Створення надсучасного міста з міжнародною інфраструктурою „Вселюжі”

Ідея № 3
Проект-ідея

"Створення надсучасного міста з міжнародною
інфраструктурою „Вселюжі” на Закарпатській області в
Україні”"
Вноситься пропозиція по організації і побудові надсучасного міста „Вселюжі” (Всесвіту
любима жінка) на території Закарпатської області України.

Згідно попереднього загального картографічного плану (додатки № 2, 6, 7) місто
передбачається будувати на площах, які не займають населені пункти на території
Ужгородського, Мукачівського, Берегівського, Виноградівського, Іршавського,
Хустського, Свалявського, Міжгірського, Воловецького, Перечинського районів.

Тобто, жителі міст, селищ, сіл цих районів абсолютно не відчують дискомфорту,
яких-небудь незручностей в зв'язку з будівництвом, а навпаки отримають можливість за
недержавні кошти значно поліпшити, як свою власну інфраструктуру, так і свого
населеного пункту, отримають величезну кількість можливостей працевлаштуватися за
хорошу заробітну плату, практично бути поряд з найсучаснішими світовими об'єктами
відпочинку, розваг, торгівлі.

Ідея

1. Створення надсучасного міста „Вселюжі” з міжнародною інфраструктурою з
розробленою для цього концепцією повністю присвяченого жінкам, їх проблемам,
поглядам, розвагам, задоволенням буквально всіх їх бажань.
2. Створення міжнародного центру по вирішенню проблем значного продовження життя
людини за назвою „Віжиє”.
3. Створення оздоровчо-лікувальної клініки для дітей з назвою „Віжибу”.
4. Створення спортивного центру для проведення зимових Олімпійських ігор з назвою
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„Віжи - 3000”.
Всі ці містечка „Віжиє”, „Віжибу”, „Віжи - 3000” будуть входити в інфраструктуру міста
майбутнього „Вселюжі”.
Мета:
1. Сконцентрувати в одному місті на Планеті все найбільш сучасне, абсолютно нове,
неповториме, з надсучасною інфраструктурою в місті, яке би задовольняло буквально всі
запити, примхи жінок, давало їм можливість не залежно від віку, національності,
релігійності, фізичних даних та іншого демонструвати свої неповторні жіночі потенційні
можливості, задовольнити в розважальній формі весь свій духовний світ,
насолоджуватись неперевершеною чарівністю жінок і всім тим, що їх ще цікавить, і є
супутнім для задоволення їх інтересів.
2. Сконцентрувати в одному місті Планети всю інфраструктуру, інтелектуал, наукові і
дослідні інститути, лабораторії, та все інше, для організації і створення всіх можливостей
по вирішенню проблем значного продовження життя людини на планеті..
3. Сконцентрувати в одному з місць, де одна з найблагодатніших здорових зон світу,
чудова природа і клімат, повітря, безліч лікувальних мінеральних вод
оздоровчо-лікувальну клініку, де би мали змогу пройти лікування, реабілітацію дуже
важко хворі діти всього світу.
4. Побудувати, практично в центрі Європи, спортивний центр з відповідною
інфраструктурою для цілорічної підготовки спортсменів всіх вікових груп по всіх зимових
видах спорту, можливості проведення міжнародних змагань, першостей Європи, Світу
Олімпійських ігор також по всіх зимніх видах спорту, створити можливості для
регулярного відпочинку, занять різними видами спорту для великої маси бажаючих з
усього світу.

