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СКЛАД ГРИ

СХЕМА РУХУ ПО ГРАЛЬНОМУ ПОЛІ

Гральне поле – 1 шт.
Поле “Парламент” – 1шт.
Гральні кості – 2 шт.
Інструкція – 1 шт.
Гральні фішки – 5 шт. різного кольору
Фішки “Кум” – 66 шт. білого кольору
Фішки ”Рейдер” (бандит) – 30 шт. чорного кольору
Фішки Депутат – 115 шт. по 23 шт. різного кольору
Картки Реклама – 15 шт.
Набір гральних грошей – 1 комплект
Набір гральних бюлетнів – 1 комплект
Картки “Контрольний пакет акцій” – 30 шт.
Картки  “Посвідчення мера міста” – 25 шт.
Картки  “Інтрига” – 20 шт.
Картки  “Провокація” – 20 шт.
Картки  “Заставлено” – 20 шт.
Картки  “Постанова про арешт” – 10 шт.
Інформаційне поле “Регіони” – 2 шт.

Метою гри є перемога на президентських виборах. 
Оскільки в грі за основу взята парламентська республіка, то для завоювання президентського крісла Вам необхідно зібрати 
найбільшу кількість депутатів в парламенті.

Ваш шлях до президентського крісла починається з статусу невеликого українського олігарха зі статком 35 000 000 грн. 

Ігрове поле можна умовно поділити на дві частини. В одній частині зосереджено бізнес і комерцію. Друга - відведена 
під регіони України з можливістю проводити агітаційну роботу з електоратом.

Для початку Вам необхідно проявити себе як стратегічного бізнесмена, щоб забезпечити фінансову стабільність, 
не забуваючи при цьому про електорат, за який Вам необхідно боротися.
В бізнес середовищі Вас очікують великі підприємства та холдинги, які необхідно купувати, призначати своїх “кумів” на керівні 
посади з метою подальшого отримання прибутку для проведення маштабної політичної кампанії.
В бізнес секторі передбачені різні можливості та ситуації, які допоможуть Вам відчути себе справжнім учасником великого 
українського бізнесу та відточити навички в проведенні переговорів. Ви зможете купувати та продавати активи, торгувати ними 
з іншими гравцями, утворювати холдинги з метою збільшення прибутку, торгувати на валютній біржі, 
відкривати депозитні вклади та ін. 
Вам доведеться  зустрічатись з різними державними органами, які можуть як допомогати так і заважати Вашому розвитку. 

В агітаційному секторі Вас очікує подорож по всіх регіонах України для проведення роботи з населенням. В кожному місті 
Ви зможете отримати голоси виборців, кількість яких залежатиме від роботи,  проведеної Вами у відповідному регіоні.
Передбачена можливість призначати своїх “кумів” мерами міст для використання “адмінресурсу” при голосуванні та проводити 
рекламні кампанії для забезпечення лояльності виборців. 
Сукупність цих заходів забезпечить Вам голоси виборців у вигляді бюлетнів, які в подальшому дозволять Вам 
привести до парламенту своїх депутатів.

ВСТУП

У грі «Перевибори» перемагає той з гравців, 
у якого в заповненому парламенті зібрано найбільше депутатів.
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Коли наступив Ваш хід, киньте гральні кості та пересуньте Вашу фішку вперед на відповідну кількіть кроків за напрямком стрілки 
на полі “Державна казна” (Старт). 
На одному полі одночасно можуть перебувати декілька фішок . 
Поле, на якому Ви зупинились, визначає Ваші можливі дії:
       купувати підприємства та призначати свого “кума” на керівну посаду;
       приставляти “бандита” (рейдера) до “кума” іншого гравця з метою 
       звільнення підприємства;
       притягувати до відповідальності “рейдера” іншого гравця, якщо він 
       стоїть на Вашому полі;
       сплачувати “відкат” (ретро-бонус)  власнику підприємства;
       витягувати картку “Інтрига” чи “Провокація”;
       отримати фінансову допомогу в розмірі 5 000 000 грн.;
       потрапити до в’язниці;
       зіграти на валютній біржі;
       зробити депозитний вклад в комерційному банку;
       найняти “бандита”, визволивши його з “СІЗО”  чи “Виправної колонії”;
       отримати “кума” після хрещення дитини на полі “Собор”;
       примусово продати одне з Ваших підприємств державі шляхом реприватизації;
       сплатити податки;
       отримати постанову про арешт “бандита”, який знаходиться на Вашому полі;
       платити вступні внески до «ЦВК»  за право проводити агітаційну роботу в регіонах;
       отримувати голоси виборців у вигляді бюлетнів шляхом інвестицій в певний регіон;
       розміщувати рекламу в містах для посилення агітаційного ефекту;
       сплачувати штраф за махінації у виборчому процесі;
       призначати “кумів” мерами міст.

ХІД ГРИ

Також, поки триває Ваш хід, Ви можете:
       обмінюватись підприємствами з іншими гравцями;
       продавати свої чи купувати підприємства інших 
       гравців за взаємною згодою;
       закладати підприємства; 
       достроково знімати депозити; 
       призначати депутатів до парламенту
       оголошувати “позачергову сесію” при наявності 
       відповідної картки.

      Перед початком гри розкладіть картки “Контрольний пакет акцій” на відповідні поля підприємств на ігровому полі.
Розділіть по номіналах гральні гроші і б’юлетні, та покладіть їх в банк.

      Розділіть, перетасуйте та помістіть картки “Інтрига” та “Провокація” на відповідних секторах на ігровому полі 
(надписами “Інтрига” та “Провокація” доверху).

      Кожен гравець обирає собі гральну фішку та ставить її на поле “Державна казна” (Старт). 

      Один з гравців призначається  “банкіром”, який відповідатиме за видачу гравцям коштів, кредитів, бюлетнів, “кумів”, 
“бандитів” та рекламних карток. Також він слідкує за сплатою гравцями всіх необхідних платежів до державного бюджету.

       На початку гри Банкір видає кожному з гравців стартовий бюджет у розмірі 35 000 000 грн.:

       5 купюр номіналом  5 000 000 грн.,

       8 купюр номіналом  1 000 000 грн., 

       3 купюри номіналом  500 000 грн.,

       5 купюр номіналом  100 000 грн.,

       6 “кумів” (фішки білого кольору).

      Гравці по черзі кидають гральні кості. Першим ходить гравець, у якого випало найбільше число. 
Наступним ходить гравець, який знаходиться ліворуч і т.д. за годинниковою стрілкою.

ПОЧАТОК ГРИ

СТАРТОВИЙ БЮДЖЕТ
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Обмін проводиться за взаємною згодою двох гравців.
Під час обміну підприємствами гравці обмінюються картками “Контрольний пакет акцій” відповідних підприємств та 
переставляють своїх “кумів”. При необхідності, під час обміну об’єктами, гравці можуть домовитись про додаткову доплату 
до вартості  підприємства на користь одного з гравців. 
Під час продажу підприємства одного гравця іншому передається тільки картка “Контрольний пакет акцій”, новий власник 
має поставити на підприємство свого “кума”.
Купівля підприємства гравцем неможлива, якщо у покупця немає вільного “кума”, який би очолив новопридбане підприємство.

