, будувати будинки, підприємства на 
придбаних ділянках, брати кредити в банку під заставу майна. Крім 
того, гравці можуть брати орендну платню з інших учасників гри, які 
зупиняються на їх ділянках. При цьому гравцям необхідно буде 
сплачувати податки, штрафи, адміністративні стягнення, іноді бувати 
у в’язниці й звільнятися з неї за окрему платню. Але є також шанс 
отримати добрий виграш або втратити кругленьку суму, погравши в 
казино.

Кількість учасників: від 2-х до 8-ми гравців.

Комплектація гри:
• Гральне поле — 1 штука
• Гральні фішки — 8 штук
• Гральні кубики — 2 штуки
• Спеціальні гральні гроші — 1 комплект
• Готелі з пластмаси — 12 штук
• Будинки з пластмаси — 32 штуки
• Картки на право власності — 28 штук
• Картки «Бюджет» — 16 штук
• Картки «Шанс» — 16 штук

Правила гри
Відокремте картки «Шанс» і, перетасувавши їх, покладіть гіркою на 

відповідне місце на гральному полі (відокремлене пунктиром). 
Відокремте картки «Бюджет», перетасувавши їх, покладіть аналогіч-
ним способом на відокремлене пунктиром відповідне місце на граль-
ному полі. Всі картки «Шанс» та «Бюджет» повинні лежати зворотною 

стороною доверху. Кожен гравець обирає собі гральну фішку та 
ставить її на полі "ВПЕРЕД". Один з учасників обирається Банкіром. 
Банкір може чи обмежитися цією роллю, чи, як і інші учасники, брати 
участь у грі. Банкір видає всім гравцям по 1,5 млн. гривень в наступних 
купюрах:

• 1 тис. гривень — 5 купюр;
• 5 тис. гривень -1 купюра;
• 10 тис. гривень — 2 купюри;
• 20 тис. гривень -1 купюра;
• 50 тис. гривень -1 купюра;
• 100 тис. гривень — 4 купюри;
• 500тис. гривень — 2 купюри.

Крім того, Банкір кладе в касу Джекпот (на поле, відокремлене пунк-
тиром) 200 тис. гривень.

Примітка. Кожна купюра означає тисячі. Наприклад, купюру в 500 
грн. слід вважати як 500 тисяч гривень.

У власності Банка знаходяться всі Будинки, Підприємства та картки 
права власності до тих пір, доки вони не будуть придбані гравцями в 
процесі гри.

До обов'язків Банкіра входить видавати гравцям зарплатню, премії, 
давати позику під заставу нерухомості, а також збирати всі податки, 
штрафи, повернення суд та відсотків по них. При проведенні аукціону 
з продажу будь-якої нерухомості Банкір виступає також аукціоністом. 
Банк не може бути банкротом, тому за потребою учасників гри може 
видавати стільки грошей, скільки вони можуть вимагати навіть у 
вигляді боргових зобов'язань, написаних на звичайному папері. Для 
того щоб розпочати гру, необхідно розіграти право першого ходу. Для 
цього всі гравці кидають кубик. Починає  гру той, у кого на кубику 
випадає більша кількість балів.

Хід гри
Отже, кидайте кубик й починайте рухатися з поля «Вперед» за годинни-

ковою стрілкою. Поле, на якому Ви зупинилися вкаже, що Вам необхідно 
робити. В процесі гри Ви можете опинитися на полях, які запропонують 
Вам:

• придбати ділянки для будівництва або іншу нерухомість;
• платити орендну платню, якщо Ви опинилися на чужій ділянці (вже 

викупленій кимось із гравців);
• платити податки;
• брати картки «Бюджет» або «Шанс» й слідкувати їх інструкції;
• побувати у «В’язниці»;
• зіграти в «Казино»;
• отримати зарплатню в розмірі 200 тис. гривень.

Якщо Ви кинули кубики і у Вас вийшла однакова кількість балів на обох 
кубиках, у Вас є можливість ще одного позачергового ходу. Однак, якщо 
подібне повториться 3 рази підряд, Вам прийдеться відправитися на поле 
«В’язниця». При проходженні повного кола (коли проходите крізь поле 
"Вперед" або зупиняєтесь на ньому), Банк виплачує Вам зарплатню 200 тис. 
гривень. Крім того, у Вас є шанс отримати цю суму двічі за один хід, коли, 
наприклад, Ви зупинилися на полі «Бюджет» або «Шанс» одразу після поля 
«Вперед» й витягнули картку, на якій написано «Перейдіть на поле 
«Вперед».

Придбання нерухомості
При зупинці на ділянці, на якій ні в кого з гравців ще немає права воло-

діння, Ви можете першим придбати його. Для цього Вам необхідно внести 
визначену суму за цю ділянку до Банку. В обмін Банкір видає Вам картку 
володіння наданої ділянки. Якщо ж Ви не бажаєте або не можете її придба-
ти, ділянка виставляється на аукціон. Ділянка в результаті повинна бути 
продана тому з гравців, хто зможе заплатити за неї найбільшу ціну, почина-
ючи з будь-якої ціни, яку готовий заплатити один з гравців. 

Не залежно від того, що Ви відмовились від купівлі даної ділянки одразу, 

Ви також можете брати участь в аукціоні. Володіння ділянками, а в подаль-
шому й побудованими будинками і підприємствами на них, дає можливість 
брати орендну платню з будь-яких орендаторів, які зупинилися в процесі 
гри на Вашій власності. Ціна, яку повинні будуть заплатити Вам орендатори 
вказана на кожній картці володіння даною ділянкою й вона різниться в 
залежності від того, яка це ділянка і скільки будівель на ній збудовано. Дуже 
вигідно володіти ділянками однієї кольорової гами, тобто володіти моно-
полією. Якщо Ви володієте ділянками всієї кольорової гами, Вам можна 
будувати будинки, а потім й підприємства на будь-якому з них. Якщо Ви 
зупинилися на чужій ділянці тобто на тій, яка раніше вже була придбана 
одним з гравців, Вам прийдеться заплатити орендну плату. Сума, яку необ-
хідно буде заплатити вказана на картці володіння ділянкою та може зміню-
ватися в залежності від кількості будівель, збудованих на ній. Причому, 
якщо Ви зупинитесь на чужій ділянці гравця, який володіє всією кольоро-
вою гамою ділянок, як і той, на якому Ви зупинилися, Вам прийдеться 
заплатити подвійну орендну платню, ніж та, яка вказана в картці володіння 
ділянкою. Однак, якщо дана ділянка володарем закладена Банку, він не 
може отримувати з Вас орендну платню. Або ж якщо збудована на даній 
ділянці нерухомість закладена, то власник ділянки може брати з Вас оренд-
ну плату тільки по орендній вартості ділянки, а додаткова орендна плата за 
закладену збудовану на ньому нерухомість не береться.

Підприємства телефонного зв'язку та метрополітен
Якщо Ви зупинилися на одному з таких підприємств. Ви можете купити 

його, якщо воно нікому не належить, заплативши за нього суму вказану на 
полі цього підприємства. Якщо ж дане підприємство вже належить 
будь-кому з гравців, він може від Вас вимагати орендну платню у відповід-
ності з кількістю балів, які випали у Вас на кубиках. Якщо Ви потрапили на ці 
ділянки в результаті розпорядження картки «Шанс» або «Бюджет» яку Ви 
взяли, Ви повинні кинути кубики, щоб визначити скільки Вам прийдеться 
платити. Якщо інший гравець володіє лише одним з цих підприємств, то 
Вам необхідно заплатити суму у відповідності з кількістю, яка випала у Вас 
на кубиках у 4-х кратному розмірі. Якщо ж гравець володіє обома підпри-

ємствами, Вам прийдеться заплатити суму в 10-ти кратному розмірі. Якщо 
Ви не бажаєте придбати це підприємство, то воно одразу повинно бути 
виставлене на аукціон та продано тому гравцеві, який заплатить за нього 
найвищу ціну. Ви також можете взяти участь в аукціоні.

Зупинка на центральній (транспортній) галузі
До центральної галузі відносяться 2 залізничних підприємства, мор-

ський порт та аеропорт. Якщо Ви зупинитеся на такому полі, у Вас буде мож-
ливість купити це підприємство. В іншому випадку Банк виставляє його на 
аукціон. Навіть якщо Ви відмовилися від його купівлі за первісною ціною, 
Ви також можете взяти участь в аукціоні. Якщо у підприємства вже є влас-
ник, то коли Ви зупинитеся на ньому, Вам потрібно заплатити суму, яка 
вказана в Документі права власності. Ця сума залежить від кількості інших 
підприємств центральної галузі, які належать гравцеві-володарю підпри-
ємства, на якому Ви зупинилися та також вказана в документі права влас-
ності.

Картки «Бюджет» та «Шанс»
Якщо Ви зупинилися на такому полі, Вам потрібно взяти вказану картку й 

виконати вказану там інструкцію. В залежності від картки Вам доведеться:
• пересувати Вашу фішку;
• заплатити гроші, наприклад податки;
• отримати гроші;
• виконати будь-яку торгівельну операцію;
• опинитися на полі «В’язниця» , чи звільнитися звідти.

Після того, як Ви виконали вказівку, покладіть картку вниз відповідної 
гірки. Якщо Вам випала картка «Безкоштовно звільнитися із В’язниці», 
можете залишити її у себе до тих пір, доки вона Вам не знадобиться або Ви 
можете продати її іншому гравцеві по визначеній з ним ціні. Якщо Вам 
випала картка «Пересунути фішку» й Ви пройдете крізь поле «Вперед», 
можете отримати у Банку 200 тис. гривень. Якщо ж Вам випаде картка «Від-
правляйтеся у В’язницю» і Ви пройдете крізь поле «Вперед», то 200 тис. Вам 

не виплачується. Зупинившись на полі податків Вам необхідно просто 
сплатити відповідну суму.

Казино
Якщо Ви потрапили на поле «Казино», можете зіграти на гральному авто-

маті. Для цього Вам необхідно зробити будь-яку ставку в Казино й кинути 3 
рази кубик , по 1 разу  за кожен «стовпчик» грального автомату, а потім 
пересунути фішку знизу доверху по стовпчику на стільки символів, скільки 
випало на кубику балів, у випадку співпадання комбінації, що випала, 
гравець отримує з Банку суму виграшу. Якщо гравець програв, ставка зали-
шається в Казино.

В’язниця
В цю установу Ви можете потрапити, якщо:
• Ви зупинитесь на полі «В’язниця»;
• Ви взяли картку «Шанс» або «Бюджет», на якій написано «Направляй-

тесь у В’язницю»;
• у Вас випала на кубиках однакова кількість балів на протязі 3-х ходів 

поспіль. При попаданні в цю установу, Ваш хід припиняється. При 
цьому Ви не можете отримати зарплатню 200 тис. гривень не залеж-
но від того, де Ви знаходилися на гральному полі.

Щоб вийти із поля «В’язниця», Вам необхідно:
• заплатити штраф 50 тис. гривень й продовжити гру, коли до Вас дійде 

черга;
• купити картку «Безкоштовно звільнитися із В’язниці» у одного з 

гравців;
• використати цю картку, якщо вона у Вас вже є;
• залишатися тут, пропускаючи 3 своїх ходи.
Але кожен раз, коли до Вас дійде черга кидати кубики, й якщо на обох 

кубиках в один з таких ходів у Вас випаде однакова кількість балів, Ви 
можете вийти із поля «В’язниця» й пройти таку кількість полів, яка випаде у 
Вас на кубиках. Після того, як Ви пропустили 3 ходи, знаходячись на полі 

«В’язниця», Ви повинні вийти з неї та сплатити 50 тис. гривень, перед 
тим, ніж Ви пересунете Вашу фішку на таку кількість полів, яка випала у 
Вас на кубиках. Знаходячись на полі «В’язниця», Ви можете отримувати 
орендну платню з Вашої нерухомості, якщо вона не закладена.

Податкова адміністрація
В дану установу Ви можете потрапити внаслідок Вашого чергового 

ходу, але можете й пройти мимо цього поля. Незалежно від цього Вам  
доведеться сплатити додаткові податки за володіння нерухомістю — 50 
тис. гривень. Якщо ж Ви ще не володієте жодною ділянкою, податки Ви 
можете не сплачувати при проходженні цього поля. Якщо ж Ви потра-
пили у Податкову в наслідок свого чергового ходу. Вам доведеться, так 
само і при звільненні із В’язниці, сплатити ще й штраф — 50 тис. 
гривень. При цьому. Ви можете як і в випадку із В’язницею, вирішити 
звільнитися з Податкової адміністрації через кидання кубиків на протя-
зі 3-х ходів або сплатити штраф одразу й вийти з Податкової адміністра-
ції, і якщо в результаті одного з таких ходів у Вас випаде однакова кіль-
кість балів на обох кубиках, Ви зможете звільнитися з Податкової без 
сплати штрафу, а лише сплативши 50 тис. грн. податків на майно, якщо 
воно у Вас вже є.

Будинки
Якщо Ви володієте всіма ділянками одного кольору Ви можете купу-

вати будинки, щоб їх будувати на ділянках. Це збільшить орендну 
платню, яку Вам будуть платити гравці, які будуть зупинятися на Ваших 
ділянках. Вартість будинку вказана на відповідному документі права 
володіння. Забудовувати ділянки можна рівномірно, тобто Ви не 
можете побудувати другий будинок на одній ділянці до тих пір, доки Ви 
не побудуєте по одному будинку на всіх ділянках одного кольору. Далі 
не можна будувати третій будинок, доки не буде як мінімум по 2 будин-
ки на кожній ділянці й так далі. Однак не можна будувати будинок, якщо 
хоча б одна з ділянок однієї кольорової гами закладена.

Готелі
Якщо Ви вже побудували по 4 будинки на кожній ділянці, Ви можете купу-

вати по Готелю для кожної ділянки. Вони придбаються таким же чином як і 
будинки, але кожен Готель вартий 4-х будинків, які повертаються в Банк. 
Якщо в Банку залишилася обмежена кількість будинків, Банк виставляє 
будівлю на аукціон і продає тому гравцеві, який готовий заплатити за нього 
найбільшу ціну. При цьому за початкову ціну він бере ту, яка вказана в доку-
менті на право володіння.

Нестача будівель
Якщо в Банку не залишилося Будинків, Вам доведеться зачекати, доки 

хто-небудь з гравців не поверне йому свої Будинки. Також, якщо Ви продає-
те Готелі, Вам не можна їх замінити Будинками, якщо в Банку немає зайвих 
Будинків. Якщо в Банку залишилася обмежена кількість Будинків й Готелів, а 
2 чи більше гравців бажають купити будівель більше, ніж є у Банка, Банкір 
виставляє будівлі на аукціон для продажу тому з гравців, хто запропонує за 
них найбільшу ціну, при цьому за початкову ціну береться та ціна, яка вказа-
на в документі на право володіння.

Право володіння
Ви можете продавати ділянки, нерухомість будь-якому гравцю, за домов-

леністю з ним. Однак, для цього необхідно продати всі будівлі, які побудова-
ні на цій ділянці. При цьому також, як і при купівлі, продавати будівлі можна 
рівномірно, по одному з кожної ділянки. Будинки та підприємства прода-
ються не гравцям, а Банку, причому за ціною в 2 рази меншої за ту, що вказа-
на в документі на право володіння. При продажу підприємства, Банк випла-
чує Вам половину вартості підприємства плюс половину вартості 4-х будин-
ків, які були віддані в Банк при купівлі підприємства, Всі підприємства однієї 
кольорової гами повинні продаватися одночасно. Однак, якщо Вам потрібні 
гроші, Ви можете знову замінити підприємства будинками. Для цього Вам 
необхідно продати підприємство Банку й отримати в обмін 4 будинки плюс 
половину вартості самого підприємства. Закладену нерухомість також 
можна продавати, однак, не Банку, а іншим гравцям.

Право закладання
Ви маєте право закладати всю нерухомість банку (у випадку, коли Вам 

знадобляться гроші коли їх буде не вистачати). Однак для того, щоб 
закласти ділянку спочатку необхідно продати Банку будівлі зі своєї 
ділянки. Для того, щоб закласти нерухомість Банку, Вам необхідно буде 
заплатити цю суму плюс 10% зверху. Закладена нерухомість все одно 
залишається у Вашій власності й не може бути викуплена іншими грав-
цями, якщо тільки Ви не дасте згоду гравцю, який забажає купити цю 
нерухомість, заплативши Банку відповідну плату плюс 10%. Однак в 
цьому випадку, прикінцевому знятті закладання необхідно буде допла-
тити 10% в Банк. За закладену нерухомість не можна отримати оренду. 
При цьому можна брати за інші ділянки тієї ж кольорової групи. Коли 
жодна ділянка не закладена, власник знову може купувати будинки за 
повною вартістю.

Об'ява про банкрутство
Якщо Ваш борг становить більше, ніж можна отримати по Ваших акти-

вах — Ви банкрут та покидаєте гру. Якщо Ви винні Банку, Банк отримує 
всі Ваші гроші й документи на право власності. Вся Ваша нерухомість 
продається іншим гравцям з аукціону. Якщо у Вас при цьому є картки 
«Безкоштовно звільнитися із В’язниці», Ви їх кладете донизу відповідної 
гірки. Якщо Ви винні іншому гравцеві , Ваша нерухомість продається 
Банку за половинною вартістю, а Ваш кредитор отримує всі гроші, доку-
менти на право власності й картки безкоштовного визволення, якщо 
вони у Вас є. Якщо у Вас є будь-яка закладена нерухомість вона також 
продається кредитору, але він при цьому повинен одразу заплатити 
Банку 10% по ній, а потім вирішувати викуповувати її чи ні.

Примітка. Якщо Ви повинні заплатити суму орендної плати, яка 
більше тієї, що у Вас є, Ви можете заплатити Вашому кредитору части-
ну грошима, а частину незабудованими ділянками, які у Вас є. В цьому 
випадку кредитор може погодитися прийняти нерухомість по ціні, вище 
тієї, що вказана в документі права власності, намагаючись отримати 

ділянку для будівництва, щоб мати перевагу перед гравцями. Гравці не 
мають права давати гроші один одному в борг.

Гроші можуть бути надані лише Банком і лише під заставу нерухомості.

Закінчення гри
Останній гравець, що залишився у грі стає переможцем. Або ж якщо 

гра завершена раніше, то переможцем вважається той, в кого є найбіль-
ша сума грошей й активів на момент завершення гри.



Игрокам предоставляется возможность стать монополистом любой 
отрасли, заработать максимально возможный капитал или, по крайней 
мере, остаться единственным игроком, который не стал банкротом. Пере-
мещаясь по игровому полю, каждый игрок может покупать недвижимость, 
участвовать в аукционе на ее приобретение, строить дома, предприятия 
на приобретенных участках, брать кредиты в банке под залог имеющегося 
имущества. Кроме того, игроки могут брать арендную плату с других участ-
ников игры, останавливающихся на их участках. При этом игрокам придет-
ся платить налоги, штрафы, административные взыскания, иногда оказы-
ваться в тюрьме и освобождаться из нее за определенную плату. Но есть 
также шанс получить отличный выигрыш или потерять кругленькую 
сумму, поиграв в казино.

Количество игроков: от 2-х до 8-ми участников.

Комплектация игры:
Игровое поле — 1 штука;
Игральные фишки — 8 штук;
Игральные кубики — 2 штуки;
Специальные игровые деньги — 1 комплект;
Отели из пластмассы — 12 штук;
Дома из пластмассы — 32 штуки;
Карточки на право собственности — 28 штук;
Карточки «Бюджет» — 16 штук;
Карточки «Шанс» — 16 штук;
Упаковочная коробка — 1 штука.

Правила игры
Подготовка к игре.
Отделите карточки «Шанс», перетасовав, положите их стопочкой на 

соответствующее деление на игровом поле (выделенное пунктиром). 
Отделите карточки «Бюджета» и, перетасовав их, положите аналогичным 
образом на соответствующее выделенное пунктиром деление на игровом 
поле. Все карточки «Шанс» и «Бюджет» должны лежать обратной стороной 
вверх. Каждый игрок выбирает себе игральную фишку и ставит ее на поле 
«ВПЕРЕД». Один из игроков выбирается Банкиром. Банкир может либо 
ограничиваться этой ролью, либо, как и все остальные принимать участие 
в игре. Банкир выдает всем игрокам по 1,5 млн. гривен в следующих купю-
рах:

1 тыс. гривен — 5 купюр;
5 тыс. гривен —1 купюра;
10 тыс. гривен — 2 купюры;
20 тыс. гривен — 1 купюра;
50 тыс. гривен — 1 купюра;
100 тыс. гривен — 4 купюры;
500 тыс. гривен — 2 купюры.

Кроме того, Банкир кладет в кассу Джекпот (на поле, выделенное 
пунктиром) 200 тыс. гривен.

Примечание. Каждая купюра обозначает тысячи. Например, купюру в 
500 следует считать как 500 тыс. гривен. 

В собственности Банка находятся все Дома, Предприятия, карточки 
права собственности до тех пор, пока они не будут приобретены игроками 
в ходе игры. В обязанности Банкира входит выдавать игрокам зарплаты, 
премии, давать ссуду под залог недвижимости, а так же собирать все 
налоги, штрафы, возвращение ссуд и процентов по ним. При проведении 
аукциона по продаже любой недвижимости Банкир выступает также 

аукционистом. Банк не может быть банкротом, поэтому по требова-
нию игроков может выдавать столько денег, сколько им может потре-
боваться даже в виде долговых обязательств написанных на обычной 
бумаге. Для того чтобы начать игру, необходимо разыграть право 
первого хода. Для этого все игроки бросают кубик, начинает игру тот, 
у кого на кубике выпадет большее число очков.

Ход игры
Итак, бросайте кубики и начинайте двигаться с поля «ВПЕРЕД» по 

часовой стрелке. Поле, на котором Вы остановитесь, укажет, что Вам 
надо делать. В ходе игры Вы можете оказаться на полях, которые 
предложат Вам:

• приобретать участки для строительства или другую недвижи-
мость;

• платить арендную плату, если Вы окажетесь на чужом (уже 
выкупленном кем-то из игроков) участке;

• платить налоги;
• вытаскивать карточки «Бюджет» или «Шанс» и следовать их 

инструкции;
• побывать в «Тюрьме»;
• сыграть в «Казино»;
• получить зарплату в размере 200 тыс. гривен.

Если Вы бросили кубики, и у Вас выпало одинаковое число очков на 
обоих кубиках, у Вас есть возможность еще одного внеочередного 
хода. Однако, если подобное повторится 3 раза подряд, Вам придется 
отправиться на поле «Тюрьма». При прохождении полного круга (когда 
Вы проходите через поле «ВПЕРЕД» или останавливаетесь на нем) Банк 
выплачивает Вам зарплату 200 тыс. гривен. Кроме того, у Вас есть шанс 
получить эту сумму дважды за один ход, если, например Вы оказались 
на поле «Бюджет» или «Шанс» сразу после поля «ВПЕРЕД» и вытащили 
карточку, на которой написано «Переходите на поле «ВПЕРЕД».

Приобретение недвижимости
При остановке на Участке, на который ни у кого из игроков еще нет права 

владения, Вы можете первым купить его. Для этого Вам просто необходимо 
внести сумму за этот Участок Банку. (Стоимостная цена Участка указана на 
поле этого Участка и на Карточке владения данным Участком). В обмен 
Банкир выдает Вам карточку владения данным Участком. Если же Вы не 
хотите или не можете его приобрести, Участок выставляется на аукцион. 
Участок в результате должен быть продан тому из игроков, кто сможет 
заплатить за него наибольшую цену, начиная с любой цены, которую готов 
заплатить один из играющих. Независимо от того, что Вы отказались от 
покупки данного Участка сразу. Вы тоже можете принять участие в аукцио-
не. Владение Участками, а в дальнейшем и построенными домами и пред-
приятиями на них дает Вам возможность взимать арендную плату с любых 
арендаторов, которые остановились в ходе игры на Вашей собственности. 
Цена, которую будут должны уплатить Вам арендаторы, указана на каждой 
карточке владения данным участком, и она различна в зависимости от того, 
какой это Участок и сколько Домов на нем построено. Очень выгодно 
владеть Участками одной цветовой гаммы, т. е. владеть монополией. Если 
Вы владеете Участками всей цветовой группы, Вам можно строить дома, а 
далее и Предприятия на любом из них. Если Вы остановитесь на чужом 
Участке, который был раньше приобретен одним из игроков, Вам придется 
заплатить аренду. Сумма, подлежащая уплате, указана в карточке владения 
данным участком и может меняться в зависимости от количества зданий, 
построенных на нем. Причем, если Вы остановились на чужом участке 
игрока, владеющего всей цветовой гаммой участков, как и тот, на котором 
Вы остановились, Вам придется уплатить двойную арендную плату, указан-
ную в карточке владения участком. Однако, если данный участок владель-
цем заложен в банк, он не может взымать с Вас арендную плату. Или же если 
построенная на данном участке недвижимость заложена, то владелец 
участка может потребовать с Вас аренду только по арендной цене участка, 
а дополнительная арендная плата за заложенную построенную на нем 
недвижимость не взымается.

Предприятия телефонной связи и метрополитен
Если Вы остановитесь на одном из этих предприятий. Вы можете купить 

его, если оно никому еще не принадлежит, заплатив за него банку сумму, 
указанную на поле этого предприятия. Если же данное предприятие уже 
принадлежит кому-либо из игроков, он может от Вас потребовать аренд-
ную плату в соответствии с количеством очков, которое выпало у Вас на 
кубиках. Если Вы попали на эти поля в результате указаний на взятой Вами 
карточке «Шанс» или «Бюджет», Вы должны бросить кубики, чтобы опре-
делить сколько Вам придется платить. Если другой игрок владеет только 
одним из этих предприятий, то Вам необходимо заплатить сумму в соот-
ветствии с выпавшим количеством очков на кубиках в четырехкратном 
размере. Если же игрок владеет обоими предприятиями, то Вам придется 
заплатить сумму в 10-кратном размере. Если Вы не желаете приобрести 
это предприятие, то оно немедленно должно быть выставлено на аукцион 
и продано тому игроку, который заплатит за него наивысшую цену. Вы 
также можете принять участие в аукционе.

Остановка на центральной (транспортной) отрасли
К центральной отрасли относятся два железнодорожных предприятия, 

морской порт и аэропорт. Если Вы остановитесь на таком поле, у Вас будет 
возможность купить это Предприятие. В противном случае Банк выставля-
ет его на аукцион; даже хотя Вы отказались от его покупки по первоначаль-
ной цене. Вы тоже можете принять участие в аукционе. Если у Предпри-
ятия уже есть хозяин, когда Вы окажетесь на нем. Вам нужно будет запла-
тить сумму, указанную в Документе на право собственности. Сумма, подле-
жащая уплате, зависит от количества других Предприятий центральной 
отрасли, принадлежащих игроку-владельцу предприятия, на котором Вы 
остановились и указана также в Документе права собственности.

Карточки «Бюджет» и «Шанс»
Если Вы остановились на таком поле. Вам нужно взять указанную 

карточку и выполнить указанную там инструкцию. В зависимости от 
карточки Вам придется:

• передвинуть Вашу фишку;
• заплатить деньги, например налоги;
• получить деньги;
• отправиться на поле «Тюрьма», налоговую или освободиться оттуда;
• выполнить какую-либо из торговых операций.

После того, как Вы выполнили указание, положите карточку обратно 
вниз соответствующей стопки. Если Вам выпала карточка «Бесплатно осво-
бодиться из Тюрьмы», можете ее оставить себе до тех пор, пока она Вам не 
понадобиться или же Вы можете продать ее другому игроку по согласо-
ванной с ним цене. Если Вам выпала карточка «Передвинуть фишку» и Вы 
пройдете через поле «ВПЕРЕД», можете получить у банка 200 тыс. гривен. 
Если же Вам выпадет карточка «Отправляйтесь в тюрьму» и Вы пройдете 
через поле «ВПЕРЕД», то 200 тыс. гривен Вам не полагается. Остановив-
шись на поле налогов, Вам придется просто уплатить сумму, указанную на 
данном поле.

Казино
Если Вы попали на поле «КАЗИНО», Вам предстоит сыграть на игровом 

автомате. Для этого Вам необходимо сделать любую ставку в Казино и 
бросить 3 раза кубик, по одному разу за каждый «столбик» игрового авто-
мата, а затем передвинуть фишку снизу вверх по «столбику» на столько 
символов, сколько очков выпало на кубике. В случае совпадения выпав-
шей на игровом автомате выигрышной комбинации, игрок получает из 
Банка сумму выигрыша. Если игрок проиграл, ставка остается в Казино.

Тюрьма
В данное заведение Вы можете попасть, если:
• Вы остановитесь на этом поле;
• Вы взяли карточку «Шанс» или «Бюджет», на которой написано 

«Отправляйтесь в Тюрьму»;
• у Вас выпало на кубиках одинаковое число очков в течение 3-х 

ходов подряд.

При попадании на поле «Тюрьма»,  Ваш ход приостанавливается.
При этом Вы не можете получить зарплату 200 тыс. гривен 
независимо от того, где Вы находились на игровом поле. 
Чтобы выйти из поля «Тюрьма», Вам необходимо на выбор:

• заплатить штраф в размере 50 тыс. гривен и продолжить игру, 
когда до Вас дойдет очередь;

• использовать карточку «Бесплатно освободиться из Тюрьмы», 
если она у Вас имеется;

• купить карточку «Бесплатно освободиться из Тюрьмы» у дру-
гого игрока, по согласованной цене и использовать ее для 
того, чтобы выйти из поля «Тюрьма»;

• оставаться на поле «Тюрьма», пропуская три своих очередных 
хода, но каждый раз, когда до Вас доходит очередь, бросать 
кубики, и если на обоих кубиках в один из таких ходов у Вас 
выпадет одинаковое число очков на каждом кубике. В этом 
случае, Вы можете бесплатно выйти из поля «Тюрьма» и 
пройти такое количество полей, которое выпадет на кубиках.

После того, как Вы пропустили 3 хода, находясь на поле  «Тюрьма», 
Вы должны выйти из нее и уплатить 50 тыс. гривен, прежде, чем Вы 
сможете передвинуть Вашу фишку на такое число полей, которое 
выпало на кубиках. Находясь на поле «Тюрьма», Вы можете получать 
аренду с Вашей недвижимости, если она не заложена.

Налоговая администрация
Вы можете проходить это поле мимо, либо же попасть сюда в 

результате очередного хода. Но независимо от того, проходите ли 
Вы это поле мимо или остановились на нем, Вам придется заплатить 
налог со всей своей недвижимости — дополнительные 50 тыс. 
гривен. Если же Вы еще не владеете какой-либо недвижимостью, 
дополнительный налог Вами не уплачивается. Вы так же можете 
сразу освободиться из Налоговой администрации, выбросив оди-
наковое число очков на Ваших кубиках, во время очередного хода.

Дома
Если у Вас есть все участки одного цвета, Вы можете покупать 

дома, чтобы их строить на участках. Это увеличит арендную плату, 
которую Вам будут платить игроки, останавливающиеся на Ваших 
участках. Стоимость дома показана на соответствующем документе 
на право собственности. Застраивать участки нужно равномерно, 
т.е. Вы не можете построить второй дом на одном участке до тех 
пор, пока Вы не построите по одному дому на всех участках одного 
цвета. Далее, нельзя строить третий дом, пока не будет как мини-
мум по два дома на каждом участке и так далее. Однако нельзя 
строить дом, если хотя бы один из участков данной цветовой гаммы 
заложен.

Отели
Если Вы уже построили по 4 дома на каждом участке, Вы можете 

купить по Отелю для каждого Участка. Они приобретаются так же, 
как и дома, но каждый Отель стоит 4-х домов, которые возвращают-
ся в банк. Если в банке осталось ограниченное число домов. Банк 
выставляет здание на аукцион и продает тому игроку, который 
готов за него заплатить наибольшую цену. При этом за начальную 
цену он берет ту, которая указана в документе на право собствен-
ности.

Нехватка зданий
Если в Банке не осталось Домов, Вам придется подождать пока 

кто-либо, из других игроков не вернет ему свои Дома. Точно так же, 
если Вы продаете Отели, Вы не можете заменить их Домами, если в 
Банке нет лишних Домов. Если в Банке осталось ограниченное 
число Домов или Отелей, и два или более игроков хотят купить 
больше зданий, чем есть у Банка, Банкир выставляет здания на 
аукцион для продажи тому из игроков, кто предложит за них наи-
большую цену, при этом за начальную цену он берет ту, которая 
указана на соответствующем «Документе на право собственности» .

Право собственности
Вы можете продавать участки, недвижимость любому игроку, заключив 

с ним частную сделку. Однако, для этого необходимо продать все здания, 
стоящие на данном участке. При этом так же, как и при покупке, продавать 
здания можно равномерно по одному с каждого участка. Дома и Пред-
приятия продаются не игрокам, а Банку, причем по цене в два раза 
меньше той, что указана в документе права собственности. При продаже 
Предприятия Банк платит Вам половину их стоимости плюс половину 
стоимости 4-х домов, которые были отданы в Банк при покупке Предпри-
ятия. Все предприятия одной цветовой группы должны продаваться 
одновременно.

Однако если Вам нужны деньги, Вы можете снова заменить Предпри-
ятия Домами. Для этого Вам нужно продать Предприятие Банку и полу-
чить взамен четыре дома плюс половину стоимости самого Предприятия. 
Заложенную недвижимость также можно продать, но не Банку, а другим 
игрокам.

Право залога
Вы имеете право закладывать свою недвижимость Банку (в случае 

когда Вам будут особенно необходимы средства, когда их не будет 
хватать). Однако для того, чтобы заложить участок, сначала нужно про-
дать здания Банку со своего участка. Для того, чтобы заложить недвижи-
мость, переверните документ на право собственности на нее «лицом» 
вниз и получите в Банке сумму залога, указанную на обратной стороне 
карточки. Если Вы потом захотите погасить Ваш долг перед Банком, Вам 
нужно будет заплатить эту сумму плюс 10% сверху. Заложенная недвижи-
мость все равно остается Вашей собственностью и не может быть выку-
плена другими игроками, если только Вы не согласовали данный вопрос с 
игроком, желающим купить эту недвижимость, внеся в Банк соответству-
ющую плату плюс 10%. Однако в этом случае при окончательном снятии 
залога необходимо будет доплатить дополнительно 10% в Банк. За зало-
женную недвижимость нельзя брать арендную плату. Но при этом можно 
брать за другие участки той же цветовой группы. Когда ни один из участ-

ков не заложен, владелец может вновь покупать дома по полной цене.

Объявление о банкротстве
Если Вы задолжали денег больше, чем можете получить по Вашим акти-

вам, Вы объявляетесь банкротом и выбываете из игры. Если Вы должны 
Банку, Банк получает все Ваши деньги и документы на право собственно-
сти, и вся Ваша недвижимость продается другим игрокам с аукциона. Если 
у Вас при этом есть карточки «Бесплатно освободиться из Тюрьмы», Вы их 
откладываете вниз соответствующей стопки. Если Вы должны другому 
игроку, Ваша недвижимость продается Банку по половинной стоимости, а 
Ваш кредитор получает все деньги, документы на право собственности и 
карточки бесплатного освобождения, если они у Вас есть. Если у Вас есть 
какая-либо заложенная недвижимость, она также передается игроку-кре-
дитору, но он при этом должен немедленно уплатить Банку 10% за нее, а 
потом решать — выкупать ее или нет.

Примечание. Если Вы должны заплатить сумму арендной платы 
больше той, чем у Вас есть, Вы можете заплатить Вашему кредитору 
часть деньгами, а часть — не застроенным участком, который у Вас 
имеется. В этом случае кредитор может согласиться принять недвижи-
мость по цене, выше той, что указана в документе на право собственно-
сти, стремясь получить участок для строительства, чтобы иметь 
преимущество над другими игроками. Игроки не имеют права давать 
деньги друг другу в долг. Деньги могут быть даны только Банком и только 
под залог недвижимости.

Окончание игры
Последний оставшийся в игре участник становится победителем. Либо 

же, если игра окончена раньше (по согласованию сторон), то победителем 
становится игрок, который имеет наибольшую сумму денег и активов на 
момент окончания игры.

Гравцям надається можливість стати монополістом будь-якої 
галузі, заробити максимально можливий капітал, зрештою, залиши-
тися єдиним гравцем, який не став банкротом. Переміщуючись по 
гральному полю, кожен гравець може купувати нерухомість, брати 
участь в аукціоні на її придбання, будувати будинки, підприємства на 
придбаних ділянках, брати кредити в банку під заставу майна. Крім 
того, гравці можуть брати орендну платню з інших учасників гри, які 
зупиняються на їх ділянках. При цьому гравцям необхідно буде 
сплачувати податки, штрафи, адміністративні стягнення, іноді бувати 
у в’язниці й звільнятися з неї за окрему платню. Але є також шанс 
отримати добрий виграш або втратити кругленьку суму, погравши в 
казино.

Кількість учасників: від 2-х до 8-ми гравців.

Комплектація гри:
• Гральне поле — 1 штука
• Гральні фішки — 8 штук
• Гральні кубики — 2 штуки
• Спеціальні гральні гроші — 1 комплект
• Готелі з пластмаси — 12 штук
• Будинки з пластмаси — 32 штуки
• Картки на право власності — 28 штук
• Картки «Бюджет» — 16 штук
• Картки «Шанс» — 16 штук

Правила гри
Відокремте картки «Шанс» і, перетасувавши їх, покладіть гіркою на 

відповідне місце на гральному полі (відокремлене пунктиром). 
Відокремте картки «Бюджет», перетасувавши їх, покладіть аналогіч-
ним способом на відокремлене пунктиром відповідне місце на граль-
ному полі. Всі картки «Шанс» та «Бюджет» повинні лежати зворотною 

стороною доверху. Кожен гравець обирає собі гральну фішку та 
ставить її на полі "ВПЕРЕД". Один з учасників обирається Банкіром. 
Банкір може чи обмежитися цією роллю, чи, як і інші учасники, брати 
участь у грі. Банкір видає всім гравцям по 1,5 млн. гривень в наступних 
купюрах:

• 1 тис. гривень — 5 купюр;
• 5 тис. гривень -1 купюра;
• 10 тис. гривень — 2 купюри;
• 20 тис. гривень -1 купюра;
• 50 тис. гривень -1 купюра;
• 100 тис. гривень — 4 купюри;
• 500тис. гривень — 2 купюри.

Крім того, Банкір кладе в касу Джекпот (на поле, відокремлене пунк-
тиром) 200 тис. гривень.

Примітка. Кожна купюра означає тисячі. Наприклад, купюру в 500 
грн. слід вважати як 500 тисяч гривень.

У власності Банка знаходяться всі Будинки, Підприємства та картки 
права власності до тих пір, доки вони не будуть придбані гравцями в 
процесі гри.

До обов'язків Банкіра входить видавати гравцям зарплатню, премії, 
давати позику під заставу нерухомості, а також збирати всі податки, 
штрафи, повернення суд та відсотків по них. При проведенні аукціону 
з продажу будь-якої нерухомості Банкір виступає також аукціоністом. 
Банк не може бути банкротом, тому за потребою учасників гри може 
видавати стільки грошей, скільки вони можуть вимагати навіть у 
вигляді боргових зобов'язань, написаних на звичайному папері. Для 
того щоб розпочати гру, необхідно розіграти право першого ходу. Для 
цього всі гравці кидають кубик. Починає  гру той, у кого на кубику 
випадає більша кількість балів.

Хід гри
Отже, кидайте кубик й починайте рухатися з поля «Вперед» за годинни-

ковою стрілкою. Поле, на якому Ви зупинилися вкаже, що Вам необхідно 
робити. В процесі гри Ви можете опинитися на полях, які запропонують 
Вам:

• придбати ділянки для будівництва або іншу нерухомість;
• платити орендну платню, якщо Ви опинилися на чужій ділянці (вже 

викупленій кимось із гравців);
• платити податки;
• брати картки «Бюджет» або «Шанс» й слідкувати їх інструкції;
• побувати у «В’язниці»;
• зіграти в «Казино»;
• отримати зарплатню в розмірі 200 тис. гривень.

Якщо Ви кинули кубики і у Вас вийшла однакова кількість балів на обох 
кубиках, у Вас є можливість ще одного позачергового ходу. Однак, якщо 
подібне повториться 3 рази підряд, Вам прийдеться відправитися на поле 
«В’язниця». При проходженні повного кола (коли проходите крізь поле 
"Вперед" або зупиняєтесь на ньому), Банк виплачує Вам зарплатню 200 тис. 
гривень. Крім того, у Вас є шанс отримати цю суму двічі за один хід, коли, 
наприклад, Ви зупинилися на полі «Бюджет» або «Шанс» одразу після поля 
«Вперед» й витягнули картку, на якій написано «Перейдіть на поле 
«Вперед».

Придбання нерухомості
При зупинці на ділянці, на якій ні в кого з гравців ще немає права воло-

діння, Ви можете першим придбати його. Для цього Вам необхідно внести 
визначену суму за цю ділянку до Банку. В обмін Банкір видає Вам картку 
володіння наданої ділянки. Якщо ж Ви не бажаєте або не можете її придба-
ти, ділянка виставляється на аукціон. Ділянка в результаті повинна бути 
продана тому з гравців, хто зможе заплатити за неї найбільшу ціну, почина-
ючи з будь-якої ціни, яку готовий заплатити один з гравців. 

Не залежно від того, що Ви відмовились від купівлі даної ділянки одразу, 

Ви також можете брати участь в аукціоні. Володіння ділянками, а в подаль-
шому й побудованими будинками і підприємствами на них, дає можливість 
брати орендну платню з будь-яких орендаторів, які зупинилися в процесі 
гри на Вашій власності. Ціна, яку повинні будуть заплатити Вам орендатори 
вказана на кожній картці володіння даною ділянкою й вона різниться в 
залежності від того, яка це ділянка і скільки будівель на ній збудовано. Дуже 
вигідно володіти ділянками однієї кольорової гами, тобто володіти моно-
полією. Якщо Ви володієте ділянками всієї кольорової гами, Вам можна 
будувати будинки, а потім й підприємства на будь-якому з них. Якщо Ви 
зупинилися на чужій ділянці тобто на тій, яка раніше вже була придбана 
одним з гравців, Вам прийдеться заплатити орендну плату. Сума, яку необ-
хідно буде заплатити вказана на картці володіння ділянкою та може зміню-
ватися в залежності від кількості будівель, збудованих на ній. Причому, 
якщо Ви зупинитесь на чужій ділянці гравця, який володіє всією кольоро-
вою гамою ділянок, як і той, на якому Ви зупинилися, Вам прийдеться 
заплатити подвійну орендну платню, ніж та, яка вказана в картці володіння 
ділянкою. Однак, якщо дана ділянка володарем закладена Банку, він не 
може отримувати з Вас орендну платню. Або ж якщо збудована на даній 
ділянці нерухомість закладена, то власник ділянки може брати з Вас оренд-
ну плату тільки по орендній вартості ділянки, а додаткова орендна плата за 
закладену збудовану на ньому нерухомість не береться.

Підприємства телефонного зв'язку та метрополітен
Якщо Ви зупинилися на одному з таких підприємств. Ви можете купити 

його, якщо воно нікому не належить, заплативши за нього суму вказану на 
полі цього підприємства. Якщо ж дане підприємство вже належить 
будь-кому з гравців, він може від Вас вимагати орендну платню у відповід-
ності з кількістю балів, які випали у Вас на кубиках. Якщо Ви потрапили на ці 
ділянки в результаті розпорядження картки «Шанс» або «Бюджет» яку Ви 
взяли, Ви повинні кинути кубики, щоб визначити скільки Вам прийдеться 
платити. Якщо інший гравець володіє лише одним з цих підприємств, то 
Вам необхідно заплатити суму у відповідності з кількістю, яка випала у Вас 
на кубиках у 4-х кратному розмірі. Якщо ж гравець володіє обома підпри-

ємствами, Вам прийдеться заплатити суму в 10-ти кратному розмірі. Якщо 
Ви не бажаєте придбати це підприємство, то воно одразу повинно бути 
виставлене на аукціон та продано тому гравцеві, який заплатить за нього 
найвищу ціну. Ви також можете взяти участь в аукціоні.

Зупинка на центральній (транспортній) галузі
До центральної галузі відносяться 2 залізничних підприємства, мор-

ський порт та аеропорт. Якщо Ви зупинитеся на такому полі, у Вас буде мож-
ливість купити це підприємство. В іншому випадку Банк виставляє його на 
аукціон. Навіть якщо Ви відмовилися від його купівлі за первісною ціною, 
Ви також можете взяти участь в аукціоні. Якщо у підприємства вже є влас-
ник, то коли Ви зупинитеся на ньому, Вам потрібно заплатити суму, яка 
вказана в Документі права власності. Ця сума залежить від кількості інших 
підприємств центральної галузі, які належать гравцеві-володарю підпри-
ємства, на якому Ви зупинилися та також вказана в документі права влас-
ності.

Картки «Бюджет» та «Шанс»
Якщо Ви зупинилися на такому полі, Вам потрібно взяти вказану картку й 

виконати вказану там інструкцію. В залежності від картки Вам доведеться:
• пересувати Вашу фішку;
• заплатити гроші, наприклад податки;
• отримати гроші;
• виконати будь-яку торгівельну операцію;
• опинитися на полі «В’язниця» , чи звільнитися звідти.

Після того, як Ви виконали вказівку, покладіть картку вниз відповідної 
гірки. Якщо Вам випала картка «Безкоштовно звільнитися із В’язниці», 
можете залишити її у себе до тих пір, доки вона Вам не знадобиться або Ви 
можете продати її іншому гравцеві по визначеній з ним ціні. Якщо Вам 
випала картка «Пересунути фішку» й Ви пройдете крізь поле «Вперед», 
можете отримати у Банку 200 тис. гривень. Якщо ж Вам випаде картка «Від-
правляйтеся у В’язницю» і Ви пройдете крізь поле «Вперед», то 200 тис. Вам 

не виплачується. Зупинившись на полі податків Вам необхідно просто 
сплатити відповідну суму.

Казино
Якщо Ви потрапили на поле «Казино», можете зіграти на гральному авто-

маті. Для цього Вам необхідно зробити будь-яку ставку в Казино й кинути 3 
рази кубик , по 1 разу  за кожен «стовпчик» грального автомату, а потім 
пересунути фішку знизу доверху по стовпчику на стільки символів, скільки 
випало на кубику балів, у випадку співпадання комбінації, що випала, 
гравець отримує з Банку суму виграшу. Якщо гравець програв, ставка зали-
шається в Казино.

В’язниця
В цю установу Ви можете потрапити, якщо:
• Ви зупинитесь на полі «В’язниця»;
• Ви взяли картку «Шанс» або «Бюджет», на якій написано «Направляй-

тесь у В’язницю»;
• у Вас випала на кубиках однакова кількість балів на протязі 3-х ходів 

поспіль. При попаданні в цю установу, Ваш хід припиняється. При 
цьому Ви не можете отримати зарплатню 200 тис. гривень не залеж-
но від того, де Ви знаходилися на гральному полі.

Щоб вийти із поля «В’язниця», Вам необхідно:
• заплатити штраф 50 тис. гривень й продовжити гру, коли до Вас дійде 

черга;
• купити картку «Безкоштовно звільнитися із В’язниці» у одного з 

гравців;
• використати цю картку, якщо вона у Вас вже є;
• залишатися тут, пропускаючи 3 своїх ходи.
Але кожен раз, коли до Вас дійде черга кидати кубики, й якщо на обох 

кубиках в один з таких ходів у Вас випаде однакова кількість балів, Ви 
можете вийти із поля «В’язниця» й пройти таку кількість полів, яка випаде у 
Вас на кубиках. Після того, як Ви пропустили 3 ходи, знаходячись на полі 
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«В’язниця», Ви повинні вийти з неї та сплатити 50 тис. гривень, перед 
тим, ніж Ви пересунете Вашу фішку на таку кількість полів, яка випала у 
Вас на кубиках. Знаходячись на полі «В’язниця», Ви можете отримувати 
орендну платню з Вашої нерухомості, якщо вона не закладена.

Податкова адміністрація
В дану установу Ви можете потрапити внаслідок Вашого чергового 

ходу, але можете й пройти мимо цього поля. Незалежно від цього Вам  
доведеться сплатити додаткові податки за володіння нерухомістю — 50 
тис. гривень. Якщо ж Ви ще не володієте жодною ділянкою, податки Ви 
можете не сплачувати при проходженні цього поля. Якщо ж Ви потра-
пили у Податкову в наслідок свого чергового ходу. Вам доведеться, так 
само і при звільненні із В’язниці, сплатити ще й штраф — 50 тис. 
гривень. При цьому. Ви можете як і в випадку із В’язницею, вирішити 
звільнитися з Податкової адміністрації через кидання кубиків на протя-
зі 3-х ходів або сплатити штраф одразу й вийти з Податкової адміністра-
ції, і якщо в результаті одного з таких ходів у Вас випаде однакова кіль-
кість балів на обох кубиках, Ви зможете звільнитися з Податкової без 
сплати штрафу, а лише сплативши 50 тис. грн. податків на майно, якщо 
воно у Вас вже є.

Будинки
Якщо Ви володієте всіма ділянками одного кольору Ви можете купу-

вати будинки, щоб їх будувати на ділянках. Це збільшить орендну 
платню, яку Вам будуть платити гравці, які будуть зупинятися на Ваших 
ділянках. Вартість будинку вказана на відповідному документі права 
володіння. Забудовувати ділянки можна рівномірно, тобто Ви не 
можете побудувати другий будинок на одній ділянці до тих пір, доки Ви 
не побудуєте по одному будинку на всіх ділянках одного кольору. Далі 
не можна будувати третій будинок, доки не буде як мінімум по 2 будин-
ки на кожній ділянці й так далі. Однак не можна будувати будинок, якщо 
хоча б одна з ділянок однієї кольорової гами закладена.

Готелі
Якщо Ви вже побудували по 4 будинки на кожній ділянці, Ви можете купу-

вати по Готелю для кожної ділянки. Вони придбаються таким же чином як і 
будинки, але кожен Готель вартий 4-х будинків, які повертаються в Банк. 
Якщо в Банку залишилася обмежена кількість будинків, Банк виставляє 
будівлю на аукціон і продає тому гравцеві, який готовий заплатити за нього 
найбільшу ціну. При цьому за початкову ціну він бере ту, яка вказана в доку-
менті на право володіння.

Нестача будівель
Якщо в Банку не залишилося Будинків, Вам доведеться зачекати, доки 

хто-небудь з гравців не поверне йому свої Будинки. Також, якщо Ви продає-
те Готелі, Вам не можна їх замінити Будинками, якщо в Банку немає зайвих 
Будинків. Якщо в Банку залишилася обмежена кількість Будинків й Готелів, а 
2 чи більше гравців бажають купити будівель більше, ніж є у Банка, Банкір 
виставляє будівлі на аукціон для продажу тому з гравців, хто запропонує за 
них найбільшу ціну, при цьому за початкову ціну береться та ціна, яка вказа-
на в документі на право володіння.

Право володіння
Ви можете продавати ділянки, нерухомість будь-якому гравцю, за домов-

леністю з ним. Однак, для цього необхідно продати всі будівлі, які побудова-
ні на цій ділянці. При цьому також, як і при купівлі, продавати будівлі можна 
рівномірно, по одному з кожної ділянки. Будинки та підприємства прода-
ються не гравцям, а Банку, причому за ціною в 2 рази меншої за ту, що вказа-
на в документі на право володіння. При продажу підприємства, Банк випла-
чує Вам половину вартості підприємства плюс половину вартості 4-х будин-
ків, які були віддані в Банк при купівлі підприємства, Всі підприємства однієї 
кольорової гами повинні продаватися одночасно. Однак, якщо Вам потрібні 
гроші, Ви можете знову замінити підприємства будинками. Для цього Вам 
необхідно продати підприємство Банку й отримати в обмін 4 будинки плюс 
половину вартості самого підприємства. Закладену нерухомість також 
можна продавати, однак, не Банку, а іншим гравцям.

Право закладання
Ви маєте право закладати всю нерухомість банку (у випадку, коли Вам 

знадобляться гроші коли їх буде не вистачати). Однак для того, щоб 
закласти ділянку спочатку необхідно продати Банку будівлі зі своєї 
ділянки. Для того, щоб закласти нерухомість Банку, Вам необхідно буде 
заплатити цю суму плюс 10% зверху. Закладена нерухомість все одно 
залишається у Вашій власності й не може бути викуплена іншими грав-
цями, якщо тільки Ви не дасте згоду гравцю, який забажає купити цю 
нерухомість, заплативши Банку відповідну плату плюс 10%. Однак в 
цьому випадку, прикінцевому знятті закладання необхідно буде допла-
тити 10% в Банк. За закладену нерухомість не можна отримати оренду. 
При цьому можна брати за інші ділянки тієї ж кольорової групи. Коли 
жодна ділянка не закладена, власник знову може купувати будинки за 
повною вартістю.

Об'ява про банкрутство
Якщо Ваш борг становить більше, ніж можна отримати по Ваших акти-

вах — Ви банкрут та покидаєте гру. Якщо Ви винні Банку, Банк отримує 
всі Ваші гроші й документи на право власності. Вся Ваша нерухомість 
продається іншим гравцям з аукціону. Якщо у Вас при цьому є картки 
«Безкоштовно звільнитися із В’язниці», Ви їх кладете донизу відповідної 
гірки. Якщо Ви винні іншому гравцеві , Ваша нерухомість продається 
Банку за половинною вартістю, а Ваш кредитор отримує всі гроші, доку-
менти на право власності й картки безкоштовного визволення, якщо 
вони у Вас є. Якщо у Вас є будь-яка закладена нерухомість вона також 
продається кредитору, але він при цьому повинен одразу заплатити 
Банку 10% по ній, а потім вирішувати викуповувати її чи ні.

Примітка. Якщо Ви повинні заплатити суму орендної плати, яка 
більше тієї, що у Вас є, Ви можете заплатити Вашому кредитору части-
ну грошима, а частину незабудованими ділянками, які у Вас є. В цьому 
випадку кредитор може погодитися прийняти нерухомість по ціні, вище 
тієї, що вказана в документі права власності, намагаючись отримати 

ділянку для будівництва, щоб мати перевагу перед гравцями. Гравці не 
мають права давати гроші один одному в борг.

Гроші можуть бути надані лише Банком і лише під заставу нерухомості.

Закінчення гри
Останній гравець, що залишився у грі стає переможцем. Або ж якщо 

гра завершена раніше, то переможцем вважається той, в кого є найбіль-
ша сума грошей й активів на момент завершення гри.



Игрокам предоставляется возможность стать монополистом любой 
отрасли, заработать максимально возможный капитал или, по крайней 
мере, остаться единственным игроком, который не стал банкротом. Пере-
мещаясь по игровому полю, каждый игрок может покупать недвижимость, 
участвовать в аукционе на ее приобретение, строить дома, предприятия 
на приобретенных участках, брать кредиты в банке под залог имеющегося 
имущества. Кроме того, игроки могут брать арендную плату с других участ-
ников игры, останавливающихся на их участках. При этом игрокам придет-
ся платить налоги, штрафы, административные взыскания, иногда оказы-
ваться в тюрьме и освобождаться из нее за определенную плату. Но есть 
также шанс получить отличный выигрыш или потерять кругленькую 
сумму, поиграв в казино.

Количество игроков: от 2-х до 8-ми участников.

Комплектация игры:
Игровое поле — 1 штука;
Игральные фишки — 8 штук;
Игральные кубики — 2 штуки;
Специальные игровые деньги — 1 комплект;
Отели из пластмассы — 12 штук;
Дома из пластмассы — 32 штуки;
Карточки на право собственности — 28 штук;
Карточки «Бюджет» — 16 штук;
Карточки «Шанс» — 16 штук;
Упаковочная коробка — 1 штука.

Правила игры
Подготовка к игре.
Отделите карточки «Шанс», перетасовав, положите их стопочкой на 

соответствующее деление на игровом поле (выделенное пунктиром). 
Отделите карточки «Бюджета» и, перетасовав их, положите аналогичным 
образом на соответствующее выделенное пунктиром деление на игровом 
поле. Все карточки «Шанс» и «Бюджет» должны лежать обратной стороной 
вверх. Каждый игрок выбирает себе игральную фишку и ставит ее на поле 
«ВПЕРЕД». Один из игроков выбирается Банкиром. Банкир может либо 
ограничиваться этой ролью, либо, как и все остальные принимать участие 
в игре. Банкир выдает всем игрокам по 1,5 млн. гривен в следующих купю-
рах:

1 тыс. гривен — 5 купюр;
5 тыс. гривен —1 купюра;
10 тыс. гривен — 2 купюры;
20 тыс. гривен — 1 купюра;
50 тыс. гривен — 1 купюра;
100 тыс. гривен — 4 купюры;
500 тыс. гривен — 2 купюры.

Кроме того, Банкир кладет в кассу Джекпот (на поле, выделенное 
пунктиром) 200 тыс. гривен.

Примечание. Каждая купюра обозначает тысячи. Например, купюру в 
500 следует считать как 500 тыс. гривен. 

В собственности Банка находятся все Дома, Предприятия, карточки 
права собственности до тех пор, пока они не будут приобретены игроками 
в ходе игры. В обязанности Банкира входит выдавать игрокам зарплаты, 
премии, давать ссуду под залог недвижимости, а так же собирать все 
налоги, штрафы, возвращение ссуд и процентов по ним. При проведении 
аукциона по продаже любой недвижимости Банкир выступает также 

аукционистом. Банк не может быть банкротом, поэтому по требова-
нию игроков может выдавать столько денег, сколько им может потре-
боваться даже в виде долговых обязательств написанных на обычной 
бумаге. Для того чтобы начать игру, необходимо разыграть право 
первого хода. Для этого все игроки бросают кубик, начинает игру тот, 
у кого на кубике выпадет большее число очков.

Ход игры
Итак, бросайте кубики и начинайте двигаться с поля «ВПЕРЕД» по 

часовой стрелке. Поле, на котором Вы остановитесь, укажет, что Вам 
надо делать. В ходе игры Вы можете оказаться на полях, которые 
предложат Вам:

• приобретать участки для строительства или другую недвижи-
мость;

• платить арендную плату, если Вы окажетесь на чужом (уже 
выкупленном кем-то из игроков) участке;

• платить налоги;
• вытаскивать карточки «Бюджет» или «Шанс» и следовать их 

инструкции;
• побывать в «Тюрьме»;
• сыграть в «Казино»;
• получить зарплату в размере 200 тыс. гривен.

Если Вы бросили кубики, и у Вас выпало одинаковое число очков на 
обоих кубиках, у Вас есть возможность еще одного внеочередного 
хода. Однако, если подобное повторится 3 раза подряд, Вам придется 
отправиться на поле «Тюрьма». При прохождении полного круга (когда 
Вы проходите через поле «ВПЕРЕД» или останавливаетесь на нем) Банк 
выплачивает Вам зарплату 200 тыс. гривен. Кроме того, у Вас есть шанс 
получить эту сумму дважды за один ход, если, например Вы оказались 
на поле «Бюджет» или «Шанс» сразу после поля «ВПЕРЕД» и вытащили 
карточку, на которой написано «Переходите на поле «ВПЕРЕД».

Приобретение недвижимости
При остановке на Участке, на который ни у кого из игроков еще нет права 

владения, Вы можете первым купить его. Для этого Вам просто необходимо 
внести сумму за этот Участок Банку. (Стоимостная цена Участка указана на 
поле этого Участка и на Карточке владения данным Участком). В обмен 
Банкир выдает Вам карточку владения данным Участком. Если же Вы не 
хотите или не можете его приобрести, Участок выставляется на аукцион. 
Участок в результате должен быть продан тому из игроков, кто сможет 
заплатить за него наибольшую цену, начиная с любой цены, которую готов 
заплатить один из играющих. Независимо от того, что Вы отказались от 
покупки данного Участка сразу. Вы тоже можете принять участие в аукцио-
не. Владение Участками, а в дальнейшем и построенными домами и пред-
приятиями на них дает Вам возможность взимать арендную плату с любых 
арендаторов, которые остановились в ходе игры на Вашей собственности. 
Цена, которую будут должны уплатить Вам арендаторы, указана на каждой 
карточке владения данным участком, и она различна в зависимости от того, 
какой это Участок и сколько Домов на нем построено. Очень выгодно 
владеть Участками одной цветовой гаммы, т. е. владеть монополией. Если 
Вы владеете Участками всей цветовой группы, Вам можно строить дома, а 
далее и Предприятия на любом из них. Если Вы остановитесь на чужом 
Участке, который был раньше приобретен одним из игроков, Вам придется 
заплатить аренду. Сумма, подлежащая уплате, указана в карточке владения 
данным участком и может меняться в зависимости от количества зданий, 
построенных на нем. Причем, если Вы остановились на чужом участке 
игрока, владеющего всей цветовой гаммой участков, как и тот, на котором 
Вы остановились, Вам придется уплатить двойную арендную плату, указан-
ную в карточке владения участком. Однако, если данный участок владель-
цем заложен в банк, он не может взымать с Вас арендную плату. Или же если 
построенная на данном участке недвижимость заложена, то владелец 
участка может потребовать с Вас аренду только по арендной цене участка, 
а дополнительная арендная плата за заложенную построенную на нем 
недвижимость не взымается.

Предприятия телефонной связи и метрополитен
Если Вы остановитесь на одном из этих предприятий. Вы можете купить 

его, если оно никому еще не принадлежит, заплатив за него банку сумму, 
указанную на поле этого предприятия. Если же данное предприятие уже 
принадлежит кому-либо из игроков, он может от Вас потребовать аренд-
ную плату в соответствии с количеством очков, которое выпало у Вас на 
кубиках. Если Вы попали на эти поля в результате указаний на взятой Вами 
карточке «Шанс» или «Бюджет», Вы должны бросить кубики, чтобы опре-
делить сколько Вам придется платить. Если другой игрок владеет только 
одним из этих предприятий, то Вам необходимо заплатить сумму в соот-
ветствии с выпавшим количеством очков на кубиках в четырехкратном 
размере. Если же игрок владеет обоими предприятиями, то Вам придется 
заплатить сумму в 10-кратном размере. Если Вы не желаете приобрести 
это предприятие, то оно немедленно должно быть выставлено на аукцион 
и продано тому игроку, который заплатит за него наивысшую цену. Вы 
также можете принять участие в аукционе.

Остановка на центральной (транспортной) отрасли
К центральной отрасли относятся два железнодорожных предприятия, 

морской порт и аэропорт. Если Вы остановитесь на таком поле, у Вас будет 
возможность купить это Предприятие. В противном случае Банк выставля-
ет его на аукцион; даже хотя Вы отказались от его покупки по первоначаль-
ной цене. Вы тоже можете принять участие в аукционе. Если у Предпри-
ятия уже есть хозяин, когда Вы окажетесь на нем. Вам нужно будет запла-
тить сумму, указанную в Документе на право собственности. Сумма, подле-
жащая уплате, зависит от количества других Предприятий центральной 
отрасли, принадлежащих игроку-владельцу предприятия, на котором Вы 
остановились и указана также в Документе права собственности.

Карточки «Бюджет» и «Шанс»
Если Вы остановились на таком поле. Вам нужно взять указанную 

карточку и выполнить указанную там инструкцию. В зависимости от 
карточки Вам придется:

• передвинуть Вашу фишку;
• заплатить деньги, например налоги;
• получить деньги;
• отправиться на поле «Тюрьма», налоговую или освободиться оттуда;
• выполнить какую-либо из торговых операций.

После того, как Вы выполнили указание, положите карточку обратно 
вниз соответствующей стопки. Если Вам выпала карточка «Бесплатно осво-
бодиться из Тюрьмы», можете ее оставить себе до тех пор, пока она Вам не 
понадобиться или же Вы можете продать ее другому игроку по согласо-
ванной с ним цене. Если Вам выпала карточка «Передвинуть фишку» и Вы 
пройдете через поле «ВПЕРЕД», можете получить у банка 200 тыс. гривен. 
Если же Вам выпадет карточка «Отправляйтесь в тюрьму» и Вы пройдете 
через поле «ВПЕРЕД», то 200 тыс. гривен Вам не полагается. Остановив-
шись на поле налогов, Вам придется просто уплатить сумму, указанную на 
данном поле.

Казино
Если Вы попали на поле «КАЗИНО», Вам предстоит сыграть на игровом 

автомате. Для этого Вам необходимо сделать любую ставку в Казино и 
бросить 3 раза кубик, по одному разу за каждый «столбик» игрового авто-
мата, а затем передвинуть фишку снизу вверх по «столбику» на столько 
символов, сколько очков выпало на кубике. В случае совпадения выпав-
шей на игровом автомате выигрышной комбинации, игрок получает из 
Банка сумму выигрыша. Если игрок проиграл, ставка остается в Казино.

Тюрьма
В данное заведение Вы можете попасть, если:
• Вы остановитесь на этом поле;
• Вы взяли карточку «Шанс» или «Бюджет», на которой написано 

«Отправляйтесь в Тюрьму»;
• у Вас выпало на кубиках одинаковое число очков в течение 3-х 

ходов подряд.
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При попадании на поле «Тюрьма»,  Ваш ход приостанавливается.
При этом Вы не можете получить зарплату 200 тыс. гривен 
независимо от того, где Вы находились на игровом поле. 
Чтобы выйти из поля «Тюрьма», Вам необходимо на выбор:

• заплатить штраф в размере 50 тыс. гривен и продолжить игру, 
когда до Вас дойдет очередь;

• использовать карточку «Бесплатно освободиться из Тюрьмы», 
если она у Вас имеется;

• купить карточку «Бесплатно освободиться из Тюрьмы» у дру-
гого игрока, по согласованной цене и использовать ее для 
того, чтобы выйти из поля «Тюрьма»;

• оставаться на поле «Тюрьма», пропуская три своих очередных 
хода, но каждый раз, когда до Вас доходит очередь, бросать 
кубики, и если на обоих кубиках в один из таких ходов у Вас 
выпадет одинаковое число очков на каждом кубике. В этом 
случае, Вы можете бесплатно выйти из поля «Тюрьма» и 
пройти такое количество полей, которое выпадет на кубиках.

После того, как Вы пропустили 3 хода, находясь на поле  «Тюрьма», 
Вы должны выйти из нее и уплатить 50 тыс. гривен, прежде, чем Вы 
сможете передвинуть Вашу фишку на такое число полей, которое 
выпало на кубиках. Находясь на поле «Тюрьма», Вы можете получать 
аренду с Вашей недвижимости, если она не заложена.

Налоговая администрация
Вы можете проходить это поле мимо, либо же попасть сюда в 

результате очередного хода. Но независимо от того, проходите ли 
Вы это поле мимо или остановились на нем, Вам придется заплатить 
налог со всей своей недвижимости — дополнительные 50 тыс. 
гривен. Если же Вы еще не владеете какой-либо недвижимостью, 
дополнительный налог Вами не уплачивается. Вы так же можете 
сразу освободиться из Налоговой администрации, выбросив оди-
наковое число очков на Ваших кубиках, во время очередного хода.

Дома
Если у Вас есть все участки одного цвета, Вы можете покупать 

дома, чтобы их строить на участках. Это увеличит арендную плату, 
которую Вам будут платить игроки, останавливающиеся на Ваших 
участках. Стоимость дома показана на соответствующем документе 
на право собственности. Застраивать участки нужно равномерно, 
т.е. Вы не можете построить второй дом на одном участке до тех 
пор, пока Вы не построите по одному дому на всех участках одного 
цвета. Далее, нельзя строить третий дом, пока не будет как мини-
мум по два дома на каждом участке и так далее. Однако нельзя 
строить дом, если хотя бы один из участков данной цветовой гаммы 
заложен.

Отели
Если Вы уже построили по 4 дома на каждом участке, Вы можете 

купить по Отелю для каждого Участка. Они приобретаются так же, 
как и дома, но каждый Отель стоит 4-х домов, которые возвращают-
ся в банк. Если в банке осталось ограниченное число домов. Банк 
выставляет здание на аукцион и продает тому игроку, который 
готов за него заплатить наибольшую цену. При этом за начальную 
цену он берет ту, которая указана в документе на право собствен-
ности.

Нехватка зданий
Если в Банке не осталось Домов, Вам придется подождать пока 

кто-либо, из других игроков не вернет ему свои Дома. Точно так же, 
если Вы продаете Отели, Вы не можете заменить их Домами, если в 
Банке нет лишних Домов. Если в Банке осталось ограниченное 
число Домов или Отелей, и два или более игроков хотят купить 
больше зданий, чем есть у Банка, Банкир выставляет здания на 
аукцион для продажи тому из игроков, кто предложит за них наи-
большую цену, при этом за начальную цену он берет ту, которая 
указана на соответствующем «Документе на право собственности» .

Право собственности
Вы можете продавать участки, недвижимость любому игроку, заключив 

с ним частную сделку. Однако, для этого необходимо продать все здания, 
стоящие на данном участке. При этом так же, как и при покупке, продавать 
здания можно равномерно по одному с каждого участка. Дома и Пред-
приятия продаются не игрокам, а Банку, причем по цене в два раза 
меньше той, что указана в документе права собственности. При продаже 
Предприятия Банк платит Вам половину их стоимости плюс половину 
стоимости 4-х домов, которые были отданы в Банк при покупке Предпри-
ятия. Все предприятия одной цветовой группы должны продаваться 
одновременно.

Однако если Вам нужны деньги, Вы можете снова заменить Предпри-
ятия Домами. Для этого Вам нужно продать Предприятие Банку и полу-
чить взамен четыре дома плюс половину стоимости самого Предприятия. 
Заложенную недвижимость также можно продать, но не Банку, а другим 
игрокам.

Право залога
Вы имеете право закладывать свою недвижимость Банку (в случае 

когда Вам будут особенно необходимы средства, когда их не будет 
хватать). Однако для того, чтобы заложить участок, сначала нужно про-
дать здания Банку со своего участка. Для того, чтобы заложить недвижи-
мость, переверните документ на право собственности на нее «лицом» 
вниз и получите в Банке сумму залога, указанную на обратной стороне 
карточки. Если Вы потом захотите погасить Ваш долг перед Банком, Вам 
нужно будет заплатить эту сумму плюс 10% сверху. Заложенная недвижи-
мость все равно остается Вашей собственностью и не может быть выку-
плена другими игроками, если только Вы не согласовали данный вопрос с 
игроком, желающим купить эту недвижимость, внеся в Банк соответству-
ющую плату плюс 10%. Однако в этом случае при окончательном снятии 
залога необходимо будет доплатить дополнительно 10% в Банк. За зало-
женную недвижимость нельзя брать арендную плату. Но при этом можно 
брать за другие участки той же цветовой группы. Когда ни один из участ-

ков не заложен, владелец может вновь покупать дома по полной цене.

Объявление о банкротстве
Если Вы задолжали денег больше, чем можете получить по Вашим акти-

вам, Вы объявляетесь банкротом и выбываете из игры. Если Вы должны 
Банку, Банк получает все Ваши деньги и документы на право собственно-
сти, и вся Ваша недвижимость продается другим игрокам с аукциона. Если 
у Вас при этом есть карточки «Бесплатно освободиться из Тюрьмы», Вы их 
откладываете вниз соответствующей стопки. Если Вы должны другому 
игроку, Ваша недвижимость продается Банку по половинной стоимости, а 
Ваш кредитор получает все деньги, документы на право собственности и 
карточки бесплатного освобождения, если они у Вас есть. Если у Вас есть 
какая-либо заложенная недвижимость, она также передается игроку-кре-
дитору, но он при этом должен немедленно уплатить Банку 10% за нее, а 
потом решать — выкупать ее или нет.

Примечание. Если Вы должны заплатить сумму арендной платы 
больше той, чем у Вас есть, Вы можете заплатить Вашему кредитору 
часть деньгами, а часть — не застроенным участком, который у Вас 
имеется. В этом случае кредитор может согласиться принять недвижи-
мость по цене, выше той, что указана в документе на право собственно-
сти, стремясь получить участок для строительства, чтобы иметь 
преимущество над другими игроками. Игроки не имеют права давать 
деньги друг другу в долг. Деньги могут быть даны только Банком и только 
под залог недвижимости.

Окончание игры
Последний оставшийся в игре участник становится победителем. Либо 

же, если игра окончена раньше (по согласованию сторон), то победителем 
становится игрок, который имеет наибольшую сумму денег и активов на 
момент окончания игры.

Гравцям надається можливість стати монополістом будь-якої 
галузі, заробити максимально можливий капітал, зрештою, залиши-
тися єдиним гравцем, який не став банкротом. Переміщуючись по 
гральному полю, кожен гравець може купувати нерухомість, брати 
участь в аукціоні на її придбання, будувати будинки, підприємства на 
придбаних ділянках, брати кредити в банку під заставу майна. Крім 
того, гравці можуть брати орендну платню з інших учасників гри, які 
зупиняються на їх ділянках. При цьому гравцям необхідно буде 
сплачувати податки, штрафи, адміністративні стягнення, іноді бувати 
у в’язниці й звільнятися з неї за окрему платню. Але є також шанс 
отримати добрий виграш або втратити кругленьку суму, погравши в 
казино.

Кількість учасників: від 2-х до 8-ми гравців.

Комплектація гри:
• Гральне поле — 1 штука
• Гральні фішки — 8 штук
• Гральні кубики — 2 штуки
• Спеціальні гральні гроші — 1 комплект
• Готелі з пластмаси — 12 штук
• Будинки з пластмаси — 32 штуки
• Картки на право власності — 28 штук
• Картки «Бюджет» — 16 штук
• Картки «Шанс» — 16 штук

Правила гри
Відокремте картки «Шанс» і, перетасувавши їх, покладіть гіркою на 

відповідне місце на гральному полі (відокремлене пунктиром). 
Відокремте картки «Бюджет», перетасувавши їх, покладіть аналогіч-
ним способом на відокремлене пунктиром відповідне місце на граль-
ному полі. Всі картки «Шанс» та «Бюджет» повинні лежати зворотною 

стороною доверху. Кожен гравець обирає собі гральну фішку та 
ставить її на полі "ВПЕРЕД". Один з учасників обирається Банкіром. 
Банкір може чи обмежитися цією роллю, чи, як і інші учасники, брати 
участь у грі. Банкір видає всім гравцям по 1,5 млн. гривень в наступних 
купюрах:

• 1 тис. гривень — 5 купюр;
• 5 тис. гривень -1 купюра;
• 10 тис. гривень — 2 купюри;
• 20 тис. гривень -1 купюра;
• 50 тис. гривень -1 купюра;
• 100 тис. гривень — 4 купюри;
• 500тис. гривень — 2 купюри.

Крім того, Банкір кладе в касу Джекпот (на поле, відокремлене пунк-
тиром) 200 тис. гривень.

Примітка. Кожна купюра означає тисячі. Наприклад, купюру в 500 
грн. слід вважати як 500 тисяч гривень.

У власності Банка знаходяться всі Будинки, Підприємства та картки 
права власності до тих пір, доки вони не будуть придбані гравцями в 
процесі гри.