Місто Вселюжі, як уже згадувалось, складатиметься з чотирьох окремих містечок – це:
1. Головне місто – „Вселюжі” в складі якого будуть окремі величезні квартали:
а) Аеропорт, автобусна станція, залізнично-дорожня станція
б) Офісні споруди, архітектурний центр, центр засобів масової інформації (газети,
журнали, телебачення, радіо, інтернет центр), комп'ютерний центр, головний
інтелектуальний центр Планети.
в) Комплекс обслуговування (готелі, ресторани, казино-бари, кафе) – все пов'язане з
торгово-готельним комплексом, лікувально-оздоровчі реблітаційні заклади для дітей,
жінок та інших. Комплекси салонів краси, центр для вагітних жінок, ювелірний центр,
туристичний центр, центр гідів, комплекс, „Анна-Марі та Марі-Анна” (вільне і романтичне
кохання), центр солодощів, центр вінчання, парк зірок Планети,Банк , центр по
побутовому обслуговуванню.
г) Розважальні споруди: стадіон, автодром, цирк, спортивний комплекс,
Гала-концертно-культурний комплекс, комплекс для показу моди, спортивні споруди для
гольфу, тенісні корти, кіностудія, Будинок кіно, різноманітні музеї (найвідоміші жінки
світу, поп зірки, Гінеса, воскових фігур, світової моди
(з давніх часів по сьогодні), комплекс водних видів спорту, комплекс для вручення
міжнародних призів: „Віжи - 3000”, „Віжибу”, „Карпатський ведмідь”, „Вселюжі”, „Віжиє”,
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комплекс для проведення виставок різноманітних домашніх та інших тварин,
інтелектуальний центр розваги для різних за віком людей (малюки, діти, юнаки, молодь,
середнє покоління, зріле покоління), центр для колекціонерів, музейно виставковий
центр для образотворчого та прикладного мистецтва, фотоцентр, відеоцентр,
д) великі пізнавально розважальні об'єкти: зоопарк, оранжерейно-ботанічний центр,
диснейленд, іподром (всі види кінного спорту і відпочинку), споруди з термальними
водами, комплекс з світломузикальних фонтанів, аква-парк, льодовий дворець,
океанічно-водний акваріум,
ж) кладовище (окремо для людей і тварин)
з) храми для всіх конфесій
к) промисловий центр: підприємства по виготовленню молочних, м'ясних, рибних, дарів
лісу, меду, овочів, фруктів, продуктів, мінеральних вод, безалкогольних напоїв, фірми по
виготовленню алкогольних напоїв: вина, лікеро-горілочних, коньячних, шампанського.
Поліграфічний центр, центр по виготовленню дисків, СD, касет, відео касет,
різноманітної рекламної сувенірної продукції, телерадіо-центр
л) Творчий центр для обдарованих людей
В самому центрі надсучасного міста „Вселюжі” буде виготовлено пам'ятник відомого
скульптора Михайло Беленя (Додаток рис. № 3, № 4, № 5 – опис скульптури). Висота
скульптури – 50 метрів.
Землі другої частини міста „Вселюжі” будуть виділені для представників усіх країн світу,
фірм, концернів, закладів та інших, які добровільно, при бажанні, зможуть на вибранній
для себе із запропонованих територій в малому відтворити, що вони вважають
найцінніше є в даній країні, регіоні, місті. Це можуть бути історичні пам'ятки, найвідоміші
місця, об'єкти тощо.
Тобто ця частина міста „Вселюжі” буде відображати в малому все що є найцінніше на
Планеті.
Землі міста “Вселюжі” будуть поділені для континентів Європи, Америки, Азії, Африки,
Австралії. Представники кожної країни якої при бажанні зможуть відтворити ті чудеса
своїх країн, які вони вважають за потрібне. Звичайно кожна країна, або її найбагатші
люди вкладають свої кошти і відповідно коли вже все запрацює будуть отримувати
власний прибуток.
Одна з країна, при бажанні може відтворити і більше своїх відомих на весь світ об'єктів.
Це можливо Росія, США, Китай, Індія, Італія, Англія, Франція, Німеччина, Японія, Канада,
Бразилія, Аргентина, або інші бажаючі.
Враховуючи, що це місто буде побудоване в Україні, то відповідно кожна її з 25 областей
при бажанні також покаже і побудує, що в кожній з них є найцінніше, свої визначні місця,
об’єкти.
Таким чином в цьому місті кожен чітко зможе ознайомитися в малому з тим, що є
найцікавіше, історичне на Планеті, а також тим, що є гордістю України.
З іншого боку жінки, діти, ну і вже разом з ними чоловіки можуть отримати весь спектр
відпочинку, який є найсучаснішим на сьогодні в світі.
В основному всі ці об'єкти будуть побудовані на рівнинній частині Закарпаття.
2. Містечко „Вселюжі” – це міжнародний центр по вирішенню проблем значного
продовження життя людини де необхідно побудувати:
- сучасний центр для управління „Єдиного керівного органу світу” (зали для проведення
засідань Першої і Другої Палат, приміщення для регулярної роботи членів Палат, житло
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для них і всю інфраструктуру для їх діяльності).
- офісний центр для діяльності Ради координаційного наукового центру, приміщення для
регулярної роботи членів ради, житло для них і всю інфраструктуру для їх діяльностей, а
також для кожного з близько 50 напрямків, які займаються вирішенням проблем
значного продовження життя
людини, а також фундаментальними науками, наукових центрів та відповідних
лабораторій або іншого, що їм необхідно
- офісний центр для правління виконавчо-організаційного центру, приміщення для
регулярної роботи працівників центру, житло для них і всю інфраструктуру для їх
діяльності.
В основному всі ці об'єкти будуть побудовані в найбільш сприятливих
природньо-кліматичних умовах для науковців в передгір Карпат.
3. Містечко „Віжибу” – це оздоровчо-лікувальна клініка для дітей, де будують лікувати
всіх важко хворих дітей всього світу.
Тут будуть побудовані величезні лікувальні комплекси, з найсучаснішим медичним
обладнанням, повним забезпеченням медикаментів, а лікуватимуть дітей будуть кращі
дитячі лікарі Планети.
Для медичного і обслуговуючого персоналу мають бути побудовані європейського рівня
житло і вся інфраструктура для проживання і відпочинку.
В основному всі ці об'єкти будуть побудовані в найбільш сприятливих
природньо-кліматичних умовах для оздоровлення дітей в горах Карпати.
4. Містечко „Віжи - 3000” – це спортивний центр для проведення зимових Олімпійських
ігор.
Тут будуть побудовані спортивні об'єкти світового рівня для проведення міжнародних
змагань, в тому числі Олімпіади по таких видах спорту: хокей, фігурне катання,
ковзянський спорт, лижне двоборство, лижні гонки, прижки з трампліна, санний спорт,
скелетон, сновбординг, фристайл, шорт-трек, біатлон.
Буде підготовлено професіоналів міжнародною рівня: тренерів, менеджерів, лікарів,
масажистів, суддів та інший відповідний персонал, який має повністю задовільнити всі
аспекти діяльності для даного спортивного центру. І звичайно ці люди мають бути
забезпечені житлом та всіма сприятливими умовами для праці, проживання і відпочинку.

