
ПРАВИЛА ДО ГРИ «ЗОРЯНИЙ БІЗНЕС» 

Комплектність гри: 
Ігрове поле      1шт. 

Кубики     2 шт. 

Фішки                  4 шт. 

Картки «Бюджет     22 шт. 

Фішки власності   88 шт. 

Купюри «Зоряний бізнес»      192 шт. 

Інструкція                                 1 шт. 

Коробка                                    1 шт. 

 

Підготовка до гри: 
У грі можуть брати участь від 2-х до 4-х гравців. По периметру ігрового поля розташовані 8 

різнокольорових «галактик», кожна з яких складається з 3-х або 2-х «систем». Серед гравців 

обирається «БАНКІР», який здійснює грошові операції. Картки «БЮДЖЕТ» викладаються в центрі 

ігрового поля на сектор «БЮДЖЕТ». 

 

Хід гри: 
Гравці ставлять фішки на секторі «СТАРТ». Черговість ходів визначається жеребкуванням. Рух по 

ігровому полю здійснюється за годинниковою стрілкою.  

«БАНКІР» роздає кожному гравцеві по 10 000 гральних грошей «Зоряний бізнес» і по 22 фішки 

власності, відповідно до кольору фішки гравця. Проходячи кожне наступне коло (за сектор «СТАРТ»), 

гравці отримують по 500 додаткових купюр. Потрапивши фішкою на вільну «систему», гравець має 

право купити її, заплативши в «банк» суму, зазначену на клітинці поля цієї «системи». Купуючи 

«систему», гравець ставить фішку власності свого кольору. 

Якщо гравець потребує грошей, він може закласти в «банк» будь-яку свою «систему» (або декілька) 

за половину її реальної вартості або ж запропонувати продати її іншим учасникам гри за суму, яку він 

вважає більш вигідною, ніж пропозиція «банку». В обмін на гроші «система» залишається в «банку» 

на термін проходження одного кола. Пройшовши 1 коло і не зібравши потрібної суми для викупу у 

банку, «система» автоматично відправляється на ігрове поле. 

Якщо гравець в результаті чергового ходу зупиняється на вже викупленій «системі» — він повинен 

заплатити власникові орендну плату, зазначену в першому рядку оренди. Якщо дві «системи» однієї 

«галактики» належать супернику — то учасник зобов'язаний заплатити суму, зазначену в другому 

рядку. Якщо гравець викуповує всі «системи» однієї «галактики» — він стає монополістом і 

суперники, потрапляючи на «системи» його «галактики», сплачують оренду за тарифом третього 

рядка. 

Потрапляючи в сектор «ІНСПЕКТОР» (податкова інспекція) гравець платить в «банк» штраф  500 

гральних грошей «Зоряний бізнес» з кожної «системи», що перебуває у його власності. Проходячи у 

кожному наступному колі сектор «Інспектор» (незалежно від того, зупинився гравець у секторі чи ні), 

кожен учасник платить «банку»  по 100 гральних грошей «Зоряний бізнес», у вигляді податків за кожну 

«систему», що знаходиться у його власності. 

Кожен гравець, потрапляючи на сектор «БЮДЖЕТ», тягне картку з колоди. Зазначена умова  є 

необхідним правилом її виконання. 

Якщо гравець зупинився у секторі «БІРЖА», він отримує 500 гральних грошей «Зоряний бізнес». 

Потрапляючи на сектор «ШАНС», гравець переходить до центра ігрового поля та кидає кубики 3 

рази. При викиданні однакових чисел гравець отримує винагороду, сума зазначена в центрі ігрового 

поля (наприклад: 1+1=1 000, 2+2 = 2 000, 5+5 = 3 000, 6+6 = 5 000). Після трьох кидків гравець 

повертається на сектор «ШАНС». 

Якщо гравець зупинився в секторі «Відпочинок», він пропускає 1 хід. 

 

Визначення переможця: 
 1. Гра продовжується до повного банкрутства усіх гравців, крім одного — він і є переможцем. 