До обов'язків Банкіра входить видавати гравцям зарплатню, премії, 
давати позику під заставу нерухомості, а також збирати всі податки, 
штрафи, повернення суд та відсотків по них. При проведенні аукціону 
з продажу будь-якої нерухомості Банкір виступає також аукціоністом. 
Банк не може бути банкротом, тому за потребою учасників гри може 
видавати стільки грошей, скільки вони можуть вимагати навіть у 
вигляді боргових зобов'язань, написаних на звичайному папері. Для 
того щоб розпочати гру, необхідно розіграти право першого ходу. Для 
цього всі гравці кидають кубик. Починає  гру той, у кого на кубику 
випадає більша кількість балів.

Хід гри
Отже, кидайте кубик й починайте рухатися з поля «Вперед» за годинни-

ковою стрілкою. Поле, на якому Ви зупинилися вкаже, що Вам необхідно 
робити. В процесі гри Ви можете опинитися на полях, які запропонують 
Вам:

• придбати ділянки для будівництва або іншу нерухомість;
• платити орендну платню, якщо Ви опинилися на чужій ділянці (вже 

викупленій кимось із гравців);
• платити податки;
• брати картки «Бюджет» або «Шанс» й слідкувати їх інструкції;
• побувати у «В’язниці»;
• зіграти в «Казино»;
• отримати зарплатню в розмірі 200 тис. гривень.

Якщо Ви кинули кубики і у Вас вийшла однакова кількість балів на обох 
кубиках, у Вас є можливість ще одного позачергового ходу. Однак, якщо 
подібне повториться 3 рази підряд, Вам прийдеться відправитися на поле 
«В’язниця». При проходженні повного кола (коли проходите крізь поле 
"Вперед" або зупиняєтесь на ньому), Банк виплачує Вам зарплатню 200 тис. 
гривень. Крім того, у Вас є шанс отримати цю суму двічі за один хід, коли, 
наприклад, Ви зупинилися на полі «Бюджет» або «Шанс» одразу після поля 
«Вперед» й витягнули картку, на якій написано «Перейдіть на поле 
«Вперед».

Придбання нерухомості
При зупинці на ділянці, на якій ні в кого з гравців ще немає права воло-

діння, Ви можете першим придбати його. Для цього Вам необхідно внести 
визначену суму за цю ділянку до Банку. В обмін Банкір видає Вам картку 
володіння наданої ділянки. Якщо ж Ви не бажаєте або не можете її придба-
ти, ділянка виставляється на аукціон. Ділянка в результаті повинна бути 
продана тому з гравців, хто зможе заплатити за неї найбільшу ціну, почина-
ючи з будь-якої ціни, яку готовий заплатити один з гравців. 

Не залежно від того, що Ви відмовились від купівлі даної ділянки одразу, 

Ви також можете брати участь в аукціоні. Володіння ділянками, а в подаль-
шому й побудованими будинками і підприємствами на них, дає можливість 
брати орендну платню з будь-яких орендаторів, які зупинилися в процесі 
гри на Вашій власності. Ціна, яку повинні будуть заплатити Вам орендатори 
вказана на кожній картці володіння даною ділянкою й вона різниться в 
залежності від того, яка це ділянка і скільки будівель на ній збудовано. Дуже 
вигідно володіти ділянками однієї кольорової гами, тобто володіти моно-
полією. Якщо Ви володієте ділянками всієї кольорової гами, Вам можна 
будувати будинки, а потім й підприємства на будь-якому з них. Якщо Ви 
зупинилися на чужій ділянці тобто на тій, яка раніше вже була придбана 
одним з гравців, Вам прийдеться заплатити орендну плату. Сума, яку необ-
хідно буде заплатити вказана на картці володіння ділянкою та може зміню-
ватися в залежності від кількості будівель, збудованих на ній. Причому, 
якщо Ви зупинитесь на чужій ділянці гравця, який володіє всією кольоро-
вою гамою ділянок, як і той, на якому Ви зупинилися, Вам прийдеться 
заплатити подвійну орендну платню, ніж та, яка вказана в картці володіння 
ділянкою. Однак, якщо дана ділянка володарем закладена Банку, він не 
може отримувати з Вас орендну платню. Або ж якщо збудована на даній 
ділянці нерухомість закладена, то власник ділянки може брати з Вас оренд-
ну плату тільки по орендній вартості ділянки, а додаткова орендна плата за 
закладену збудовану на ньому нерухомість не береться.

Підприємства телефонного зв'язку та метрополітен
Якщо Ви зупинилися на одному з таких підприємств. Ви можете купити 

його, якщо воно нікому не належить, заплативши за нього суму вказану на 
полі цього підприємства. Якщо ж дане підприємство вже належить 
будь-кому з гравців, він може від Вас вимагати орендну платню у відповід-
ності з кількістю балів, які випали у Вас на кубиках. Якщо Ви потрапили на ці 
ділянки в результаті розпорядження картки «Шанс» або «Бюджет» яку Ви 
взяли, Ви повинні кинути кубики, щоб визначити скільки Вам прийдеться 
платити. Якщо інший гравець володіє лише одним з цих підприємств, то 
Вам необхідно заплатити суму у відповідності з кількістю, яка випала у Вас 
на кубиках у 4-х кратному розмірі. Якщо ж гравець володіє обома підпри-

ємствами, Вам прийдеться заплатити суму в 10-ти кратному розмірі. Якщо 
Ви не бажаєте придбати це підприємство, то воно одразу повинно бути 
виставлене на аукціон та продано тому гравцеві, який заплатить за нього 
найвищу ціну. Ви також можете взяти участь в аукціоні.

Зупинка на центральній (транспортній) галузі
До центральної галузі відносяться 2 залізничних підприємства, мор-

ський порт та аеропорт. Якщо Ви зупинитеся на такому полі, у Вас буде мож-
ливість купити це підприємство. В іншому випадку Банк виставляє його на 
аукціон. Навіть якщо Ви відмовилися від його купівлі за первісною ціною, 
Ви також можете взяти участь в аукціоні. Якщо у підприємства вже є влас-
ник, то коли Ви зупинитеся на ньому, Вам потрібно заплатити суму, яка 
вказана в Документі права власності. Ця сума залежить від кількості інших 
підприємств центральної галузі, які належать гравцеві-володарю підпри-
ємства, на якому Ви зупинилися та також вказана в документі права влас-
ності.

Картки «Бюджет» та «Шанс»
Якщо Ви зупинилися на такому полі, Вам потрібно взяти вказану картку й 

виконати вказану там інструкцію. В залежності від картки Вам доведеться:
• пересувати Вашу фішку;
• заплатити гроші, наприклад податки;
• отримати гроші;
• виконати будь-яку торгівельну операцію;
• опинитися на полі «В’язниця» , чи звільнитися звідти.

Після того, як Ви виконали вказівку, покладіть картку вниз відповідної 
гірки. Якщо Вам випала картка «Безкоштовно звільнитися із В’язниці», 
можете залишити її у себе до тих пір, доки вона Вам не знадобиться або Ви 
можете продати її іншому гравцеві по визначеній з ним ціні. Якщо Вам 
випала картка «Пересунути фішку» й Ви пройдете крізь поле «Вперед», 
можете отримати у Банку 200 тис. гривень. Якщо ж Вам випаде картка «Від-
правляйтеся у В’язницю» і Ви пройдете крізь поле «Вперед», то 200 тис. Вам 

не виплачується. Зупинившись на полі податків Вам необхідно просто 
сплатити відповідну суму.

Казино
Якщо Ви потрапили на поле «Казино», можете зіграти на гральному авто-

маті. Для цього Вам необхідно зробити будь-яку ставку в Казино й кинути 3 
рази кубик , по 1 разу  за кожен «стовпчик» грального автомату, а потім 
пересунути фішку знизу доверху по стовпчику на стільки символів, скільки 
випало на кубику балів, у випадку співпадання комбінації, що випала, 
гравець отримує з Банку суму виграшу. Якщо гравець програв, ставка зали-
шається в Казино.

В’язниця
В цю установу Ви можете потрапити, якщо:
• Ви зупинитесь на полі «В’язниця»;
• Ви взяли картку «Шанс» або «Бюджет», на якій написано «Направляй-

тесь у В’язницю»;
• у Вас випала на кубиках однакова кількість балів на протязі 3-х ходів 

поспіль. При попаданні в цю установу, Ваш хід припиняється. При 
цьому Ви не можете отримати зарплатню 200 тис. гривень не залеж-
но від того, де Ви знаходилися на гральному полі.

Щоб вийти із поля «В’язниця», Вам необхідно:
• заплатити штраф 50 тис. гривень й продовжити гру, коли до Вас дійде 

черга;
• купити картку «Безкоштовно звільнитися із В’язниці» у одного з 

гравців;
• використати цю картку, якщо вона у Вас вже є;
• залишатися тут, пропускаючи 3 своїх ходи.
Але кожен раз, коли до Вас дійде черга кидати кубики, й якщо на обох 

кубиках в один з таких ходів у Вас випаде однакова кількість балів, Ви 
можете вийти із поля «В’язниця» й пройти таку кількість полів, яка випаде у 
Вас на кубиках. Після того, як Ви пропустили 3 ходи, знаходячись на полі 

«В’язниця», Ви повинні вийти з неї та сплатити 50 тис. гривень, перед 
тим, ніж Ви пересунете Вашу фішку на таку кількість полів, яка випала у 
Вас на кубиках. Знаходячись на полі «В’язниця», Ви можете отримувати 
орендну платню з Вашої нерухомості, якщо вона не закладена.

Податкова адміністрація
В дану установу Ви можете потрапити внаслідок Вашого чергового 

ходу, але можете й пройти мимо цього поля. Незалежно від цього Вам  
доведеться сплатити додаткові податки за володіння нерухомістю — 50 
тис. гривень. Якщо ж Ви ще не володієте жодною ділянкою, податки Ви 
можете не сплачувати при проходженні цього поля. Якщо ж Ви потра-
пили у Податкову в наслідок свого чергового ходу. Вам доведеться, так 
само і при звільненні із В’язниці, сплатити ще й штраф — 50 тис. 
гривень. При цьому. Ви можете як і в випадку із В’язницею, вирішити 
звільнитися з Податкової адміністрації через кидання кубиків на протя-
зі 3-х ходів або сплатити штраф одразу й вийти з Податкової адміністра-
ції, і якщо в результаті одного з таких ходів у Вас випаде однакова кіль-
кість балів на обох кубиках, Ви зможете звільнитися з Податкової без 
сплати штрафу, а лише сплативши 50 тис. грн. податків на майно, якщо 
воно у Вас вже є.

Будинки
Якщо Ви володієте всіма ділянками одного кольору Ви можете купу-

вати будинки, щоб їх будувати на ділянках. Це збільшить орендну 
платню, яку Вам будуть платити гравці, які будуть зупинятися на Ваших 
ділянках. Вартість будинку вказана на відповідному документі права 
володіння. Забудовувати ділянки можна рівномірно, тобто Ви не 
можете побудувати другий будинок на одній ділянці до тих пір, доки Ви 
не побудуєте по одному будинку на всіх ділянках одного кольору. Далі 
не можна будувати третій будинок, доки не буде як мінімум по 2 будин-
ки на кожній ділянці й так далі. Однак не можна будувати будинок, якщо 
хоча б одна з ділянок однієї кольорової гами закладена.

Готелі
Якщо Ви вже побудували по 4 будинки на кожній ділянці, Ви можете купу-

вати по Готелю для кожної ділянки. Вони придбаються таким же чином як і 
будинки, але кожен Готель вартий 4-х будинків, які повертаються в Банк. 
Якщо в Банку залишилася обмежена кількість будинків, Банк виставляє 
будівлю на аукціон і продає тому гравцеві, який готовий заплатити за нього 
найбільшу ціну. При цьому за початкову ціну він бере ту, яка вказана в доку-
менті на право володіння.

Нестача будівель
Якщо в Банку не залишилося Будинків, Вам доведеться зачекати, доки 

хто-небудь з гравців не поверне йому свої Будинки. Також, якщо Ви продає-
те Готелі, Вам не можна їх замінити Будинками, якщо в Банку немає зайвих 
Будинків. Якщо в Банку залишилася обмежена кількість Будинків й Готелів, а 
2 чи більше гравців бажають купити будівель більше, ніж є у Банка, Банкір 
виставляє будівлі на аукціон для продажу тому з гравців, хто запропонує за 
них найбільшу ціну, при цьому за початкову ціну береться та ціна, яка вказа-
на в документі на право володіння.

Право володіння
Ви можете продавати ділянки, нерухомість будь-якому гравцю, за домов-

леністю з ним. Однак, для цього необхідно продати всі будівлі, які побудова-
ні на цій ділянці. При цьому також, як і при купівлі, продавати будівлі можна 
рівномірно, по одному з кожної ділянки. Будинки та підприємства прода-
ються не гравцям, а Банку, причому за ціною в 2 рази меншої за ту, що вказа-
на в документі на право володіння. При продажу підприємства, Банк випла-
чує Вам половину вартості підприємства плюс половину вартості 4-х будин-
ків, які були віддані в Банк при купівлі підприємства, Всі підприємства однієї 
кольорової гами повинні продаватися одночасно. Однак, якщо Вам потрібні 
гроші, Ви можете знову замінити підприємства будинками. Для цього Вам 
необхідно продати підприємство Банку й отримати в обмін 4 будинки плюс 
половину вартості самого підприємства. Закладену нерухомість також 
можна продавати, однак, не Банку, а іншим гравцям.

Право закладання
Ви маєте право закладати всю нерухомість банку (у випадку, коли Вам 

знадобляться гроші коли їх буде не вистачати). Однак для того, щоб 
закласти ділянку спочатку необхідно продати Банку будівлі зі своєї 
ділянки. Для того, щоб закласти нерухомість Банку, Вам необхідно буде 
заплатити цю суму плюс 10% зверху. Закладена нерухомість все одно 
залишається у Вашій власності й не може бути викуплена іншими грав-
цями, якщо тільки Ви не дасте згоду гравцю, який забажає купити цю 
нерухомість, заплативши Банку відповідну плату плюс 10%. Однак в 
цьому випадку, прикінцевому знятті закладання необхідно буде допла-
тити 10% в Банк. За закладену нерухомість не можна отримати оренду. 
При цьому можна брати за інші ділянки тієї ж кольорової групи. Коли 
жодна ділянка не закладена, власник знову може купувати будинки за 
повною вартістю.

Об'ява про банкрутство
Якщо Ваш борг становить більше, ніж можна отримати по Ваших акти-

вах — Ви банкрут та покидаєте гру. Якщо Ви винні Банку, Банк отримує 
всі Ваші гроші й документи на право власності. Вся Ваша нерухомість 
продається іншим гравцям з аукціону. Якщо у Вас при цьому є картки 
«Безкоштовно звільнитися із В’язниці», Ви їх кладете донизу відповідної 
гірки. Якщо Ви винні іншому гравцеві , Ваша нерухомість продається 
Банку за половинною вартістю, а Ваш кредитор отримує всі гроші, доку-
менти на право власності й картки безкоштовного визволення, якщо 
вони у Вас є. Якщо у Вас є будь-яка закладена нерухомість вона також 
продається кредитору, але він при цьому повинен одразу заплатити 
Банку 10% по ній, а потім вирішувати викуповувати її чи ні.

Примітка. Якщо Ви повинні заплатити суму орендної плати, яка 
більше тієї, що у Вас є, Ви можете заплатити Вашому кредитору части-
ну грошима, а частину незабудованими ділянками, які у Вас є. В цьому 
випадку кредитор може погодитися прийняти нерухомість по ціні, вище 
тієї, що вказана в документі права власності, намагаючись отримати 

ділянку для будівництва, щоб мати перевагу перед гравцями. Гравці не 
мають права давати гроші один одному в борг.

Гроші можуть бути надані лише Банком і лише під заставу нерухомості.

Закінчення гри
Останній гравець, що залишився у грі стає переможцем. Або ж якщо 

гра завершена раніше, то переможцем вважається той, в кого є найбіль-
ша сума грошей й активів на момент завершення гри.



Игрокам предоставляется возможность стать монополистом любой 
отрасли, заработать максимально возможный капитал или, по крайней 
мере, остаться единственным игроком, который не стал банкротом. Пере-
мещаясь по игровому полю, каждый игрок может покупать недвижимость, 
участвовать в аукционе на ее приобретение, строить дома, предприятия 
на приобретенных участках, брать кредиты в банке под залог имеющегося 
имущества. Кроме того, игроки могут брать арендную плату с других участ-
ников игры, останавливающихся на их участках. При этом игрокам придет-
ся платить налоги, штрафы, административные взыскания, иногда оказы-
ваться в тюрьме и освобождаться из нее за определенную плату. Но есть 
также шанс получить отличный выигрыш или потерять кругленькую 
сумму, поиграв в казино.

Количество игроков: от 2-х до 8-ми участников.

Комплектация игры:
Игровое поле — 1 штука;
Игральные фишки — 8 штук;
Игральные кубики — 2 штуки;
Специальные игровые деньги — 1 комплект;
Отели из пластмассы — 12 штук;
Дома из пластмассы — 32 штуки;
Карточки на право собственности — 28 штук;
Карточки «Бюджет» — 16 штук;
Карточки «Шанс» — 16 штук;
Упаковочная коробка — 1 штука.

Правила игры
Подготовка к игре.
Отделите карточки «Шанс», перетасовав, положите их стопочкой на 

соответствующее деление на игровом поле (выделенное пунктиром). 
Отделите карточки «Бюджета» и, перетасовав их, положите аналогичным 
образом на соответствующее выделенное пунктиром деление на игровом 
поле. Все карточки «Шанс» и «Бюджет» должны лежать обратной стороной 
вверх. Каждый игрок выбирает себе игральную фишку и ставит ее на поле 
«ВПЕРЕД». Один из игроков выбирается Банкиром. Банкир может либо 
ограничиваться этой ролью, либо, как и все остальные принимать участие 
в игре. Банкир выдает всем игрокам по 1,5 млн. гривен в следующих купю-
рах:

1 тыс. гривен — 5 купюр;
5 тыс. гривен —1 купюра;
10 тыс. гривен — 2 купюры;
20 тыс. гривен — 1 купюра;
50 тыс. гривен — 1 купюра;
100 тыс. гривен — 4 купюры;
500 тыс. гривен — 2 купюры.

Кроме того, Банкир кладет в кассу Джекпот (на поле, выделенное 
пунктиром) 200 тыс. гривен.

Примечание. Каждая купюра обозначает тысячи. Например, купюру в 
500 следует считать как 500 тыс. гривен. 

В собственности Банка находятся все Дома, Предприятия, карточки 
права собственности до тех пор, пока они не будут приобретены игроками 
в ходе игры. В обязанности Банкира входит выдавать игрокам зарплаты, 
премии, давать ссуду под залог недвижимости, а так же собирать все 
налоги, штрафы, возвращение ссуд и процентов по ним. При проведении 
аукциона по продаже любой недвижимости Банкир выступает также 

аукционистом. Банк не может быть банкротом, поэтому по требова-
нию игроков может выдавать столько денег, сколько им может потре-
боваться даже в виде долговых обязательств написанных на обычной 
бумаге. Для того чтобы начать игру, необходимо разыграть право 
первого хода. Для этого все игроки бросают кубик, начинает игру тот, 
у кого на кубике выпадет большее число очков.

Ход игры
Итак, бросайте кубики и начинайте двигаться с поля «ВПЕРЕД» по 

часовой стрелке. Поле, на котором Вы остановитесь, укажет, что Вам 
надо делать. В ходе игры Вы можете оказаться на полях, которые 
предложат Вам:

• приобретать участки для строительства или другую недвижи-
мость;

• платить арендную плату, если Вы окажетесь на чужом (уже 
выкупленном кем-то из игроков) участке;

• платить налоги;
• вытаскивать карточки «Бюджет» или «Шанс» и следовать их 

инструкции;
• побывать в «Тюрьме»;
• сыграть в «Казино»;
• получить зарплату в размере 200 тыс. гривен.

Если Вы бросили кубики, и у Вас выпало одинаковое число очков на 
обоих кубиках, у Вас есть возможность еще одного внеочередного 
хода. Однако, если подобное повторится 3 раза подряд, Вам придется 
отправиться на поле «Тюрьма». При прохождении полного круга (когда 
Вы проходите через поле «ВПЕРЕД» или останавливаетесь на нем) Банк 
выплачивает Вам зарплату 200 тыс. гривен. Кроме того, у Вас есть шанс 
получить эту сумму дважды за один ход, если, например Вы оказались 
на поле «Бюджет» или «Шанс» сразу после поля «ВПЕРЕД» и вытащили 
карточку, на которой написано «Переходите на поле «ВПЕРЕД».

Приобретение недвижимости
При остановке на Участке, на который ни у кого из игроков еще нет права 

владения, Вы можете первым купить его. Для этого Вам просто необходимо 
внести сумму за этот Участок Банку. (Стоимостная цена Участка указана на 
поле этого Участка и на Карточке владения данным Участком). В обмен 
Банкир выдает Вам карточку владения данным Участком. Если же Вы не 
хотите или не можете его приобрести, Участок выставляется на аукцион. 
Участок в результате должен быть продан тому из игроков, кто сможет 
заплатить за него наибольшую цену, начиная с любой цены, которую готов 
заплатить один из играющих. Независимо от того, что Вы отказались от 
покупки данного Участка сразу. Вы тоже можете принять участие в аукцио-
не. Владение Участками, а в дальнейшем и построенными домами и пред-
приятиями на них дает Вам возможность взимать арендную плату с любых 
арендаторов, которые остановились в ходе игры на Вашей собственности. 
Цена, которую будут должны уплатить Вам арендаторы, указана на каждой 
карточке владения данным участком, и она различна в зависимости от того, 
какой это Участок и сколько Домов на нем построено. Очень выгодно 
владеть Участками одной цветовой гаммы, т. е. владеть монополией. Если 
Вы владеете Участками всей цветовой группы, Вам можно строить дома, а 
далее и Предприятия на любом из них. Если Вы остановитесь на чужом 
Участке, который был раньше приобретен одним из игроков, Вам придется 
заплатить аренду. Сумма, подлежащая уплате, указана в карточке владения 
данным участком и может меняться в зависимости от количества зданий, 
построенных на нем. Причем, если Вы остановились на чужом участке 
игрока, владеющего всей цветовой гаммой участков, как и тот, на котором 
Вы остановились, Вам придется уплатить двойную арендную плату, указан-
ную в карточке владения участком. Однако, если данный участок владель-
цем заложен в банк, он не может взымать с Вас арендную плату. Или же если 
построенная на данном участке недвижимость заложена, то владелец 
участка может потребовать с Вас аренду только по арендной цене участка, 
а дополнительная арендная плата за заложенную построенную на нем 
недвижимость не взымается.

Предприятия телефонной связи и метрополитен
Если Вы остановитесь на одном из этих предприятий. Вы можете купить 

его, если оно никому еще не принадлежит, заплатив за него банку сумму, 
указанную на поле этого предприятия. Если же данное предприятие уже 
принадлежит кому-либо из игроков, он может от Вас потребовать аренд-
ную плату в соответствии с количеством очков, которое выпало у Вас на 
кубиках. Если Вы попали на эти поля в результате указаний на взятой Вами 
карточке «Шанс» или «Бюджет», Вы должны бросить кубики, чтобы опре-
делить сколько Вам придется платить. Если другой игрок владеет только 
одним из этих предприятий, то Вам необходимо заплатить сумму в соот-
ветствии с выпавшим количеством очков на кубиках в четырехкратном 
размере. Если же игрок владеет обоими предприятиями, то Вам придется 
заплатить сумму в 10-кратном размере. Если Вы не желаете приобрести 
это предприятие, то оно немедленно должно быть выставлено на аукцион 
и продано тому игроку, который заплатит за него наивысшую цену. Вы 
также можете принять участие в аукционе.

Остановка на центральной (транспортной) отрасли
К центральной отрасли относятся два железнодорожных предприятия, 

морской порт и аэропорт. Если Вы остановитесь на таком поле, у Вас будет 
возможность купить это Предприятие. В противном случае Банк выставля-
ет его на аукцион; даже хотя Вы отказались от его покупки по первоначаль-
ной цене. Вы тоже можете принять участие в аукционе. Если у Предпри-
ятия уже есть хозяин, когда Вы окажетесь на нем. Вам нужно будет запла-
тить сумму, указанную в Документе на право собственности. Сумма, подле-
жащая уплате, зависит от количества других Предприятий центральной 
отрасли, принадлежащих игроку-владельцу предприятия, на котором Вы 
остановились и указана также в Документе права собственности.

Карточки «Бюджет» и «Шанс»
Если Вы остановились на таком поле. Вам нужно взять указанную 

карточку и выполнить указанную там инструкцию. В зависимости от 
карточки Вам придется:

• передвинуть Вашу фишку;
• заплатить деньги, например налоги;
• получить деньги;
• отправиться на поле «Тюрьма», налоговую или освободиться оттуда;
• выполнить какую-либо из торговых операций.

После того, как Вы выполнили указание, положите карточку обратно 
вниз соответствующей стопки. Если Вам выпала карточка «Бесплатно осво-
бодиться из Тюрьмы», можете ее оставить себе до тех пор, пока она Вам не 
понадобиться или же Вы можете продать ее другому игроку по согласо-
ванной с ним цене. Если Вам выпала карточка «Передвинуть фишку» и Вы 
пройдете через поле «ВПЕРЕД», можете получить у банка 200 тыс. гривен. 
Если же Вам выпадет карточка «Отправляйтесь в тюрьму» и Вы пройдете 
через поле «ВПЕРЕД», то 200 тыс. гривен Вам не полагается. Остановив-
шись на поле налогов, Вам придется просто уплатить сумму, указанную на 
данном поле.

Казино
Если Вы попали на поле «КАЗИНО», Вам предстоит сыграть на игровом 

автомате. Для этого Вам необходимо сделать любую ставку в Казино и 
бросить 3 раза кубик, по одному разу за каждый «столбик» игрового авто-
мата, а затем передвинуть фишку снизу вверх по «столбику» на столько 
символов, сколько очков выпало на кубике. В случае совпадения выпав-
шей на игровом автомате выигрышной комбинации, игрок получает из 
Банка сумму выигрыша. Если игрок проиграл, ставка остается в Казино.

Тюрьма
В данное заведение Вы можете попасть, если:
• Вы остановитесь на этом поле;
• Вы взяли карточку «Шанс» или «Бюджет», на которой написано 

«Отправляйтесь в Тюрьму»;
• у Вас выпало на кубиках одинаковое число очков в течение 3-х 

ходов подряд.

При попадании на поле «Тюрьма»,  Ваш ход приостанавливается.
При этом Вы не можете получить зарплату 200 тыс. гривен 
независимо от того, где Вы находились на игровом поле. 
Чтобы выйти из поля «Тюрьма», Вам необходимо на выбор:

• заплатить штраф в размере 50 тыс. гривен и продолжить игру, 
когда до Вас дойдет очередь;

• использовать карточку «Бесплатно освободиться из Тюрьмы», 
если она у Вас имеется;

• купить карточку «Бесплатно освободиться из Тюрьмы» у дру-
гого игрока, по согласованной цене и использовать ее для 
того, чтобы выйти из поля «Тюрьма»;

• оставаться на поле «Тюрьма», пропуская три своих очередных 
хода, но каждый раз, когда до Вас доходит очередь, бросать 
кубики, и если на обоих кубиках в один из таких ходов у Вас 
выпадет одинаковое число очков на каждом кубике. В этом 
случае, Вы можете бесплатно выйти из поля «Тюрьма» и 
пройти такое количество полей, которое выпадет на кубиках.

После того, как Вы пропустили 3 хода, находясь на поле  «Тюрьма», 
Вы должны выйти из нее и уплатить 50 тыс. гривен, прежде, чем Вы 
сможете передвинуть Вашу фишку на такое число полей, которое 
выпало на кубиках. Находясь на поле «Тюрьма», Вы можете получать 
аренду с Вашей недвижимости, если она не заложена.

Налоговая администрация
Вы можете проходить это поле мимо, либо же попасть сюда в 

результате очередного хода. Но независимо от того, проходите ли 
Вы это поле мимо или остановились на нем, Вам придется заплатить 
налог со всей своей недвижимости — дополнительные 50 тыс. 
гривен. Если же Вы еще не владеете какой-либо недвижимостью, 
дополнительный налог Вами не уплачивается. Вы так же можете 
сразу освободиться из Налоговой администрации, выбросив оди-
наковое число очков на Ваших кубиках, во время очередного хода.

Дома
Если у Вас есть все участки одного цвета, Вы можете покупать 

дома, чтобы их строить на участках. Это увеличит арендную плату, 
которую Вам будут платить игроки, останавливающиеся на Ваших 
участках. Стоимость дома показана на соответствующем документе 
на право собственности. Застраивать участки нужно равномерно, 
т.е. Вы не можете построить второй дом на одном участке до тех 
пор, пока Вы не построите по одному дому на всех участках одного 
цвета. Далее, нельзя строить третий дом, пока не будет как мини-
мум по два дома на каждом участке и так далее. Однако нельзя 
строить дом, если хотя бы один из участков данной цветовой гаммы 
заложен.

Отели
Если Вы уже построили по 4 дома на каждом участке, Вы можете 

купить по Отелю для каждого Участка. Они приобретаются так же, 
как и дома, но каждый Отель стоит 4-х домов, которые возвращают-
ся в банк. Если в банке осталось ограниченное число домов. Банк 
выставляет здание на аукцион и продает тому игроку, который 
готов за него заплатить наибольшую цену. При этом за начальную 
цену он берет ту, которая указана в документе на право собствен-
ности.

Нехватка зданий
Если в Банке не осталось Домов, Вам придется подождать пока 

кто-либо, из других игроков не вернет ему свои Дома. Точно так же, 
если Вы продаете Отели, Вы не можете заменить их Домами, если в 
Банке нет лишних Домов. Если в Банке осталось ограниченное 
число Домов или Отелей, и два или более игроков хотят купить 
больше зданий, чем есть у Банка, Банкир выставляет здания на 
аукцион для продажи тому из игроков, кто предложит за них наи-
большую цену, при этом за начальную цену он берет ту, которая 
указана на соответствующем «Документе на право собственности» .

Право собственности
Вы можете продавать участки, недвижимость любому игроку, заключив 

с ним частную сделку. Однако, для этого необходимо продать все здания, 
стоящие на данном участке. При этом так же, как и при покупке, продавать 
здания можно равномерно по одному с каждого участка. Дома и Пред-
приятия продаются не игрокам, а Банку, причем по цене в два раза 
меньше той, что указана в документе права собственности. При продаже 
Предприятия Банк платит Вам половину их стоимости плюс половину 
стоимости 4-х домов, которые были отданы в Банк при покупке Предпри-
ятия. Все предприятия одной цветовой группы должны продаваться 
одновременно.

Однако если Вам нужны деньги, Вы можете снова заменить Предпри-
ятия Домами. Для этого Вам нужно продать Предприятие Банку и полу-
чить взамен четыре дома плюс половину стоимости самого Предприятия. 
Заложенную недвижимость также можно продать, но не Банку, а другим 
игрокам.

Право залога
Вы имеете право закладывать свою недвижимость Банку (в случае 

когда Вам будут особенно необходимы средства, когда их не будет 
хватать). Однако для того, чтобы заложить участок, сначала нужно про-
дать здания Банку со своего участка. Для того, чтобы заложить недвижи-
мость, переверните документ на право собственности на нее «лицом» 
вниз и получите в Банке сумму залога, указанную на обратной стороне 
карточки. Если Вы потом захотите погасить Ваш долг перед Банком, Вам 
нужно будет заплатить эту сумму плюс 10% сверху. Заложенная недвижи-
мость все равно остается Вашей собственностью и не может быть выку-
плена другими игроками, если только Вы не согласовали данный вопрос с 
игроком, желающим купить эту недвижимость, внеся в Банк соответству-
ющую плату плюс 10%. Однако в этом случае при окончательном снятии 
залога необходимо будет доплатить дополнительно 10% в Банк. За зало-
женную недвижимость нельзя брать арендную плату. Но при этом можно 
брать за другие участки той же цветовой группы. Когда ни один из участ-

ков не заложен, владелец может вновь покупать дома по полной цене.

Объявление о банкротстве
Если Вы задолжали денег больше, чем можете получить по Вашим акти-

вам, Вы объявляетесь банкротом и выбываете из игры. Если Вы должны 
Банку, Банк получает все Ваши деньги и документы на право собственно-
сти, и вся Ваша недвижимость продается другим игрокам с аукциона. Если 
у Вас при этом есть карточки «Бесплатно освободиться из Тюрьмы», Вы их 
откладываете вниз соответствующей стопки. Если Вы должны другому 
игроку, Ваша недвижимость продается Банку по половинной стоимости, а 
Ваш кредитор получает все деньги, документы на право собственности и 
карточки бесплатного освобождения, если они у Вас есть. Если у Вас есть 
какая-либо заложенная недвижимость, она также передается игроку-кре-
дитору, но он при этом должен немедленно уплатить Банку 10% за нее, а 
потом решать — выкупать ее или нет.

Примечание. Если Вы должны заплатить сумму арендной платы 
больше той, чем у Вас есть, Вы можете заплатить Вашему кредитору 
часть деньгами, а часть — не застроенным участком, который у Вас 
имеется. В этом случае кредитор может согласиться принять недвижи-
мость по цене, выше той, что указана в документе на право собственно-
сти, стремясь получить участок для строительства, чтобы иметь 
преимущество над другими игроками. Игроки не имеют права давать 
деньги друг другу в долг. Деньги могут быть даны только Банком и только 
под залог недвижимости.

Окончание игры
Последний оставшийся в игре участник становится победителем. Либо 

же, если игра окончена раньше (по согласованию сторон), то победителем 
становится игрок, который имеет наибольшую сумму денег и активов на 
момент окончания игры.

Гравцям надається можливість стати монополістом будь-якої 
галузі, заробити максимально можливий капітал, зрештою, залиши-
тися єдиним гравцем, який не став банкротом. Переміщуючись по 
гральному полю, кожен гравець може купувати нерухомість, брати 
участь в аукціоні на її придбання, будувати будинки, підприємства на 
придбаних ділянках, брати кредити в банку під заставу майна. Крім 
того, гравці можуть брати орендну платню з інших учасників гри, які 
зупиняються на їх ділянках. При цьому гравцям необхідно буде 
сплачувати податки, штрафи, адміністративні стягнення, іноді бувати 
у в’язниці й звільнятися з неї за окрему платню. Але є також шанс 
отримати добрий виграш або втратити кругленьку суму, погравши в 
казино.

Кількість учасників: від 2-х до 8-ми гравців.

Комплектація гри:
• Гральне поле — 1 штука
• Гральні фішки — 8 штук
• Гральні кубики — 2 штуки
• Спеціальні гральні гроші — 1 комплект
• Готелі з пластмаси — 12 штук
• Будинки з пластмаси — 32 штуки
• Картки на право власності — 28 штук
• Картки «Бюджет» — 16 штук
• Картки «Шанс» — 16 штук

Правила гри
Відокремте картки «Шанс» і, перетасувавши їх, покладіть гіркою на 

відповідне місце на гральному полі (відокремлене пунктиром). 
Відокремте картки «Бюджет», перетасувавши їх, покладіть аналогіч-
ним способом на відокремлене пунктиром відповідне місце на граль-
ному полі. Всі картки «Шанс» та «Бюджет» повинні лежати зворотною 

стороною доверху. Кожен гравець обирає собі гральну фішку та 
ставить її на полі "ВПЕРЕД". Один з учасників обирається Банкіром. 
Банкір може чи обмежитися цією роллю, чи, як і інші учасники, брати 
участь у грі. Банкір видає всім гравцям по 1,5 млн. гривень в наступних 
купюрах:

• 1 тис. гривень — 5 купюр;
• 5 тис. гривень -1 купюра;
• 10 тис. гривень — 2 купюри;
• 20 тис. гривень -1 купюра;
• 50 тис. гривень -1 купюра;
• 100 тис. гривень — 4 купюри;
• 500тис. гривень — 2 купюри.

Крім того, Банкір кладе в касу Джекпот (на поле, відокремлене пунк-
тиром) 200 тис. гривень.

Примітка. Кожна купюра означає тисячі. Наприклад, купюру в 500 
грн. слід вважати як 500 тисяч гривень.

У власності Банка знаходяться всі Будинки, Підприємства та картки 
права власності до тих пір, доки вони не будуть придбані гравцями в 
процесі гри.

До обов'язків Банкіра входить видавати гравцям зарплатню, премії, 
давати позику під заставу нерухомості, а також збирати всі податки, 
штрафи, повернення суд та відсотків по них. При проведенні аукціону 
з продажу будь-якої нерухомості Банкір виступає також аукціоністом. 
Банк не може бути банкротом, тому за потребою учасників гри може 
видавати стільки грошей, скільки вони можуть вимагати навіть у 
вигляді боргових зобов'язань, написаних на звичайному папері. Для 
того щоб розпочати гру, необхідно розіграти право першого ходу. Для 
цього всі гравці кидають кубик. Починає  гру той, у кого на кубику 
випадає більша кількість балів.

Хід гри
Отже, кидайте кубик й починайте рухатися з поля «Вперед» за годинни-

ковою стрілкою. Поле, на якому Ви зупинилися вкаже, що Вам необхідно 
робити. В процесі гри Ви можете опинитися на полях, які запропонують 
Вам:

• придбати ділянки для будівництва або іншу нерухомість;
• платити орендну платню, якщо Ви опинилися на чужій ділянці (вже 

викупленій кимось із гравців);
• платити податки;
• брати картки «Бюджет» або «Шанс» й слідкувати їх інструкції;
• побувати у «В’язниці»;
• зіграти в «Казино»;
• отримати зарплатню в розмірі 200 тис. гривень.

Якщо Ви кинули кубики і у Вас вийшла однакова кількість балів на обох 
кубиках, у Вас є можливість ще одного позачергового ходу. Однак, якщо 
подібне повториться 3 рази підряд, Вам прийдеться відправитися на поле 
«В’язниця». При проходженні повного кола (коли проходите крізь поле 
"Вперед" або зупиняєтесь на ньому), Банк виплачує Вам зарплатню 200 тис. 
гривень. Крім того, у Вас є шанс отримати цю суму двічі за один хід, коли, 
наприклад, Ви зупинилися на полі «Бюджет» або «Шанс» одразу після поля 
«Вперед» й витягнули картку, на якій написано «Перейдіть на поле 
«Вперед».

Придбання нерухомості
При зупинці на ділянці, на якій ні в кого з гравців ще немає права воло-

діння, Ви можете першим придбати його. Для цього Вам необхідно внести 
визначену суму за цю ділянку до Банку. В обмін Банкір видає Вам картку 
володіння наданої ділянки. Якщо ж Ви не бажаєте або не можете її придба-
ти, ділянка виставляється на аукціон. Ділянка в результаті повинна бути 
продана тому з гравців, хто зможе заплатити за неї найбільшу ціну, почина-
ючи з будь-якої ціни, яку готовий заплатити один з гравців. 

Не залежно від того, що Ви відмовились від купівлі даної ділянки одразу, 

Ви також можете брати участь в аукціоні. Володіння ділянками, а в подаль-
шому й побудованими будинками і підприємствами на них, дає можливість 
брати орендну платню з будь-яких орендаторів, які зупинилися в процесі 
гри на Вашій власності. Ціна, яку повинні будуть заплатити Вам орендатори 
вказана на кожній картці володіння даною ділянкою й вона різниться в 
залежності від того, яка це ділянка і скільки будівель на ній збудовано. Дуже 
вигідно володіти ділянками однієї кольорової гами, тобто володіти моно-
полією. Якщо Ви володієте ділянками всієї кольорової гами, Вам можна 
будувати будинки, а потім й підприємства на будь-якому з них. Якщо Ви 
зупинилися на чужій ділянці тобто на тій, яка раніше вже була придбана 
одним з гравців, Вам прийдеться заплатити орендну плату. Сума, яку необ-
хідно буде заплатити вказана на картці володіння ділянкою та може зміню-
ватися в залежності від кількості будівель, збудованих на ній. Причому, 
якщо Ви зупинитесь на чужій ділянці гравця, який володіє всією кольоро-
вою гамою ділянок, як і той, на якому Ви зупинилися, Вам прийдеться 
заплатити подвійну орендну платню, ніж та, яка вказана в картці володіння 
ділянкою. Однак, якщо дана ділянка володарем закладена Банку, він не 
може отримувати з Вас орендну платню. Або ж якщо збудована на даній 
ділянці нерухомість закладена, то власник ділянки може брати з Вас оренд-
ну плату тільки по орендній вартості ділянки, а додаткова орендна плата за 
закладену збудовану на ньому нерухомість не береться.

Підприємства телефонного зв'язку та метрополітен
Якщо Ви зупинилися на одному з таких підприємств. Ви можете купити 

його, якщо воно нікому не належить, заплативши за нього суму вказану на 
полі цього підприємства. Якщо ж дане підприємство вже належить 
будь-кому з гравців, він може від Вас вимагати орендну платню у відповід-
ності з кількістю балів, які випали у Вас на кубиках. Якщо Ви потрапили на ці 
ділянки в результаті розпорядження картки «Шанс» або «Бюджет» яку Ви 
взяли, Ви повинні кинути кубики, щоб визначити скільки Вам прийдеться 
платити. Якщо інший гравець володіє лише одним з цих підприємств, то 
Вам необхідно заплатити суму у відповідності з кількістю, яка випала у Вас 
на кубиках у 4-х кратному розмірі. Якщо ж гравець володіє обома підпри-

ємствами, Вам прийдеться заплатити суму в 10-ти кратному розмірі. Якщо 
Ви не бажаєте придбати це підприємство, то воно одразу повинно бути 
виставлене на аукціон та продано тому гравцеві, який заплатить за нього 
найвищу ціну. Ви також можете взяти участь в аукціоні.

Зупинка на центральній (транспортній) галузі
До центральної галузі відносяться 2 залізничних підприємства, мор-

ський порт та аеропорт. Якщо Ви зупинитеся на такому полі, у Вас буде мож-
ливість купити це підприємство. В іншому випадку Банк виставляє його на 
аукціон. Навіть якщо Ви відмовилися від його купівлі за первісною ціною, 
Ви також можете взяти участь в аукціоні. Якщо у підприємства вже є влас-
ник, то коли Ви зупинитеся на ньому, Вам потрібно заплатити суму, яка 
вказана в Документі права власності. Ця сума залежить від кількості інших 
підприємств центральної галузі, які належать гравцеві-володарю підпри-
ємства, на якому Ви зупинилися та також вказана в документі права влас-
ності.

Картки «Бюджет» та «Шанс»
Якщо Ви зупинилися на такому полі, Вам потрібно взяти вказану картку й 

виконати вказану там інструкцію. В залежності від картки Вам доведеться:
• пересувати Вашу фішку;
• заплатити гроші, наприклад податки;
• отримати гроші;
• виконати будь-яку торгівельну операцію;
• опинитися на полі «В’язниця» , чи звільнитися звідти.

Після того, як Ви виконали вказівку, покладіть картку вниз відповідної 
гірки. Якщо Вам випала картка «Безкоштовно звільнитися із В’язниці», 
можете залишити її у себе до тих пір, доки вона Вам не знадобиться або Ви 
можете продати її іншому гравцеві по визначеній з ним ціні. Якщо Вам 
випала картка «Пересунути фішку» й Ви пройдете крізь поле «Вперед», 
можете отримати у Банку 200 тис. гривень. Якщо ж Вам випаде картка «Від-
правляйтеся у В’язницю» і Ви пройдете крізь поле «Вперед», то 200 тис. Вам 

не виплачується. Зупинившись на полі податків Вам необхідно просто 
сплатити відповідну суму.

Казино
Якщо Ви потрапили на поле «Казино», можете зіграти на гральному авто-

маті. Для цього Вам необхідно зробити будь-яку ставку в Казино й кинути 3 
рази кубик , по 1 разу  за кожен «стовпчик» грального автомату, а потім 
пересунути фішку знизу доверху по стовпчику на стільки символів, скільки 
випало на кубику балів, у випадку співпадання комбінації, що випала, 
гравець отримує з Банку суму виграшу. Якщо гравець програв, ставка зали-
шається в Казино.

В’язниця
В цю установу Ви можете потрапити, якщо:
• Ви зупинитесь на полі «В’язниця»;
• Ви взяли картку «Шанс» або «Бюджет», на якій написано «Направляй-

тесь у В’язницю»;
• у Вас випала на кубиках однакова кількість балів на протязі 3-х ходів 

поспіль. При попаданні в цю установу, Ваш хід припиняється. При 
цьому Ви не можете отримати зарплатню 200 тис. гривень не залеж-
но від того, де Ви знаходилися на гральному полі.

Щоб вийти із поля «В’язниця», Вам необхідно:
• заплатити штраф 50 тис. гривень й продовжити гру, коли до Вас дійде 

черга;
• купити картку «Безкоштовно звільнитися із В’язниці» у одного з 

гравців;
• використати цю картку, якщо вона у Вас вже є;
• залишатися тут, пропускаючи 3 своїх ходи.
Але кожен раз, коли до Вас дійде черга кидати кубики, й якщо на обох 

кубиках в один з таких ходів у Вас випаде однакова кількість балів, Ви 
можете вийти із поля «В’язниця» й пройти таку кількість полів, яка випаде у 
Вас на кубиках. Після того, як Ви пропустили 3 ходи, знаходячись на полі 
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«В’язниця», Ви повинні вийти з неї та сплатити 50 тис. гривень, перед 
тим, ніж Ви пересунете Вашу фішку на таку кількість полів, яка випала у 
Вас на кубиках. Знаходячись на полі «В’язниця», Ви можете отримувати 
орендну платню з Вашої нерухомості, якщо вона не закладена.

Податкова адміністрація
В дану установу Ви можете потрапити внаслідок Вашого чергового 

ходу, але можете й пройти мимо цього поля. Незалежно від цього Вам  
доведеться сплатити додаткові податки за володіння нерухомістю — 50 
тис. гривень. Якщо ж Ви ще не володієте жодною ділянкою, податки Ви 
можете не сплачувати при проходженні цього поля. Якщо ж Ви потра-
пили у Податкову в наслідок свого чергового ходу. Вам доведеться, так 
само і при звільненні із В’язниці, сплатити ще й штраф — 50 тис. 
гривень. При цьому. Ви можете як і в випадку із В’язницею, вирішити 
звільнитися з Податкової адміністрації через кидання кубиків на протя-
зі 3-х ходів або сплатити штраф одразу й вийти з Податкової адміністра-
ції, і якщо в результаті одного з таких ходів у Вас випаде однакова кіль-
кість балів на обох кубиках, Ви зможете звільнитися з Податкової без 
сплати штрафу, а лише сплативши 50 тис. грн. податків на майно, якщо 
воно у Вас вже є.

Будинки
Якщо Ви володієте всіма ділянками одного кольору Ви можете купу-

вати будинки, щоб їх будувати на ділянках. Це збільшить орендну 
платню, яку Вам будуть платити гравці, які будуть зупинятися на Ваших 
ділянках. Вартість будинку вказана на відповідному документі права 
володіння. Забудовувати ділянки можна рівномірно, тобто Ви не 
можете побудувати другий будинок на одній ділянці до тих пір, доки Ви 
не побудуєте по одному будинку на всіх ділянках одного кольору. Далі 
не можна будувати третій будинок, доки не буде як мінімум по 2 будин-
ки на кожній ділянці й так далі. Однак не можна будувати будинок, якщо 
хоча б одна з ділянок однієї кольорової гами закладена.

Готелі
Якщо Ви вже побудували по 4 будинки на кожній ділянці, Ви можете купу-

вати по Готелю для кожної ділянки. Вони придбаються таким же чином як і 
будинки, але кожен Готель вартий 4-х будинків, які повертаються в Банк. 
Якщо в Банку залишилася обмежена кількість будинків, Банк виставляє 
будівлю на аукціон і продає тому гравцеві, який готовий заплатити за нього 
найбільшу ціну. При цьому за початкову ціну він бере ту, яка вказана в доку-
менті на право володіння.

Нестача будівель
Якщо в Банку не залишилося Будинків, Вам доведеться зачекати, доки 

хто-небудь з гравців не поверне йому свої Будинки. Також, якщо Ви продає-
те Готелі, Вам не можна їх замінити Будинками, якщо в Банку немає зайвих 
Будинків. Якщо в Банку залишилася обмежена кількість Будинків й Готелів, а 
2 чи більше гравців бажають купити будівель більше, ніж є у Банка, Банкір 
виставляє будівлі на аукціон для продажу тому з гравців, хто запропонує за 
них найбільшу ціну, при цьому за початкову ціну береться та ціна, яка вказа-
на в документі на право володіння.

Право володіння
Ви можете продавати ділянки, нерухомість будь-якому гравцю, за домов-

леністю з ним. Однак, для цього необхідно продати всі будівлі, які побудова-
ні на цій ділянці. При цьому також, як і при купівлі, продавати будівлі можна 
рівномірно, по одному з кожної ділянки. Будинки та підприємства прода-
ються не гравцям, а Банку, причому за ціною в 2 рази меншої за ту, що вказа-
на в документі на право володіння. При продажу підприємства, Банк випла-
чує Вам половину вартості підприємства плюс половину вартості 4-х будин-
ків, які були віддані в Банк при купівлі підприємства, Всі підприємства однієї 
кольорової гами повинні продаватися одночасно. Однак, якщо Вам потрібні 
гроші, Ви можете знову замінити підприємства будинками. Для цього Вам 
необхідно продати підприємство Банку й отримати в обмін 4 будинки плюс 
половину вартості самого підприємства. Закладену нерухомість також 
можна продавати, однак, не Банку, а іншим гравцям.

Право закладання
Ви маєте право закладати всю нерухомість банку (у випадку, коли Вам 

знадобляться гроші коли їх буде не вистачати). Однак для того, щоб 
закласти ділянку спочатку необхідно продати Банку будівлі зі своєї 
ділянки. Для того, щоб закласти нерухомість Банку, Вам необхідно буде 
заплатити цю суму плюс 10% зверху. Закладена нерухомість все одно 
залишається у Вашій власності й не може бути викуплена іншими грав-
цями, якщо тільки Ви не дасте згоду гравцю, який забажає купити цю 
нерухомість, заплативши Банку відповідну плату плюс 10%. Однак в 
цьому випадку, прикінцевому знятті закладання необхідно буде допла-
тити 10% в Банк. За закладену нерухомість не можна отримати оренду. 
При цьому можна брати за інші ділянки тієї ж кольорової групи. Коли 
жодна ділянка не закладена, власник знову може купувати будинки за 
повною вартістю.

Об'ява про банкрутство
Якщо Ваш борг становить більше, ніж можна отримати по Ваших акти-

вах — Ви банкрут та покидаєте гру. Якщо Ви винні Банку, Банк отримує 
всі Ваші гроші й документи на право власності. Вся Ваша нерухомість 
продається іншим гравцям з аукціону. Якщо у Вас при цьому є картки 
«Безкоштовно звільнитися із В’язниці», Ви їх кладете донизу відповідної 
гірки. Якщо Ви винні іншому гравцеві , Ваша нерухомість продається 
Банку за половинною вартістю, а Ваш кредитор отримує всі гроші, доку-
менти на право власності й картки безкоштовного визволення, якщо 
вони у Вас є. Якщо у Вас є будь-яка закладена нерухомість вона також 
продається кредитору, але він при цьому повинен одразу заплатити 
Банку 10% по ній, а потім вирішувати викуповувати її чи ні.

Примітка. Якщо Ви повинні заплатити суму орендної плати, яка 
більше тієї, що у Вас є, Ви можете заплатити Вашому кредитору части-
ну грошима, а частину незабудованими ділянками, які у Вас є. В цьому 
випадку кредитор може погодитися прийняти нерухомість по ціні, вище 
тієї, що вказана в документі права власності, намагаючись отримати 

ділянку для будівництва, щоб мати перевагу перед гравцями. Гравці не 
мають права давати гроші один одному в борг.

Гроші можуть бути надані лише Банком і лише під заставу нерухомості.

Закінчення гри
Останній гравець, що залишився у грі стає переможцем. Або ж якщо 

гра завершена раніше, то переможцем вважається той, в кого є найбіль-
ша сума грошей й активів на момент завершення гри.



Игрокам предоставляется возможность стать монополистом любой 
отрасли, заработать максимально возможный капитал или, по крайней 
мере, остаться единственным игроком, который не стал банкротом. Пере-
мещаясь по игровому полю, каждый игрок может покупать недвижимость, 
участвовать в аукционе на ее приобретение, строить дома, предприятия 
на приобретенных участках, брать кредиты в банке под залог имеющегося 
имущества. Кроме того, игроки могут брать арендную плату с других участ-
ников игры, останавливающихся на их участках. При этом игрокам придет-
ся платить налоги, штрафы, административные взыскания, иногда оказы-
ваться в тюрьме и освобождаться из нее за определенную плату. Но есть 
также шанс получить отличный выигрыш или потерять кругленькую 
сумму, поиграв в казино.

Количество игроков: от 2-х до 8-ми участников.

Комплектация игры:
Игровое поле — 1 штука;
Игральные фишки — 8 штук;
Игральные кубики — 2 штуки;
Специальные игровые деньги — 1 комплект;
Отели из пластмассы — 12 штук;
Дома из пластмассы — 32 штуки;
Карточки на право собственности — 28 штук;
Карточки «Бюджет» — 16 штук;
Карточки «Шанс» — 16 штук;
Упаковочная коробка — 1 штука.

Правила игры
Подготовка к игре.
Отделите карточки «Шанс», перетасовав, положите их стопочкой на 

соответствующее деление на игровом поле (выделенное пунктиром). 
Отделите карточки «Бюджета» и, перетасовав их, положите аналогичным 
образом на соответствующее выделенное пунктиром деление на игровом 
поле. Все карточки «Шанс» и «Бюджет» должны лежать обратной стороной 
вверх. Каждый игрок выбирает себе игральную фишку и ставит ее на поле 
«ВПЕРЕД». Один из игроков выбирается Банкиром. Банкир может либо 
ограничиваться этой ролью, либо, как и все остальные принимать участие 
в игре. Банкир выдает всем игрокам по 1,5 млн. гривен в следующих купю-
рах:

1 тыс. гривен — 5 купюр;
5 тыс. гривен —1 купюра;
10 тыс. гривен — 2 купюры;
20 тыс. гривен — 1 купюра;
50 тыс. гривен — 1 купюра;
100 тыс. гривен — 4 купюры;
500 тыс. гривен — 2 купюры.

Кроме того, Банкир кладет в кассу Джекпот (на поле, выделенное 
пунктиром) 200 тыс. гривен.

Примечание. Каждая купюра обозначает тысячи. Например, купюру в 
500 следует считать как 500 тыс. гривен. 

В собственности Банка находятся все Дома, Предприятия, карточки 
права собственности до тех пор, пока они не будут приобретены игроками 
в ходе игры. В обязанности Банкира входит выдавать игрокам зарплаты, 
премии, давать ссуду под залог недвижимости, а так же собирать все 
налоги, штрафы, возвращение ссуд и процентов по ним. При проведении 
аукциона по продаже любой недвижимости Банкир выступает также 

аукционистом. Банк не может быть банкротом, поэтому по требова-
нию игроков может выдавать столько денег, сколько им может потре-
боваться даже в виде долговых обязательств написанных на обычной 
бумаге. Для того чтобы начать игру, необходимо разыграть право 
первого хода. Для этого все игроки бросают кубик, начинает игру тот, 
у кого на кубике выпадет большее число очков.

Ход игры
Итак, бросайте кубики и начинайте двигаться с поля «ВПЕРЕД» по 

часовой стрелке. Поле, на котором Вы остановитесь, укажет, что Вам 
надо делать. В ходе игры Вы можете оказаться на полях, которые 
предложат Вам:

• приобретать участки для строительства или другую недвижи-
мость;

• платить арендную плату, если Вы окажетесь на чужом (уже 
выкупленном кем-то из игроков) участке;

• платить налоги;
• вытаскивать карточки «Бюджет» или «Шанс» и следовать их 

инструкции;
• побывать в «Тюрьме»;
• сыграть в «Казино»;
• получить зарплату в размере 200 тыс. гривен.

Если Вы бросили кубики, и у Вас выпало одинаковое число очков на 
обоих кубиках, у Вас есть возможность еще одного внеочередного 
хода. Однако, если подобное повторится 3 раза подряд, Вам придется 
отправиться на поле «Тюрьма». При прохождении полного круга (когда 
Вы проходите через поле «ВПЕРЕД» или останавливаетесь на нем) Банк 
выплачивает Вам зарплату 200 тыс. гривен. Кроме того, у Вас есть шанс 
получить эту сумму дважды за один ход, если, например Вы оказались 
на поле «Бюджет» или «Шанс» сразу после поля «ВПЕРЕД» и вытащили 
карточку, на которой написано «Переходите на поле «ВПЕРЕД».

Приобретение недвижимости
При остановке на Участке, на который ни у кого из игроков еще нет права 

владения, Вы можете первым купить его. Для этого Вам просто необходимо 
внести сумму за этот Участок Банку. (Стоимостная цена Участка указана на 
поле этого Участка и на Карточке владения данным Участком). В обмен 
Банкир выдает Вам карточку владения данным Участком. Если же Вы не 
хотите или не можете его приобрести, Участок выставляется на аукцион. 
Участок в результате должен быть продан тому из игроков, кто сможет 
заплатить за него наибольшую цену, начиная с любой цены, которую готов 
заплатить один из играющих. Независимо от того, что Вы отказались от 
покупки данного Участка сразу. Вы тоже можете принять участие в аукцио-
не. Владение Участками, а в дальнейшем и построенными домами и пред-
приятиями на них дает Вам возможность взимать арендную плату с любых 
арендаторов, которые остановились в ходе игры на Вашей собственности. 
Цена, которую будут должны уплатить Вам арендаторы, указана на каждой 
карточке владения данным участком, и она различна в зависимости от того, 
какой это Участок и сколько Домов на нем построено. Очень выгодно 
владеть Участками одной цветовой гаммы, т. е. владеть монополией. Если 
Вы владеете Участками всей цветовой группы, Вам можно строить дома, а 
далее и Предприятия на любом из них. Если Вы остановитесь на чужом 
Участке, который был раньше приобретен одним из игроков, Вам придется 
заплатить аренду. Сумма, подлежащая уплате, указана в карточке владения 
данным участком и может меняться в зависимости от количества зданий, 
построенных на нем. Причем, если Вы остановились на чужом участке 
игрока, владеющего всей цветовой гаммой участков, как и тот, на котором 
Вы остановились, Вам придется уплатить двойную арендную плату, указан-
ную в карточке владения участком. Однако, если данный участок владель-
цем заложен в банк, он не может взымать с Вас арендную плату. Или же если 
построенная на данном участке недвижимость заложена, то владелец 
участка может потребовать с Вас аренду только по арендной цене участка, 
а дополнительная арендная плата за заложенную построенную на нем 
недвижимость не взымается.

Предприятия телефонной связи и метрополитен
Если Вы остановитесь на одном из этих предприятий. Вы можете купить 

его, если оно никому еще не принадлежит, заплатив за него банку сумму, 
указанную на поле этого предприятия. Если же данное предприятие уже 
принадлежит кому-либо из игроков, он может от Вас потребовать аренд-
ную плату в соответствии с количеством очков, которое выпало у Вас на 
кубиках. Если Вы попали на эти поля в результате указаний на взятой Вами 
карточке «Шанс» или «Бюджет», Вы должны бросить кубики, чтобы опре-
делить сколько Вам придется платить. Если другой игрок владеет только 
одним из этих предприятий, то Вам необходимо заплатить сумму в соот-
ветствии с выпавшим количеством очков на кубиках в четырехкратном 
размере. Если же игрок владеет обоими предприятиями, то Вам придется 
заплатить сумму в 10-кратном размере. Если Вы не желаете приобрести 
это предприятие, то оно немедленно должно быть выставлено на аукцион 
и продано тому игроку, который заплатит за него наивысшую цену. Вы 
также можете принять участие в аукционе.

Остановка на центральной (транспортной) отрасли
К центральной отрасли относятся два железнодорожных предприятия, 

морской порт и аэропорт. Если Вы остановитесь на таком поле, у Вас будет 
возможность купить это Предприятие. В противном случае Банк выставля-
ет его на аукцион; даже хотя Вы отказались от его покупки по первоначаль-
ной цене. Вы тоже можете принять участие в аукционе. Если у Предпри-
ятия уже есть хозяин, когда Вы окажетесь на нем. Вам нужно будет запла-
тить сумму, указанную в Документе на право собственности. Сумма, подле-
жащая уплате, зависит от количества других Предприятий центральной 
отрасли, принадлежащих игроку-владельцу предприятия, на котором Вы 
остановились и указана также в Документе права собственности.

Карточки «Бюджет» и «Шанс»
Если Вы остановились на таком поле. Вам нужно взять указанную 

карточку и выполнить указанную там инструкцию. В зависимости от 
карточки Вам придется:

• передвинуть Вашу фишку;
• заплатить деньги, например налоги;
• получить деньги;
• отправиться на поле «Тюрьма», налоговую или освободиться оттуда;
• выполнить какую-либо из торговых операций.

После того, как Вы выполнили указание, положите карточку обратно 
вниз соответствующей стопки. Если Вам выпала карточка «Бесплатно осво-
бодиться из Тюрьмы», можете ее оставить себе до тех пор, пока она Вам не 
понадобиться или же Вы можете продать ее другому игроку по согласо-
ванной с ним цене. Если Вам выпала карточка «Передвинуть фишку» и Вы 
пройдете через поле «ВПЕРЕД», можете получить у банка 200 тыс. гривен. 
Если же Вам выпадет карточка «Отправляйтесь в тюрьму» и Вы пройдете 
через поле «ВПЕРЕД», то 200 тыс. гривен Вам не полагается. Остановив-
шись на поле налогов, Вам придется просто уплатить сумму, указанную на 
данном поле.

Казино
Если Вы попали на поле «КАЗИНО», Вам предстоит сыграть на игровом 

автомате. Для этого Вам необходимо сделать любую ставку в Казино и 
бросить 3 раза кубик, по одному разу за каждый «столбик» игрового авто-
мата, а затем передвинуть фишку снизу вверх по «столбику» на столько 
символов, сколько очков выпало на кубике. В случае совпадения выпав-
шей на игровом автомате выигрышной комбинации, игрок получает из 
Банка сумму выигрыша. Если игрок проиграл, ставка остается в Казино.

Тюрьма
В данное заведение Вы можете попасть, если:
• Вы остановитесь на этом поле;
• Вы взяли карточку «Шанс» или «Бюджет», на которой написано 

«Отправляйтесь в Тюрьму»;
• у Вас выпало на кубиках одинаковое число очков в течение 3-х 

ходов подряд.

При попадании на поле «Тюрьма»,  Ваш ход приостанавливается.
При этом Вы не можете получить зарплату 200 тыс. гривен 
независимо от того, где Вы находились на игровом поле. 
Чтобы выйти из поля «Тюрьма», Вам необходимо на выбор:

• заплатить штраф в размере 50 тыс. гривен и продолжить игру, 
когда до Вас дойдет очередь;

• использовать карточку «Бесплатно освободиться из Тюрьмы», 
если она у Вас имеется;

• купить карточку «Бесплатно освободиться из Тюрьмы» у дру-
гого игрока, по согласованной цене и использовать ее для 
того, чтобы выйти из поля «Тюрьма»;

• оставаться на поле «Тюрьма», пропуская три своих очередных 
хода, но каждый раз, когда до Вас доходит очередь, бросать 
кубики, и если на обоих кубиках в один из таких ходов у Вас 
выпадет одинаковое число очков на каждом кубике. В этом 
случае, Вы можете бесплатно выйти из поля «Тюрьма» и 
пройти такое количество полей, которое выпадет на кубиках.

После того, как Вы пропустили 3 хода, находясь на поле  «Тюрьма», 
Вы должны выйти из нее и уплатить 50 тыс. гривен, прежде, чем Вы 
сможете передвинуть Вашу фишку на такое число полей, которое 
выпало на кубиках. Находясь на поле «Тюрьма», Вы можете получать 
аренду с Вашей недвижимости, если она не заложена.

Налоговая администрация
Вы можете проходить это поле мимо, либо же попасть сюда в 

результате очередного хода. Но независимо от того, проходите ли 
Вы это поле мимо или остановились на нем, Вам придется заплатить 
налог со всей своей недвижимости — дополнительные 50 тыс. 
гривен. Если же Вы еще не владеете какой-либо недвижимостью, 
дополнительный налог Вами не уплачивается. Вы так же можете 
сразу освободиться из Налоговой администрации, выбросив оди-
наковое число очков на Ваших кубиках, во время очередного хода.

Дома
Если у Вас есть все участки одного цвета, Вы можете покупать 

дома, чтобы их строить на участках. Это увеличит арендную плату, 
которую Вам будут платить игроки, останавливающиеся на Ваших 
участках. Стоимость дома показана на соответствующем документе 
на право собственности. Застраивать участки нужно равномерно, 
т.е. Вы не можете построить второй дом на одном участке до тех 
пор, пока Вы не построите по одному дому на всех участках одного 
цвета. Далее, нельзя строить третий дом, пока не будет как мини-
мум по два дома на каждом участке и так далее. Однако нельзя 
строить дом, если хотя бы один из участков данной цветовой гаммы 
заложен.

Отели
Если Вы уже построили по 4 дома на каждом участке, Вы можете 

купить по Отелю для каждого Участка. Они приобретаются так же, 
как и дома, но каждый Отель стоит 4-х домов, которые возвращают-
ся в банк. Если в банке осталось ограниченное число домов. Банк 
выставляет здание на аукцион и продает тому игроку, который 
готов за него заплатить наибольшую цену. При этом за начальную 
цену он берет ту, которая указана в документе на право собствен-
ности.

Нехватка зданий
Если в Банке не осталось Домов, Вам придется подождать пока 

кто-либо, из других игроков не вернет ему свои Дома. Точно так же, 
если Вы продаете Отели, Вы не можете заменить их Домами, если в 
Банке нет лишних Домов. Если в Банке осталось ограниченное 
число Домов или Отелей, и два или более игроков хотят купить 
больше зданий, чем есть у Банка, Банкир выставляет здания на 
аукцион для продажи тому из игроков, кто предложит за них наи-
большую цену, при этом за начальную цену он берет ту, которая 
указана на соответствующем «Документе на право собственности» .
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Право собственности
Вы можете продавать участки, недвижимость любому игроку, заключив 

с ним частную сделку. Однако, для этого необходимо продать все здания, 
стоящие на данном участке. При этом так же, как и при покупке, продавать 
здания можно равномерно по одному с каждого участка. Дома и Пред-
приятия продаются не игрокам, а Банку, причем по цене в два раза 
меньше той, что указана в документе права собственности. При продаже 
Предприятия Банк платит Вам половину их стоимости плюс половину 
стоимости 4-х домов, которые были отданы в Банк при покупке Предпри-
ятия. Все предприятия одной цветовой группы должны продаваться 
одновременно.

Однако если Вам нужны деньги, Вы можете снова заменить Предпри-
ятия Домами. Для этого Вам нужно продать Предприятие Банку и полу-
чить взамен четыре дома плюс половину стоимости самого Предприятия. 
Заложенную недвижимость также можно продать, но не Банку, а другим 
игрокам.

Право залога
Вы имеете право закладывать свою недвижимость Банку (в случае 

когда Вам будут особенно необходимы средства, когда их не будет 
хватать). Однако для того, чтобы заложить участок, сначала нужно про-
дать здания Банку со своего участка. Для того, чтобы заложить недвижи-
мость, переверните документ на право собственности на нее «лицом» 
вниз и получите в Банке сумму залога, указанную на обратной стороне 
карточки. Если Вы потом захотите погасить Ваш долг перед Банком, Вам 
нужно будет заплатить эту сумму плюс 10% сверху. Заложенная недвижи-
мость все равно остается Вашей собственностью и не может быть выку-
плена другими игроками, если только Вы не согласовали данный вопрос с 
игроком, желающим купить эту недвижимость, внеся в Банк соответству-
ющую плату плюс 10%. Однако в этом случае при окончательном снятии 
залога необходимо будет доплатить дополнительно 10% в Банк. За зало-
женную недвижимость нельзя брать арендную плату. Но при этом можно 
брать за другие участки той же цветовой группы. Когда ни один из участ-

ков не заложен, владелец может вновь покупать дома по полной цене.

Объявление о банкротстве
Если Вы задолжали денег больше, чем можете получить по Вашим акти-

вам, Вы объявляетесь банкротом и выбываете из игры. Если Вы должны 
Банку, Банк получает все Ваши деньги и документы на право собственно-
сти, и вся Ваша недвижимость продается другим игрокам с аукциона. Если 
у Вас при этом есть карточки «Бесплатно освободиться из Тюрьмы», Вы их 
откладываете вниз соответствующей стопки. Если Вы должны другому 
игроку, Ваша недвижимость продается Банку по половинной стоимости, а 
Ваш кредитор получает все деньги, документы на право собственности и 
карточки бесплатного освобождения, если они у Вас есть. Если у Вас есть 
какая-либо заложенная недвижимость, она также передается игроку-кре-
дитору, но он при этом должен немедленно уплатить Банку 10% за нее, а 
потом решать — выкупать ее или нет.

Примечание. Если Вы должны заплатить сумму арендной платы 
больше той, чем у Вас есть, Вы можете заплатить Вашему кредитору 
часть деньгами, а часть — не застроенным участком, который у Вас 
имеется. В этом случае кредитор может согласиться принять недвижи-
мость по цене, выше той, что указана в документе на право собственно-
сти, стремясь получить участок для строительства, чтобы иметь 
преимущество над другими игроками. Игроки не имеют права давать 
деньги друг другу в долг. Деньги могут быть даны только Банком и только 
под залог недвижимости.

Окончание игры
Последний оставшийся в игре участник становится победителем. Либо 

же, если игра окончена раньше (по согласованию сторон), то победителем 
становится игрок, который имеет наибольшую сумму денег и активов на 
момент окончания игры.

Гравцям надається можливість стати монополістом будь-якої 
галузі, заробити максимально можливий капітал, зрештою, залиши-
тися єдиним гравцем, який не став банкротом. Переміщуючись по 
гральному полю, кожен гравець може купувати нерухомість, брати 
участь в аукціоні на її придбання, будувати будинки, підприємства на 
придбаних ділянках, брати кредити в банку під заставу майна. Крім 
того, гравці можуть брати орендну платню з інших учасників гри, які 
зупиняються на їх ділянках. При цьому гравцям необхідно буде 
сплачувати податки, штрафи, адміністративні стягнення, іноді бувати 
у в’язниці й звільнятися з неї за окрему платню. Але є також шанс 
отримати добрий виграш або втратити кругленьку суму, погравши в 
казино.

Кількість учасників: від 2-х до 8-ми гравців.

Комплектація гри:
• Гральне поле — 1 штука
• Гральні фішки — 8 штук
• Гральні кубики — 2 штуки
• Спеціальні гральні гроші — 1 комплект
• Готелі з пластмаси — 12 штук
• Будинки з пластмаси — 32 штуки
• Картки на право власності — 28 штук
• Картки «Бюджет» — 16 штук
• Картки «Шанс» — 16 штук

Правила гри
Відокремте картки «Шанс» і, перетасувавши їх, покладіть гіркою на 

відповідне місце на гральному полі (відокремлене пунктиром). 
Відокремте картки «Бюджет», перетасувавши їх, покладіть аналогіч-
ним способом на відокремлене пунктиром відповідне місце на граль-
ному полі. Всі картки «Шанс» та «Бюджет» повинні лежати зворотною 

стороною доверху. Кожен гравець обирає собі гральну фішку та 
ставить її на полі "ВПЕРЕД". Один з учасників обирається Банкіром. 
Банкір може чи обмежитися цією роллю, чи, як і інші учасники, брати 
участь у грі. Банкір видає всім гравцям по 1,5 млн. гривень в наступних 
купюрах:

• 1 тис. гривень — 5 купюр;
• 5 тис. гривень -1 купюра;
• 10 тис. гривень — 2 купюри;
• 20 тис. гривень -1 купюра;
• 50 тис. гривень -1 купюра;
• 100 тис. гривень — 4 купюри;
• 500тис. гривень — 2 купюри.

Крім того, Банкір кладе в касу Джекпот (на поле, відокремлене пунк-
тиром) 200 тис. гривень.

Примітка. Кожна купюра означає тисячі. Наприклад, купюру в 500 
грн. слід вважати як 500 тисяч гривень.

У власності Банка знаходяться всі Будинки, Підприємства та картки 
права власності до тих пір, доки вони не будуть придбані гравцями в 
процесі гри.

До обов'язків Банкіра входить видавати гравцям зарплатню, премії, 
давати позику під заставу нерухомості, а також збирати всі податки, 
штрафи, повернення суд та відсотків по них. При проведенні аукціону 
з продажу будь-якої нерухомості Банкір виступає також аукціоністом. 
Банк не може бути банкротом, тому за потребою учасників гри може 
видавати стільки грошей, скільки вони можуть вимагати навіть у 
вигляді боргових зобов'язань, написаних на звичайному папері. Для 
того щоб розпочати гру, необхідно розіграти право першого ходу. Для 
цього всі гравці кидають кубик. Починає  гру той, у кого на кубику 
випадає більша кількість балів.

Хід гри
Отже, кидайте кубик й починайте рухатися з поля «Вперед» за годинни-

ковою стрілкою. Поле, на якому Ви зупинилися вкаже, що Вам необхідно 
робити. В процесі гри Ви можете опинитися на полях, які запропонують 
Вам:

• придбати ділянки для будівництва або іншу нерухомість;
• платити орендну платню, якщо Ви опинилися на чужій ділянці (вже 

викупленій кимось із гравців);
• платити податки;
• брати картки «Бюджет» або «Шанс» й слідкувати їх інструкції;
• побувати у «В’язниці»;
• зіграти в «Казино»;
• отримати зарплатню в розмірі 200 тис. гривень.

Якщо Ви кинули кубики і у Вас вийшла однакова кількість балів на обох 
кубиках, у Вас є можливість ще одного позачергового ходу. Однак, якщо 
подібне повториться 3 рази підряд, Вам прийдеться відправитися на поле 
«В’язниця». При проходженні повного кола (коли проходите крізь поле 
"Вперед" або зупиняєтесь на ньому), Банк виплачує Вам зарплатню 200 тис. 
гривень. Крім того, у Вас є шанс отримати цю суму двічі за один хід, коли, 
наприклад, Ви зупинилися на полі «Бюджет» або «Шанс» одразу після поля 
«Вперед» й витягнули картку, на якій написано «Перейдіть на поле 
«Вперед».

