
ПОДІЯ



01 ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ

Ваша робота отримала 
високу оцінку серед місце-
вих. Отримайте 1 бал 
репутації.



ПОДІЯ



02 ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ

У вас є можливість провести 
оцінку потреб місцевого 
населення у зоні, в якій ви 
працюєте. Ви можете 
подивитися картку кризових 
потреб перед тим, як її 
побачать інші гравці.



ПОДІЯ



03 ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ

Ваші монітори повідомили 
вам про численні порушення 
прав людини з боку уряду 
країни-окупанта. Правоза-
хисники вимагають від вас 
жорсткої реакції на це. На 
цьому колі введіть санкції 
або застосуйте розголос 
проти країни-окупанта. 



ПОДІЯ



04 ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ

Ваші монітори повідомили 
вам про численні порушення 
прав людини з боку уряду 
країни, яка стала жертвою 
окупації. Правозахисники 
вимагають від вас жорсткої 
реакції на це.



ПОДІЯ



05 ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ

У ваших офісах виявили 
численні випадки корупції. 
На цьому колі ви не можете 
витрачати гроші на реаліза-
цію проєктів та купівлю 
ресурсів.



ПОДІЯ



06 ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ

Через проблеми з фінансу-
ванням ви змушені скороти-
ти свою присутність. Закрий-
те один офіс у будь-якій 
зоні.



ПОДІЯ



07 ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ

Вам збільшили фінансуван-
ня. Отримайте по 1 юніту 
грошей на кожен працюючий 
офіс.



ПОДІЯ



08 ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ

Сторони конфлікту демон-
струють небажання врегулю-
вати ситуацію. На цьому колі 
ініціюйте прямі перемовини 
між сторонами конфлікту. У 
разі відмови застосуйте 
інструменти тиску проти 
сторони, яка відмовляється.



ПОДІЯ



09 ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ

ЗМІ опублікували матеріал 
про нераціональне витрачан-
ня грошей працівниками 
ваших офісів. Віддайте 1 бал 
репутації.



ПОДІЯ



10 ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ

Працівникам ваших офісів 
надходять погрози. На цьому 
колі ви не можете реалізову-
вати проєкти.



ПОДІЯ



11 ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ

Ваші донори вимагають від 
вас більш активної роботи. 
Відкрийте новий офіс у 
будь-якій зоні.



ПОДІЯ



12 ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ

Місцеве населення потребує 
відкритих КПП. Якщо сторони 
не домовилися про відкрит-
тя КПП, ініціюйте розгляд 
цього питання.



ПОДІЯ



13 ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ

Місцеве населення потребує 
відкриття школи. Ініціюйте 
розгляд питання школи на 
територіях, на яких ви 
працюєте.



ПОДІЯ



14 ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ

Місцеве населення потребує 
відкриття лікарні. Ініціюйте 
розгляд питання лікарні на 
територіях, на яких ви 
працюєте.



ПОДІЯ



15 ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ

Місцеве населення потребує 
відбудови пошкодженого 
житла. Ініціюйте розгляд 
питання відбудови житла на 
територіях, на яких ви 
працюєте.



ПОДІЯ



16 ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ

Катастрофа в іншій частині 
країни вимагає від вас 
перерозподілу ресурсів. 
Виведіть усі ресурси з 
будь-якого офісу.



ПОДІЯ



17 ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ

Місцеве населення в зонах, у 
яких ви працюєте, повідом-
ляє вас про порушення прав 
людини з боку військових. 
Надайте розголосу цій 
ситуації.



ПОДІЯ



18 ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ

Місцеве населення потребує 
відкриття магазину. Ініціюйте 
розгляд питання відкриття 
магазину на територіях, на 
яких ви працюєте.



ПОДІЯ



19 ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ

Не забувайте про свою мету. 
Ваша репутація для вас має 
дуже важливе значення. 



ПОДІЯ



20 ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ

Працюючи з урядом 
країни-окупанта, ви наража-
єте себе на конфлікт з іншою 
стороною конфлікту. Нама-
гайтеся уникати конфліктів. 



