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ЗАЯВА 

про некоректно оформлений паспорт громадянина України 

 

19 травня 2015 року я мала отримати новий паспорт громадянина України замість старого, який було 

втрачено більше року тому. Я не знаю, чому замість десяти днів, які відведені на оформлення витягу з 

протоколу для оформлення нового паспорту замість втраченого, мені цей витяг видали через півроку, а черги 

у міграційній службі Комінтернівського району затримали весь процес ще на декілька місяців. Проте радісної 

і такої очікуваної мною події 19 травня не сталося, тому що від оформленого мені документа я вимушена 

була відмовитися, оскільки мені видали як мінімум невірно оформлений паспорт, а як максимум – не мій 

паспорт. 

Паспорт громадянина України був оформлений на ім’я ДОВЖЕНОК ІРИНИ АРКАДІЇВНИ. Проте 

правильно потрібно було б написати: Довженок Ірина Аркадіївна. А це дві різних особи, якщо виходити з 

правил української та інших мов світу.  

Під час оформлення документів для отримання паспорту у міграційній службі Комінтернівського 

району міста Харкова я наголошувала на тому, щоб мої прізвище, ім’я та по батькові були написані 

правильно, а саме з великої літери маленькими: Довженок Ірина Аркадіївна. Документи із-за цього 

переписувалися. 

У Комінтернівському Центрі надання адмінпослуг, куди я прийшла отримувати новий паспорт, а потім і у 

міграційній службі цього ж району мені розповіли, що паспорти друкуються на машині, і зараз усім видають 

такі паспорти. Запевнювали мене, що вони дійні і претензій ні у кого за 10 років не було. Проте я наполягаю на 

тому, що документ, який мені спробували видати 19 травня, не є моїм паспортом. 

Одразу наголошу на тому, що з психікою у мене все добре. Я абсолютно адекватна і повністю 

усвідомлюю, що пишу. Я також адекватно і повністю розумію, що мій прецедент може виявитися першим в 

Україні, але і не останнім.  

Я професійний коректор з 16-річним стажем і професійна друкарка і секретар з більш ніж 20-річним 

досвідом, про що маю відповідне посвідчення. Мене вчили професіонали своєї справи, яким я довіряю. До 

того ж ці знання ні одного разу за всі роки мене не підвели. Проте, на всяк випадок, я ще 

проконсультувалася із знайомим філологом – вчителем російської та української мови з багаторічним 

стажем.  

Наводжу нижче обґрунтування відмови від отримання так довго очікуваного мною Паспорта 

громадянина України. 

1. Згідно правил написання власних імен і назв українською та російською мовами вони пишуться з 

великої літери маленькими. Ні в одному підручнику, довіднику з обох мов ви не знайдете, що прізвища 

людей, а також їх імена та по батькові пишуться великими літерами. Тому правильно у документі треба 

написати «Довженок Ірина Аркадіївна», і не як не «ДОВЖЕНОК ІРИНА АРКАДІЇВНА» українською і, 

відповідно, «Довженок Ирина Аркадьевна», а не «ДОВЖЕНОК ИРИНА АРКАДЬЕВНА» російською.  

Це підтвердив і мій знайомий вчитель-філолог, додавши, що «правил украинского и русского языка 

пока ещё никто не отменял». 

2. Згідно правил оформлення всіх документів, які мені відомі, а також мого власного багаторічного 

досвіду їх друкування і оформлення усіма великими літерами друкується назва документа: «ЗАЯВА», 

«НАКАЗ», «АКТ» та ін. У моєму випадку назвою документа, що посвідчує особу громадянина України є 

«ПАСПОРТ». Прізвище, ім’я та по батькові людини не є назвою документа.  

Виходячи з відомих мені правил оформлення документів, які існують в Україні, а також в 

міжнародному просторі, у ПАСПОРТІ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ грамотно і правильно написати 
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«Довженок Ірина Аркадіївна» українською і «Довженок Ирина Аркадьевна» російською. Саме так і був 

оформлений втрачений мною Паспорт громадянина України, ксерокс якого, що зберігся, я приклала до 

документів на видачу нового паспорта.  