Придбання нерухомості
При зупинці на ділянці, на якій ні в кого з гравців ще немає права воло-

діння, Ви можете першим придбати його. Для цього Вам необхідно внести 
визначену суму за цю ділянку до Банку. В обмін Банкір видає Вам картку 
володіння наданої ділянки. Якщо ж Ви не бажаєте або не можете її придба-
ти, ділянка виставляється на аукціон. Ділянка в результаті повинна бути 
продана тому з гравців, хто зможе заплатити за неї найбільшу ціну, почина-
ючи з будь-якої ціни, яку готовий заплатити один з гравців. 

Не залежно від того, що Ви відмовились від купівлі даної ділянки одразу, 

Ви також можете брати участь в аукціоні. Володіння ділянками, а в подаль-
шому й побудованими будинками і підприємствами на них, дає можливість 
брати орендну платню з будь-яких орендаторів, які зупинилися в процесі 
гри на Вашій власності. Ціна, яку повинні будуть заплатити Вам орендатори 
вказана на кожній картці володіння даною ділянкою й вона різниться в 
залежності від того, яка це ділянка і скільки будівель на ній збудовано. Дуже 
вигідно володіти ділянками однієї кольорової гами, тобто володіти моно-
полією. Якщо Ви володієте ділянками всієї кольорової гами, Вам можна 
будувати будинки, а потім й підприємства на будь-якому з них. Якщо Ви 
зупинилися на чужій ділянці тобто на тій, яка раніше вже була придбана 
одним з гравців, Вам прийдеться заплатити орендну плату. Сума, яку необ-
хідно буде заплатити вказана на картці володіння ділянкою та може зміню-
ватися в залежності від кількості будівель, збудованих на ній. Причому, 
якщо Ви зупинитесь на чужій ділянці гравця, який володіє всією кольоро-
вою гамою ділянок, як і той, на якому Ви зупинилися, Вам прийдеться 
заплатити подвійну орендну платню, ніж та, яка вказана в картці володіння 
ділянкою. Однак, якщо дана ділянка володарем закладена Банку, він не 
може отримувати з Вас орендну платню. Або ж якщо збудована на даній 
ділянці нерухомість закладена, то власник ділянки може брати з Вас оренд-
ну плату тільки по орендній вартості ділянки, а додаткова орендна плата за 
закладену збудовану на ньому нерухомість не береться.

Підприємства телефонного зв'язку та метрополітен
Якщо Ви зупинилися на одному з таких підприємств. Ви можете купити 

його, якщо воно нікому не належить, заплативши за нього суму вказану на 
полі цього підприємства. Якщо ж дане підприємство вже належить 
будь-кому з гравців, він може від Вас вимагати орендну платню у відповід-
ності з кількістю балів, які випали у Вас на кубиках. Якщо Ви потрапили на ці 
ділянки в результаті розпорядження картки «Шанс» або «Бюджет» яку Ви 
взяли, Ви повинні кинути кубики, щоб визначити скільки Вам прийдеться 
платити. Якщо інший гравець володіє лише одним з цих підприємств, то 
Вам необхідно заплатити суму у відповідності з кількістю, яка випала у Вас 
на кубиках у 4-х кратному розмірі. Якщо ж гравець володіє обома підпри-

ємствами, Вам прийдеться заплатити суму в 10-ти кратному розмірі. Якщо 
Ви не бажаєте придбати це підприємство, то воно одразу повинно бути 
виставлене на аукціон та продано тому гравцеві, який заплатить за нього 
найвищу ціну. Ви також можете взяти участь в аукціоні.

Зупинка на центральній (транспортній) галузі
До центральної галузі відносяться 2 залізничних підприємства, мор-

ський порт та аеропорт. Якщо Ви зупинитеся на такому полі, у Вас буде мож-
ливість купити це підприємство. В іншому випадку Банк виставляє його на 
аукціон. Навіть якщо Ви відмовилися від його купівлі за первісною ціною, 
Ви також можете взяти участь в аукціоні. Якщо у підприємства вже є влас-
ник, то коли Ви зупинитеся на ньому, Вам потрібно заплатити суму, яка 
вказана в Документі права власності. Ця сума залежить від кількості інших 
підприємств центральної галузі, які належать гравцеві-володарю підпри-
ємства, на якому Ви зупинилися та також вказана в документі права влас-
ності.

Картки «Бюджет» та «Шанс»
Якщо Ви зупинилися на такому полі, Вам потрібно взяти вказану картку й 

виконати вказану там інструкцію. В залежності від картки Вам доведеться:
• пересувати Вашу фішку;
• заплатити гроші, наприклад податки;
• отримати гроші;
• виконати будь-яку торгівельну операцію;
• опинитися на полі «В’язниця» , чи звільнитися звідти.

Після того, як Ви виконали вказівку, покладіть картку вниз відповідної 
гірки. Якщо Вам випала картка «Безкоштовно звільнитися із В’язниці», 
можете залишити її у себе до тих пір, доки вона Вам не знадобиться або Ви 
можете продати її іншому гравцеві по визначеній з ним ціні. Якщо Вам 
випала картка «Пересунути фішку» й Ви пройдете крізь поле «Вперед», 
можете отримати у Банку 200 тис. гривень. Якщо ж Вам випаде картка «Від-
правляйтеся у В’язницю» і Ви пройдете крізь поле «Вперед», то 200 тис. Вам 

не виплачується. Зупинившись на полі податків Вам необхідно просто 
сплатити відповідну суму.

Казино
Якщо Ви потрапили на поле «Казино», можете зіграти на гральному авто-

маті. Для цього Вам необхідно зробити будь-яку ставку в Казино й кинути 3 
рази кубик , по 1 разу  за кожен «стовпчик» грального автомату, а потім 
пересунути фішку знизу доверху по стовпчику на стільки символів, скільки 
випало на кубику балів, у випадку співпадання комбінації, що випала, 
гравець отримує з Банку суму виграшу. Якщо гравець програв, ставка зали-
шається в Казино.

В’язниця
В цю установу Ви можете потрапити, якщо:
• Ви зупинитесь на полі «В’язниця»;
• Ви взяли картку «Шанс» або «Бюджет», на якій написано «Направляй-

тесь у В’язницю»;
• у Вас випала на кубиках однакова кількість балів на протязі 3-х ходів 

поспіль. При попаданні в цю установу, Ваш хід припиняється. При 
цьому Ви не можете отримати зарплатню 200 тис. гривень не залеж-
но від того, де Ви знаходилися на гральному полі.

Щоб вийти із поля «В’язниця», Вам необхідно:
• заплатити штраф 50 тис. гривень й продовжити гру, коли до Вас дійде 

черга;
• купити картку «Безкоштовно звільнитися із В’язниці» у одного з 

гравців;
• використати цю картку, якщо вона у Вас вже є;
• залишатися тут, пропускаючи 3 своїх ходи.
Але кожен раз, коли до Вас дійде черга кидати кубики, й якщо на обох 

кубиках в один з таких ходів у Вас випаде однакова кількість балів, Ви 
можете вийти із поля «В’язниця» й пройти таку кількість полів, яка випаде у 
Вас на кубиках. Після того, як Ви пропустили 3 ходи, знаходячись на полі 

«В’язниця», Ви повинні вийти з неї та сплатити 50 тис. гривень, перед 
тим, ніж Ви пересунете Вашу фішку на таку кількість полів, яка випала у 
Вас на кубиках. Знаходячись на полі «В’язниця», Ви можете отримувати 
орендну платню з Вашої нерухомості, якщо вона не закладена.

Податкова адміністрація
В дану установу Ви можете потрапити внаслідок Вашого чергового 

ходу, але можете й пройти мимо цього поля. Незалежно від цього Вам  
доведеться сплатити додаткові податки за володіння нерухомістю — 50 
тис. гривень. Якщо ж Ви ще не володієте жодною ділянкою, податки Ви 
можете не сплачувати при проходженні цього поля. Якщо ж Ви потра-
пили у Податкову в наслідок свого чергового ходу. Вам доведеться, так 
само і при звільненні із В’язниці, сплатити ще й штраф — 50 тис. 
гривень. При цьому. Ви можете як і в випадку із В’язницею, вирішити 
звільнитися з Податкової адміністрації через кидання кубиків на протя-
зі 3-х ходів або сплатити штраф одразу й вийти з Податкової адміністра-
ції, і якщо в результаті одного з таких ходів у Вас випаде однакова кіль-
кість балів на обох кубиках, Ви зможете звільнитися з Податкової без 
сплати штрафу, а лише сплативши 50 тис. грн. податків на майно, якщо 
воно у Вас вже є.

Будинки
Якщо Ви володієте всіма ділянками одного кольору Ви можете купу-

вати будинки, щоб їх будувати на ділянках. Це збільшить орендну 
платню, яку Вам будуть платити гравці, які будуть зупинятися на Ваших 
ділянках. Вартість будинку вказана на відповідному документі права 
володіння. Забудовувати ділянки можна рівномірно, тобто Ви не 
можете побудувати другий будинок на одній ділянці до тих пір, доки Ви 
не побудуєте по одному будинку на всіх ділянках одного кольору. Далі 
не можна будувати третій будинок, доки не буде як мінімум по 2 будин-
ки на кожній ділянці й так далі. Однак не можна будувати будинок, якщо 
хоча б одна з ділянок однієї кольорової гами закладена.

Готелі
Якщо Ви вже побудували по 4 будинки на кожній ділянці, Ви можете купу-

вати по Готелю для кожної ділянки. Вони придбаються таким же чином як і 
будинки, але кожен Готель вартий 4-х будинків, які повертаються в Банк. 
Якщо в Банку залишилася обмежена кількість будинків, Банк виставляє 
будівлю на аукціон і продає тому гравцеві, який готовий заплатити за нього 
найбільшу ціну. При цьому за початкову ціну він бере ту, яка вказана в доку-
менті на право володіння.

Нестача будівель
Якщо в Банку не залишилося Будинків, Вам доведеться зачекати, доки 

хто-небудь з гравців не поверне йому свої Будинки. Також, якщо Ви продає-
те Готелі, Вам не можна їх замінити Будинками, якщо в Банку немає зайвих 
Будинків. Якщо в Банку залишилася обмежена кількість Будинків й Готелів, а 
2 чи більше гравців бажають купити будівель більше, ніж є у Банка, Банкір 
виставляє будівлі на аукціон для продажу тому з гравців, хто запропонує за 
них найбільшу ціну, при цьому за початкову ціну береться та ціна, яка вказа-
на в документі на право володіння.

Право володіння
Ви можете продавати ділянки, нерухомість будь-якому гравцю, за домов-

леністю з ним. Однак, для цього необхідно продати всі будівлі, які побудова-
ні на цій ділянці. При цьому також, як і при купівлі, продавати будівлі можна 
рівномірно, по одному з кожної ділянки. Будинки та підприємства прода-
ються не гравцям, а Банку, причому за ціною в 2 рази меншої за ту, що вказа-
на в документі на право володіння. При продажу підприємства, Банк випла-
чує Вам половину вартості підприємства плюс половину вартості 4-х будин-
ків, які були віддані в Банк при купівлі підприємства, Всі підприємства однієї 
кольорової гами повинні продаватися одночасно. Однак, якщо Вам потрібні 
гроші, Ви можете знову замінити підприємства будинками. Для цього Вам 
необхідно продати підприємство Банку й отримати в обмін 4 будинки плюс 
половину вартості самого підприємства. Закладену нерухомість також 
можна продавати, однак, не Банку, а іншим гравцям.

Право закладання
Ви маєте право закладати всю нерухомість банку (у випадку, коли Вам 

знадобляться гроші коли їх буде не вистачати). Однак для того, щоб 
закласти ділянку спочатку необхідно продати Банку будівлі зі своєї 
ділянки. Для того, щоб закласти нерухомість Банку, Вам необхідно буде 
заплатити цю суму плюс 10% зверху. Закладена нерухомість все одно 
залишається у Вашій власності й не може бути викуплена іншими грав-
цями, якщо тільки Ви не дасте згоду гравцю, який забажає купити цю 
нерухомість, заплативши Банку відповідну плату плюс 10%. Однак в 
цьому випадку, прикінцевому знятті закладання необхідно буде допла-
тити 10% в Банк. За закладену нерухомість не можна отримати оренду. 
При цьому можна брати за інші ділянки тієї ж кольорової групи. Коли 
жодна ділянка не закладена, власник знову може купувати будинки за 
повною вартістю.

Об'ява про банкрутство
Якщо Ваш борг становить більше, ніж можна отримати по Ваших акти-

вах — Ви банкрут та покидаєте гру. Якщо Ви винні Банку, Банк отримує 
всі Ваші гроші й документи на право власності. Вся Ваша нерухомість 
продається іншим гравцям з аукціону. Якщо у Вас при цьому є картки 
«Безкоштовно звільнитися із В’язниці», Ви їх кладете донизу відповідної 
гірки. Якщо Ви винні іншому гравцеві , Ваша нерухомість продається 
Банку за половинною вартістю, а Ваш кредитор отримує всі гроші, доку-
менти на право власності й картки безкоштовного визволення, якщо 
вони у Вас є. Якщо у Вас є будь-яка закладена нерухомість вона також 
продається кредитору, але він при цьому повинен одразу заплатити 
Банку 10% по ній, а потім вирішувати викуповувати її чи ні.

Примітка. Якщо Ви повинні заплатити суму орендної плати, яка 
більше тієї, що у Вас є, Ви можете заплатити Вашому кредитору части-
ну грошима, а частину незабудованими ділянками, які у Вас є. В цьому 
випадку кредитор може погодитися прийняти нерухомість по ціні, вище 
тієї, що вказана в документі права власності, намагаючись отримати 

ділянку для будівництва, щоб мати перевагу перед гравцями. Гравці не 
мають права давати гроші один одному в борг.

Гроші можуть бути надані лише Банком і лише під заставу нерухомості.

Закінчення гри
Останній гравець, що залишився у грі стає переможцем. Або ж якщо 

гра завершена раніше, то переможцем вважається той, в кого є найбіль-
ша сума грошей й активів на момент завершення гри.



Игрокам предоставляется возможность стать монополистом любой 
отрасли, заработать максимально возможный капитал или, по крайней 
мере, остаться единственным игроком, который не стал банкротом. Пере-
мещаясь по игровому полю, каждый игрок может покупать недвижимость, 
участвовать в аукционе на ее приобретение, строить дома, предприятия 
на приобретенных участках, брать кредиты в банке под залог имеющегося 
имущества. Кроме того, игроки могут брать арендную плату с других участ-
ников игры, останавливающихся на их участках. При этом игрокам придет-
ся платить налоги, штрафы, административные взыскания, иногда оказы-
ваться в тюрьме и освобождаться из нее за определенную плату. Но есть 
также шанс получить отличный выигрыш или потерять кругленькую 
сумму, поиграв в казино.

Количество игроков: от 2-х до 8-ми участников.

Комплектация игры:
Игровое поле — 1 штука;
Игральные фишки — 8 штук;
Игральные кубики — 2 штуки;
Специальные игровые деньги — 1 комплект;
Отели из пластмассы — 12 штук;
Дома из пластмассы — 32 штуки;
Карточки на право собственности — 28 штук;
Карточки «Бюджет» — 16 штук;
Карточки «Шанс» — 16 штук;
Упаковочная коробка — 1 штука.

Правила игры
Подготовка к игре.
Отделите карточки «Шанс», перетасовав, положите их стопочкой на 

соответствующее деление на игровом поле (выделенное пунктиром). 
Отделите карточки «Бюджета» и, перетасовав их, положите аналогичным 
образом на соответствующее выделенное пунктиром деление на игровом 
поле. Все карточки «Шанс» и «Бюджет» должны лежать обратной стороной 
вверх. Каждый игрок выбирает себе игральную фишку и ставит ее на поле 
«ВПЕРЕД». Один из игроков выбирается Банкиром. Банкир может либо 
ограничиваться этой ролью, либо, как и все остальные принимать участие 
в игре. Банкир выдает всем игрокам по 1,5 млн. гривен в следующих купю-
рах:

1 тыс. гривен — 5 купюр;
5 тыс. гривен —1 купюра;
10 тыс. гривен — 2 купюры;
20 тыс. гривен — 1 купюра;
50 тыс. гривен — 1 купюра;
100 тыс. гривен — 4 купюры;
500 тыс. гривен — 2 купюры.

Кроме того, Банкир кладет в кассу Джекпот (на поле, выделенное 
пунктиром) 200 тыс. гривен.

Примечание. Каждая купюра обозначает тысячи. Например, купюру в 
500 следует считать как 500 тыс. гривен. 

В собственности Банка находятся все Дома, Предприятия, карточки 
права собственности до тех пор, пока они не будут приобретены игроками 
в ходе игры. В обязанности Банкира входит выдавать игрокам зарплаты, 
премии, давать ссуду под залог недвижимости, а так же собирать все 
налоги, штрафы, возвращение ссуд и процентов по ним. При проведении 
аукциона по продаже любой недвижимости Банкир выступает также 

аукционистом. Банк не может быть банкротом, поэтому по требова-
нию игроков может выдавать столько денег, сколько им может потре-
боваться даже в виде долговых обязательств написанных на обычной 
бумаге. Для того чтобы начать игру, необходимо разыграть право 
первого хода. Для этого все игроки бросают кубик, начинает игру тот, 
у кого на кубике выпадет большее число очков.

Ход игры
Итак, бросайте кубики и начинайте двигаться с поля «ВПЕРЕД» по 

часовой стрелке. Поле, на котором Вы остановитесь, укажет, что Вам 
надо делать. В ходе игры Вы можете оказаться на полях, которые 
предложат Вам:

• приобретать участки для строительства или другую недвижи-
мость;

• платить арендную плату, если Вы окажетесь на чужом (уже 
выкупленном кем-то из игроков) участке;

• платить налоги;
• вытаскивать карточки «Бюджет» или «Шанс» и следовать их 

инструкции;
• побывать в «Тюрьме»;
• сыграть в «Казино»;
• получить зарплату в размере 200 тыс. гривен.

Если Вы бросили кубики, и у Вас выпало одинаковое число очков на 
обоих кубиках, у Вас есть возможность еще одного внеочередного 
хода. Однако, если подобное повторится 3 раза подряд, Вам придется 
отправиться на поле «Тюрьма». При прохождении полного круга (когда 
Вы проходите через поле «ВПЕРЕД» или останавливаетесь на нем) Банк 
выплачивает Вам зарплату 200 тыс. гривен. Кроме того, у Вас есть шанс 
получить эту сумму дважды за один ход, если, например Вы оказались 
на поле «Бюджет» или «Шанс» сразу после поля «ВПЕРЕД» и вытащили 
карточку, на которой написано «Переходите на поле «ВПЕРЕД».

Приобретение недвижимости
При остановке на Участке, на который ни у кого из игроков еще нет права 

владения, Вы можете первым купить его. Для этого Вам просто необходимо 
внести сумму за этот Участок Банку. (Стоимостная цена Участка указана на 
поле этого Участка и на Карточке владения данным Участком). В обмен 
Банкир выдает Вам карточку владения данным Участком. Если же Вы не 
хотите или не можете его приобрести, Участок выставляется на аукцион. 
Участок в результате должен быть продан тому из игроков, кто сможет 
заплатить за него наибольшую цену, начиная с любой цены, которую готов 
заплатить один из играющих. Независимо от того, что Вы отказались от 
покупки данного Участка сразу. Вы тоже можете принять участие в аукцио-
не. Владение Участками, а в дальнейшем и построенными домами и пред-
приятиями на них дает Вам возможность взимать арендную плату с любых 
арендаторов, которые остановились в ходе игры на Вашей собственности. 
Цена, которую будут должны уплатить Вам арендаторы, указана на каждой 
карточке владения данным участком, и она различна в зависимости от того, 
какой это Участок и сколько Домов на нем построено. Очень выгодно 
владеть Участками одной цветовой гаммы, т. е. владеть монополией. Если 
Вы владеете Участками всей цветовой группы, Вам можно строить дома, а 
далее и Предприятия на любом из них. Если Вы остановитесь на чужом 
Участке, который был раньше приобретен одним из игроков, Вам придется 
заплатить аренду. Сумма, подлежащая уплате, указана в карточке владения 
данным участком и может меняться в зависимости от количества зданий, 
построенных на нем. Причем, если Вы остановились на чужом участке 
игрока, владеющего всей цветовой гаммой участков, как и тот, на котором 
Вы остановились, Вам придется уплатить двойную арендную плату, указан-
ную в карточке владения участком. Однако, если данный участок владель-
цем заложен в банк, он не может взымать с Вас арендную плату. Или же если 
построенная на данном участке недвижимость заложена, то владелец 
участка может потребовать с Вас аренду только по арендной цене участка, 
а дополнительная арендная плата за заложенную построенную на нем 
недвижимость не взымается.

Предприятия телефонной связи и метрополитен
Если Вы остановитесь на одном из этих предприятий. Вы можете купить 

его, если оно никому еще не принадлежит, заплатив за него банку сумму, 
указанную на поле этого предприятия. Если же данное предприятие уже 
принадлежит кому-либо из игроков, он может от Вас потребовать аренд-
ную плату в соответствии с количеством очков, которое выпало у Вас на 
кубиках. Если Вы попали на эти поля в результате указаний на взятой Вами 
карточке «Шанс» или «Бюджет», Вы должны бросить кубики, чтобы опре-
делить сколько Вам придется платить. Если другой игрок владеет только 
одним из этих предприятий, то Вам необходимо заплатить сумму в соот-
ветствии с выпавшим количеством очков на кубиках в четырехкратном 
размере. Если же игрок владеет обоими предприятиями, то Вам придется 
заплатить сумму в 10-кратном размере. Если Вы не желаете приобрести 
это предприятие, то оно немедленно должно быть выставлено на аукцион 
и продано тому игроку, который заплатит за него наивысшую цену. Вы 
также можете принять участие в аукционе.

Остановка на центральной (транспортной) отрасли
К центральной отрасли относятся два железнодорожных предприятия, 

морской порт и аэропорт. Если Вы остановитесь на таком поле, у Вас будет 
возможность купить это Предприятие. В противном случае Банк выставля-
ет его на аукцион; даже хотя Вы отказались от его покупки по первоначаль-
ной цене. Вы тоже можете принять участие в аукционе. Если у Предпри-
ятия уже есть хозяин, когда Вы окажетесь на нем. Вам нужно будет запла-
тить сумму, указанную в Документе на право собственности. Сумма, подле-
жащая уплате, зависит от количества других Предприятий центральной 
отрасли, принадлежащих игроку-владельцу предприятия, на котором Вы 
остановились и указана также в Документе права собственности.

Карточки «Бюджет» и «Шанс»
Если Вы остановились на таком поле. Вам нужно взять указанную 

карточку и выполнить указанную там инструкцию. В зависимости от 
карточки Вам придется:

• передвинуть Вашу фишку;
• заплатить деньги, например налоги;
• получить деньги;
• отправиться на поле «Тюрьма», налоговую или освободиться оттуда;
• выполнить какую-либо из торговых операций.

После того, как Вы выполнили указание, положите карточку обратно 
вниз соответствующей стопки. Если Вам выпала карточка «Бесплатно осво-
бодиться из Тюрьмы», можете ее оставить себе до тех пор, пока она Вам не 
понадобиться или же Вы можете продать ее другому игроку по согласо-
ванной с ним цене. Если Вам выпала карточка «Передвинуть фишку» и Вы 
пройдете через поле «ВПЕРЕД», можете получить у банка 200 тыс. гривен. 
Если же Вам выпадет карточка «Отправляйтесь в тюрьму» и Вы пройдете 
через поле «ВПЕРЕД», то 200 тыс. гривен Вам не полагается. Остановив-
шись на поле налогов, Вам придется просто уплатить сумму, указанную на 
данном поле.

Казино
Если Вы попали на поле «КАЗИНО», Вам предстоит сыграть на игровом 

автомате. Для этого Вам необходимо сделать любую ставку в Казино и 
бросить 3 раза кубик, по одному разу за каждый «столбик» игрового авто-
мата, а затем передвинуть фишку снизу вверх по «столбику» на столько 
символов, сколько очков выпало на кубике. В случае совпадения выпав-
шей на игровом автомате выигрышной комбинации, игрок получает из 
Банка сумму выигрыша. Если игрок проиграл, ставка остается в Казино.

Тюрьма
В данное заведение Вы можете попасть, если:
• Вы остановитесь на этом поле;
• Вы взяли карточку «Шанс» или «Бюджет», на которой написано 

«Отправляйтесь в Тюрьму»;
• у Вас выпало на кубиках одинаковое число очков в течение 3-х 

ходов подряд.

При попадании на поле «Тюрьма»,  Ваш ход приостанавливается.
При этом Вы не можете получить зарплату 200 тыс. гривен 
независимо от того, где Вы находились на игровом поле. 
Чтобы выйти из поля «Тюрьма», Вам необходимо на выбор:

• заплатить штраф в размере 50 тыс. гривен и продолжить игру, 
когда до Вас дойдет очередь;

• использовать карточку «Бесплатно освободиться из Тюрьмы», 
если она у Вас имеется;

• купить карточку «Бесплатно освободиться из Тюрьмы» у дру-
гого игрока, по согласованной цене и использовать ее для 
того, чтобы выйти из поля «Тюрьма»;

• оставаться на поле «Тюрьма», пропуская три своих очередных 
хода, но каждый раз, когда до Вас доходит очередь, бросать 
кубики, и если на обоих кубиках в один из таких ходов у Вас 
выпадет одинаковое число очков на каждом кубике. В этом 
случае, Вы можете бесплатно выйти из поля «Тюрьма» и 
пройти такое количество полей, которое выпадет на кубиках.

После того, как Вы пропустили 3 хода, находясь на поле  «Тюрьма», 
Вы должны выйти из нее и уплатить 50 тыс. гривен, прежде, чем Вы 
сможете передвинуть Вашу фишку на такое число полей, которое 
выпало на кубиках. Находясь на поле «Тюрьма», Вы можете получать 
аренду с Вашей недвижимости, если она не заложена.

Налоговая администрация
Вы можете проходить это поле мимо, либо же попасть сюда в 

результате очередного хода. Но независимо от того, проходите ли 
Вы это поле мимо или остановились на нем, Вам придется заплатить 
налог со всей своей недвижимости — дополнительные 50 тыс. 
гривен. Если же Вы еще не владеете какой-либо недвижимостью, 
дополнительный налог Вами не уплачивается. Вы так же можете 
сразу освободиться из Налоговой администрации, выбросив оди-
наковое число очков на Ваших кубиках, во время очередного хода.

Дома
Если у Вас есть все участки одного цвета, Вы можете покупать 

дома, чтобы их строить на участках. Это увеличит арендную плату, 
которую Вам будут платить игроки, останавливающиеся на Ваших 
участках. Стоимость дома показана на соответствующем документе 
на право собственности. Застраивать участки нужно равномерно, 
т.е. Вы не можете построить второй дом на одном участке до тех 
пор, пока Вы не построите по одному дому на всех участках одного 
цвета. Далее, нельзя строить третий дом, пока не будет как мини-
мум по два дома на каждом участке и так далее. Однако нельзя 
строить дом, если хотя бы один из участков данной цветовой гаммы 
заложен.

Отели
Если Вы уже построили по 4 дома на каждом участке, Вы можете 

купить по Отелю для каждого Участка. Они приобретаются так же, 
как и дома, но каждый Отель стоит 4-х домов, которые возвращают-
ся в банк. Если в банке осталось ограниченное число домов. Банк 
выставляет здание на аукцион и продает тому игроку, который 
готов за него заплатить наибольшую цену. При этом за начальную 
цену он берет ту, которая указана в документе на право собствен-
ности.

Нехватка зданий
Если в Банке не осталось Домов, Вам придется подождать пока 

кто-либо, из других игроков не вернет ему свои Дома. Точно так же, 
если Вы продаете Отели, Вы не можете заменить их Домами, если в 
Банке нет лишних Домов. Если в Банке осталось ограниченное 
число Домов или Отелей, и два или более игроков хотят купить 
больше зданий, чем есть у Банка, Банкир выставляет здания на 
аукцион для продажи тому из игроков, кто предложит за них наи-
большую цену, при этом за начальную цену он берет ту, которая 
указана на соответствующем «Документе на право собственности» .

Право собственности
Вы можете продавать участки, недвижимость любому игроку, заключив 

с ним частную сделку. Однако, для этого необходимо продать все здания, 
стоящие на данном участке. При этом так же, как и при покупке, продавать 
здания можно равномерно по одному с каждого участка. Дома и Пред-
приятия продаются не игрокам, а Банку, причем по цене в два раза 
меньше той, что указана в документе права собственности. При продаже 
Предприятия Банк платит Вам половину их стоимости плюс половину 
стоимости 4-х домов, которые были отданы в Банк при покупке Предпри-
ятия. Все предприятия одной цветовой группы должны продаваться 
одновременно.

Однако если Вам нужны деньги, Вы можете снова заменить Предпри-
ятия Домами. Для этого Вам нужно продать Предприятие Банку и полу-
чить взамен четыре дома плюс половину стоимости самого Предприятия. 
Заложенную недвижимость также можно продать, но не Банку, а другим 
игрокам.

Право залога
Вы имеете право закладывать свою недвижимость Банку (в случае 

когда Вам будут особенно необходимы средства, когда их не будет 
хватать). Однако для того, чтобы заложить участок, сначала нужно про-
дать здания Банку со своего участка. Для того, чтобы заложить недвижи-
мость, переверните документ на право собственности на нее «лицом» 
вниз и получите в Банке сумму залога, указанную на обратной стороне 
карточки. Если Вы потом захотите погасить Ваш долг перед Банком, Вам 
нужно будет заплатить эту сумму плюс 10% сверху. Заложенная недвижи-
мость все равно остается Вашей собственностью и не может быть выку-
плена другими игроками, если только Вы не согласовали данный вопрос с 
игроком, желающим купить эту недвижимость, внеся в Банк соответству-
ющую плату плюс 10%. Однако в этом случае при окончательном снятии 
залога необходимо будет доплатить дополнительно 10% в Банк. За зало-
женную недвижимость нельзя брать арендную плату. Но при этом можно 
брать за другие участки той же цветовой группы. Когда ни один из участ-

ков не заложен, владелец может вновь покупать дома по полной цене.

Объявление о банкротстве
Если Вы задолжали денег больше, чем можете получить по Вашим акти-

вам, Вы объявляетесь банкротом и выбываете из игры. Если Вы должны 
Банку, Банк получает все Ваши деньги и документы на право собственно-
сти, и вся Ваша недвижимость продается другим игрокам с аукциона. Если 
у Вас при этом есть карточки «Бесплатно освободиться из Тюрьмы», Вы их 
откладываете вниз соответствующей стопки. Если Вы должны другому 
игроку, Ваша недвижимость продается Банку по половинной стоимости, а 
Ваш кредитор получает все деньги, документы на право собственности и 
карточки бесплатного освобождения, если они у Вас есть. Если у Вас есть 
какая-либо заложенная недвижимость, она также передается игроку-кре-
дитору, но он при этом должен немедленно уплатить Банку 10% за нее, а 
потом решать — выкупать ее или нет.

Примечание. Если Вы должны заплатить сумму арендной платы 
больше той, чем у Вас есть, Вы можете заплатить Вашему кредитору 
часть деньгами, а часть — не застроенным участком, который у Вас 
имеется. В этом случае кредитор может согласиться принять недвижи-
мость по цене, выше той, что указана в документе на право собственно-
сти, стремясь получить участок для строительства, чтобы иметь 
преимущество над другими игроками. Игроки не имеют права давать 
деньги друг другу в долг. Деньги могут быть даны только Банком и только 
под залог недвижимости.

Окончание игры
Последний оставшийся в игре участник становится победителем. Либо 

же, если игра окончена раньше (по согласованию сторон), то победителем 
становится игрок, который имеет наибольшую сумму денег и активов на 
момент окончания игры.

Гравцям надається можливість стати монополістом будь-якої 
галузі, заробити максимально можливий капітал, зрештою, залиши-
тися єдиним гравцем, який не став банкротом. Переміщуючись по 
гральному полю, кожен гравець може купувати нерухомість, брати 
участь в аукціоні на її придбання, будувати будинки, підприємства на 
придбаних ділянках, брати кредити в банку під заставу майна. Крім 
того, гравці можуть брати орендну платню з інших учасників гри, які 
зупиняються на їх ділянках. При цьому гравцям необхідно буде 
сплачувати податки, штрафи, адміністративні стягнення, іноді бувати 
у в’язниці й звільнятися з неї за окрему платню. Але є також шанс 
отримати добрий виграш або втратити кругленьку суму, погравши в 
казино.

Кількість учасників: від 2-х до 8-ми гравців.

Комплектація гри:
• Гральне поле — 1 штука
• Гральні фішки — 8 штук
• Гральні кубики — 2 штуки
• Спеціальні гральні гроші — 1 комплект
• Готелі з пластмаси — 12 штук
• Будинки з пластмаси — 32 штуки
• Картки на право власності — 28 штук
• Картки «Бюджет» — 16 штук
• Картки «Шанс» — 16 штук

Правила гри
Відокремте картки «Шанс» і, перетасувавши їх, покладіть гіркою на 

відповідне місце на гральному полі (відокремлене пунктиром). 
Відокремте картки «Бюджет», перетасувавши їх, покладіть аналогіч-
ним способом на відокремлене пунктиром відповідне місце на граль-
ному полі. Всі картки «Шанс» та «Бюджет» повинні лежати зворотною 

стороною доверху. Кожен гравець обирає собі гральну фішку та 
ставить її на полі "ВПЕРЕД". Один з учасників обирається Банкіром. 
Банкір може чи обмежитися цією роллю, чи, як і інші учасники, брати 
участь у грі. Банкір видає всім гравцям по 1,5 млн. гривень в наступних 
купюрах:

• 1 тис. гривень — 5 купюр;
• 5 тис. гривень -1 купюра;
• 10 тис. гривень — 2 купюри;
• 20 тис. гривень -1 купюра;
• 50 тис. гривень -1 купюра;
• 100 тис. гривень — 4 купюри;
• 500тис. гривень — 2 купюри.

Крім того, Банкір кладе в касу Джекпот (на поле, відокремлене пунк-
тиром) 200 тис. гривень.

Примітка. Кожна купюра означає тисячі. Наприклад, купюру в 500 
грн. слід вважати як 500 тисяч гривень.

У власності Банка знаходяться всі Будинки, Підприємства та картки 
права власності до тих пір, доки вони не будуть придбані гравцями в 
процесі гри.

До обов'язків Банкіра входить видавати гравцям зарплатню, премії, 
давати позику під заставу нерухомості, а також збирати всі податки, 
штрафи, повернення суд та відсотків по них. При проведенні аукціону 
з продажу будь-якої нерухомості Банкір виступає також аукціоністом. 
Банк не може бути банкротом, тому за потребою учасників гри може 
видавати стільки грошей, скільки вони можуть вимагати навіть у 
вигляді боргових зобов'язань, написаних на звичайному папері. Для 
того щоб розпочати гру, необхідно розіграти право першого ходу. Для 
цього всі гравці кидають кубик. Починає  гру той, у кого на кубику 
випадає більша кількість балів.

Хід гри
Отже, кидайте кубик й починайте рухатися з поля «Вперед» за годинни-

ковою стрілкою. Поле, на якому Ви зупинилися вкаже, що Вам необхідно 
робити. В процесі гри Ви можете опинитися на полях, які запропонують 
Вам:

• придбати ділянки для будівництва або іншу нерухомість;
• платити орендну платню, якщо Ви опинилися на чужій ділянці (вже 

викупленій кимось із гравців);
• платити податки;
• брати картки «Бюджет» або «Шанс» й слідкувати їх інструкції;
• побувати у «В’язниці»;
• зіграти в «Казино»;
• отримати зарплатню в розмірі 200 тис. гривень.

Якщо Ви кинули кубики і у Вас вийшла однакова кількість балів на обох 
кубиках, у Вас є можливість ще одного позачергового ходу. Однак, якщо 
подібне повториться 3 рази підряд, Вам прийдеться відправитися на поле 
«В’язниця». При проходженні повного кола (коли проходите крізь поле 
"Вперед" або зупиняєтесь на ньому), Банк виплачує Вам зарплатню 200 тис. 
гривень. Крім того, у Вас є шанс отримати цю суму двічі за один хід, коли, 
наприклад, Ви зупинилися на полі «Бюджет» або «Шанс» одразу після поля 
«Вперед» й витягнули картку, на якій написано «Перейдіть на поле 
«Вперед».

Придбання нерухомості
При зупинці на ділянці, на якій ні в кого з гравців ще немає права воло-

діння, Ви можете першим придбати його. Для цього Вам необхідно внести 
визначену суму за цю ділянку до Банку. В обмін Банкір видає Вам картку 
володіння наданої ділянки. Якщо ж Ви не бажаєте або не можете її придба-
ти, ділянка виставляється на аукціон. Ділянка в результаті повинна бути 
продана тому з гравців, хто зможе заплатити за неї найбільшу ціну, почина-
ючи з будь-якої ціни, яку готовий заплатити один з гравців. 

Не залежно від того, що Ви відмовились від купівлі даної ділянки одразу, 

Ви також можете брати участь в аукціоні. Володіння ділянками, а в подаль-
шому й побудованими будинками і підприємствами на них, дає можливість 
брати орендну платню з будь-яких орендаторів, які зупинилися в процесі 
гри на Вашій власності. Ціна, яку повинні будуть заплатити Вам орендатори 
вказана на кожній картці володіння даною ділянкою й вона різниться в 
залежності від того, яка це ділянка і скільки будівель на ній збудовано. Дуже 
вигідно володіти ділянками однієї кольорової гами, тобто володіти моно-
полією. Якщо Ви володієте ділянками всієї кольорової гами, Вам можна 
будувати будинки, а потім й підприємства на будь-якому з них. Якщо Ви 
зупинилися на чужій ділянці тобто на тій, яка раніше вже була придбана 
одним з гравців, Вам прийдеться заплатити орендну плату. Сума, яку необ-
хідно буде заплатити вказана на картці володіння ділянкою та може зміню-
ватися в залежності від кількості будівель, збудованих на ній. Причому, 
якщо Ви зупинитесь на чужій ділянці гравця, який володіє всією кольоро-
вою гамою ділянок, як і той, на якому Ви зупинилися, Вам прийдеться 
заплатити подвійну орендну платню, ніж та, яка вказана в картці володіння 
ділянкою. Однак, якщо дана ділянка володарем закладена Банку, він не 
може отримувати з Вас орендну платню. Або ж якщо збудована на даній 
ділянці нерухомість закладена, то власник ділянки може брати з Вас оренд-
ну плату тільки по орендній вартості ділянки, а додаткова орендна плата за 
закладену збудовану на ньому нерухомість не береться.

Підприємства телефонного зв'язку та метрополітен
Якщо Ви зупинилися на одному з таких підприємств. Ви можете купити 

його, якщо воно нікому не належить, заплативши за нього суму вказану на 
полі цього підприємства. Якщо ж дане підприємство вже належить 
будь-кому з гравців, він може від Вас вимагати орендну платню у відповід-
ності з кількістю балів, які випали у Вас на кубиках. Якщо Ви потрапили на ці 
ділянки в результаті розпорядження картки «Шанс» або «Бюджет» яку Ви 
взяли, Ви повинні кинути кубики, щоб визначити скільки Вам прийдеться 
платити. Якщо інший гравець володіє лише одним з цих підприємств, то 
Вам необхідно заплатити суму у відповідності з кількістю, яка випала у Вас 
на кубиках у 4-х кратному розмірі. Якщо ж гравець володіє обома підпри-

ємствами, Вам прийдеться заплатити суму в 10-ти кратному розмірі. Якщо 
Ви не бажаєте придбати це підприємство, то воно одразу повинно бути 
виставлене на аукціон та продано тому гравцеві, який заплатить за нього 
найвищу ціну. Ви також можете взяти участь в аукціоні.

Зупинка на центральній (транспортній) галузі
До центральної галузі відносяться 2 залізничних підприємства, мор-

ський порт та аеропорт. Якщо Ви зупинитеся на такому полі, у Вас буде мож-
ливість купити це підприємство. В іншому випадку Банк виставляє його на 
аукціон. Навіть якщо Ви відмовилися від його купівлі за первісною ціною, 
Ви також можете взяти участь в аукціоні. Якщо у підприємства вже є влас-
ник, то коли Ви зупинитеся на ньому, Вам потрібно заплатити суму, яка 
вказана в Документі права власності. Ця сума залежить від кількості інших 
підприємств центральної галузі, які належать гравцеві-володарю підпри-
ємства, на якому Ви зупинилися та також вказана в документі права влас-
ності.

Картки «Бюджет» та «Шанс»
Якщо Ви зупинилися на такому полі, Вам потрібно взяти вказану картку й 

виконати вказану там інструкцію. В залежності від картки Вам доведеться:
• пересувати Вашу фішку;
• заплатити гроші, наприклад податки;
• отримати гроші;
• виконати будь-яку торгівельну операцію;
• опинитися на полі «В’язниця» , чи звільнитися звідти.

Після того, як Ви виконали вказівку, покладіть картку вниз відповідної 
гірки. Якщо Вам випала картка «Безкоштовно звільнитися із В’язниці», 
можете залишити її у себе до тих пір, доки вона Вам не знадобиться або Ви 
можете продати її іншому гравцеві по визначеній з ним ціні. Якщо Вам 
випала картка «Пересунути фішку» й Ви пройдете крізь поле «Вперед», 
можете отримати у Банку 200 тис. гривень. Якщо ж Вам випаде картка «Від-
правляйтеся у В’язницю» і Ви пройдете крізь поле «Вперед», то 200 тис. Вам 

не виплачується. Зупинившись на полі податків Вам необхідно просто 
сплатити відповідну суму.

Казино
Якщо Ви потрапили на поле «Казино», можете зіграти на гральному авто-

маті. Для цього Вам необхідно зробити будь-яку ставку в Казино й кинути 3 
рази кубик , по 1 разу  за кожен «стовпчик» грального автомату, а потім 
пересунути фішку знизу доверху по стовпчику на стільки символів, скільки 
випало на кубику балів, у випадку співпадання комбінації, що випала, 
гравець отримує з Банку суму виграшу. Якщо гравець програв, ставка зали-
шається в Казино.

В’язниця
В цю установу Ви можете потрапити, якщо:
• Ви зупинитесь на полі «В’язниця»;
• Ви взяли картку «Шанс» або «Бюджет», на якій написано «Направляй-

тесь у В’язницю»;
• у Вас випала на кубиках однакова кількість балів на протязі 3-х ходів 

поспіль. При попаданні в цю установу, Ваш хід припиняється. При 
цьому Ви не можете отримати зарплатню 200 тис. гривень не залеж-
но від того, де Ви знаходилися на гральному полі.

Щоб вийти із поля «В’язниця», Вам необхідно:
• заплатити штраф 50 тис. гривень й продовжити гру, коли до Вас дійде 

черга;
• купити картку «Безкоштовно звільнитися із В’язниці» у одного з 

гравців;
• використати цю картку, якщо вона у Вас вже є;
• залишатися тут, пропускаючи 3 своїх ходи.
Але кожен раз, коли до Вас дійде черга кидати кубики, й якщо на обох 

кубиках в один з таких ходів у Вас випаде однакова кількість балів, Ви 
можете вийти із поля «В’язниця» й пройти таку кількість полів, яка випаде у 
Вас на кубиках. Після того, як Ви пропустили 3 ходи, знаходячись на полі 
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«В’язниця», Ви повинні вийти з неї та сплатити 50 тис. гривень, перед 
тим, ніж Ви пересунете Вашу фішку на таку кількість полів, яка випала у 
Вас на кубиках. Знаходячись на полі «В’язниця», Ви можете отримувати 
орендну платню з Вашої нерухомості, якщо вона не закладена.

Податкова адміністрація
В дану установу Ви можете потрапити внаслідок Вашого чергового 

ходу, але можете й пройти мимо цього поля. Незалежно від цього Вам  
доведеться сплатити додаткові податки за володіння нерухомістю — 50 
тис. гривень. Якщо ж Ви ще не володієте жодною ділянкою, податки Ви 
можете не сплачувати при проходженні цього поля. Якщо ж Ви потра-
пили у Податкову в наслідок свого чергового ходу. Вам доведеться, так 
само і при звільненні із В’язниці, сплатити ще й штраф — 50 тис. 
гривень. При цьому. Ви можете як і в випадку із В’язницею, вирішити 
звільнитися з Податкової адміністрації через кидання кубиків на протя-
зі 3-х ходів або сплатити штраф одразу й вийти з Податкової адміністра-
ції, і якщо в результаті одного з таких ходів у Вас випаде однакова кіль-
кість балів на обох кубиках, Ви зможете звільнитися з Податкової без 
сплати штрафу, а лише сплативши 50 тис. грн. податків на майно, якщо 
воно у Вас вже є.

Будинки
Якщо Ви володієте всіма ділянками одного кольору Ви можете купу-

вати будинки, щоб їх будувати на ділянках. Це збільшить орендну 
платню, яку Вам будуть платити гравці, які будуть зупинятися на Ваших 
ділянках. Вартість будинку вказана на відповідному документі права 
володіння. Забудовувати ділянки можна рівномірно, тобто Ви не 
можете побудувати другий будинок на одній ділянці до тих пір, доки Ви 
не побудуєте по одному будинку на всіх ділянках одного кольору. Далі 
не можна будувати третій будинок, доки не буде як мінімум по 2 будин-
ки на кожній ділянці й так далі. Однак не можна будувати будинок, якщо 
хоча б одна з ділянок однієї кольорової гами закладена.

Готелі
Якщо Ви вже побудували по 4 будинки на кожній ділянці, Ви можете купу-

вати по Готелю для кожної ділянки. Вони придбаються таким же чином як і 
будинки, але кожен Готель вартий 4-х будинків, які повертаються в Банк. 
Якщо в Банку залишилася обмежена кількість будинків, Банк виставляє 
будівлю на аукціон і продає тому гравцеві, який готовий заплатити за нього 
найбільшу ціну. При цьому за початкову ціну він бере ту, яка вказана в доку-
менті на право володіння.

Нестача будівель
Якщо в Банку не залишилося Будинків, Вам доведеться зачекати, доки 

хто-небудь з гравців не поверне йому свої Будинки. Також, якщо Ви продає-
те Готелі, Вам не можна їх замінити Будинками, якщо в Банку немає зайвих 
Будинків. Якщо в Банку залишилася обмежена кількість Будинків й Готелів, а 
2 чи більше гравців бажають купити будівель більше, ніж є у Банка, Банкір 
виставляє будівлі на аукціон для продажу тому з гравців, хто запропонує за 
них найбільшу ціну, при цьому за початкову ціну береться та ціна, яка вказа-
на в документі на право володіння.

Право володіння
Ви можете продавати ділянки, нерухомість будь-якому гравцю, за домов-

леністю з ним. Однак, для цього необхідно продати всі будівлі, які побудова-
ні на цій ділянці. При цьому також, як і при купівлі, продавати будівлі можна 
рівномірно, по одному з кожної ділянки. Будинки та підприємства прода-
ються не гравцям, а Банку, причому за ціною в 2 рази меншої за ту, що вказа-
на в документі на право володіння. При продажу підприємства, Банк випла-
чує Вам половину вартості підприємства плюс половину вартості 4-х будин-
ків, які були віддані в Банк при купівлі підприємства, Всі підприємства однієї 
кольорової гами повинні продаватися одночасно. Однак, якщо Вам потрібні 
гроші, Ви можете знову замінити підприємства будинками. Для цього Вам 
необхідно продати підприємство Банку й отримати в обмін 4 будинки плюс 
половину вартості самого підприємства. Закладену нерухомість також 
можна продавати, однак, не Банку, а іншим гравцям.

Право закладання
Ви маєте право закладати всю нерухомість банку (у випадку, коли Вам 

знадобляться гроші коли їх буде не вистачати). Однак для того, щоб 
закласти ділянку спочатку необхідно продати Банку будівлі зі своєї 
ділянки. Для того, щоб закласти нерухомість Банку, Вам необхідно буде 
заплатити цю суму плюс 10% зверху. Закладена нерухомість все одно 
залишається у Вашій власності й не може бути викуплена іншими грав-
цями, якщо тільки Ви не дасте згоду гравцю, який забажає купити цю 
нерухомість, заплативши Банку відповідну плату плюс 10%. Однак в 
цьому випадку, прикінцевому знятті закладання необхідно буде допла-
тити 10% в Банк. За закладену нерухомість не можна отримати оренду. 
При цьому можна брати за інші ділянки тієї ж кольорової групи. Коли 
жодна ділянка не закладена, власник знову може купувати будинки за 
повною вартістю.

Об'ява про банкрутство
Якщо Ваш борг становить більше, ніж можна отримати по Ваших акти-

вах — Ви банкрут та покидаєте гру. Якщо Ви винні Банку, Банк отримує 
всі Ваші гроші й документи на право власності. Вся Ваша нерухомість 
продається іншим гравцям з аукціону. Якщо у Вас при цьому є картки 
«Безкоштовно звільнитися із В’язниці», Ви їх кладете донизу відповідної 
гірки. Якщо Ви винні іншому гравцеві , Ваша нерухомість продається 
Банку за половинною вартістю, а Ваш кредитор отримує всі гроші, доку-
менти на право власності й картки безкоштовного визволення, якщо 
вони у Вас є. Якщо у Вас є будь-яка закладена нерухомість вона також 
продається кредитору, але він при цьому повинен одразу заплатити 
Банку 10% по ній, а потім вирішувати викуповувати її чи ні.

Примітка. Якщо Ви повинні заплатити суму орендної плати, яка 
більше тієї, що у Вас є, Ви можете заплатити Вашому кредитору части-
ну грошима, а частину незабудованими ділянками, які у Вас є. В цьому 
випадку кредитор може погодитися прийняти нерухомість по ціні, вище 
тієї, що вказана в документі права власності, намагаючись отримати 

ділянку для будівництва, щоб мати перевагу перед гравцями. Гравці не 
мають права давати гроші один одному в борг.

Гроші можуть бути надані лише Банком і лише під заставу нерухомості.

Закінчення гри
Останній гравець, що залишився у грі стає переможцем. Або ж якщо 

гра завершена раніше, то переможцем вважається той, в кого є найбіль-
ша сума грошей й активів на момент завершення гри.



Игрокам предоставляется возможность стать монополистом любой 
отрасли, заработать максимально возможный капитал или, по крайней 
мере, остаться единственным игроком, который не стал банкротом. Пере-
мещаясь по игровому полю, каждый игрок может покупать недвижимость, 
участвовать в аукционе на ее приобретение, строить дома, предприятия 
на приобретенных участках, брать кредиты в банке под залог имеющегося 
имущества. Кроме того, игроки могут брать арендную плату с других участ-
ников игры, останавливающихся на их участках. При этом игрокам придет-
ся платить налоги, штрафы, административные взыскания, иногда оказы-
ваться в тюрьме и освобождаться из нее за определенную плату. Но есть 
также шанс получить отличный выигрыш или потерять кругленькую 
сумму, поиграв в казино.

Количество игроков: от 2-х до 8-ми участников.

Комплектация игры:
Игровое поле — 1 штука;
Игральные фишки — 8 штук;
Игральные кубики — 2 штуки;
Специальные игровые деньги — 1 комплект;
Отели из пластмассы — 12 штук;
Дома из пластмассы — 32 штуки;
Карточки на право собственности — 28 штук;
Карточки «Бюджет» — 16 штук;
Карточки «Шанс» — 16 штук;
Упаковочная коробка — 1 штука.

Правила игры
Подготовка к игре.
Отделите карточки «Шанс», перетасовав, положите их стопочкой на 

соответствующее деление на игровом поле (выделенное пунктиром). 
Отделите карточки «Бюджета» и, перетасовав их, положите аналогичным 
образом на соответствующее выделенное пунктиром деление на игровом 
поле. Все карточки «Шанс» и «Бюджет» должны лежать обратной стороной 
вверх. Каждый игрок выбирает себе игральную фишку и ставит ее на поле 
«ВПЕРЕД». Один из игроков выбирается Банкиром. Банкир может либо 
ограничиваться этой ролью, либо, как и все остальные принимать участие 
в игре. Банкир выдает всем игрокам по 1,5 млн. гривен в следующих купю-
рах:

1 тыс. гривен — 5 купюр;
5 тыс. гривен —1 купюра;
10 тыс. гривен — 2 купюры;
20 тыс. гривен — 1 купюра;
50 тыс. гривен — 1 купюра;
100 тыс. гривен — 4 купюры;
500 тыс. гривен — 2 купюры.

Кроме того, Банкир кладет в кассу Джекпот (на поле, выделенное 
пунктиром) 200 тыс. гривен.

Примечание. Каждая купюра обозначает тысячи. Например, купюру в 
500 следует считать как 500 тыс. гривен. 

В собственности Банка находятся все Дома, Предприятия, карточки 
права собственности до тех пор, пока они не будут приобретены игроками 
в ходе игры. В обязанности Банкира входит выдавать игрокам зарплаты, 
премии, давать ссуду под залог недвижимости, а так же собирать все 
налоги, штрафы, возвращение ссуд и процентов по ним. При проведении 
аукциона по продаже любой недвижимости Банкир выступает также 

аукционистом. Банк не может быть банкротом, поэтому по требова-
нию игроков может выдавать столько денег, сколько им может потре-
боваться даже в виде долговых обязательств написанных на обычной 
бумаге. Для того чтобы начать игру, необходимо разыграть право 
первого хода. Для этого все игроки бросают кубик, начинает игру тот, 
у кого на кубике выпадет большее число очков.

Ход игры
Итак, бросайте кубики и начинайте двигаться с поля «ВПЕРЕД» по 

часовой стрелке. Поле, на котором Вы остановитесь, укажет, что Вам 
надо делать. В ходе игры Вы можете оказаться на полях, которые 
предложат Вам:

• приобретать участки для строительства или другую недвижи-
мость;

• платить арендную плату, если Вы окажетесь на чужом (уже 
выкупленном кем-то из игроков) участке;

• платить налоги;
• вытаскивать карточки «Бюджет» или «Шанс» и следовать их 

инструкции;
• побывать в «Тюрьме»;
• сыграть в «Казино»;
• получить зарплату в размере 200 тыс. гривен.

Если Вы бросили кубики, и у Вас выпало одинаковое число очков на 
обоих кубиках, у Вас есть возможность еще одного внеочередного 
хода. Однако, если подобное повторится 3 раза подряд, Вам придется 
отправиться на поле «Тюрьма». При прохождении полного круга (когда 
Вы проходите через поле «ВПЕРЕД» или останавливаетесь на нем) Банк 
выплачивает Вам зарплату 200 тыс. гривен. Кроме того, у Вас есть шанс 
получить эту сумму дважды за один ход, если, например Вы оказались 
на поле «Бюджет» или «Шанс» сразу после поля «ВПЕРЕД» и вытащили 
карточку, на которой написано «Переходите на поле «ВПЕРЕД».

Приобретение недвижимости
При остановке на Участке, на который ни у кого из игроков еще нет права 

владения, Вы можете первым купить его. Для этого Вам просто необходимо 
внести сумму за этот Участок Банку. (Стоимостная цена Участка указана на 
поле этого Участка и на Карточке владения данным Участком). В обмен 
Банкир выдает Вам карточку владения данным Участком. Если же Вы не 
хотите или не можете его приобрести, Участок выставляется на аукцион. 
Участок в результате должен быть продан тому из игроков, кто сможет 
заплатить за него наибольшую цену, начиная с любой цены, которую готов 
заплатить один из играющих. Независимо от того, что Вы отказались от 
покупки данного Участка сразу. Вы тоже можете принять участие в аукцио-
не. Владение Участками, а в дальнейшем и построенными домами и пред-
приятиями на них дает Вам возможность взимать арендную плату с любых 
арендаторов, которые остановились в ходе игры на Вашей собственности. 
Цена, которую будут должны уплатить Вам арендаторы, указана на каждой 
карточке владения данным участком, и она различна в зависимости от того, 
какой это Участок и сколько Домов на нем построено. Очень выгодно 
владеть Участками одной цветовой гаммы, т. е. владеть монополией. Если 
Вы владеете Участками всей цветовой группы, Вам можно строить дома, а 
далее и Предприятия на любом из них. Если Вы остановитесь на чужом 
Участке, который был раньше приобретен одним из игроков, Вам придется 
заплатить аренду. Сумма, подлежащая уплате, указана в карточке владения 
данным участком и может меняться в зависимости от количества зданий, 
построенных на нем. Причем, если Вы остановились на чужом участке 
игрока, владеющего всей цветовой гаммой участков, как и тот, на котором 
Вы остановились, Вам придется уплатить двойную арендную плату, указан-
ную в карточке владения участком. Однако, если данный участок владель-
цем заложен в банк, он не может взымать с Вас арендную плату. Или же если 
построенная на данном участке недвижимость заложена, то владелец 
участка может потребовать с Вас аренду только по арендной цене участка, 
а дополнительная арендная плата за заложенную построенную на нем 
недвижимость не взымается.

Предприятия телефонной связи и метрополитен
Если Вы остановитесь на одном из этих предприятий. Вы можете купить 

его, если оно никому еще не принадлежит, заплатив за него банку сумму, 
указанную на поле этого предприятия. Если же данное предприятие уже 
принадлежит кому-либо из игроков, он может от Вас потребовать аренд-
ную плату в соответствии с количеством очков, которое выпало у Вас на 
кубиках. Если Вы попали на эти поля в результате указаний на взятой Вами 
карточке «Шанс» или «Бюджет», Вы должны бросить кубики, чтобы опре-
делить сколько Вам придется платить. Если другой игрок владеет только 
одним из этих предприятий, то Вам необходимо заплатить сумму в соот-
ветствии с выпавшим количеством очков на кубиках в четырехкратном 
размере. Если же игрок владеет обоими предприятиями, то Вам придется 
заплатить сумму в 10-кратном размере. Если Вы не желаете приобрести 
это предприятие, то оно немедленно должно быть выставлено на аукцион 
и продано тому игроку, который заплатит за него наивысшую цену. Вы 
также можете принять участие в аукционе.

Остановка на центральной (транспортной) отрасли
К центральной отрасли относятся два железнодорожных предприятия, 

морской порт и аэропорт. Если Вы остановитесь на таком поле, у Вас будет 
возможность купить это Предприятие. В противном случае Банк выставля-
ет его на аукцион; даже хотя Вы отказались от его покупки по первоначаль-
ной цене. Вы тоже можете принять участие в аукционе. Если у Предпри-
ятия уже есть хозяин, когда Вы окажетесь на нем. Вам нужно будет запла-
тить сумму, указанную в Документе на право собственности. Сумма, подле-
жащая уплате, зависит от количества других Предприятий центральной 
отрасли, принадлежащих игроку-владельцу предприятия, на котором Вы 
остановились и указана также в Документе права собственности.

Карточки «Бюджет» и «Шанс»
Если Вы остановились на таком поле. Вам нужно взять указанную 

карточку и выполнить указанную там инструкцию. В зависимости от 
карточки Вам придется:

• передвинуть Вашу фишку;
• заплатить деньги, например налоги;
• получить деньги;
• отправиться на поле «Тюрьма», налоговую или освободиться оттуда;
• выполнить какую-либо из торговых операций.

После того, как Вы выполнили указание, положите карточку обратно 
вниз соответствующей стопки. Если Вам выпала карточка «Бесплатно осво-
бодиться из Тюрьмы», можете ее оставить себе до тех пор, пока она Вам не 
понадобиться или же Вы можете продать ее другому игроку по согласо-
ванной с ним цене. Если Вам выпала карточка «Передвинуть фишку» и Вы 
пройдете через поле «ВПЕРЕД», можете получить у банка 200 тыс. гривен. 
Если же Вам выпадет карточка «Отправляйтесь в тюрьму» и Вы пройдете 
через поле «ВПЕРЕД», то 200 тыс. гривен Вам не полагается. Остановив-
шись на поле налогов, Вам придется просто уплатить сумму, указанную на 
данном поле.

Казино
Если Вы попали на поле «КАЗИНО», Вам предстоит сыграть на игровом 

автомате. Для этого Вам необходимо сделать любую ставку в Казино и 
бросить 3 раза кубик, по одному разу за каждый «столбик» игрового авто-
мата, а затем передвинуть фишку снизу вверх по «столбику» на столько 
символов, сколько очков выпало на кубике. В случае совпадения выпав-
шей на игровом автомате выигрышной комбинации, игрок получает из 
Банка сумму выигрыша. Если игрок проиграл, ставка остается в Казино.

Тюрьма
В данное заведение Вы можете попасть, если:
• Вы остановитесь на этом поле;
• Вы взяли карточку «Шанс» или «Бюджет», на которой написано 

«Отправляйтесь в Тюрьму»;
• у Вас выпало на кубиках одинаковое число очков в течение 3-х 

ходов подряд.

При попадании на поле «Тюрьма»,  Ваш ход приостанавливается.
При этом Вы не можете получить зарплату 200 тыс. гривен 
независимо от того, где Вы находились на игровом поле. 
Чтобы выйти из поля «Тюрьма», Вам необходимо на выбор:

• заплатить штраф в размере 50 тыс. гривен и продолжить игру, 
когда до Вас дойдет очередь;

• использовать карточку «Бесплатно освободиться из Тюрьмы», 
если она у Вас имеется;

• купить карточку «Бесплатно освободиться из Тюрьмы» у дру-
гого игрока, по согласованной цене и использовать ее для 
того, чтобы выйти из поля «Тюрьма»;

• оставаться на поле «Тюрьма», пропуская три своих очередных 
хода, но каждый раз, когда до Вас доходит очередь, бросать 
кубики, и если на обоих кубиках в один из таких ходов у Вас 
выпадет одинаковое число очков на каждом кубике. В этом 
случае, Вы можете бесплатно выйти из поля «Тюрьма» и 
пройти такое количество полей, которое выпадет на кубиках.

После того, как Вы пропустили 3 хода, находясь на поле  «Тюрьма», 
Вы должны выйти из нее и уплатить 50 тыс. гривен, прежде, чем Вы 
сможете передвинуть Вашу фишку на такое число полей, которое 
выпало на кубиках. Находясь на поле «Тюрьма», Вы можете получать 
аренду с Вашей недвижимости, если она не заложена.

Налоговая администрация
Вы можете проходить это поле мимо, либо же попасть сюда в 

результате очередного хода. Но независимо от того, проходите ли 
Вы это поле мимо или остановились на нем, Вам придется заплатить 
налог со всей своей недвижимости — дополнительные 50 тыс. 
гривен. Если же Вы еще не владеете какой-либо недвижимостью, 
дополнительный налог Вами не уплачивается. Вы так же можете 
сразу освободиться из Налоговой администрации, выбросив оди-
наковое число очков на Ваших кубиках, во время очередного хода.

Дома
Если у Вас есть все участки одного цвета, Вы можете покупать 

дома, чтобы их строить на участках. Это увеличит арендную плату, 
которую Вам будут платить игроки, останавливающиеся на Ваших 
участках. Стоимость дома показана на соответствующем документе 
на право собственности. Застраивать участки нужно равномерно, 
т.е. Вы не можете построить второй дом на одном участке до тех 
пор, пока Вы не построите по одному дому на всех участках одного 
цвета. Далее, нельзя строить третий дом, пока не будет как мини-
мум по два дома на каждом участке и так далее. Однако нельзя 
строить дом, если хотя бы один из участков данной цветовой гаммы 
заложен.

Отели
Если Вы уже построили по 4 дома на каждом участке, Вы можете 

купить по Отелю для каждого Участка. Они приобретаются так же, 
как и дома, но каждый Отель стоит 4-х домов, которые возвращают-
ся в банк. Если в банке осталось ограниченное число домов. Банк 
выставляет здание на аукцион и продает тому игроку, который 
готов за него заплатить наибольшую цену. При этом за начальную 
цену он берет ту, которая указана в документе на право собствен-
ности.

Нехватка зданий
Если в Банке не осталось Домов, Вам придется подождать пока 

кто-либо, из других игроков не вернет ему свои Дома. Точно так же, 
если Вы продаете Отели, Вы не можете заменить их Домами, если в 
Банке нет лишних Домов. Если в Банке осталось ограниченное 
число Домов или Отелей, и два или более игроков хотят купить 
больше зданий, чем есть у Банка, Банкир выставляет здания на 
аукцион для продажи тому из игроков, кто предложит за них наи-
большую цену, при этом за начальную цену он берет ту, которая 
указана на соответствующем «Документе на право собственности» .

Право собственности
Вы можете продавать участки, недвижимость любому игроку, заключив 

с ним частную сделку. Однако, для этого необходимо продать все здания, 
стоящие на данном участке. При этом так же, как и при покупке, продавать 
здания можно равномерно по одному с каждого участка. Дома и Пред-
приятия продаются не игрокам, а Банку, причем по цене в два раза 
меньше той, что указана в документе права собственности. При продаже 
Предприятия Банк платит Вам половину их стоимости плюс половину 
стоимости 4-х домов, которые были отданы в Банк при покупке Предпри-
ятия. Все предприятия одной цветовой группы должны продаваться 
одновременно.

Однако если Вам нужны деньги, Вы можете снова заменить Предпри-
ятия Домами. Для этого Вам нужно продать Предприятие Банку и полу-
чить взамен четыре дома плюс половину стоимости самого Предприятия. 
Заложенную недвижимость также можно продать, но не Банку, а другим 
игрокам.

Право залога
Вы имеете право закладывать свою недвижимость Банку (в случае 

когда Вам будут особенно необходимы средства, когда их не будет 
хватать). Однако для того, чтобы заложить участок, сначала нужно про-
дать здания Банку со своего участка. Для того, чтобы заложить недвижи-
мость, переверните документ на право собственности на нее «лицом» 
вниз и получите в Банке сумму залога, указанную на обратной стороне 
карточки. Если Вы потом захотите погасить Ваш долг перед Банком, Вам 
нужно будет заплатить эту сумму плюс 10% сверху. Заложенная недвижи-
мость все равно остается Вашей собственностью и не может быть выку-
плена другими игроками, если только Вы не согласовали данный вопрос с 
игроком, желающим купить эту недвижимость, внеся в Банк соответству-
ющую плату плюс 10%. Однако в этом случае при окончательном снятии 
залога необходимо будет доплатить дополнительно 10% в Банк. За зало-
женную недвижимость нельзя брать арендную плату. Но при этом можно 
брать за другие участки той же цветовой группы. Когда ни один из участ-

ков не заложен, владелец может вновь покупать дома по полной цене.

Объявление о банкротстве
Если Вы задолжали денег больше, чем можете получить по Вашим акти-

вам, Вы объявляетесь банкротом и выбываете из игры. Если Вы должны 
Банку, Банк получает все Ваши деньги и документы на право собственно-
сти, и вся Ваша недвижимость продается другим игрокам с аукциона. Если 
у Вас при этом есть карточки «Бесплатно освободиться из Тюрьмы», Вы их 
откладываете вниз соответствующей стопки. Если Вы должны другому 
игроку, Ваша недвижимость продается Банку по половинной стоимости, а 
Ваш кредитор получает все деньги, документы на право собственности и 
карточки бесплатного освобождения, если они у Вас есть. Если у Вас есть 
какая-либо заложенная недвижимость, она также передается игроку-кре-
дитору, но он при этом должен немедленно уплатить Банку 10% за нее, а 
потом решать — выкупать ее или нет.

Примечание. Если Вы должны заплатить сумму арендной платы 
больше той, чем у Вас есть, Вы можете заплатить Вашему кредитору 
часть деньгами, а часть — не застроенным участком, который у Вас 
имеется. В этом случае кредитор может согласиться принять недвижи-
мость по цене, выше той, что указана в документе на право собственно-
сти, стремясь получить участок для строительства, чтобы иметь 
преимущество над другими игроками. Игроки не имеют права давать 
деньги друг другу в долг. Деньги могут быть даны только Банком и только 
под залог недвижимости.

Окончание игры
Последний оставшийся в игре участник становится победителем. Либо 

же, если игра окончена раньше (по согласованию сторон), то победителем 
становится игрок, который имеет наибольшую сумму денег и активов на 
момент окончания игры.
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Гравцям надається можливість стати монополістом будь-якої 
галузі, заробити максимально можливий капітал, зрештою, залиши-
тися єдиним гравцем, який не став банкротом. Переміщуючись по 
гральному полю, кожен гравець може купувати нерухомість, брати 
участь в аукціоні на її придбання, будувати будинки, підприємства на 
придбаних ділянках, брати кредити в банку під заставу майна. Крім 
того, гравці можуть брати орендну платню з інших учасників гри, які 
зупиняються на їх ділянках. При цьому гравцям необхідно буде 
сплачувати податки, штрафи, адміністративні стягнення, іноді бувати 
у в’язниці й звільнятися з неї за окрему платню. Але є також шанс 
отримати добрий виграш або втратити кругленьку суму, погравши в 
казино.

Кількість учасників: від 2-х до 8-ми гравців.

Комплектація гри:
• Гральне поле — 1 штука
• Гральні фішки — 8 штук
• Гральні кубики — 2 штуки
• Спеціальні гральні гроші — 1 комплект
• Готелі з пластмаси — 12 штук
• Будинки з пластмаси — 32 штуки
• Картки на право власності — 28 штук
• Картки «Бюджет» — 16 штук
• Картки «Шанс» — 16 штук

Правила гри
Відокремте картки «Шанс» і, перетасувавши їх, покладіть гіркою на 

відповідне місце на гральному полі (відокремлене пунктиром). 
Відокремте картки «Бюджет», перетасувавши їх, покладіть аналогіч-
ним способом на відокремлене пунктиром відповідне місце на граль-
ному полі. Всі картки «Шанс» та «Бюджет» повинні лежати зворотною 

стороною доверху. Кожен гравець обирає собі гральну фішку та 
ставить її на полі "ВПЕРЕД". Один з учасників обирається Банкіром. 
Банкір може чи обмежитися цією роллю, чи, як і інші учасники, брати 
участь у грі. Банкір видає всім гравцям по 1,5 млн. гривень в наступних 
купюрах:

• 1 тис. гривень — 5 купюр;
• 5 тис. гривень -1 купюра;
• 10 тис. гривень — 2 купюри;
• 20 тис. гривень -1 купюра;
• 50 тис. гривень -1 купюра;
• 100 тис. гривень — 4 купюри;
• 500тис. гривень — 2 купюри.

Крім того, Банкір кладе в касу Джекпот (на поле, відокремлене пунк-
тиром) 200 тис. гривень.

Примітка. Кожна купюра означає тисячі. Наприклад, купюру в 500 
грн. слід вважати як 500 тисяч гривень.

У власності Банка знаходяться всі Будинки, Підприємства та картки 
права власності до тих пір, доки вони не будуть придбані гравцями в 
процесі гри.

До обов'язків Банкіра входить видавати гравцям зарплатню, премії, 
давати позику під заставу нерухомості, а також збирати всі податки, 
штрафи, повернення суд та відсотків по них. При проведенні аукціону 
з продажу будь-якої нерухомості Банкір виступає також аукціоністом. 
Банк не може бути банкротом, тому за потребою учасників гри може 
видавати стільки грошей, скільки вони можуть вимагати навіть у 
вигляді боргових зобов'язань, написаних на звичайному папері. Для 
того щоб розпочати гру, необхідно розіграти право першого ходу. Для 
цього всі гравці кидають кубик. Починає  гру той, у кого на кубику 
випадає більша кількість балів.

Хід гри
Отже, кидайте кубик й починайте рухатися з поля «Вперед» за годинни-

ковою стрілкою. Поле, на якому Ви зупинилися вкаже, що Вам необхідно 
робити. В процесі гри Ви можете опинитися на полях, які запропонують 
Вам:

• придбати ділянки для будівництва або іншу нерухомість;
• платити орендну платню, якщо Ви опинилися на чужій ділянці (вже 

викупленій кимось із гравців);
• платити податки;
• брати картки «Бюджет» або «Шанс» й слідкувати їх інструкції;
• побувати у «В’язниці»;
• зіграти в «Казино»;
• отримати зарплатню в розмірі 200 тис. гривень.

Якщо Ви кинули кубики і у Вас вийшла однакова кількість балів на обох 
кубиках, у Вас є можливість ще одного позачергового ходу. Однак, якщо 
подібне повториться 3 рази підряд, Вам прийдеться відправитися на поле 
«В’язниця». При проходженні повного кола (коли проходите крізь поле 
"Вперед" або зупиняєтесь на ньому), Банк виплачує Вам зарплатню 200 тис. 
гривень. Крім того, у Вас є шанс отримати цю суму двічі за один хід, коли, 
наприклад, Ви зупинилися на полі «Бюджет» або «Шанс» одразу після поля 
«Вперед» й витягнули картку, на якій написано «Перейдіть на поле 
«Вперед».

Придбання нерухомості
При зупинці на ділянці, на якій ні в кого з гравців ще немає права воло-

діння, Ви можете першим придбати його. Для цього Вам необхідно внести 
визначену суму за цю ділянку до Банку. В обмін Банкір видає Вам картку 
володіння наданої ділянки. Якщо ж Ви не бажаєте або не можете її придба-
ти, ділянка виставляється на аукціон. Ділянка в результаті повинна бути 
продана тому з гравців, хто зможе заплатити за неї найбільшу ціну, почина-
ючи з будь-якої ціни, яку готовий заплатити один з гравців. 

Не залежно від того, що Ви відмовились від купівлі даної ділянки одразу, 

Ви також можете брати участь в аукціоні. Володіння ділянками, а в подаль-
шому й побудованими будинками і підприємствами на них, дає можливість 
брати орендну платню з будь-яких орендаторів, які зупинилися в процесі 
гри на Вашій власності. Ціна, яку повинні будуть заплатити Вам орендатори 
вказана на кожній картці володіння даною ділянкою й вона різниться в 
залежності від того, яка це ділянка і скільки будівель на ній збудовано. Дуже 
вигідно володіти ділянками однієї кольорової гами, тобто володіти моно-
полією. Якщо Ви володієте ділянками всієї кольорової гами, Вам можна 
будувати будинки, а потім й підприємства на будь-якому з них. Якщо Ви 
зупинилися на чужій ділянці тобто на тій, яка раніше вже була придбана 
одним з гравців, Вам прийдеться заплатити орендну плату. Сума, яку необ-
хідно буде заплатити вказана на картці володіння ділянкою та може зміню-
ватися в залежності від кількості будівель, збудованих на ній. Причому, 
якщо Ви зупинитесь на чужій ділянці гравця, який володіє всією кольоро-
вою гамою ділянок, як і той, на якому Ви зупинилися, Вам прийдеться 
заплатити подвійну орендну платню, ніж та, яка вказана в картці володіння 
ділянкою. Однак, якщо дана ділянка володарем закладена Банку, він не 
може отримувати з Вас орендну платню. Або ж якщо збудована на даній 
ділянці нерухомість закладена, то власник ділянки може брати з Вас оренд-
ну плату тільки по орендній вартості ділянки, а додаткова орендна плата за 
закладену збудовану на ньому нерухомість не береться.