“Рейдери” (бандити) використовуються при необхідності ліквідації “кума” 
на підприємстві (в місті) іншого гравця. Для усунення “кума” з певного  об’єкту 
необхідно поставити на поле даного підприємства трьох “бандитів”. 
При цьому вони можуть бути поставлені як одним гравцем, так і всіма разом. 

За один хід один гравець може поставити на поле певного  підприємства 
тільки одного “бандита”.

У випадку накопичення трьох “бандитів” біля одного “кума”, він ліквідовується (передається в банк), “бандити” повертаються 
в “СІЗО” чи до “Виправної колонії”, а підприємство повертається у власність держави та стає вільним для купівлі.
При цьому попередньому власнику підприємства, чий “кум” був ліквідований, жодним чином втрата підприємства не компенсується.

“Бандитів” можна найняти, потрапивши на поле “СІЗО” або “Виправна колонія”. За один хід гравець може найняти лише 
одного “бандита”.

Якщо біля Вашого “кума” інші гравці почали накопичувати “рейдерів”, Ви можете розігнати їх зі свого підприємства, 
вручивши кожному з них картку “Постанова про арешт”, яку можна отримати в “Генеральній прокуратурі”. 
Одна  картка “Постанова про арешт” знімає лише одного “рейдера”.

ПРОДАЖ ЧИ ОБМІН ПІДПРИЄМСТВА

РЕЙДЕРСЬКІ АТАКИ НА ПІДПРИЄМСТВА / Рейдери (Бандити).

На великому колі грального поля знаходиться 30 бізнес-об’єктів (підприємства, організації), право власності на які дає Вам змогу 
отримувати плату за послуги (”відкат”) з інших гравців при попаданні на Ваші поля. Розмір “відкату” вказаний на відповідному полі 
підприємства в стрічці “відкат директору”.
Щоб заволодіти певним незайнятим підприємством, 
Вам необхідно сплатити його вартість до держказни 
та призначити на керівну посаду свого “кума”. 
При купівлі підприємства Ви отримуєте картку 
“Контрольний пакет акцій” даного підприємства, 
а власного “кума” ставите на спеціально відведене місце на полі підприємства.
Ви не маєте права купувати підприємства, якщо у Вас немає жодного вільного “кума”, адже не буде кого поставити на посаду директора. 
Додактового “кума” можна отримати на полі “Собор”.

30 бізнес-об’єктів поділені кольорами на 10 холдингів. Холдинг утворюється при купівлі одним гравцем трьох підприємств одного 
кольорового сектору. При володінні Вами холдингом, “відкат” на кожному підприємстві, що входять до цього холдингу, 
максимально збільшується. 
Розмір «відкату» вказаний на ігровому полі навпроти  відповідного підприємства  в стрічці “Відкат раді правління”.

При необхідності Ви можете отримати позику з банку під заставу Вашої компанії. В даному випадку Ви отримуєте з банку 
суму вартості Вашого підприємства та кладете на поле відповідного підприємства картку “Заставлено”.
Для викупу підприємства з-під застави Ви маєте сплатити банку вартість майна та 10% за користування позикою. 
Загальна сума викупу підприємства з-під застави вказана на картці “Контрольний пакет акцій” відповідного підприємства.
За зупинку на закладеному підприємстві інших гравців “відкат” не сплачується.
Якщо у Вашій власності перебуває холдинг, і одне з підприємств цього холдингу закладене, то плата з інших об’єктів 
цього ж холдингу розраховується по мінімальній вартості, яка вказана у стрічці “Відкат директору”.

БІЗНЕС СЕКТОР
ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЇ

Купівля підприємства не є обов’язковою умовою для гравця, що потрапив на поле певного підприємства, та залежить від волі гравця. 
Якщо гравець не виявляє бажання придбати підприємство – воно залишається у власності держави.
ХОЛДИНГ

ЗАСТАВА ПІДПРИЄМСТВА
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У випадку зупинки на полі “Інтрига” або “Провокація”, Вам необхідно взяти верхню картку з відповідної колоди карток і 
обов’язково виконати вказану на картці дію. На картках може бути вказана вимога або надана можливість:
-  отримати гроші;
-  сплатити гроші;
-  отримати бюлетні;
-  перейти на певне ігрове поле;
-  безкоштовно звільнитися з в’язниці;
-  зібрати позачергову сесію;
-  отримати “депутата”, “кума” або “бандита”.
Ви зобов’язані негайно виконати вказану на картці дію, а саму картку покласти під низ відповідної колоди карток. 

При попаданні Вами на ігрове поле “ФДМ”, Ви зобов’язані передати державі у власність одне з Ваших підприємств на свій вибір. 
При цьому держава відшкодовує повну вартість підприємства, а “кум” повертається до Вас.

При попаданні на поле “Собор” Ви маєте можливість, при бажанні, похрестити одного з своїх дітей та отримати “кума”. 
При цьому благодійний внесок, який необхідно сплатити, складає 1 000 000 грн.                    
За один хід можна отримати лише одного” кума”.  Купівля „кума” не є обов’язковою умовою при попаданні на поле “Собор”. 

При потраплянні на поле “СІЗО” чи “Виправна колонія” Ви маєте право найняти “рейдера” (бандита), сплативши в Банк
заставу за нього у розмірі 500 000 грн. За один хід можна отримати лише одного “рейдера” (бандита). 
Купівля “бандита” не є обов’язковою умовою при попаданні на поле “СІЗО” чи “Виправна колонія”. 

ПОЛЯ ДІЙ
ІНТРИГА / ПРОВОКАЦІЯ

СОБОР

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

Якщо Вам випала картка “Безкоштовне звільнення з в’язниці”, “Позачергова сесія”, Ви можете 
залишити її в себе до того моменту, поки вона не буде використана, або Ви можете продати її іншому гравцеві за погодженою ціною.

У випадку, якщо в порядку реприватизації Ви вирішили передати державі підприємство, яке перебуває під заставою , держава не відшкодовує вартість 
підприємства, “кум” повертається до Вас і Ви звільняєтесь від зобов’язання погашати позику перед банком за заставу даного підприємства.
Якщо реприватизації підлягає підприємство, на якому знаходяться “рейдери” інших гравців - “рейдери” знімаються та передаються в банк.
Підприємство, яке було реприватизоване, звільняється від свого власника та знову стає доступним для купівлі.

СІЗО / ВИПРАВНА КОЛОНІЯ

Поле “Валютна біржа” дає Вам можливість спробувати заробити на валютних операціях.
При потраплянні на дане поле Ви виділяєте певну суму з Ваших коштів (робите ставку) та проводите з нею дві операції - 
купівля та продаж валюти. Курс купівлі та продажу валюти є непередбачуваним та визначається гральними костями.
Схема торгів на біржі виглядає наступним чином:
 Ви робите ставку, тобто певну суму з власного бюджету, на яку будете грати, та передаєте цю суму в Банк.

 Ви кидаєте гральні кості. Число, яке випало, множите на виділену Вами  суму.

 Далі кидаєте гральні кості вдруге. Суму, отриману після першої дії, ділите на число, яке випало другий раз. 