 2. Переможцем стає той гравець, чия сума готівкових і вкладених в «галактики» грошей найбільша. 

 



ПРАВИЛА К ИГРЕ «ЗВЕЗДНЫЙ БИЗНЕС» 

 
Комплектность игры: 
Игровое поле 1шт. 

Кубики 2 шт. 

Фишки 4 шт. 

Карточки «Бюджет 22 шт. 

Фишки собственности 88 шт. 

Купюры « Звездный бизнес» 192 шт. 

Инструкция 1 шт. 

Коробка 1 шт. 

 

Подготовка к игре: 
В игре могут принимать участие от 2-х до 4-х игроков. По периметру игрового поля расположены 

8 разноцветных «галактик», каждая из которых состоит из 3-х или 2-х «систем». Среди игроков 

выбирается «БАНКИР», который осуществляет денежные операции. Карточки «БЮДЖЕТ» 

излагаются в центре игрового поля на сектор «БЮДЖЕТ». 

 

Ход игры: 
Игроки ставят фишки на секторе «СТАРТ». Очередность ходов определяется жеребьевкой. 

Движение по игровому полю осуществляется по часовой стрелке. 

«БАНКИР» раздает каждому игроку по 10 000 игровые деньги «Звездный бизнес» и по 22 фишки 

собственности, в соответствии с цветом фишки игрока. Проходя каждый следующий круг (за сектор 

«СТАРТ»), игроки получают по 500 дополнительных купюр. Попав фишкой на свободную «систему»

, игрок имеет право купить ее, заплатив в «банк» сумму, указанную на ячейке поля этой «системы». 

Покупая «систему», игрок ставит фишку собственности своего цвета. 

Если игрок нуждается в деньгах, он может заложить в «банк» любую свою «систему» (или 

несколько) за половину ее реальной стоимости или предложить продать ее другим участникам игры 

суммы, которую он считает более выгодной, чем предложение «банка». В обмен на деньги «система» 

остается в «банке» на срок прохождения одного круга. Пройдя 1 круг и не собрав нужной суммы для 

выкупа в банке, «система» автоматически отправляется на игровое поле. 

Если игрок в результате очередного хода останавливается на уже выкупленной «системе» — он 

должен заплатить владельцу арендную плату, указанную в первой строке аренды. Если две 

«системы» одной «галактики» принадлежат сопернику — то участник обязан заплатить сумму, 

указанную во второй строке. Когда игрок выкупает все «системы» одной «галактики» — он 

становится монополистом и соперники, попадая на «системы» его «галактики», платят аренду по 

тарифу третьей строки. 

Попадая в сектор «ИНСПЕКТОР» (налоговая инспекция) игрок платит в «банк» штраф 500 купюр 

«Звездный бизнес» с каждой «системы», находящегося в его собственности. Проходя в каждом 

следующем круге сектор «Инспектор» (независимо от того, остановился игрок в секторе или нет), 

каждый участник платит «банку» по 100 игровые деньги «Звездный бизнес», в виде налогов за 

каждую «систему», что находится в его собственности. 

Каждый игрок, попадая на сектор «БЮДЖЕТ», тянет карточку из колоды. Указанное условие 

является необходимым правилом ее выполнения. 

Если игрок остановился в секторе «БИРЖА», он получает 500 игровые деньги «Звездный бизнес». 

Попадая на сектор «ШАНС», игрок переходит к центру игрового поля и бросает кубики 3 раза. 

При выбрасывании одинаковых чисел игрок получает вознаграждение, сумма указанная в центре 

игрового поля (например: 1+1=1000, 2+2=2000, 5+5=3000, 6+6=5000). После трех бросков игрок 

возвращается на сектор «ШАНС». 

Если игрок остановился в секторе «Отдых», он пропускает 1 ход. 

Определение победителя: 
1. Игра продолжается до полного банкротства всех игроков, кроме одного — он и является 

победителем. 

2. Победителем становится тот игрок, чья сумма наличных и вложенных в «галактике» денег 

наибольшая. 