Підприємства телефонного зв'язку та метрополітен
Якщо Ви зупинилися на одному з таких підприємств. Ви можете купити 

його, якщо воно нікому не належить, заплативши за нього суму вказану на 
полі цього підприємства. Якщо ж дане підприємство вже належить 
будь-кому з гравців, він може від Вас вимагати орендну платню у відповід-
ності з кількістю балів, які випали у Вас на кубиках. Якщо Ви потрапили на ці 
ділянки в результаті розпорядження картки «Шанс» або «Бюджет» яку Ви 
взяли, Ви повинні кинути кубики, щоб визначити скільки Вам прийдеться 
платити. Якщо інший гравець володіє лише одним з цих підприємств, то 
Вам необхідно заплатити суму у відповідності з кількістю, яка випала у Вас 
на кубиках у 4-х кратному розмірі. Якщо ж гравець володіє обома підпри-

ємствами, Вам прийдеться заплатити суму в 10-ти кратному розмірі. Якщо 
Ви не бажаєте придбати це підприємство, то воно одразу повинно бути 
виставлене на аукціон та продано тому гравцеві, який заплатить за нього 
найвищу ціну. Ви також можете взяти участь в аукціоні.

Зупинка на центральній (транспортній) галузі
До центральної галузі відносяться 2 залізничних підприємства, мор-

ський порт та аеропорт. Якщо Ви зупинитеся на такому полі, у Вас буде мож-
ливість купити це підприємство. В іншому випадку Банк виставляє його на 
аукціон. Навіть якщо Ви відмовилися від його купівлі за первісною ціною, 
Ви також можете взяти участь в аукціоні. Якщо у підприємства вже є влас-
ник, то коли Ви зупинитеся на ньому, Вам потрібно заплатити суму, яка 
вказана в Документі права власності. Ця сума залежить від кількості інших 
підприємств центральної галузі, які належать гравцеві-володарю підпри-
ємства, на якому Ви зупинилися та також вказана в документі права влас-
ності.

Картки «Бюджет» та «Шанс»
Якщо Ви зупинилися на такому полі, Вам потрібно взяти вказану картку й 

виконати вказану там інструкцію. В залежності від картки Вам доведеться:
• пересувати Вашу фішку;
• заплатити гроші, наприклад податки;
• отримати гроші;
• виконати будь-яку торгівельну операцію;
• опинитися на полі «В’язниця» , чи звільнитися звідти.

Після того, як Ви виконали вказівку, покладіть картку вниз відповідної 
гірки. Якщо Вам випала картка «Безкоштовно звільнитися із В’язниці», 
можете залишити її у себе до тих пір, доки вона Вам не знадобиться або Ви 
можете продати її іншому гравцеві по визначеній з ним ціні. Якщо Вам 
випала картка «Пересунути фішку» й Ви пройдете крізь поле «Вперед», 
можете отримати у Банку 200 тис. гривень. Якщо ж Вам випаде картка «Від-
правляйтеся у В’язницю» і Ви пройдете крізь поле «Вперед», то 200 тис. Вам 

не виплачується. Зупинившись на полі податків Вам необхідно просто 
сплатити відповідну суму.

Казино
Якщо Ви потрапили на поле «Казино», можете зіграти на гральному авто-

маті. Для цього Вам необхідно зробити будь-яку ставку в Казино й кинути 3 
рази кубик , по 1 разу  за кожен «стовпчик» грального автомату, а потім 
пересунути фішку знизу доверху по стовпчику на стільки символів, скільки 
випало на кубику балів, у випадку співпадання комбінації, що випала, 
гравець отримує з Банку суму виграшу. Якщо гравець програв, ставка зали-
шається в Казино.

В’язниця
В цю установу Ви можете потрапити, якщо:
• Ви зупинитесь на полі «В’язниця»;
• Ви взяли картку «Шанс» або «Бюджет», на якій написано «Направляй-

тесь у В’язницю»;
• у Вас випала на кубиках однакова кількість балів на протязі 3-х ходів 

поспіль. При попаданні в цю установу, Ваш хід припиняється. При 
цьому Ви не можете отримати зарплатню 200 тис. гривень не залеж-
но від того, де Ви знаходилися на гральному полі.

Щоб вийти із поля «В’язниця», Вам необхідно:
• заплатити штраф 50 тис. гривень й продовжити гру, коли до Вас дійде 

черга;
• купити картку «Безкоштовно звільнитися із В’язниці» у одного з 

гравців;
• використати цю картку, якщо вона у Вас вже є;
• залишатися тут, пропускаючи 3 своїх ходи.
Але кожен раз, коли до Вас дійде черга кидати кубики, й якщо на обох 

кубиках в один з таких ходів у Вас випаде однакова кількість балів, Ви 
можете вийти із поля «В’язниця» й пройти таку кількість полів, яка випаде у 
Вас на кубиках. Після того, як Ви пропустили 3 ходи, знаходячись на полі 

«В’язниця», Ви повинні вийти з неї та сплатити 50 тис. гривень, перед 
тим, ніж Ви пересунете Вашу фішку на таку кількість полів, яка випала у 
Вас на кубиках. Знаходячись на полі «В’язниця», Ви можете отримувати 
орендну платню з Вашої нерухомості, якщо вона не закладена.

Податкова адміністрація
В дану установу Ви можете потрапити внаслідок Вашого чергового 

ходу, але можете й пройти мимо цього поля. Незалежно від цього Вам  
доведеться сплатити додаткові податки за володіння нерухомістю — 50 
тис. гривень. Якщо ж Ви ще не володієте жодною ділянкою, податки Ви 
можете не сплачувати при проходженні цього поля. Якщо ж Ви потра-
пили у Податкову в наслідок свого чергового ходу. Вам доведеться, так 
само і при звільненні із В’язниці, сплатити ще й штраф — 50 тис. 
гривень. При цьому. Ви можете як і в випадку із В’язницею, вирішити 
звільнитися з Податкової адміністрації через кидання кубиків на протя-
зі 3-х ходів або сплатити штраф одразу й вийти з Податкової адміністра-
ції, і якщо в результаті одного з таких ходів у Вас випаде однакова кіль-
кість балів на обох кубиках, Ви зможете звільнитися з Податкової без 
сплати штрафу, а лише сплативши 50 тис. грн. податків на майно, якщо 
воно у Вас вже є.

Будинки
Якщо Ви володієте всіма ділянками одного кольору Ви можете купу-

вати будинки, щоб їх будувати на ділянках. Це збільшить орендну 
платню, яку Вам будуть платити гравці, які будуть зупинятися на Ваших 
ділянках. Вартість будинку вказана на відповідному документі права 
володіння. Забудовувати ділянки можна рівномірно, тобто Ви не 
можете побудувати другий будинок на одній ділянці до тих пір, доки Ви 
не побудуєте по одному будинку на всіх ділянках одного кольору. Далі 
не можна будувати третій будинок, доки не буде як мінімум по 2 будин-
ки на кожній ділянці й так далі. Однак не можна будувати будинок, якщо 
хоча б одна з ділянок однієї кольорової гами закладена.

Готелі
Якщо Ви вже побудували по 4 будинки на кожній ділянці, Ви можете купу-

вати по Готелю для кожної ділянки. Вони придбаються таким же чином як і 
будинки, але кожен Готель вартий 4-х будинків, які повертаються в Банк. 
Якщо в Банку залишилася обмежена кількість будинків, Банк виставляє 
будівлю на аукціон і продає тому гравцеві, який готовий заплатити за нього 
найбільшу ціну. При цьому за початкову ціну він бере ту, яка вказана в доку-
менті на право володіння.

Нестача будівель
Якщо в Банку не залишилося Будинків, Вам доведеться зачекати, доки 

хто-небудь з гравців не поверне йому свої Будинки. Також, якщо Ви продає-
те Готелі, Вам не можна їх замінити Будинками, якщо в Банку немає зайвих 
Будинків. Якщо в Банку залишилася обмежена кількість Будинків й Готелів, а 
2 чи більше гравців бажають купити будівель більше, ніж є у Банка, Банкір 
виставляє будівлі на аукціон для продажу тому з гравців, хто запропонує за 
них найбільшу ціну, при цьому за початкову ціну береться та ціна, яка вказа-
на в документі на право володіння.

Право володіння
Ви можете продавати ділянки, нерухомість будь-якому гравцю, за домов-

леністю з ним. Однак, для цього необхідно продати всі будівлі, які побудова-
ні на цій ділянці. При цьому також, як і при купівлі, продавати будівлі можна 
рівномірно, по одному з кожної ділянки. Будинки та підприємства прода-
ються не гравцям, а Банку, причому за ціною в 2 рази меншої за ту, що вказа-
на в документі на право володіння. При продажу підприємства, Банк випла-
чує Вам половину вартості підприємства плюс половину вартості 4-х будин-
ків, які були віддані в Банк при купівлі підприємства, Всі підприємства однієї 
кольорової гами повинні продаватися одночасно. Однак, якщо Вам потрібні 
гроші, Ви можете знову замінити підприємства будинками. Для цього Вам 
необхідно продати підприємство Банку й отримати в обмін 4 будинки плюс 
половину вартості самого підприємства. Закладену нерухомість також 
можна продавати, однак, не Банку, а іншим гравцям.

Право закладання
Ви маєте право закладати всю нерухомість банку (у випадку, коли Вам 

знадобляться гроші коли їх буде не вистачати). Однак для того, щоб 
закласти ділянку спочатку необхідно продати Банку будівлі зі своєї 
ділянки. Для того, щоб закласти нерухомість Банку, Вам необхідно буде 
заплатити цю суму плюс 10% зверху. Закладена нерухомість все одно 
залишається у Вашій власності й не може бути викуплена іншими грав-
цями, якщо тільки Ви не дасте згоду гравцю, який забажає купити цю 
нерухомість, заплативши Банку відповідну плату плюс 10%. Однак в 
цьому випадку, прикінцевому знятті закладання необхідно буде допла-
тити 10% в Банк. За закладену нерухомість не можна отримати оренду. 
При цьому можна брати за інші ділянки тієї ж кольорової групи. Коли 
жодна ділянка не закладена, власник знову може купувати будинки за 
повною вартістю.

Об'ява про банкрутство
Якщо Ваш борг становить більше, ніж можна отримати по Ваших акти-

вах — Ви банкрут та покидаєте гру. Якщо Ви винні Банку, Банк отримує 
всі Ваші гроші й документи на право власності. Вся Ваша нерухомість 
продається іншим гравцям з аукціону. Якщо у Вас при цьому є картки 
«Безкоштовно звільнитися із В’язниці», Ви їх кладете донизу відповідної 
гірки. Якщо Ви винні іншому гравцеві , Ваша нерухомість продається 
Банку за половинною вартістю, а Ваш кредитор отримує всі гроші, доку-
менти на право власності й картки безкоштовного визволення, якщо 
вони у Вас є. Якщо у Вас є будь-яка закладена нерухомість вона також 
продається кредитору, але він при цьому повинен одразу заплатити 
Банку 10% по ній, а потім вирішувати викуповувати її чи ні.

Примітка. Якщо Ви повинні заплатити суму орендної плати, яка 
більше тієї, що у Вас є, Ви можете заплатити Вашому кредитору части-
ну грошима, а частину незабудованими ділянками, які у Вас є. В цьому 
випадку кредитор може погодитися прийняти нерухомість по ціні, вище 
тієї, що вказана в документі права власності, намагаючись отримати 

ділянку для будівництва, щоб мати перевагу перед гравцями. Гравці не 
мають права давати гроші один одному в борг.

Гроші можуть бути надані лише Банком і лише під заставу нерухомості.

Закінчення гри
Останній гравець, що залишився у грі стає переможцем. Або ж якщо 

гра завершена раніше, то переможцем вважається той, в кого є найбіль-
ша сума грошей й активів на момент завершення гри.



Игрокам предоставляется возможность стать монополистом любой 
отрасли, заработать максимально возможный капитал или, по крайней 
мере, остаться единственным игроком, который не стал банкротом. Пере-
мещаясь по игровому полю, каждый игрок может покупать недвижимость, 
участвовать в аукционе на ее приобретение, строить дома, предприятия 
на приобретенных участках, брать кредиты в банке под залог имеющегося 
имущества. Кроме того, игроки могут брать арендную плату с других участ-
ников игры, останавливающихся на их участках. При этом игрокам придет-
ся платить налоги, штрафы, административные взыскания, иногда оказы-
ваться в тюрьме и освобождаться из нее за определенную плату. Но есть 
также шанс получить отличный выигрыш или потерять кругленькую 
сумму, поиграв в казино.

Количество игроков: от 2-х до 8-ми участников.

Комплектация игры:
Игровое поле — 1 штука;
Игральные фишки — 8 штук;
Игральные кубики — 2 штуки;
Специальные игровые деньги — 1 комплект;
Отели из пластмассы — 12 штук;
Дома из пластмассы — 32 штуки;
Карточки на право собственности — 28 штук;
Карточки «Бюджет» — 16 штук;
Карточки «Шанс» — 16 штук;
Упаковочная коробка — 1 штука.

Правила игры
Подготовка к игре.
Отделите карточки «Шанс», перетасовав, положите их стопочкой на 

соответствующее деление на игровом поле (выделенное пунктиром). 
Отделите карточки «Бюджета» и, перетасовав их, положите аналогичным 
образом на соответствующее выделенное пунктиром деление на игровом 
поле. Все карточки «Шанс» и «Бюджет» должны лежать обратной стороной 
вверх. Каждый игрок выбирает себе игральную фишку и ставит ее на поле 
«ВПЕРЕД». Один из игроков выбирается Банкиром. Банкир может либо 
ограничиваться этой ролью, либо, как и все остальные принимать участие 
в игре. Банкир выдает всем игрокам по 1,5 млн. гривен в следующих купю-
рах:

1 тыс. гривен — 5 купюр;
5 тыс. гривен —1 купюра;
10 тыс. гривен — 2 купюры;
20 тыс. гривен — 1 купюра;
50 тыс. гривен — 1 купюра;
100 тыс. гривен — 4 купюры;
500 тыс. гривен — 2 купюры.

Кроме того, Банкир кладет в кассу Джекпот (на поле, выделенное 
пунктиром) 200 тыс. гривен.

Примечание. Каждая купюра обозначает тысячи. Например, купюру в 
500 следует считать как 500 тыс. гривен. 

В собственности Банка находятся все Дома, Предприятия, карточки 
права собственности до тех пор, пока они не будут приобретены игроками 
в ходе игры. В обязанности Банкира входит выдавать игрокам зарплаты, 
премии, давать ссуду под залог недвижимости, а так же собирать все 
налоги, штрафы, возвращение ссуд и процентов по ним. При проведении 
аукциона по продаже любой недвижимости Банкир выступает также 

аукционистом. Банк не может быть банкротом, поэтому по требова-
нию игроков может выдавать столько денег, сколько им может потре-
боваться даже в виде долговых обязательств написанных на обычной 
бумаге. Для того чтобы начать игру, необходимо разыграть право 
первого хода. Для этого все игроки бросают кубик, начинает игру тот, 
у кого на кубике выпадет большее число очков.

Ход игры
Итак, бросайте кубики и начинайте двигаться с поля «ВПЕРЕД» по 

часовой стрелке. Поле, на котором Вы остановитесь, укажет, что Вам 
надо делать. В ходе игры Вы можете оказаться на полях, которые 
предложат Вам:

• приобретать участки для строительства или другую недвижи-
мость;

• платить арендную плату, если Вы окажетесь на чужом (уже 
выкупленном кем-то из игроков) участке;

• платить налоги;
• вытаскивать карточки «Бюджет» или «Шанс» и следовать их 

инструкции;
• побывать в «Тюрьме»;
• сыграть в «Казино»;
• получить зарплату в размере 200 тыс. гривен.

Если Вы бросили кубики, и у Вас выпало одинаковое число очков на 
обоих кубиках, у Вас есть возможность еще одного внеочередного 
хода. Однако, если подобное повторится 3 раза подряд, Вам придется 
отправиться на поле «Тюрьма». При прохождении полного круга (когда 
Вы проходите через поле «ВПЕРЕД» или останавливаетесь на нем) Банк 
выплачивает Вам зарплату 200 тыс. гривен. Кроме того, у Вас есть шанс 
получить эту сумму дважды за один ход, если, например Вы оказались 
на поле «Бюджет» или «Шанс» сразу после поля «ВПЕРЕД» и вытащили 
карточку, на которой написано «Переходите на поле «ВПЕРЕД».

Приобретение недвижимости
При остановке на Участке, на который ни у кого из игроков еще нет права 

владения, Вы можете первым купить его. Для этого Вам просто необходимо 
внести сумму за этот Участок Банку. (Стоимостная цена Участка указана на 
поле этого Участка и на Карточке владения данным Участком). В обмен 
Банкир выдает Вам карточку владения данным Участком. Если же Вы не 
хотите или не можете его приобрести, Участок выставляется на аукцион. 
Участок в результате должен быть продан тому из игроков, кто сможет 
заплатить за него наибольшую цену, начиная с любой цены, которую готов 
заплатить один из играющих. Независимо от того, что Вы отказались от 
покупки данного Участка сразу. Вы тоже можете принять участие в аукцио-
не. Владение Участками, а в дальнейшем и построенными домами и пред-
приятиями на них дает Вам возможность взимать арендную плату с любых 
арендаторов, которые остановились в ходе игры на Вашей собственности. 
Цена, которую будут должны уплатить Вам арендаторы, указана на каждой 
карточке владения данным участком, и она различна в зависимости от того, 
какой это Участок и сколько Домов на нем построено. Очень выгодно 
владеть Участками одной цветовой гаммы, т. е. владеть монополией. Если 
Вы владеете Участками всей цветовой группы, Вам можно строить дома, а 
далее и Предприятия на любом из них. Если Вы остановитесь на чужом 
Участке, который был раньше приобретен одним из игроков, Вам придется 
заплатить аренду. Сумма, подлежащая уплате, указана в карточке владения 
данным участком и может меняться в зависимости от количества зданий, 
построенных на нем. Причем, если Вы остановились на чужом участке 
игрока, владеющего всей цветовой гаммой участков, как и тот, на котором 
Вы остановились, Вам придется уплатить двойную арендную плату, указан-
ную в карточке владения участком. Однако, если данный участок владель-
цем заложен в банк, он не может взымать с Вас арендную плату. Или же если 
построенная на данном участке недвижимость заложена, то владелец 
участка может потребовать с Вас аренду только по арендной цене участка, 
а дополнительная арендная плата за заложенную построенную на нем 
недвижимость не взымается.

Предприятия телефонной связи и метрополитен
Если Вы остановитесь на одном из этих предприятий. Вы можете купить 

его, если оно никому еще не принадлежит, заплатив за него банку сумму, 
указанную на поле этого предприятия. Если же данное предприятие уже 
принадлежит кому-либо из игроков, он может от Вас потребовать аренд-
ную плату в соответствии с количеством очков, которое выпало у Вас на 
кубиках. Если Вы попали на эти поля в результате указаний на взятой Вами 
карточке «Шанс» или «Бюджет», Вы должны бросить кубики, чтобы опре-
делить сколько Вам придется платить. Если другой игрок владеет только 
одним из этих предприятий, то Вам необходимо заплатить сумму в соот-
ветствии с выпавшим количеством очков на кубиках в четырехкратном 
размере. Если же игрок владеет обоими предприятиями, то Вам придется 
заплатить сумму в 10-кратном размере. Если Вы не желаете приобрести 
это предприятие, то оно немедленно должно быть выставлено на аукцион 
и продано тому игроку, который заплатит за него наивысшую цену. Вы 
также можете принять участие в аукционе.

Остановка на центральной (транспортной) отрасли
К центральной отрасли относятся два железнодорожных предприятия, 

морской порт и аэропорт. Если Вы остановитесь на таком поле, у Вас будет 
возможность купить это Предприятие. В противном случае Банк выставля-
ет его на аукцион; даже хотя Вы отказались от его покупки по первоначаль-
ной цене. Вы тоже можете принять участие в аукционе. Если у Предпри-
ятия уже есть хозяин, когда Вы окажетесь на нем. Вам нужно будет запла-
тить сумму, указанную в Документе на право собственности. Сумма, подле-
жащая уплате, зависит от количества других Предприятий центральной 
отрасли, принадлежащих игроку-владельцу предприятия, на котором Вы 
остановились и указана также в Документе права собственности.

Карточки «Бюджет» и «Шанс»
Если Вы остановились на таком поле. Вам нужно взять указанную 

карточку и выполнить указанную там инструкцию. В зависимости от 
карточки Вам придется:

• передвинуть Вашу фишку;
• заплатить деньги, например налоги;
• получить деньги;
• отправиться на поле «Тюрьма», налоговую или освободиться оттуда;
• выполнить какую-либо из торговых операций.

После того, как Вы выполнили указание, положите карточку обратно 
вниз соответствующей стопки. Если Вам выпала карточка «Бесплатно осво-
бодиться из Тюрьмы», можете ее оставить себе до тех пор, пока она Вам не 
понадобиться или же Вы можете продать ее другому игроку по согласо-
ванной с ним цене. Если Вам выпала карточка «Передвинуть фишку» и Вы 
пройдете через поле «ВПЕРЕД», можете получить у банка 200 тыс. гривен. 
Если же Вам выпадет карточка «Отправляйтесь в тюрьму» и Вы пройдете 
через поле «ВПЕРЕД», то 200 тыс. гривен Вам не полагается. Остановив-
шись на поле налогов, Вам придется просто уплатить сумму, указанную на 
данном поле.

Казино
Если Вы попали на поле «КАЗИНО», Вам предстоит сыграть на игровом 

автомате. Для этого Вам необходимо сделать любую ставку в Казино и 
бросить 3 раза кубик, по одному разу за каждый «столбик» игрового авто-
мата, а затем передвинуть фишку снизу вверх по «столбику» на столько 
символов, сколько очков выпало на кубике. В случае совпадения выпав-
шей на игровом автомате выигрышной комбинации, игрок получает из 
Банка сумму выигрыша. Если игрок проиграл, ставка остается в Казино.

Тюрьма
В данное заведение Вы можете попасть, если:
• Вы остановитесь на этом поле;
• Вы взяли карточку «Шанс» или «Бюджет», на которой написано 

«Отправляйтесь в Тюрьму»;
• у Вас выпало на кубиках одинаковое число очков в течение 3-х 

ходов подряд.

При попадании на поле «Тюрьма»,  Ваш ход приостанавливается.
При этом Вы не можете получить зарплату 200 тыс. гривен 
независимо от того, где Вы находились на игровом поле. 
Чтобы выйти из поля «Тюрьма», Вам необходимо на выбор:

• заплатить штраф в размере 50 тыс. гривен и продолжить игру, 
когда до Вас дойдет очередь;

• использовать карточку «Бесплатно освободиться из Тюрьмы», 
если она у Вас имеется;

• купить карточку «Бесплатно освободиться из Тюрьмы» у дру-
гого игрока, по согласованной цене и использовать ее для 
того, чтобы выйти из поля «Тюрьма»;

• оставаться на поле «Тюрьма», пропуская три своих очередных 
хода, но каждый раз, когда до Вас доходит очередь, бросать 
кубики, и если на обоих кубиках в один из таких ходов у Вас 
выпадет одинаковое число очков на каждом кубике. В этом 
случае, Вы можете бесплатно выйти из поля «Тюрьма» и 
пройти такое количество полей, которое выпадет на кубиках.

После того, как Вы пропустили 3 хода, находясь на поле  «Тюрьма», 
Вы должны выйти из нее и уплатить 50 тыс. гривен, прежде, чем Вы 
сможете передвинуть Вашу фишку на такое число полей, которое 
выпало на кубиках. Находясь на поле «Тюрьма», Вы можете получать 
аренду с Вашей недвижимости, если она не заложена.

Налоговая администрация
Вы можете проходить это поле мимо, либо же попасть сюда в 

результате очередного хода. Но независимо от того, проходите ли 
Вы это поле мимо или остановились на нем, Вам придется заплатить 
налог со всей своей недвижимости — дополнительные 50 тыс. 
гривен. Если же Вы еще не владеете какой-либо недвижимостью, 
дополнительный налог Вами не уплачивается. Вы так же можете 
сразу освободиться из Налоговой администрации, выбросив оди-
наковое число очков на Ваших кубиках, во время очередного хода.

Дома
Если у Вас есть все участки одного цвета, Вы можете покупать 

дома, чтобы их строить на участках. Это увеличит арендную плату, 
которую Вам будут платить игроки, останавливающиеся на Ваших 
участках. Стоимость дома показана на соответствующем документе 
на право собственности. Застраивать участки нужно равномерно, 
т.е. Вы не можете построить второй дом на одном участке до тех 
пор, пока Вы не построите по одному дому на всех участках одного 
цвета. Далее, нельзя строить третий дом, пока не будет как мини-
мум по два дома на каждом участке и так далее. Однако нельзя 
строить дом, если хотя бы один из участков данной цветовой гаммы 
заложен.

Отели
Если Вы уже построили по 4 дома на каждом участке, Вы можете 

купить по Отелю для каждого Участка. Они приобретаются так же, 
как и дома, но каждый Отель стоит 4-х домов, которые возвращают-
ся в банк. Если в банке осталось ограниченное число домов. Банк 
выставляет здание на аукцион и продает тому игроку, который 
готов за него заплатить наибольшую цену. При этом за начальную 
цену он берет ту, которая указана в документе на право собствен-
ности.

Нехватка зданий
Если в Банке не осталось Домов, Вам придется подождать пока 

кто-либо, из других игроков не вернет ему свои Дома. Точно так же, 
если Вы продаете Отели, Вы не можете заменить их Домами, если в 
Банке нет лишних Домов. Если в Банке осталось ограниченное 
число Домов или Отелей, и два или более игроков хотят купить 
больше зданий, чем есть у Банка, Банкир выставляет здания на 
аукцион для продажи тому из игроков, кто предложит за них наи-
большую цену, при этом за начальную цену он берет ту, которая 
указана на соответствующем «Документе на право собственности» .

Право собственности
Вы можете продавать участки, недвижимость любому игроку, заключив 

с ним частную сделку. Однако, для этого необходимо продать все здания, 
стоящие на данном участке. При этом так же, как и при покупке, продавать 
здания можно равномерно по одному с каждого участка. Дома и Пред-
приятия продаются не игрокам, а Банку, причем по цене в два раза 
меньше той, что указана в документе права собственности. При продаже 
Предприятия Банк платит Вам половину их стоимости плюс половину 
стоимости 4-х домов, которые были отданы в Банк при покупке Предпри-
ятия. Все предприятия одной цветовой группы должны продаваться 
одновременно.

Однако если Вам нужны деньги, Вы можете снова заменить Предпри-
ятия Домами. Для этого Вам нужно продать Предприятие Банку и полу-
чить взамен четыре дома плюс половину стоимости самого Предприятия. 
Заложенную недвижимость также можно продать, но не Банку, а другим 
игрокам.

Право залога
Вы имеете право закладывать свою недвижимость Банку (в случае 

когда Вам будут особенно необходимы средства, когда их не будет 
хватать). Однако для того, чтобы заложить участок, сначала нужно про-
дать здания Банку со своего участка. Для того, чтобы заложить недвижи-
мость, переверните документ на право собственности на нее «лицом» 
вниз и получите в Банке сумму залога, указанную на обратной стороне 
карточки. Если Вы потом захотите погасить Ваш долг перед Банком, Вам 
нужно будет заплатить эту сумму плюс 10% сверху. Заложенная недвижи-
мость все равно остается Вашей собственностью и не может быть выку-
плена другими игроками, если только Вы не согласовали данный вопрос с 
игроком, желающим купить эту недвижимость, внеся в Банк соответству-
ющую плату плюс 10%. Однако в этом случае при окончательном снятии 
залога необходимо будет доплатить дополнительно 10% в Банк. За зало-
женную недвижимость нельзя брать арендную плату. Но при этом можно 
брать за другие участки той же цветовой группы. Когда ни один из участ-

ков не заложен, владелец может вновь покупать дома по полной цене.

Объявление о банкротстве
Если Вы задолжали денег больше, чем можете получить по Вашим акти-

вам, Вы объявляетесь банкротом и выбываете из игры. Если Вы должны 
Банку, Банк получает все Ваши деньги и документы на право собственно-
сти, и вся Ваша недвижимость продается другим игрокам с аукциона. Если 
у Вас при этом есть карточки «Бесплатно освободиться из Тюрьмы», Вы их 
откладываете вниз соответствующей стопки. Если Вы должны другому 
игроку, Ваша недвижимость продается Банку по половинной стоимости, а 
Ваш кредитор получает все деньги, документы на право собственности и 
карточки бесплатного освобождения, если они у Вас есть. Если у Вас есть 
какая-либо заложенная недвижимость, она также передается игроку-кре-
дитору, но он при этом должен немедленно уплатить Банку 10% за нее, а 
потом решать — выкупать ее или нет.

Примечание. Если Вы должны заплатить сумму арендной платы 
больше той, чем у Вас есть, Вы можете заплатить Вашему кредитору 
часть деньгами, а часть — не застроенным участком, который у Вас 
имеется. В этом случае кредитор может согласиться принять недвижи-
мость по цене, выше той, что указана в документе на право собственно-
сти, стремясь получить участок для строительства, чтобы иметь 
преимущество над другими игроками. Игроки не имеют права давать 
деньги друг другу в долг. Деньги могут быть даны только Банком и только 
под залог недвижимости.

Окончание игры
Последний оставшийся в игре участник становится победителем. Либо 

же, если игра окончена раньше (по согласованию сторон), то победителем 
становится игрок, который имеет наибольшую сумму денег и активов на 
момент окончания игры.

Гравцям надається можливість стати монополістом будь-якої 
галузі, заробити максимально можливий капітал, зрештою, залиши-
тися єдиним гравцем, який не став банкротом. Переміщуючись по 
гральному полю, кожен гравець може купувати нерухомість, брати 
участь в аукціоні на її придбання, будувати будинки, підприємства на 
придбаних ділянках, брати кредити в банку під заставу майна. Крім 
того, гравці можуть брати орендну платню з інших учасників гри, які 
зупиняються на їх ділянках. При цьому гравцям необхідно буде 
сплачувати податки, штрафи, адміністративні стягнення, іноді бувати 
у в’язниці й звільнятися з неї за окрему платню. Але є також шанс 
отримати добрий виграш або втратити кругленьку суму, погравши в 
казино.

Кількість учасників: від 2-х до 8-ми гравців.

Комплектація гри:
• Гральне поле — 1 штука
• Гральні фішки — 8 штук
• Гральні кубики — 2 штуки
• Спеціальні гральні гроші — 1 комплект
• Готелі з пластмаси — 12 штук
• Будинки з пластмаси — 32 штуки
• Картки на право власності — 28 штук
• Картки «Бюджет» — 16 штук
• Картки «Шанс» — 16 штук

Правила гри
Відокремте картки «Шанс» і, перетасувавши їх, покладіть гіркою на 

відповідне місце на гральному полі (відокремлене пунктиром). 
Відокремте картки «Бюджет», перетасувавши їх, покладіть аналогіч-
ним способом на відокремлене пунктиром відповідне місце на граль-
ному полі. Всі картки «Шанс» та «Бюджет» повинні лежати зворотною 

стороною доверху. Кожен гравець обирає собі гральну фішку та 
ставить її на полі "ВПЕРЕД". Один з учасників обирається Банкіром. 
Банкір може чи обмежитися цією роллю, чи, як і інші учасники, брати 
участь у грі. Банкір видає всім гравцям по 1,5 млн. гривень в наступних 
купюрах:

• 1 тис. гривень — 5 купюр;
• 5 тис. гривень -1 купюра;
• 10 тис. гривень — 2 купюри;
• 20 тис. гривень -1 купюра;
• 50 тис. гривень -1 купюра;
• 100 тис. гривень — 4 купюри;
• 500тис. гривень — 2 купюри.

Крім того, Банкір кладе в касу Джекпот (на поле, відокремлене пунк-
тиром) 200 тис. гривень.

Примітка. Кожна купюра означає тисячі. Наприклад, купюру в 500 
грн. слід вважати як 500 тисяч гривень.

У власності Банка знаходяться всі Будинки, Підприємства та картки 
права власності до тих пір, доки вони не будуть придбані гравцями в 
процесі гри.

До обов'язків Банкіра входить видавати гравцям зарплатню, премії, 
давати позику під заставу нерухомості, а також збирати всі податки, 
штрафи, повернення суд та відсотків по них. При проведенні аукціону 
з продажу будь-якої нерухомості Банкір виступає також аукціоністом. 
Банк не може бути банкротом, тому за потребою учасників гри може 
видавати стільки грошей, скільки вони можуть вимагати навіть у 
вигляді боргових зобов'язань, написаних на звичайному папері. Для 
того щоб розпочати гру, необхідно розіграти право першого ходу. Для 
цього всі гравці кидають кубик. Починає  гру той, у кого на кубику 
випадає більша кількість балів.
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Хід гри
Отже, кидайте кубик й починайте рухатися з поля «Вперед» за годинни-

ковою стрілкою. Поле, на якому Ви зупинилися вкаже, що Вам необхідно 
робити. В процесі гри Ви можете опинитися на полях, які запропонують 
Вам:

• придбати ділянки для будівництва або іншу нерухомість;
• платити орендну платню, якщо Ви опинилися на чужій ділянці (вже 

викупленій кимось із гравців);
• платити податки;
• брати картки «Бюджет» або «Шанс» й слідкувати їх інструкції;
• побувати у «В’язниці»;
• зіграти в «Казино»;
• отримати зарплатню в розмірі 200 тис. гривень.

Якщо Ви кинули кубики і у Вас вийшла однакова кількість балів на обох 
кубиках, у Вас є можливість ще одного позачергового ходу. Однак, якщо 
подібне повториться 3 рази підряд, Вам прийдеться відправитися на поле 
«В’язниця». При проходженні повного кола (коли проходите крізь поле 
"Вперед" або зупиняєтесь на ньому), Банк виплачує Вам зарплатню 200 тис. 
гривень. Крім того, у Вас є шанс отримати цю суму двічі за один хід, коли, 
наприклад, Ви зупинилися на полі «Бюджет» або «Шанс» одразу після поля 
«Вперед» й витягнули картку, на якій написано «Перейдіть на поле 
«Вперед».

Придбання нерухомості
При зупинці на ділянці, на якій ні в кого з гравців ще немає права воло-

діння, Ви можете першим придбати його. Для цього Вам необхідно внести 
визначену суму за цю ділянку до Банку. В обмін Банкір видає Вам картку 
володіння наданої ділянки. Якщо ж Ви не бажаєте або не можете її придба-
ти, ділянка виставляється на аукціон. Ділянка в результаті повинна бути 
продана тому з гравців, хто зможе заплатити за неї найбільшу ціну, почина-
ючи з будь-якої ціни, яку готовий заплатити один з гравців. 

Не залежно від того, що Ви відмовились від купівлі даної ділянки одразу, 

Ви також можете брати участь в аукціоні. Володіння ділянками, а в подаль-
шому й побудованими будинками і підприємствами на них, дає можливість 
брати орендну платню з будь-яких орендаторів, які зупинилися в процесі 
гри на Вашій власності. Ціна, яку повинні будуть заплатити Вам орендатори 
вказана на кожній картці володіння даною ділянкою й вона різниться в 
залежності від того, яка це ділянка і скільки будівель на ній збудовано. Дуже 
вигідно володіти ділянками однієї кольорової гами, тобто володіти моно-
полією. Якщо Ви володієте ділянками всієї кольорової гами, Вам можна 
будувати будинки, а потім й підприємства на будь-якому з них. Якщо Ви 
зупинилися на чужій ділянці тобто на тій, яка раніше вже була придбана 
одним з гравців, Вам прийдеться заплатити орендну плату. Сума, яку необ-
хідно буде заплатити вказана на картці володіння ділянкою та може зміню-
ватися в залежності від кількості будівель, збудованих на ній. Причому, 
якщо Ви зупинитесь на чужій ділянці гравця, який володіє всією кольоро-
вою гамою ділянок, як і той, на якому Ви зупинилися, Вам прийдеться 
заплатити подвійну орендну платню, ніж та, яка вказана в картці володіння 
ділянкою. Однак, якщо дана ділянка володарем закладена Банку, він не 
може отримувати з Вас орендну платню. Або ж якщо збудована на даній 
ділянці нерухомість закладена, то власник ділянки може брати з Вас оренд-
ну плату тільки по орендній вартості ділянки, а додаткова орендна плата за 
закладену збудовану на ньому нерухомість не береться.

Підприємства телефонного зв'язку та метрополітен
Якщо Ви зупинилися на одному з таких підприємств. Ви можете купити 

його, якщо воно нікому не належить, заплативши за нього суму вказану на 
полі цього підприємства. Якщо ж дане підприємство вже належить 
будь-кому з гравців, він може від Вас вимагати орендну платню у відповід-
ності з кількістю балів, які випали у Вас на кубиках. Якщо Ви потрапили на ці 
ділянки в результаті розпорядження картки «Шанс» або «Бюджет» яку Ви 
взяли, Ви повинні кинути кубики, щоб визначити скільки Вам прийдеться 
платити. Якщо інший гравець володіє лише одним з цих підприємств, то 
Вам необхідно заплатити суму у відповідності з кількістю, яка випала у Вас 
на кубиках у 4-х кратному розмірі. Якщо ж гравець володіє обома підпри-

ємствами, Вам прийдеться заплатити суму в 10-ти кратному розмірі. Якщо 
Ви не бажаєте придбати це підприємство, то воно одразу повинно бути 
виставлене на аукціон та продано тому гравцеві, який заплатить за нього 
найвищу ціну. Ви також можете взяти участь в аукціоні.

Зупинка на центральній (транспортній) галузі
До центральної галузі відносяться 2 залізничних підприємства, мор-

ський порт та аеропорт. Якщо Ви зупинитеся на такому полі, у Вас буде мож-
ливість купити це підприємство. В іншому випадку Банк виставляє його на 
аукціон. Навіть якщо Ви відмовилися від його купівлі за первісною ціною, 
Ви також можете взяти участь в аукціоні. Якщо у підприємства вже є влас-
ник, то коли Ви зупинитеся на ньому, Вам потрібно заплатити суму, яка 
вказана в Документі права власності. Ця сума залежить від кількості інших 
підприємств центральної галузі, які належать гравцеві-володарю підпри-
ємства, на якому Ви зупинилися та також вказана в документі права влас-
ності.

Картки «Бюджет» та «Шанс»
Якщо Ви зупинилися на такому полі, Вам потрібно взяти вказану картку й 

виконати вказану там інструкцію. В залежності від картки Вам доведеться:
• пересувати Вашу фішку;
• заплатити гроші, наприклад податки;
• отримати гроші;
• виконати будь-яку торгівельну операцію;
• опинитися на полі «В’язниця» , чи звільнитися звідти.

Після того, як Ви виконали вказівку, покладіть картку вниз відповідної 
гірки. Якщо Вам випала картка «Безкоштовно звільнитися із В’язниці», 
можете залишити її у себе до тих пір, доки вона Вам не знадобиться або Ви 
можете продати її іншому гравцеві по визначеній з ним ціні. Якщо Вам 
випала картка «Пересунути фішку» й Ви пройдете крізь поле «Вперед», 
можете отримати у Банку 200 тис. гривень. Якщо ж Вам випаде картка «Від-
правляйтеся у В’язницю» і Ви пройдете крізь поле «Вперед», то 200 тис. Вам 

не виплачується. Зупинившись на полі податків Вам необхідно просто 
сплатити відповідну суму.

Казино
Якщо Ви потрапили на поле «Казино», можете зіграти на гральному авто-

маті. Для цього Вам необхідно зробити будь-яку ставку в Казино й кинути 3 
рази кубик , по 1 разу  за кожен «стовпчик» грального автомату, а потім 
пересунути фішку знизу доверху по стовпчику на стільки символів, скільки 
випало на кубику балів, у випадку співпадання комбінації, що випала, 
гравець отримує з Банку суму виграшу. Якщо гравець програв, ставка зали-
шається в Казино.

В’язниця
В цю установу Ви можете потрапити, якщо:
• Ви зупинитесь на полі «В’язниця»;
• Ви взяли картку «Шанс» або «Бюджет», на якій написано «Направляй-

тесь у В’язницю»;
• у Вас випала на кубиках однакова кількість балів на протязі 3-х ходів 

поспіль. При попаданні в цю установу, Ваш хід припиняється. При 
цьому Ви не можете отримати зарплатню 200 тис. гривень не залеж-
но від того, де Ви знаходилися на гральному полі.

Щоб вийти із поля «В’язниця», Вам необхідно:
• заплатити штраф 50 тис. гривень й продовжити гру, коли до Вас дійде 

черга;
• купити картку «Безкоштовно звільнитися із В’язниці» у одного з 

гравців;
• використати цю картку, якщо вона у Вас вже є;
• залишатися тут, пропускаючи 3 своїх ходи.
Але кожен раз, коли до Вас дійде черга кидати кубики, й якщо на обох 

кубиках в один з таких ходів у Вас випаде однакова кількість балів, Ви 
можете вийти із поля «В’язниця» й пройти таку кількість полів, яка випаде у 
Вас на кубиках. Після того, як Ви пропустили 3 ходи, знаходячись на полі 

«В’язниця», Ви повинні вийти з неї та сплатити 50 тис. гривень, перед 
тим, ніж Ви пересунете Вашу фішку на таку кількість полів, яка випала у 
Вас на кубиках. Знаходячись на полі «В’язниця», Ви можете отримувати 
орендну платню з Вашої нерухомості, якщо вона не закладена.

Податкова адміністрація
В дану установу Ви можете потрапити внаслідок Вашого чергового 

ходу, але можете й пройти мимо цього поля. Незалежно від цього Вам  
доведеться сплатити додаткові податки за володіння нерухомістю — 50 
тис. гривень. Якщо ж Ви ще не володієте жодною ділянкою, податки Ви 
можете не сплачувати при проходженні цього поля. Якщо ж Ви потра-
пили у Податкову в наслідок свого чергового ходу. Вам доведеться, так 
само і при звільненні із В’язниці, сплатити ще й штраф — 50 тис. 
гривень. При цьому. Ви можете як і в випадку із В’язницею, вирішити 
звільнитися з Податкової адміністрації через кидання кубиків на протя-
зі 3-х ходів або сплатити штраф одразу й вийти з Податкової адміністра-
ції, і якщо в результаті одного з таких ходів у Вас випаде однакова кіль-
кість балів на обох кубиках, Ви зможете звільнитися з Податкової без 
сплати штрафу, а лише сплативши 50 тис. грн. податків на майно, якщо 
воно у Вас вже є.

Будинки
Якщо Ви володієте всіма ділянками одного кольору Ви можете купу-

вати будинки, щоб їх будувати на ділянках. Це збільшить орендну 
платню, яку Вам будуть платити гравці, які будуть зупинятися на Ваших 
ділянках. Вартість будинку вказана на відповідному документі права 
володіння. Забудовувати ділянки можна рівномірно, тобто Ви не 
можете побудувати другий будинок на одній ділянці до тих пір, доки Ви 
не побудуєте по одному будинку на всіх ділянках одного кольору. Далі 
не можна будувати третій будинок, доки не буде як мінімум по 2 будин-
ки на кожній ділянці й так далі. Однак не можна будувати будинок, якщо 
хоча б одна з ділянок однієї кольорової гами закладена.

Готелі
Якщо Ви вже побудували по 4 будинки на кожній ділянці, Ви можете купу-

вати по Готелю для кожної ділянки. Вони придбаються таким же чином як і 
будинки, але кожен Готель вартий 4-х будинків, які повертаються в Банк. 
Якщо в Банку залишилася обмежена кількість будинків, Банк виставляє 
будівлю на аукціон і продає тому гравцеві, який готовий заплатити за нього 
найбільшу ціну. При цьому за початкову ціну він бере ту, яка вказана в доку-
менті на право володіння.

Нестача будівель
Якщо в Банку не залишилося Будинків, Вам доведеться зачекати, доки 

хто-небудь з гравців не поверне йому свої Будинки. Також, якщо Ви продає-
те Готелі, Вам не можна їх замінити Будинками, якщо в Банку немає зайвих 
Будинків. Якщо в Банку залишилася обмежена кількість Будинків й Готелів, а 
2 чи більше гравців бажають купити будівель більше, ніж є у Банка, Банкір 
виставляє будівлі на аукціон для продажу тому з гравців, хто запропонує за 
них найбільшу ціну, при цьому за початкову ціну береться та ціна, яка вказа-
на в документі на право володіння.

Право володіння
Ви можете продавати ділянки, нерухомість будь-якому гравцю, за домов-

леністю з ним. Однак, для цього необхідно продати всі будівлі, які побудова-
ні на цій ділянці. При цьому також, як і при купівлі, продавати будівлі можна 
рівномірно, по одному з кожної ділянки. Будинки та підприємства прода-
ються не гравцям, а Банку, причому за ціною в 2 рази меншої за ту, що вказа-
на в документі на право володіння. При продажу підприємства, Банк випла-
чує Вам половину вартості підприємства плюс половину вартості 4-х будин-
ків, які були віддані в Банк при купівлі підприємства, Всі підприємства однієї 
кольорової гами повинні продаватися одночасно. Однак, якщо Вам потрібні 
гроші, Ви можете знову замінити підприємства будинками. Для цього Вам 
необхідно продати підприємство Банку й отримати в обмін 4 будинки плюс 
половину вартості самого підприємства. Закладену нерухомість також 
можна продавати, однак, не Банку, а іншим гравцям.

Право закладання
Ви маєте право закладати всю нерухомість банку (у випадку, коли Вам 

знадобляться гроші коли їх буде не вистачати). Однак для того, щоб 
закласти ділянку спочатку необхідно продати Банку будівлі зі своєї 
ділянки. Для того, щоб закласти нерухомість Банку, Вам необхідно буде 
заплатити цю суму плюс 10% зверху. Закладена нерухомість все одно 
залишається у Вашій власності й не може бути викуплена іншими грав-
цями, якщо тільки Ви не дасте згоду гравцю, який забажає купити цю 
нерухомість, заплативши Банку відповідну плату плюс 10%. Однак в 
цьому випадку, прикінцевому знятті закладання необхідно буде допла-
тити 10% в Банк. За закладену нерухомість не можна отримати оренду. 
При цьому можна брати за інші ділянки тієї ж кольорової групи. Коли 
жодна ділянка не закладена, власник знову може купувати будинки за 
повною вартістю.

Об'ява про банкрутство
Якщо Ваш борг становить більше, ніж можна отримати по Ваших акти-

вах — Ви банкрут та покидаєте гру. Якщо Ви винні Банку, Банк отримує 
всі Ваші гроші й документи на право власності. Вся Ваша нерухомість 
продається іншим гравцям з аукціону. Якщо у Вас при цьому є картки 
«Безкоштовно звільнитися із В’язниці», Ви їх кладете донизу відповідної 
гірки. Якщо Ви винні іншому гравцеві , Ваша нерухомість продається 
Банку за половинною вартістю, а Ваш кредитор отримує всі гроші, доку-
менти на право власності й картки безкоштовного визволення, якщо 
вони у Вас є. Якщо у Вас є будь-яка закладена нерухомість вона також 
продається кредитору, але він при цьому повинен одразу заплатити 
Банку 10% по ній, а потім вирішувати викуповувати її чи ні.

Примітка. Якщо Ви повинні заплатити суму орендної плати, яка 
більше тієї, що у Вас є, Ви можете заплатити Вашому кредитору части-
ну грошима, а частину незабудованими ділянками, які у Вас є. В цьому 
випадку кредитор може погодитися прийняти нерухомість по ціні, вище 
тієї, що вказана в документі права власності, намагаючись отримати 

ділянку для будівництва, щоб мати перевагу перед гравцями. Гравці не 
мають права давати гроші один одному в борг.

Гроші можуть бути надані лише Банком і лише під заставу нерухомості.

Закінчення гри
Останній гравець, що залишився у грі стає переможцем. Або ж якщо 

гра завершена раніше, то переможцем вважається той, в кого є найбіль-
ша сума грошей й активів на момент завершення гри.



Игрокам предоставляется возможность стать монополистом любой 
отрасли, заработать максимально возможный капитал или, по крайней 
мере, остаться единственным игроком, который не стал банкротом. Пере-
мещаясь по игровому полю, каждый игрок может покупать недвижимость, 
участвовать в аукционе на ее приобретение, строить дома, предприятия 
на приобретенных участках, брать кредиты в банке под залог имеющегося 
имущества. Кроме того, игроки могут брать арендную плату с других участ-
ников игры, останавливающихся на их участках. При этом игрокам придет-
ся платить налоги, штрафы, административные взыскания, иногда оказы-
ваться в тюрьме и освобождаться из нее за определенную плату. Но есть 
также шанс получить отличный выигрыш или потерять кругленькую 
сумму, поиграв в казино.

Количество игроков: от 2-х до 8-ми участников.

Комплектация игры:
Игровое поле — 1 штука;
Игральные фишки — 8 штук;
Игральные кубики — 2 штуки;
Специальные игровые деньги — 1 комплект;
Отели из пластмассы — 12 штук;
Дома из пластмассы — 32 штуки;
Карточки на право собственности — 28 штук;
Карточки «Бюджет» — 16 штук;
Карточки «Шанс» — 16 штук;
Упаковочная коробка — 1 штука.

Правила игры
Подготовка к игре.
Отделите карточки «Шанс», перетасовав, положите их стопочкой на 

соответствующее деление на игровом поле (выделенное пунктиром). 
Отделите карточки «Бюджета» и, перетасовав их, положите аналогичным 
образом на соответствующее выделенное пунктиром деление на игровом 
поле. Все карточки «Шанс» и «Бюджет» должны лежать обратной стороной 
вверх. Каждый игрок выбирает себе игральную фишку и ставит ее на поле 
«ВПЕРЕД». Один из игроков выбирается Банкиром. Банкир может либо 
ограничиваться этой ролью, либо, как и все остальные принимать участие 
в игре. Банкир выдает всем игрокам по 1,5 млн. гривен в следующих купю-
рах:

1 тыс. гривен — 5 купюр;
5 тыс. гривен —1 купюра;
10 тыс. гривен — 2 купюры;
20 тыс. гривен — 1 купюра;
50 тыс. гривен — 1 купюра;
100 тыс. гривен — 4 купюры;
500 тыс. гривен — 2 купюры.

Кроме того, Банкир кладет в кассу Джекпот (на поле, выделенное 
пунктиром) 200 тыс. гривен.

Примечание. Каждая купюра обозначает тысячи. Например, купюру в 
500 следует считать как 500 тыс. гривен. 

В собственности Банка находятся все Дома, Предприятия, карточки 
права собственности до тех пор, пока они не будут приобретены игроками 
в ходе игры. В обязанности Банкира входит выдавать игрокам зарплаты, 
премии, давать ссуду под залог недвижимости, а так же собирать все 
налоги, штрафы, возвращение ссуд и процентов по ним. При проведении 
аукциона по продаже любой недвижимости Банкир выступает также 

аукционистом. Банк не может быть банкротом, поэтому по требова-
нию игроков может выдавать столько денег, сколько им может потре-
боваться даже в виде долговых обязательств написанных на обычной 
бумаге. Для того чтобы начать игру, необходимо разыграть право 
первого хода. Для этого все игроки бросают кубик, начинает игру тот, 
у кого на кубике выпадет большее число очков.

Ход игры
Итак, бросайте кубики и начинайте двигаться с поля «ВПЕРЕД» по 

часовой стрелке. Поле, на котором Вы остановитесь, укажет, что Вам 
надо делать. В ходе игры Вы можете оказаться на полях, которые 
предложат Вам:

• приобретать участки для строительства или другую недвижи-
мость;

• платить арендную плату, если Вы окажетесь на чужом (уже 
выкупленном кем-то из игроков) участке;

• платить налоги;
• вытаскивать карточки «Бюджет» или «Шанс» и следовать их 

инструкции;
• побывать в «Тюрьме»;
• сыграть в «Казино»;
• получить зарплату в размере 200 тыс. гривен.

Если Вы бросили кубики, и у Вас выпало одинаковое число очков на 
обоих кубиках, у Вас есть возможность еще одного внеочередного 
хода. Однако, если подобное повторится 3 раза подряд, Вам придется 
отправиться на поле «Тюрьма». При прохождении полного круга (когда 
Вы проходите через поле «ВПЕРЕД» или останавливаетесь на нем) Банк 
выплачивает Вам зарплату 200 тыс. гривен. Кроме того, у Вас есть шанс 
получить эту сумму дважды за один ход, если, например Вы оказались 
на поле «Бюджет» или «Шанс» сразу после поля «ВПЕРЕД» и вытащили 
карточку, на которой написано «Переходите на поле «ВПЕРЕД».

Приобретение недвижимости
При остановке на Участке, на который ни у кого из игроков еще нет права 

владения, Вы можете первым купить его. Для этого Вам просто необходимо 
внести сумму за этот Участок Банку. (Стоимостная цена Участка указана на 
поле этого Участка и на Карточке владения данным Участком). В обмен 
Банкир выдает Вам карточку владения данным Участком. Если же Вы не 
хотите или не можете его приобрести, Участок выставляется на аукцион. 
Участок в результате должен быть продан тому из игроков, кто сможет 
заплатить за него наибольшую цену, начиная с любой цены, которую готов 
заплатить один из играющих. Независимо от того, что Вы отказались от 
покупки данного Участка сразу. Вы тоже можете принять участие в аукцио-
не. Владение Участками, а в дальнейшем и построенными домами и пред-
приятиями на них дает Вам возможность взимать арендную плату с любых 
арендаторов, которые остановились в ходе игры на Вашей собственности. 
Цена, которую будут должны уплатить Вам арендаторы, указана на каждой 
карточке владения данным участком, и она различна в зависимости от того, 
какой это Участок и сколько Домов на нем построено. Очень выгодно 
владеть Участками одной цветовой гаммы, т. е. владеть монополией. Если 
Вы владеете Участками всей цветовой группы, Вам можно строить дома, а 
далее и Предприятия на любом из них. Если Вы остановитесь на чужом 
Участке, который был раньше приобретен одним из игроков, Вам придется 
заплатить аренду. Сумма, подлежащая уплате, указана в карточке владения 
данным участком и может меняться в зависимости от количества зданий, 
построенных на нем. Причем, если Вы остановились на чужом участке 
игрока, владеющего всей цветовой гаммой участков, как и тот, на котором 
Вы остановились, Вам придется уплатить двойную арендную плату, указан-
ную в карточке владения участком. Однако, если данный участок владель-
цем заложен в банк, он не может взымать с Вас арендную плату. Или же если 
построенная на данном участке недвижимость заложена, то владелец 
участка может потребовать с Вас аренду только по арендной цене участка, 
а дополнительная арендная плата за заложенную построенную на нем 
недвижимость не взымается.

Предприятия телефонной связи и метрополитен
Если Вы остановитесь на одном из этих предприятий. Вы можете купить 

его, если оно никому еще не принадлежит, заплатив за него банку сумму, 
указанную на поле этого предприятия. Если же данное предприятие уже 
принадлежит кому-либо из игроков, он может от Вас потребовать аренд-
ную плату в соответствии с количеством очков, которое выпало у Вас на 
кубиках. Если Вы попали на эти поля в результате указаний на взятой Вами 
карточке «Шанс» или «Бюджет», Вы должны бросить кубики, чтобы опре-
делить сколько Вам придется платить. Если другой игрок владеет только 
одним из этих предприятий, то Вам необходимо заплатить сумму в соот-
ветствии с выпавшим количеством очков на кубиках в четырехкратном 
размере. Если же игрок владеет обоими предприятиями, то Вам придется 
заплатить сумму в 10-кратном размере. Если Вы не желаете приобрести 
это предприятие, то оно немедленно должно быть выставлено на аукцион 
и продано тому игроку, который заплатит за него наивысшую цену. Вы 
также можете принять участие в аукционе.

Остановка на центральной (транспортной) отрасли
К центральной отрасли относятся два железнодорожных предприятия, 

морской порт и аэропорт. Если Вы остановитесь на таком поле, у Вас будет 
возможность купить это Предприятие. В противном случае Банк выставля-
ет его на аукцион; даже хотя Вы отказались от его покупки по первоначаль-
ной цене. Вы тоже можете принять участие в аукционе. Если у Предпри-
ятия уже есть хозяин, когда Вы окажетесь на нем. Вам нужно будет запла-
тить сумму, указанную в Документе на право собственности. Сумма, подле-
жащая уплате, зависит от количества других Предприятий центральной 
отрасли, принадлежащих игроку-владельцу предприятия, на котором Вы 
остановились и указана также в Документе права собственности.

Карточки «Бюджет» и «Шанс»
Если Вы остановились на таком поле. Вам нужно взять указанную 

карточку и выполнить указанную там инструкцию. В зависимости от 
карточки Вам придется:

• передвинуть Вашу фишку;
• заплатить деньги, например налоги;
• получить деньги;
• отправиться на поле «Тюрьма», налоговую или освободиться оттуда;
• выполнить какую-либо из торговых операций.

После того, как Вы выполнили указание, положите карточку обратно 
вниз соответствующей стопки. Если Вам выпала карточка «Бесплатно осво-
бодиться из Тюрьмы», можете ее оставить себе до тех пор, пока она Вам не 
понадобиться или же Вы можете продать ее другому игроку по согласо-
ванной с ним цене. Если Вам выпала карточка «Передвинуть фишку» и Вы 
пройдете через поле «ВПЕРЕД», можете получить у банка 200 тыс. гривен. 
Если же Вам выпадет карточка «Отправляйтесь в тюрьму» и Вы пройдете 
через поле «ВПЕРЕД», то 200 тыс. гривен Вам не полагается. Остановив-
шись на поле налогов, Вам придется просто уплатить сумму, указанную на 
данном поле.

Казино
Если Вы попали на поле «КАЗИНО», Вам предстоит сыграть на игровом 

автомате. Для этого Вам необходимо сделать любую ставку в Казино и 
бросить 3 раза кубик, по одному разу за каждый «столбик» игрового авто-
мата, а затем передвинуть фишку снизу вверх по «столбику» на столько 
символов, сколько очков выпало на кубике. В случае совпадения выпав-
шей на игровом автомате выигрышной комбинации, игрок получает из 
Банка сумму выигрыша. Если игрок проиграл, ставка остается в Казино.

Тюрьма
В данное заведение Вы можете попасть, если:
• Вы остановитесь на этом поле;
• Вы взяли карточку «Шанс» или «Бюджет», на которой написано 

«Отправляйтесь в Тюрьму»;
• у Вас выпало на кубиках одинаковое число очков в течение 3-х 

ходов подряд.

При попадании на поле «Тюрьма»,  Ваш ход приостанавливается.
При этом Вы не можете получить зарплату 200 тыс. гривен 
независимо от того, где Вы находились на игровом поле. 
Чтобы выйти из поля «Тюрьма», Вам необходимо на выбор:

• заплатить штраф в размере 50 тыс. гривен и продолжить игру, 
когда до Вас дойдет очередь;

• использовать карточку «Бесплатно освободиться из Тюрьмы», 
если она у Вас имеется;

• купить карточку «Бесплатно освободиться из Тюрьмы» у дру-
гого игрока, по согласованной цене и использовать ее для 
того, чтобы выйти из поля «Тюрьма»;

• оставаться на поле «Тюрьма», пропуская три своих очередных 
хода, но каждый раз, когда до Вас доходит очередь, бросать 
кубики, и если на обоих кубиках в один из таких ходов у Вас 
выпадет одинаковое число очков на каждом кубике. В этом 
случае, Вы можете бесплатно выйти из поля «Тюрьма» и 
пройти такое количество полей, которое выпадет на кубиках.

После того, как Вы пропустили 3 хода, находясь на поле  «Тюрьма», 
Вы должны выйти из нее и уплатить 50 тыс. гривен, прежде, чем Вы 
сможете передвинуть Вашу фишку на такое число полей, которое 
выпало на кубиках. Находясь на поле «Тюрьма», Вы можете получать 
аренду с Вашей недвижимости, если она не заложена.

Налоговая администрация
Вы можете проходить это поле мимо, либо же попасть сюда в 

результате очередного хода. Но независимо от того, проходите ли 
Вы это поле мимо или остановились на нем, Вам придется заплатить 
налог со всей своей недвижимости — дополнительные 50 тыс. 
гривен. Если же Вы еще не владеете какой-либо недвижимостью, 
дополнительный налог Вами не уплачивается. Вы так же можете 
сразу освободиться из Налоговой администрации, выбросив оди-
наковое число очков на Ваших кубиках, во время очередного хода.

Дома
Если у Вас есть все участки одного цвета, Вы можете покупать 

дома, чтобы их строить на участках. Это увеличит арендную плату, 
которую Вам будут платить игроки, останавливающиеся на Ваших 
участках. Стоимость дома показана на соответствующем документе 
на право собственности. Застраивать участки нужно равномерно, 
т.е. Вы не можете построить второй дом на одном участке до тех 
пор, пока Вы не построите по одному дому на всех участках одного 
цвета. Далее, нельзя строить третий дом, пока не будет как мини-
мум по два дома на каждом участке и так далее. Однако нельзя 
строить дом, если хотя бы один из участков данной цветовой гаммы 
заложен.

Отели
Если Вы уже построили по 4 дома на каждом участке, Вы можете 

купить по Отелю для каждого Участка. Они приобретаются так же, 
как и дома, но каждый Отель стоит 4-х домов, которые возвращают-
ся в банк. Если в банке осталось ограниченное число домов. Банк 
выставляет здание на аукцион и продает тому игроку, который 
готов за него заплатить наибольшую цену. При этом за начальную 
цену он берет ту, которая указана в документе на право собствен-
ности.

Нехватка зданий
Если в Банке не осталось Домов, Вам придется подождать пока 

кто-либо, из других игроков не вернет ему свои Дома. Точно так же, 
если Вы продаете Отели, Вы не можете заменить их Домами, если в 
Банке нет лишних Домов. Если в Банке осталось ограниченное 
число Домов или Отелей, и два или более игроков хотят купить 
больше зданий, чем есть у Банка, Банкир выставляет здания на 
аукцион для продажи тому из игроков, кто предложит за них наи-
большую цену, при этом за начальную цену он берет ту, которая 
указана на соответствующем «Документе на право собственности» .

Право собственности
Вы можете продавать участки, недвижимость любому игроку, заключив 

с ним частную сделку. Однако, для этого необходимо продать все здания, 
стоящие на данном участке. При этом так же, как и при покупке, продавать 
здания можно равномерно по одному с каждого участка. Дома и Пред-
приятия продаются не игрокам, а Банку, причем по цене в два раза 
меньше той, что указана в документе права собственности. При продаже 
Предприятия Банк платит Вам половину их стоимости плюс половину 
стоимости 4-х домов, которые были отданы в Банк при покупке Предпри-
ятия. Все предприятия одной цветовой группы должны продаваться 
одновременно.

Однако если Вам нужны деньги, Вы можете снова заменить Предпри-
ятия Домами. Для этого Вам нужно продать Предприятие Банку и полу-
чить взамен четыре дома плюс половину стоимости самого Предприятия. 
Заложенную недвижимость также можно продать, но не Банку, а другим 
игрокам.

Право залога
Вы имеете право закладывать свою недвижимость Банку (в случае 

когда Вам будут особенно необходимы средства, когда их не будет 
хватать). Однако для того, чтобы заложить участок, сначала нужно про-
дать здания Банку со своего участка. Для того, чтобы заложить недвижи-
мость, переверните документ на право собственности на нее «лицом» 
вниз и получите в Банке сумму залога, указанную на обратной стороне 
карточки. Если Вы потом захотите погасить Ваш долг перед Банком, Вам 
нужно будет заплатить эту сумму плюс 10% сверху. Заложенная недвижи-
мость все равно остается Вашей собственностью и не может быть выку-
плена другими игроками, если только Вы не согласовали данный вопрос с 
игроком, желающим купить эту недвижимость, внеся в Банк соответству-
ющую плату плюс 10%. Однако в этом случае при окончательном снятии 
залога необходимо будет доплатить дополнительно 10% в Банк. За зало-
женную недвижимость нельзя брать арендную плату. Но при этом можно 
брать за другие участки той же цветовой группы. Когда ни один из участ-

ков не заложен, владелец может вновь покупать дома по полной цене.

Объявление о банкротстве
Если Вы задолжали денег больше, чем можете получить по Вашим акти-

вам, Вы объявляетесь банкротом и выбываете из игры. Если Вы должны 
Банку, Банк получает все Ваши деньги и документы на право собственно-
сти, и вся Ваша недвижимость продается другим игрокам с аукциона. Если 
у Вас при этом есть карточки «Бесплатно освободиться из Тюрьмы», Вы их 
откладываете вниз соответствующей стопки. Если Вы должны другому 
игроку, Ваша недвижимость продается Банку по половинной стоимости, а 
Ваш кредитор получает все деньги, документы на право собственности и 
карточки бесплатного освобождения, если они у Вас есть. Если у Вас есть 
какая-либо заложенная недвижимость, она также передается игроку-кре-
дитору, но он при этом должен немедленно уплатить Банку 10% за нее, а 
потом решать — выкупать ее или нет.

Примечание. Если Вы должны заплатить сумму арендной платы 
больше той, чем у Вас есть, Вы можете заплатить Вашему кредитору 
часть деньгами, а часть — не застроенным участком, который у Вас 
имеется. В этом случае кредитор может согласиться принять недвижи-
мость по цене, выше той, что указана в документе на право собственно-
сти, стремясь получить участок для строительства, чтобы иметь 
преимущество над другими игроками. Игроки не имеют права давать 
деньги друг другу в долг. Деньги могут быть даны только Банком и только 
под залог недвижимости.

Окончание игры
Последний оставшийся в игре участник становится победителем. Либо 

же, если игра окончена раньше (по согласованию сторон), то победителем 
становится игрок, который имеет наибольшую сумму денег и активов на 
момент окончания игры.

Гравцям надається можливість стати монополістом будь-якої 
галузі, заробити максимально можливий капітал, зрештою, залиши-
тися єдиним гравцем, який не став банкротом. Переміщуючись по 
гральному полю, кожен гравець може купувати нерухомість, брати 
участь в аукціоні на її придбання, будувати будинки, підприємства на 
придбаних ділянках, брати кредити в банку під заставу майна. Крім 
того, гравці можуть брати орендну платню з інших учасників гри, які 
зупиняються на їх ділянках. При цьому гравцям необхідно буде 
сплачувати податки, штрафи, адміністративні стягнення, іноді бувати 
у в’язниці й звільнятися з неї за окрему платню. Але є також шанс 
отримати добрий виграш або втратити кругленьку суму, погравши в 
казино.

Кількість учасників: від 2-х до 8-ми гравців.

Комплектація гри:
• Гральне поле — 1 штука
• Гральні фішки — 8 штук
• Гральні кубики — 2 штуки
• Спеціальні гральні гроші — 1 комплект
• Готелі з пластмаси — 12 штук
• Будинки з пластмаси — 32 штуки
• Картки на право власності — 28 штук
• Картки «Бюджет» — 16 штук
• Картки «Шанс» — 16 штук

Правила гри
Відокремте картки «Шанс» і, перетасувавши їх, покладіть гіркою на 

відповідне місце на гральному полі (відокремлене пунктиром). 
Відокремте картки «Бюджет», перетасувавши їх, покладіть аналогіч-
ним способом на відокремлене пунктиром відповідне місце на граль-
ному полі. Всі картки «Шанс» та «Бюджет» повинні лежати зворотною 
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стороною доверху. Кожен гравець обирає собі гральну фішку та 
ставить її на полі "ВПЕРЕД". Один з учасників обирається Банкіром. 
Банкір може чи обмежитися цією роллю, чи, як і інші учасники, брати 
участь у грі. Банкір видає всім гравцям по 1,5 млн. гривень в наступних 
купюрах:

• 1 тис. гривень — 5 купюр;
• 5 тис. гривень -1 купюра;
• 10 тис. гривень — 2 купюри;
• 20 тис. гривень -1 купюра;
• 50 тис. гривень -1 купюра;
• 100 тис. гривень — 4 купюри;
• 500тис. гривень — 2 купюри.

Крім того, Банкір кладе в касу Джекпот (на поле, відокремлене пунк-
тиром) 200 тис. гривень.

Примітка. Кожна купюра означає тисячі. Наприклад, купюру в 500 
грн. слід вважати як 500 тисяч гривень.

У власності Банка знаходяться всі Будинки, Підприємства та картки 
права власності до тих пір, доки вони не будуть придбані гравцями в 
процесі гри.

До обов'язків Банкіра входить видавати гравцям зарплатню, премії, 
давати позику під заставу нерухомості, а також збирати всі податки, 
штрафи, повернення суд та відсотків по них. При проведенні аукціону 
з продажу будь-якої нерухомості Банкір виступає також аукціоністом. 
Банк не може бути банкротом, тому за потребою учасників гри може 
видавати стільки грошей, скільки вони можуть вимагати навіть у 
вигляді боргових зобов'язань, написаних на звичайному папері. Для 
того щоб розпочати гру, необхідно розіграти право першого ходу. Для 
цього всі гравці кидають кубик. Починає  гру той, у кого на кубику 
випадає більша кількість балів.

Хід гри
Отже, кидайте кубик й починайте рухатися з поля «Вперед» за годинни-

ковою стрілкою. Поле, на якому Ви зупинилися вкаже, що Вам необхідно 
робити. В процесі гри Ви можете опинитися на полях, які запропонують 
Вам:

• придбати ділянки для будівництва або іншу нерухомість;
• платити орендну платню, якщо Ви опинилися на чужій ділянці (вже 

викупленій кимось із гравців);
• платити податки;
• брати картки «Бюджет» або «Шанс» й слідкувати їх інструкції;
• побувати у «В’язниці»;
• зіграти в «Казино»;
• отримати зарплатню в розмірі 200 тис. гривень.

Якщо Ви кинули кубики і у Вас вийшла однакова кількість балів на обох 
кубиках, у Вас є можливість ще одного позачергового ходу. Однак, якщо 
подібне повториться 3 рази підряд, Вам прийдеться відправитися на поле 
«В’язниця». При проходженні повного кола (коли проходите крізь поле 
"Вперед" або зупиняєтесь на ньому), Банк виплачує Вам зарплатню 200 тис. 
гривень. Крім того, у Вас є шанс отримати цю суму двічі за один хід, коли, 
наприклад, Ви зупинилися на полі «Бюджет» або «Шанс» одразу після поля 
«Вперед» й витягнули картку, на якій написано «Перейдіть на поле 
«Вперед».

Придбання нерухомості
При зупинці на ділянці, на якій ні в кого з гравців ще немає права воло-

діння, Ви можете першим придбати його. Для цього Вам необхідно внести 
визначену суму за цю ділянку до Банку. В обмін Банкір видає Вам картку 
володіння наданої ділянки. Якщо ж Ви не бажаєте або не можете її придба-
ти, ділянка виставляється на аукціон. Ділянка в результаті повинна бути 
продана тому з гравців, хто зможе заплатити за неї найбільшу ціну, почина-
ючи з будь-якої ціни, яку готовий заплатити один з гравців. 

Не залежно від того, що Ви відмовились від купівлі даної ділянки одразу, 

Ви також можете брати участь в аукціоні. Володіння ділянками, а в подаль-
шому й побудованими будинками і підприємствами на них, дає можливість 
брати орендну платню з будь-яких орендаторів, які зупинилися в процесі 
гри на Вашій власності. Ціна, яку повинні будуть заплатити Вам орендатори 
вказана на кожній картці володіння даною ділянкою й вона різниться в 
залежності від того, яка це ділянка і скільки будівель на ній збудовано. Дуже 
вигідно володіти ділянками однієї кольорової гами, тобто володіти моно-
полією. Якщо Ви володієте ділянками всієї кольорової гами, Вам можна 
будувати будинки, а потім й підприємства на будь-якому з них. Якщо Ви 
зупинилися на чужій ділянці тобто на тій, яка раніше вже була придбана 
одним з гравців, Вам прийдеться заплатити орендну плату. Сума, яку необ-
хідно буде заплатити вказана на картці володіння ділянкою та може зміню-
ватися в залежності від кількості будівель, збудованих на ній. Причому, 
якщо Ви зупинитесь на чужій ділянці гравця, який володіє всією кольоро-
вою гамою ділянок, як і той, на якому Ви зупинилися, Вам прийдеться 
заплатити подвійну орендну платню, ніж та, яка вказана в картці володіння 
ділянкою. Однак, якщо дана ділянка володарем закладена Банку, він не 
може отримувати з Вас орендну платню. Або ж якщо збудована на даній 
ділянці нерухомість закладена, то власник ділянки може брати з Вас оренд-
ну плату тільки по орендній вартості ділянки, а додаткова орендна плата за 
закладену збудовану на ньому нерухомість не береться.

Підприємства телефонного зв'язку та метрополітен
Якщо Ви зупинилися на одному з таких підприємств. Ви можете купити 

його, якщо воно нікому не належить, заплативши за нього суму вказану на 
полі цього підприємства. Якщо ж дане підприємство вже належить 
будь-кому з гравців, він може від Вас вимагати орендну платню у відповід-
ності з кількістю балів, які випали у Вас на кубиках. Якщо Ви потрапили на ці 
ділянки в результаті розпорядження картки «Шанс» або «Бюджет» яку Ви 
взяли, Ви повинні кинути кубики, щоб визначити скільки Вам прийдеться 
платити. Якщо інший гравець володіє лише одним з цих підприємств, то 
Вам необхідно заплатити суму у відповідності з кількістю, яка випала у Вас 
на кубиках у 4-х кратному розмірі. Якщо ж гравець володіє обома підпри-

ємствами, Вам прийдеться заплатити суму в 10-ти кратному розмірі. Якщо 
Ви не бажаєте придбати це підприємство, то воно одразу повинно бути 
виставлене на аукціон та продано тому гравцеві, який заплатить за нього 
найвищу ціну. Ви також можете взяти участь в аукціоні.

Зупинка на центральній (транспортній) галузі
До центральної галузі відносяться 2 залізничних підприємства, мор-

ський порт та аеропорт. Якщо Ви зупинитеся на такому полі, у Вас буде мож-
ливість купити це підприємство. В іншому випадку Банк виставляє його на 
аукціон. Навіть якщо Ви відмовилися від його купівлі за первісною ціною, 
Ви також можете взяти участь в аукціоні. Якщо у підприємства вже є влас-
ник, то коли Ви зупинитеся на ньому, Вам потрібно заплатити суму, яка 
вказана в Документі права власності. Ця сума залежить від кількості інших 
підприємств центральної галузі, які належать гравцеві-володарю підпри-
ємства, на якому Ви зупинилися та також вказана в документі права влас-
ності.

Картки «Бюджет» та «Шанс»
Якщо Ви зупинилися на такому полі, Вам потрібно взяти вказану картку й 

виконати вказану там інструкцію. В залежності від картки Вам доведеться:
• пересувати Вашу фішку;
• заплатити гроші, наприклад податки;
• отримати гроші;
• виконати будь-яку торгівельну операцію;
• опинитися на полі «В’язниця» , чи звільнитися звідти.