Ваш сумарний виграш склав 4 000 000 грн. Отже, з банку Вам виплачується 4 000 000 грн.
У випадку, якщо після двох дій сума вийшла меншою ніж Ваша початкова ставка - ви отримуєте з банку тільки ту частину, яка вийшла
після проведення вказаних дій. 
Гра на біржі не є обов’язковою умовою при потраплянні на поле “Валютна біржа” та вчиняється на розсуд гравця.

Потрапляючи на поле “Комерційний банк”, Ви маєте право зробити депозитний вклад.
Для цього Вам необхідно поставити свій внесок (суму) на одне з двох полів “Депозитний вклад”. Суму з відсотками Ви зможете забрати, 
коли повторно потрапите на дане поле. Відсоткова ставка в даному банку складає 200%. 
    Наприклад, потрапивши на поле “Комерційний банк”, Ви поставили на депозит 2 000 000грн. Отже, під час наступного потрапляння на дане поле 
    Ви вже можете забрати 2 000 000.грн.+200% = 2 000 000 грн. + 4 000 000 грн. = 6 000 000 грн. 
    Заберіть  Ваших 2 000 000 грн. з поля “Депозитний вклад” і ще 4 000 000 грн. отримайте з банку.
У випадку необхідності Ви можете зняти свій вклад достроково, не дочікуючись потрапляння на поле “Комерційний банк” повторно.
В цьому випадку Ви не отримуєте відсотків, а забираєте лише покладену суму. 
Один гравець за один хід може зробити лише один депозитний вклад.
Депозитний вклад не є обов’язковою умовою під час потрапляння на поле “Комерційний банк”. Рішення приймається на розсуд гравця. 
 Інші гравці не можуть робити депозитні вклади, якщо обидва  поля “Депозитний вклад” зайняті.

ВАЛЮТНА БІРЖА

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК

1.

2.

3.

Наприклад, Ваша ставка - 1 000 000 грн.  Ви кладите її до Банку.

Наприклад, на костях випало “8”     . Множимо Вашу ставку на “8”.: 1 000 000 грн. х 8 = 8 000 000 грн.

Наприклад, другий раз на костях випало “2”       .  Ділимо 8 000 000 грн. на “2”.
8 000 000 грн. / 2 = 4 000 000 грн.

Мінімальна ставка: 500 тис. грн.
Максимальна ставка: 5 млн. грн.

Максимальна ставка: 10 млн. грн.



Кожен гравець на протязі всієї гри, потрапляючи на поле “ЦВК” 
в напрямку до агітаційного сектору, змушений сплачувати 
до “ЦВК” внесок в сумі 500 000 гривень за право проводити 
агітацію в регіонах. 
Внесок сплачується тільки при вході в агітаційний сектор 
з бізнес-сектору і не сплачується при виході з агітаційного сектору.
Сплачувати 500 000 грн. необхідно не тільки при безпосередньому 
потраплянні на поле “ЦВК”, а навіть при проходженні цього поля в напрямку регіонів.

Потрапивши до “РА”, Ви можете придбати картку “Рекламне агентство” за 200 000 грн. Дана картка залишається у Вас 
до моменту використання. При її використанні Ви отримаєте на 20% голосів більше від профінансованого заходу в певному місті.

 

За один хід можна придбати лише одну картку “РА”. Купівля картки “Рекламне агентство” не є обов’язковою дією при потрапляні 
на поле “РА” і вчиняється на розсуд гравця. Після використання картки вона повертається до Банку.

При потраплянні на поле “Наглядова комісія”, Ви зобов’язані віддати в Банк  десяту частину (10%)  від наявних у Вас бюлетнів, 
як покарання за фальсифікації на виборчих дільницях та недобросовісну конкуренцію.

Потрапивши  на поле “В’язниця”, Ви маєте пропустити три ходи або сплатити штраф у розмірі 1 000 000 грн. 
Якщо у Вас є картка “Безкоштовне звільнення з в’язниці”,  Ви можете не чекати трьох ходів і не сплачувати штраф.
Після використання картки “Безкоштовне звільнення з в’язниці” - покладіть її під низ відповідної колоди.

АГІТАЦІЙНИЙ СЕКТОР
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ (ЦВК)

РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО

Наприклад,  Ви потрапили у місто Дніпропетровськ, де Ви можете за 1 500 000 грн.  збудувати державний ВУЗ та отримати за це 160 000 голосів виборців. 
Якщо у даному місті Ви використаєте картку “Рекламне агентство”, то Ви отримуєте за ті ж 1 500 000 грн. на 20% більше голосів: 
160 000 голосів  + 20% =  160 000 голосів  + 32 000 голосів  = 192 000 голосів.

НАГЛЯДОВА КОМІСІЯ

Наприклад, на момент потрапляння на поле “НК” у Вас знаходилось 420 000 голосів: 
420 000 голосів : 10 = 42 000 голосів
Вам необхідно повернути в банк 42 000 голосів.

В’ЯЗНИЦЯ

При потраплянні на поле “Генеральна прокуратура” Ви маєте можливість отримати картку “Постанова про арешт” для 
притягнення “рейдера” до відповідальності. Вартість такої картки - 1 000 000 грн. Отримавши картку “Постанова про арешт”, 
Ви залишаєте її у себе до моменту використання.
Щоб застосувати картку “Постанова про арешт”, Вам необхідно потрапити на поле власного підприємства, на якому стоять 
“бандити” інших гравців і “вручити” одному з “бандитів” дану картку. У цьому випадку  картка повертається в банк, а “бандит” 
знімається з вашого підприємства і повертається в банк.
За один хід можливо отримати лише одну картку “Постанова про арешт”. За один хід можливо зняти лише одного “бандита” 
з поля власного підприємства, вручивши йому  картку “Постанова про арешт”.
Купівля  картки “Постанова про арешт” не є обов’язковою дією при потрапляні на поле “Генеральна прокуратура” 
і вчиняється на розсуд гравця.

Потрапивши на поле “ДПА”, Ви зобов’язані сплатити 20% (п’яту частину) від наявної у Вас на даний момент готівки. 

При потраплянні на поле “МВС” Ви зобов’язані сплатити половину вартості всіх “рейдерів”, які на даний момент перебувають 
на ігровому полі, незалежно від того, чиї вони і хто з гравців їх ставив.

Якщо на момент Вашого потрапляння на поле “МВС” на ігровому полі немає жодного “рейдера” – Ви нічого не сплачуєте.

Якщо Ви потрапили на поле “Криміналістична лабораторія” - це означає, що правоохоронні органи знайшли Ваші відбитки 
пальців знайшли на місці скоєння злочину. Поверніться на поле “В’язниця”.

ПОЛЯ ДІЙ
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

Наприклад, якщо на момент потрапляння на поле “ДПА” у Вас є 12 000 000 грн. готівки: 12 000 000 грн. : 5 = 2 400 000 грн.
Сплатіть до держказни 2 400 000 грн.

Наприклад, якщо Ви потрапили на поле “МВС” і на цей момент на ігровому полі на різних підприємствах знаходиться всього 6 “рейдерів” – 
сплатіть в банк половину їх вартості: 
500 000 грн. х  6  = 3 000 000 грн.    3 000 000 грн. / 2  = 1 500 000 грн.
Сплатіть 1 500 000 грн. до держказни.

КРИМІНАЛІСТИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ
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      Якщо до міста, в якому Ваш “кум” є мером, потрапляє інший гравець, він сплачує 
      Вам певну суму за дозвіл проводити агітацію в цьому місті. Розмір даного внеску 
      знаходиться на полі відповідного міста біля позначки “ОК”.

“Депутата” можна отримати, обмінявши його на зароблені Вами бюлетні сумарною кількістю 500 000 голосів. 
Після отримання “депутата”, Ви ставите його на вільне місце у “Парламенті”.
В “Парламенті” розміщено 45 місць, які є між собою
рівноцінними.
Колір “депутата” відповідає кольору фішки гравця.
“Депутатів” не можна продавати та обмінювати.
“Депутати” гравця, який в процесі гри збанкрутував 
та втратив змогу продовжувати гру - залишаються 
на своїх місцях до закінчення гри та можуть приймати участь
в голосуванні коаліції, але не приймають участь у визначенні переможця.

“Коаліція” – ситуативне об’єднання “депутатів” кількох гравців для голосування взаємновигідного рішення. 
Рішення може бути тільки у вигляді зняття з посади “кума” одного з гравців на одному з підприємств (міст).
Дане голосування можливе  за умов, якщо у Вас є в наявності картка “Провокація” з надписом 
“Позачергова сесія” та спільно з іншим гравцем (гравцями) є більшість “депутатів” в парламенті на момент голосування. 
В цьому випадку Ви можете обговорити можливість зняття з посади одного з “кумів” гравця, депутати якого не входять до каоліції. 
Якщо гравці, чиї “депутати” складають більшість в парламенті, дійшли згоди і проголосували, то гравець зобов’язаний забрати 
свого “кума” з вказаного коаліцією підприємства, а даний бізнес об’єкт переходить у власність держави та стає вільним для купівлі.
При цьому гравець, який втратив пдіприємство (крісло мера) не отримує з бюджету жодних компенсацій.

АГІТАЦІЙНИЙ СЕКТОР

ДЕПУТАТИ / ПАРЛАМЕНТ

КОАЛІЦІЯ / ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ

Наприклад, якщо до м.Суми, де стоїть Ваш “кум”,потрапив інший гравець, то він зобов’язаний 
сплатити Вам 100 000 грн. за дозвіл агітувати виборців і окремо сплатити за агіткампанію в банк.

6

В кожному місті представлено по 4 варіанти капіталовкладень на Ваш вибір. За певний профінансований захід в цьому регіоні 
Ви можете отримати певну кількість голосів виборців у вигляді бюлетнів. 
Кількість голосів, відданих за Вас в окремому регіоні залежить від розміру 
і значимості профінансованих Вами заходів.
Наприклад, за підкуп студентів Ви сплатите в середньому від 300 тис. грн. 
до 500 тис. грн. і отримаєте лише 10 – 30 тис. голосів. Тоді, як при 
фінансуванні будівництва метро чи реставрації історичної пам’ятки 
у розмірі 1 – 1,5 млн. грн., за Вас віддадуть свій голос від 100 тис. до 200 тис. виборців.
Потрапляючи на поле будь-якого регіону, гравець зобов’язаний вчинити одну з передбачених на полі дій за власним вибором.
В цьому випадку йому необхідно віддати в Банк вибрану кількість коштів та отримати відповідну кількість бюлетнів.
Бюлетні залишаються в гравця до моменту накопичення ним їх у кількості 500 000 голосів.

В усіх регіонах гравці за певну проведену роботу отримують голоси виборців у вигляді бюлетнів відповідним номіналом.
Бюлетні залишаються в гравця до моменту накопичення ним їх у кількості 500 000 голосів. 
Після цього гравець може обміняти в Банку 500 000 голосів на 1 депутата.

При потраплянні в один з регіонів, Ви маєте можливість призначити свого “кума” мером міста. Для цього Вам необхідно сплатити 
внесок за сприяння в отриманні посади в розмірі, вказаному на полі  відповідного  регіону навпроти надпису “Ціна крісла”. 
Після сплати внеску, Ви ставите свого “кума” у спеціально відведене місце, і вважається, що Ваш ”кум” тепер є мером цього міста. 
Як підтвердження, Ви отримуєте картку “Посвідчення мера міста”. В подальшому, при потраплянні Вами в даний регіон, 
Ви будете отримувати, крім зароблених голосів, ще й безкоштовно, так званий, “адмінресурс”, тобто голоси виборців, 
які проголосували за Вас за порадою Вашого “кума”- мера даного міста. Кількість голосів з „адмінресурсу” вказано на полі 
відповідного міста біля позначки “АР”.

АГІТАЦІЙНИЙ СЕКТОР
СПОСОБИ АГІТАЦІЇ В РЕГІОНАХ

БЮЛЕТНІ

МІСЬКА ВЛАДА

Наприклад,  якщо Ви поставили свого “кума” мером м.Львів, Ви маєте одноразово сплатити до держказни 300 000  грн.” 
Адмінресурс” (АР) в м.Львів складає 40 000 голосів. Отже, наступного разу, коли Ви потрапите до м.Львів і відреставруєте замок 
за 800 000 грн., отримаєте 60 000 голосів за замок та 40 000 голосів „адмінресурсу” = 100 000 голосів.



У грі «Перевибори» перемагає той з гравців,  у якого в заповненому парламенті зібрано найбільше депутатів.

Якщо на момент заповнення останнього вільного місця в Парламенті сладається ситуація, коли у двох або декількох 
гравців однакова кількість депутатів - переможцем визнається той з цих гравців, у кого в наявності залишилася більша кількість 
голосів.

Якщо на момент заповнення останнього вільного місця в Парламенті складається ситуація, коли у двох або декількох 
гравців однакова кількість депутатів, та однакова кількість наявних голосів - переможець визначається за розміром 
капіталу (готівки та вартості незаставлених бізнес об’єктів).

Якщо в процесі гри складається ситуація, коли один з гравців зібрав у Парламенті таку кількість депутатів, яка явно перевищує 
кількість депутатів кожного іншого гравця, і хоча в Парламенті ще є вільні місця, але їх кількість виключає можливість інших гравців
зібрати більшу кількість депутатів до моменту заповнення Парламенту, то в такому випадку переможець визначається достроково.

УМОВИ ПЕРЕМОГИ

Наприклад: в процесі гри один з гравців, обравши правильну стратегію розвитку, зібрав  в Парламенті вже 20 депутатів, а іншим 3-м гравцям до цього 
часу вдалося зібрати тільки по 5 депутатів. Таким чином в Парламенті всього 35 місць зайнято та 10 вільних. При цьому стає зрозумілим, що гравці,
у яких по 5 депутатів, враховуючи всього 10 вільних місць в Парламенті, ні за яких обставин не зможуть набрати більше ніж перший гравець (20 депутатів).
В такому випадку переможця можна визначити вже на цій стадії.
Проте, якщо ставити ціль дограти до кінця  - можна поборотися за 2-е та 3-є місця.
Як скоротити час гри?