ПОДІЯ



21 ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ

Працюючи з урядом країни, 
яка стала жертвою окупації, 
ви наражаєте на небезпеку 
свою команду на території, 
яка контролюється іншою 
стороною конфлікту. Нама-
гайтеся уникати конфліктів. 



ПОДІЯ



22 ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ

Не дозволяйте сторонам 
конфлікту йти на загострен-
ня, від чого обов'язково 
постраждає місцеве насе-
лення. 



ПОДІЯ



01 ДЛЯ УРЯДІВ КРАЇН

Ваші генерали вимагають 
більшої рішучості від вас. 
Уведіть додатково юніт 
військ у підконтрольну вам 
зону.



ПОДІЯ



02 ДЛЯ УРЯДІВ КРАЇН

Ваші дипломати вимагають 
від вас поступливості в 
перемовинах. Виведіть один 
зайвий юніт військ із 
будь-якої підконтрольної 
зони.  



ПОДІЯ



03 ДЛЯ УРЯДІВ КРАЇН

Вас критикує опозиція за 
надмірні витрати на війну. 
На цьому колі ви не можете 
витрачати гроші на реаліза-
цію проєктів чи купівлю 
ресурсів.



ПОДІЯ



04 ДЛЯ УРЯДІВ КРАЇН

Вашу політику підтримує 
населення вашої країни. 
Отримайте 1 юніт грошей, 
зібраних для ваших військо-
вих громадянами.



ПОДІЯ



05 ДЛЯ УРЯДІВ КРАЇН

В іншому регіоні вашої 
країни потрібна допомога. 
На цьому колі ви не можете 
витрачати ресурси на 
забезпечення підконтрольної 
території в зоні конфлікту.



ПОДІЯ



06 ДЛЯ УРЯДІВ КРАЇН

Ваші громадяни вважають 
вашу політику занадто 
поступливою та компроміс-
ною  щодо противника. На 
цьому колі введіть додаткові 
війська або спровокуйте 
загострення, аби заспокоїти 
войовничі настрої всередині 
вашої країни.



ПОДІЯ



07 ДЛЯ УРЯДІВ КРАЇН

Мобілізація дає свої плоди. 
На цьому колі ви можете 
ввести один юніт військ 
безкоштовно.



ПОДІЯ



08 ДЛЯ УРЯДІВ КРАЇН

Ваші військові доповіли про 
те, що на підконтрольній вам 
території діють розвідники 
противника. На цьому колі 
заблокуйте будь-яке 
сполучення з непідконтроль-
ними територіями та  реалі-
зацію проєктів на вашій 
території.



ПОДІЯ



09 ДЛЯ УРЯДІВ КРАЇН

Ваші військові повідомили 
вас про те, що в офісах 
неурядових та міжнародних 
організацій, які діють на 
вашій території, можуть 
переховувати зброю та 
вибухівку. Заблокуйте на це 
коло всі офіси організацій на 
вашій території, які мають 
представництва на території 
противника.



ПОДІЯ



10 ДЛЯ УРЯДІВ КРАЇН

Ваш уряд критикують за 
надмірну ліберальність щодо 
неурядових та міжнародних 
організацій. На цьому колі 
всі організації, які працюють 
на вашій території, повинні 
погоджувати з вами свої дії 
на інших, непідконтрольних 
вам територіях, або змушені 
будуть піти з вашої території.



ПОДІЯ



11 ДЛЯ УРЯДІВ КРАЇН

 Міжнародна спільнота 
вимагає від вас не втручати-
ся в роботу міжнародних та 
національних організацій на 
вашій території. На цьому 
колі надайте працюючим на 
вашій території організаціям 
фінансову або гуманітарну 
допомогу.



ПОДІЯ



12 ДЛЯ УРЯДІВ КРАЇН

Ваша розвідка доповідає 
про підготовку противника 
до наступу. На цьому колі 
розташуйте наявні війська 
впритул до лінії розмежу-
вання.