Після того, як Ви виконали вказівку, покладіть картку вниз відповідної 
гірки. Якщо Вам випала картка «Безкоштовно звільнитися із В’язниці», 
можете залишити її у себе до тих пір, доки вона Вам не знадобиться або Ви 
можете продати її іншому гравцеві по визначеній з ним ціні. Якщо Вам 
випала картка «Пересунути фішку» й Ви пройдете крізь поле «Вперед», 
можете отримати у Банку 200 тис. гривень. Якщо ж Вам випаде картка «Від-
правляйтеся у В’язницю» і Ви пройдете крізь поле «Вперед», то 200 тис. Вам 

не виплачується. Зупинившись на полі податків Вам необхідно просто 
сплатити відповідну суму.

Казино
Якщо Ви потрапили на поле «Казино», можете зіграти на гральному авто-

маті. Для цього Вам необхідно зробити будь-яку ставку в Казино й кинути 3 
рази кубик , по 1 разу  за кожен «стовпчик» грального автомату, а потім 
пересунути фішку знизу доверху по стовпчику на стільки символів, скільки 
випало на кубику балів, у випадку співпадання комбінації, що випала, 
гравець отримує з Банку суму виграшу. Якщо гравець програв, ставка зали-
шається в Казино.

В’язниця
В цю установу Ви можете потрапити, якщо:
• Ви зупинитесь на полі «В’язниця»;
• Ви взяли картку «Шанс» або «Бюджет», на якій написано «Направляй-

тесь у В’язницю»;
• у Вас випала на кубиках однакова кількість балів на протязі 3-х ходів 

поспіль. При попаданні в цю установу, Ваш хід припиняється. При 
цьому Ви не можете отримати зарплатню 200 тис. гривень не залеж-
но від того, де Ви знаходилися на гральному полі.

Щоб вийти із поля «В’язниця», Вам необхідно:
• заплатити штраф 50 тис. гривень й продовжити гру, коли до Вас дійде 

черга;
• купити картку «Безкоштовно звільнитися із В’язниці» у одного з 

гравців;
• використати цю картку, якщо вона у Вас вже є;
• залишатися тут, пропускаючи 3 своїх ходи.
Але кожен раз, коли до Вас дійде черга кидати кубики, й якщо на обох 

кубиках в один з таких ходів у Вас випаде однакова кількість балів, Ви 
можете вийти із поля «В’язниця» й пройти таку кількість полів, яка випаде у 
Вас на кубиках. Після того, як Ви пропустили 3 ходи, знаходячись на полі 

«В’язниця», Ви повинні вийти з неї та сплатити 50 тис. гривень, перед 
тим, ніж Ви пересунете Вашу фішку на таку кількість полів, яка випала у 
Вас на кубиках. Знаходячись на полі «В’язниця», Ви можете отримувати 
орендну платню з Вашої нерухомості, якщо вона не закладена.

Податкова адміністрація
В дану установу Ви можете потрапити внаслідок Вашого чергового 

ходу, але можете й пройти мимо цього поля. Незалежно від цього Вам  
доведеться сплатити додаткові податки за володіння нерухомістю — 50 
тис. гривень. Якщо ж Ви ще не володієте жодною ділянкою, податки Ви 
можете не сплачувати при проходженні цього поля. Якщо ж Ви потра-
пили у Податкову в наслідок свого чергового ходу. Вам доведеться, так 
само і при звільненні із В’язниці, сплатити ще й штраф — 50 тис. 
гривень. При цьому. Ви можете як і в випадку із В’язницею, вирішити 
звільнитися з Податкової адміністрації через кидання кубиків на протя-
зі 3-х ходів або сплатити штраф одразу й вийти з Податкової адміністра-
ції, і якщо в результаті одного з таких ходів у Вас випаде однакова кіль-
кість балів на обох кубиках, Ви зможете звільнитися з Податкової без 
сплати штрафу, а лише сплативши 50 тис. грн. податків на майно, якщо 
воно у Вас вже є.

Будинки
Якщо Ви володієте всіма ділянками одного кольору Ви можете купу-

вати будинки, щоб їх будувати на ділянках. Це збільшить орендну 
платню, яку Вам будуть платити гравці, які будуть зупинятися на Ваших 
ділянках. Вартість будинку вказана на відповідному документі права 
володіння. Забудовувати ділянки можна рівномірно, тобто Ви не 
можете побудувати другий будинок на одній ділянці до тих пір, доки Ви 
не побудуєте по одному будинку на всіх ділянках одного кольору. Далі 
не можна будувати третій будинок, доки не буде як мінімум по 2 будин-
ки на кожній ділянці й так далі. Однак не можна будувати будинок, якщо 
хоча б одна з ділянок однієї кольорової гами закладена.

Готелі
Якщо Ви вже побудували по 4 будинки на кожній ділянці, Ви можете купу-

вати по Готелю для кожної ділянки. Вони придбаються таким же чином як і 
будинки, але кожен Готель вартий 4-х будинків, які повертаються в Банк. 
Якщо в Банку залишилася обмежена кількість будинків, Банк виставляє 
будівлю на аукціон і продає тому гравцеві, який готовий заплатити за нього 
найбільшу ціну. При цьому за початкову ціну він бере ту, яка вказана в доку-
менті на право володіння.

Нестача будівель
Якщо в Банку не залишилося Будинків, Вам доведеться зачекати, доки 

хто-небудь з гравців не поверне йому свої Будинки. Також, якщо Ви продає-
те Готелі, Вам не можна їх замінити Будинками, якщо в Банку немає зайвих 
Будинків. Якщо в Банку залишилася обмежена кількість Будинків й Готелів, а 
2 чи більше гравців бажають купити будівель більше, ніж є у Банка, Банкір 
виставляє будівлі на аукціон для продажу тому з гравців, хто запропонує за 
них найбільшу ціну, при цьому за початкову ціну береться та ціна, яка вказа-
на в документі на право володіння.

Право володіння
Ви можете продавати ділянки, нерухомість будь-якому гравцю, за домов-

леністю з ним. Однак, для цього необхідно продати всі будівлі, які побудова-
ні на цій ділянці. При цьому також, як і при купівлі, продавати будівлі можна 
рівномірно, по одному з кожної ділянки. Будинки та підприємства прода-
ються не гравцям, а Банку, причому за ціною в 2 рази меншої за ту, що вказа-
на в документі на право володіння. При продажу підприємства, Банк випла-
чує Вам половину вартості підприємства плюс половину вартості 4-х будин-
ків, які були віддані в Банк при купівлі підприємства, Всі підприємства однієї 
кольорової гами повинні продаватися одночасно. Однак, якщо Вам потрібні 
гроші, Ви можете знову замінити підприємства будинками. Для цього Вам 
необхідно продати підприємство Банку й отримати в обмін 4 будинки плюс 
половину вартості самого підприємства. Закладену нерухомість також 
можна продавати, однак, не Банку, а іншим гравцям.

Право закладання
Ви маєте право закладати всю нерухомість банку (у випадку, коли Вам 

знадобляться гроші коли їх буде не вистачати). Однак для того, щоб 
закласти ділянку спочатку необхідно продати Банку будівлі зі своєї 
ділянки. Для того, щоб закласти нерухомість Банку, Вам необхідно буде 
заплатити цю суму плюс 10% зверху. Закладена нерухомість все одно 
залишається у Вашій власності й не може бути викуплена іншими грав-
цями, якщо тільки Ви не дасте згоду гравцю, який забажає купити цю 
нерухомість, заплативши Банку відповідну плату плюс 10%. Однак в 
цьому випадку, прикінцевому знятті закладання необхідно буде допла-
тити 10% в Банк. За закладену нерухомість не можна отримати оренду. 
При цьому можна брати за інші ділянки тієї ж кольорової групи. Коли 
жодна ділянка не закладена, власник знову може купувати будинки за 
повною вартістю.

Об'ява про банкрутство
Якщо Ваш борг становить більше, ніж можна отримати по Ваших акти-

вах — Ви банкрут та покидаєте гру. Якщо Ви винні Банку, Банк отримує 
всі Ваші гроші й документи на право власності. Вся Ваша нерухомість 
продається іншим гравцям з аукціону. Якщо у Вас при цьому є картки 
«Безкоштовно звільнитися із В’язниці», Ви їх кладете донизу відповідної 
гірки. Якщо Ви винні іншому гравцеві , Ваша нерухомість продається 
Банку за половинною вартістю, а Ваш кредитор отримує всі гроші, доку-
менти на право власності й картки безкоштовного визволення, якщо 
вони у Вас є. Якщо у Вас є будь-яка закладена нерухомість вона також 
продається кредитору, але він при цьому повинен одразу заплатити 
Банку 10% по ній, а потім вирішувати викуповувати її чи ні.

Примітка. Якщо Ви повинні заплатити суму орендної плати, яка 
більше тієї, що у Вас є, Ви можете заплатити Вашому кредитору части-
ну грошима, а частину незабудованими ділянками, які у Вас є. В цьому 
випадку кредитор може погодитися прийняти нерухомість по ціні, вище 
тієї, що вказана в документі права власності, намагаючись отримати 

ділянку для будівництва, щоб мати перевагу перед гравцями. Гравці не 
мають права давати гроші один одному в борг.

Гроші можуть бути надані лише Банком і лише під заставу нерухомості.

Закінчення гри
Останній гравець, що залишився у грі стає переможцем. Або ж якщо 

гра завершена раніше, то переможцем вважається той, в кого є найбіль-
ша сума грошей й активів на момент завершення гри.



Игрокам предоставляется возможность стать монополистом любой 
отрасли, заработать максимально возможный капитал или, по крайней 
мере, остаться единственным игроком, который не стал банкротом. Пере-
мещаясь по игровому полю, каждый игрок может покупать недвижимость, 
участвовать в аукционе на ее приобретение, строить дома, предприятия 
на приобретенных участках, брать кредиты в банке под залог имеющегося 
имущества. Кроме того, игроки могут брать арендную плату с других участ-
ников игры, останавливающихся на их участках. При этом игрокам придет-
ся платить налоги, штрафы, административные взыскания, иногда оказы-
ваться в тюрьме и освобождаться из нее за определенную плату. Но есть 
также шанс получить отличный выигрыш или потерять кругленькую 
сумму, поиграв в казино.

Количество игроков: от 2-х до 8-ми участников.

Комплектация игры:
Игровое поле — 1 штука;
Игральные фишки — 8 штук;
Игральные кубики — 2 штуки;
Специальные игровые деньги — 1 комплект;
Отели из пластмассы — 12 штук;
Дома из пластмассы — 32 штуки;
Карточки на право собственности — 28 штук;
Карточки «Бюджет» — 16 штук;
Карточки «Шанс» — 16 штук;
Упаковочная коробка — 1 штука.

Правила игры
Подготовка к игре.
Отделите карточки «Шанс», перетасовав, положите их стопочкой на 

соответствующее деление на игровом поле (выделенное пунктиром). 
Отделите карточки «Бюджета» и, перетасовав их, положите аналогичным 
образом на соответствующее выделенное пунктиром деление на игровом 
поле. Все карточки «Шанс» и «Бюджет» должны лежать обратной стороной 
вверх. Каждый игрок выбирает себе игральную фишку и ставит ее на поле 
«ВПЕРЕД». Один из игроков выбирается Банкиром. Банкир может либо 
ограничиваться этой ролью, либо, как и все остальные принимать участие 
в игре. Банкир выдает всем игрокам по 1,5 млн. гривен в следующих купю-
рах:

1 тыс. гривен — 5 купюр;
5 тыс. гривен —1 купюра;
10 тыс. гривен — 2 купюры;
20 тыс. гривен — 1 купюра;
50 тыс. гривен — 1 купюра;
100 тыс. гривен — 4 купюры;
500 тыс. гривен — 2 купюры.

Кроме того, Банкир кладет в кассу Джекпот (на поле, выделенное 
пунктиром) 200 тыс. гривен.

Примечание. Каждая купюра обозначает тысячи. Например, купюру в 
500 следует считать как 500 тыс. гривен. 

В собственности Банка находятся все Дома, Предприятия, карточки 
права собственности до тех пор, пока они не будут приобретены игроками 
в ходе игры. В обязанности Банкира входит выдавать игрокам зарплаты, 
премии, давать ссуду под залог недвижимости, а так же собирать все 
налоги, штрафы, возвращение ссуд и процентов по ним. При проведении 
аукциона по продаже любой недвижимости Банкир выступает также 

аукционистом. Банк не может быть банкротом, поэтому по требова-
нию игроков может выдавать столько денег, сколько им может потре-
боваться даже в виде долговых обязательств написанных на обычной 
бумаге. Для того чтобы начать игру, необходимо разыграть право 
первого хода. Для этого все игроки бросают кубик, начинает игру тот, 
у кого на кубике выпадет большее число очков.

Ход игры
Итак, бросайте кубики и начинайте двигаться с поля «ВПЕРЕД» по 

часовой стрелке. Поле, на котором Вы остановитесь, укажет, что Вам 
надо делать. В ходе игры Вы можете оказаться на полях, которые 
предложат Вам:

• приобретать участки для строительства или другую недвижи-
мость;

• платить арендную плату, если Вы окажетесь на чужом (уже 
выкупленном кем-то из игроков) участке;

• платить налоги;
• вытаскивать карточки «Бюджет» или «Шанс» и следовать их 

инструкции;
• побывать в «Тюрьме»;
• сыграть в «Казино»;
• получить зарплату в размере 200 тыс. гривен.

Если Вы бросили кубики, и у Вас выпало одинаковое число очков на 
обоих кубиках, у Вас есть возможность еще одного внеочередного 
хода. Однако, если подобное повторится 3 раза подряд, Вам придется 
отправиться на поле «Тюрьма». При прохождении полного круга (когда 
Вы проходите через поле «ВПЕРЕД» или останавливаетесь на нем) Банк 
выплачивает Вам зарплату 200 тыс. гривен. Кроме того, у Вас есть шанс 
получить эту сумму дважды за один ход, если, например Вы оказались 
на поле «Бюджет» или «Шанс» сразу после поля «ВПЕРЕД» и вытащили 
карточку, на которой написано «Переходите на поле «ВПЕРЕД».

Приобретение недвижимости
При остановке на Участке, на который ни у кого из игроков еще нет права 

владения, Вы можете первым купить его. Для этого Вам просто необходимо 
внести сумму за этот Участок Банку. (Стоимостная цена Участка указана на 
поле этого Участка и на Карточке владения данным Участком). В обмен 
Банкир выдает Вам карточку владения данным Участком. Если же Вы не 
хотите или не можете его приобрести, Участок выставляется на аукцион. 
Участок в результате должен быть продан тому из игроков, кто сможет 
заплатить за него наибольшую цену, начиная с любой цены, которую готов 
заплатить один из играющих. Независимо от того, что Вы отказались от 
покупки данного Участка сразу. Вы тоже можете принять участие в аукцио-
не. Владение Участками, а в дальнейшем и построенными домами и пред-
приятиями на них дает Вам возможность взимать арендную плату с любых 
арендаторов, которые остановились в ходе игры на Вашей собственности. 
Цена, которую будут должны уплатить Вам арендаторы, указана на каждой 
карточке владения данным участком, и она различна в зависимости от того, 
какой это Участок и сколько Домов на нем построено. Очень выгодно 
владеть Участками одной цветовой гаммы, т. е. владеть монополией. Если 
Вы владеете Участками всей цветовой группы, Вам можно строить дома, а 
далее и Предприятия на любом из них. Если Вы остановитесь на чужом 
Участке, который был раньше приобретен одним из игроков, Вам придется 
заплатить аренду. Сумма, подлежащая уплате, указана в карточке владения 
данным участком и может меняться в зависимости от количества зданий, 
построенных на нем. Причем, если Вы остановились на чужом участке 
игрока, владеющего всей цветовой гаммой участков, как и тот, на котором 
Вы остановились, Вам придется уплатить двойную арендную плату, указан-
ную в карточке владения участком. Однако, если данный участок владель-
цем заложен в банк, он не может взымать с Вас арендную плату. Или же если 
построенная на данном участке недвижимость заложена, то владелец 
участка может потребовать с Вас аренду только по арендной цене участка, 
а дополнительная арендная плата за заложенную построенную на нем 
недвижимость не взымается.

Предприятия телефонной связи и метрополитен
Если Вы остановитесь на одном из этих предприятий. Вы можете купить 

его, если оно никому еще не принадлежит, заплатив за него банку сумму, 
указанную на поле этого предприятия. Если же данное предприятие уже 
принадлежит кому-либо из игроков, он может от Вас потребовать аренд-
ную плату в соответствии с количеством очков, которое выпало у Вас на 
кубиках. Если Вы попали на эти поля в результате указаний на взятой Вами 
карточке «Шанс» или «Бюджет», Вы должны бросить кубики, чтобы опре-
делить сколько Вам придется платить. Если другой игрок владеет только 
одним из этих предприятий, то Вам необходимо заплатить сумму в соот-
ветствии с выпавшим количеством очков на кубиках в четырехкратном 
размере. Если же игрок владеет обоими предприятиями, то Вам придется 
заплатить сумму в 10-кратном размере. Если Вы не желаете приобрести 
это предприятие, то оно немедленно должно быть выставлено на аукцион 
и продано тому игроку, который заплатит за него наивысшую цену. Вы 
также можете принять участие в аукционе.

Остановка на центральной (транспортной) отрасли
К центральной отрасли относятся два железнодорожных предприятия, 

морской порт и аэропорт. Если Вы остановитесь на таком поле, у Вас будет 
возможность купить это Предприятие. В противном случае Банк выставля-
ет его на аукцион; даже хотя Вы отказались от его покупки по первоначаль-
ной цене. Вы тоже можете принять участие в аукционе. Если у Предпри-
ятия уже есть хозяин, когда Вы окажетесь на нем. Вам нужно будет запла-
тить сумму, указанную в Документе на право собственности. Сумма, подле-
жащая уплате, зависит от количества других Предприятий центральной 
отрасли, принадлежащих игроку-владельцу предприятия, на котором Вы 
остановились и указана также в Документе права собственности.

Карточки «Бюджет» и «Шанс»
Если Вы остановились на таком поле. Вам нужно взять указанную 

карточку и выполнить указанную там инструкцию. В зависимости от 
карточки Вам придется:

• передвинуть Вашу фишку;
• заплатить деньги, например налоги;
• получить деньги;
• отправиться на поле «Тюрьма», налоговую или освободиться оттуда;
• выполнить какую-либо из торговых операций.

После того, как Вы выполнили указание, положите карточку обратно 
вниз соответствующей стопки. Если Вам выпала карточка «Бесплатно осво-
бодиться из Тюрьмы», можете ее оставить себе до тех пор, пока она Вам не 
понадобиться или же Вы можете продать ее другому игроку по согласо-
ванной с ним цене. Если Вам выпала карточка «Передвинуть фишку» и Вы 
пройдете через поле «ВПЕРЕД», можете получить у банка 200 тыс. гривен. 
Если же Вам выпадет карточка «Отправляйтесь в тюрьму» и Вы пройдете 
через поле «ВПЕРЕД», то 200 тыс. гривен Вам не полагается. Остановив-
шись на поле налогов, Вам придется просто уплатить сумму, указанную на 
данном поле.

Казино
Если Вы попали на поле «КАЗИНО», Вам предстоит сыграть на игровом 

автомате. Для этого Вам необходимо сделать любую ставку в Казино и 
бросить 3 раза кубик, по одному разу за каждый «столбик» игрового авто-
мата, а затем передвинуть фишку снизу вверх по «столбику» на столько 
символов, сколько очков выпало на кубике. В случае совпадения выпав-
шей на игровом автомате выигрышной комбинации, игрок получает из 
Банка сумму выигрыша. Если игрок проиграл, ставка остается в Казино.

Тюрьма
В данное заведение Вы можете попасть, если:
• Вы остановитесь на этом поле;
• Вы взяли карточку «Шанс» или «Бюджет», на которой написано 

«Отправляйтесь в Тюрьму»;
• у Вас выпало на кубиках одинаковое число очков в течение 3-х 

ходов подряд.

При попадании на поле «Тюрьма»,  Ваш ход приостанавливается.
При этом Вы не можете получить зарплату 200 тыс. гривен 
независимо от того, где Вы находились на игровом поле. 
Чтобы выйти из поля «Тюрьма», Вам необходимо на выбор:

• заплатить штраф в размере 50 тыс. гривен и продолжить игру, 
когда до Вас дойдет очередь;

• использовать карточку «Бесплатно освободиться из Тюрьмы», 
если она у Вас имеется;

• купить карточку «Бесплатно освободиться из Тюрьмы» у дру-
гого игрока, по согласованной цене и использовать ее для 
того, чтобы выйти из поля «Тюрьма»;

• оставаться на поле «Тюрьма», пропуская три своих очередных 
хода, но каждый раз, когда до Вас доходит очередь, бросать 
кубики, и если на обоих кубиках в один из таких ходов у Вас 
выпадет одинаковое число очков на каждом кубике. В этом 
случае, Вы можете бесплатно выйти из поля «Тюрьма» и 
пройти такое количество полей, которое выпадет на кубиках.

После того, как Вы пропустили 3 хода, находясь на поле  «Тюрьма», 
Вы должны выйти из нее и уплатить 50 тыс. гривен, прежде, чем Вы 
сможете передвинуть Вашу фишку на такое число полей, которое 
выпало на кубиках. Находясь на поле «Тюрьма», Вы можете получать 
аренду с Вашей недвижимости, если она не заложена.

Налоговая администрация
Вы можете проходить это поле мимо, либо же попасть сюда в 

результате очередного хода. Но независимо от того, проходите ли 
Вы это поле мимо или остановились на нем, Вам придется заплатить 
налог со всей своей недвижимости — дополнительные 50 тыс. 
гривен. Если же Вы еще не владеете какой-либо недвижимостью, 
дополнительный налог Вами не уплачивается. Вы так же можете 
сразу освободиться из Налоговой администрации, выбросив оди-
наковое число очков на Ваших кубиках, во время очередного хода.

Дома
Если у Вас есть все участки одного цвета, Вы можете покупать 

дома, чтобы их строить на участках. Это увеличит арендную плату, 
которую Вам будут платить игроки, останавливающиеся на Ваших 
участках. Стоимость дома показана на соответствующем документе 
на право собственности. Застраивать участки нужно равномерно, 
т.е. Вы не можете построить второй дом на одном участке до тех 
пор, пока Вы не построите по одному дому на всех участках одного 
цвета. Далее, нельзя строить третий дом, пока не будет как мини-
мум по два дома на каждом участке и так далее. Однако нельзя 
строить дом, если хотя бы один из участков данной цветовой гаммы 
заложен.

Отели
Если Вы уже построили по 4 дома на каждом участке, Вы можете 

купить по Отелю для каждого Участка. Они приобретаются так же, 
как и дома, но каждый Отель стоит 4-х домов, которые возвращают-
ся в банк. Если в банке осталось ограниченное число домов. Банк 
выставляет здание на аукцион и продает тому игроку, который 
готов за него заплатить наибольшую цену. При этом за начальную 
цену он берет ту, которая указана в документе на право собствен-
ности.

Нехватка зданий
Если в Банке не осталось Домов, Вам придется подождать пока 

кто-либо, из других игроков не вернет ему свои Дома. Точно так же, 
если Вы продаете Отели, Вы не можете заменить их Домами, если в 
Банке нет лишних Домов. Если в Банке осталось ограниченное 
число Домов или Отелей, и два или более игроков хотят купить 
больше зданий, чем есть у Банка, Банкир выставляет здания на 
аукцион для продажи тому из игроков, кто предложит за них наи-
большую цену, при этом за начальную цену он берет ту, которая 
указана на соответствующем «Документе на право собственности» .

Право собственности
Вы можете продавать участки, недвижимость любому игроку, заключив 

с ним частную сделку. Однако, для этого необходимо продать все здания, 
стоящие на данном участке. При этом так же, как и при покупке, продавать 
здания можно равномерно по одному с каждого участка. Дома и Пред-
приятия продаются не игрокам, а Банку, причем по цене в два раза 
меньше той, что указана в документе права собственности. При продаже 
Предприятия Банк платит Вам половину их стоимости плюс половину 
стоимости 4-х домов, которые были отданы в Банк при покупке Предпри-
ятия. Все предприятия одной цветовой группы должны продаваться 
одновременно.

Однако если Вам нужны деньги, Вы можете снова заменить Предпри-
ятия Домами. Для этого Вам нужно продать Предприятие Банку и полу-
чить взамен четыре дома плюс половину стоимости самого Предприятия. 
Заложенную недвижимость также можно продать, но не Банку, а другим 
игрокам.

Право залога
Вы имеете право закладывать свою недвижимость Банку (в случае 

когда Вам будут особенно необходимы средства, когда их не будет 
хватать). Однако для того, чтобы заложить участок, сначала нужно про-
дать здания Банку со своего участка. Для того, чтобы заложить недвижи-
мость, переверните документ на право собственности на нее «лицом» 
вниз и получите в Банке сумму залога, указанную на обратной стороне 
карточки. Если Вы потом захотите погасить Ваш долг перед Банком, Вам 
нужно будет заплатить эту сумму плюс 10% сверху. Заложенная недвижи-
мость все равно остается Вашей собственностью и не может быть выку-
плена другими игроками, если только Вы не согласовали данный вопрос с 
игроком, желающим купить эту недвижимость, внеся в Банк соответству-
ющую плату плюс 10%. Однако в этом случае при окончательном снятии 
залога необходимо будет доплатить дополнительно 10% в Банк. За зало-
женную недвижимость нельзя брать арендную плату. Но при этом можно 
брать за другие участки той же цветовой группы. Когда ни один из участ-

ков не заложен, владелец может вновь покупать дома по полной цене.

Объявление о банкротстве
Если Вы задолжали денег больше, чем можете получить по Вашим акти-

вам, Вы объявляетесь банкротом и выбываете из игры. Если Вы должны 
Банку, Банк получает все Ваши деньги и документы на право собственно-
сти, и вся Ваша недвижимость продается другим игрокам с аукциона. Если 
у Вас при этом есть карточки «Бесплатно освободиться из Тюрьмы», Вы их 
откладываете вниз соответствующей стопки. Если Вы должны другому 
игроку, Ваша недвижимость продается Банку по половинной стоимости, а 
Ваш кредитор получает все деньги, документы на право собственности и 
карточки бесплатного освобождения, если они у Вас есть. Если у Вас есть 
какая-либо заложенная недвижимость, она также передается игроку-кре-
дитору, но он при этом должен немедленно уплатить Банку 10% за нее, а 
потом решать — выкупать ее или нет.

Примечание. Если Вы должны заплатить сумму арендной платы 
больше той, чем у Вас есть, Вы можете заплатить Вашему кредитору 
часть деньгами, а часть — не застроенным участком, который у Вас 
имеется. В этом случае кредитор может согласиться принять недвижи-
мость по цене, выше той, что указана в документе на право собственно-
сти, стремясь получить участок для строительства, чтобы иметь 
преимущество над другими игроками. Игроки не имеют права давать 
деньги друг другу в долг. Деньги могут быть даны только Банком и только 
под залог недвижимости.

Окончание игры
Последний оставшийся в игре участник становится победителем. Либо 

же, если игра окончена раньше (по согласованию сторон), то победителем 
становится игрок, который имеет наибольшую сумму денег и активов на 
момент окончания игры.

Гравцям надається можливість стати монополістом будь-якої 
галузі, заробити максимально можливий капітал, зрештою, залиши-
тися єдиним гравцем, який не став банкротом. Переміщуючись по 
гральному полю, кожен гравець може купувати нерухомість, брати 
участь в аукціоні на її придбання, будувати будинки, підприємства на 
придбаних ділянках, брати кредити в банку під заставу майна. Крім 
того, гравці можуть брати орендну платню з інших учасників гри, які 
зупиняються на їх ділянках. При цьому гравцям необхідно буде 
сплачувати податки, штрафи, адміністративні стягнення, іноді бувати 
у в’язниці й звільнятися з неї за окрему платню. Але є також шанс 
отримати добрий виграш або втратити кругленьку суму, погравши в 
казино.

Кількість учасників: від 2-х до 8-ми гравців.

Комплектація гри:
• Гральне поле — 1 штука
• Гральні фішки — 8 штук
• Гральні кубики — 2 штуки
• Спеціальні гральні гроші — 1 комплект
• Готелі з пластмаси — 12 штук
• Будинки з пластмаси — 32 штуки
• Картки на право власності — 28 штук
• Картки «Бюджет» — 16 штук
• Картки «Шанс» — 16 штук

Правила гри
Відокремте картки «Шанс» і, перетасувавши їх, покладіть гіркою на 

відповідне місце на гральному полі (відокремлене пунктиром). 
Відокремте картки «Бюджет», перетасувавши їх, покладіть аналогіч-
ним способом на відокремлене пунктиром відповідне місце на граль-
ному полі. Всі картки «Шанс» та «Бюджет» повинні лежати зворотною 

стороною доверху. Кожен гравець обирає собі гральну фішку та 
ставить її на полі "ВПЕРЕД". Один з учасників обирається Банкіром. 
Банкір може чи обмежитися цією роллю, чи, як і інші учасники, брати 
участь у грі. Банкір видає всім гравцям по 1,5 млн. гривень в наступних 
купюрах:

• 1 тис. гривень — 5 купюр;
• 5 тис. гривень -1 купюра;
• 10 тис. гривень — 2 купюри;
• 20 тис. гривень -1 купюра;
• 50 тис. гривень -1 купюра;
• 100 тис. гривень — 4 купюри;
• 500тис. гривень — 2 купюри.

Крім того, Банкір кладе в касу Джекпот (на поле, відокремлене пунк-
тиром) 200 тис. гривень.

Примітка. Кожна купюра означає тисячі. Наприклад, купюру в 500 
грн. слід вважати як 500 тисяч гривень.

У власності Банка знаходяться всі Будинки, Підприємства та картки 
права власності до тих пір, доки вони не будуть придбані гравцями в 
процесі гри.

До обов'язків Банкіра входить видавати гравцям зарплатню, премії, 
давати позику під заставу нерухомості, а також збирати всі податки, 
штрафи, повернення суд та відсотків по них. При проведенні аукціону 
з продажу будь-якої нерухомості Банкір виступає також аукціоністом. 
Банк не може бути банкротом, тому за потребою учасників гри може 
видавати стільки грошей, скільки вони можуть вимагати навіть у 
вигляді боргових зобов'язань, написаних на звичайному папері. Для 
того щоб розпочати гру, необхідно розіграти право першого ходу. Для 
цього всі гравці кидають кубик. Починає  гру той, у кого на кубику 
випадає більша кількість балів.

Хід гри
Отже, кидайте кубик й починайте рухатися з поля «Вперед» за годинни-

ковою стрілкою. Поле, на якому Ви зупинилися вкаже, що Вам необхідно 
робити. В процесі гри Ви можете опинитися на полях, які запропонують 
Вам:

• придбати ділянки для будівництва або іншу нерухомість;
• платити орендну платню, якщо Ви опинилися на чужій ділянці (вже 

викупленій кимось із гравців);
• платити податки;
• брати картки «Бюджет» або «Шанс» й слідкувати їх інструкції;
• побувати у «В’язниці»;
• зіграти в «Казино»;
• отримати зарплатню в розмірі 200 тис. гривень.

Якщо Ви кинули кубики і у Вас вийшла однакова кількість балів на обох 
кубиках, у Вас є можливість ще одного позачергового ходу. Однак, якщо 
подібне повториться 3 рази підряд, Вам прийдеться відправитися на поле 
«В’язниця». При проходженні повного кола (коли проходите крізь поле 
"Вперед" або зупиняєтесь на ньому), Банк виплачує Вам зарплатню 200 тис. 
гривень. Крім того, у Вас є шанс отримати цю суму двічі за один хід, коли, 
наприклад, Ви зупинилися на полі «Бюджет» або «Шанс» одразу після поля 
«Вперед» й витягнули картку, на якій написано «Перейдіть на поле 
«Вперед».

Придбання нерухомості
При зупинці на ділянці, на якій ні в кого з гравців ще немає права воло-

діння, Ви можете першим придбати його. Для цього Вам необхідно внести 
визначену суму за цю ділянку до Банку. В обмін Банкір видає Вам картку 
володіння наданої ділянки. Якщо ж Ви не бажаєте або не можете її придба-
ти, ділянка виставляється на аукціон. Ділянка в результаті повинна бути 
продана тому з гравців, хто зможе заплатити за неї найбільшу ціну, почина-
ючи з будь-якої ціни, яку готовий заплатити один з гравців. 

Не залежно від того, що Ви відмовились від купівлі даної ділянки одразу, 

Ви також можете брати участь в аукціоні. Володіння ділянками, а в подаль-
шому й побудованими будинками і підприємствами на них, дає можливість 
брати орендну платню з будь-яких орендаторів, які зупинилися в процесі 
гри на Вашій власності. Ціна, яку повинні будуть заплатити Вам орендатори 
вказана на кожній картці володіння даною ділянкою й вона різниться в 
залежності від того, яка це ділянка і скільки будівель на ній збудовано. Дуже 
вигідно володіти ділянками однієї кольорової гами, тобто володіти моно-
полією. Якщо Ви володієте ділянками всієї кольорової гами, Вам можна 
будувати будинки, а потім й підприємства на будь-якому з них. Якщо Ви 
зупинилися на чужій ділянці тобто на тій, яка раніше вже була придбана 
одним з гравців, Вам прийдеться заплатити орендну плату. Сума, яку необ-
хідно буде заплатити вказана на картці володіння ділянкою та може зміню-
ватися в залежності від кількості будівель, збудованих на ній. Причому, 
якщо Ви зупинитесь на чужій ділянці гравця, який володіє всією кольоро-
вою гамою ділянок, як і той, на якому Ви зупинилися, Вам прийдеться 
заплатити подвійну орендну платню, ніж та, яка вказана в картці володіння 
ділянкою. Однак, якщо дана ділянка володарем закладена Банку, він не 
може отримувати з Вас орендну платню. Або ж якщо збудована на даній 
ділянці нерухомість закладена, то власник ділянки може брати з Вас оренд-
ну плату тільки по орендній вартості ділянки, а додаткова орендна плата за 
закладену збудовану на ньому нерухомість не береться.

Підприємства телефонного зв'язку та метрополітен
Якщо Ви зупинилися на одному з таких підприємств. Ви можете купити 

його, якщо воно нікому не належить, заплативши за нього суму вказану на 
полі цього підприємства. Якщо ж дане підприємство вже належить 
будь-кому з гравців, він може від Вас вимагати орендну платню у відповід-
ності з кількістю балів, які випали у Вас на кубиках. Якщо Ви потрапили на ці 
ділянки в результаті розпорядження картки «Шанс» або «Бюджет» яку Ви 
взяли, Ви повинні кинути кубики, щоб визначити скільки Вам прийдеться 
платити. Якщо інший гравець володіє лише одним з цих підприємств, то 
Вам необхідно заплатити суму у відповідності з кількістю, яка випала у Вас 
на кубиках у 4-х кратному розмірі. Якщо ж гравець володіє обома підпри-

ємствами, Вам прийдеться заплатити суму в 10-ти кратному розмірі. Якщо 
Ви не бажаєте придбати це підприємство, то воно одразу повинно бути 
виставлене на аукціон та продано тому гравцеві, який заплатить за нього 
найвищу ціну. Ви також можете взяти участь в аукціоні.

Зупинка на центральній (транспортній) галузі
До центральної галузі відносяться 2 залізничних підприємства, мор-

ський порт та аеропорт. Якщо Ви зупинитеся на такому полі, у Вас буде мож-
ливість купити це підприємство. В іншому випадку Банк виставляє його на 
аукціон. Навіть якщо Ви відмовилися від його купівлі за первісною ціною, 
Ви також можете взяти участь в аукціоні. Якщо у підприємства вже є влас-
ник, то коли Ви зупинитеся на ньому, Вам потрібно заплатити суму, яка 
вказана в Документі права власності. Ця сума залежить від кількості інших 
підприємств центральної галузі, які належать гравцеві-володарю підпри-
ємства, на якому Ви зупинилися та також вказана в документі права влас-
ності.

Картки «Бюджет» та «Шанс»
Якщо Ви зупинилися на такому полі, Вам потрібно взяти вказану картку й 

виконати вказану там інструкцію. В залежності від картки Вам доведеться:
• пересувати Вашу фішку;
• заплатити гроші, наприклад податки;
• отримати гроші;
• виконати будь-яку торгівельну операцію;
• опинитися на полі «В’язниця» , чи звільнитися звідти.

Після того, як Ви виконали вказівку, покладіть картку вниз відповідної 
гірки. Якщо Вам випала картка «Безкоштовно звільнитися із В’язниці», 
можете залишити її у себе до тих пір, доки вона Вам не знадобиться або Ви 
можете продати її іншому гравцеві по визначеній з ним ціні. Якщо Вам 
випала картка «Пересунути фішку» й Ви пройдете крізь поле «Вперед», 
можете отримати у Банку 200 тис. гривень. Якщо ж Вам випаде картка «Від-
правляйтеся у В’язницю» і Ви пройдете крізь поле «Вперед», то 200 тис. Вам 

не виплачується. Зупинившись на полі податків Вам необхідно просто 
сплатити відповідну суму.

Казино
Якщо Ви потрапили на поле «Казино», можете зіграти на гральному авто-

маті. Для цього Вам необхідно зробити будь-яку ставку в Казино й кинути 3 
рази кубик , по 1 разу  за кожен «стовпчик» грального автомату, а потім 
пересунути фішку знизу доверху по стовпчику на стільки символів, скільки 
випало на кубику балів, у випадку співпадання комбінації, що випала, 
гравець отримує з Банку суму виграшу. Якщо гравець програв, ставка зали-
шається в Казино.

В’язниця
В цю установу Ви можете потрапити, якщо:
• Ви зупинитесь на полі «В’язниця»;
• Ви взяли картку «Шанс» або «Бюджет», на якій написано «Направляй-

тесь у В’язницю»;
• у Вас випала на кубиках однакова кількість балів на протязі 3-х ходів 

поспіль. При попаданні в цю установу, Ваш хід припиняється. При 
цьому Ви не можете отримати зарплатню 200 тис. гривень не залеж-
но від того, де Ви знаходилися на гральному полі.

Щоб вийти із поля «В’язниця», Вам необхідно:
• заплатити штраф 50 тис. гривень й продовжити гру, коли до Вас дійде 

черга;
• купити картку «Безкоштовно звільнитися із В’язниці» у одного з 

гравців;
• використати цю картку, якщо вона у Вас вже є;
• залишатися тут, пропускаючи 3 своїх ходи.
Але кожен раз, коли до Вас дійде черга кидати кубики, й якщо на обох 

кубиках в один з таких ходів у Вас випаде однакова кількість балів, Ви 
можете вийти із поля «В’язниця» й пройти таку кількість полів, яка випаде у 
Вас на кубиках. Після того, як Ви пропустили 3 ходи, знаходячись на полі 
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«В’язниця», Ви повинні вийти з неї та сплатити 50 тис. гривень, перед 
тим, ніж Ви пересунете Вашу фішку на таку кількість полів, яка випала у 
Вас на кубиках. Знаходячись на полі «В’язниця», Ви можете отримувати 
орендну платню з Вашої нерухомості, якщо вона не закладена.

Податкова адміністрація
В дану установу Ви можете потрапити внаслідок Вашого чергового 

ходу, але можете й пройти мимо цього поля. Незалежно від цього Вам  
доведеться сплатити додаткові податки за володіння нерухомістю — 50 
тис. гривень. Якщо ж Ви ще не володієте жодною ділянкою, податки Ви 
можете не сплачувати при проходженні цього поля. Якщо ж Ви потра-
пили у Податкову в наслідок свого чергового ходу. Вам доведеться, так 
само і при звільненні із В’язниці, сплатити ще й штраф — 50 тис. 
гривень. При цьому. Ви можете як і в випадку із В’язницею, вирішити 
звільнитися з Податкової адміністрації через кидання кубиків на протя-
зі 3-х ходів або сплатити штраф одразу й вийти з Податкової адміністра-
ції, і якщо в результаті одного з таких ходів у Вас випаде однакова кіль-
кість балів на обох кубиках, Ви зможете звільнитися з Податкової без 
сплати штрафу, а лише сплативши 50 тис. грн. податків на майно, якщо 
воно у Вас вже є.

Будинки
Якщо Ви володієте всіма ділянками одного кольору Ви можете купу-

вати будинки, щоб їх будувати на ділянках. Це збільшить орендну 
платню, яку Вам будуть платити гравці, які будуть зупинятися на Ваших 
ділянках. Вартість будинку вказана на відповідному документі права 
володіння. Забудовувати ділянки можна рівномірно, тобто Ви не 
можете побудувати другий будинок на одній ділянці до тих пір, доки Ви 
не побудуєте по одному будинку на всіх ділянках одного кольору. Далі 
не можна будувати третій будинок, доки не буде як мінімум по 2 будин-
ки на кожній ділянці й так далі. Однак не можна будувати будинок, якщо 
хоча б одна з ділянок однієї кольорової гами закладена.

Готелі
Якщо Ви вже побудували по 4 будинки на кожній ділянці, Ви можете купу-

вати по Готелю для кожної ділянки. Вони придбаються таким же чином як і 
будинки, але кожен Готель вартий 4-х будинків, які повертаються в Банк. 
Якщо в Банку залишилася обмежена кількість будинків, Банк виставляє 
будівлю на аукціон і продає тому гравцеві, який готовий заплатити за нього 
найбільшу ціну. При цьому за початкову ціну він бере ту, яка вказана в доку-
менті на право володіння.

Нестача будівель
Якщо в Банку не залишилося Будинків, Вам доведеться зачекати, доки 

хто-небудь з гравців не поверне йому свої Будинки. Також, якщо Ви продає-
те Готелі, Вам не можна їх замінити Будинками, якщо в Банку немає зайвих 
Будинків. Якщо в Банку залишилася обмежена кількість Будинків й Готелів, а 
2 чи більше гравців бажають купити будівель більше, ніж є у Банка, Банкір 
виставляє будівлі на аукціон для продажу тому з гравців, хто запропонує за 
них найбільшу ціну, при цьому за початкову ціну береться та ціна, яка вказа-
на в документі на право володіння.

Право володіння
Ви можете продавати ділянки, нерухомість будь-якому гравцю, за домов-

леністю з ним. Однак, для цього необхідно продати всі будівлі, які побудова-
ні на цій ділянці. При цьому також, як і при купівлі, продавати будівлі можна 
рівномірно, по одному з кожної ділянки. Будинки та підприємства прода-
ються не гравцям, а Банку, причому за ціною в 2 рази меншої за ту, що вказа-
на в документі на право володіння. При продажу підприємства, Банк випла-
чує Вам половину вартості підприємства плюс половину вартості 4-х будин-
ків, які були віддані в Банк при купівлі підприємства, Всі підприємства однієї 
кольорової гами повинні продаватися одночасно. Однак, якщо Вам потрібні 
гроші, Ви можете знову замінити підприємства будинками. Для цього Вам 
необхідно продати підприємство Банку й отримати в обмін 4 будинки плюс 
половину вартості самого підприємства. Закладену нерухомість також 
можна продавати, однак, не Банку, а іншим гравцям.

Право закладання
Ви маєте право закладати всю нерухомість банку (у випадку, коли Вам 

знадобляться гроші коли їх буде не вистачати). Однак для того, щоб 
закласти ділянку спочатку необхідно продати Банку будівлі зі своєї 
ділянки. Для того, щоб закласти нерухомість Банку, Вам необхідно буде 
заплатити цю суму плюс 10% зверху. Закладена нерухомість все одно 
залишається у Вашій власності й не може бути викуплена іншими грав-
цями, якщо тільки Ви не дасте згоду гравцю, який забажає купити цю 
нерухомість, заплативши Банку відповідну плату плюс 10%. Однак в 
цьому випадку, прикінцевому знятті закладання необхідно буде допла-
тити 10% в Банк. За закладену нерухомість не можна отримати оренду. 
При цьому можна брати за інші ділянки тієї ж кольорової групи. Коли 
жодна ділянка не закладена, власник знову може купувати будинки за 
повною вартістю.

Об'ява про банкрутство
Якщо Ваш борг становить більше, ніж можна отримати по Ваших акти-

вах — Ви банкрут та покидаєте гру. Якщо Ви винні Банку, Банк отримує 
всі Ваші гроші й документи на право власності. Вся Ваша нерухомість 
продається іншим гравцям з аукціону. Якщо у Вас при цьому є картки 
«Безкоштовно звільнитися із В’язниці», Ви їх кладете донизу відповідної 
гірки. Якщо Ви винні іншому гравцеві , Ваша нерухомість продається 
Банку за половинною вартістю, а Ваш кредитор отримує всі гроші, доку-
менти на право власності й картки безкоштовного визволення, якщо 
вони у Вас є. Якщо у Вас є будь-яка закладена нерухомість вона також 
продається кредитору, але він при цьому повинен одразу заплатити 
Банку 10% по ній, а потім вирішувати викуповувати її чи ні.

Примітка. Якщо Ви повинні заплатити суму орендної плати, яка 
більше тієї, що у Вас є, Ви можете заплатити Вашому кредитору части-
ну грошима, а частину незабудованими ділянками, які у Вас є. В цьому 
випадку кредитор може погодитися прийняти нерухомість по ціні, вище 
тієї, що вказана в документі права власності, намагаючись отримати 

ділянку для будівництва, щоб мати перевагу перед гравцями. Гравці не 
мають права давати гроші один одному в борг.

Гроші можуть бути надані лише Банком і лише під заставу нерухомості.

Закінчення гри
Останній гравець, що залишився у грі стає переможцем. Або ж якщо 

гра завершена раніше, то переможцем вважається той, в кого є найбіль-
ша сума грошей й активів на момент завершення гри.



Игрокам предоставляется возможность стать монополистом любой 
отрасли, заработать максимально возможный капитал или, по крайней 
мере, остаться единственным игроком, который не стал банкротом. Пере-
мещаясь по игровому полю, каждый игрок может покупать недвижимость, 
участвовать в аукционе на ее приобретение, строить дома, предприятия 
на приобретенных участках, брать кредиты в банке под залог имеющегося 
имущества. Кроме того, игроки могут брать арендную плату с других участ-
ников игры, останавливающихся на их участках. При этом игрокам придет-
ся платить налоги, штрафы, административные взыскания, иногда оказы-
ваться в тюрьме и освобождаться из нее за определенную плату. Но есть 
также шанс получить отличный выигрыш или потерять кругленькую 
сумму, поиграв в казино.

Количество игроков: от 2-х до 8-ми участников.

Комплектация игры:
Игровое поле — 1 штука;
Игральные фишки — 8 штук;
Игральные кубики — 2 штуки;
Специальные игровые деньги — 1 комплект;
Отели из пластмассы — 12 штук;
Дома из пластмассы — 32 штуки;
Карточки на право собственности — 28 штук;
Карточки «Бюджет» — 16 штук;
Карточки «Шанс» — 16 штук;
Упаковочная коробка — 1 штука.

Правила игры
Подготовка к игре.
Отделите карточки «Шанс», перетасовав, положите их стопочкой на 

соответствующее деление на игровом поле (выделенное пунктиром). 
Отделите карточки «Бюджета» и, перетасовав их, положите аналогичным 
образом на соответствующее выделенное пунктиром деление на игровом 
поле. Все карточки «Шанс» и «Бюджет» должны лежать обратной стороной 
вверх. Каждый игрок выбирает себе игральную фишку и ставит ее на поле 
«ВПЕРЕД». Один из игроков выбирается Банкиром. Банкир может либо 
ограничиваться этой ролью, либо, как и все остальные принимать участие 
в игре. Банкир выдает всем игрокам по 1,5 млн. гривен в следующих купю-
рах:

1 тыс. гривен — 5 купюр;
5 тыс. гривен —1 купюра;
10 тыс. гривен — 2 купюры;
20 тыс. гривен — 1 купюра;
50 тыс. гривен — 1 купюра;
100 тыс. гривен — 4 купюры;
500 тыс. гривен — 2 купюры.

Кроме того, Банкир кладет в кассу Джекпот (на поле, выделенное 
пунктиром) 200 тыс. гривен.

Примечание. Каждая купюра обозначает тысячи. Например, купюру в 
500 следует считать как 500 тыс. гривен. 

В собственности Банка находятся все Дома, Предприятия, карточки 
права собственности до тех пор, пока они не будут приобретены игроками 
в ходе игры. В обязанности Банкира входит выдавать игрокам зарплаты, 
премии, давать ссуду под залог недвижимости, а так же собирать все 
налоги, штрафы, возвращение ссуд и процентов по ним. При проведении 
аукциона по продаже любой недвижимости Банкир выступает также 

аукционистом. Банк не может быть банкротом, поэтому по требова-
нию игроков может выдавать столько денег, сколько им может потре-
боваться даже в виде долговых обязательств написанных на обычной 
бумаге. Для того чтобы начать игру, необходимо разыграть право 
первого хода. Для этого все игроки бросают кубик, начинает игру тот, 
у кого на кубике выпадет большее число очков.

Ход игры
Итак, бросайте кубики и начинайте двигаться с поля «ВПЕРЕД» по 

часовой стрелке. Поле, на котором Вы остановитесь, укажет, что Вам 
надо делать. В ходе игры Вы можете оказаться на полях, которые 
предложат Вам:

• приобретать участки для строительства или другую недвижи-
мость;

• платить арендную плату, если Вы окажетесь на чужом (уже 
выкупленном кем-то из игроков) участке;

• платить налоги;
• вытаскивать карточки «Бюджет» или «Шанс» и следовать их 

инструкции;
• побывать в «Тюрьме»;
• сыграть в «Казино»;
• получить зарплату в размере 200 тыс. гривен.

Если Вы бросили кубики, и у Вас выпало одинаковое число очков на 
обоих кубиках, у Вас есть возможность еще одного внеочередного 
хода. Однако, если подобное повторится 3 раза подряд, Вам придется 
отправиться на поле «Тюрьма». При прохождении полного круга (когда 
Вы проходите через поле «ВПЕРЕД» или останавливаетесь на нем) Банк 
выплачивает Вам зарплату 200 тыс. гривен. Кроме того, у Вас есть шанс 
получить эту сумму дважды за один ход, если, например Вы оказались 
на поле «Бюджет» или «Шанс» сразу после поля «ВПЕРЕД» и вытащили 
карточку, на которой написано «Переходите на поле «ВПЕРЕД».

Приобретение недвижимости
При остановке на Участке, на который ни у кого из игроков еще нет права 

владения, Вы можете первым купить его. Для этого Вам просто необходимо 
внести сумму за этот Участок Банку. (Стоимостная цена Участка указана на 
поле этого Участка и на Карточке владения данным Участком). В обмен 
Банкир выдает Вам карточку владения данным Участком. Если же Вы не 
хотите или не можете его приобрести, Участок выставляется на аукцион. 
Участок в результате должен быть продан тому из игроков, кто сможет 
заплатить за него наибольшую цену, начиная с любой цены, которую готов 
заплатить один из играющих. Независимо от того, что Вы отказались от 
покупки данного Участка сразу. Вы тоже можете принять участие в аукцио-
не. Владение Участками, а в дальнейшем и построенными домами и пред-
приятиями на них дает Вам возможность взимать арендную плату с любых 
арендаторов, которые остановились в ходе игры на Вашей собственности. 
Цена, которую будут должны уплатить Вам арендаторы, указана на каждой 
карточке владения данным участком, и она различна в зависимости от того, 
какой это Участок и сколько Домов на нем построено. Очень выгодно 
владеть Участками одной цветовой гаммы, т. е. владеть монополией. Если 
Вы владеете Участками всей цветовой группы, Вам можно строить дома, а 
далее и Предприятия на любом из них. Если Вы остановитесь на чужом 
Участке, который был раньше приобретен одним из игроков, Вам придется 
заплатить аренду. Сумма, подлежащая уплате, указана в карточке владения 
данным участком и может меняться в зависимости от количества зданий, 
построенных на нем. Причем, если Вы остановились на чужом участке 
игрока, владеющего всей цветовой гаммой участков, как и тот, на котором 
Вы остановились, Вам придется уплатить двойную арендную плату, указан-
ную в карточке владения участком. Однако, если данный участок владель-
цем заложен в банк, он не может взымать с Вас арендную плату. Или же если 
построенная на данном участке недвижимость заложена, то владелец 
участка может потребовать с Вас аренду только по арендной цене участка, 
а дополнительная арендная плата за заложенную построенную на нем 
недвижимость не взымается.

Предприятия телефонной связи и метрополитен
Если Вы остановитесь на одном из этих предприятий. Вы можете купить 

его, если оно никому еще не принадлежит, заплатив за него банку сумму, 
указанную на поле этого предприятия. Если же данное предприятие уже 
принадлежит кому-либо из игроков, он может от Вас потребовать аренд-
ную плату в соответствии с количеством очков, которое выпало у Вас на 
кубиках. Если Вы попали на эти поля в результате указаний на взятой Вами 
карточке «Шанс» или «Бюджет», Вы должны бросить кубики, чтобы опре-
делить сколько Вам придется платить. Если другой игрок владеет только 
одним из этих предприятий, то Вам необходимо заплатить сумму в соот-
ветствии с выпавшим количеством очков на кубиках в четырехкратном 
размере. Если же игрок владеет обоими предприятиями, то Вам придется 
заплатить сумму в 10-кратном размере. Если Вы не желаете приобрести 
это предприятие, то оно немедленно должно быть выставлено на аукцион 
и продано тому игроку, который заплатит за него наивысшую цену. Вы 
также можете принять участие в аукционе.

Остановка на центральной (транспортной) отрасли
К центральной отрасли относятся два железнодорожных предприятия, 

морской порт и аэропорт. Если Вы остановитесь на таком поле, у Вас будет 
возможность купить это Предприятие. В противном случае Банк выставля-
ет его на аукцион; даже хотя Вы отказались от его покупки по первоначаль-
ной цене. Вы тоже можете принять участие в аукционе. Если у Предпри-
ятия уже есть хозяин, когда Вы окажетесь на нем. Вам нужно будет запла-
тить сумму, указанную в Документе на право собственности. Сумма, подле-
жащая уплате, зависит от количества других Предприятий центральной 
отрасли, принадлежащих игроку-владельцу предприятия, на котором Вы 
остановились и указана также в Документе права собственности.

Карточки «Бюджет» и «Шанс»
Если Вы остановились на таком поле. Вам нужно взять указанную 

карточку и выполнить указанную там инструкцию. В зависимости от 
карточки Вам придется:

• передвинуть Вашу фишку;
• заплатить деньги, например налоги;
• получить деньги;
• отправиться на поле «Тюрьма», налоговую или освободиться оттуда;
• выполнить какую-либо из торговых операций.

После того, как Вы выполнили указание, положите карточку обратно 
вниз соответствующей стопки. Если Вам выпала карточка «Бесплатно осво-
бодиться из Тюрьмы», можете ее оставить себе до тех пор, пока она Вам не 
понадобиться или же Вы можете продать ее другому игроку по согласо-
ванной с ним цене. Если Вам выпала карточка «Передвинуть фишку» и Вы 
пройдете через поле «ВПЕРЕД», можете получить у банка 200 тыс. гривен. 
Если же Вам выпадет карточка «Отправляйтесь в тюрьму» и Вы пройдете 
через поле «ВПЕРЕД», то 200 тыс. гривен Вам не полагается. Остановив-
шись на поле налогов, Вам придется просто уплатить сумму, указанную на 
данном поле.

Казино
Если Вы попали на поле «КАЗИНО», Вам предстоит сыграть на игровом 

автомате. Для этого Вам необходимо сделать любую ставку в Казино и 
бросить 3 раза кубик, по одному разу за каждый «столбик» игрового авто-
мата, а затем передвинуть фишку снизу вверх по «столбику» на столько 
символов, сколько очков выпало на кубике. В случае совпадения выпав-
шей на игровом автомате выигрышной комбинации, игрок получает из 
Банка сумму выигрыша. Если игрок проиграл, ставка остается в Казино.

Тюрьма
В данное заведение Вы можете попасть, если:
• Вы остановитесь на этом поле;
• Вы взяли карточку «Шанс» или «Бюджет», на которой написано 

«Отправляйтесь в Тюрьму»;
• у Вас выпало на кубиках одинаковое число очков в течение 3-х 

ходов подряд.

При попадании на поле «Тюрьма»,  Ваш ход приостанавливается.
При этом Вы не можете получить зарплату 200 тыс. гривен 
независимо от того, где Вы находились на игровом поле. 
Чтобы выйти из поля «Тюрьма», Вам необходимо на выбор:

• заплатить штраф в размере 50 тыс. гривен и продолжить игру, 
когда до Вас дойдет очередь;

• использовать карточку «Бесплатно освободиться из Тюрьмы», 
если она у Вас имеется;

• купить карточку «Бесплатно освободиться из Тюрьмы» у дру-
гого игрока, по согласованной цене и использовать ее для 
того, чтобы выйти из поля «Тюрьма»;

• оставаться на поле «Тюрьма», пропуская три своих очередных 
хода, но каждый раз, когда до Вас доходит очередь, бросать 
кубики, и если на обоих кубиках в один из таких ходов у Вас 
выпадет одинаковое число очков на каждом кубике. В этом 
случае, Вы можете бесплатно выйти из поля «Тюрьма» и 
пройти такое количество полей, которое выпадет на кубиках.

После того, как Вы пропустили 3 хода, находясь на поле  «Тюрьма», 
Вы должны выйти из нее и уплатить 50 тыс. гривен, прежде, чем Вы 
сможете передвинуть Вашу фишку на такое число полей, которое 
выпало на кубиках. Находясь на поле «Тюрьма», Вы можете получать 
аренду с Вашей недвижимости, если она не заложена.

Налоговая администрация
Вы можете проходить это поле мимо, либо же попасть сюда в 

результате очередного хода. Но независимо от того, проходите ли 
Вы это поле мимо или остановились на нем, Вам придется заплатить 
налог со всей своей недвижимости — дополнительные 50 тыс. 
гривен. Если же Вы еще не владеете какой-либо недвижимостью, 
дополнительный налог Вами не уплачивается. Вы так же можете 
сразу освободиться из Налоговой администрации, выбросив оди-
наковое число очков на Ваших кубиках, во время очередного хода.

Дома
Если у Вас есть все участки одного цвета, Вы можете покупать 

дома, чтобы их строить на участках. Это увеличит арендную плату, 
которую Вам будут платить игроки, останавливающиеся на Ваших 
участках. Стоимость дома показана на соответствующем документе 
на право собственности. Застраивать участки нужно равномерно, 
т.е. Вы не можете построить второй дом на одном участке до тех 
пор, пока Вы не построите по одному дому на всех участках одного 
цвета. Далее, нельзя строить третий дом, пока не будет как мини-
мум по два дома на каждом участке и так далее. Однако нельзя 
строить дом, если хотя бы один из участков данной цветовой гаммы 
заложен.

Отели
Если Вы уже построили по 4 дома на каждом участке, Вы можете 

купить по Отелю для каждого Участка. Они приобретаются так же, 
как и дома, но каждый Отель стоит 4-х домов, которые возвращают-
ся в банк. Если в банке осталось ограниченное число домов. Банк 
выставляет здание на аукцион и продает тому игроку, который 
готов за него заплатить наибольшую цену. При этом за начальную 
цену он берет ту, которая указана в документе на право собствен-
ности.

Нехватка зданий
Если в Банке не осталось Домов, Вам придется подождать пока 

кто-либо, из других игроков не вернет ему свои Дома. Точно так же, 
если Вы продаете Отели, Вы не можете заменить их Домами, если в 
Банке нет лишних Домов. Если в Банке осталось ограниченное 
число Домов или Отелей, и два или более игроков хотят купить 
больше зданий, чем есть у Банка, Банкир выставляет здания на 
аукцион для продажи тому из игроков, кто предложит за них наи-
большую цену, при этом за начальную цену он берет ту, которая 
указана на соответствующем «Документе на право собственности» .

Право собственности
Вы можете продавать участки, недвижимость любому игроку, заключив 

с ним частную сделку. Однако, для этого необходимо продать все здания, 
стоящие на данном участке. При этом так же, как и при покупке, продавать 
здания можно равномерно по одному с каждого участка. Дома и Пред-
приятия продаются не игрокам, а Банку, причем по цене в два раза 
меньше той, что указана в документе права собственности. При продаже 
Предприятия Банк платит Вам половину их стоимости плюс половину 
стоимости 4-х домов, которые были отданы в Банк при покупке Предпри-
ятия. Все предприятия одной цветовой группы должны продаваться 
одновременно.

Однако если Вам нужны деньги, Вы можете снова заменить Предпри-
ятия Домами. Для этого Вам нужно продать Предприятие Банку и полу-
чить взамен четыре дома плюс половину стоимости самого Предприятия. 
Заложенную недвижимость также можно продать, но не Банку, а другим 
игрокам.

Право залога
Вы имеете право закладывать свою недвижимость Банку (в случае 

когда Вам будут особенно необходимы средства, когда их не будет 
хватать). Однако для того, чтобы заложить участок, сначала нужно про-
дать здания Банку со своего участка. Для того, чтобы заложить недвижи-
мость, переверните документ на право собственности на нее «лицом» 
вниз и получите в Банке сумму залога, указанную на обратной стороне 
карточки. Если Вы потом захотите погасить Ваш долг перед Банком, Вам 
нужно будет заплатить эту сумму плюс 10% сверху. Заложенная недвижи-
мость все равно остается Вашей собственностью и не может быть выку-
плена другими игроками, если только Вы не согласовали данный вопрос с 
игроком, желающим купить эту недвижимость, внеся в Банк соответству-
ющую плату плюс 10%. Однако в этом случае при окончательном снятии 
залога необходимо будет доплатить дополнительно 10% в Банк. За зало-
женную недвижимость нельзя брать арендную плату. Но при этом можно 
брать за другие участки той же цветовой группы. Когда ни один из участ-

ков не заложен, владелец может вновь покупать дома по полной цене.

Объявление о банкротстве
Если Вы задолжали денег больше, чем можете получить по Вашим акти-

вам, Вы объявляетесь банкротом и выбываете из игры. Если Вы должны 
Банку, Банк получает все Ваши деньги и документы на право собственно-
сти, и вся Ваша недвижимость продается другим игрокам с аукциона. Если 
у Вас при этом есть карточки «Бесплатно освободиться из Тюрьмы», Вы их 
откладываете вниз соответствующей стопки. Если Вы должны другому 
игроку, Ваша недвижимость продается Банку по половинной стоимости, а 
Ваш кредитор получает все деньги, документы на право собственности и 
карточки бесплатного освобождения, если они у Вас есть. Если у Вас есть 
какая-либо заложенная недвижимость, она также передается игроку-кре-
дитору, но он при этом должен немедленно уплатить Банку 10% за нее, а 
потом решать — выкупать ее или нет.

Примечание. Если Вы должны заплатить сумму арендной платы 
больше той, чем у Вас есть, Вы можете заплатить Вашему кредитору 
часть деньгами, а часть — не застроенным участком, который у Вас 
имеется. В этом случае кредитор может согласиться принять недвижи-
мость по цене, выше той, что указана в документе на право собственно-
сти, стремясь получить участок для строительства, чтобы иметь 
преимущество над другими игроками. Игроки не имеют права давать 
деньги друг другу в долг. Деньги могут быть даны только Банком и только 
под залог недвижимости.

Окончание игры
Последний оставшийся в игре участник становится победителем. Либо 

же, если игра окончена раньше (по согласованию сторон), то победителем 
становится игрок, который имеет наибольшую сумму денег и активов на 
момент окончания игры.

Гравцям надається можливість стати монополістом будь-якої 
галузі, заробити максимально можливий капітал, зрештою, залиши-
тися єдиним гравцем, який не став банкротом. Переміщуючись по 
гральному полю, кожен гравець може купувати нерухомість, брати 
участь в аукціоні на її придбання, будувати будинки, підприємства на 
придбаних ділянках, брати кредити в банку під заставу майна. Крім 
того, гравці можуть брати орендну платню з інших учасників гри, які 
зупиняються на їх ділянках. При цьому гравцям необхідно буде 
сплачувати податки, штрафи, адміністративні стягнення, іноді бувати 
у в’язниці й звільнятися з неї за окрему платню. Але є також шанс 
отримати добрий виграш або втратити кругленьку суму, погравши в 
казино.

Кількість учасників: від 2-х до 8-ми гравців.

Комплектація гри:
• Гральне поле — 1 штука
• Гральні фішки — 8 штук
• Гральні кубики — 2 штуки
• Спеціальні гральні гроші — 1 комплект
• Готелі з пластмаси — 12 штук
• Будинки з пластмаси — 32 штуки
• Картки на право власності — 28 штук
• Картки «Бюджет» — 16 штук
• Картки «Шанс» — 16 штук

Правила гри
Відокремте картки «Шанс» і, перетасувавши їх, покладіть гіркою на 

відповідне місце на гральному полі (відокремлене пунктиром). 
Відокремте картки «Бюджет», перетасувавши їх, покладіть аналогіч-
ним способом на відокремлене пунктиром відповідне місце на граль-
ному полі. Всі картки «Шанс» та «Бюджет» повинні лежати зворотною 

стороною доверху. Кожен гравець обирає собі гральну фішку та 
ставить її на полі "ВПЕРЕД". Один з учасників обирається Банкіром. 
Банкір може чи обмежитися цією роллю, чи, як і інші учасники, брати 
участь у грі. Банкір видає всім гравцям по 1,5 млн. гривень в наступних 
купюрах:

• 1 тис. гривень — 5 купюр;
• 5 тис. гривень -1 купюра;
• 10 тис. гривень — 2 купюри;
• 20 тис. гривень -1 купюра;
• 50 тис. гривень -1 купюра;
• 100 тис. гривень — 4 купюри;
• 500тис. гривень — 2 купюри.

Крім того, Банкір кладе в касу Джекпот (на поле, відокремлене пунк-
тиром) 200 тис. гривень.

Примітка. Кожна купюра означає тисячі. Наприклад, купюру в 500 
грн. слід вважати як 500 тисяч гривень.

У власності Банка знаходяться всі Будинки, Підприємства та картки 
права власності до тих пір, доки вони не будуть придбані гравцями в 
процесі гри.

До обов'язків Банкіра входить видавати гравцям зарплатню, премії, 
давати позику під заставу нерухомості, а також збирати всі податки, 
штрафи, повернення суд та відсотків по них. При проведенні аукціону 
з продажу будь-якої нерухомості Банкір виступає також аукціоністом. 
Банк не може бути банкротом, тому за потребою учасників гри може 
видавати стільки грошей, скільки вони можуть вимагати навіть у 
вигляді боргових зобов'язань, написаних на звичайному папері. Для 
того щоб розпочати гру, необхідно розіграти право першого ходу. Для 
цього всі гравці кидають кубик. Починає  гру той, у кого на кубику 
випадає більша кількість балів.

Хід гри
Отже, кидайте кубик й починайте рухатися з поля «Вперед» за годинни-

ковою стрілкою. Поле, на якому Ви зупинилися вкаже, що Вам необхідно 
робити. В процесі гри Ви можете опинитися на полях, які запропонують 
Вам:

• придбати ділянки для будівництва або іншу нерухомість;
• платити орендну платню, якщо Ви опинилися на чужій ділянці (вже 

викупленій кимось із гравців);
• платити податки;
• брати картки «Бюджет» або «Шанс» й слідкувати їх інструкції;
• побувати у «В’язниці»;
• зіграти в «Казино»;
• отримати зарплатню в розмірі 200 тис. гривень.

Якщо Ви кинули кубики і у Вас вийшла однакова кількість балів на обох 
кубиках, у Вас є можливість ще одного позачергового ходу. Однак, якщо 
подібне повториться 3 рази підряд, Вам прийдеться відправитися на поле 
«В’язниця». При проходженні повного кола (коли проходите крізь поле 
"Вперед" або зупиняєтесь на ньому), Банк виплачує Вам зарплатню 200 тис. 
гривень. Крім того, у Вас є шанс отримати цю суму двічі за один хід, коли, 
наприклад, Ви зупинилися на полі «Бюджет» або «Шанс» одразу після поля 
«Вперед» й витягнули картку, на якій написано «Перейдіть на поле 
«Вперед».

Придбання нерухомості
При зупинці на ділянці, на якій ні в кого з гравців ще немає права воло-

діння, Ви можете першим придбати його. Для цього Вам необхідно внести 
визначену суму за цю ділянку до Банку. В обмін Банкір видає Вам картку 
володіння наданої ділянки. Якщо ж Ви не бажаєте або не можете її придба-
ти, ділянка виставляється на аукціон. Ділянка в результаті повинна бути 
продана тому з гравців, хто зможе заплатити за неї найбільшу ціну, почина-
ючи з будь-якої ціни, яку готовий заплатити один з гравців. 

Не залежно від того, що Ви відмовились від купівлі даної ділянки одразу, 

Ви також можете брати участь в аукціоні. Володіння ділянками, а в подаль-
шому й побудованими будинками і підприємствами на них, дає можливість 
брати орендну платню з будь-яких орендаторів, які зупинилися в процесі 
гри на Вашій власності. Ціна, яку повинні будуть заплатити Вам орендатори 
вказана на кожній картці володіння даною ділянкою й вона різниться в 
залежності від того, яка це ділянка і скільки будівель на ній збудовано. Дуже 
вигідно володіти ділянками однієї кольорової гами, тобто володіти моно-
полією. Якщо Ви володієте ділянками всієї кольорової гами, Вам можна 
будувати будинки, а потім й підприємства на будь-якому з них. Якщо Ви 
зупинилися на чужій ділянці тобто на тій, яка раніше вже була придбана 
одним з гравців, Вам прийдеться заплатити орендну плату. Сума, яку необ-
хідно буде заплатити вказана на картці володіння ділянкою та може зміню-
ватися в залежності від кількості будівель, збудованих на ній. Причому, 
якщо Ви зупинитесь на чужій ділянці гравця, який володіє всією кольоро-
вою гамою ділянок, як і той, на якому Ви зупинилися, Вам прийдеться 
заплатити подвійну орендну платню, ніж та, яка вказана в картці володіння 
ділянкою. Однак, якщо дана ділянка володарем закладена Банку, він не 
може отримувати з Вас орендну платню. Або ж якщо збудована на даній 
ділянці нерухомість закладена, то власник ділянки може брати з Вас оренд-
ну плату тільки по орендній вартості ділянки, а додаткова орендна плата за 
закладену збудовану на ньому нерухомість не береться.

Підприємства телефонного зв'язку та метрополітен
Якщо Ви зупинилися на одному з таких підприємств. Ви можете купити 

його, якщо воно нікому не належить, заплативши за нього суму вказану на 
полі цього підприємства. Якщо ж дане підприємство вже належить 
будь-кому з гравців, він може від Вас вимагати орендну платню у відповід-
ності з кількістю балів, які випали у Вас на кубиках. Якщо Ви потрапили на ці 
ділянки в результаті розпорядження картки «Шанс» або «Бюджет» яку Ви 
взяли, Ви повинні кинути кубики, щоб визначити скільки Вам прийдеться 
платити. Якщо інший гравець володіє лише одним з цих підприємств, то 
Вам необхідно заплатити суму у відповідності з кількістю, яка випала у Вас 
на кубиках у 4-х кратному розмірі. Якщо ж гравець володіє обома підпри-
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ємствами, Вам прийдеться заплатити суму в 10-ти кратному розмірі. Якщо 
Ви не бажаєте придбати це підприємство, то воно одразу повинно бути 
виставлене на аукціон та продано тому гравцеві, який заплатить за нього 
найвищу ціну. Ви також можете взяти участь в аукціоні.

Зупинка на центральній (транспортній) галузі
До центральної галузі відносяться 2 залізничних підприємства, мор-

ський порт та аеропорт. Якщо Ви зупинитеся на такому полі, у Вас буде мож-
ливість купити це підприємство. В іншому випадку Банк виставляє його на 
аукціон. Навіть якщо Ви відмовилися від його купівлі за первісною ціною, 
Ви також можете взяти участь в аукціоні. Якщо у підприємства вже є влас-
ник, то коли Ви зупинитеся на ньому, Вам потрібно заплатити суму, яка 
вказана в Документі права власності. Ця сума залежить від кількості інших 
підприємств центральної галузі, які належать гравцеві-володарю підпри-
ємства, на якому Ви зупинилися та також вказана в документі права влас-
ності.

Картки «Бюджет» та «Шанс»
Якщо Ви зупинилися на такому полі, Вам потрібно взяти вказану картку й 

виконати вказану там інструкцію. В залежності від картки Вам доведеться:
• пересувати Вашу фішку;
• заплатити гроші, наприклад податки;
• отримати гроші;
• виконати будь-яку торгівельну операцію;
• опинитися на полі «В’язниця» , чи звільнитися звідти.

Після того, як Ви виконали вказівку, покладіть картку вниз відповідної 
гірки. Якщо Вам випала картка «Безкоштовно звільнитися із В’язниці», 
можете залишити її у себе до тих пір, доки вона Вам не знадобиться або Ви 
можете продати її іншому гравцеві по визначеній з ним ціні. Якщо Вам 
випала картка «Пересунути фішку» й Ви пройдете крізь поле «Вперед», 
можете отримати у Банку 200 тис. гривень. Якщо ж Вам випаде картка «Від-
правляйтеся у В’язницю» і Ви пройдете крізь поле «Вперед», то 200 тис. Вам 

не виплачується. Зупинившись на полі податків Вам необхідно просто 
сплатити відповідну суму.

Казино
Якщо Ви потрапили на поле «Казино», можете зіграти на гральному авто-

маті. Для цього Вам необхідно зробити будь-яку ставку в Казино й кинути 3 
рази кубик , по 1 разу  за кожен «стовпчик» грального автомату, а потім 
пересунути фішку знизу доверху по стовпчику на стільки символів, скільки 
випало на кубику балів, у випадку співпадання комбінації, що випала, 
гравець отримує з Банку суму виграшу. Якщо гравець програв, ставка зали-
шається в Казино.

В’язниця
В цю установу Ви можете потрапити, якщо:
• Ви зупинитесь на полі «В’язниця»;
• Ви взяли картку «Шанс» або «Бюджет», на якій написано «Направляй-

тесь у В’язницю»;
• у Вас випала на кубиках однакова кількість балів на протязі 3-х ходів 

поспіль. При попаданні в цю установу, Ваш хід припиняється. При 
цьому Ви не можете отримати зарплатню 200 тис. гривень не залеж-
но від того, де Ви знаходилися на гральному полі.

Щоб вийти із поля «В’язниця», Вам необхідно:
• заплатити штраф 50 тис. гривень й продовжити гру, коли до Вас дійде 

черга;
• купити картку «Безкоштовно звільнитися із В’язниці» у одного з 

гравців;
• використати цю картку, якщо вона у Вас вже є;
• залишатися тут, пропускаючи 3 своїх ходи.
Але кожен раз, коли до Вас дійде черга кидати кубики, й якщо на обох 

кубиках в один з таких ходів у Вас випаде однакова кількість балів, Ви 
можете вийти із поля «В’язниця» й пройти таку кількість полів, яка випаде у 
Вас на кубиках. Після того, як Ви пропустили 3 ходи, знаходячись на полі 

«В’язниця», Ви повинні вийти з неї та сплатити 50 тис. гривень, перед 
тим, ніж Ви пересунете Вашу фішку на таку кількість полів, яка випала у 
Вас на кубиках. Знаходячись на полі «В’язниця», Ви можете отримувати 
орендну платню з Вашої нерухомості, якщо вона не закладена.