 

Хто дав згоду на друк власних імен у паспортах великими літерами, я не знаю, але це грубе порушення 

правил граматики обох мов, а також правил оформлення документів. Чому «це так друкує машина», як відповіли 

мені у Центрі надання адмінпослуг? І: «Десять лет выдаются такие паспорта, и всех это устраивает. Идите отсюда, 

и не мешайте работать», – так відповіли мені співробітники районної міграційної служби, які видають паспорти і 

до яких мене направив районний Центр надання адмінпослуг. 

Співробітник Комінтернівського центру надання адмінпослуг, що спробувала видати мені новий 

паспорт, послалася на наказ або розпорядження Кабінету Міністрів України, яким було затверджено бланк і 

процедуру оформлення паспортів. Даного документа в мережі Інтернет я не знайшла. Проте є недавно 

виданий документ Кабміну про затвердження нового закордонного паспорта, в якому затверджується його 

бланк (додаток до Постанови КМУ № 152 від 07.05.2014 р.), але якими літерами і що писати, не 

наголошується. Наскільки я можу зрозуміти, подібним чином був затверджений у минулому і бланк 

Паспорта громадянина України. Ніяких розпоряджень стосовно граматики не було. Тобто правила 

граматики – написання власних імен як українською, так і російською мовами ще ніхто не відміняв. 

Хочу наголосити, що прецеденти некоректного оформлення паспортів в Україні є. Під час вивчення 

матеріалів, щоб написати цього листа, знайшлася в мережі Інтернету стаття про помилку в закордонному 

паспорті, яку в 2013 році виявив вчитель історії. На арабській мові замість «Україна» було у паспорті 

написано «Уркаїна» (джерело: http://abzac.org/?p=39106). Помилка була виправлена. 

Більш того, затверджений недавно бланк сучасного біометричного закордонного паспорту також, на 

мій погляд, містить помилку у перекладі. «Громадянство» перекладено як «Nationality» («національність»), 

а не як «Citizenship» («громадянство»), як це потрібно бути (див. додаток до Постанови КМУ № 152 від 

07.05.2014 р.).  

Більшість населення України не переймається правильністю оформлення документів, доки не 

станеться певний прецедент. Тому і мало хто звертає увагу на деякі нюанси оформлення того ж паспорта. 

Але його потрібно оформити правильно. 

Якщо в паспорті вважається за потрібне виділити прізвище, ім’я та по батькові громадянина, це 

можна зробити, написавши їх більшим розміром шрифту, проте правильно – з великої літери маленькими.  

 

Мені дуже потрібен Паспорт громадянина України. Я мрію про це вже більше року. 23 травня цього 

року виповнився рік з моменту мого звернення до органів внутрішніх справ щодо зникнення паспорту. І 

дуже хочеться його мати. Зараз в України неспокійні часи, і ходити без документа, що посвідчує особу, 

просто небезпечно. Я не можу офіційно влаштуватися на роботу, не маю можливості оформити субсидію і 

багато чого іншого. Мій матеріальний стан бажає кращого. За цей час не завжди бували гроші навіть щоб 

купити хліб, бо він зараз дорогий, не кажучи вже про щось інше. Знайти гроші для оформлення нового 

паспорта також було нелегко.  

Проте є громадянська позиція, і є правила граматики. І я хочу і вимагаю видати мені правильно 

оформлений Паспорт громадянина України, в якому буде написано, що я – громадянин України, Довженок 

Ірина Аркадіївна.  

Хочу і вимагаю видати мені Паспорт громадянина України, оформлений коректно, згідно правил 

української і російської мов, а також правил оформлення документів. 

Відсутність Паспорта на даний момент – це порушення моїх прав. І відбувається це вже не з моєї 

вини. 

Оформлений міграційною службою і наданий мені 19 травня 2015 року новий некоректний Паспорт 

був залишений у Центрі надання адміністративних послуг Комінтернівського району міста Харкова. Опис 

документів, в якому написана у тому числі і дата, коли прийти за новим паспортом, також залишений у 

співробітника Центра адмінпослуг. 

 

З повагою 

 

Громадянин України       І.А.Довженок 

 