Умови, при яких переможець визначається достроково (до повного заповнення Парламенту)

Механіка, арифметика та умови гри розрахована на 3,5 - 4 години гри.
Даний період дає змогу повністю відчути та випробувати всі можливості гри, продумати та втілити власну стратегію розвитку, проявити свої 
підприємницькі та логічні навики.
Проте, якщо в зв’язку з певними обставинами Ви хочете скоротити гральний процес - Вам слід встановити наступні умови:

Збільшити стартову кількість “кумів” з 6 до 8.
Зменшити вартість одного Депутата з 500 тис. голосів до 300 тис. голосів.
Скоротити стартовий капітал гравців з 35 млн. грн. до 26 млн. грн.

Вказані корегування прискорять ігровий процес, проте втратяться певні невеликі стратегічні складові.  

1
2
3 ІНФОРМАЦІЙНА

П І Д Т Р И М К А
097 953-78-67
044 239-25-21

ІНФОРМАЦІЙНА
П І Д Т Р И М К А

Приємної Вам гри!

ДЛЯ НОТАТОК
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Целью игры является победа на президентских выборах. Поскольку в игре за основу взята парламентская республика, то 
для завоевания президентского кресла Вам необходимо собрать наибольшее количество депутатов в парламенте. 

Ваш путь к президентскому креслу начинается со статуса украинского олигарха с состоянием 35 000 000 грн.

Игровое поле можно условно разделить на две части. В одной  части  сосредоточены бизнес и коммерция. Другая - отведена 
под регионы Украины с возможностью проводить агитационную работу с электоратом. 
Для начала Вам необходимо проявить себя как стратегического бизнесмена для обеспечения финансовой стабильности, не забывая 
при этом об электорате, за который необходимо бороться.
В бизнес среде Вас ожидают большие предприятия и холдинги, которые необходимо покупать, назначая при этом своих 
“кумовьев” на руководящие должности. В дальнейшем это поспособствует получению прибыли для проведения масштабной 
политической кампании. 
В бизнес секторе предусмотрены разные возможности и ситуации, которые помогут Вам почувствовать себя настоящим участником 
большого украинского бизнеса и отшлифовать навыки в проведении переговоров. Вы можете покупать и продавать активы, 
торговать ими с другими игроками, образовывать холдинги с целью увеличения прибыли, торговать на валютной бирже, открывать 
депозитные вклады и др. 
Вам придется встречаться с разными государственными органами, которые могут, как помогать, так и мешать Вашему развитию. 

В агитационном секторе Вас ожидает путешествие по всем регионам Украины для проведения работы с населением. В каждом городе 
Вы можете получить голоса избирателей, количество которых зависит от работы, проделанной Вами в соответствующем регионе.  
В данном секторе также предусмотрена возможность, назначать своих “кумовьев” мэрами городов для использования 
«админресурса» при голосовании, проводить рекламные кампании для обеспечения лояльности избирателей. 
Совокупность этих действий обеспечит Вам голоса избирателей в виде бюллетеней, которые в дальнейшем позволят 
Вам расширить количество своих депутатов в Парламенте. 

ВСТУПЛЕНИЕ

В игре «Перевибори» побеждает тот из игроков, у которого 
в заполненном Парламенте собранно наибольшее  количество депутатов.

Перед началом игры разложите карточки “Контрольний пакет акцій” на соответствующие поля предприятий на игровом поле.
Разделите по номиналах игральные деньги и бюллетени и положите их в Банк.

      Разделите, перетасуйте и поместите карточки “Інтрига” и “Провокація” на соответствующих секторах на игровом поле 
(надписями “Інтрига” и “Провокація” к верху).

      Каждый игрок выбирает себе игральную фишку и ставит ее на поле “Державна казна” (Государственная казна) - Старт. 

      Один из игроков назначается  Банкиром, который будет отвечать за выдачу игрокам средств, кредитов, бюллетеней, “кумовьев”, 
“бандитов” и рекламных карточек. Также он следит за уплатой игроками всех необходимых платежей в государственный бюджет. 

       В начале игры “Банкир” выдает каждому из игроков  стартовый бюджет в размере 35 000 000 грн.:

       5 купюр номиналом  5 000 000 грн.

       8 купюр номиналом  1 000 000 грн.

       3 купюры номиналом  500 000 грн.

       5 купюр номиналом  100 000 грн.

       6 “кумовьев” (фишки белого цвета).

      Игроки по очереди бросают игральные кости. Первым ходит игрок, у которого выпало наибольшее 
число. Следующим ходит игрок, который находится левее и так далее по часовой стрелке.

НАЧАЛО ИГРЫ

СТАРТОВЫЙ БЮДЖЕТ

1

2

3
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На большом круге игрового поля находится 30 бизнес объектов (предприятия, организации), право собственности на которые дает 
Вам возможность получать плату за услуги – “откат” от других игроков при попадании на Ваши поля. Размер “отката” указан на 
соответствующем поле предприятия в строке  
“Відкат директору” (Откат директору). 
Чтобы завладеть определенным незанятым предприятием, 
Вам необходимо уплатить его стоимость в государственную 
казну и назначить на руководящую должность своего “кума”.  
При покупке предприятия Вы получаете карточку “Контрольний 
пакет акцій” (Контрольный пакет акций) данного предприятия, 
а белую фишку “кума” ставите на специально отведенное место на поле предприятия. 
Вы не имеете права покупать предприятие, если у Вас нет ни одного свободного “кума”, ибо некого будет поставить на должность 
директора. Дополнительного “кума” можно получить на поле “Собор”. 

30 бизнес объектов разделены цветами на 10 холдингов. Холдинг образуется при покупке одним игроком трех предприятий одного 
цветного сектора. При владении Вами холдингом, “откат” на каждом предприятии, которое входит в этот холдинг, максимально 
увеличивается. “Откат” указан на игровом поле соответствующего предприятия в строке “Відкат раді правління” (Откат совету правления). 

При необходимости Вы можете получить ссуду в банке под залог Вашей компании. В данном случае Вы получаете из банка 
сумму стоимости Вашего предприятия и кладете на соответствующее поле предприятия карточку “Заставлено”.
Для выкупа предприятия из-под залога Вы должны уплатить банку стоимость имущества  и 10% за пользование ссудой. 
Общая сумма выкупа предприятия из-под залога указана на карточке «Контрольний пакет акцій» соответствующего предприятия 
в строке “Ціна викупу з-під застави”. За остановку на заложенном предприятии других игроков – “откат” не платится. 
Если в Вашей собственности находится холдинг и одно из предприятий этого холдинга заложено, то плата из других объектов 
этого же холдинга рассчитывается по минимальной стоимости – “Відкат директору”.