Податкова адміністрація
В дану установу Ви можете потрапити внаслідок Вашого чергового 

ходу, але можете й пройти мимо цього поля. Незалежно від цього Вам  
доведеться сплатити додаткові податки за володіння нерухомістю — 50 
тис. гривень. Якщо ж Ви ще не володієте жодною ділянкою, податки Ви 
можете не сплачувати при проходженні цього поля. Якщо ж Ви потра-
пили у Податкову в наслідок свого чергового ходу. Вам доведеться, так 
само і при звільненні із В’язниці, сплатити ще й штраф — 50 тис. 
гривень. При цьому. Ви можете як і в випадку із В’язницею, вирішити 
звільнитися з Податкової адміністрації через кидання кубиків на протя-
зі 3-х ходів або сплатити штраф одразу й вийти з Податкової адміністра-
ції, і якщо в результаті одного з таких ходів у Вас випаде однакова кіль-
кість балів на обох кубиках, Ви зможете звільнитися з Податкової без 
сплати штрафу, а лише сплативши 50 тис. грн. податків на майно, якщо 
воно у Вас вже є.

Будинки
Якщо Ви володієте всіма ділянками одного кольору Ви можете купу-

вати будинки, щоб їх будувати на ділянках. Це збільшить орендну 
платню, яку Вам будуть платити гравці, які будуть зупинятися на Ваших 
ділянках. Вартість будинку вказана на відповідному документі права 
володіння. Забудовувати ділянки можна рівномірно, тобто Ви не 
можете побудувати другий будинок на одній ділянці до тих пір, доки Ви 
не побудуєте по одному будинку на всіх ділянках одного кольору. Далі 
не можна будувати третій будинок, доки не буде як мінімум по 2 будин-
ки на кожній ділянці й так далі. Однак не можна будувати будинок, якщо 
хоча б одна з ділянок однієї кольорової гами закладена.

Готелі
Якщо Ви вже побудували по 4 будинки на кожній ділянці, Ви можете купу-

вати по Готелю для кожної ділянки. Вони придбаються таким же чином як і 
будинки, але кожен Готель вартий 4-х будинків, які повертаються в Банк. 
Якщо в Банку залишилася обмежена кількість будинків, Банк виставляє 
будівлю на аукціон і продає тому гравцеві, який готовий заплатити за нього 
найбільшу ціну. При цьому за початкову ціну він бере ту, яка вказана в доку-
менті на право володіння.

Нестача будівель
Якщо в Банку не залишилося Будинків, Вам доведеться зачекати, доки 

хто-небудь з гравців не поверне йому свої Будинки. Також, якщо Ви продає-
те Готелі, Вам не можна їх замінити Будинками, якщо в Банку немає зайвих 
Будинків. Якщо в Банку залишилася обмежена кількість Будинків й Готелів, а 
2 чи більше гравців бажають купити будівель більше, ніж є у Банка, Банкір 
виставляє будівлі на аукціон для продажу тому з гравців, хто запропонує за 
них найбільшу ціну, при цьому за початкову ціну береться та ціна, яка вказа-
на в документі на право володіння.

Право володіння
Ви можете продавати ділянки, нерухомість будь-якому гравцю, за домов-

леністю з ним. Однак, для цього необхідно продати всі будівлі, які побудова-
ні на цій ділянці. При цьому також, як і при купівлі, продавати будівлі можна 
рівномірно, по одному з кожної ділянки. Будинки та підприємства прода-
ються не гравцям, а Банку, причому за ціною в 2 рази меншої за ту, що вказа-
на в документі на право володіння. При продажу підприємства, Банк випла-
чує Вам половину вартості підприємства плюс половину вартості 4-х будин-
ків, які були віддані в Банк при купівлі підприємства, Всі підприємства однієї 
кольорової гами повинні продаватися одночасно. Однак, якщо Вам потрібні 
гроші, Ви можете знову замінити підприємства будинками. Для цього Вам 
необхідно продати підприємство Банку й отримати в обмін 4 будинки плюс 
половину вартості самого підприємства. Закладену нерухомість також 
можна продавати, однак, не Банку, а іншим гравцям.

Право закладання
Ви маєте право закладати всю нерухомість банку (у випадку, коли Вам 

знадобляться гроші коли їх буде не вистачати). Однак для того, щоб 
закласти ділянку спочатку необхідно продати Банку будівлі зі своєї 
ділянки. Для того, щоб закласти нерухомість Банку, Вам необхідно буде 
заплатити цю суму плюс 10% зверху. Закладена нерухомість все одно 
залишається у Вашій власності й не може бути викуплена іншими грав-
цями, якщо тільки Ви не дасте згоду гравцю, який забажає купити цю 
нерухомість, заплативши Банку відповідну плату плюс 10%. Однак в 
цьому випадку, прикінцевому знятті закладання необхідно буде допла-
тити 10% в Банк. За закладену нерухомість не можна отримати оренду. 
При цьому можна брати за інші ділянки тієї ж кольорової групи. Коли 
жодна ділянка не закладена, власник знову може купувати будинки за 
повною вартістю.

Об'ява про банкрутство
Якщо Ваш борг становить більше, ніж можна отримати по Ваших акти-

вах — Ви банкрут та покидаєте гру. Якщо Ви винні Банку, Банк отримує 
всі Ваші гроші й документи на право власності. Вся Ваша нерухомість 
продається іншим гравцям з аукціону. Якщо у Вас при цьому є картки 
«Безкоштовно звільнитися із В’язниці», Ви їх кладете донизу відповідної 
гірки. Якщо Ви винні іншому гравцеві , Ваша нерухомість продається 
Банку за половинною вартістю, а Ваш кредитор отримує всі гроші, доку-
менти на право власності й картки безкоштовного визволення, якщо 
вони у Вас є. Якщо у Вас є будь-яка закладена нерухомість вона також 
продається кредитору, але він при цьому повинен одразу заплатити 
Банку 10% по ній, а потім вирішувати викуповувати її чи ні.

Примітка. Якщо Ви повинні заплатити суму орендної плати, яка 
більше тієї, що у Вас є, Ви можете заплатити Вашому кредитору части-
ну грошима, а частину незабудованими ділянками, які у Вас є. В цьому 
випадку кредитор може погодитися прийняти нерухомість по ціні, вище 
тієї, що вказана в документі права власності, намагаючись отримати 

ділянку для будівництва, щоб мати перевагу перед гравцями. Гравці не 
мають права давати гроші один одному в борг.

Гроші можуть бути надані лише Банком і лише під заставу нерухомості.

Закінчення гри
Останній гравець, що залишився у грі стає переможцем. Або ж якщо 

гра завершена раніше, то переможцем вважається той, в кого є найбіль-
ша сума грошей й активів на момент завершення гри.



Игрокам предоставляется возможность стать монополистом любой 
отрасли, заработать максимально возможный капитал или, по крайней 
мере, остаться единственным игроком, который не стал банкротом. Пере-
мещаясь по игровому полю, каждый игрок может покупать недвижимость, 
участвовать в аукционе на ее приобретение, строить дома, предприятия 
на приобретенных участках, брать кредиты в банке под залог имеющегося 
имущества. Кроме того, игроки могут брать арендную плату с других участ-
ников игры, останавливающихся на их участках. При этом игрокам придет-
ся платить налоги, штрафы, административные взыскания, иногда оказы-
ваться в тюрьме и освобождаться из нее за определенную плату. Но есть 
также шанс получить отличный выигрыш или потерять кругленькую 
сумму, поиграв в казино.

Количество игроков: от 2-х до 8-ми участников.

Комплектация игры:
Игровое поле — 1 штука;
Игральные фишки — 8 штук;
Игральные кубики — 2 штуки;
Специальные игровые деньги — 1 комплект;
Отели из пластмассы — 12 штук;
Дома из пластмассы — 32 штуки;
Карточки на право собственности — 28 штук;
Карточки «Бюджет» — 16 штук;
Карточки «Шанс» — 16 штук;
Упаковочная коробка — 1 штука.

Правила игры
Подготовка к игре.
Отделите карточки «Шанс», перетасовав, положите их стопочкой на 

соответствующее деление на игровом поле (выделенное пунктиром). 
Отделите карточки «Бюджета» и, перетасовав их, положите аналогичным 
образом на соответствующее выделенное пунктиром деление на игровом 
поле. Все карточки «Шанс» и «Бюджет» должны лежать обратной стороной 
вверх. Каждый игрок выбирает себе игральную фишку и ставит ее на поле 
«ВПЕРЕД». Один из игроков выбирается Банкиром. Банкир может либо 
ограничиваться этой ролью, либо, как и все остальные принимать участие 
в игре. Банкир выдает всем игрокам по 1,5 млн. гривен в следующих купю-
рах:

1 тыс. гривен — 5 купюр;
5 тыс. гривен —1 купюра;
10 тыс. гривен — 2 купюры;
20 тыс. гривен — 1 купюра;
50 тыс. гривен — 1 купюра;
100 тыс. гривен — 4 купюры;
500 тыс. гривен — 2 купюры.

Кроме того, Банкир кладет в кассу Джекпот (на поле, выделенное 
пунктиром) 200 тыс. гривен.

Примечание. Каждая купюра обозначает тысячи. Например, купюру в 
500 следует считать как 500 тыс. гривен. 

В собственности Банка находятся все Дома, Предприятия, карточки 
права собственности до тех пор, пока они не будут приобретены игроками 
в ходе игры. В обязанности Банкира входит выдавать игрокам зарплаты, 
премии, давать ссуду под залог недвижимости, а так же собирать все 
налоги, штрафы, возвращение ссуд и процентов по ним. При проведении 
аукциона по продаже любой недвижимости Банкир выступает также 

аукционистом. Банк не может быть банкротом, поэтому по требова-
нию игроков может выдавать столько денег, сколько им может потре-
боваться даже в виде долговых обязательств написанных на обычной 
бумаге. Для того чтобы начать игру, необходимо разыграть право 
первого хода. Для этого все игроки бросают кубик, начинает игру тот, 
у кого на кубике выпадет большее число очков.

Ход игры
Итак, бросайте кубики и начинайте двигаться с поля «ВПЕРЕД» по 

часовой стрелке. Поле, на котором Вы остановитесь, укажет, что Вам 
надо делать. В ходе игры Вы можете оказаться на полях, которые 
предложат Вам:

• приобретать участки для строительства или другую недвижи-
мость;

• платить арендную плату, если Вы окажетесь на чужом (уже 
выкупленном кем-то из игроков) участке;

• платить налоги;
• вытаскивать карточки «Бюджет» или «Шанс» и следовать их 

инструкции;
• побывать в «Тюрьме»;
• сыграть в «Казино»;
• получить зарплату в размере 200 тыс. гривен.

Если Вы бросили кубики, и у Вас выпало одинаковое число очков на 
обоих кубиках, у Вас есть возможность еще одного внеочередного 
хода. Однако, если подобное повторится 3 раза подряд, Вам придется 
отправиться на поле «Тюрьма». При прохождении полного круга (когда 
Вы проходите через поле «ВПЕРЕД» или останавливаетесь на нем) Банк 
выплачивает Вам зарплату 200 тыс. гривен. Кроме того, у Вас есть шанс 
получить эту сумму дважды за один ход, если, например Вы оказались 
на поле «Бюджет» или «Шанс» сразу после поля «ВПЕРЕД» и вытащили 
карточку, на которой написано «Переходите на поле «ВПЕРЕД».

Приобретение недвижимости
При остановке на Участке, на который ни у кого из игроков еще нет права 

владения, Вы можете первым купить его. Для этого Вам просто необходимо 
внести сумму за этот Участок Банку. (Стоимостная цена Участка указана на 
поле этого Участка и на Карточке владения данным Участком). В обмен 
Банкир выдает Вам карточку владения данным Участком. Если же Вы не 
хотите или не можете его приобрести, Участок выставляется на аукцион. 
Участок в результате должен быть продан тому из игроков, кто сможет 
заплатить за него наибольшую цену, начиная с любой цены, которую готов 
заплатить один из играющих. Независимо от того, что Вы отказались от 
покупки данного Участка сразу. Вы тоже можете принять участие в аукцио-
не. Владение Участками, а в дальнейшем и построенными домами и пред-
приятиями на них дает Вам возможность взимать арендную плату с любых 
арендаторов, которые остановились в ходе игры на Вашей собственности. 
Цена, которую будут должны уплатить Вам арендаторы, указана на каждой 
карточке владения данным участком, и она различна в зависимости от того, 
какой это Участок и сколько Домов на нем построено. Очень выгодно 
владеть Участками одной цветовой гаммы, т. е. владеть монополией. Если 
Вы владеете Участками всей цветовой группы, Вам можно строить дома, а 
далее и Предприятия на любом из них. Если Вы остановитесь на чужом 
Участке, который был раньше приобретен одним из игроков, Вам придется 
заплатить аренду. Сумма, подлежащая уплате, указана в карточке владения 
данным участком и может меняться в зависимости от количества зданий, 
построенных на нем. Причем, если Вы остановились на чужом участке 
игрока, владеющего всей цветовой гаммой участков, как и тот, на котором 
Вы остановились, Вам придется уплатить двойную арендную плату, указан-
ную в карточке владения участком. Однако, если данный участок владель-
цем заложен в банк, он не может взымать с Вас арендную плату. Или же если 
построенная на данном участке недвижимость заложена, то владелец 
участка может потребовать с Вас аренду только по арендной цене участка, 
а дополнительная арендная плата за заложенную построенную на нем 
недвижимость не взымается.

Предприятия телефонной связи и метрополитен
Если Вы остановитесь на одном из этих предприятий. Вы можете купить 

его, если оно никому еще не принадлежит, заплатив за него банку сумму, 
указанную на поле этого предприятия. Если же данное предприятие уже 
принадлежит кому-либо из игроков, он может от Вас потребовать аренд-
ную плату в соответствии с количеством очков, которое выпало у Вас на 
кубиках. Если Вы попали на эти поля в результате указаний на взятой Вами 
карточке «Шанс» или «Бюджет», Вы должны бросить кубики, чтобы опре-
делить сколько Вам придется платить. Если другой игрок владеет только 
одним из этих предприятий, то Вам необходимо заплатить сумму в соот-
ветствии с выпавшим количеством очков на кубиках в четырехкратном 
размере. Если же игрок владеет обоими предприятиями, то Вам придется 
заплатить сумму в 10-кратном размере. Если Вы не желаете приобрести 
это предприятие, то оно немедленно должно быть выставлено на аукцион 
и продано тому игроку, который заплатит за него наивысшую цену. Вы 
также можете принять участие в аукционе.

Остановка на центральной (транспортной) отрасли
К центральной отрасли относятся два железнодорожных предприятия, 

морской порт и аэропорт. Если Вы остановитесь на таком поле, у Вас будет 
возможность купить это Предприятие. В противном случае Банк выставля-
ет его на аукцион; даже хотя Вы отказались от его покупки по первоначаль-
ной цене. Вы тоже можете принять участие в аукционе. Если у Предпри-
ятия уже есть хозяин, когда Вы окажетесь на нем. Вам нужно будет запла-
тить сумму, указанную в Документе на право собственности. Сумма, подле-
жащая уплате, зависит от количества других Предприятий центральной 
отрасли, принадлежащих игроку-владельцу предприятия, на котором Вы 
остановились и указана также в Документе права собственности.

Карточки «Бюджет» и «Шанс»
Если Вы остановились на таком поле. Вам нужно взять указанную 

карточку и выполнить указанную там инструкцию. В зависимости от 
карточки Вам придется:

• передвинуть Вашу фишку;
• заплатить деньги, например налоги;
• получить деньги;
• отправиться на поле «Тюрьма», налоговую или освободиться оттуда;
• выполнить какую-либо из торговых операций.

После того, как Вы выполнили указание, положите карточку обратно 
вниз соответствующей стопки. Если Вам выпала карточка «Бесплатно осво-
бодиться из Тюрьмы», можете ее оставить себе до тех пор, пока она Вам не 
понадобиться или же Вы можете продать ее другому игроку по согласо-
ванной с ним цене. Если Вам выпала карточка «Передвинуть фишку» и Вы 
пройдете через поле «ВПЕРЕД», можете получить у банка 200 тыс. гривен. 
Если же Вам выпадет карточка «Отправляйтесь в тюрьму» и Вы пройдете 
через поле «ВПЕРЕД», то 200 тыс. гривен Вам не полагается. Остановив-
шись на поле налогов, Вам придется просто уплатить сумму, указанную на 
данном поле.

Казино
Если Вы попали на поле «КАЗИНО», Вам предстоит сыграть на игровом 

автомате. Для этого Вам необходимо сделать любую ставку в Казино и 
бросить 3 раза кубик, по одному разу за каждый «столбик» игрового авто-
мата, а затем передвинуть фишку снизу вверх по «столбику» на столько 
символов, сколько очков выпало на кубике. В случае совпадения выпав-
шей на игровом автомате выигрышной комбинации, игрок получает из 
Банка сумму выигрыша. Если игрок проиграл, ставка остается в Казино.

Тюрьма
В данное заведение Вы можете попасть, если:
• Вы остановитесь на этом поле;
• Вы взяли карточку «Шанс» или «Бюджет», на которой написано 

«Отправляйтесь в Тюрьму»;
• у Вас выпало на кубиках одинаковое число очков в течение 3-х 

ходов подряд.

При попадании на поле «Тюрьма»,  Ваш ход приостанавливается.
При этом Вы не можете получить зарплату 200 тыс. гривен 
независимо от того, где Вы находились на игровом поле. 
Чтобы выйти из поля «Тюрьма», Вам необходимо на выбор:

• заплатить штраф в размере 50 тыс. гривен и продолжить игру, 
когда до Вас дойдет очередь;

• использовать карточку «Бесплатно освободиться из Тюрьмы», 
если она у Вас имеется;

• купить карточку «Бесплатно освободиться из Тюрьмы» у дру-
гого игрока, по согласованной цене и использовать ее для 
того, чтобы выйти из поля «Тюрьма»;

• оставаться на поле «Тюрьма», пропуская три своих очередных 
хода, но каждый раз, когда до Вас доходит очередь, бросать 
кубики, и если на обоих кубиках в один из таких ходов у Вас 
выпадет одинаковое число очков на каждом кубике. В этом 
случае, Вы можете бесплатно выйти из поля «Тюрьма» и 
пройти такое количество полей, которое выпадет на кубиках.

После того, как Вы пропустили 3 хода, находясь на поле  «Тюрьма», 
Вы должны выйти из нее и уплатить 50 тыс. гривен, прежде, чем Вы 
сможете передвинуть Вашу фишку на такое число полей, которое 
выпало на кубиках. Находясь на поле «Тюрьма», Вы можете получать 
аренду с Вашей недвижимости, если она не заложена.

Налоговая администрация
Вы можете проходить это поле мимо, либо же попасть сюда в 

результате очередного хода. Но независимо от того, проходите ли 
Вы это поле мимо или остановились на нем, Вам придется заплатить 
налог со всей своей недвижимости — дополнительные 50 тыс. 
гривен. Если же Вы еще не владеете какой-либо недвижимостью, 
дополнительный налог Вами не уплачивается. Вы так же можете 
сразу освободиться из Налоговой администрации, выбросив оди-
наковое число очков на Ваших кубиках, во время очередного хода.

Дома
Если у Вас есть все участки одного цвета, Вы можете покупать 

дома, чтобы их строить на участках. Это увеличит арендную плату, 
которую Вам будут платить игроки, останавливающиеся на Ваших 
участках. Стоимость дома показана на соответствующем документе 
на право собственности. Застраивать участки нужно равномерно, 
т.е. Вы не можете построить второй дом на одном участке до тех 
пор, пока Вы не построите по одному дому на всех участках одного 
цвета. Далее, нельзя строить третий дом, пока не будет как мини-
мум по два дома на каждом участке и так далее. Однако нельзя 
строить дом, если хотя бы один из участков данной цветовой гаммы 
заложен.

Отели
Если Вы уже построили по 4 дома на каждом участке, Вы можете 

купить по Отелю для каждого Участка. Они приобретаются так же, 
как и дома, но каждый Отель стоит 4-х домов, которые возвращают-
ся в банк. Если в банке осталось ограниченное число домов. Банк 
выставляет здание на аукцион и продает тому игроку, который 
готов за него заплатить наибольшую цену. При этом за начальную 
цену он берет ту, которая указана в документе на право собствен-
ности.

Нехватка зданий
Если в Банке не осталось Домов, Вам придется подождать пока 

кто-либо, из других игроков не вернет ему свои Дома. Точно так же, 
если Вы продаете Отели, Вы не можете заменить их Домами, если в 
Банке нет лишних Домов. Если в Банке осталось ограниченное 
число Домов или Отелей, и два или более игроков хотят купить 
больше зданий, чем есть у Банка, Банкир выставляет здания на 
аукцион для продажи тому из игроков, кто предложит за них наи-
большую цену, при этом за начальную цену он берет ту, которая 
указана на соответствующем «Документе на право собственности» .

Право собственности
Вы можете продавать участки, недвижимость любому игроку, заключив 

с ним частную сделку. Однако, для этого необходимо продать все здания, 
стоящие на данном участке. При этом так же, как и при покупке, продавать 
здания можно равномерно по одному с каждого участка. Дома и Пред-
приятия продаются не игрокам, а Банку, причем по цене в два раза 
меньше той, что указана в документе права собственности. При продаже 
Предприятия Банк платит Вам половину их стоимости плюс половину 
стоимости 4-х домов, которые были отданы в Банк при покупке Предпри-
ятия. Все предприятия одной цветовой группы должны продаваться 
одновременно.

Однако если Вам нужны деньги, Вы можете снова заменить Предпри-
ятия Домами. Для этого Вам нужно продать Предприятие Банку и полу-
чить взамен четыре дома плюс половину стоимости самого Предприятия. 
Заложенную недвижимость также можно продать, но не Банку, а другим 
игрокам.

Право залога
Вы имеете право закладывать свою недвижимость Банку (в случае 

когда Вам будут особенно необходимы средства, когда их не будет 
хватать). Однако для того, чтобы заложить участок, сначала нужно про-
дать здания Банку со своего участка. Для того, чтобы заложить недвижи-
мость, переверните документ на право собственности на нее «лицом» 
вниз и получите в Банке сумму залога, указанную на обратной стороне 
карточки. Если Вы потом захотите погасить Ваш долг перед Банком, Вам 
нужно будет заплатить эту сумму плюс 10% сверху. Заложенная недвижи-
мость все равно остается Вашей собственностью и не может быть выку-
плена другими игроками, если только Вы не согласовали данный вопрос с 
игроком, желающим купить эту недвижимость, внеся в Банк соответству-
ющую плату плюс 10%. Однако в этом случае при окончательном снятии 
залога необходимо будет доплатить дополнительно 10% в Банк. За зало-
женную недвижимость нельзя брать арендную плату. Но при этом можно 
брать за другие участки той же цветовой группы. Когда ни один из участ-

ков не заложен, владелец может вновь покупать дома по полной цене.

Объявление о банкротстве
Если Вы задолжали денег больше, чем можете получить по Вашим акти-

вам, Вы объявляетесь банкротом и выбываете из игры. Если Вы должны 
Банку, Банк получает все Ваши деньги и документы на право собственно-
сти, и вся Ваша недвижимость продается другим игрокам с аукциона. Если 
у Вас при этом есть карточки «Бесплатно освободиться из Тюрьмы», Вы их 
откладываете вниз соответствующей стопки. Если Вы должны другому 
игроку, Ваша недвижимость продается Банку по половинной стоимости, а 
Ваш кредитор получает все деньги, документы на право собственности и 
карточки бесплатного освобождения, если они у Вас есть. Если у Вас есть 
какая-либо заложенная недвижимость, она также передается игроку-кре-
дитору, но он при этом должен немедленно уплатить Банку 10% за нее, а 
потом решать — выкупать ее или нет.

Примечание. Если Вы должны заплатить сумму арендной платы 
больше той, чем у Вас есть, Вы можете заплатить Вашему кредитору 
часть деньгами, а часть — не застроенным участком, который у Вас 
имеется. В этом случае кредитор может согласиться принять недвижи-
мость по цене, выше той, что указана в документе на право собственно-
сти, стремясь получить участок для строительства, чтобы иметь 
преимущество над другими игроками. Игроки не имеют права давать 
деньги друг другу в долг. Деньги могут быть даны только Банком и только 
под залог недвижимости.

Окончание игры
Последний оставшийся в игре участник становится победителем. Либо 

же, если игра окончена раньше (по согласованию сторон), то победителем 
становится игрок, который имеет наибольшую сумму денег и активов на 
момент окончания игры.

Гравцям надається можливість стати монополістом будь-якої 
галузі, заробити максимально можливий капітал, зрештою, залиши-
тися єдиним гравцем, який не став банкротом. Переміщуючись по 
гральному полю, кожен гравець може купувати нерухомість, брати 
участь в аукціоні на її придбання, будувати будинки, підприємства на 
придбаних ділянках, брати кредити в банку під заставу майна. Крім 
того, гравці можуть брати орендну платню з інших учасників гри, які 
зупиняються на їх ділянках. При цьому гравцям необхідно буде 
сплачувати податки, штрафи, адміністративні стягнення, іноді бувати 
у в’язниці й звільнятися з неї за окрему платню. Але є також шанс 
отримати добрий виграш або втратити кругленьку суму, погравши в 
казино.

Кількість учасників: від 2-х до 8-ми гравців.

Комплектація гри:
• Гральне поле — 1 штука
• Гральні фішки — 8 штук
• Гральні кубики — 2 штуки
• Спеціальні гральні гроші — 1 комплект
• Готелі з пластмаси — 12 штук
• Будинки з пластмаси — 32 штуки
• Картки на право власності — 28 штук
• Картки «Бюджет» — 16 штук
• Картки «Шанс» — 16 штук

Правила гри
Відокремте картки «Шанс» і, перетасувавши їх, покладіть гіркою на 

відповідне місце на гральному полі (відокремлене пунктиром). 
Відокремте картки «Бюджет», перетасувавши їх, покладіть аналогіч-
ним способом на відокремлене пунктиром відповідне місце на граль-
ному полі. Всі картки «Шанс» та «Бюджет» повинні лежати зворотною 

стороною доверху. Кожен гравець обирає собі гральну фішку та 
ставить її на полі "ВПЕРЕД". Один з учасників обирається Банкіром. 
Банкір може чи обмежитися цією роллю, чи, як і інші учасники, брати 
участь у грі. Банкір видає всім гравцям по 1,5 млн. гривень в наступних 
купюрах:

• 1 тис. гривень — 5 купюр;
• 5 тис. гривень -1 купюра;
• 10 тис. гривень — 2 купюри;
• 20 тис. гривень -1 купюра;
• 50 тис. гривень -1 купюра;
• 100 тис. гривень — 4 купюри;
• 500тис. гривень — 2 купюри.

Крім того, Банкір кладе в касу Джекпот (на поле, відокремлене пунк-
тиром) 200 тис. гривень.

Примітка. Кожна купюра означає тисячі. Наприклад, купюру в 500 
грн. слід вважати як 500 тисяч гривень.

У власності Банка знаходяться всі Будинки, Підприємства та картки 
права власності до тих пір, доки вони не будуть придбані гравцями в 
процесі гри.

До обов'язків Банкіра входить видавати гравцям зарплатню, премії, 
давати позику під заставу нерухомості, а також збирати всі податки, 
штрафи, повернення суд та відсотків по них. При проведенні аукціону 
з продажу будь-якої нерухомості Банкір виступає також аукціоністом. 
Банк не може бути банкротом, тому за потребою учасників гри може 
видавати стільки грошей, скільки вони можуть вимагати навіть у 
вигляді боргових зобов'язань, написаних на звичайному папері. Для 
того щоб розпочати гру, необхідно розіграти право першого ходу. Для 
цього всі гравці кидають кубик. Починає  гру той, у кого на кубику 
випадає більша кількість балів.

Хід гри
Отже, кидайте кубик й починайте рухатися з поля «Вперед» за годинни-

ковою стрілкою. Поле, на якому Ви зупинилися вкаже, що Вам необхідно 
робити. В процесі гри Ви можете опинитися на полях, які запропонують 
Вам:

• придбати ділянки для будівництва або іншу нерухомість;
• платити орендну платню, якщо Ви опинилися на чужій ділянці (вже 

викупленій кимось із гравців);
• платити податки;
• брати картки «Бюджет» або «Шанс» й слідкувати їх інструкції;
• побувати у «В’язниці»;
• зіграти в «Казино»;
• отримати зарплатню в розмірі 200 тис. гривень.

Якщо Ви кинули кубики і у Вас вийшла однакова кількість балів на обох 
кубиках, у Вас є можливість ще одного позачергового ходу. Однак, якщо 
подібне повториться 3 рази підряд, Вам прийдеться відправитися на поле 
«В’язниця». При проходженні повного кола (коли проходите крізь поле 
"Вперед" або зупиняєтесь на ньому), Банк виплачує Вам зарплатню 200 тис. 
гривень. Крім того, у Вас є шанс отримати цю суму двічі за один хід, коли, 
наприклад, Ви зупинилися на полі «Бюджет» або «Шанс» одразу після поля 
«Вперед» й витягнули картку, на якій написано «Перейдіть на поле 
«Вперед».

Придбання нерухомості
При зупинці на ділянці, на якій ні в кого з гравців ще немає права воло-

діння, Ви можете першим придбати його. Для цього Вам необхідно внести 
визначену суму за цю ділянку до Банку. В обмін Банкір видає Вам картку 
володіння наданої ділянки. Якщо ж Ви не бажаєте або не можете її придба-
ти, ділянка виставляється на аукціон. Ділянка в результаті повинна бути 
продана тому з гравців, хто зможе заплатити за неї найбільшу ціну, почина-
ючи з будь-якої ціни, яку готовий заплатити один з гравців. 

Не залежно від того, що Ви відмовились від купівлі даної ділянки одразу, 

Ви також можете брати участь в аукціоні. Володіння ділянками, а в подаль-
шому й побудованими будинками і підприємствами на них, дає можливість 
брати орендну платню з будь-яких орендаторів, які зупинилися в процесі 
гри на Вашій власності. Ціна, яку повинні будуть заплатити Вам орендатори 
вказана на кожній картці володіння даною ділянкою й вона різниться в 
залежності від того, яка це ділянка і скільки будівель на ній збудовано. Дуже 
вигідно володіти ділянками однієї кольорової гами, тобто володіти моно-
полією. Якщо Ви володієте ділянками всієї кольорової гами, Вам можна 
будувати будинки, а потім й підприємства на будь-якому з них. Якщо Ви 
зупинилися на чужій ділянці тобто на тій, яка раніше вже була придбана 
одним з гравців, Вам прийдеться заплатити орендну плату. Сума, яку необ-
хідно буде заплатити вказана на картці володіння ділянкою та може зміню-
ватися в залежності від кількості будівель, збудованих на ній. Причому, 
якщо Ви зупинитесь на чужій ділянці гравця, який володіє всією кольоро-
вою гамою ділянок, як і той, на якому Ви зупинилися, Вам прийдеться 
заплатити подвійну орендну платню, ніж та, яка вказана в картці володіння 
ділянкою. Однак, якщо дана ділянка володарем закладена Банку, він не 
може отримувати з Вас орендну платню. Або ж якщо збудована на даній 
ділянці нерухомість закладена, то власник ділянки може брати з Вас оренд-
ну плату тільки по орендній вартості ділянки, а додаткова орендна плата за 
закладену збудовану на ньому нерухомість не береться.

Підприємства телефонного зв'язку та метрополітен
Якщо Ви зупинилися на одному з таких підприємств. Ви можете купити 

його, якщо воно нікому не належить, заплативши за нього суму вказану на 
полі цього підприємства. Якщо ж дане підприємство вже належить 
будь-кому з гравців, він може від Вас вимагати орендну платню у відповід-
ності з кількістю балів, які випали у Вас на кубиках. Якщо Ви потрапили на ці 
ділянки в результаті розпорядження картки «Шанс» або «Бюджет» яку Ви 
взяли, Ви повинні кинути кубики, щоб визначити скільки Вам прийдеться 
платити. Якщо інший гравець володіє лише одним з цих підприємств, то 
Вам необхідно заплатити суму у відповідності з кількістю, яка випала у Вас 
на кубиках у 4-х кратному розмірі. Якщо ж гравець володіє обома підпри-

ємствами, Вам прийдеться заплатити суму в 10-ти кратному розмірі. Якщо 
Ви не бажаєте придбати це підприємство, то воно одразу повинно бути 
виставлене на аукціон та продано тому гравцеві, який заплатить за нього 
найвищу ціну. Ви також можете взяти участь в аукціоні.

Зупинка на центральній (транспортній) галузі
До центральної галузі відносяться 2 залізничних підприємства, мор-

ський порт та аеропорт. Якщо Ви зупинитеся на такому полі, у Вас буде мож-
ливість купити це підприємство. В іншому випадку Банк виставляє його на 
аукціон. Навіть якщо Ви відмовилися від його купівлі за первісною ціною, 
Ви також можете взяти участь в аукціоні. Якщо у підприємства вже є влас-
ник, то коли Ви зупинитеся на ньому, Вам потрібно заплатити суму, яка 
вказана в Документі права власності. Ця сума залежить від кількості інших 
підприємств центральної галузі, які належать гравцеві-володарю підпри-
ємства, на якому Ви зупинилися та також вказана в документі права влас-
ності.

Картки «Бюджет» та «Шанс»
Якщо Ви зупинилися на такому полі, Вам потрібно взяти вказану картку й 

виконати вказану там інструкцію. В залежності від картки Вам доведеться:
• пересувати Вашу фішку;
• заплатити гроші, наприклад податки;
• отримати гроші;
• виконати будь-яку торгівельну операцію;
• опинитися на полі «В’язниця» , чи звільнитися звідти.

Після того, як Ви виконали вказівку, покладіть картку вниз відповідної 
гірки. Якщо Вам випала картка «Безкоштовно звільнитися із В’язниці», 
можете залишити її у себе до тих пір, доки вона Вам не знадобиться або Ви 
можете продати її іншому гравцеві по визначеній з ним ціні. Якщо Вам 
випала картка «Пересунути фішку» й Ви пройдете крізь поле «Вперед», 
можете отримати у Банку 200 тис. гривень. Якщо ж Вам випаде картка «Від-
правляйтеся у В’язницю» і Ви пройдете крізь поле «Вперед», то 200 тис. Вам 

не виплачується. Зупинившись на полі податків Вам необхідно просто 
сплатити відповідну суму.

Казино
Якщо Ви потрапили на поле «Казино», можете зіграти на гральному авто-

маті. Для цього Вам необхідно зробити будь-яку ставку в Казино й кинути 3 
рази кубик , по 1 разу  за кожен «стовпчик» грального автомату, а потім 
пересунути фішку знизу доверху по стовпчику на стільки символів, скільки 
випало на кубику балів, у випадку співпадання комбінації, що випала, 
гравець отримує з Банку суму виграшу. Якщо гравець програв, ставка зали-
шається в Казино.

В’язниця
В цю установу Ви можете потрапити, якщо:
• Ви зупинитесь на полі «В’язниця»;
• Ви взяли картку «Шанс» або «Бюджет», на якій написано «Направляй-

тесь у В’язницю»;
• у Вас випала на кубиках однакова кількість балів на протязі 3-х ходів 

поспіль. При попаданні в цю установу, Ваш хід припиняється. При 
цьому Ви не можете отримати зарплатню 200 тис. гривень не залеж-
но від того, де Ви знаходилися на гральному полі.

Щоб вийти із поля «В’язниця», Вам необхідно:
• заплатити штраф 50 тис. гривень й продовжити гру, коли до Вас дійде 

черга;
• купити картку «Безкоштовно звільнитися із В’язниці» у одного з 

гравців;
• використати цю картку, якщо вона у Вас вже є;
• залишатися тут, пропускаючи 3 своїх ходи.
Але кожен раз, коли до Вас дійде черга кидати кубики, й якщо на обох 

кубиках в один з таких ходів у Вас випаде однакова кількість балів, Ви 
можете вийти із поля «В’язниця» й пройти таку кількість полів, яка випаде у 
Вас на кубиках. Після того, як Ви пропустили 3 ходи, знаходячись на полі 
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«В’язниця», Ви повинні вийти з неї та сплатити 50 тис. гривень, перед 
тим, ніж Ви пересунете Вашу фішку на таку кількість полів, яка випала у 
Вас на кубиках. Знаходячись на полі «В’язниця», Ви можете отримувати 
орендну платню з Вашої нерухомості, якщо вона не закладена.

Податкова адміністрація
В дану установу Ви можете потрапити внаслідок Вашого чергового 

ходу, але можете й пройти мимо цього поля. Незалежно від цього Вам  
доведеться сплатити додаткові податки за володіння нерухомістю — 50 
тис. гривень. Якщо ж Ви ще не володієте жодною ділянкою, податки Ви 
можете не сплачувати при проходженні цього поля. Якщо ж Ви потра-
пили у Податкову в наслідок свого чергового ходу. Вам доведеться, так 
само і при звільненні із В’язниці, сплатити ще й штраф — 50 тис. 
гривень. При цьому. Ви можете як і в випадку із В’язницею, вирішити 
звільнитися з Податкової адміністрації через кидання кубиків на протя-
зі 3-х ходів або сплатити штраф одразу й вийти з Податкової адміністра-
ції, і якщо в результаті одного з таких ходів у Вас випаде однакова кіль-
кість балів на обох кубиках, Ви зможете звільнитися з Податкової без 
сплати штрафу, а лише сплативши 50 тис. грн. податків на майно, якщо 
воно у Вас вже є.

Будинки
Якщо Ви володієте всіма ділянками одного кольору Ви можете купу-

вати будинки, щоб їх будувати на ділянках. Це збільшить орендну 
платню, яку Вам будуть платити гравці, які будуть зупинятися на Ваших 
ділянках. Вартість будинку вказана на відповідному документі права 
володіння. Забудовувати ділянки можна рівномірно, тобто Ви не 
можете побудувати другий будинок на одній ділянці до тих пір, доки Ви 
не побудуєте по одному будинку на всіх ділянках одного кольору. Далі 
не можна будувати третій будинок, доки не буде як мінімум по 2 будин-
ки на кожній ділянці й так далі. Однак не можна будувати будинок, якщо 
хоча б одна з ділянок однієї кольорової гами закладена.

Готелі
Якщо Ви вже побудували по 4 будинки на кожній ділянці, Ви можете купу-

вати по Готелю для кожної ділянки. Вони придбаються таким же чином як і 
будинки, але кожен Готель вартий 4-х будинків, які повертаються в Банк. 
Якщо в Банку залишилася обмежена кількість будинків, Банк виставляє 
будівлю на аукціон і продає тому гравцеві, який готовий заплатити за нього 
найбільшу ціну. При цьому за початкову ціну він бере ту, яка вказана в доку-
менті на право володіння.

Нестача будівель
Якщо в Банку не залишилося Будинків, Вам доведеться зачекати, доки 

хто-небудь з гравців не поверне йому свої Будинки. Також, якщо Ви продає-
те Готелі, Вам не можна їх замінити Будинками, якщо в Банку немає зайвих 
Будинків. Якщо в Банку залишилася обмежена кількість Будинків й Готелів, а 
2 чи більше гравців бажають купити будівель більше, ніж є у Банка, Банкір 
виставляє будівлі на аукціон для продажу тому з гравців, хто запропонує за 
них найбільшу ціну, при цьому за початкову ціну береться та ціна, яка вказа-
на в документі на право володіння.

Право володіння
Ви можете продавати ділянки, нерухомість будь-якому гравцю, за домов-

леністю з ним. Однак, для цього необхідно продати всі будівлі, які побудова-
ні на цій ділянці. При цьому також, як і при купівлі, продавати будівлі можна 
рівномірно, по одному з кожної ділянки. Будинки та підприємства прода-
ються не гравцям, а Банку, причому за ціною в 2 рази меншої за ту, що вказа-
на в документі на право володіння. При продажу підприємства, Банк випла-
чує Вам половину вартості підприємства плюс половину вартості 4-х будин-
ків, які були віддані в Банк при купівлі підприємства, Всі підприємства однієї 
кольорової гами повинні продаватися одночасно. Однак, якщо Вам потрібні 
гроші, Ви можете знову замінити підприємства будинками. Для цього Вам 
необхідно продати підприємство Банку й отримати в обмін 4 будинки плюс 
половину вартості самого підприємства. Закладену нерухомість також 
можна продавати, однак, не Банку, а іншим гравцям.

Право закладання
Ви маєте право закладати всю нерухомість банку (у випадку, коли Вам 

знадобляться гроші коли їх буде не вистачати). Однак для того, щоб 
закласти ділянку спочатку необхідно продати Банку будівлі зі своєї 
ділянки. Для того, щоб закласти нерухомість Банку, Вам необхідно буде 
заплатити цю суму плюс 10% зверху. Закладена нерухомість все одно 
залишається у Вашій власності й не може бути викуплена іншими грав-
цями, якщо тільки Ви не дасте згоду гравцю, який забажає купити цю 
нерухомість, заплативши Банку відповідну плату плюс 10%. Однак в 
цьому випадку, прикінцевому знятті закладання необхідно буде допла-
тити 10% в Банк. За закладену нерухомість не можна отримати оренду. 
При цьому можна брати за інші ділянки тієї ж кольорової групи. Коли 
жодна ділянка не закладена, власник знову може купувати будинки за 
повною вартістю.

Об'ява про банкрутство
Якщо Ваш борг становить більше, ніж можна отримати по Ваших акти-

вах — Ви банкрут та покидаєте гру. Якщо Ви винні Банку, Банк отримує 
всі Ваші гроші й документи на право власності. Вся Ваша нерухомість 
продається іншим гравцям з аукціону. Якщо у Вас при цьому є картки 
«Безкоштовно звільнитися із В’язниці», Ви їх кладете донизу відповідної 
гірки. Якщо Ви винні іншому гравцеві , Ваша нерухомість продається 
Банку за половинною вартістю, а Ваш кредитор отримує всі гроші, доку-
менти на право власності й картки безкоштовного визволення, якщо 
вони у Вас є. Якщо у Вас є будь-яка закладена нерухомість вона також 
продається кредитору, але він при цьому повинен одразу заплатити 
Банку 10% по ній, а потім вирішувати викуповувати її чи ні.

Примітка. Якщо Ви повинні заплатити суму орендної плати, яка 
більше тієї, що у Вас є, Ви можете заплатити Вашому кредитору части-
ну грошима, а частину незабудованими ділянками, які у Вас є. В цьому 
випадку кредитор може погодитися прийняти нерухомість по ціні, вище 
тієї, що вказана в документі права власності, намагаючись отримати 

ділянку для будівництва, щоб мати перевагу перед гравцями. Гравці не 
мають права давати гроші один одному в борг.

Гроші можуть бути надані лише Банком і лише під заставу нерухомості.

Закінчення гри
Останній гравець, що залишився у грі стає переможцем. Або ж якщо 

гра завершена раніше, то переможцем вважається той, в кого є найбіль-
ша сума грошей й активів на момент завершення гри.



Игрокам предоставляется возможность стать монополистом любой 
отрасли, заработать максимально возможный капитал или, по крайней 
мере, остаться единственным игроком, который не стал банкротом. Пере-
мещаясь по игровому полю, каждый игрок может покупать недвижимость, 
участвовать в аукционе на ее приобретение, строить дома, предприятия 
на приобретенных участках, брать кредиты в банке под залог имеющегося 
имущества. Кроме того, игроки могут брать арендную плату с других участ-
ников игры, останавливающихся на их участках. При этом игрокам придет-
ся платить налоги, штрафы, административные взыскания, иногда оказы-
ваться в тюрьме и освобождаться из нее за определенную плату. Но есть 
также шанс получить отличный выигрыш или потерять кругленькую 
сумму, поиграв в казино.

Количество игроков: от 2-х до 8-ми участников.

Комплектация игры:
Игровое поле — 1 штука;
Игральные фишки — 8 штук;
Игральные кубики — 2 штуки;
Специальные игровые деньги — 1 комплект;
Отели из пластмассы — 12 штук;
Дома из пластмассы — 32 штуки;
Карточки на право собственности — 28 штук;
Карточки «Бюджет» — 16 штук;
Карточки «Шанс» — 16 штук;
Упаковочная коробка — 1 штука.

Правила игры
Подготовка к игре.
Отделите карточки «Шанс», перетасовав, положите их стопочкой на 

соответствующее деление на игровом поле (выделенное пунктиром). 
Отделите карточки «Бюджета» и, перетасовав их, положите аналогичным 
образом на соответствующее выделенное пунктиром деление на игровом 
поле. Все карточки «Шанс» и «Бюджет» должны лежать обратной стороной 
вверх. Каждый игрок выбирает себе игральную фишку и ставит ее на поле 
«ВПЕРЕД». Один из игроков выбирается Банкиром. Банкир может либо 
ограничиваться этой ролью, либо, как и все остальные принимать участие 
в игре. Банкир выдает всем игрокам по 1,5 млн. гривен в следующих купю-
рах:

1 тыс. гривен — 5 купюр;
5 тыс. гривен —1 купюра;
10 тыс. гривен — 2 купюры;
20 тыс. гривен — 1 купюра;
50 тыс. гривен — 1 купюра;
100 тыс. гривен — 4 купюры;
500 тыс. гривен — 2 купюры.

Кроме того, Банкир кладет в кассу Джекпот (на поле, выделенное 
пунктиром) 200 тыс. гривен.

Примечание. Каждая купюра обозначает тысячи. Например, купюру в 
500 следует считать как 500 тыс. гривен. 

В собственности Банка находятся все Дома, Предприятия, карточки 
права собственности до тех пор, пока они не будут приобретены игроками 
в ходе игры. В обязанности Банкира входит выдавать игрокам зарплаты, 
премии, давать ссуду под залог недвижимости, а так же собирать все 
налоги, штрафы, возвращение ссуд и процентов по ним. При проведении 
аукциона по продаже любой недвижимости Банкир выступает также 

аукционистом. Банк не может быть банкротом, поэтому по требова-
нию игроков может выдавать столько денег, сколько им может потре-
боваться даже в виде долговых обязательств написанных на обычной 
бумаге. Для того чтобы начать игру, необходимо разыграть право 
первого хода. Для этого все игроки бросают кубик, начинает игру тот, 
у кого на кубике выпадет большее число очков.

Ход игры
Итак, бросайте кубики и начинайте двигаться с поля «ВПЕРЕД» по 

часовой стрелке. Поле, на котором Вы остановитесь, укажет, что Вам 
надо делать. В ходе игры Вы можете оказаться на полях, которые 
предложат Вам:

• приобретать участки для строительства или другую недвижи-
мость;

• платить арендную плату, если Вы окажетесь на чужом (уже 
выкупленном кем-то из игроков) участке;

• платить налоги;
• вытаскивать карточки «Бюджет» или «Шанс» и следовать их 

инструкции;
• побывать в «Тюрьме»;
• сыграть в «Казино»;
• получить зарплату в размере 200 тыс. гривен.

Если Вы бросили кубики, и у Вас выпало одинаковое число очков на 
обоих кубиках, у Вас есть возможность еще одного внеочередного 
хода. Однако, если подобное повторится 3 раза подряд, Вам придется 
отправиться на поле «Тюрьма». При прохождении полного круга (когда 
Вы проходите через поле «ВПЕРЕД» или останавливаетесь на нем) Банк 
выплачивает Вам зарплату 200 тыс. гривен. Кроме того, у Вас есть шанс 
получить эту сумму дважды за один ход, если, например Вы оказались 
на поле «Бюджет» или «Шанс» сразу после поля «ВПЕРЕД» и вытащили 
карточку, на которой написано «Переходите на поле «ВПЕРЕД».

Приобретение недвижимости
При остановке на Участке, на который ни у кого из игроков еще нет права 

владения, Вы можете первым купить его. Для этого Вам просто необходимо 
внести сумму за этот Участок Банку. (Стоимостная цена Участка указана на 
поле этого Участка и на Карточке владения данным Участком). В обмен 
Банкир выдает Вам карточку владения данным Участком. Если же Вы не 
хотите или не можете его приобрести, Участок выставляется на аукцион. 
Участок в результате должен быть продан тому из игроков, кто сможет 
заплатить за него наибольшую цену, начиная с любой цены, которую готов 
заплатить один из играющих. Независимо от того, что Вы отказались от 
покупки данного Участка сразу. Вы тоже можете принять участие в аукцио-
не. Владение Участками, а в дальнейшем и построенными домами и пред-
приятиями на них дает Вам возможность взимать арендную плату с любых 
арендаторов, которые остановились в ходе игры на Вашей собственности. 
Цена, которую будут должны уплатить Вам арендаторы, указана на каждой 
карточке владения данным участком, и она различна в зависимости от того, 
какой это Участок и сколько Домов на нем построено. Очень выгодно 
владеть Участками одной цветовой гаммы, т. е. владеть монополией. Если 
Вы владеете Участками всей цветовой группы, Вам можно строить дома, а 
далее и Предприятия на любом из них. Если Вы остановитесь на чужом 
Участке, который был раньше приобретен одним из игроков, Вам придется 
заплатить аренду. Сумма, подлежащая уплате, указана в карточке владения 
данным участком и может меняться в зависимости от количества зданий, 
построенных на нем. Причем, если Вы остановились на чужом участке 
игрока, владеющего всей цветовой гаммой участков, как и тот, на котором 
Вы остановились, Вам придется уплатить двойную арендную плату, указан-
ную в карточке владения участком. Однако, если данный участок владель-
цем заложен в банк, он не может взымать с Вас арендную плату. Или же если 
построенная на данном участке недвижимость заложена, то владелец 
участка может потребовать с Вас аренду только по арендной цене участка, 
а дополнительная арендная плата за заложенную построенную на нем 
недвижимость не взымается.

Предприятия телефонной связи и метрополитен
Если Вы остановитесь на одном из этих предприятий. Вы можете купить 

его, если оно никому еще не принадлежит, заплатив за него банку сумму, 
указанную на поле этого предприятия. Если же данное предприятие уже 
принадлежит кому-либо из игроков, он может от Вас потребовать аренд-
ную плату в соответствии с количеством очков, которое выпало у Вас на 
кубиках. Если Вы попали на эти поля в результате указаний на взятой Вами 
карточке «Шанс» или «Бюджет», Вы должны бросить кубики, чтобы опре-
делить сколько Вам придется платить. Если другой игрок владеет только 
одним из этих предприятий, то Вам необходимо заплатить сумму в соот-
ветствии с выпавшим количеством очков на кубиках в четырехкратном 
размере. Если же игрок владеет обоими предприятиями, то Вам придется 
заплатить сумму в 10-кратном размере. Если Вы не желаете приобрести 
это предприятие, то оно немедленно должно быть выставлено на аукцион 
и продано тому игроку, который заплатит за него наивысшую цену. Вы 
также можете принять участие в аукционе.

Остановка на центральной (транспортной) отрасли
К центральной отрасли относятся два железнодорожных предприятия, 

морской порт и аэропорт. Если Вы остановитесь на таком поле, у Вас будет 
возможность купить это Предприятие. В противном случае Банк выставля-
ет его на аукцион; даже хотя Вы отказались от его покупки по первоначаль-
ной цене. Вы тоже можете принять участие в аукционе. Если у Предпри-
ятия уже есть хозяин, когда Вы окажетесь на нем. Вам нужно будет запла-
тить сумму, указанную в Документе на право собственности. Сумма, подле-
жащая уплате, зависит от количества других Предприятий центральной 
отрасли, принадлежащих игроку-владельцу предприятия, на котором Вы 
остановились и указана также в Документе права собственности.

Карточки «Бюджет» и «Шанс»
Если Вы остановились на таком поле. Вам нужно взять указанную 

карточку и выполнить указанную там инструкцию. В зависимости от 
карточки Вам придется:

• передвинуть Вашу фишку;
• заплатить деньги, например налоги;
• получить деньги;
• отправиться на поле «Тюрьма», налоговую или освободиться оттуда;
• выполнить какую-либо из торговых операций.

После того, как Вы выполнили указание, положите карточку обратно 
вниз соответствующей стопки. Если Вам выпала карточка «Бесплатно осво-
бодиться из Тюрьмы», можете ее оставить себе до тех пор, пока она Вам не 
понадобиться или же Вы можете продать ее другому игроку по согласо-
ванной с ним цене. Если Вам выпала карточка «Передвинуть фишку» и Вы 
пройдете через поле «ВПЕРЕД», можете получить у банка 200 тыс. гривен. 
Если же Вам выпадет карточка «Отправляйтесь в тюрьму» и Вы пройдете 
через поле «ВПЕРЕД», то 200 тыс. гривен Вам не полагается. Остановив-
шись на поле налогов, Вам придется просто уплатить сумму, указанную на 
данном поле.

Казино
Если Вы попали на поле «КАЗИНО», Вам предстоит сыграть на игровом 

автомате. Для этого Вам необходимо сделать любую ставку в Казино и 
бросить 3 раза кубик, по одному разу за каждый «столбик» игрового авто-
мата, а затем передвинуть фишку снизу вверх по «столбику» на столько 
символов, сколько очков выпало на кубике. В случае совпадения выпав-
шей на игровом автомате выигрышной комбинации, игрок получает из 
Банка сумму выигрыша. Если игрок проиграл, ставка остается в Казино.

Тюрьма
В данное заведение Вы можете попасть, если:
• Вы остановитесь на этом поле;
• Вы взяли карточку «Шанс» или «Бюджет», на которой написано 

«Отправляйтесь в Тюрьму»;
• у Вас выпало на кубиках одинаковое число очков в течение 3-х 

ходов подряд.

При попадании на поле «Тюрьма»,  Ваш ход приостанавливается.
При этом Вы не можете получить зарплату 200 тыс. гривен 
независимо от того, где Вы находились на игровом поле. 
Чтобы выйти из поля «Тюрьма», Вам необходимо на выбор:

• заплатить штраф в размере 50 тыс. гривен и продолжить игру, 
когда до Вас дойдет очередь;

• использовать карточку «Бесплатно освободиться из Тюрьмы», 
если она у Вас имеется;

• купить карточку «Бесплатно освободиться из Тюрьмы» у дру-
гого игрока, по согласованной цене и использовать ее для 
того, чтобы выйти из поля «Тюрьма»;

• оставаться на поле «Тюрьма», пропуская три своих очередных 
хода, но каждый раз, когда до Вас доходит очередь, бросать 
кубики, и если на обоих кубиках в один из таких ходов у Вас 
выпадет одинаковое число очков на каждом кубике. В этом 
случае, Вы можете бесплатно выйти из поля «Тюрьма» и 
пройти такое количество полей, которое выпадет на кубиках.

После того, как Вы пропустили 3 хода, находясь на поле  «Тюрьма», 
Вы должны выйти из нее и уплатить 50 тыс. гривен, прежде, чем Вы 
сможете передвинуть Вашу фишку на такое число полей, которое 
выпало на кубиках. Находясь на поле «Тюрьма», Вы можете получать 
аренду с Вашей недвижимости, если она не заложена.

Налоговая администрация
Вы можете проходить это поле мимо, либо же попасть сюда в 

результате очередного хода. Но независимо от того, проходите ли 
Вы это поле мимо или остановились на нем, Вам придется заплатить 
налог со всей своей недвижимости — дополнительные 50 тыс. 
гривен. Если же Вы еще не владеете какой-либо недвижимостью, 
дополнительный налог Вами не уплачивается. Вы так же можете 
сразу освободиться из Налоговой администрации, выбросив оди-
наковое число очков на Ваших кубиках, во время очередного хода.

Дома
Если у Вас есть все участки одного цвета, Вы можете покупать 

дома, чтобы их строить на участках. Это увеличит арендную плату, 
которую Вам будут платить игроки, останавливающиеся на Ваших 
участках. Стоимость дома показана на соответствующем документе 
на право собственности. Застраивать участки нужно равномерно, 
т.е. Вы не можете построить второй дом на одном участке до тех 
пор, пока Вы не построите по одному дому на всех участках одного 
цвета. Далее, нельзя строить третий дом, пока не будет как мини-
мум по два дома на каждом участке и так далее. Однако нельзя 
строить дом, если хотя бы один из участков данной цветовой гаммы 
заложен.

Отели
Если Вы уже построили по 4 дома на каждом участке, Вы можете 

купить по Отелю для каждого Участка. Они приобретаются так же, 
как и дома, но каждый Отель стоит 4-х домов, которые возвращают-
ся в банк. Если в банке осталось ограниченное число домов. Банк 
выставляет здание на аукцион и продает тому игроку, который 
готов за него заплатить наибольшую цену. При этом за начальную 
цену он берет ту, которая указана в документе на право собствен-
ности.

Нехватка зданий
Если в Банке не осталось Домов, Вам придется подождать пока 

кто-либо, из других игроков не вернет ему свои Дома. Точно так же, 
если Вы продаете Отели, Вы не можете заменить их Домами, если в 
Банке нет лишних Домов. Если в Банке осталось ограниченное 
число Домов или Отелей, и два или более игроков хотят купить 
больше зданий, чем есть у Банка, Банкир выставляет здания на 
аукцион для продажи тому из игроков, кто предложит за них наи-
большую цену, при этом за начальную цену он берет ту, которая 
указана на соответствующем «Документе на право собственности» .

Право собственности
Вы можете продавать участки, недвижимость любому игроку, заключив 

с ним частную сделку. Однако, для этого необходимо продать все здания, 
стоящие на данном участке. При этом так же, как и при покупке, продавать 
здания можно равномерно по одному с каждого участка. Дома и Пред-
приятия продаются не игрокам, а Банку, причем по цене в два раза 
меньше той, что указана в документе права собственности. При продаже 
Предприятия Банк платит Вам половину их стоимости плюс половину 
стоимости 4-х домов, которые были отданы в Банк при покупке Предпри-
ятия. Все предприятия одной цветовой группы должны продаваться 
одновременно.

Однако если Вам нужны деньги, Вы можете снова заменить Предпри-
ятия Домами. Для этого Вам нужно продать Предприятие Банку и полу-
чить взамен четыре дома плюс половину стоимости самого Предприятия. 
Заложенную недвижимость также можно продать, но не Банку, а другим 
игрокам.

Право залога
Вы имеете право закладывать свою недвижимость Банку (в случае 

когда Вам будут особенно необходимы средства, когда их не будет 
хватать). Однако для того, чтобы заложить участок, сначала нужно про-
дать здания Банку со своего участка. Для того, чтобы заложить недвижи-
мость, переверните документ на право собственности на нее «лицом» 
вниз и получите в Банке сумму залога, указанную на обратной стороне 
карточки. Если Вы потом захотите погасить Ваш долг перед Банком, Вам 
нужно будет заплатить эту сумму плюс 10% сверху. Заложенная недвижи-
мость все равно остается Вашей собственностью и не может быть выку-
плена другими игроками, если только Вы не согласовали данный вопрос с 
игроком, желающим купить эту недвижимость, внеся в Банк соответству-
ющую плату плюс 10%. Однако в этом случае при окончательном снятии 
залога необходимо будет доплатить дополнительно 10% в Банк. За зало-
женную недвижимость нельзя брать арендную плату. Но при этом можно 
брать за другие участки той же цветовой группы. Когда ни один из участ-

ков не заложен, владелец может вновь покупать дома по полной цене.

Объявление о банкротстве
Если Вы задолжали денег больше, чем можете получить по Вашим акти-

вам, Вы объявляетесь банкротом и выбываете из игры. Если Вы должны 
Банку, Банк получает все Ваши деньги и документы на право собственно-
сти, и вся Ваша недвижимость продается другим игрокам с аукциона. Если 
у Вас при этом есть карточки «Бесплатно освободиться из Тюрьмы», Вы их 
откладываете вниз соответствующей стопки. Если Вы должны другому 
игроку, Ваша недвижимость продается Банку по половинной стоимости, а 
Ваш кредитор получает все деньги, документы на право собственности и 
карточки бесплатного освобождения, если они у Вас есть. Если у Вас есть 
какая-либо заложенная недвижимость, она также передается игроку-кре-
дитору, но он при этом должен немедленно уплатить Банку 10% за нее, а 
потом решать — выкупать ее или нет.

Примечание. Если Вы должны заплатить сумму арендной платы 
больше той, чем у Вас есть, Вы можете заплатить Вашему кредитору 
часть деньгами, а часть — не застроенным участком, который у Вас 
имеется. В этом случае кредитор может согласиться принять недвижи-
мость по цене, выше той, что указана в документе на право собственно-
сти, стремясь получить участок для строительства, чтобы иметь 
преимущество над другими игроками. Игроки не имеют права давать 
деньги друг другу в долг. Деньги могут быть даны только Банком и только 
под залог недвижимости.

Окончание игры
Последний оставшийся в игре участник становится победителем. Либо 

же, если игра окончена раньше (по согласованию сторон), то победителем 
становится игрок, который имеет наибольшую сумму денег и активов на 
момент окончания игры.

Гравцям надається можливість стати монополістом будь-якої 
галузі, заробити максимально можливий капітал, зрештою, залиши-
тися єдиним гравцем, який не став банкротом. Переміщуючись по 
гральному полю, кожен гравець може купувати нерухомість, брати 
участь в аукціоні на її придбання, будувати будинки, підприємства на 
придбаних ділянках, брати кредити в банку під заставу майна. Крім 
того, гравці можуть брати орендну платню з інших учасників гри, які 
зупиняються на їх ділянках. При цьому гравцям необхідно буде 
сплачувати податки, штрафи, адміністративні стягнення, іноді бувати 
у в’язниці й звільнятися з неї за окрему платню. Але є також шанс 
отримати добрий виграш або втратити кругленьку суму, погравши в 
казино.

Кількість учасників: від 2-х до 8-ми гравців.

Комплектація гри:
• Гральне поле — 1 штука
• Гральні фішки — 8 штук
• Гральні кубики — 2 штуки
• Спеціальні гральні гроші — 1 комплект
• Готелі з пластмаси — 12 штук
• Будинки з пластмаси — 32 штуки
• Картки на право власності — 28 штук
• Картки «Бюджет» — 16 штук
• Картки «Шанс» — 16 штук

Правила гри
Відокремте картки «Шанс» і, перетасувавши їх, покладіть гіркою на 

відповідне місце на гральному полі (відокремлене пунктиром). 
Відокремте картки «Бюджет», перетасувавши їх, покладіть аналогіч-
ним способом на відокремлене пунктиром відповідне місце на граль-
ному полі. Всі картки «Шанс» та «Бюджет» повинні лежати зворотною 

стороною доверху. Кожен гравець обирає собі гральну фішку та 
ставить її на полі "ВПЕРЕД". Один з учасників обирається Банкіром. 
Банкір може чи обмежитися цією роллю, чи, як і інші учасники, брати 
участь у грі. Банкір видає всім гравцям по 1,5 млн. гривень в наступних 
купюрах:

• 1 тис. гривень — 5 купюр;
• 5 тис. гривень -1 купюра;
• 10 тис. гривень — 2 купюри;
• 20 тис. гривень -1 купюра;
• 50 тис. гривень -1 купюра;
• 100 тис. гривень — 4 купюри;
• 500тис. гривень — 2 купюри.

Крім того, Банкір кладе в касу Джекпот (на поле, відокремлене пунк-
тиром) 200 тис. гривень.

Примітка. Кожна купюра означає тисячі. Наприклад, купюру в 500 
грн. слід вважати як 500 тисяч гривень.

У власності Банка знаходяться всі Будинки, Підприємства та картки 
права власності до тих пір, доки вони не будуть придбані гравцями в 
процесі гри.

До обов'язків Банкіра входить видавати гравцям зарплатню, премії, 
давати позику під заставу нерухомості, а також збирати всі податки, 
штрафи, повернення суд та відсотків по них. При проведенні аукціону 
з продажу будь-якої нерухомості Банкір виступає також аукціоністом. 
Банк не може бути банкротом, тому за потребою учасників гри може 
видавати стільки грошей, скільки вони можуть вимагати навіть у 
вигляді боргових зобов'язань, написаних на звичайному папері. Для 
того щоб розпочати гру, необхідно розіграти право першого ходу. Для 
цього всі гравці кидають кубик. Починає  гру той, у кого на кубику 
випадає більша кількість балів.

Хід гри
Отже, кидайте кубик й починайте рухатися з поля «Вперед» за годинни-

ковою стрілкою. Поле, на якому Ви зупинилися вкаже, що Вам необхідно 
робити. В процесі гри Ви можете опинитися на полях, які запропонують 
Вам:

• придбати ділянки для будівництва або іншу нерухомість;
• платити орендну платню, якщо Ви опинилися на чужій ділянці (вже 

викупленій кимось із гравців);
• платити податки;
• брати картки «Бюджет» або «Шанс» й слідкувати їх інструкції;
• побувати у «В’язниці»;
• зіграти в «Казино»;
• отримати зарплатню в розмірі 200 тис. гривень.

Якщо Ви кинули кубики і у Вас вийшла однакова кількість балів на обох 
кубиках, у Вас є можливість ще одного позачергового ходу. Однак, якщо 
подібне повториться 3 рази підряд, Вам прийдеться відправитися на поле 
«В’язниця». При проходженні повного кола (коли проходите крізь поле 
"Вперед" або зупиняєтесь на ньому), Банк виплачує Вам зарплатню 200 тис. 
гривень. Крім того, у Вас є шанс отримати цю суму двічі за один хід, коли, 
наприклад, Ви зупинилися на полі «Бюджет» або «Шанс» одразу після поля 
«Вперед» й витягнули картку, на якій написано «Перейдіть на поле 
«Вперед».

Придбання нерухомості
При зупинці на ділянці, на якій ні в кого з гравців ще немає права воло-

діння, Ви можете першим придбати його. Для цього Вам необхідно внести 
визначену суму за цю ділянку до Банку. В обмін Банкір видає Вам картку 
володіння наданої ділянки. Якщо ж Ви не бажаєте або не можете її придба-
ти, ділянка виставляється на аукціон. Ділянка в результаті повинна бути 
продана тому з гравців, хто зможе заплатити за неї найбільшу ціну, почина-
ючи з будь-якої ціни, яку готовий заплатити один з гравців. 

Не залежно від того, що Ви відмовились від купівлі даної ділянки одразу, 

Ви також можете брати участь в аукціоні. Володіння ділянками, а в подаль-
шому й побудованими будинками і підприємствами на них, дає можливість 
брати орендну платню з будь-яких орендаторів, які зупинилися в процесі 
гри на Вашій власності. Ціна, яку повинні будуть заплатити Вам орендатори 
вказана на кожній картці володіння даною ділянкою й вона різниться в 
залежності від того, яка це ділянка і скільки будівель на ній збудовано. Дуже 
вигідно володіти ділянками однієї кольорової гами, тобто володіти моно-
полією. Якщо Ви володієте ділянками всієї кольорової гами, Вам можна 
будувати будинки, а потім й підприємства на будь-якому з них. Якщо Ви 
зупинилися на чужій ділянці тобто на тій, яка раніше вже була придбана 
одним з гравців, Вам прийдеться заплатити орендну плату. Сума, яку необ-
хідно буде заплатити вказана на картці володіння ділянкою та може зміню-
ватися в залежності від кількості будівель, збудованих на ній. Причому, 
якщо Ви зупинитесь на чужій ділянці гравця, який володіє всією кольоро-
вою гамою ділянок, як і той, на якому Ви зупинилися, Вам прийдеться 
заплатити подвійну орендну платню, ніж та, яка вказана в картці володіння 
ділянкою. Однак, якщо дана ділянка володарем закладена Банку, він не 
може отримувати з Вас орендну платню. Або ж якщо збудована на даній 
ділянці нерухомість закладена, то власник ділянки може брати з Вас оренд-
ну плату тільки по орендній вартості ділянки, а додаткова орендна плата за 
закладену збудовану на ньому нерухомість не береться.

Підприємства телефонного зв'язку та метрополітен
Якщо Ви зупинилися на одному з таких підприємств. Ви можете купити 

його, якщо воно нікому не належить, заплативши за нього суму вказану на 
полі цього підприємства. Якщо ж дане підприємство вже належить 
будь-кому з гравців, він може від Вас вимагати орендну платню у відповід-
ності з кількістю балів, які випали у Вас на кубиках. Якщо Ви потрапили на ці 
ділянки в результаті розпорядження картки «Шанс» або «Бюджет» яку Ви 
взяли, Ви повинні кинути кубики, щоб визначити скільки Вам прийдеться 
платити. Якщо інший гравець володіє лише одним з цих підприємств, то 
Вам необхідно заплатити суму у відповідності з кількістю, яка випала у Вас 
на кубиках у 4-х кратному розмірі. Якщо ж гравець володіє обома підпри-

ємствами, Вам прийдеться заплатити суму в 10-ти кратному розмірі. Якщо 
Ви не бажаєте придбати це підприємство, то воно одразу повинно бути 
виставлене на аукціон та продано тому гравцеві, який заплатить за нього 
найвищу ціну. Ви також можете взяти участь в аукціоні.

Зупинка на центральній (транспортній) галузі
До центральної галузі відносяться 2 залізничних підприємства, мор-

ський порт та аеропорт. Якщо Ви зупинитеся на такому полі, у Вас буде мож-
ливість купити це підприємство. В іншому випадку Банк виставляє його на 
аукціон. Навіть якщо Ви відмовилися від його купівлі за первісною ціною, 
Ви також можете взяти участь в аукціоні. Якщо у підприємства вже є влас-
ник, то коли Ви зупинитеся на ньому, Вам потрібно заплатити суму, яка 
вказана в Документі права власності. Ця сума залежить від кількості інших 
підприємств центральної галузі, які належать гравцеві-володарю підпри-
ємства, на якому Ви зупинилися та також вказана в документі права влас-
ності.

Картки «Бюджет» та «Шанс»
Якщо Ви зупинилися на такому полі, Вам потрібно взяти вказану картку й 

виконати вказану там інструкцію. В залежності від картки Вам доведеться:
• пересувати Вашу фішку;
• заплатити гроші, наприклад податки;
• отримати гроші;
• виконати будь-яку торгівельну операцію;
• опинитися на полі «В’язниця» , чи звільнитися звідти.

Після того, як Ви виконали вказівку, покладіть картку вниз відповідної 
гірки. Якщо Вам випала картка «Безкоштовно звільнитися із В’язниці», 
можете залишити її у себе до тих пір, доки вона Вам не знадобиться або Ви 
можете продати її іншому гравцеві по визначеній з ним ціні. Якщо Вам 
випала картка «Пересунути фішку» й Ви пройдете крізь поле «Вперед», 
можете отримати у Банку 200 тис. гривень. Якщо ж Вам випаде картка «Від-
правляйтеся у В’язницю» і Ви пройдете крізь поле «Вперед», то 200 тис. Вам 

не виплачується. Зупинившись на полі податків Вам необхідно просто 
сплатити відповідну суму.

Казино
Якщо Ви потрапили на поле «Казино», можете зіграти на гральному авто-

маті. Для цього Вам необхідно зробити будь-яку ставку в Казино й кинути 3 
рази кубик , по 1 разу  за кожен «стовпчик» грального автомату, а потім 
пересунути фішку знизу доверху по стовпчику на стільки символів, скільки 
випало на кубику балів, у випадку співпадання комбінації, що випала, 
гравець отримує з Банку суму виграшу. Якщо гравець програв, ставка зали-
шається в Казино.

В’язниця
В цю установу Ви можете потрапити, якщо:
• Ви зупинитесь на полі «В’язниця»;
• Ви взяли картку «Шанс» або «Бюджет», на якій написано «Направляй-

тесь у В’язницю»;
• у Вас випала на кубиках однакова кількість балів на протязі 3-х ходів 

поспіль. При попаданні в цю установу, Ваш хід припиняється. При 
цьому Ви не можете отримати зарплатню 200 тис. гривень не залеж-
но від того, де Ви знаходилися на гральному полі.

Щоб вийти із поля «В’язниця», Вам необхідно:
• заплатити штраф 50 тис. гривень й продовжити гру, коли до Вас дійде 

черга;
• купити картку «Безкоштовно звільнитися із В’язниці» у одного з 

гравців;
• використати цю картку, якщо вона у Вас вже є;
• залишатися тут, пропускаючи 3 своїх ходи.
Але кожен раз, коли до Вас дійде черга кидати кубики, й якщо на обох 

кубиках в один з таких ходів у Вас випаде однакова кількість балів, Ви 
можете вийти із поля «В’язниця» й пройти таку кількість полів, яка випаде у 
Вас на кубиках. Після того, як Ви пропустили 3 ходи, знаходячись на полі 
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«В’язниця», Ви повинні вийти з неї та сплатити 50 тис. гривень, перед 
тим, ніж Ви пересунете Вашу фішку на таку кількість полів, яка випала у 
Вас на кубиках. Знаходячись на полі «В’язниця», Ви можете отримувати 
орендну платню з Вашої нерухомості, якщо вона не закладена.

Податкова адміністрація
В дану установу Ви можете потрапити внаслідок Вашого чергового 

ходу, але можете й пройти мимо цього поля. Незалежно від цього Вам  
доведеться сплатити додаткові податки за володіння нерухомістю — 50 
тис. гривень. Якщо ж Ви ще не володієте жодною ділянкою, податки Ви 
можете не сплачувати при проходженні цього поля. Якщо ж Ви потра-
пили у Податкову в наслідок свого чергового ходу. Вам доведеться, так 
само і при звільненні із В’язниці, сплатити ще й штраф — 50 тис. 
гривень. При цьому. Ви можете як і в випадку із В’язницею, вирішити 
звільнитися з Податкової адміністрації через кидання кубиків на протя-
зі 3-х ходів або сплатити штраф одразу й вийти з Податкової адміністра-
ції, і якщо в результаті одного з таких ходів у Вас випаде однакова кіль-
кість балів на обох кубиках, Ви зможете звільнитися з Податкової без 
сплати штрафу, а лише сплативши 50 тис. грн. податків на майно, якщо 
воно у Вас вже є.

Будинки
Якщо Ви володієте всіма ділянками одного кольору Ви можете купу-

вати будинки, щоб їх будувати на ділянках. Це збільшить орендну 
платню, яку Вам будуть платити гравці, які будуть зупинятися на Ваших 
ділянках. Вартість будинку вказана на відповідному документі права 
володіння. Забудовувати ділянки можна рівномірно, тобто Ви не 
можете побудувати другий будинок на одній ділянці до тих пір, доки Ви 
не побудуєте по одному будинку на всіх ділянках одного кольору. Далі 
не можна будувати третій будинок, доки не буде як мінімум по 2 будин-
ки на кожній ділянці й так далі. Однак не можна будувати будинок, якщо 
хоча б одна з ділянок однієї кольорової гами закладена.