ПОДІЯ



13 ДЛЯ УРЯДІВ КРАЇН

Закрийте КПП на ремонт.



ПОДІЯ



14 ДЛЯ УРЯДІВ КРАЇН

У вас наближаються вибори. 
Ваші прихильники вимага-
ють від вас реальних досяг-
нень з врегулювання 
ситуації. Ініціюйте прямі 
перемовини з противником.



ПОДІЯ



15 ДЛЯ УРЯДІВ КРАЇН

У вас наближаються вибори. 
Ваші прихильники вимага-
ють від вас рішучих дій у 
відповідь на погрози 
противника. На цьому колі 
вимагайте від противника 
звільнити потрібну вам 
територію, а у разі відмови 
застосуйте силу (обстріл, 
ескалація або наступ).



ПОДІЯ



16 ДЛЯ УРЯДІВ КРАЇН

Економічні наслідки 
конфлікту спровокували 
бюджетний дефіцит. На 
цьому колі ви не можете 
витрачати кошти на проєкти 
чи купівлю ресурсів.



ПОДІЯ



17 ДЛЯ УРЯДІВ КРАЇН

В одній зі своїх доповідей 
правозахисники звинуватили 
вас у порушенні прав 
людини на підконтрольній 
території. Віддайте 1 бал 
репутації.



ПОДІЯ



18 ДЛЯ УРЯДІВ КРАЇН

Міжнародні організації 
звинуватили вас у зриві 
процесу врегулювання 
конфлікту. Віддайте 1 бал 
репутації. 



ПОДІЯ



19 ДЛЯ УРЯДІВ КРАЇН

Волонтерські організації 
допомагають вам. Отримай-
те 2 юніти продовольства.



ПОДІЯ



20 ДЛЯ УРЯДІВ КРАЇН

Ваша діаспора за кордоном 
вам допомагає. Отримайте 2 
юніти медицини.



ПОДІЯ



21 ДЛЯ УРЯДІВ КРАЇН

ЗМІ противника опублікува-
ли відео про катування 
вашими солдатами місцево-
го населення. Віддайте 2 
бали репутації. 



ПОДІЯ



22 ДЛЯ УРЯДІВ КРАЇН

Продовольство та медицина 
потрібні вашим військовим. 
На цьому колі не витрачайте 
ці ресурси на потреби 
місцевого населення.



ПОДІЯ



23 ДЛЯ УРЯДІВ КРАЇН

Допомагаючи місцевому 
населенню, ви забезпечуєте 
собі надійний тил. Навіть 
якщо у вас обмаль ресурсів, 
вирішить кризові потреби на 
підконтрольній вам території.



ПОДІЯ



24 ДЛЯ УРЯДІВ КРАЇН

Ви можете використовувати 
інших учасників для допо-
моги населенню на непід-
контрольних територіях. 
Передаючи через неурядові 
та міжнародні організації 
ресурси, ви покращуєте свій 
імідж та отримуєте прихиль-
ників серед населення, яке 
перебуває під контролем 
вашого противника.



ПОДІЯ



25 ДЛЯ УРЯДІВ КРАЇН

Покращення ситуації для вас 
політично невигідно. Якщо 
ви почнете дестабілізації, 
інші будуть змушені з вами 
домовлятися та йти на 
поступки.



ПОДІЯ



26 ДЛЯ УРЯДІВ КРАЇН

Опозиція заблокувала вам 
роботу уряду. На цьому колі 
ви не можете вводити нові 
ресурси або вести перемови-
ни з іншими, але можете 
використовувати ресурси, які 
залишилися на вашій 
території з минулого кола.