Також має бути побудована вся інфраструктура для життєдіяльності цього містечка.
Звичайно всі ці об'єкти будуть побудовані в ідеальних кліматичних умовах для
проведення змагань з різних зимових видах спорту в Міжгірському та Воловецькому
гірських районах в Закарпатті.
Це коротко викладена інформація про ідею побудови надсучасного міста „Вселюжі”.

Якщо є бажаючі керівники країн різних континентів, представники організацій, закладів,
наукових установ, корпорацій, фірм, концернів, громадських об'єднань та інші,

4/5

Створення надсучасного міста з міжнародною інфраструктурою „Вселюжі”

фінансових груп, фізичні особи персонально, які інтелектуально або
фінансово-матеріально зацікавлені в реалізації цих ідей, мають бажання безпосередньо
прийняти участь в організації будівництво цього міста, просимо заповнити форму № 1 і
направити за адресою: 90202, Україна, Закарпатська обл., м. Берегово, вул. Рожошкерт,
60, тел./факс.: (03141) 2-30-25, тел.: (03141) 2-40-07, 8-050-539-96-97, E-mail:
vizhije@rambler.ru.

Анкета
для бажаючих прийняти участь в реалізації ідеї
побудови надсучасного міста „Вселюжі” ЗАВАНТАЖИТИ!
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