Готелі
Якщо Ви вже побудували по 4 будинки на кожній ділянці, Ви можете купу-

вати по Готелю для кожної ділянки. Вони придбаються таким же чином як і 
будинки, але кожен Готель вартий 4-х будинків, які повертаються в Банк. 
Якщо в Банку залишилася обмежена кількість будинків, Банк виставляє 
будівлю на аукціон і продає тому гравцеві, який готовий заплатити за нього 
найбільшу ціну. При цьому за початкову ціну він бере ту, яка вказана в доку-
менті на право володіння.

Нестача будівель
Якщо в Банку не залишилося Будинків, Вам доведеться зачекати, доки 

хто-небудь з гравців не поверне йому свої Будинки. Також, якщо Ви продає-
те Готелі, Вам не можна їх замінити Будинками, якщо в Банку немає зайвих 
Будинків. Якщо в Банку залишилася обмежена кількість Будинків й Готелів, а 
2 чи більше гравців бажають купити будівель більше, ніж є у Банка, Банкір 
виставляє будівлі на аукціон для продажу тому з гравців, хто запропонує за 
них найбільшу ціну, при цьому за початкову ціну береться та ціна, яка вказа-
на в документі на право володіння.

Право володіння
Ви можете продавати ділянки, нерухомість будь-якому гравцю, за домов-

леністю з ним. Однак, для цього необхідно продати всі будівлі, які побудова-
ні на цій ділянці. При цьому також, як і при купівлі, продавати будівлі можна 
рівномірно, по одному з кожної ділянки. Будинки та підприємства прода-
ються не гравцям, а Банку, причому за ціною в 2 рази меншої за ту, що вказа-
на в документі на право володіння. При продажу підприємства, Банк випла-
чує Вам половину вартості підприємства плюс половину вартості 4-х будин-
ків, які були віддані в Банк при купівлі підприємства, Всі підприємства однієї 
кольорової гами повинні продаватися одночасно. Однак, якщо Вам потрібні 
гроші, Ви можете знову замінити підприємства будинками. Для цього Вам 
необхідно продати підприємство Банку й отримати в обмін 4 будинки плюс 
половину вартості самого підприємства. Закладену нерухомість також 
можна продавати, однак, не Банку, а іншим гравцям.

Право закладання
Ви маєте право закладати всю нерухомість банку (у випадку, коли Вам 

знадобляться гроші коли їх буде не вистачати). Однак для того, щоб 
закласти ділянку спочатку необхідно продати Банку будівлі зі своєї 
ділянки. Для того, щоб закласти нерухомість Банку, Вам необхідно буде 
заплатити цю суму плюс 10% зверху. Закладена нерухомість все одно 
залишається у Вашій власності й не може бути викуплена іншими грав-
цями, якщо тільки Ви не дасте згоду гравцю, який забажає купити цю 
нерухомість, заплативши Банку відповідну плату плюс 10%. Однак в 
цьому випадку, прикінцевому знятті закладання необхідно буде допла-
тити 10% в Банк. За закладену нерухомість не можна отримати оренду. 
При цьому можна брати за інші ділянки тієї ж кольорової групи. Коли 
жодна ділянка не закладена, власник знову може купувати будинки за 
повною вартістю.

Об'ява про банкрутство
Якщо Ваш борг становить більше, ніж можна отримати по Ваших акти-

вах — Ви банкрут та покидаєте гру. Якщо Ви винні Банку, Банк отримує 
всі Ваші гроші й документи на право власності. Вся Ваша нерухомість 
продається іншим гравцям з аукціону. Якщо у Вас при цьому є картки 
«Безкоштовно звільнитися із В’язниці», Ви їх кладете донизу відповідної 
гірки. Якщо Ви винні іншому гравцеві , Ваша нерухомість продається 
Банку за половинною вартістю, а Ваш кредитор отримує всі гроші, доку-
менти на право власності й картки безкоштовного визволення, якщо 
вони у Вас є. Якщо у Вас є будь-яка закладена нерухомість вона також 
продається кредитору, але він при цьому повинен одразу заплатити 
Банку 10% по ній, а потім вирішувати викуповувати її чи ні.

Примітка. Якщо Ви повинні заплатити суму орендної плати, яка 
більше тієї, що у Вас є, Ви можете заплатити Вашому кредитору части-
ну грошима, а частину незабудованими ділянками, які у Вас є. В цьому 
випадку кредитор може погодитися прийняти нерухомість по ціні, вище 
тієї, що вказана в документі права власності, намагаючись отримати 

ділянку для будівництва, щоб мати перевагу перед гравцями. Гравці не 
мають права давати гроші один одному в борг.

Гроші можуть бути надані лише Банком і лише під заставу нерухомості.

Закінчення гри
Останній гравець, що залишився у грі стає переможцем. Або ж якщо 

гра завершена раніше, то переможцем вважається той, в кого є найбіль-
ша сума грошей й активів на момент завершення гри.



Игрокам предоставляется возможность стать монополистом любой 
отрасли, заработать максимально возможный капитал или, по крайней 
мере, остаться единственным игроком, который не стал банкротом. Пере-
мещаясь по игровому полю, каждый игрок может покупать недвижимость, 
участвовать в аукционе на ее приобретение, строить дома, предприятия 
на приобретенных участках, брать кредиты в банке под залог имеющегося 
имущества. Кроме того, игроки могут брать арендную плату с других участ-
ников игры, останавливающихся на их участках. При этом игрокам придет-
ся платить налоги, штрафы, административные взыскания, иногда оказы-
ваться в тюрьме и освобождаться из нее за определенную плату. Но есть 
также шанс получить отличный выигрыш или потерять кругленькую 
сумму, поиграв в казино.

Количество игроков: от 2-х до 8-ми участников.

Комплектация игры:
Игровое поле — 1 штука;
Игральные фишки — 8 штук;
Игральные кубики — 2 штуки;
Специальные игровые деньги — 1 комплект;
Отели из пластмассы — 12 штук;
Дома из пластмассы — 32 штуки;
Карточки на право собственности — 28 штук;
Карточки «Бюджет» — 16 штук;
Карточки «Шанс» — 16 штук;
Упаковочная коробка — 1 штука.

Правила игры
Подготовка к игре.
Отделите карточки «Шанс», перетасовав, положите их стопочкой на 

соответствующее деление на игровом поле (выделенное пунктиром). 
Отделите карточки «Бюджета» и, перетасовав их, положите аналогичным 
образом на соответствующее выделенное пунктиром деление на игровом 
поле. Все карточки «Шанс» и «Бюджет» должны лежать обратной стороной 
вверх. Каждый игрок выбирает себе игральную фишку и ставит ее на поле 
«ВПЕРЕД». Один из игроков выбирается Банкиром. Банкир может либо 
ограничиваться этой ролью, либо, как и все остальные принимать участие 
в игре. Банкир выдает всем игрокам по 1,5 млн. гривен в следующих купю-
рах:

1 тыс. гривен — 5 купюр;
5 тыс. гривен —1 купюра;
10 тыс. гривен — 2 купюры;
20 тыс. гривен — 1 купюра;
50 тыс. гривен — 1 купюра;
100 тыс. гривен — 4 купюры;
500 тыс. гривен — 2 купюры.

Кроме того, Банкир кладет в кассу Джекпот (на поле, выделенное 
пунктиром) 200 тыс. гривен.

Примечание. Каждая купюра обозначает тысячи. Например, купюру в 
500 следует считать как 500 тыс. гривен. 

В собственности Банка находятся все Дома, Предприятия, карточки 
права собственности до тех пор, пока они не будут приобретены игроками 
в ходе игры. В обязанности Банкира входит выдавать игрокам зарплаты, 
премии, давать ссуду под залог недвижимости, а так же собирать все 
налоги, штрафы, возвращение ссуд и процентов по ним. При проведении 
аукциона по продаже любой недвижимости Банкир выступает также 

аукционистом. Банк не может быть банкротом, поэтому по требова-
нию игроков может выдавать столько денег, сколько им может потре-
боваться даже в виде долговых обязательств написанных на обычной 
бумаге. Для того чтобы начать игру, необходимо разыграть право 
первого хода. Для этого все игроки бросают кубик, начинает игру тот, 
у кого на кубике выпадет большее число очков.

Ход игры
Итак, бросайте кубики и начинайте двигаться с поля «ВПЕРЕД» по 

часовой стрелке. Поле, на котором Вы остановитесь, укажет, что Вам 
надо делать. В ходе игры Вы можете оказаться на полях, которые 
предложат Вам:

• приобретать участки для строительства или другую недвижи-
мость;

• платить арендную плату, если Вы окажетесь на чужом (уже 
выкупленном кем-то из игроков) участке;

• платить налоги;
• вытаскивать карточки «Бюджет» или «Шанс» и следовать их 

инструкции;
• побывать в «Тюрьме»;
• сыграть в «Казино»;
• получить зарплату в размере 200 тыс. гривен.

Если Вы бросили кубики, и у Вас выпало одинаковое число очков на 
обоих кубиках, у Вас есть возможность еще одного внеочередного 
хода. Однако, если подобное повторится 3 раза подряд, Вам придется 
отправиться на поле «Тюрьма». При прохождении полного круга (когда 
Вы проходите через поле «ВПЕРЕД» или останавливаетесь на нем) Банк 
выплачивает Вам зарплату 200 тыс. гривен. Кроме того, у Вас есть шанс 
получить эту сумму дважды за один ход, если, например Вы оказались 
на поле «Бюджет» или «Шанс» сразу после поля «ВПЕРЕД» и вытащили 
карточку, на которой написано «Переходите на поле «ВПЕРЕД».

Приобретение недвижимости
При остановке на Участке, на который ни у кого из игроков еще нет права 

владения, Вы можете первым купить его. Для этого Вам просто необходимо 
внести сумму за этот Участок Банку. (Стоимостная цена Участка указана на 
поле этого Участка и на Карточке владения данным Участком). В обмен 
Банкир выдает Вам карточку владения данным Участком. Если же Вы не 
хотите или не можете его приобрести, Участок выставляется на аукцион. 
Участок в результате должен быть продан тому из игроков, кто сможет 
заплатить за него наибольшую цену, начиная с любой цены, которую готов 
заплатить один из играющих. Независимо от того, что Вы отказались от 
покупки данного Участка сразу. Вы тоже можете принять участие в аукцио-
не. Владение Участками, а в дальнейшем и построенными домами и пред-
приятиями на них дает Вам возможность взимать арендную плату с любых 
арендаторов, которые остановились в ходе игры на Вашей собственности. 
Цена, которую будут должны уплатить Вам арендаторы, указана на каждой 
карточке владения данным участком, и она различна в зависимости от того, 
какой это Участок и сколько Домов на нем построено. Очень выгодно 
владеть Участками одной цветовой гаммы, т. е. владеть монополией. Если 
Вы владеете Участками всей цветовой группы, Вам можно строить дома, а 
далее и Предприятия на любом из них. Если Вы остановитесь на чужом 
Участке, который был раньше приобретен одним из игроков, Вам придется 
заплатить аренду. Сумма, подлежащая уплате, указана в карточке владения 
данным участком и может меняться в зависимости от количества зданий, 
построенных на нем. Причем, если Вы остановились на чужом участке 
игрока, владеющего всей цветовой гаммой участков, как и тот, на котором 
Вы остановились, Вам придется уплатить двойную арендную плату, указан-
ную в карточке владения участком. Однако, если данный участок владель-
цем заложен в банк, он не может взымать с Вас арендную плату. Или же если 
построенная на данном участке недвижимость заложена, то владелец 
участка может потребовать с Вас аренду только по арендной цене участка, 
а дополнительная арендная плата за заложенную построенную на нем 
недвижимость не взымается.

Предприятия телефонной связи и метрополитен
Если Вы остановитесь на одном из этих предприятий. Вы можете купить 

его, если оно никому еще не принадлежит, заплатив за него банку сумму, 
указанную на поле этого предприятия. Если же данное предприятие уже 
принадлежит кому-либо из игроков, он может от Вас потребовать аренд-
ную плату в соответствии с количеством очков, которое выпало у Вас на 
кубиках. Если Вы попали на эти поля в результате указаний на взятой Вами 
карточке «Шанс» или «Бюджет», Вы должны бросить кубики, чтобы опре-
делить сколько Вам придется платить. Если другой игрок владеет только 
одним из этих предприятий, то Вам необходимо заплатить сумму в соот-
ветствии с выпавшим количеством очков на кубиках в четырехкратном 
размере. Если же игрок владеет обоими предприятиями, то Вам придется 
заплатить сумму в 10-кратном размере. Если Вы не желаете приобрести 
это предприятие, то оно немедленно должно быть выставлено на аукцион 
и продано тому игроку, который заплатит за него наивысшую цену. Вы 
также можете принять участие в аукционе.

Остановка на центральной (транспортной) отрасли
К центральной отрасли относятся два железнодорожных предприятия, 

морской порт и аэропорт. Если Вы остановитесь на таком поле, у Вас будет 
возможность купить это Предприятие. В противном случае Банк выставля-
ет его на аукцион; даже хотя Вы отказались от его покупки по первоначаль-
ной цене. Вы тоже можете принять участие в аукционе. Если у Предпри-
ятия уже есть хозяин, когда Вы окажетесь на нем. Вам нужно будет запла-
тить сумму, указанную в Документе на право собственности. Сумма, подле-
жащая уплате, зависит от количества других Предприятий центральной 
отрасли, принадлежащих игроку-владельцу предприятия, на котором Вы 
остановились и указана также в Документе права собственности.

Карточки «Бюджет» и «Шанс»
Если Вы остановились на таком поле. Вам нужно взять указанную 

карточку и выполнить указанную там инструкцию. В зависимости от 
карточки Вам придется:

• передвинуть Вашу фишку;
• заплатить деньги, например налоги;
• получить деньги;
• отправиться на поле «Тюрьма», налоговую или освободиться оттуда;
• выполнить какую-либо из торговых операций.

После того, как Вы выполнили указание, положите карточку обратно 
вниз соответствующей стопки. Если Вам выпала карточка «Бесплатно осво-
бодиться из Тюрьмы», можете ее оставить себе до тех пор, пока она Вам не 
понадобиться или же Вы можете продать ее другому игроку по согласо-
ванной с ним цене. Если Вам выпала карточка «Передвинуть фишку» и Вы 
пройдете через поле «ВПЕРЕД», можете получить у банка 200 тыс. гривен. 
Если же Вам выпадет карточка «Отправляйтесь в тюрьму» и Вы пройдете 
через поле «ВПЕРЕД», то 200 тыс. гривен Вам не полагается. Остановив-
шись на поле налогов, Вам придется просто уплатить сумму, указанную на 
данном поле.

Казино
Если Вы попали на поле «КАЗИНО», Вам предстоит сыграть на игровом 

автомате. Для этого Вам необходимо сделать любую ставку в Казино и 
бросить 3 раза кубик, по одному разу за каждый «столбик» игрового авто-
мата, а затем передвинуть фишку снизу вверх по «столбику» на столько 
символов, сколько очков выпало на кубике. В случае совпадения выпав-
шей на игровом автомате выигрышной комбинации, игрок получает из 
Банка сумму выигрыша. Если игрок проиграл, ставка остается в Казино.

Тюрьма
В данное заведение Вы можете попасть, если:
• Вы остановитесь на этом поле;
• Вы взяли карточку «Шанс» или «Бюджет», на которой написано 

«Отправляйтесь в Тюрьму»;
• у Вас выпало на кубиках одинаковое число очков в течение 3-х 

ходов подряд.

При попадании на поле «Тюрьма»,  Ваш ход приостанавливается.
При этом Вы не можете получить зарплату 200 тыс. гривен 
независимо от того, где Вы находились на игровом поле. 
Чтобы выйти из поля «Тюрьма», Вам необходимо на выбор:

• заплатить штраф в размере 50 тыс. гривен и продолжить игру, 
когда до Вас дойдет очередь;

• использовать карточку «Бесплатно освободиться из Тюрьмы», 
если она у Вас имеется;

• купить карточку «Бесплатно освободиться из Тюрьмы» у дру-
гого игрока, по согласованной цене и использовать ее для 
того, чтобы выйти из поля «Тюрьма»;

• оставаться на поле «Тюрьма», пропуская три своих очередных 
хода, но каждый раз, когда до Вас доходит очередь, бросать 
кубики, и если на обоих кубиках в один из таких ходов у Вас 
выпадет одинаковое число очков на каждом кубике. В этом 
случае, Вы можете бесплатно выйти из поля «Тюрьма» и 
пройти такое количество полей, которое выпадет на кубиках.

После того, как Вы пропустили 3 хода, находясь на поле  «Тюрьма», 
Вы должны выйти из нее и уплатить 50 тыс. гривен, прежде, чем Вы 
сможете передвинуть Вашу фишку на такое число полей, которое 
выпало на кубиках. Находясь на поле «Тюрьма», Вы можете получать 
аренду с Вашей недвижимости, если она не заложена.

Налоговая администрация
Вы можете проходить это поле мимо, либо же попасть сюда в 

результате очередного хода. Но независимо от того, проходите ли 
Вы это поле мимо или остановились на нем, Вам придется заплатить 
налог со всей своей недвижимости — дополнительные 50 тыс. 
гривен. Если же Вы еще не владеете какой-либо недвижимостью, 
дополнительный налог Вами не уплачивается. Вы так же можете 
сразу освободиться из Налоговой администрации, выбросив оди-
наковое число очков на Ваших кубиках, во время очередного хода.

Дома
Если у Вас есть все участки одного цвета, Вы можете покупать 

дома, чтобы их строить на участках. Это увеличит арендную плату, 
которую Вам будут платить игроки, останавливающиеся на Ваших 
участках. Стоимость дома показана на соответствующем документе 
на право собственности. Застраивать участки нужно равномерно, 
т.е. Вы не можете построить второй дом на одном участке до тех 
пор, пока Вы не построите по одному дому на всех участках одного 
цвета. Далее, нельзя строить третий дом, пока не будет как мини-
мум по два дома на каждом участке и так далее. Однако нельзя 
строить дом, если хотя бы один из участков данной цветовой гаммы 
заложен.

Отели
Если Вы уже построили по 4 дома на каждом участке, Вы можете 

купить по Отелю для каждого Участка. Они приобретаются так же, 
как и дома, но каждый Отель стоит 4-х домов, которые возвращают-
ся в банк. Если в банке осталось ограниченное число домов. Банк 
выставляет здание на аукцион и продает тому игроку, который 
готов за него заплатить наибольшую цену. При этом за начальную 
цену он берет ту, которая указана в документе на право собствен-
ности.

Нехватка зданий
Если в Банке не осталось Домов, Вам придется подождать пока 

кто-либо, из других игроков не вернет ему свои Дома. Точно так же, 
если Вы продаете Отели, Вы не можете заменить их Домами, если в 
Банке нет лишних Домов. Если в Банке осталось ограниченное 
число Домов или Отелей, и два или более игроков хотят купить 
больше зданий, чем есть у Банка, Банкир выставляет здания на 
аукцион для продажи тому из игроков, кто предложит за них наи-
большую цену, при этом за начальную цену он берет ту, которая 
указана на соответствующем «Документе на право собственности» .

Право собственности
Вы можете продавать участки, недвижимость любому игроку, заключив 

с ним частную сделку. Однако, для этого необходимо продать все здания, 
стоящие на данном участке. При этом так же, как и при покупке, продавать 
здания можно равномерно по одному с каждого участка. Дома и Пред-
приятия продаются не игрокам, а Банку, причем по цене в два раза 
меньше той, что указана в документе права собственности. При продаже 
Предприятия Банк платит Вам половину их стоимости плюс половину 
стоимости 4-х домов, которые были отданы в Банк при покупке Предпри-
ятия. Все предприятия одной цветовой группы должны продаваться 
одновременно.

Однако если Вам нужны деньги, Вы можете снова заменить Предпри-
ятия Домами. Для этого Вам нужно продать Предприятие Банку и полу-
чить взамен четыре дома плюс половину стоимости самого Предприятия. 
Заложенную недвижимость также можно продать, но не Банку, а другим 
игрокам.

Право залога
Вы имеете право закладывать свою недвижимость Банку (в случае 

когда Вам будут особенно необходимы средства, когда их не будет 
хватать). Однако для того, чтобы заложить участок, сначала нужно про-
дать здания Банку со своего участка. Для того, чтобы заложить недвижи-
мость, переверните документ на право собственности на нее «лицом» 
вниз и получите в Банке сумму залога, указанную на обратной стороне 
карточки. Если Вы потом захотите погасить Ваш долг перед Банком, Вам 
нужно будет заплатить эту сумму плюс 10% сверху. Заложенная недвижи-
мость все равно остается Вашей собственностью и не может быть выку-
плена другими игроками, если только Вы не согласовали данный вопрос с 
игроком, желающим купить эту недвижимость, внеся в Банк соответству-
ющую плату плюс 10%. Однако в этом случае при окончательном снятии 
залога необходимо будет доплатить дополнительно 10% в Банк. За зало-
женную недвижимость нельзя брать арендную плату. Но при этом можно 
брать за другие участки той же цветовой группы. Когда ни один из участ-

ков не заложен, владелец может вновь покупать дома по полной цене.

Объявление о банкротстве
Если Вы задолжали денег больше, чем можете получить по Вашим акти-

вам, Вы объявляетесь банкротом и выбываете из игры. Если Вы должны 
Банку, Банк получает все Ваши деньги и документы на право собственно-
сти, и вся Ваша недвижимость продается другим игрокам с аукциона. Если 
у Вас при этом есть карточки «Бесплатно освободиться из Тюрьмы», Вы их 
откладываете вниз соответствующей стопки. Если Вы должны другому 
игроку, Ваша недвижимость продается Банку по половинной стоимости, а 
Ваш кредитор получает все деньги, документы на право собственности и 
карточки бесплатного освобождения, если они у Вас есть. Если у Вас есть 
какая-либо заложенная недвижимость, она также передается игроку-кре-
дитору, но он при этом должен немедленно уплатить Банку 10% за нее, а 
потом решать — выкупать ее или нет.

Примечание. Если Вы должны заплатить сумму арендной платы 
больше той, чем у Вас есть, Вы можете заплатить Вашему кредитору 
часть деньгами, а часть — не застроенным участком, который у Вас 
имеется. В этом случае кредитор может согласиться принять недвижи-
мость по цене, выше той, что указана в документе на право собственно-
сти, стремясь получить участок для строительства, чтобы иметь 
преимущество над другими игроками. Игроки не имеют права давать 
деньги друг другу в долг. Деньги могут быть даны только Банком и только 
под залог недвижимости.

Окончание игры
Последний оставшийся в игре участник становится победителем. Либо 

же, если игра окончена раньше (по согласованию сторон), то победителем 
становится игрок, который имеет наибольшую сумму денег и активов на 
момент окончания игры.

Гравцям надається можливість стати монополістом будь-якої 
галузі, заробити максимально можливий капітал, зрештою, залиши-
тися єдиним гравцем, який не став банкротом. Переміщуючись по 
гральному полю, кожен гравець може купувати нерухомість, брати 
участь в аукціоні на її придбання, будувати будинки, підприємства на 
придбаних ділянках, брати кредити в банку під заставу майна. Крім 
того, гравці можуть брати орендну платню з інших учасників гри, які 
зупиняються на їх ділянках. При цьому гравцям необхідно буде 
сплачувати податки, штрафи, адміністративні стягнення, іноді бувати 
у в’язниці й звільнятися з неї за окрему платню. Але є також шанс 
отримати добрий виграш або втратити кругленьку суму, погравши в 
казино.

Кількість учасників: від 2-х до 8-ми гравців.

Комплектація гри:
• Гральне поле — 1 штука
• Гральні фішки — 8 штук
• Гральні кубики — 2 штуки
• Спеціальні гральні гроші — 1 комплект
• Готелі з пластмаси — 12 штук
• Будинки з пластмаси — 32 штуки
• Картки на право власності — 28 штук
• Картки «Бюджет» — 16 штук
• Картки «Шанс» — 16 штук

Правила гри
Відокремте картки «Шанс» і, перетасувавши їх, покладіть гіркою на 

відповідне місце на гральному полі (відокремлене пунктиром). 
Відокремте картки «Бюджет», перетасувавши їх, покладіть аналогіч-
ним способом на відокремлене пунктиром відповідне місце на граль-
ному полі. Всі картки «Шанс» та «Бюджет» повинні лежати зворотною 

стороною доверху. Кожен гравець обирає собі гральну фішку та 
ставить її на полі "ВПЕРЕД". Один з учасників обирається Банкіром. 
Банкір може чи обмежитися цією роллю, чи, як і інші учасники, брати 
участь у грі. Банкір видає всім гравцям по 1,5 млн. гривень в наступних 
купюрах:

• 1 тис. гривень — 5 купюр;
• 5 тис. гривень -1 купюра;
• 10 тис. гривень — 2 купюри;
• 20 тис. гривень -1 купюра;
• 50 тис. гривень -1 купюра;
• 100 тис. гривень — 4 купюри;
• 500тис. гривень — 2 купюри.

Крім того, Банкір кладе в касу Джекпот (на поле, відокремлене пунк-
тиром) 200 тис. гривень.

Примітка. Кожна купюра означає тисячі. Наприклад, купюру в 500 
грн. слід вважати як 500 тисяч гривень.

У власності Банка знаходяться всі Будинки, Підприємства та картки 
права власності до тих пір, доки вони не будуть придбані гравцями в 
процесі гри.

До обов'язків Банкіра входить видавати гравцям зарплатню, премії, 
давати позику під заставу нерухомості, а також збирати всі податки, 
штрафи, повернення суд та відсотків по них. При проведенні аукціону 
з продажу будь-якої нерухомості Банкір виступає також аукціоністом. 
Банк не може бути банкротом, тому за потребою учасників гри може 
видавати стільки грошей, скільки вони можуть вимагати навіть у 
вигляді боргових зобов'язань, написаних на звичайному папері. Для 
того щоб розпочати гру, необхідно розіграти право першого ходу. Для 
цього всі гравці кидають кубик. Починає  гру той, у кого на кубику 
випадає більша кількість балів.

Хід гри
Отже, кидайте кубик й починайте рухатися з поля «Вперед» за годинни-

ковою стрілкою. Поле, на якому Ви зупинилися вкаже, що Вам необхідно 
робити. В процесі гри Ви можете опинитися на полях, які запропонують 
Вам:

• придбати ділянки для будівництва або іншу нерухомість;
• платити орендну платню, якщо Ви опинилися на чужій ділянці (вже 

викупленій кимось із гравців);
• платити податки;
• брати картки «Бюджет» або «Шанс» й слідкувати їх інструкції;
• побувати у «В’язниці»;
• зіграти в «Казино»;
• отримати зарплатню в розмірі 200 тис. гривень.

Якщо Ви кинули кубики і у Вас вийшла однакова кількість балів на обох 
кубиках, у Вас є можливість ще одного позачергового ходу. Однак, якщо 
подібне повториться 3 рази підряд, Вам прийдеться відправитися на поле 
«В’язниця». При проходженні повного кола (коли проходите крізь поле 
"Вперед" або зупиняєтесь на ньому), Банк виплачує Вам зарплатню 200 тис. 
гривень. Крім того, у Вас є шанс отримати цю суму двічі за один хід, коли, 
наприклад, Ви зупинилися на полі «Бюджет» або «Шанс» одразу після поля 
«Вперед» й витягнули картку, на якій написано «Перейдіть на поле 
«Вперед».

Придбання нерухомості
При зупинці на ділянці, на якій ні в кого з гравців ще немає права воло-

діння, Ви можете першим придбати його. Для цього Вам необхідно внести 
визначену суму за цю ділянку до Банку. В обмін Банкір видає Вам картку 
володіння наданої ділянки. Якщо ж Ви не бажаєте або не можете її придба-
ти, ділянка виставляється на аукціон. Ділянка в результаті повинна бути 
продана тому з гравців, хто зможе заплатити за неї найбільшу ціну, почина-
ючи з будь-якої ціни, яку готовий заплатити один з гравців. 

Не залежно від того, що Ви відмовились від купівлі даної ділянки одразу, 

Ви також можете брати участь в аукціоні. Володіння ділянками, а в подаль-
шому й побудованими будинками і підприємствами на них, дає можливість 
брати орендну платню з будь-яких орендаторів, які зупинилися в процесі 
гри на Вашій власності. Ціна, яку повинні будуть заплатити Вам орендатори 
вказана на кожній картці володіння даною ділянкою й вона різниться в 
залежності від того, яка це ділянка і скільки будівель на ній збудовано. Дуже 
вигідно володіти ділянками однієї кольорової гами, тобто володіти моно-
полією. Якщо Ви володієте ділянками всієї кольорової гами, Вам можна 
будувати будинки, а потім й підприємства на будь-якому з них. Якщо Ви 
зупинилися на чужій ділянці тобто на тій, яка раніше вже була придбана 
одним з гравців, Вам прийдеться заплатити орендну плату. Сума, яку необ-
хідно буде заплатити вказана на картці володіння ділянкою та може зміню-
ватися в залежності від кількості будівель, збудованих на ній. Причому, 
якщо Ви зупинитесь на чужій ділянці гравця, який володіє всією кольоро-
вою гамою ділянок, як і той, на якому Ви зупинилися, Вам прийдеться 
заплатити подвійну орендну платню, ніж та, яка вказана в картці володіння 
ділянкою. Однак, якщо дана ділянка володарем закладена Банку, він не 
може отримувати з Вас орендну платню. Або ж якщо збудована на даній 
ділянці нерухомість закладена, то власник ділянки може брати з Вас оренд-
ну плату тільки по орендній вартості ділянки, а додаткова орендна плата за 
закладену збудовану на ньому нерухомість не береться.

Підприємства телефонного зв'язку та метрополітен
Якщо Ви зупинилися на одному з таких підприємств. Ви можете купити 

його, якщо воно нікому не належить, заплативши за нього суму вказану на 
полі цього підприємства. Якщо ж дане підприємство вже належить 
будь-кому з гравців, він може від Вас вимагати орендну платню у відповід-
ності з кількістю балів, які випали у Вас на кубиках. Якщо Ви потрапили на ці 
ділянки в результаті розпорядження картки «Шанс» або «Бюджет» яку Ви 
взяли, Ви повинні кинути кубики, щоб визначити скільки Вам прийдеться 
платити. Якщо інший гравець володіє лише одним з цих підприємств, то 
Вам необхідно заплатити суму у відповідності з кількістю, яка випала у Вас 
на кубиках у 4-х кратному розмірі. Якщо ж гравець володіє обома підпри-

ємствами, Вам прийдеться заплатити суму в 10-ти кратному розмірі. Якщо 
Ви не бажаєте придбати це підприємство, то воно одразу повинно бути 
виставлене на аукціон та продано тому гравцеві, який заплатить за нього 
найвищу ціну. Ви також можете взяти участь в аукціоні.

Зупинка на центральній (транспортній) галузі
До центральної галузі відносяться 2 залізничних підприємства, мор-

ський порт та аеропорт. Якщо Ви зупинитеся на такому полі, у Вас буде мож-
ливість купити це підприємство. В іншому випадку Банк виставляє його на 
аукціон. Навіть якщо Ви відмовилися від його купівлі за первісною ціною, 
Ви також можете взяти участь в аукціоні. Якщо у підприємства вже є влас-
ник, то коли Ви зупинитеся на ньому, Вам потрібно заплатити суму, яка 
вказана в Документі права власності. Ця сума залежить від кількості інших 
підприємств центральної галузі, які належать гравцеві-володарю підпри-
ємства, на якому Ви зупинилися та також вказана в документі права влас-
ності.

Картки «Бюджет» та «Шанс»
Якщо Ви зупинилися на такому полі, Вам потрібно взяти вказану картку й 

виконати вказану там інструкцію. В залежності від картки Вам доведеться:
• пересувати Вашу фішку;
• заплатити гроші, наприклад податки;
• отримати гроші;
• виконати будь-яку торгівельну операцію;
• опинитися на полі «В’язниця» , чи звільнитися звідти.

Після того, як Ви виконали вказівку, покладіть картку вниз відповідної 
гірки. Якщо Вам випала картка «Безкоштовно звільнитися із В’язниці», 
можете залишити її у себе до тих пір, доки вона Вам не знадобиться або Ви 
можете продати її іншому гравцеві по визначеній з ним ціні. Якщо Вам 
випала картка «Пересунути фішку» й Ви пройдете крізь поле «Вперед», 
можете отримати у Банку 200 тис. гривень. Якщо ж Вам випаде картка «Від-
правляйтеся у В’язницю» і Ви пройдете крізь поле «Вперед», то 200 тис. Вам 

не виплачується. Зупинившись на полі податків Вам необхідно просто 
сплатити відповідну суму.

Казино
Якщо Ви потрапили на поле «Казино», можете зіграти на гральному авто-

маті. Для цього Вам необхідно зробити будь-яку ставку в Казино й кинути 3 
рази кубик , по 1 разу  за кожен «стовпчик» грального автомату, а потім 
пересунути фішку знизу доверху по стовпчику на стільки символів, скільки 
випало на кубику балів, у випадку співпадання комбінації, що випала, 
гравець отримує з Банку суму виграшу. Якщо гравець програв, ставка зали-
шається в Казино.

В’язниця
В цю установу Ви можете потрапити, якщо:
• Ви зупинитесь на полі «В’язниця»;
• Ви взяли картку «Шанс» або «Бюджет», на якій написано «Направляй-

тесь у В’язницю»;
• у Вас випала на кубиках однакова кількість балів на протязі 3-х ходів 

поспіль. При попаданні в цю установу, Ваш хід припиняється. При 
цьому Ви не можете отримати зарплатню 200 тис. гривень не залеж-
но від того, де Ви знаходилися на гральному полі.

Щоб вийти із поля «В’язниця», Вам необхідно:
• заплатити штраф 50 тис. гривень й продовжити гру, коли до Вас дійде 

черга;
• купити картку «Безкоштовно звільнитися із В’язниці» у одного з 

гравців;
• використати цю картку, якщо вона у Вас вже є;
• залишатися тут, пропускаючи 3 своїх ходи.
Але кожен раз, коли до Вас дійде черга кидати кубики, й якщо на обох 

кубиках в один з таких ходів у Вас випаде однакова кількість балів, Ви 
можете вийти із поля «В’язниця» й пройти таку кількість полів, яка випаде у 
Вас на кубиках. Після того, як Ви пропустили 3 ходи, знаходячись на полі 
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«В’язниця», Ви повинні вийти з неї та сплатити 50 тис. гривень, перед 
тим, ніж Ви пересунете Вашу фішку на таку кількість полів, яка випала у 
Вас на кубиках. Знаходячись на полі «В’язниця», Ви можете отримувати 
орендну платню з Вашої нерухомості, якщо вона не закладена.

Податкова адміністрація
В дану установу Ви можете потрапити внаслідок Вашого чергового 

ходу, але можете й пройти мимо цього поля. Незалежно від цього Вам  
доведеться сплатити додаткові податки за володіння нерухомістю — 50 
тис. гривень. Якщо ж Ви ще не володієте жодною ділянкою, податки Ви 
можете не сплачувати при проходженні цього поля. Якщо ж Ви потра-
пили у Податкову в наслідок свого чергового ходу. Вам доведеться, так 
само і при звільненні із В’язниці, сплатити ще й штраф — 50 тис. 
гривень. При цьому. Ви можете як і в випадку із В’язницею, вирішити 
звільнитися з Податкової адміністрації через кидання кубиків на протя-
зі 3-х ходів або сплатити штраф одразу й вийти з Податкової адміністра-
ції, і якщо в результаті одного з таких ходів у Вас випаде однакова кіль-
кість балів на обох кубиках, Ви зможете звільнитися з Податкової без 
сплати штрафу, а лише сплативши 50 тис. грн. податків на майно, якщо 
воно у Вас вже є.

Будинки
Якщо Ви володієте всіма ділянками одного кольору Ви можете купу-

вати будинки, щоб їх будувати на ділянках. Це збільшить орендну 
платню, яку Вам будуть платити гравці, які будуть зупинятися на Ваших 
ділянках. Вартість будинку вказана на відповідному документі права 
володіння. Забудовувати ділянки можна рівномірно, тобто Ви не 
можете побудувати другий будинок на одній ділянці до тих пір, доки Ви 
не побудуєте по одному будинку на всіх ділянках одного кольору. Далі 
не можна будувати третій будинок, доки не буде як мінімум по 2 будин-
ки на кожній ділянці й так далі. Однак не можна будувати будинок, якщо 
хоча б одна з ділянок однієї кольорової гами закладена.

Готелі
Якщо Ви вже побудували по 4 будинки на кожній ділянці, Ви можете купу-

вати по Готелю для кожної ділянки. Вони придбаються таким же чином як і 
будинки, але кожен Готель вартий 4-х будинків, які повертаються в Банк. 
Якщо в Банку залишилася обмежена кількість будинків, Банк виставляє 
будівлю на аукціон і продає тому гравцеві, який готовий заплатити за нього 
найбільшу ціну. При цьому за початкову ціну він бере ту, яка вказана в доку-
менті на право володіння.

Нестача будівель
Якщо в Банку не залишилося Будинків, Вам доведеться зачекати, доки 

хто-небудь з гравців не поверне йому свої Будинки. Також, якщо Ви продає-
те Готелі, Вам не можна їх замінити Будинками, якщо в Банку немає зайвих 
Будинків. Якщо в Банку залишилася обмежена кількість Будинків й Готелів, а 
2 чи більше гравців бажають купити будівель більше, ніж є у Банка, Банкір 
виставляє будівлі на аукціон для продажу тому з гравців, хто запропонує за 
них найбільшу ціну, при цьому за початкову ціну береться та ціна, яка вказа-
на в документі на право володіння.

Право володіння
Ви можете продавати ділянки, нерухомість будь-якому гравцю, за домов-

леністю з ним. Однак, для цього необхідно продати всі будівлі, які побудова-
ні на цій ділянці. При цьому також, як і при купівлі, продавати будівлі можна 
рівномірно, по одному з кожної ділянки. Будинки та підприємства прода-
ються не гравцям, а Банку, причому за ціною в 2 рази меншої за ту, що вказа-
на в документі на право володіння. При продажу підприємства, Банк випла-
чує Вам половину вартості підприємства плюс половину вартості 4-х будин-
ків, які були віддані в Банк при купівлі підприємства, Всі підприємства однієї 
кольорової гами повинні продаватися одночасно. Однак, якщо Вам потрібні 
гроші, Ви можете знову замінити підприємства будинками. Для цього Вам 
необхідно продати підприємство Банку й отримати в обмін 4 будинки плюс 
половину вартості самого підприємства. Закладену нерухомість також 
можна продавати, однак, не Банку, а іншим гравцям.

Право закладання
Ви маєте право закладати всю нерухомість банку (у випадку, коли Вам 

знадобляться гроші коли їх буде не вистачати). Однак для того, щоб 
закласти ділянку спочатку необхідно продати Банку будівлі зі своєї 
ділянки. Для того, щоб закласти нерухомість Банку, Вам необхідно буде 
заплатити цю суму плюс 10% зверху. Закладена нерухомість все одно 
залишається у Вашій власності й не може бути викуплена іншими грав-
цями, якщо тільки Ви не дасте згоду гравцю, який забажає купити цю 
нерухомість, заплативши Банку відповідну плату плюс 10%. Однак в 
цьому випадку, прикінцевому знятті закладання необхідно буде допла-
тити 10% в Банк. За закладену нерухомість не можна отримати оренду. 
При цьому можна брати за інші ділянки тієї ж кольорової групи. Коли 
жодна ділянка не закладена, власник знову може купувати будинки за 
повною вартістю.

Об'ява про банкрутство
Якщо Ваш борг становить більше, ніж можна отримати по Ваших акти-

вах — Ви банкрут та покидаєте гру. Якщо Ви винні Банку, Банк отримує 
всі Ваші гроші й документи на право власності. Вся Ваша нерухомість 
продається іншим гравцям з аукціону. Якщо у Вас при цьому є картки 
«Безкоштовно звільнитися із В’язниці», Ви їх кладете донизу відповідної 
гірки. Якщо Ви винні іншому гравцеві , Ваша нерухомість продається 
Банку за половинною вартістю, а Ваш кредитор отримує всі гроші, доку-
менти на право власності й картки безкоштовного визволення, якщо 
вони у Вас є. Якщо у Вас є будь-яка закладена нерухомість вона також 
продається кредитору, але він при цьому повинен одразу заплатити 
Банку 10% по ній, а потім вирішувати викуповувати її чи ні.

Примітка. Якщо Ви повинні заплатити суму орендної плати, яка 
більше тієї, що у Вас є, Ви можете заплатити Вашому кредитору части-
ну грошима, а частину незабудованими ділянками, які у Вас є. В цьому 
випадку кредитор може погодитися прийняти нерухомість по ціні, вище 
тієї, що вказана в документі права власності, намагаючись отримати 

ділянку для будівництва, щоб мати перевагу перед гравцями. Гравці не 
мають права давати гроші один одному в борг.

Гроші можуть бути надані лише Банком і лише під заставу нерухомості.

Закінчення гри
Останній гравець, що залишився у грі стає переможцем. Або ж якщо 

гра завершена раніше, то переможцем вважається той, в кого є найбіль-
ша сума грошей й активів на момент завершення гри.



Игрокам предоставляется возможность стать монополистом любой 
отрасли, заработать максимально возможный капитал или, по крайней 
мере, остаться единственным игроком, который не стал банкротом. Пере-
мещаясь по игровому полю, каждый игрок может покупать недвижимость, 
участвовать в аукционе на ее приобретение, строить дома, предприятия 
на приобретенных участках, брать кредиты в банке под залог имеющегося 
имущества. Кроме того, игроки могут брать арендную плату с других участ-
ников игры, останавливающихся на их участках. При этом игрокам придет-
ся платить налоги, штрафы, административные взыскания, иногда оказы-
ваться в тюрьме и освобождаться из нее за определенную плату. Но есть 
также шанс получить отличный выигрыш или потерять кругленькую 
сумму, поиграв в казино.

Количество игроков: от 2-х до 8-ми участников.

Комплектация игры:
Игровое поле — 1 штука;
Игральные фишки — 8 штук;
Игральные кубики — 2 штуки;
Специальные игровые деньги — 1 комплект;
Отели из пластмассы — 12 штук;
Дома из пластмассы — 32 штуки;
Карточки на право собственности — 28 штук;
Карточки «Бюджет» — 16 штук;
Карточки «Шанс» — 16 штук;
Упаковочная коробка — 1 штука.

Правила игры
Подготовка к игре.
Отделите карточки «Шанс», перетасовав, положите их стопочкой на 

соответствующее деление на игровом поле (выделенное пунктиром). 
Отделите карточки «Бюджета» и, перетасовав их, положите аналогичным 
образом на соответствующее выделенное пунктиром деление на игровом 
поле. Все карточки «Шанс» и «Бюджет» должны лежать обратной стороной 
вверх. Каждый игрок выбирает себе игральную фишку и ставит ее на поле 
«ВПЕРЕД». Один из игроков выбирается Банкиром. Банкир может либо 
ограничиваться этой ролью, либо, как и все остальные принимать участие 
в игре. Банкир выдает всем игрокам по 1,5 млн. гривен в следующих купю-
рах:

1 тыс. гривен — 5 купюр;
5 тыс. гривен —1 купюра;
10 тыс. гривен — 2 купюры;
20 тыс. гривен — 1 купюра;
50 тыс. гривен — 1 купюра;
100 тыс. гривен — 4 купюры;
500 тыс. гривен — 2 купюры.

Кроме того, Банкир кладет в кассу Джекпот (на поле, выделенное 
пунктиром) 200 тыс. гривен.

Примечание. Каждая купюра обозначает тысячи. Например, купюру в 
500 следует считать как 500 тыс. гривен. 

В собственности Банка находятся все Дома, Предприятия, карточки 
права собственности до тех пор, пока они не будут приобретены игроками 
в ходе игры. В обязанности Банкира входит выдавать игрокам зарплаты, 
премии, давать ссуду под залог недвижимости, а так же собирать все 
налоги, штрафы, возвращение ссуд и процентов по ним. При проведении 
аукциона по продаже любой недвижимости Банкир выступает также 

аукционистом. Банк не может быть банкротом, поэтому по требова-
нию игроков может выдавать столько денег, сколько им может потре-
боваться даже в виде долговых обязательств написанных на обычной 
бумаге. Для того чтобы начать игру, необходимо разыграть право 
первого хода. Для этого все игроки бросают кубик, начинает игру тот, 
у кого на кубике выпадет большее число очков.

Ход игры
Итак, бросайте кубики и начинайте двигаться с поля «ВПЕРЕД» по 

часовой стрелке. Поле, на котором Вы остановитесь, укажет, что Вам 
надо делать. В ходе игры Вы можете оказаться на полях, которые 
предложат Вам:

• приобретать участки для строительства или другую недвижи-
мость;

• платить арендную плату, если Вы окажетесь на чужом (уже 
выкупленном кем-то из игроков) участке;

• платить налоги;
• вытаскивать карточки «Бюджет» или «Шанс» и следовать их 

инструкции;
• побывать в «Тюрьме»;
• сыграть в «Казино»;
• получить зарплату в размере 200 тыс. гривен.

Если Вы бросили кубики, и у Вас выпало одинаковое число очков на 
обоих кубиках, у Вас есть возможность еще одного внеочередного 
хода. Однако, если подобное повторится 3 раза подряд, Вам придется 
отправиться на поле «Тюрьма». При прохождении полного круга (когда 
Вы проходите через поле «ВПЕРЕД» или останавливаетесь на нем) Банк 
выплачивает Вам зарплату 200 тыс. гривен. Кроме того, у Вас есть шанс 
получить эту сумму дважды за один ход, если, например Вы оказались 
на поле «Бюджет» или «Шанс» сразу после поля «ВПЕРЕД» и вытащили 
карточку, на которой написано «Переходите на поле «ВПЕРЕД».

Приобретение недвижимости
При остановке на Участке, на который ни у кого из игроков еще нет права 

владения, Вы можете первым купить его. Для этого Вам просто необходимо 
внести сумму за этот Участок Банку. (Стоимостная цена Участка указана на 
поле этого Участка и на Карточке владения данным Участком). В обмен 
Банкир выдает Вам карточку владения данным Участком. Если же Вы не 
хотите или не можете его приобрести, Участок выставляется на аукцион. 
Участок в результате должен быть продан тому из игроков, кто сможет 
заплатить за него наибольшую цену, начиная с любой цены, которую готов 
заплатить один из играющих. Независимо от того, что Вы отказались от 
покупки данного Участка сразу. Вы тоже можете принять участие в аукцио-
не. Владение Участками, а в дальнейшем и построенными домами и пред-
приятиями на них дает Вам возможность взимать арендную плату с любых 
арендаторов, которые остановились в ходе игры на Вашей собственности. 
Цена, которую будут должны уплатить Вам арендаторы, указана на каждой 
карточке владения данным участком, и она различна в зависимости от того, 
какой это Участок и сколько Домов на нем построено. Очень выгодно 
владеть Участками одной цветовой гаммы, т. е. владеть монополией. Если 
Вы владеете Участками всей цветовой группы, Вам можно строить дома, а 
далее и Предприятия на любом из них. Если Вы остановитесь на чужом 
Участке, который был раньше приобретен одним из игроков, Вам придется 
заплатить аренду. Сумма, подлежащая уплате, указана в карточке владения 
данным участком и может меняться в зависимости от количества зданий, 
построенных на нем. Причем, если Вы остановились на чужом участке 
игрока, владеющего всей цветовой гаммой участков, как и тот, на котором 
Вы остановились, Вам придется уплатить двойную арендную плату, указан-
ную в карточке владения участком. Однако, если данный участок владель-
цем заложен в банк, он не может взымать с Вас арендную плату. Или же если 
построенная на данном участке недвижимость заложена, то владелец 
участка может потребовать с Вас аренду только по арендной цене участка, 
а дополнительная арендная плата за заложенную построенную на нем 
недвижимость не взымается.

Предприятия телефонной связи и метрополитен
Если Вы остановитесь на одном из этих предприятий. Вы можете купить 

его, если оно никому еще не принадлежит, заплатив за него банку сумму, 
указанную на поле этого предприятия. Если же данное предприятие уже 
принадлежит кому-либо из игроков, он может от Вас потребовать аренд-
ную плату в соответствии с количеством очков, которое выпало у Вас на 
кубиках. Если Вы попали на эти поля в результате указаний на взятой Вами 
карточке «Шанс» или «Бюджет», Вы должны бросить кубики, чтобы опре-
делить сколько Вам придется платить. Если другой игрок владеет только 
одним из этих предприятий, то Вам необходимо заплатить сумму в соот-
ветствии с выпавшим количеством очков на кубиках в четырехкратном 
размере. Если же игрок владеет обоими предприятиями, то Вам придется 
заплатить сумму в 10-кратном размере. Если Вы не желаете приобрести 
это предприятие, то оно немедленно должно быть выставлено на аукцион 
и продано тому игроку, который заплатит за него наивысшую цену. Вы 
также можете принять участие в аукционе.

Остановка на центральной (транспортной) отрасли
К центральной отрасли относятся два железнодорожных предприятия, 

морской порт и аэропорт. Если Вы остановитесь на таком поле, у Вас будет 
возможность купить это Предприятие. В противном случае Банк выставля-
ет его на аукцион; даже хотя Вы отказались от его покупки по первоначаль-
ной цене. Вы тоже можете принять участие в аукционе. Если у Предпри-
ятия уже есть хозяин, когда Вы окажетесь на нем. Вам нужно будет запла-
тить сумму, указанную в Документе на право собственности. Сумма, подле-
жащая уплате, зависит от количества других Предприятий центральной 
отрасли, принадлежащих игроку-владельцу предприятия, на котором Вы 
остановились и указана также в Документе права собственности.

Карточки «Бюджет» и «Шанс»
Если Вы остановились на таком поле. Вам нужно взять указанную 

карточку и выполнить указанную там инструкцию. В зависимости от 
карточки Вам придется:

• передвинуть Вашу фишку;
• заплатить деньги, например налоги;
• получить деньги;
• отправиться на поле «Тюрьма», налоговую или освободиться оттуда;
• выполнить какую-либо из торговых операций.

После того, как Вы выполнили указание, положите карточку обратно 
вниз соответствующей стопки. Если Вам выпала карточка «Бесплатно осво-
бодиться из Тюрьмы», можете ее оставить себе до тех пор, пока она Вам не 
понадобиться или же Вы можете продать ее другому игроку по согласо-
ванной с ним цене. Если Вам выпала карточка «Передвинуть фишку» и Вы 
пройдете через поле «ВПЕРЕД», можете получить у банка 200 тыс. гривен. 
Если же Вам выпадет карточка «Отправляйтесь в тюрьму» и Вы пройдете 
через поле «ВПЕРЕД», то 200 тыс. гривен Вам не полагается. Остановив-
шись на поле налогов, Вам придется просто уплатить сумму, указанную на 
данном поле.

Казино
Если Вы попали на поле «КАЗИНО», Вам предстоит сыграть на игровом 

автомате. Для этого Вам необходимо сделать любую ставку в Казино и 
бросить 3 раза кубик, по одному разу за каждый «столбик» игрового авто-
мата, а затем передвинуть фишку снизу вверх по «столбику» на столько 
символов, сколько очков выпало на кубике. В случае совпадения выпав-
шей на игровом автомате выигрышной комбинации, игрок получает из 
Банка сумму выигрыша. Если игрок проиграл, ставка остается в Казино.

Тюрьма
В данное заведение Вы можете попасть, если:
• Вы остановитесь на этом поле;
• Вы взяли карточку «Шанс» или «Бюджет», на которой написано 

«Отправляйтесь в Тюрьму»;
• у Вас выпало на кубиках одинаковое число очков в течение 3-х 

ходов подряд.

При попадании на поле «Тюрьма»,  Ваш ход приостанавливается.
При этом Вы не можете получить зарплату 200 тыс. гривен 
независимо от того, где Вы находились на игровом поле. 
Чтобы выйти из поля «Тюрьма», Вам необходимо на выбор:

• заплатить штраф в размере 50 тыс. гривен и продолжить игру, 
когда до Вас дойдет очередь;

• использовать карточку «Бесплатно освободиться из Тюрьмы», 
если она у Вас имеется;

• купить карточку «Бесплатно освободиться из Тюрьмы» у дру-
гого игрока, по согласованной цене и использовать ее для 
того, чтобы выйти из поля «Тюрьма»;

• оставаться на поле «Тюрьма», пропуская три своих очередных 
хода, но каждый раз, когда до Вас доходит очередь, бросать 
кубики, и если на обоих кубиках в один из таких ходов у Вас 
выпадет одинаковое число очков на каждом кубике. В этом 
случае, Вы можете бесплатно выйти из поля «Тюрьма» и 
пройти такое количество полей, которое выпадет на кубиках.

После того, как Вы пропустили 3 хода, находясь на поле  «Тюрьма», 
Вы должны выйти из нее и уплатить 50 тыс. гривен, прежде, чем Вы 
сможете передвинуть Вашу фишку на такое число полей, которое 
выпало на кубиках. Находясь на поле «Тюрьма», Вы можете получать 
аренду с Вашей недвижимости, если она не заложена.

Налоговая администрация
Вы можете проходить это поле мимо, либо же попасть сюда в 

результате очередного хода. Но независимо от того, проходите ли 
Вы это поле мимо или остановились на нем, Вам придется заплатить 
налог со всей своей недвижимости — дополнительные 50 тыс. 
гривен. Если же Вы еще не владеете какой-либо недвижимостью, 
дополнительный налог Вами не уплачивается. Вы так же можете 
сразу освободиться из Налоговой администрации, выбросив оди-
наковое число очков на Ваших кубиках, во время очередного хода.

Дома
Если у Вас есть все участки одного цвета, Вы можете покупать 

дома, чтобы их строить на участках. Это увеличит арендную плату, 
которую Вам будут платить игроки, останавливающиеся на Ваших 
участках. Стоимость дома показана на соответствующем документе 
на право собственности. Застраивать участки нужно равномерно, 
т.е. Вы не можете построить второй дом на одном участке до тех 
пор, пока Вы не построите по одному дому на всех участках одного 
цвета. Далее, нельзя строить третий дом, пока не будет как мини-
мум по два дома на каждом участке и так далее. Однако нельзя 
строить дом, если хотя бы один из участков данной цветовой гаммы 
заложен.

Отели
Если Вы уже построили по 4 дома на каждом участке, Вы можете 

купить по Отелю для каждого Участка. Они приобретаются так же, 
как и дома, но каждый Отель стоит 4-х домов, которые возвращают-
ся в банк. Если в банке осталось ограниченное число домов. Банк 
выставляет здание на аукцион и продает тому игроку, который 
готов за него заплатить наибольшую цену. При этом за начальную 
цену он берет ту, которая указана в документе на право собствен-
ности.

Нехватка зданий
Если в Банке не осталось Домов, Вам придется подождать пока 

кто-либо, из других игроков не вернет ему свои Дома. Точно так же, 
если Вы продаете Отели, Вы не можете заменить их Домами, если в 
Банке нет лишних Домов. Если в Банке осталось ограниченное 
число Домов или Отелей, и два или более игроков хотят купить 
больше зданий, чем есть у Банка, Банкир выставляет здания на 
аукцион для продажи тому из игроков, кто предложит за них наи-
большую цену, при этом за начальную цену он берет ту, которая 
указана на соответствующем «Документе на право собственности» .

Право собственности
Вы можете продавать участки, недвижимость любому игроку, заключив 

с ним частную сделку. Однако, для этого необходимо продать все здания, 
стоящие на данном участке. При этом так же, как и при покупке, продавать 
здания можно равномерно по одному с каждого участка. Дома и Пред-
приятия продаются не игрокам, а Банку, причем по цене в два раза 
меньше той, что указана в документе права собственности. При продаже 
Предприятия Банк платит Вам половину их стоимости плюс половину 
стоимости 4-х домов, которые были отданы в Банк при покупке Предпри-
ятия. Все предприятия одной цветовой группы должны продаваться 
одновременно.

Однако если Вам нужны деньги, Вы можете снова заменить Предпри-
ятия Домами. Для этого Вам нужно продать Предприятие Банку и полу-
чить взамен четыре дома плюс половину стоимости самого Предприятия. 
Заложенную недвижимость также можно продать, но не Банку, а другим 
игрокам.

Право залога
Вы имеете право закладывать свою недвижимость Банку (в случае 

когда Вам будут особенно необходимы средства, когда их не будет 
хватать). Однако для того, чтобы заложить участок, сначала нужно про-
дать здания Банку со своего участка. Для того, чтобы заложить недвижи-
мость, переверните документ на право собственности на нее «лицом» 
вниз и получите в Банке сумму залога, указанную на обратной стороне 
карточки. Если Вы потом захотите погасить Ваш долг перед Банком, Вам 
нужно будет заплатить эту сумму плюс 10% сверху. Заложенная недвижи-
мость все равно остается Вашей собственностью и не может быть выку-
плена другими игроками, если только Вы не согласовали данный вопрос с 
игроком, желающим купить эту недвижимость, внеся в Банк соответству-
ющую плату плюс 10%. Однако в этом случае при окончательном снятии 
залога необходимо будет доплатить дополнительно 10% в Банк. За зало-
женную недвижимость нельзя брать арендную плату. Но при этом можно 
брать за другие участки той же цветовой группы. Когда ни один из участ-

ков не заложен, владелец может вновь покупать дома по полной цене.

Объявление о банкротстве
Если Вы задолжали денег больше, чем можете получить по Вашим акти-

вам, Вы объявляетесь банкротом и выбываете из игры. Если Вы должны 
Банку, Банк получает все Ваши деньги и документы на право собственно-
сти, и вся Ваша недвижимость продается другим игрокам с аукциона. Если 
у Вас при этом есть карточки «Бесплатно освободиться из Тюрьмы», Вы их 
откладываете вниз соответствующей стопки. Если Вы должны другому 
игроку, Ваша недвижимость продается Банку по половинной стоимости, а 
Ваш кредитор получает все деньги, документы на право собственности и 
карточки бесплатного освобождения, если они у Вас есть. Если у Вас есть 
какая-либо заложенная недвижимость, она также передается игроку-кре-
дитору, но он при этом должен немедленно уплатить Банку 10% за нее, а 
потом решать — выкупать ее или нет.

Примечание. Если Вы должны заплатить сумму арендной платы 
больше той, чем у Вас есть, Вы можете заплатить Вашему кредитору 
часть деньгами, а часть — не застроенным участком, который у Вас 
имеется. В этом случае кредитор может согласиться принять недвижи-
мость по цене, выше той, что указана в документе на право собственно-
сти, стремясь получить участок для строительства, чтобы иметь 
преимущество над другими игроками. Игроки не имеют права давать 
деньги друг другу в долг. Деньги могут быть даны только Банком и только 
под залог недвижимости.

Окончание игры
Последний оставшийся в игре участник становится победителем. Либо 

же, если игра окончена раньше (по согласованию сторон), то победителем 
становится игрок, который имеет наибольшую сумму денег и активов на 
момент окончания игры.

Гравцям надається можливість стати монополістом будь-якої 
галузі, заробити максимально можливий капітал, зрештою, залиши-
тися єдиним гравцем, який не став банкротом. Переміщуючись по 
гральному полю, кожен гравець може купувати нерухомість, брати 
участь в аукціоні на її придбання, будувати будинки, підприємства на 
придбаних ділянках, брати кредити в банку під заставу майна. Крім 
того, гравці можуть брати орендну платню з інших учасників гри, які 
зупиняються на їх ділянках. При цьому гравцям необхідно буде 
сплачувати податки, штрафи, адміністративні стягнення, іноді бувати 
у в’язниці й звільнятися з неї за окрему платню. Але є також шанс 
отримати добрий виграш або втратити кругленьку суму, погравши в 
казино.

Кількість учасників: від 2-х до 8-ми гравців.

Комплектація гри:
• Гральне поле — 1 штука
• Гральні фішки — 8 штук
• Гральні кубики — 2 штуки
• Спеціальні гральні гроші — 1 комплект
• Готелі з пластмаси — 12 штук
• Будинки з пластмаси — 32 штуки
• Картки на право власності — 28 штук
• Картки «Бюджет» — 16 штук
• Картки «Шанс» — 16 штук

Правила гри
Відокремте картки «Шанс» і, перетасувавши їх, покладіть гіркою на 

відповідне місце на гральному полі (відокремлене пунктиром). 
Відокремте картки «Бюджет», перетасувавши їх, покладіть аналогіч-
ним способом на відокремлене пунктиром відповідне місце на граль-
ному полі. Всі картки «Шанс» та «Бюджет» повинні лежати зворотною 

стороною доверху. Кожен гравець обирає собі гральну фішку та 
ставить її на полі "ВПЕРЕД". Один з учасників обирається Банкіром. 
Банкір може чи обмежитися цією роллю, чи, як і інші учасники, брати 
участь у грі. Банкір видає всім гравцям по 1,5 млн. гривень в наступних 
купюрах:

• 1 тис. гривень — 5 купюр;
• 5 тис. гривень -1 купюра;
• 10 тис. гривень — 2 купюри;
• 20 тис. гривень -1 купюра;
• 50 тис. гривень -1 купюра;
• 100 тис. гривень — 4 купюри;
• 500тис. гривень — 2 купюри.

Крім того, Банкір кладе в касу Джекпот (на поле, відокремлене пунк-
тиром) 200 тис. гривень.

Примітка. Кожна купюра означає тисячі. Наприклад, купюру в 500 
грн. слід вважати як 500 тисяч гривень.

У власності Банка знаходяться всі Будинки, Підприємства та картки 
права власності до тих пір, доки вони не будуть придбані гравцями в 
процесі гри.

До обов'язків Банкіра входить видавати гравцям зарплатню, премії, 
давати позику під заставу нерухомості, а також збирати всі податки, 
штрафи, повернення суд та відсотків по них. При проведенні аукціону 
з продажу будь-якої нерухомості Банкір виступає також аукціоністом. 
Банк не може бути банкротом, тому за потребою учасників гри може 
видавати стільки грошей, скільки вони можуть вимагати навіть у 
вигляді боргових зобов'язань, написаних на звичайному папері. Для 
того щоб розпочати гру, необхідно розіграти право першого ходу. Для 
цього всі гравці кидають кубик. Починає  гру той, у кого на кубику 
випадає більша кількість балів.

Хід гри
Отже, кидайте кубик й починайте рухатися з поля «Вперед» за годинни-

ковою стрілкою. Поле, на якому Ви зупинилися вкаже, що Вам необхідно 
робити. В процесі гри Ви можете опинитися на полях, які запропонують 
Вам:

• придбати ділянки для будівництва або іншу нерухомість;
• платити орендну платню, якщо Ви опинилися на чужій ділянці (вже 

викупленій кимось із гравців);
• платити податки;
• брати картки «Бюджет» або «Шанс» й слідкувати їх інструкції;
• побувати у «В’язниці»;
• зіграти в «Казино»;
• отримати зарплатню в розмірі 200 тис. гривень.

Якщо Ви кинули кубики і у Вас вийшла однакова кількість балів на обох 
кубиках, у Вас є можливість ще одного позачергового ходу. Однак, якщо 
подібне повториться 3 рази підряд, Вам прийдеться відправитися на поле 
«В’язниця». При проходженні повного кола (коли проходите крізь поле 
"Вперед" або зупиняєтесь на ньому), Банк виплачує Вам зарплатню 200 тис. 
гривень. Крім того, у Вас є шанс отримати цю суму двічі за один хід, коли, 
наприклад, Ви зупинилися на полі «Бюджет» або «Шанс» одразу після поля 
«Вперед» й витягнули картку, на якій написано «Перейдіть на поле 
«Вперед».

Придбання нерухомості
При зупинці на ділянці, на якій ні в кого з гравців ще немає права воло-

діння, Ви можете першим придбати його. Для цього Вам необхідно внести 
визначену суму за цю ділянку до Банку. В обмін Банкір видає Вам картку 
володіння наданої ділянки. Якщо ж Ви не бажаєте або не можете її придба-
ти, ділянка виставляється на аукціон. Ділянка в результаті повинна бути 
продана тому з гравців, хто зможе заплатити за неї найбільшу ціну, почина-
ючи з будь-якої ціни, яку готовий заплатити один з гравців. 

Не залежно від того, що Ви відмовились від купівлі даної ділянки одразу, 

Ви також можете брати участь в аукціоні. Володіння ділянками, а в подаль-
шому й побудованими будинками і підприємствами на них, дає можливість 
брати орендну платню з будь-яких орендаторів, які зупинилися в процесі 
гри на Вашій власності. Ціна, яку повинні будуть заплатити Вам орендатори 
вказана на кожній картці володіння даною ділянкою й вона різниться в 
залежності від того, яка це ділянка і скільки будівель на ній збудовано. Дуже 
вигідно володіти ділянками однієї кольорової гами, тобто володіти моно-
полією. Якщо Ви володієте ділянками всієї кольорової гами, Вам можна 
будувати будинки, а потім й підприємства на будь-якому з них. Якщо Ви 
зупинилися на чужій ділянці тобто на тій, яка раніше вже була придбана 
одним з гравців, Вам прийдеться заплатити орендну плату. Сума, яку необ-
хідно буде заплатити вказана на картці володіння ділянкою та може зміню-
ватися в залежності від кількості будівель, збудованих на ній. Причому, 
якщо Ви зупинитесь на чужій ділянці гравця, який володіє всією кольоро-
вою гамою ділянок, як і той, на якому Ви зупинилися, Вам прийдеться 
заплатити подвійну орендну платню, ніж та, яка вказана в картці володіння 
ділянкою. Однак, якщо дана ділянка володарем закладена Банку, він не 
може отримувати з Вас орендну платню. Або ж якщо збудована на даній 
ділянці нерухомість закладена, то власник ділянки може брати з Вас оренд-
ну плату тільки по орендній вартості ділянки, а додаткова орендна плата за 
закладену збудовану на ньому нерухомість не береться.

Підприємства телефонного зв'язку та метрополітен
Якщо Ви зупинилися на одному з таких підприємств. Ви можете купити 

його, якщо воно нікому не належить, заплативши за нього суму вказану на 
полі цього підприємства. Якщо ж дане підприємство вже належить 
будь-кому з гравців, він може від Вас вимагати орендну платню у відповід-
ності з кількістю балів, які випали у Вас на кубиках. Якщо Ви потрапили на ці 
ділянки в результаті розпорядження картки «Шанс» або «Бюджет» яку Ви 
взяли, Ви повинні кинути кубики, щоб визначити скільки Вам прийдеться 
платити. Якщо інший гравець володіє лише одним з цих підприємств, то 
Вам необхідно заплатити суму у відповідності з кількістю, яка випала у Вас 
на кубиках у 4-х кратному розмірі. Якщо ж гравець володіє обома підпри-

ємствами, Вам прийдеться заплатити суму в 10-ти кратному розмірі. Якщо 
Ви не бажаєте придбати це підприємство, то воно одразу повинно бути 
виставлене на аукціон та продано тому гравцеві, який заплатить за нього 
найвищу ціну. Ви також можете взяти участь в аукціоні.

Зупинка на центральній (транспортній) галузі
До центральної галузі відносяться 2 залізничних підприємства, мор-

ський порт та аеропорт. Якщо Ви зупинитеся на такому полі, у Вас буде мож-
ливість купити це підприємство. В іншому випадку Банк виставляє його на 
аукціон. Навіть якщо Ви відмовилися від його купівлі за первісною ціною, 
Ви також можете взяти участь в аукціоні. Якщо у підприємства вже є влас-
ник, то коли Ви зупинитеся на ньому, Вам потрібно заплатити суму, яка 
вказана в Документі права власності. Ця сума залежить від кількості інших 
підприємств центральної галузі, які належать гравцеві-володарю підпри-
ємства, на якому Ви зупинилися та також вказана в документі права влас-
ності.

Картки «Бюджет» та «Шанс»
Якщо Ви зупинилися на такому полі, Вам потрібно взяти вказану картку й 

виконати вказану там інструкцію. В залежності від картки Вам доведеться:
• пересувати Вашу фішку;
• заплатити гроші, наприклад податки;
• отримати гроші;
• виконати будь-яку торгівельну операцію;
• опинитися на полі «В’язниця» , чи звільнитися звідти.

Після того, як Ви виконали вказівку, покладіть картку вниз відповідної 
гірки. Якщо Вам випала картка «Безкоштовно звільнитися із В’язниці», 
можете залишити її у себе до тих пір, доки вона Вам не знадобиться або Ви 
можете продати її іншому гравцеві по визначеній з ним ціні. Якщо Вам 
випала картка «Пересунути фішку» й Ви пройдете крізь поле «Вперед», 
можете отримати у Банку 200 тис. гривень. Якщо ж Вам випаде картка «Від-
правляйтеся у В’язницю» і Ви пройдете крізь поле «Вперед», то 200 тис. Вам 

не виплачується. Зупинившись на полі податків Вам необхідно просто 
сплатити відповідну суму.

Казино
Якщо Ви потрапили на поле «Казино», можете зіграти на гральному авто-

маті. Для цього Вам необхідно зробити будь-яку ставку в Казино й кинути 3 
рази кубик , по 1 разу  за кожен «стовпчик» грального автомату, а потім 
пересунути фішку знизу доверху по стовпчику на стільки символів, скільки 
випало на кубику балів, у випадку співпадання комбінації, що випала, 
гравець отримує з Банку суму виграшу. Якщо гравець програв, ставка зали-
шається в Казино.

В’язниця
В цю установу Ви можете потрапити, якщо:
• Ви зупинитесь на полі «В’язниця»;
• Ви взяли картку «Шанс» або «Бюджет», на якій написано «Направляй-

тесь у В’язницю»;
• у Вас випала на кубиках однакова кількість балів на протязі 3-х ходів 

поспіль. При попаданні в цю установу, Ваш хід припиняється. При 
цьому Ви не можете отримати зарплатню 200 тис. гривень не залеж-
но від того, де Ви знаходилися на гральному полі.

Щоб вийти із поля «В’язниця», Вам необхідно:
• заплатити штраф 50 тис. гривень й продовжити гру, коли до Вас дійде 

черга;
• купити картку «Безкоштовно звільнитися із В’язниці» у одного з 

гравців;
• використати цю картку, якщо вона у Вас вже є;
• залишатися тут, пропускаючи 3 своїх ходи.
Але кожен раз, коли до Вас дійде черга кидати кубики, й якщо на обох 

кубиках в один з таких ходів у Вас випаде однакова кількість балів, Ви 
можете вийти із поля «В’язниця» й пройти таку кількість полів, яка випаде у 
Вас на кубиках. Після того, як Ви пропустили 3 ходи, знаходячись на полі 
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«В’язниця», Ви повинні вийти з неї та сплатити 50 тис. гривень, перед 
тим, ніж Ви пересунете Вашу фішку на таку кількість полів, яка випала у 
Вас на кубиках. Знаходячись на полі «В’язниця», Ви можете отримувати 
орендну платню з Вашої нерухомості, якщо вона не закладена.

Податкова адміністрація
В дану установу Ви можете потрапити внаслідок Вашого чергового 

ходу, але можете й пройти мимо цього поля. Незалежно від цього Вам  
доведеться сплатити додаткові податки за володіння нерухомістю — 50 
тис. гривень. Якщо ж Ви ще не володієте жодною ділянкою, податки Ви 
можете не сплачувати при проходженні цього поля. Якщо ж Ви потра-
пили у Податкову в наслідок свого чергового ходу. Вам доведеться, так 
само і при звільненні із В’язниці, сплатити ще й штраф — 50 тис. 
гривень. При цьому. Ви можете як і в випадку із В’язницею, вирішити 
звільнитися з Податкової адміністрації через кидання кубиків на протя-
зі 3-х ходів або сплатити штраф одразу й вийти з Податкової адміністра-
ції, і якщо в результаті одного з таких ходів у Вас випаде однакова кіль-
кість балів на обох кубиках, Ви зможете звільнитися з Податкової без 
сплати штрафу, а лише сплативши 50 тис. грн. податків на майно, якщо 
воно у Вас вже є.

Будинки
Якщо Ви володієте всіма ділянками одного кольору Ви можете купу-

вати будинки, щоб їх будувати на ділянках. Це збільшить орендну 
платню, яку Вам будуть платити гравці, які будуть зупинятися на Ваших 
ділянках. Вартість будинку вказана на відповідному документі права 
володіння. Забудовувати ділянки можна рівномірно, тобто Ви не 
можете побудувати другий будинок на одній ділянці до тих пір, доки Ви 
не побудуєте по одному будинку на всіх ділянках одного кольору. Далі 
не можна будувати третій будинок, доки не буде як мінімум по 2 будин-
ки на кожній ділянці й так далі. Однак не можна будувати будинок, якщо 
хоча б одна з ділянок однієї кольорової гами закладена.

Готелі
Якщо Ви вже побудували по 4 будинки на кожній ділянці, Ви можете купу-

вати по Готелю для кожної ділянки. Вони придбаються таким же чином як і 
будинки, але кожен Готель вартий 4-х будинків, які повертаються в Банк. 
Якщо в Банку залишилася обмежена кількість будинків, Банк виставляє 
будівлю на аукціон і продає тому гравцеві, який готовий заплатити за нього 
найбільшу ціну. При цьому за початкову ціну він бере ту, яка вказана в доку-
менті на право володіння.

Нестача будівель
Якщо в Банку не залишилося Будинків, Вам доведеться зачекати, доки 

хто-небудь з гравців не поверне йому свої Будинки. Також, якщо Ви продає-
те Готелі, Вам не можна їх замінити Будинками, якщо в Банку немає зайвих 
Будинків. Якщо в Банку залишилася обмежена кількість Будинків й Готелів, а 
2 чи більше гравців бажають купити будівель більше, ніж є у Банка, Банкір 
виставляє будівлі на аукціон для продажу тому з гравців, хто запропонує за 
них найбільшу ціну, при цьому за початкову ціну береться та ціна, яка вказа-
на в документі на право володіння.

Право володіння
Ви можете продавати ділянки, нерухомість будь-якому гравцю, за домов-

леністю з ним. Однак, для цього необхідно продати всі будівлі, які побудова-
ні на цій ділянці. При цьому також, як і при купівлі, продавати будівлі можна 
рівномірно, по одному з кожної ділянки. Будинки та підприємства прода-
ються не гравцям, а Банку, причому за ціною в 2 рази меншої за ту, що вказа-
на в документі на право володіння. При продажу підприємства, Банк випла-
чує Вам половину вартості підприємства плюс половину вартості 4-х будин-
ків, які були віддані в Банк при купівлі підприємства, Всі підприємства однієї 
кольорової гами повинні продаватися одночасно. Однак, якщо Вам потрібні 
гроші, Ви можете знову замінити підприємства будинками. Для цього Вам 
необхідно продати підприємство Банку й отримати в обмін 4 будинки плюс 
половину вартості самого підприємства. Закладену нерухомість також 
можна продавати, однак, не Банку, а іншим гравцям.

