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Проект
вноситься народним депутатом України
Мірошниченком Ю.Р.



ЗАКОН УКРАЇНИ

Про відродження унікального Символу православ’я – 
церкви Богородиці (Десятинної) в місті Києві


Враховуючи надзвичайно важливе значення церкви Богородиці (Десятинної) в місті Києві як унікального духовного Символу християнської державності на території України, що мав виняткове значення для поширення християнства, створення єдиного цивілізаційного простору для народів і племен, які проживали на території Русі,
усвідомлюючи, відображення в цьому Храмі символічного акту єднання духовної і світської влади в інтересах народу,
виходячи з факту, що протягом десяти століть церква Богородиці (Десятинна) є незмінним символом незламної віри для Українського народу,
визнаючи виняткову історичну роль цього Символу православ’я  як потужного мотиватора для об’єднання створюючих зусиль нації,
встановлюючи що Храм було протиправно експропрійовано та знищено рішенням органів державної влади Української РСР, правонаступником якої є Україна, 
керуючись вимогами статті 41 Конституції України, згідно з якою ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності,
прагнучи в складний історичний період, яким є сьогодення, об’єднати Український народ для розбудови незалежної Української держави в умовах всеохоплюючої світової кризи, що поглиблюється,
вважаючи відродження цієї святині загальнонаціональною справою,
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Стаття  1.  Визнати право православної церкви на поновлення порушених майнових прав, приведення їх до стану, що існував на момент протиправної експропріації церкви Богородиці (Десятинної), встановивши обов’язок держави в особі Кабінету Міністрів України забезпечити реалізацію зазначених прав.

Стаття  2.  Створити Національний архітектурно-історичний, духовно-символічний, православний комплекс із відродженням унікального Символу православ’я – церкви Богородиці (Десятинної) в місті Києві (далі – Національний православний комплекс).
1. Спроектувати і збудувати Національний православний комплекс на території пам'ятки археології національного значення "Місто Володимира – дитинець стародавнього Києва з фундаментами Десятинної церкви".
2. Завершити археологічні дослідження, провести консервацію та сучасну музеєфікацію залишків фундаментів церкви Богородиці (Десятинної), збудувавши з урахуванням вимог ЮНЕСКО, європейського і світового досвіду Національний музей древнього храму та православної культури в стилобатній частині головної споруди Національного православного комплексу.
3. Відродити унікальний Символ православ’я – церкву Богородиці (Десятинної), збудувавши новий Храм на стилобатній частині головної споруди Національного православного комплексу.
4. Створити на території Національного православного комплексу Духовно-просвітницький центр православної культури, передбачивши в його складі навчальний заклад та бібліотеку.
5. Передбачити в межах Національного православного комплексу можливість відправлення релігійних потреб, функціонування монастиря, екскурсійного відвідування та проведення протокольних заходів.
6. Завершити відродження унікального Символу православ’я – церкви Богородиці (Десятинної) до відзначення в Україні у 2013 році 1025-річчя хрещення Київської Русі.
7. Завершити створення Національного православного комплексу до 1000-річчя вшанування Успіння святого рівноапостольного князя Володимира у 2015 році.

Стаття  3.  Провести під час десятої сесії Верховної Ради України шостого скликання Верховної Ради України парламентські слухання “Православна культура як джерело державного будівництва в Україні”.

Стаття  4.  Кабінету Міністрів України:
утворити в місячний строк Організаційний комітет із створення Національного архітектурно-історичного, духовно-символічного, православного комплексу із відродженням унікального Символу православ’я – церкви Богородиці (Десятинної) в місті Києві;
розробити та затвердити у двомісячний строк план заходів із створення Національного православного комплексу;
привести в разі потреби у двомісячний строк свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом та забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;
передбачити у проектах державного бюджету на 2012-2015 роки кошти, необхідні для створення Національного православного комплексу, у разі необхідності подати пропозиції щодо внесення відповідних змін до Державного бюджету України на 2011 рік;
забезпечити висвітлення в засобах масової інформації відомостей щодо унікального Символу православ’я – церкви Богородиці (Десятинної), її історичної і сучасної ролі.

Стаття  5.  Київській міській державній адміністрації:
забезпечити завершення археологічних досліджень та музеєфікації залишків фундаментів унікального Символу православ’я – церкви Богородиці (Десятинної) в місті Києві;
привести в місячний строк свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
вживати всіх необхідних заходів з метою створення Національного православного комплексу.

Стаття  6.  З набранням чинності цим Законом інші закони та нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить йому.

Стаття  7.  Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.



Голова Верховної Ради
               України						 В. ЛИТВИН