БИЗНЕС СЕКТОР
ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

Покупка предприятия не является обязательным условием для игрока, который попал на поле определенного предприятия, и зависит от решения игрока.
Если игрок не изъявляет желания купить компанию - она остается в собственности государства.
ХОЛДИНГ

ЗАЛОГ ПРЕДПРИЯТИЯ

Когда наступил Ваш ход, бросьте игральные кости и передвиньте Вашу фишку вперед на соответствующее количество шагов 
в направлении стрелки на поле “Державна казна” (Государственная казна) - Старт. 
На одном поле одновременно могут находиться несколько фишек. 
Поле, на котором Вы остановились, определяет Ваши возможные действия: 
     покупать предприятия и назначать своего “кума” на руководящую должность;
     приставлять “бандита” (рейдера) к “куму” другого игрока с целью 
     освобождения предприятия;
     привлекать к ответственности “рейдера” другого игрока, 
     если он стоит на Вашем поле; 
     платить “откат” (ретро-бонус)  владельцу предприятия; 
     вытянуть карточку “Інтрига” или “Провокація”;
     получить финансовую помощь в размере 5 000 000 грн.; 
     попасть в тюрьму; 
     сыграть на валютной бирже; 
     сделать депозитный вклад в коммерческий банк; 
     платить штраф за махинации в избирательном процессе;
     получить “кума” после крещения ребенка на поле “Собор”; 
     размещать рекламу в городах для усиления агитационного эффекта;
     уплатить налоги; 
     получить постановление об аресте “бандита”, который находится на Вашем поле; 
     назначать “кумовьев” мэрами городов 
     получать голоса избирателей в виде бюллетеней путем инвестиций в определенный регион; 
     принудительно продать одно из Ваших предприятий государству путем реприватизации; 
     нанять “бандита” на поле “СІЗО” (СИЗО) или “Виправна колонія” (Исправительная колония); 
     платить вступительные взносы в ЦИК за право проводить агитационную работу в регионах.

ХОД ИГРЫ

Также, пока длится Ваш ход, Вы можете: 
      обмениваться предприятиями с другими игроками;
      продавать свои или покупать предприятия других 
      игроков по взаимной договоренности; 
      отдавать предприятия банку под залог;  
      досрочно снимать депозиты;  
      назначать депутатов в парламент. 
      созывать “внеочередную сессию” при наличии 
      соответствующей карточки
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Обмен или продажа предприятия проводится по взаимному согласию двух игроков. 
Во время обмена предприятиями игроки обмениваются карточками «Контрольний  пакет акцій» соответствующих предприятий и 
переставляют своих “кумовьев”.  
При необходимости, во время обмена объектами, игроки могут договориться о дополнительной доплате к  стоимости  предприятия в 
интересах одного из игроков. При продаже предприятия одного игрока другому, передается карточка  “Контрольний пакет акцій”, 
при этом новому владельцу предприятия необходимо поставить в качестве руководителя своего “кума”.
Покупка предприятия игроком невозможна, если у него нет в наличии свободного “кума”, который возглавил бы приобретенную компанию.

“Рейдеры” (Бандиты) используются при необходимости ликвидации “кума” 
на предприятии (в городе) другого игрока. Для устранения “кума” из определенного 
объекта необходимо приставить на поле данного предприятия трех “бандитов”. 
При этом они могут быть поставлены как одним игроком, так и всеми вместе.  

За один ход один игрок может поставить на определенное предприятие только 
одного “бандита”
В случае накопления трех “бандитов” около одного “кума”, он ликвидируется (передается в банк), “бандиты” возвращаются в СИЗО 
или Исправительную колонию, а предприятие возвращается в собственность государства и становится  доступным для покупки. 
При этом предыдущему владельцу компании, чей “кум” был ликвидирован, потеря предприятия не компенсируется.

“Бандитов” можно нанять, попав на поле “СІЗО” или “Виправна колонія”. За один ход игрок может нанять лишь одного “бандита”. 
Если около Вашего “кума” другие игроки стали накапливать “рейдеров”, Вы можете разогнать их из своего предприятия, вручив 
каждому из них карточку “Постанова про арешт” (Постановление об аресте), которую можно получить на поле “Генеральна 
прокуратура” (Генеральная прокуратура). 
Одно постановление об аресте снимает лишь одного “рейдера”.

БИЗНЕС СЕКТОР
ПРОДАЖА / ОБМЕН ПРЕДПРИЯТИЙ

РЕЙДЕРСКИЕ АТАКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ / Рейдеры (Бандиты).

В случае остановки на поле “Інтрига” или “Провокація”, Вам необходимо взять верхнюю карточку из соответствующей стопки 
карточек и обязательно выполнить указанное на карточке действие. На карточках может быть указанно требование: 
- получить деньги; 
- уплатить деньги; 
- получить бюллетени; 
- перейти на определенное игровое поле; 
- бесплатно освободиться из тюрьмы; 
- собрать внеплановую сессию; 
- получить “депутата”, “кума” или “бандита”.
Вы обязаны немедленно выполнить указанное на карточке действие, а саму карточку положить под низ соответствующей стопки карточек.
 

При попадании Вами на игровое поле “Фонд Державного Майна”, Вы обязаны передать государству в собственность одно из Ваших 
предприятий на свой выбор. При этом государство возмещает полную стоимость предприятия, а “кум” возвращается к Вам.

При попадании на поле “Собор” Вы имеете возможность, при желании, окрестить одного из своих детей и получить “кума”. 
При этом благотворительный взнос составляет 1 000 000 грн. За один ход можно получить только одного “кума”.
Покупка “кума” не обязательное действие при попадании на поле “Собор”.

При попадании на поле “СІЗО” или  “Виправна колонія” Вы имеете право нанять “рейдера”, уплатив залог за него в размере 500 тыс. грн.  
За один ход можно получить только  одного “бандита” (рейдера).   
Покупка “рейдера” не является обязательным условием при попадании на поле “СІЗО” или “Виправна колонія”.

ПОЛЯ ДЕЙСТВИЙ
ИНТРИГА / ПРОВОКАЦИЯ

СОБОР

ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Если Вам выпала карточка “Безкоштовне звільнення з в’язниці” (Бесплатное освобождение из тюрьмы), “Позачергова сесія” (Внеплановая сессия) -  
Вы можете оставить ее у себя к тому моменту, пока она не будет использована, или продать ее другому игроку по согласованной  цене.

В случае если в порядке реприватизации Вы решили передать государству предприятие, которое находится под залогом, государство не возмещает стоимость 
предприятия, “кум” возвращается к Вам, и Вы освобождаетесь от обязательства погашать ссуду перед банком за залог данного предприятия. 
Если для реприватизации определенно предприятие, на котором находятся “бандиты” других игроков - “бандиты” передаются в Банк.
Предприятие, которое было реприватизировано, освобождается от своего собственника и вновь становится доступным для приобретения.

СИЗО / ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ
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Поле “Валютна біржа” дает Вам возможность попробовать заработать на валютных операциях. При попадании на это поле Вы 
выделяете определенную сумму из Ваших средств (делаете ставку) и проводите с ней две операции - покупку и продажу валюты. 
Курс покупки и продажи валюты является непредсказуемым и определяется игровыми костями.
Схема торгов на бирже  происходит  следующим образом:
 Вы делаете ставку, т.е. некоторую сумму из Вашего бюджета, на которую будете играть, и передаете эту сумму в Банк.

 Вы бросаете игровые кости. Число, которое выпало, умножаете на Вашу ставку.

 Дальше бросаете кости второй раз. Сумму, полученную после первого действия, делите на число, которое выпало второй раз.

Ваш суммарный выигрыш составил 4 000 000 грн. Соответственно, из Банка Вам выплачивается 4 000 000 грн.
В случае если после двух действий сумма вышла меньше чем Ваша изначальная ставка, то Вы получаете из Банка только ту часть,
которая вышла после проведения этих двух действий.
Игра на бирже не является обязательным условием при попадании на поле “Валютна біржа” и совершается на усмотрение игрока. 