Право закладання
Ви маєте право закладати всю нерухомість банку (у випадку, коли Вам 

знадобляться гроші коли їх буде не вистачати). Однак для того, щоб 
закласти ділянку спочатку необхідно продати Банку будівлі зі своєї 
ділянки. Для того, щоб закласти нерухомість Банку, Вам необхідно буде 
заплатити цю суму плюс 10% зверху. Закладена нерухомість все одно 
залишається у Вашій власності й не може бути викуплена іншими грав-
цями, якщо тільки Ви не дасте згоду гравцю, який забажає купити цю 
нерухомість, заплативши Банку відповідну плату плюс 10%. Однак в 
цьому випадку, прикінцевому знятті закладання необхідно буде допла-
тити 10% в Банк. За закладену нерухомість не можна отримати оренду. 
При цьому можна брати за інші ділянки тієї ж кольорової групи. Коли 
жодна ділянка не закладена, власник знову може купувати будинки за 
повною вартістю.

Об'ява про банкрутство
Якщо Ваш борг становить більше, ніж можна отримати по Ваших акти-

вах — Ви банкрут та покидаєте гру. Якщо Ви винні Банку, Банк отримує 
всі Ваші гроші й документи на право власності. Вся Ваша нерухомість 
продається іншим гравцям з аукціону. Якщо у Вас при цьому є картки 
«Безкоштовно звільнитися із В’язниці», Ви їх кладете донизу відповідної 
гірки. Якщо Ви винні іншому гравцеві , Ваша нерухомість продається 
Банку за половинною вартістю, а Ваш кредитор отримує всі гроші, доку-
менти на право власності й картки безкоштовного визволення, якщо 
вони у Вас є. Якщо у Вас є будь-яка закладена нерухомість вона також 
продається кредитору, але він при цьому повинен одразу заплатити 
Банку 10% по ній, а потім вирішувати викуповувати її чи ні.

Примітка. Якщо Ви повинні заплатити суму орендної плати, яка 
більше тієї, що у Вас є, Ви можете заплатити Вашому кредитору части-
ну грошима, а частину незабудованими ділянками, які у Вас є. В цьому 
випадку кредитор може погодитися прийняти нерухомість по ціні, вище 
тієї, що вказана в документі права власності, намагаючись отримати 

ділянку для будівництва, щоб мати перевагу перед гравцями. Гравці не 
мають права давати гроші один одному в борг.

Гроші можуть бути надані лише Банком і лише під заставу нерухомості.

Закінчення гри
Останній гравець, що залишився у грі стає переможцем. Або ж якщо 

гра завершена раніше, то переможцем вважається той, в кого є найбіль-
ша сума грошей й активів на момент завершення гри.



Игрокам предоставляется возможность стать монополистом любой 
отрасли, заработать максимально возможный капитал или, по крайней 
мере, остаться единственным игроком, который не стал банкротом. Пере-
мещаясь по игровому полю, каждый игрок может покупать недвижимость, 
участвовать в аукционе на ее приобретение, строить дома, предприятия 
на приобретенных участках, брать кредиты в банке под залог имеющегося 
имущества. Кроме того, игроки могут брать арендную плату с других участ-
ников игры, останавливающихся на их участках. При этом игрокам придет-
ся платить налоги, штрафы, административные взыскания, иногда оказы-
ваться в тюрьме и освобождаться из нее за определенную плату. Но есть 
также шанс получить отличный выигрыш или потерять кругленькую 
сумму, поиграв в казино.

Количество игроков: от 2-х до 8-ми участников.

Комплектация игры:
Игровое поле — 1 штука;
Игральные фишки — 8 штук;
Игральные кубики — 2 штуки;
Специальные игровые деньги — 1 комплект;
Отели из пластмассы — 12 штук;
Дома из пластмассы — 32 штуки;
Карточки на право собственности — 28 штук;
Карточки «Бюджет» — 16 штук;
Карточки «Шанс» — 16 штук;
Упаковочная коробка — 1 штука.

Правила игры
Подготовка к игре.
Отделите карточки «Шанс», перетасовав, положите их стопочкой на 

соответствующее деление на игровом поле (выделенное пунктиром). 
Отделите карточки «Бюджета» и, перетасовав их, положите аналогичным 
образом на соответствующее выделенное пунктиром деление на игровом 
поле. Все карточки «Шанс» и «Бюджет» должны лежать обратной стороной 
вверх. Каждый игрок выбирает себе игральную фишку и ставит ее на поле 
«ВПЕРЕД». Один из игроков выбирается Банкиром. Банкир может либо 
ограничиваться этой ролью, либо, как и все остальные принимать участие 
в игре. Банкир выдает всем игрокам по 1,5 млн. гривен в следующих купю-
рах:

1 тыс. гривен — 5 купюр;
5 тыс. гривен —1 купюра;
10 тыс. гривен — 2 купюры;
20 тыс. гривен — 1 купюра;
50 тыс. гривен — 1 купюра;
100 тыс. гривен — 4 купюры;
500 тыс. гривен — 2 купюры.

Кроме того, Банкир кладет в кассу Джекпот (на поле, выделенное 
пунктиром) 200 тыс. гривен.

Примечание. Каждая купюра обозначает тысячи. Например, купюру в 
500 следует считать как 500 тыс. гривен. 

В собственности Банка находятся все Дома, Предприятия, карточки 
права собственности до тех пор, пока они не будут приобретены игроками 
в ходе игры. В обязанности Банкира входит выдавать игрокам зарплаты, 
премии, давать ссуду под залог недвижимости, а так же собирать все 
налоги, штрафы, возвращение ссуд и процентов по ним. При проведении 
аукциона по продаже любой недвижимости Банкир выступает также 

аукционистом. Банк не может быть банкротом, поэтому по требова-
нию игроков может выдавать столько денег, сколько им может потре-
боваться даже в виде долговых обязательств написанных на обычной 
бумаге. Для того чтобы начать игру, необходимо разыграть право 
первого хода. Для этого все игроки бросают кубик, начинает игру тот, 
у кого на кубике выпадет большее число очков.

Ход игры
Итак, бросайте кубики и начинайте двигаться с поля «ВПЕРЕД» по 

часовой стрелке. Поле, на котором Вы остановитесь, укажет, что Вам 
надо делать. В ходе игры Вы можете оказаться на полях, которые 
предложат Вам:

• приобретать участки для строительства или другую недвижи-
мость;

• платить арендную плату, если Вы окажетесь на чужом (уже 
выкупленном кем-то из игроков) участке;

• платить налоги;
• вытаскивать карточки «Бюджет» или «Шанс» и следовать их 

инструкции;
• побывать в «Тюрьме»;
• сыграть в «Казино»;
• получить зарплату в размере 200 тыс. гривен.

Если Вы бросили кубики, и у Вас выпало одинаковое число очков на 
обоих кубиках, у Вас есть возможность еще одного внеочередного 
хода. Однако, если подобное повторится 3 раза подряд, Вам придется 
отправиться на поле «Тюрьма». При прохождении полного круга (когда 
Вы проходите через поле «ВПЕРЕД» или останавливаетесь на нем) Банк 
выплачивает Вам зарплату 200 тыс. гривен. Кроме того, у Вас есть шанс 
получить эту сумму дважды за один ход, если, например Вы оказались 
на поле «Бюджет» или «Шанс» сразу после поля «ВПЕРЕД» и вытащили 
карточку, на которой написано «Переходите на поле «ВПЕРЕД».

Приобретение недвижимости
При остановке на Участке, на который ни у кого из игроков еще нет права 

владения, Вы можете первым купить его. Для этого Вам просто необходимо 
внести сумму за этот Участок Банку. (Стоимостная цена Участка указана на 
поле этого Участка и на Карточке владения данным Участком). В обмен 
Банкир выдает Вам карточку владения данным Участком. Если же Вы не 
хотите или не можете его приобрести, Участок выставляется на аукцион. 
Участок в результате должен быть продан тому из игроков, кто сможет 
заплатить за него наибольшую цену, начиная с любой цены, которую готов 
заплатить один из играющих. Независимо от того, что Вы отказались от 
покупки данного Участка сразу. Вы тоже можете принять участие в аукцио-
не. Владение Участками, а в дальнейшем и построенными домами и пред-
приятиями на них дает Вам возможность взимать арендную плату с любых 
арендаторов, которые остановились в ходе игры на Вашей собственности. 
Цена, которую будут должны уплатить Вам арендаторы, указана на каждой 
карточке владения данным участком, и она различна в зависимости от того, 
какой это Участок и сколько Домов на нем построено. Очень выгодно 
владеть Участками одной цветовой гаммы, т. е. владеть монополией. Если 
Вы владеете Участками всей цветовой группы, Вам можно строить дома, а 
далее и Предприятия на любом из них. Если Вы остановитесь на чужом 
Участке, который был раньше приобретен одним из игроков, Вам придется 
заплатить аренду. Сумма, подлежащая уплате, указана в карточке владения 
данным участком и может меняться в зависимости от количества зданий, 
построенных на нем. Причем, если Вы остановились на чужом участке 
игрока, владеющего всей цветовой гаммой участков, как и тот, на котором 
Вы остановились, Вам придется уплатить двойную арендную плату, указан-
ную в карточке владения участком. Однако, если данный участок владель-
цем заложен в банк, он не может взымать с Вас арендную плату. Или же если 
построенная на данном участке недвижимость заложена, то владелец 
участка может потребовать с Вас аренду только по арендной цене участка, 
а дополнительная арендная плата за заложенную построенную на нем 
недвижимость не взымается.

Предприятия телефонной связи и метрополитен
Если Вы остановитесь на одном из этих предприятий. Вы можете купить 

его, если оно никому еще не принадлежит, заплатив за него банку сумму, 
указанную на поле этого предприятия. Если же данное предприятие уже 
принадлежит кому-либо из игроков, он может от Вас потребовать аренд-
ную плату в соответствии с количеством очков, которое выпало у Вас на 
кубиках. Если Вы попали на эти поля в результате указаний на взятой Вами 
карточке «Шанс» или «Бюджет», Вы должны бросить кубики, чтобы опре-
делить сколько Вам придется платить. Если другой игрок владеет только 
одним из этих предприятий, то Вам необходимо заплатить сумму в соот-
ветствии с выпавшим количеством очков на кубиках в четырехкратном 
размере. Если же игрок владеет обоими предприятиями, то Вам придется 
заплатить сумму в 10-кратном размере. Если Вы не желаете приобрести 
это предприятие, то оно немедленно должно быть выставлено на аукцион 
и продано тому игроку, который заплатит за него наивысшую цену. Вы 
также можете принять участие в аукционе.

Остановка на центральной (транспортной) отрасли
К центральной отрасли относятся два железнодорожных предприятия, 

морской порт и аэропорт. Если Вы остановитесь на таком поле, у Вас будет 
возможность купить это Предприятие. В противном случае Банк выставля-
ет его на аукцион; даже хотя Вы отказались от его покупки по первоначаль-
ной цене. Вы тоже можете принять участие в аукционе. Если у Предпри-
ятия уже есть хозяин, когда Вы окажетесь на нем. Вам нужно будет запла-
тить сумму, указанную в Документе на право собственности. Сумма, подле-
жащая уплате, зависит от количества других Предприятий центральной 
отрасли, принадлежащих игроку-владельцу предприятия, на котором Вы 
остановились и указана также в Документе права собственности.

Карточки «Бюджет» и «Шанс»
Если Вы остановились на таком поле. Вам нужно взять указанную 

карточку и выполнить указанную там инструкцию. В зависимости от 
карточки Вам придется:

• передвинуть Вашу фишку;
• заплатить деньги, например налоги;
• получить деньги;
• отправиться на поле «Тюрьма», налоговую или освободиться оттуда;
• выполнить какую-либо из торговых операций.

После того, как Вы выполнили указание, положите карточку обратно 
вниз соответствующей стопки. Если Вам выпала карточка «Бесплатно осво-
бодиться из Тюрьмы», можете ее оставить себе до тех пор, пока она Вам не 
понадобиться или же Вы можете продать ее другому игроку по согласо-
ванной с ним цене. Если Вам выпала карточка «Передвинуть фишку» и Вы 
пройдете через поле «ВПЕРЕД», можете получить у банка 200 тыс. гривен. 
Если же Вам выпадет карточка «Отправляйтесь в тюрьму» и Вы пройдете 
через поле «ВПЕРЕД», то 200 тыс. гривен Вам не полагается. Остановив-
шись на поле налогов, Вам придется просто уплатить сумму, указанную на 
данном поле.

Казино
Если Вы попали на поле «КАЗИНО», Вам предстоит сыграть на игровом 

автомате. Для этого Вам необходимо сделать любую ставку в Казино и 
бросить 3 раза кубик, по одному разу за каждый «столбик» игрового авто-
мата, а затем передвинуть фишку снизу вверх по «столбику» на столько 
символов, сколько очков выпало на кубике. В случае совпадения выпав-
шей на игровом автомате выигрышной комбинации, игрок получает из 
Банка сумму выигрыша. Если игрок проиграл, ставка остается в Казино.

Тюрьма
В данное заведение Вы можете попасть, если:
• Вы остановитесь на этом поле;
• Вы взяли карточку «Шанс» или «Бюджет», на которой написано 

«Отправляйтесь в Тюрьму»;
• у Вас выпало на кубиках одинаковое число очков в течение 3-х 

ходов подряд.

При попадании на поле «Тюрьма»,  Ваш ход приостанавливается.
При этом Вы не можете получить зарплату 200 тыс. гривен 
независимо от того, где Вы находились на игровом поле. 
Чтобы выйти из поля «Тюрьма», Вам необходимо на выбор:

• заплатить штраф в размере 50 тыс. гривен и продолжить игру, 
когда до Вас дойдет очередь;

• использовать карточку «Бесплатно освободиться из Тюрьмы», 
если она у Вас имеется;

• купить карточку «Бесплатно освободиться из Тюрьмы» у дру-
гого игрока, по согласованной цене и использовать ее для 
того, чтобы выйти из поля «Тюрьма»;

• оставаться на поле «Тюрьма», пропуская три своих очередных 
хода, но каждый раз, когда до Вас доходит очередь, бросать 
кубики, и если на обоих кубиках в один из таких ходов у Вас 
выпадет одинаковое число очков на каждом кубике. В этом 
случае, Вы можете бесплатно выйти из поля «Тюрьма» и 
пройти такое количество полей, которое выпадет на кубиках.

После того, как Вы пропустили 3 хода, находясь на поле  «Тюрьма», 
Вы должны выйти из нее и уплатить 50 тыс. гривен, прежде, чем Вы 
сможете передвинуть Вашу фишку на такое число полей, которое 
выпало на кубиках. Находясь на поле «Тюрьма», Вы можете получать 
аренду с Вашей недвижимости, если она не заложена.

Налоговая администрация
Вы можете проходить это поле мимо, либо же попасть сюда в 

результате очередного хода. Но независимо от того, проходите ли 
Вы это поле мимо или остановились на нем, Вам придется заплатить 
налог со всей своей недвижимости — дополнительные 50 тыс. 
гривен. Если же Вы еще не владеете какой-либо недвижимостью, 
дополнительный налог Вами не уплачивается. Вы так же можете 
сразу освободиться из Налоговой администрации, выбросив оди-
наковое число очков на Ваших кубиках, во время очередного хода.

Дома
Если у Вас есть все участки одного цвета, Вы можете покупать 

дома, чтобы их строить на участках. Это увеличит арендную плату, 
которую Вам будут платить игроки, останавливающиеся на Ваших 
участках. Стоимость дома показана на соответствующем документе 
на право собственности. Застраивать участки нужно равномерно, 
т.е. Вы не можете построить второй дом на одном участке до тех 
пор, пока Вы не построите по одному дому на всех участках одного 
цвета. Далее, нельзя строить третий дом, пока не будет как мини-
мум по два дома на каждом участке и так далее. Однако нельзя 
строить дом, если хотя бы один из участков данной цветовой гаммы 
заложен.

Отели
Если Вы уже построили по 4 дома на каждом участке, Вы можете 

купить по Отелю для каждого Участка. Они приобретаются так же, 
как и дома, но каждый Отель стоит 4-х домов, которые возвращают-
ся в банк. Если в банке осталось ограниченное число домов. Банк 
выставляет здание на аукцион и продает тому игроку, который 
готов за него заплатить наибольшую цену. При этом за начальную 
цену он берет ту, которая указана в документе на право собствен-
ности.

Нехватка зданий
Если в Банке не осталось Домов, Вам придется подождать пока 

кто-либо, из других игроков не вернет ему свои Дома. Точно так же, 
если Вы продаете Отели, Вы не можете заменить их Домами, если в 
Банке нет лишних Домов. Если в Банке осталось ограниченное 
число Домов или Отелей, и два или более игроков хотят купить 
больше зданий, чем есть у Банка, Банкир выставляет здания на 
аукцион для продажи тому из игроков, кто предложит за них наи-
большую цену, при этом за начальную цену он берет ту, которая 
указана на соответствующем «Документе на право собственности» .

Право собственности
Вы можете продавать участки, недвижимость любому игроку, заключив 

с ним частную сделку. Однако, для этого необходимо продать все здания, 
стоящие на данном участке. При этом так же, как и при покупке, продавать 
здания можно равномерно по одному с каждого участка. Дома и Пред-
приятия продаются не игрокам, а Банку, причем по цене в два раза 
меньше той, что указана в документе права собственности. При продаже 
Предприятия Банк платит Вам половину их стоимости плюс половину 
стоимости 4-х домов, которые были отданы в Банк при покупке Предпри-
ятия. Все предприятия одной цветовой группы должны продаваться 
одновременно.

Однако если Вам нужны деньги, Вы можете снова заменить Предпри-
ятия Домами. Для этого Вам нужно продать Предприятие Банку и полу-
чить взамен четыре дома плюс половину стоимости самого Предприятия. 
Заложенную недвижимость также можно продать, но не Банку, а другим 
игрокам.

Право залога
Вы имеете право закладывать свою недвижимость Банку (в случае 

когда Вам будут особенно необходимы средства, когда их не будет 
хватать). Однако для того, чтобы заложить участок, сначала нужно про-
дать здания Банку со своего участка. Для того, чтобы заложить недвижи-
мость, переверните документ на право собственности на нее «лицом» 
вниз и получите в Банке сумму залога, указанную на обратной стороне 
карточки. Если Вы потом захотите погасить Ваш долг перед Банком, Вам 
нужно будет заплатить эту сумму плюс 10% сверху. Заложенная недвижи-
мость все равно остается Вашей собственностью и не может быть выку-
плена другими игроками, если только Вы не согласовали данный вопрос с 
игроком, желающим купить эту недвижимость, внеся в Банк соответству-
ющую плату плюс 10%. Однако в этом случае при окончательном снятии 
залога необходимо будет доплатить дополнительно 10% в Банк. За зало-
женную недвижимость нельзя брать арендную плату. Но при этом можно 
брать за другие участки той же цветовой группы. Когда ни один из участ-

ков не заложен, владелец может вновь покупать дома по полной цене.

Объявление о банкротстве
Если Вы задолжали денег больше, чем можете получить по Вашим акти-

вам, Вы объявляетесь банкротом и выбываете из игры. Если Вы должны 
Банку, Банк получает все Ваши деньги и документы на право собственно-
сти, и вся Ваша недвижимость продается другим игрокам с аукциона. Если 
у Вас при этом есть карточки «Бесплатно освободиться из Тюрьмы», Вы их 
откладываете вниз соответствующей стопки. Если Вы должны другому 
игроку, Ваша недвижимость продается Банку по половинной стоимости, а 
Ваш кредитор получает все деньги, документы на право собственности и 
карточки бесплатного освобождения, если они у Вас есть. Если у Вас есть 
какая-либо заложенная недвижимость, она также передается игроку-кре-
дитору, но он при этом должен немедленно уплатить Банку 10% за нее, а 
потом решать — выкупать ее или нет.

Примечание. Если Вы должны заплатить сумму арендной платы 
больше той, чем у Вас есть, Вы можете заплатить Вашему кредитору 
часть деньгами, а часть — не застроенным участком, который у Вас 
имеется. В этом случае кредитор может согласиться принять недвижи-
мость по цене, выше той, что указана в документе на право собственно-
сти, стремясь получить участок для строительства, чтобы иметь 
преимущество над другими игроками. Игроки не имеют права давать 
деньги друг другу в долг. Деньги могут быть даны только Банком и только 
под залог недвижимости.

Окончание игры
Последний оставшийся в игре участник становится победителем. Либо 

же, если игра окончена раньше (по согласованию сторон), то победителем 
становится игрок, который имеет наибольшую сумму денег и активов на 
момент окончания игры.

Гравцям надається можливість стати монополістом будь-якої 
галузі, заробити максимально можливий капітал, зрештою, залиши-
тися єдиним гравцем, який не став банкротом. Переміщуючись по 
гральному полю, кожен гравець може купувати нерухомість, брати 
участь в аукціоні на її придбання, будувати будинки, підприємства на 
придбаних ділянках, брати кредити в банку під заставу майна. Крім 
того, гравці можуть брати орендну платню з інших учасників гри, які 
зупиняються на їх ділянках. При цьому гравцям необхідно буде 
сплачувати податки, штрафи, адміністративні стягнення, іноді бувати 
у в’язниці й звільнятися з неї за окрему платню. Але є також шанс 
отримати добрий виграш або втратити кругленьку суму, погравши в 
казино.

Кількість учасників: від 2-х до 8-ми гравців.

Комплектація гри:
• Гральне поле — 1 штука
• Гральні фішки — 8 штук
• Гральні кубики — 2 штуки
• Спеціальні гральні гроші — 1 комплект
• Готелі з пластмаси — 12 штук
• Будинки з пластмаси — 32 штуки
• Картки на право власності — 28 штук
• Картки «Бюджет» — 16 штук
• Картки «Шанс» — 16 штук

Правила гри
Відокремте картки «Шанс» і, перетасувавши їх, покладіть гіркою на 

відповідне місце на гральному полі (відокремлене пунктиром). 
Відокремте картки «Бюджет», перетасувавши їх, покладіть аналогіч-
ним способом на відокремлене пунктиром відповідне місце на граль-
ному полі. Всі картки «Шанс» та «Бюджет» повинні лежати зворотною 

стороною доверху. Кожен гравець обирає собі гральну фішку та 
ставить її на полі "ВПЕРЕД". Один з учасників обирається Банкіром. 
Банкір може чи обмежитися цією роллю, чи, як і інші учасники, брати 
участь у грі. Банкір видає всім гравцям по 1,5 млн. гривень в наступних 
купюрах:

• 1 тис. гривень — 5 купюр;
• 5 тис. гривень -1 купюра;
• 10 тис. гривень — 2 купюри;
• 20 тис. гривень -1 купюра;
• 50 тис. гривень -1 купюра;
• 100 тис. гривень — 4 купюри;
• 500тис. гривень — 2 купюри.

Крім того, Банкір кладе в касу Джекпот (на поле, відокремлене пунк-
тиром) 200 тис. гривень.

Примітка. Кожна купюра означає тисячі. Наприклад, купюру в 500 
грн. слід вважати як 500 тисяч гривень.

У власності Банка знаходяться всі Будинки, Підприємства та картки 
права власності до тих пір, доки вони не будуть придбані гравцями в 
процесі гри.

До обов'язків Банкіра входить видавати гравцям зарплатню, премії, 
давати позику під заставу нерухомості, а також збирати всі податки, 
штрафи, повернення суд та відсотків по них. При проведенні аукціону 
з продажу будь-якої нерухомості Банкір виступає також аукціоністом. 
Банк не може бути банкротом, тому за потребою учасників гри може 
видавати стільки грошей, скільки вони можуть вимагати навіть у 
вигляді боргових зобов'язань, написаних на звичайному папері. Для 
того щоб розпочати гру, необхідно розіграти право першого ходу. Для 
цього всі гравці кидають кубик. Починає  гру той, у кого на кубику 
випадає більша кількість балів.

Хід гри
Отже, кидайте кубик й починайте рухатися з поля «Вперед» за годинни-

ковою стрілкою. Поле, на якому Ви зупинилися вкаже, що Вам необхідно 
робити. В процесі гри Ви можете опинитися на полях, які запропонують 
Вам:

• придбати ділянки для будівництва або іншу нерухомість;
• платити орендну платню, якщо Ви опинилися на чужій ділянці (вже 

викупленій кимось із гравців);
• платити податки;
• брати картки «Бюджет» або «Шанс» й слідкувати їх інструкції;
• побувати у «В’язниці»;
• зіграти в «Казино»;
• отримати зарплатню в розмірі 200 тис. гривень.

Якщо Ви кинули кубики і у Вас вийшла однакова кількість балів на обох 
кубиках, у Вас є можливість ще одного позачергового ходу. Однак, якщо 
подібне повториться 3 рази підряд, Вам прийдеться відправитися на поле 
«В’язниця». При проходженні повного кола (коли проходите крізь поле 
"Вперед" або зупиняєтесь на ньому), Банк виплачує Вам зарплатню 200 тис. 
гривень. Крім того, у Вас є шанс отримати цю суму двічі за один хід, коли, 
наприклад, Ви зупинилися на полі «Бюджет» або «Шанс» одразу після поля 
«Вперед» й витягнули картку, на якій написано «Перейдіть на поле 
«Вперед».

Придбання нерухомості
При зупинці на ділянці, на якій ні в кого з гравців ще немає права воло-

діння, Ви можете першим придбати його. Для цього Вам необхідно внести 
визначену суму за цю ділянку до Банку. В обмін Банкір видає Вам картку 
володіння наданої ділянки. Якщо ж Ви не бажаєте або не можете її придба-
ти, ділянка виставляється на аукціон. Ділянка в результаті повинна бути 
продана тому з гравців, хто зможе заплатити за неї найбільшу ціну, почина-
ючи з будь-якої ціни, яку готовий заплатити один з гравців. 

Не залежно від того, що Ви відмовились від купівлі даної ділянки одразу, 

Ви також можете брати участь в аукціоні. Володіння ділянками, а в подаль-
шому й побудованими будинками і підприємствами на них, дає можливість 
брати орендну платню з будь-яких орендаторів, які зупинилися в процесі 
гри на Вашій власності. Ціна, яку повинні будуть заплатити Вам орендатори 
вказана на кожній картці володіння даною ділянкою й вона різниться в 
залежності від того, яка це ділянка і скільки будівель на ній збудовано. Дуже 
вигідно володіти ділянками однієї кольорової гами, тобто володіти моно-
полією. Якщо Ви володієте ділянками всієї кольорової гами, Вам можна 
будувати будинки, а потім й підприємства на будь-якому з них. Якщо Ви 
зупинилися на чужій ділянці тобто на тій, яка раніше вже була придбана 
одним з гравців, Вам прийдеться заплатити орендну плату. Сума, яку необ-
хідно буде заплатити вказана на картці володіння ділянкою та може зміню-
ватися в залежності від кількості будівель, збудованих на ній. Причому, 
якщо Ви зупинитесь на чужій ділянці гравця, який володіє всією кольоро-
вою гамою ділянок, як і той, на якому Ви зупинилися, Вам прийдеться 
заплатити подвійну орендну платню, ніж та, яка вказана в картці володіння 
ділянкою. Однак, якщо дана ділянка володарем закладена Банку, він не 
може отримувати з Вас орендну платню. Або ж якщо збудована на даній 
ділянці нерухомість закладена, то власник ділянки може брати з Вас оренд-
ну плату тільки по орендній вартості ділянки, а додаткова орендна плата за 
закладену збудовану на ньому нерухомість не береться.

Підприємства телефонного зв'язку та метрополітен
Якщо Ви зупинилися на одному з таких підприємств. Ви можете купити 

його, якщо воно нікому не належить, заплативши за нього суму вказану на 
полі цього підприємства. Якщо ж дане підприємство вже належить 
будь-кому з гравців, він може від Вас вимагати орендну платню у відповід-
ності з кількістю балів, які випали у Вас на кубиках. Якщо Ви потрапили на ці 
ділянки в результаті розпорядження картки «Шанс» або «Бюджет» яку Ви 
взяли, Ви повинні кинути кубики, щоб визначити скільки Вам прийдеться 
платити. Якщо інший гравець володіє лише одним з цих підприємств, то 
Вам необхідно заплатити суму у відповідності з кількістю, яка випала у Вас 
на кубиках у 4-х кратному розмірі. Якщо ж гравець володіє обома підпри-

ємствами, Вам прийдеться заплатити суму в 10-ти кратному розмірі. Якщо 
Ви не бажаєте придбати це підприємство, то воно одразу повинно бути 
виставлене на аукціон та продано тому гравцеві, який заплатить за нього 
найвищу ціну. Ви також можете взяти участь в аукціоні.

Зупинка на центральній (транспортній) галузі
До центральної галузі відносяться 2 залізничних підприємства, мор-

ський порт та аеропорт. Якщо Ви зупинитеся на такому полі, у Вас буде мож-
ливість купити це підприємство. В іншому випадку Банк виставляє його на 
аукціон. Навіть якщо Ви відмовилися від його купівлі за первісною ціною, 
Ви також можете взяти участь в аукціоні. Якщо у підприємства вже є влас-
ник, то коли Ви зупинитеся на ньому, Вам потрібно заплатити суму, яка 
вказана в Документі права власності. Ця сума залежить від кількості інших 
підприємств центральної галузі, які належать гравцеві-володарю підпри-
ємства, на якому Ви зупинилися та також вказана в документі права влас-
ності.

Картки «Бюджет» та «Шанс»
Якщо Ви зупинилися на такому полі, Вам потрібно взяти вказану картку й 

виконати вказану там інструкцію. В залежності від картки Вам доведеться:
• пересувати Вашу фішку;
• заплатити гроші, наприклад податки;
• отримати гроші;
• виконати будь-яку торгівельну операцію;
• опинитися на полі «В’язниця» , чи звільнитися звідти.

Після того, як Ви виконали вказівку, покладіть картку вниз відповідної 
гірки. Якщо Вам випала картка «Безкоштовно звільнитися із В’язниці», 
можете залишити її у себе до тих пір, доки вона Вам не знадобиться або Ви 
можете продати її іншому гравцеві по визначеній з ним ціні. Якщо Вам 
випала картка «Пересунути фішку» й Ви пройдете крізь поле «Вперед», 
можете отримати у Банку 200 тис. гривень. Якщо ж Вам випаде картка «Від-
правляйтеся у В’язницю» і Ви пройдете крізь поле «Вперед», то 200 тис. Вам 

не виплачується. Зупинившись на полі податків Вам необхідно просто 
сплатити відповідну суму.

Казино
Якщо Ви потрапили на поле «Казино», можете зіграти на гральному авто-

маті. Для цього Вам необхідно зробити будь-яку ставку в Казино й кинути 3 
рази кубик , по 1 разу  за кожен «стовпчик» грального автомату, а потім 
пересунути фішку знизу доверху по стовпчику на стільки символів, скільки 
випало на кубику балів, у випадку співпадання комбінації, що випала, 
гравець отримує з Банку суму виграшу. Якщо гравець програв, ставка зали-
шається в Казино.

В’язниця
В цю установу Ви можете потрапити, якщо:
• Ви зупинитесь на полі «В’язниця»;
• Ви взяли картку «Шанс» або «Бюджет», на якій написано «Направляй-

тесь у В’язницю»;
• у Вас випала на кубиках однакова кількість балів на протязі 3-х ходів 

поспіль. При попаданні в цю установу, Ваш хід припиняється. При 
цьому Ви не можете отримати зарплатню 200 тис. гривень не залеж-
но від того, де Ви знаходилися на гральному полі.

Щоб вийти із поля «В’язниця», Вам необхідно:
• заплатити штраф 50 тис. гривень й продовжити гру, коли до Вас дійде 

черга;
• купити картку «Безкоштовно звільнитися із В’язниці» у одного з 

гравців;
• використати цю картку, якщо вона у Вас вже є;
• залишатися тут, пропускаючи 3 своїх ходи.
Але кожен раз, коли до Вас дійде черга кидати кубики, й якщо на обох 

кубиках в один з таких ходів у Вас випаде однакова кількість балів, Ви 
можете вийти із поля «В’язниця» й пройти таку кількість полів, яка випаде у 
Вас на кубиках. Після того, як Ви пропустили 3 ходи, знаходячись на полі 
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«В’язниця», Ви повинні вийти з неї та сплатити 50 тис. гривень, перед 
тим, ніж Ви пересунете Вашу фішку на таку кількість полів, яка випала у 
Вас на кубиках. Знаходячись на полі «В’язниця», Ви можете отримувати 
орендну платню з Вашої нерухомості, якщо вона не закладена.

Податкова адміністрація
В дану установу Ви можете потрапити внаслідок Вашого чергового 

ходу, але можете й пройти мимо цього поля. Незалежно від цього Вам  
доведеться сплатити додаткові податки за володіння нерухомістю — 50 
тис. гривень. Якщо ж Ви ще не володієте жодною ділянкою, податки Ви 
можете не сплачувати при проходженні цього поля. Якщо ж Ви потра-
пили у Податкову в наслідок свого чергового ходу. Вам доведеться, так 
само і при звільненні із В’язниці, сплатити ще й штраф — 50 тис. 
гривень. При цьому. Ви можете як і в випадку із В’язницею, вирішити 
звільнитися з Податкової адміністрації через кидання кубиків на протя-
зі 3-х ходів або сплатити штраф одразу й вийти з Податкової адміністра-
ції, і якщо в результаті одного з таких ходів у Вас випаде однакова кіль-
кість балів на обох кубиках, Ви зможете звільнитися з Податкової без 
сплати штрафу, а лише сплативши 50 тис. грн. податків на майно, якщо 
воно у Вас вже є.

Будинки
Якщо Ви володієте всіма ділянками одного кольору Ви можете купу-

вати будинки, щоб їх будувати на ділянках. Це збільшить орендну 
платню, яку Вам будуть платити гравці, які будуть зупинятися на Ваших 
ділянках. Вартість будинку вказана на відповідному документі права 
володіння. Забудовувати ділянки можна рівномірно, тобто Ви не 
можете побудувати другий будинок на одній ділянці до тих пір, доки Ви 
не побудуєте по одному будинку на всіх ділянках одного кольору. Далі 
не можна будувати третій будинок, доки не буде як мінімум по 2 будин-
ки на кожній ділянці й так далі. Однак не можна будувати будинок, якщо 
хоча б одна з ділянок однієї кольорової гами закладена.

Готелі
Якщо Ви вже побудували по 4 будинки на кожній ділянці, Ви можете купу-

вати по Готелю для кожної ділянки. Вони придбаються таким же чином як і 
будинки, але кожен Готель вартий 4-х будинків, які повертаються в Банк. 
Якщо в Банку залишилася обмежена кількість будинків, Банк виставляє 
будівлю на аукціон і продає тому гравцеві, який готовий заплатити за нього 
найбільшу ціну. При цьому за початкову ціну він бере ту, яка вказана в доку-
менті на право володіння.

Нестача будівель
Якщо в Банку не залишилося Будинків, Вам доведеться зачекати, доки 

хто-небудь з гравців не поверне йому свої Будинки. Також, якщо Ви продає-
те Готелі, Вам не можна їх замінити Будинками, якщо в Банку немає зайвих 
Будинків. Якщо в Банку залишилася обмежена кількість Будинків й Готелів, а 
2 чи більше гравців бажають купити будівель більше, ніж є у Банка, Банкір 
виставляє будівлі на аукціон для продажу тому з гравців, хто запропонує за 
них найбільшу ціну, при цьому за початкову ціну береться та ціна, яка вказа-
на в документі на право володіння.

Право володіння
Ви можете продавати ділянки, нерухомість будь-якому гравцю, за домов-

леністю з ним. Однак, для цього необхідно продати всі будівлі, які побудова-
ні на цій ділянці. При цьому також, як і при купівлі, продавати будівлі можна 
рівномірно, по одному з кожної ділянки. Будинки та підприємства прода-
ються не гравцям, а Банку, причому за ціною в 2 рази меншої за ту, що вказа-
на в документі на право володіння. При продажу підприємства, Банк випла-
чує Вам половину вартості підприємства плюс половину вартості 4-х будин-
ків, які були віддані в Банк при купівлі підприємства, Всі підприємства однієї 
кольорової гами повинні продаватися одночасно. Однак, якщо Вам потрібні 
гроші, Ви можете знову замінити підприємства будинками. Для цього Вам 
необхідно продати підприємство Банку й отримати в обмін 4 будинки плюс 
половину вартості самого підприємства. Закладену нерухомість також 
можна продавати, однак, не Банку, а іншим гравцям.

Право закладання
Ви маєте право закладати всю нерухомість банку (у випадку, коли Вам 

знадобляться гроші коли їх буде не вистачати). Однак для того, щоб 
закласти ділянку спочатку необхідно продати Банку будівлі зі своєї 
ділянки. Для того, щоб закласти нерухомість Банку, Вам необхідно буде 
заплатити цю суму плюс 10% зверху. Закладена нерухомість все одно 
залишається у Вашій власності й не може бути викуплена іншими грав-
цями, якщо тільки Ви не дасте згоду гравцю, який забажає купити цю 
нерухомість, заплативши Банку відповідну плату плюс 10%. Однак в 
цьому випадку, прикінцевому знятті закладання необхідно буде допла-
тити 10% в Банк. За закладену нерухомість не можна отримати оренду. 
При цьому можна брати за інші ділянки тієї ж кольорової групи. Коли 
жодна ділянка не закладена, власник знову може купувати будинки за 
повною вартістю.

Об'ява про банкрутство
Якщо Ваш борг становить більше, ніж можна отримати по Ваших акти-

вах — Ви банкрут та покидаєте гру. Якщо Ви винні Банку, Банк отримує 
всі Ваші гроші й документи на право власності. Вся Ваша нерухомість 
продається іншим гравцям з аукціону. Якщо у Вас при цьому є картки 
«Безкоштовно звільнитися із В’язниці», Ви їх кладете донизу відповідної 
гірки. Якщо Ви винні іншому гравцеві , Ваша нерухомість продається 
Банку за половинною вартістю, а Ваш кредитор отримує всі гроші, доку-
менти на право власності й картки безкоштовного визволення, якщо 
вони у Вас є. Якщо у Вас є будь-яка закладена нерухомість вона також 
продається кредитору, але він при цьому повинен одразу заплатити 
Банку 10% по ній, а потім вирішувати викуповувати її чи ні.

Примітка. Якщо Ви повинні заплатити суму орендної плати, яка 
більше тієї, що у Вас є, Ви можете заплатити Вашому кредитору части-
ну грошима, а частину незабудованими ділянками, які у Вас є. В цьому 
випадку кредитор може погодитися прийняти нерухомість по ціні, вище 
тієї, що вказана в документі права власності, намагаючись отримати 

ділянку для будівництва, щоб мати перевагу перед гравцями. Гравці не 
мають права давати гроші один одному в борг.

Гроші можуть бути надані лише Банком і лише під заставу нерухомості.

Закінчення гри
Останній гравець, що залишився у грі стає переможцем. Або ж якщо 

гра завершена раніше, то переможцем вважається той, в кого є найбіль-
ша сума грошей й активів на момент завершення гри.



Игрокам предоставляется возможность стать монополистом любой 
отрасли, заработать максимально возможный капитал или, по крайней 
мере, остаться единственным игроком, который не стал банкротом. Пере-
мещаясь по игровому полю, каждый игрок может покупать недвижимость, 
участвовать в аукционе на ее приобретение, строить дома, предприятия 
на приобретенных участках, брать кредиты в банке под залог имеющегося 
имущества. Кроме того, игроки могут брать арендную плату с других участ-
ников игры, останавливающихся на их участках. При этом игрокам придет-
ся платить налоги, штрафы, административные взыскания, иногда оказы-
ваться в тюрьме и освобождаться из нее за определенную плату. Но есть 
также шанс получить отличный выигрыш или потерять кругленькую 
сумму, поиграв в казино.

Количество игроков: от 2-х до 8-ми участников.

Комплектация игры:
Игровое поле — 1 штука;
Игральные фишки — 8 штук;
Игральные кубики — 2 штуки;
Специальные игровые деньги — 1 комплект;
Отели из пластмассы — 12 штук;
Дома из пластмассы — 32 штуки;
Карточки на право собственности — 28 штук;
Карточки «Бюджет» — 16 штук;
Карточки «Шанс» — 16 штук;
Упаковочная коробка — 1 штука.

Правила игры
Подготовка к игре.
Отделите карточки «Шанс», перетасовав, положите их стопочкой на 

соответствующее деление на игровом поле (выделенное пунктиром). 
Отделите карточки «Бюджета» и, перетасовав их, положите аналогичным 
образом на соответствующее выделенное пунктиром деление на игровом 
поле. Все карточки «Шанс» и «Бюджет» должны лежать обратной стороной 
вверх. Каждый игрок выбирает себе игральную фишку и ставит ее на поле 
«ВПЕРЕД». Один из игроков выбирается Банкиром. Банкир может либо 
ограничиваться этой ролью, либо, как и все остальные принимать участие 
в игре. Банкир выдает всем игрокам по 1,5 млн. гривен в следующих купю-
рах:

1 тыс. гривен — 5 купюр;
5 тыс. гривен —1 купюра;
10 тыс. гривен — 2 купюры;
20 тыс. гривен — 1 купюра;
50 тыс. гривен — 1 купюра;
100 тыс. гривен — 4 купюры;
500 тыс. гривен — 2 купюры.

Кроме того, Банкир кладет в кассу Джекпот (на поле, выделенное 
пунктиром) 200 тыс. гривен.

Примечание. Каждая купюра обозначает тысячи. Например, купюру в 
500 следует считать как 500 тыс. гривен. 

В собственности Банка находятся все Дома, Предприятия, карточки 
права собственности до тех пор, пока они не будут приобретены игроками 
в ходе игры. В обязанности Банкира входит выдавать игрокам зарплаты, 
премии, давать ссуду под залог недвижимости, а так же собирать все 
налоги, штрафы, возвращение ссуд и процентов по ним. При проведении 
аукциона по продаже любой недвижимости Банкир выступает также 

аукционистом. Банк не может быть банкротом, поэтому по требова-
нию игроков может выдавать столько денег, сколько им может потре-
боваться даже в виде долговых обязательств написанных на обычной 
бумаге. Для того чтобы начать игру, необходимо разыграть право 
первого хода. Для этого все игроки бросают кубик, начинает игру тот, 
у кого на кубике выпадет большее число очков.

Ход игры
Итак, бросайте кубики и начинайте двигаться с поля «ВПЕРЕД» по 

часовой стрелке. Поле, на котором Вы остановитесь, укажет, что Вам 
надо делать. В ходе игры Вы можете оказаться на полях, которые 
предложат Вам:

• приобретать участки для строительства или другую недвижи-
мость;

• платить арендную плату, если Вы окажетесь на чужом (уже 
выкупленном кем-то из игроков) участке;

• платить налоги;
• вытаскивать карточки «Бюджет» или «Шанс» и следовать их 

инструкции;
• побывать в «Тюрьме»;
• сыграть в «Казино»;
• получить зарплату в размере 200 тыс. гривен.

Если Вы бросили кубики, и у Вас выпало одинаковое число очков на 
обоих кубиках, у Вас есть возможность еще одного внеочередного 
хода. Однако, если подобное повторится 3 раза подряд, Вам придется 
отправиться на поле «Тюрьма». При прохождении полного круга (когда 
Вы проходите через поле «ВПЕРЕД» или останавливаетесь на нем) Банк 
выплачивает Вам зарплату 200 тыс. гривен. Кроме того, у Вас есть шанс 
получить эту сумму дважды за один ход, если, например Вы оказались 
на поле «Бюджет» или «Шанс» сразу после поля «ВПЕРЕД» и вытащили 
карточку, на которой написано «Переходите на поле «ВПЕРЕД».

Приобретение недвижимости
При остановке на Участке, на который ни у кого из игроков еще нет права 

владения, Вы можете первым купить его. Для этого Вам просто необходимо 
внести сумму за этот Участок Банку. (Стоимостная цена Участка указана на 
поле этого Участка и на Карточке владения данным Участком). В обмен 
Банкир выдает Вам карточку владения данным Участком. Если же Вы не 
хотите или не можете его приобрести, Участок выставляется на аукцион. 
Участок в результате должен быть продан тому из игроков, кто сможет 
заплатить за него наибольшую цену, начиная с любой цены, которую готов 
заплатить один из играющих. Независимо от того, что Вы отказались от 
покупки данного Участка сразу. Вы тоже можете принять участие в аукцио-
не. Владение Участками, а в дальнейшем и построенными домами и пред-
приятиями на них дает Вам возможность взимать арендную плату с любых 
арендаторов, которые остановились в ходе игры на Вашей собственности. 
Цена, которую будут должны уплатить Вам арендаторы, указана на каждой 
карточке владения данным участком, и она различна в зависимости от того, 
какой это Участок и сколько Домов на нем построено. Очень выгодно 
владеть Участками одной цветовой гаммы, т. е. владеть монополией. Если 
Вы владеете Участками всей цветовой группы, Вам можно строить дома, а 
далее и Предприятия на любом из них. Если Вы остановитесь на чужом 
Участке, который был раньше приобретен одним из игроков, Вам придется 
заплатить аренду. Сумма, подлежащая уплате, указана в карточке владения 
данным участком и может меняться в зависимости от количества зданий, 
построенных на нем. Причем, если Вы остановились на чужом участке 
игрока, владеющего всей цветовой гаммой участков, как и тот, на котором 
Вы остановились, Вам придется уплатить двойную арендную плату, указан-
ную в карточке владения участком. Однако, если данный участок владель-
цем заложен в банк, он не может взымать с Вас арендную плату. Или же если 
построенная на данном участке недвижимость заложена, то владелец 
участка может потребовать с Вас аренду только по арендной цене участка, 
а дополнительная арендная плата за заложенную построенную на нем 
недвижимость не взымается.

Предприятия телефонной связи и метрополитен
Если Вы остановитесь на одном из этих предприятий. Вы можете купить 

его, если оно никому еще не принадлежит, заплатив за него банку сумму, 
указанную на поле этого предприятия. Если же данное предприятие уже 
принадлежит кому-либо из игроков, он может от Вас потребовать аренд-
ную плату в соответствии с количеством очков, которое выпало у Вас на 
кубиках. Если Вы попали на эти поля в результате указаний на взятой Вами 
карточке «Шанс» или «Бюджет», Вы должны бросить кубики, чтобы опре-
делить сколько Вам придется платить. Если другой игрок владеет только 
одним из этих предприятий, то Вам необходимо заплатить сумму в соот-
ветствии с выпавшим количеством очков на кубиках в четырехкратном 
размере. Если же игрок владеет обоими предприятиями, то Вам придется 
заплатить сумму в 10-кратном размере. Если Вы не желаете приобрести 
это предприятие, то оно немедленно должно быть выставлено на аукцион 
и продано тому игроку, который заплатит за него наивысшую цену. Вы 
также можете принять участие в аукционе.

Остановка на центральной (транспортной) отрасли
К центральной отрасли относятся два железнодорожных предприятия, 

морской порт и аэропорт. Если Вы остановитесь на таком поле, у Вас будет 
возможность купить это Предприятие. В противном случае Банк выставля-
ет его на аукцион; даже хотя Вы отказались от его покупки по первоначаль-
ной цене. Вы тоже можете принять участие в аукционе. Если у Предпри-
ятия уже есть хозяин, когда Вы окажетесь на нем. Вам нужно будет запла-
тить сумму, указанную в Документе на право собственности. Сумма, подле-
жащая уплате, зависит от количества других Предприятий центральной 
отрасли, принадлежащих игроку-владельцу предприятия, на котором Вы 
остановились и указана также в Документе права собственности.

Карточки «Бюджет» и «Шанс»
Если Вы остановились на таком поле. Вам нужно взять указанную 

карточку и выполнить указанную там инструкцию. В зависимости от 
карточки Вам придется:

• передвинуть Вашу фишку;
• заплатить деньги, например налоги;
• получить деньги;
• отправиться на поле «Тюрьма», налоговую или освободиться оттуда;
• выполнить какую-либо из торговых операций.

После того, как Вы выполнили указание, положите карточку обратно 
вниз соответствующей стопки. Если Вам выпала карточка «Бесплатно осво-
бодиться из Тюрьмы», можете ее оставить себе до тех пор, пока она Вам не 
понадобиться или же Вы можете продать ее другому игроку по согласо-
ванной с ним цене. Если Вам выпала карточка «Передвинуть фишку» и Вы 
пройдете через поле «ВПЕРЕД», можете получить у банка 200 тыс. гривен. 
Если же Вам выпадет карточка «Отправляйтесь в тюрьму» и Вы пройдете 
через поле «ВПЕРЕД», то 200 тыс. гривен Вам не полагается. Остановив-
шись на поле налогов, Вам придется просто уплатить сумму, указанную на 
данном поле.

Казино
Если Вы попали на поле «КАЗИНО», Вам предстоит сыграть на игровом 

автомате. Для этого Вам необходимо сделать любую ставку в Казино и 
бросить 3 раза кубик, по одному разу за каждый «столбик» игрового авто-
мата, а затем передвинуть фишку снизу вверх по «столбику» на столько 
символов, сколько очков выпало на кубике. В случае совпадения выпав-
шей на игровом автомате выигрышной комбинации, игрок получает из 
Банка сумму выигрыша. Если игрок проиграл, ставка остается в Казино.

Тюрьма
В данное заведение Вы можете попасть, если:
• Вы остановитесь на этом поле;
• Вы взяли карточку «Шанс» или «Бюджет», на которой написано 

«Отправляйтесь в Тюрьму»;
• у Вас выпало на кубиках одинаковое число очков в течение 3-х 

ходов подряд.

При попадании на поле «Тюрьма»,  Ваш ход приостанавливается.
При этом Вы не можете получить зарплату 200 тыс. гривен 
независимо от того, где Вы находились на игровом поле. 
Чтобы выйти из поля «Тюрьма», Вам необходимо на выбор:

• заплатить штраф в размере 50 тыс. гривен и продолжить игру, 
когда до Вас дойдет очередь;

• использовать карточку «Бесплатно освободиться из Тюрьмы», 
если она у Вас имеется;

• купить карточку «Бесплатно освободиться из Тюрьмы» у дру-
гого игрока, по согласованной цене и использовать ее для 
того, чтобы выйти из поля «Тюрьма»;

• оставаться на поле «Тюрьма», пропуская три своих очередных 
хода, но каждый раз, когда до Вас доходит очередь, бросать 
кубики, и если на обоих кубиках в один из таких ходов у Вас 
выпадет одинаковое число очков на каждом кубике. В этом 
случае, Вы можете бесплатно выйти из поля «Тюрьма» и 
пройти такое количество полей, которое выпадет на кубиках.

После того, как Вы пропустили 3 хода, находясь на поле  «Тюрьма», 
Вы должны выйти из нее и уплатить 50 тыс. гривен, прежде, чем Вы 
сможете передвинуть Вашу фишку на такое число полей, которое 
выпало на кубиках. Находясь на поле «Тюрьма», Вы можете получать 
аренду с Вашей недвижимости, если она не заложена.

Налоговая администрация
Вы можете проходить это поле мимо, либо же попасть сюда в 

результате очередного хода. Но независимо от того, проходите ли 
Вы это поле мимо или остановились на нем, Вам придется заплатить 
налог со всей своей недвижимости — дополнительные 50 тыс. 
гривен. Если же Вы еще не владеете какой-либо недвижимостью, 
дополнительный налог Вами не уплачивается. Вы так же можете 
сразу освободиться из Налоговой администрации, выбросив оди-
наковое число очков на Ваших кубиках, во время очередного хода.

Дома
Если у Вас есть все участки одного цвета, Вы можете покупать 

дома, чтобы их строить на участках. Это увеличит арендную плату, 
которую Вам будут платить игроки, останавливающиеся на Ваших 
участках. Стоимость дома показана на соответствующем документе 
на право собственности. Застраивать участки нужно равномерно, 
т.е. Вы не можете построить второй дом на одном участке до тех 
пор, пока Вы не построите по одному дому на всех участках одного 
цвета. Далее, нельзя строить третий дом, пока не будет как мини-
мум по два дома на каждом участке и так далее. Однако нельзя 
строить дом, если хотя бы один из участков данной цветовой гаммы 
заложен.

Отели
Если Вы уже построили по 4 дома на каждом участке, Вы можете 

купить по Отелю для каждого Участка. Они приобретаются так же, 
как и дома, но каждый Отель стоит 4-х домов, которые возвращают-
ся в банк. Если в банке осталось ограниченное число домов. Банк 
выставляет здание на аукцион и продает тому игроку, который 
готов за него заплатить наибольшую цену. При этом за начальную 
цену он берет ту, которая указана в документе на право собствен-
ности.

Нехватка зданий
Если в Банке не осталось Домов, Вам придется подождать пока 

кто-либо, из других игроков не вернет ему свои Дома. Точно так же, 
если Вы продаете Отели, Вы не можете заменить их Домами, если в 
Банке нет лишних Домов. Если в Банке осталось ограниченное 
число Домов или Отелей, и два или более игроков хотят купить 
больше зданий, чем есть у Банка, Банкир выставляет здания на 
аукцион для продажи тому из игроков, кто предложит за них наи-
большую цену, при этом за начальную цену он берет ту, которая 
указана на соответствующем «Документе на право собственности» .

Право собственности
Вы можете продавать участки, недвижимость любому игроку, заключив 

с ним частную сделку. Однако, для этого необходимо продать все здания, 
стоящие на данном участке. При этом так же, как и при покупке, продавать 
здания можно равномерно по одному с каждого участка. Дома и Пред-
приятия продаются не игрокам, а Банку, причем по цене в два раза 
меньше той, что указана в документе права собственности. При продаже 
Предприятия Банк платит Вам половину их стоимости плюс половину 
стоимости 4-х домов, которые были отданы в Банк при покупке Предпри-
ятия. Все предприятия одной цветовой группы должны продаваться 
одновременно.

Однако если Вам нужны деньги, Вы можете снова заменить Предпри-
ятия Домами. Для этого Вам нужно продать Предприятие Банку и полу-
чить взамен четыре дома плюс половину стоимости самого Предприятия. 
Заложенную недвижимость также можно продать, но не Банку, а другим 
игрокам.

Право залога
Вы имеете право закладывать свою недвижимость Банку (в случае 

когда Вам будут особенно необходимы средства, когда их не будет 
хватать). Однако для того, чтобы заложить участок, сначала нужно про-
дать здания Банку со своего участка. Для того, чтобы заложить недвижи-
мость, переверните документ на право собственности на нее «лицом» 
вниз и получите в Банке сумму залога, указанную на обратной стороне 
карточки. Если Вы потом захотите погасить Ваш долг перед Банком, Вам 
нужно будет заплатить эту сумму плюс 10% сверху. Заложенная недвижи-
мость все равно остается Вашей собственностью и не может быть выку-
плена другими игроками, если только Вы не согласовали данный вопрос с 
игроком, желающим купить эту недвижимость, внеся в Банк соответству-
ющую плату плюс 10%. Однако в этом случае при окончательном снятии 
залога необходимо будет доплатить дополнительно 10% в Банк. За зало-
женную недвижимость нельзя брать арендную плату. Но при этом можно 
брать за другие участки той же цветовой группы. Когда ни один из участ-

ков не заложен, владелец может вновь покупать дома по полной цене.

Объявление о банкротстве
Если Вы задолжали денег больше, чем можете получить по Вашим акти-

вам, Вы объявляетесь банкротом и выбываете из игры. Если Вы должны 
Банку, Банк получает все Ваши деньги и документы на право собственно-
сти, и вся Ваша недвижимость продается другим игрокам с аукциона. Если 
у Вас при этом есть карточки «Бесплатно освободиться из Тюрьмы», Вы их 
откладываете вниз соответствующей стопки. Если Вы должны другому 
игроку, Ваша недвижимость продается Банку по половинной стоимости, а 
Ваш кредитор получает все деньги, документы на право собственности и 
карточки бесплатного освобождения, если они у Вас есть. Если у Вас есть 
какая-либо заложенная недвижимость, она также передается игроку-кре-
дитору, но он при этом должен немедленно уплатить Банку 10% за нее, а 
потом решать — выкупать ее или нет.

Примечание. Если Вы должны заплатить сумму арендной платы 
больше той, чем у Вас есть, Вы можете заплатить Вашему кредитору 
часть деньгами, а часть — не застроенным участком, который у Вас 
имеется. В этом случае кредитор может согласиться принять недвижи-
мость по цене, выше той, что указана в документе на право собственно-
сти, стремясь получить участок для строительства, чтобы иметь 
преимущество над другими игроками. Игроки не имеют права давать 
деньги друг другу в долг. Деньги могут быть даны только Банком и только 
под залог недвижимости.

Окончание игры
Последний оставшийся в игре участник становится победителем. Либо 

же, если игра окончена раньше (по согласованию сторон), то победителем 
становится игрок, который имеет наибольшую сумму денег и активов на 
момент окончания игры.

Гравцям надається можливість стати монополістом будь-якої 
галузі, заробити максимально можливий капітал, зрештою, залиши-
тися єдиним гравцем, який не став банкротом. Переміщуючись по 
гральному полю, кожен гравець може купувати нерухомість, брати 
участь в аукціоні на її придбання, будувати будинки, підприємства на 
придбаних ділянках, брати кредити в банку під заставу майна. Крім 
того, гравці можуть брати орендну платню з інших учасників гри, які 
зупиняються на їх ділянках. При цьому гравцям необхідно буде 
сплачувати податки, штрафи, адміністративні стягнення, іноді бувати 
у в’язниці й звільнятися з неї за окрему платню. Але є також шанс 
отримати добрий виграш або втратити кругленьку суму, погравши в 
казино.

Кількість учасників: від 2-х до 8-ми гравців.

Комплектація гри:
• Гральне поле — 1 штука
• Гральні фішки — 8 штук
• Гральні кубики — 2 штуки
• Спеціальні гральні гроші — 1 комплект
• Готелі з пластмаси — 12 штук
• Будинки з пластмаси — 32 штуки
• Картки на право власності — 28 штук
• Картки «Бюджет» — 16 штук
• Картки «Шанс» — 16 штук

Правила гри
Відокремте картки «Шанс» і, перетасувавши їх, покладіть гіркою на 

відповідне місце на гральному полі (відокремлене пунктиром). 
Відокремте картки «Бюджет», перетасувавши їх, покладіть аналогіч-
ним способом на відокремлене пунктиром відповідне місце на граль-
ному полі. Всі картки «Шанс» та «Бюджет» повинні лежати зворотною 

стороною доверху. Кожен гравець обирає собі гральну фішку та 
ставить її на полі "ВПЕРЕД". Один з учасників обирається Банкіром. 
Банкір може чи обмежитися цією роллю, чи, як і інші учасники, брати 
участь у грі. Банкір видає всім гравцям по 1,5 млн. гривень в наступних 
купюрах:

• 1 тис. гривень — 5 купюр;
• 5 тис. гривень -1 купюра;
• 10 тис. гривень — 2 купюри;
• 20 тис. гривень -1 купюра;
• 50 тис. гривень -1 купюра;
• 100 тис. гривень — 4 купюри;
• 500тис. гривень — 2 купюри.

Крім того, Банкір кладе в касу Джекпот (на поле, відокремлене пунк-
тиром) 200 тис. гривень.

Примітка. Кожна купюра означає тисячі. Наприклад, купюру в 500 
грн. слід вважати як 500 тисяч гривень.

У власності Банка знаходяться всі Будинки, Підприємства та картки 
права власності до тих пір, доки вони не будуть придбані гравцями в 
процесі гри.

До обов'язків Банкіра входить видавати гравцям зарплатню, премії, 
давати позику під заставу нерухомості, а також збирати всі податки, 
штрафи, повернення суд та відсотків по них. При проведенні аукціону 
з продажу будь-якої нерухомості Банкір виступає також аукціоністом. 
Банк не може бути банкротом, тому за потребою учасників гри може 
видавати стільки грошей, скільки вони можуть вимагати навіть у 
вигляді боргових зобов'язань, написаних на звичайному папері. Для 
того щоб розпочати гру, необхідно розіграти право першого ходу. Для 
цього всі гравці кидають кубик. Починає  гру той, у кого на кубику 
випадає більша кількість балів.

Хід гри
Отже, кидайте кубик й починайте рухатися з поля «Вперед» за годинни-

ковою стрілкою. Поле, на якому Ви зупинилися вкаже, що Вам необхідно 
робити. В процесі гри Ви можете опинитися на полях, які запропонують 
Вам:

• придбати ділянки для будівництва або іншу нерухомість;
• платити орендну платню, якщо Ви опинилися на чужій ділянці (вже 

викупленій кимось із гравців);
• платити податки;
• брати картки «Бюджет» або «Шанс» й слідкувати їх інструкції;
• побувати у «В’язниці»;
• зіграти в «Казино»;
• отримати зарплатню в розмірі 200 тис. гривень.

Якщо Ви кинули кубики і у Вас вийшла однакова кількість балів на обох 
кубиках, у Вас є можливість ще одного позачергового ходу. Однак, якщо 
подібне повториться 3 рази підряд, Вам прийдеться відправитися на поле 
«В’язниця». При проходженні повного кола (коли проходите крізь поле 
"Вперед" або зупиняєтесь на ньому), Банк виплачує Вам зарплатню 200 тис. 
гривень. Крім того, у Вас є шанс отримати цю суму двічі за один хід, коли, 
наприклад, Ви зупинилися на полі «Бюджет» або «Шанс» одразу після поля 
«Вперед» й витягнули картку, на якій написано «Перейдіть на поле 
«Вперед».

Придбання нерухомості
При зупинці на ділянці, на якій ні в кого з гравців ще немає права воло-

діння, Ви можете першим придбати його. Для цього Вам необхідно внести 
визначену суму за цю ділянку до Банку. В обмін Банкір видає Вам картку 
володіння наданої ділянки. Якщо ж Ви не бажаєте або не можете її придба-
ти, ділянка виставляється на аукціон. Ділянка в результаті повинна бути 
продана тому з гравців, хто зможе заплатити за неї найбільшу ціну, почина-
ючи з будь-якої ціни, яку готовий заплатити один з гравців. 

Не залежно від того, що Ви відмовились від купівлі даної ділянки одразу, 

Ви також можете брати участь в аукціоні. Володіння ділянками, а в подаль-
шому й побудованими будинками і підприємствами на них, дає можливість 
брати орендну платню з будь-яких орендаторів, які зупинилися в процесі 
гри на Вашій власності. Ціна, яку повинні будуть заплатити Вам орендатори 
вказана на кожній картці володіння даною ділянкою й вона різниться в 
залежності від того, яка це ділянка і скільки будівель на ній збудовано. Дуже 
вигідно володіти ділянками однієї кольорової гами, тобто володіти моно-
полією. Якщо Ви володієте ділянками всієї кольорової гами, Вам можна 
будувати будинки, а потім й підприємства на будь-якому з них. Якщо Ви 
зупинилися на чужій ділянці тобто на тій, яка раніше вже була придбана 
одним з гравців, Вам прийдеться заплатити орендну плату. Сума, яку необ-
хідно буде заплатити вказана на картці володіння ділянкою та може зміню-
ватися в залежності від кількості будівель, збудованих на ній. Причому, 
якщо Ви зупинитесь на чужій ділянці гравця, який володіє всією кольоро-
вою гамою ділянок, як і той, на якому Ви зупинилися, Вам прийдеться 
заплатити подвійну орендну платню, ніж та, яка вказана в картці володіння 
ділянкою. Однак, якщо дана ділянка володарем закладена Банку, він не 
може отримувати з Вас орендну платню. Або ж якщо збудована на даній 
ділянці нерухомість закладена, то власник ділянки може брати з Вас оренд-
ну плату тільки по орендній вартості ділянки, а додаткова орендна плата за 
закладену збудовану на ньому нерухомість не береться.

Підприємства телефонного зв'язку та метрополітен
Якщо Ви зупинилися на одному з таких підприємств. Ви можете купити 

його, якщо воно нікому не належить, заплативши за нього суму вказану на 
полі цього підприємства. Якщо ж дане підприємство вже належить 
будь-кому з гравців, він може від Вас вимагати орендну платню у відповід-
ності з кількістю балів, які випали у Вас на кубиках. Якщо Ви потрапили на ці 
ділянки в результаті розпорядження картки «Шанс» або «Бюджет» яку Ви 
взяли, Ви повинні кинути кубики, щоб визначити скільки Вам прийдеться 
платити. Якщо інший гравець володіє лише одним з цих підприємств, то 
Вам необхідно заплатити суму у відповідності з кількістю, яка випала у Вас 
на кубиках у 4-х кратному розмірі. Якщо ж гравець володіє обома підпри-

ємствами, Вам прийдеться заплатити суму в 10-ти кратному розмірі. Якщо 
Ви не бажаєте придбати це підприємство, то воно одразу повинно бути 
виставлене на аукціон та продано тому гравцеві, який заплатить за нього 
найвищу ціну. Ви також можете взяти участь в аукціоні.

Зупинка на центральній (транспортній) галузі
До центральної галузі відносяться 2 залізничних підприємства, мор-

ський порт та аеропорт. Якщо Ви зупинитеся на такому полі, у Вас буде мож-
ливість купити це підприємство. В іншому випадку Банк виставляє його на 
аукціон. Навіть якщо Ви відмовилися від його купівлі за первісною ціною, 
Ви також можете взяти участь в аукціоні. Якщо у підприємства вже є влас-
ник, то коли Ви зупинитеся на ньому, Вам потрібно заплатити суму, яка 
вказана в Документі права власності. Ця сума залежить від кількості інших 
підприємств центральної галузі, які належать гравцеві-володарю підпри-
ємства, на якому Ви зупинилися та також вказана в документі права влас-
ності.

Картки «Бюджет» та «Шанс»
Якщо Ви зупинилися на такому полі, Вам потрібно взяти вказану картку й 

виконати вказану там інструкцію. В залежності від картки Вам доведеться:
• пересувати Вашу фішку;
• заплатити гроші, наприклад податки;
• отримати гроші;
• виконати будь-яку торгівельну операцію;
• опинитися на полі «В’язниця» , чи звільнитися звідти.

Після того, як Ви виконали вказівку, покладіть картку вниз відповідної 
гірки. Якщо Вам випала картка «Безкоштовно звільнитися із В’язниці», 
можете залишити її у себе до тих пір, доки вона Вам не знадобиться або Ви 
можете продати її іншому гравцеві по визначеній з ним ціні. Якщо Вам 
випала картка «Пересунути фішку» й Ви пройдете крізь поле «Вперед», 
можете отримати у Банку 200 тис. гривень. Якщо ж Вам випаде картка «Від-
правляйтеся у В’язницю» і Ви пройдете крізь поле «Вперед», то 200 тис. Вам 

не виплачується. Зупинившись на полі податків Вам необхідно просто 
сплатити відповідну суму.

Казино
Якщо Ви потрапили на поле «Казино», можете зіграти на гральному авто-

маті. Для цього Вам необхідно зробити будь-яку ставку в Казино й кинути 3 
рази кубик , по 1 разу  за кожен «стовпчик» грального автомату, а потім 
пересунути фішку знизу доверху по стовпчику на стільки символів, скільки 
випало на кубику балів, у випадку співпадання комбінації, що випала, 
гравець отримує з Банку суму виграшу. Якщо гравець програв, ставка зали-
шається в Казино.

В’язниця
В цю установу Ви можете потрапити, якщо:
• Ви зупинитесь на полі «В’язниця»;
• Ви взяли картку «Шанс» або «Бюджет», на якій написано «Направляй-

тесь у В’язницю»;
• у Вас випала на кубиках однакова кількість балів на протязі 3-х ходів 

поспіль. При попаданні в цю установу, Ваш хід припиняється. При 
цьому Ви не можете отримати зарплатню 200 тис. гривень не залеж-
но від того, де Ви знаходилися на гральному полі.

Щоб вийти із поля «В’язниця», Вам необхідно:
• заплатити штраф 50 тис. гривень й продовжити гру, коли до Вас дійде 

черга;
• купити картку «Безкоштовно звільнитися із В’язниці» у одного з 

гравців;
• використати цю картку, якщо вона у Вас вже є;
• залишатися тут, пропускаючи 3 своїх ходи.
Але кожен раз, коли до Вас дійде черга кидати кубики, й якщо на обох 

кубиках в один з таких ходів у Вас випаде однакова кількість балів, Ви 
можете вийти із поля «В’язниця» й пройти таку кількість полів, яка випаде у 
Вас на кубиках. Після того, як Ви пропустили 3 ходи, знаходячись на полі 
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«В’язниця», Ви повинні вийти з неї та сплатити 50 тис. гривень, перед 
тим, ніж Ви пересунете Вашу фішку на таку кількість полів, яка випала у 
Вас на кубиках. Знаходячись на полі «В’язниця», Ви можете отримувати 
орендну платню з Вашої нерухомості, якщо вона не закладена.

Податкова адміністрація
В дану установу Ви можете потрапити внаслідок Вашого чергового 

ходу, але можете й пройти мимо цього поля. Незалежно від цього Вам  
доведеться сплатити додаткові податки за володіння нерухомістю — 50 
тис. гривень. Якщо ж Ви ще не володієте жодною ділянкою, податки Ви 
можете не сплачувати при проходженні цього поля. Якщо ж Ви потра-
пили у Податкову в наслідок свого чергового ходу. Вам доведеться, так 
само і при звільненні із В’язниці, сплатити ще й штраф — 50 тис. 
гривень. При цьому. Ви можете як і в випадку із В’язницею, вирішити 
звільнитися з Податкової адміністрації через кидання кубиків на протя-
зі 3-х ходів або сплатити штраф одразу й вийти з Податкової адміністра-
ції, і якщо в результаті одного з таких ходів у Вас випаде однакова кіль-
кість балів на обох кубиках, Ви зможете звільнитися з Податкової без 
сплати штрафу, а лише сплативши 50 тис. грн. податків на майно, якщо 
воно у Вас вже є.

Будинки
Якщо Ви володієте всіма ділянками одного кольору Ви можете купу-

вати будинки, щоб їх будувати на ділянках. Це збільшить орендну 
платню, яку Вам будуть платити гравці, які будуть зупинятися на Ваших 
ділянках. Вартість будинку вказана на відповідному документі права 
володіння. Забудовувати ділянки можна рівномірно, тобто Ви не 
можете побудувати другий будинок на одній ділянці до тих пір, доки Ви 
не побудуєте по одному будинку на всіх ділянках одного кольору. Далі 
не можна будувати третій будинок, доки не буде як мінімум по 2 будин-
ки на кожній ділянці й так далі. Однак не можна будувати будинок, якщо 
хоча б одна з ділянок однієї кольорової гами закладена.

Готелі
Якщо Ви вже побудували по 4 будинки на кожній ділянці, Ви можете купу-

вати по Готелю для кожної ділянки. Вони придбаються таким же чином як і 
будинки, але кожен Готель вартий 4-х будинків, які повертаються в Банк. 
Якщо в Банку залишилася обмежена кількість будинків, Банк виставляє 
будівлю на аукціон і продає тому гравцеві, який готовий заплатити за нього 
найбільшу ціну. При цьому за початкову ціну він бере ту, яка вказана в доку-
менті на право володіння.

Нестача будівель
Якщо в Банку не залишилося Будинків, Вам доведеться зачекати, доки 

хто-небудь з гравців не поверне йому свої Будинки. Також, якщо Ви продає-
те Готелі, Вам не можна їх замінити Будинками, якщо в Банку немає зайвих 
Будинків. Якщо в Банку залишилася обмежена кількість Будинків й Готелів, а 
2 чи більше гравців бажають купити будівель більше, ніж є у Банка, Банкір 
виставляє будівлі на аукціон для продажу тому з гравців, хто запропонує за 
них найбільшу ціну, при цьому за початкову ціну береться та ціна, яка вказа-
на в документі на право володіння.

Право володіння
Ви можете продавати ділянки, нерухомість будь-якому гравцю, за домов-

леністю з ним. Однак, для цього необхідно продати всі будівлі, які побудова-
ні на цій ділянці. При цьому також, як і при купівлі, продавати будівлі можна 
рівномірно, по одному з кожної ділянки. Будинки та підприємства прода-
ються не гравцям, а Банку, причому за ціною в 2 рази меншої за ту, що вказа-
на в документі на право володіння. При продажу підприємства, Банк випла-
чує Вам половину вартості підприємства плюс половину вартості 4-х будин-
ків, які були віддані в Банк при купівлі підприємства, Всі підприємства однієї 
кольорової гами повинні продаватися одночасно. Однак, якщо Вам потрібні 
гроші, Ви можете знову замінити підприємства будинками. Для цього Вам 
необхідно продати підприємство Банку й отримати в обмін 4 будинки плюс 
половину вартості самого підприємства. Закладену нерухомість також 
можна продавати, однак, не Банку, а іншим гравцям.

Право закладання
Ви маєте право закладати всю нерухомість банку (у випадку, коли Вам 

знадобляться гроші коли їх буде не вистачати). Однак для того, щоб 
закласти ділянку спочатку необхідно продати Банку будівлі зі своєї 
ділянки. Для того, щоб закласти нерухомість Банку, Вам необхідно буде 
заплатити цю суму плюс 10% зверху. Закладена нерухомість все одно 
залишається у Вашій власності й не може бути викуплена іншими грав-
цями, якщо тільки Ви не дасте згоду гравцю, який забажає купити цю 
нерухомість, заплативши Банку відповідну плату плюс 10%. Однак в 
цьому випадку, прикінцевому знятті закладання необхідно буде допла-
тити 10% в Банк. За закладену нерухомість не можна отримати оренду. 
При цьому можна брати за інші ділянки тієї ж кольорової групи. Коли 
жодна ділянка не закладена, власник знову може купувати будинки за 
повною вартістю.

Об'ява про банкрутство
Якщо Ваш борг становить більше, ніж можна отримати по Ваших акти-

вах — Ви банкрут та покидаєте гру. Якщо Ви винні Банку, Банк отримує 
всі Ваші гроші й документи на право власності. Вся Ваша нерухомість 
продається іншим гравцям з аукціону. Якщо у Вас при цьому є картки 
«Безкоштовно звільнитися із В’язниці», Ви їх кладете донизу відповідної 
гірки. Якщо Ви винні іншому гравцеві , Ваша нерухомість продається 
Банку за половинною вартістю, а Ваш кредитор отримує всі гроші, доку-
менти на право власності й картки безкоштовного визволення, якщо 
вони у Вас є. Якщо у Вас є будь-яка закладена нерухомість вона також 
продається кредитору, але він при цьому повинен одразу заплатити 
Банку 10% по ній, а потім вирішувати викуповувати її чи ні.

Примітка. Якщо Ви повинні заплатити суму орендної плати, яка 
більше тієї, що у Вас є, Ви можете заплатити Вашому кредитору части-
ну грошима, а частину незабудованими ділянками, які у Вас є. В цьому 
випадку кредитор може погодитися прийняти нерухомість по ціні, вище 
тієї, що вказана в документі права власності, намагаючись отримати 

ділянку для будівництва, щоб мати перевагу перед гравцями. Гравці не 
мають права давати гроші один одному в борг.

Гроші можуть бути надані лише Банком і лише під заставу нерухомості.

Закінчення гри
Останній гравець, що залишився у грі стає переможцем. Або ж якщо 

гра завершена раніше, то переможцем вважається той, в кого є найбіль-
ша сума грошей й активів на момент завершення гри.