УРЯД КРАЇНИ, ЯКА СТАЛА
ЖЕРТВОЮ ОКУПАЦІЇ

МЕТА ГРИ



УРЯД КРАЇНИ, ЯКА СТАЛА
ЖЕРТВОЮ ОКУПАЦІЇ

Звільнити та втримати 
до кінця гри нейтраль-
ну зону. Закінчити гру 
у зеленій зоні на шкалі 
напруженості. 



УРЯД КРАЇНИ, ЯКА СТАЛА
ЖЕРТВОЮ ОКУПАЦІЇ

МЕТА ГРИ



УРЯД КРАЇНИ, ЯКА СТАЛА
ЖЕРТВОЮ ОКУПАЦІЇ

Не допускати про-
тивника в нейтраль-
ну зону та зберегти 
контроль над I зоною 
до кінця гри. 



УРЯД КРАЇНИ, ЯКА СТАЛА
ЖЕРТВОЮ ОКУПАЦІЇ

МЕТА ГРИ



УРЯД КРАЇНИ, ЯКА СТАЛА
ЖЕРТВОЮ ОКУПАЦІЇ

Довести противника 
до банкрутства. 
Закінчити гру у 
зеленій зоні на шкалі 
напруженості. 



УРЯД КРАЇНИ, ЯКА СТАЛА
ЖЕРТВОЮ ОКУПАЦІЇ

МЕТА ГРИ



УРЯД КРАЇНИ, ЯКА СТАЛА
ЖЕРТВОЮ ОКУПАЦІЇ

Ввести війська на 
територію зони ІІІ та 
протриматися там 
щонайменше 2 кола.



УРЯД КРАЇНИ, ЯКА СТАЛА
ЖЕРТВОЮ ОКУПАЦІЇ

МЕТА ГРИ



УРЯД КРАЇНИ, ЯКА СТАЛА
ЖЕРТВОЮ ОКУПАЦІЇ

Не допустити стабілі-
зації ситуації на 
позитивній позначці 
на шкалі напружено-
сті до 3-го кола гри. 
Звільнити нейтральну 
зону.



УРЯД КРАЇНИ, ЯКА СТАЛА
ЖЕРТВОЮ ОКУПАЦІЇ

МЕТА ГРИ



УРЯД КРАЇНИ, ЯКА СТАЛА
ЖЕРТВОЮ ОКУПАЦІЇ

Переконати інших 
застосувати проти 
агресора санкції та 
розголоси. Закінчити 
гру у зеленій зоні на 
шкалі напруженості. 



НАЦІОНАЛЬНА НЕУРЯДОВА
ОРГАНІЗАЦІЯ

МЕТА ГРИ



Відкрити офіси в 2 
зонах. Закрити в них 
усі картки кризових 
потреб. Закінчити гру 
в зеленій зоні на 
шкалі напруженості. 

НАЦІОНАЛЬНА НЕУРЯДОВА
ОРГАНІЗАЦІЯ



НАЦІОНАЛЬНА НЕУРЯДОВА
ОРГАНІЗАЦІЯ

МЕТА ГРИ



Не допустити 
сповзання ситуації до 
критичної (менше –15 
на шкалі напружено-
сті) до 5-го кола гри. 

НАЦІОНАЛЬНА НЕУРЯДОВА
ОРГАНІЗАЦІЯ



НАЦІОНАЛЬНА НЕУРЯДОВА
ОРГАНІЗАЦІЯ

МЕТА ГРИ



Реалізувати всі картки 
кризових потреб та 
відкрити лікарню в 
нейтральній зоні (зона 
ІІ). Закінчити гру в 
зеленій зоні на шкалі 
напруженості. 

НАЦІОНАЛЬНА НЕУРЯДОВА
ОРГАНІЗАЦІЯ



НАЦІОНАЛЬНА НЕУРЯДОВА
ОРГАНІЗАЦІЯ

МЕТА ГРИ



Реалізувати всі картки 
кризових потреб та 
відкрити школу, 
магазин і лікарню в 
зоні І. Закінчити гру в 
зеленій зоні на шкалі 
напруженості. 