Попадая на поле “Комерційний банк”, Вы имеете право сделать депозитный вклад. Для этого Вам необходимо поставить свой 
взнос (сумму) на одно из двух полей “Депозитний вклад”.  Сумму с процентами Вы сможете забрать, когда повторно попадете 
на данное поле. Процентная ставка в данном банке составляет 200%.
    Например, попав на поле “Комерційний банк”, Вы поставили на депозит 2 000 000грн. Следовательно, во время следующего попадания на данное поле 
    Вы уже можете забрать: 2 000 000 грн. + 200% = 2 000 000 грн. + 4 000 000 грн. = 6 000 000 грн. 
    Заберите поставленную Вами сумму депозита 2 000 000 грн. с поля “Депозитний вклад”  и еще 4 000 000 грн. получите из банка.
В случае необходимости Вы можете снять свой вклад досрочно, не дожидаясь попадания на поле “Комерційний банк” повторно. 
В этом случае Вы не получаете процентов, а забираете лишь положенную сумму. 
Один игрок за один ход может сделать лишь один депозитный вклад. 
“Депозитний вклад” не есть обязательным условием при попадании на поле “Комерційний банк”. Решение принимается на усмотрение игрока.     
 Другие игроки не могут делать депозитные вложения, если оба  поля “Депозитний вклад” заняты.

ПОЛЯ ДЕЙСТВИЙ
ВАЛЮТНАЯ БИРЖА

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

1.

2.

3.

Например, Ваша ставка - 1 000 000 грн.  Вы ложите ее в Банк.

Например, на костях выпало “8”     . Умножаем Вашу ставку на “8”.: 1 000 000 грн. х 8 = 8 000 000 грн.

Например, второй раз на костях выпало “2”       .  Делим 8 000 000 грн. на “2”.
8 000 000 грн. / 2 = 4 000 000 грн.

Минимальная ставка: 500 тыс. грн.
Максимальная ставка: 5 млн. грн.

Максимальная ставка: 10 млн. грн.

При попадании на поле “Генеральна прокуратура” Вы имеете право получить карточку “Постанова про арешт” (Постановление об 
аресте) для привлечения “рейдера” к ответственности. Стоимость карточки  1 000 000 грн. Получив  карточку “Постанова про арешт”, 
Вы оставляете ее у себя до  момента  применения.       
Для  применения  карточки  “Постанова про  арешт”, Вам необходимо попасть на поле собственного предприятия, на котором стоят 
”бандиты” других игроков и вручить ее одному из „бандитов”. В этом случае карточка возвращается в “банк”, а „бандит” снимается 
с Вашего предприятия. 
За один ход можно получить лишь одну карточку  “Постанова про арешт”. 
За один ход можно снять лишь одного “бандита” из собственного поля, вручив ему  карточку  “Постанова про арешт”. 
Покупка  карточки «Постанова про арешт»  не является обязательным действием при попадании на поле “Генеральна прокуратура” 
и совершается на усмотрение игрока.

Попав на поле “ДПА” (Державна податкова адміністрація), Вы обязаны уплатить 20% (пятую часть) от имеющейся у Вас 
на данный момент наличности.  

При попадании на поле “Міністерство Внутрішніх Справ” Вы обязаны уплатить половину стоимости всех “рейдеров”, которые 
на данный момент находятся на игровом поле, независимо от того, чьи они и кто из игроков их ставил.

Если на  момент Вашего попадания на  поле “МВС” на игровом поле нет ни одного “рейдера” – Вы не платите ничего. 

Если Вы попали на поле “Криміналістична лабораторія” - это значит, что правоохранительные органы нашли отпечатки Ваших
пальцев на месте преступления и Вам  необходимо вернуться на поле “В’язниця”.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (”МВС”)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ (”ДПА”)

Например: если на момент попадания на поле “ДПА” у Вас есть 12 000 000 грн. наличности: 12 000 000 грн. / 5 = 2 400 000 грн. 
Уплатите в  государственную казну 2 400 000 грн.

Например, если Вы попали на поле “МВС” и на этот момент на игровом поле на разных предприятиях находится всего 6 “рейдеров” – уплатите 
половину их стоимости: 
500 000 грн. х 6 = 3 000 000 грн.        3 000 000 грн. /  2 = 1 500 000 грн.    
Уплатите 1500 000 грн.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
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Каждый игрок в течение всей игры, попадая на поле “Центральна 
Виборча Комісія” по направлению к агитационному сектору, вынужден 
платить в “ЦВК” взнос в сумме 500.000грн. за право проводить 
агитацию в регионах. 
Взнос платится только при входе в агитационный сектор из бизнес 
сектора и не платится при выходе из агитационного сектора.  
Платить 500 000 грн. необходимо не только при непосредственном 
попадании на поле “ЦВК”, а даже при прохождении этого поля в направлении регионов.

Попав  на поле  “Рекламне Агентство”, Вы можете приобрести карточку “Рекламное агентство” за 200 000 грн. Данная карточка 
остается у Вас до момента использования. При ее использовании Вы получите на 20% голосов больше от профинансированного 
мероприятия в определенном городе.  

 

За один ход можно приобрести только  одну карточку. Покупка карточки “Рекламное агентство” не является обязательным действием 
при попадании на поле “РА“ и совершается на усмотрение игрока.  После использования карточки она возвращается в „Банк”.

При попадании на поле “Наглядова комісія”, Вы обязаны отдать в „Банк”  десятую часть (10%) от имеющихся у Вас бюллетеней, 
как наказание за фальсификации на избирательных участках и недобросовестную конкуренцию. 

При попадании на поле “Тюрьма” (В’язниця), Вы должны пропустить три хода, или уплатить штраф в размере 1 000 000 грн.
Если у Вас есть карточка «Безкоштовне звільнення з в’язниці» (Бесплатное освобождение из тюрьмы),  Вы можете не пропускать
3-х ходов и не платить штраф. После использования карточки “Безкоштовне звільнення з в’язниці” -  положите ее под низ 
               соответствующей колоды.

АГИТАЦИОННЫЙ СЕКТОР
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ (”ЦВК”)

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО

Например,  Вы попали в город Днепропетровск, где Вы можете за 1 500 000 грн.  построить государственный ВУЗ и получить за это 160 000 голосов избирателей. 
Если в данном городе Вы используете карточку “Рекламное агентство”, то Вы получаете за те же 1 500 000 грн. на 20% голосов больше: 
160 000 голосов  + 20% = 160 000 голосов + 32 000голосов = 192 000 голосов.

НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Например, на момент попадания на поле “НК” у Вас находилось 420 000 голосов: 420 000 голосов : 10 = 42 000 голосов
Вам необходимо вернуть в банк 42 000 голосов. 
ТЮРЬМА

В каждом городе представлено по 4 варианта капиталовложений на Ваш выбор. 
За определенное профинансированное мероприятие в этом регионе Вы можете 
получить определенное количество голосов избирателей в виде бюллетеней. 
Количество голосов, отданных за Вас в отдельном регионе, зависит от размера 
и значимости профинансированных Вами мероприятий. 
Например, за подкуп студентов Вы уплатите в среднем от 300 тыс. - 500 тыс. грн. 
и получите от 10 до 30 тыс. голосов. Тогда, как при финансировании строительства 
метро или реставрации исторической достопримечательности в размере 1 - 1,5 млн., за Вас отдадут свой голос от  100  до 200 тыс. 
избирателей. 
Попав на поле любого региона, игрок обязан совершить одно из предусмотренных на поле действий за собственным выбором. 
В этом случае ему необходимо отдать в „Банк” выбранное количество средств и получить из „Банка” соответствующее количество бюллетеней.

Во всех регионах игроки за определенную проведенную работу получают голоса избирателей в виде бюллетеней соответствующего 
номинала. Бюллетени остаются у игрока к моменту накопления им их в количестве 500 000 голосов. 
После этого игрок имеет право обменять в банке 500 000 своих голосов на 1 депутата.

При попадании в один из регионов, Вы имеете право назначить своего “кума” руководителем Горадминистрации. Для этого Вам 
необходимо уплатить взнос за содействие в получении должности в размере, указанном на поле соответствующего  региона 
в строке «Ціна крісла». После уплаты взноса Вы ставите своего “кума” в специально отведенное место и получаете карточку 
«Посвідчення мера міста»  (Удостоверение мэра города). 
В дальнейшем, при Вашем попадании в данный регион, Вы будете получать, кроме заработанных голосов, еще и бесплатно, 
так называемый, “админресурс” - голоса избирателей, которые проголосовали за содействия Вашего „кума” - мэра данного города. 
Количество голосов из „админресурса” находится на поле соответствующего города около отметки “АР”. 

АГИТАЦИОННЫЙ СЕКТОР
СПОСОБЫ АГИТАЦИИ В РЕГИОНАХ

БЮЛЛЕТЕНИ

ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ

Например, если Вы поставили своего “кума” мэром г.Львов, Вы должны одноразово уплатить в госказну 300 000 грн. “Админресурс” (АР) 
в г. Львове составляет 40 000 голосов. Следовательно, в следующий раз, когда Вы попадете в г.Львов и отреставрируете замок за 800 000 грн., 
получите 60 тыс. голосов за замок и 40 тыс. голосов “админресурса” = 100 тис. голосов.
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В игре “Перевыборы” побеждает тот из игроков, у которого в заполненом Парламенте собрано больше депутатов.

Если на момент заполнения последнего свободного места в Парламенте слаживается ситуация, когда у двух или нескольких
игроков одинаковое количество депутатов - победителем признается тот из игроков, у которого осталось в наличии
большее количество голосов.
 Если на момент заполнения последнего места в Парламенте слаживается ситуация, когда у двух или больше игроков
одинаковое количество депутатов, и одинаковое количество голосов - победитель признается по размеру капитала (налички и 
стоимости незаложенных бизнес объектов).

Если в процессе игры слаживается ситуация, когда один из игроков собрал в Парламенте некоторое количество Депутатов, 
которое явно преувеличивает количество Депутатов любого другого игрока, и хотя в парламенте еще есть свободные места, но их
количество выключает возможность набрать большее количество Депутатов до момента полного заполнения Парламента.

УСЛОВИЯ ПОБЕДЫ

Например: в процессе игры один из игроков, выбрав себе правильную тактику и стратегию, собрал в Парламенте уже 20 Депутатов, а остальным
игрокам к этому времени удалось собрать только по 5 Депутатов. Таким образом, всего в Парламенте занято 35 мест и 10 свободных. При этом становится
очевидным, что игроки, у которых по 5 Депутатов, учитывая всего 10 свободных мест в Парламенте, ни при каких обстоятельствах не смогут набрать 
больше чем первый игрок ( т.е. больше 20 Депутатов). В таком случае победителя можно определить уже на этой стадии.
Хотя, если поставить цель доиграть до конца - можно побороться за 2-е и 3-е место.
Как ускорить время игры?

Условия, при которых победитель определяется досрочно (до полного заполнения Парламента)

Механика, арифметика и условия игры рассчитаны на 3,5 - 4 часа игрового времени.
Данный период позволяет полностью ощутить и испытать все возможности игры, продумать и реализовать собственную стратегию развития, проявить свои
предпринимательские и логические навыки.
Но если в связи с некоторыми обстоятельствами Вы хотите сократить игровой процесс - Вам следует определить следующие стартовые условия:
 Увеличить стартовое количество “кумовьев” с 6 до 8.
 Снизить стоимость одного Депутата с 500 тыс. голосов до 300 тыс. голосов.
 Сократить стартовый капитал игроков с 35 млн. грн. до 26 млн. грн.

Указанные корректировки ускорят игровой процесс, но при этом потеряются некоторые небольшие стратегические
                      составляющие.  

1
2
3 ИНФОРМАЦИОННАЯ

П О Д Д Е Р Ж К А
097 953-78-67
044 239-25-21

ИНФОРМАЦИОННАЯ
П О Д Д Е Р Ж К А

Приятной Вам игры!

         Если в город, в котором Ваш “кум” является мэром, попадает другой игрок, он платит 
         Вам определенную сумму за разрешение проводить агитацию в этом городе. 
         Размер данного взноса находится на поле соответствующего города около отметки “ОК”. 

“Депутата” можно получить, обменяв его на заработанные Вами бюллетени суммарным количеством 500 тысяч голосов. 
После получения “депутата”, Вы ставите его на свободное место в „Парламенте”.  
В “Парламенте” размещено 45 равноценных мест.
Цвет “депутата” соответствует цвету фишки игрока.
“Депутатов” нельзя продавать или обменивать.
“Депутаты” игрока, который в процессе игры обанкротился и потерял 
возможность продолжать игру - остаются на своих местах до 
окончания игры, и могут принимать участие в голосовании 
коалиции, но не принимают участие в определении победителя.

“Коалиция” – ситуативное  объединение “депутатов” нескольких игроков для голосования взаимовыгодного решения. 
Решение может быть только в виде снятия с должности “кума” одного из игроков на одном из предприятий (городов).   
Данное голосование возможно при условии, если у Вас имеется в наличии карточка “Інтрига” или “Провокація” с надписью 
“Позачергова сесія”, а также, если у Вас совместно с другим игроком (игроками) есть большинство “депутатов” в парламенте 
на момент голосования. В этом случае Вы можете обсудить возможность снятия с должности одного из “кумовьев” игрока, 
депутаты которого не входят в коалицию. Если игроки, чьи “депутаты”, составляют большинство в парламенте, пришли к согласию 
и проголосовали, то  игрок обязан забрать своего “кума” из указанного коалицией предприятия, а данный бизнес объект переходит в 
собственность государства и становится свободным для покупки.

не получает из бюджета никаких компенсаций.

АГИТАЦИОННЫЙ СЕКТОР

ДЕПУТАТЫ / ПАРЛАМЕНТ

КОАЛИЦИЯ / ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ

Например, если в г.Сумы, где стоит Ваш “кум”, попал другой игрок, он платит Вам 100 000 грн. за 
разрешение агитировать избирателей и уплачивает отдельно за агиткампанию в банк.