НАЦІОНАЛЬНА НЕУРЯДОВА
ОРГАНІЗАЦІЯ



НАЦІОНАЛЬНА НЕУРЯДОВА
ОРГАНІЗАЦІЯ

МЕТА ГРИ



Допомогти уряду 
країни – жертві окупа-
ції повернути території. 

НАЦІОНАЛЬНА НЕУРЯДОВА
ОРГАНІЗАЦІЯ



НАЦІОНАЛЬНА НЕУРЯДОВА
ОРГАНІЗАЦІЯ

МЕТА ГРИ



Отримати більше 
репутації, ніж коман-
да міжнародної 
організації. Закінчити 
гру в зеленій зоні на 
шкалі напруженості. 

НАЦІОНАЛЬНА НЕУРЯДОВА
ОРГАНІЗАЦІЯ



МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ

МЕТА ГРИ



МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ

Відкрити офіси в усіх 
зонах. Реалізувати по 
1 проєкту в кожній. 
Закінчити гру в зеле-
ній зоні на шкалі 
напруженості. 



МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ

МЕТА ГРИ



МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ

Не допустити 
сповзання ситуації до 
критичної (менше –15 
на шкалі напружено-
сті) до кінця гри. 



МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ

МЕТА ГРИ



МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ

Відкрити школи в усіх 
трьох зонах. Закінчити 
гру в зеленій зоні на 
шкалі напруженості. 



МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ

МЕТА ГРИ



МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ

Відкрити лікарні в усіх 
трьох зонах. Закінчити 
гру в зеленій зоні на 
шкалі напруженості.



МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ

МЕТА ГРИ



МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ

Відкрити магазини в 
усіх трьох зонах. 
Закінчити гру в зеле-
ній зоні на шкалі 
напруженості. 



МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ

МЕТА ГРИ



МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ

Отримати більше репу-
тації, ніж решта грав-
ців. Закінчити гру в 
зеленій зоні на шкалі 
напруженості. 



НАЦІОНАЛЬНА НЕУРЯДОВА
ОРГАНІЗАЦІЯ

МЕТА ГРИ



Закрити всі картки 
кризових потреб у зоні 
ІІІ. Закінчити гру в 
зеленій зоні на шкалі 
напруженості. 

НАЦІОНАЛЬНА НЕУРЯДОВА
ОРГАНІЗАЦІЯ



 УРЯД КРАЇНИ-ОКУПАНТА

МЕТА ГРИ



 УРЯД КРАЇНИ-ОКУПАНТА

Захопити та втримати 
до кінця гри нейтраль-
ну зону. 



 УРЯД КРАЇНИ-ОКУПАНТА

МЕТА ГРИ



 УРЯД КРАЇНИ-ОКУПАНТА

Не допускати про-
тивника в нейтральну 
зону та зберегти кон-
троль над IІІ зоною до 
кінця гри. 



 УРЯД КРАЇНИ-ОКУПАНТА

МЕТА ГРИ



 УРЯД КРАЇНИ-ОКУПАНТА

Довести противника до 
банкрутства. 



 УРЯД КРАЇНИ-ОКУПАНТА

МЕТА ГРИ



 УРЯД КРАЇНИ-ОКУПАНТА

Ввести війська на 
територію зони І та 
протриматися там 
щонайменше 2 кола. 



 УРЯД КРАЇНИ-ОКУПАНТА

МЕТА ГРИ



 УРЯД КРАЇНИ-ОКУПАНТА

Не допустити стабілі-
зації ситуації на 
позитивній позначці 
на шкалі напруженості 
до кінця гри. Захопити 
нейтральну зону.



 УРЯД КРАЇНИ-ОКУПАНТА

МЕТА ГРИ



 УРЯД КРАЇНИ-ОКУПАНТА

Переконати застосувати 
проти противника 
санкції. Закінчити гру у 
зеленій зоні на шкалі 
напруженості. 


