
Додаток 5 
до Порядку

ДОВІДКА 
про результати перевірки, передбаченої 
Законом України “Про очищення влади”

Колот Наталії Миколаївни, який (яка) працює
(прізвище, ім’я та по батькові особи)

стажистом на посаді прокурора прокуратури Зміївського району Харківської 
області

(найменування посади та органу державної влади /органу місцевого самоврядування)

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України “Про 
очищення влади” та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо 
застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 
Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563,
прокуратурою Харківської області

(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, 
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про 
очищення влади”, щодо Колот Наталії Миколаївни,

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення 
перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, декларації про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік, копії 
інших документів (трудової книжки)

(зазначаються за наявності)

Запити про надання відомостей щодо Колот Наталії Миколаївни
(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до Генеральної прокуратури України. Державної податкової інспекцій' 
у Зміївському районі ГУ Міндоходів у Харківській області, ГУМВС України в 
Харківській області, територіального управління Державної судової адміністрації у 
Харківській області. Головного управління юстиції у Харківській області

(найменування органів перевірки)



результатами розгляду запитів Генеральна прокуратура України. Державна 
латкова інспекціія у Зміївському районі ГУ Міндоходів у Харківській області. 

УМВС України в Харківській області, територіальне управління Державної 
судової адміністрації у Харківській області. Головне управління юстиції у 
Харківській області

(найменування органів перевірки)

повідомили:
що підстав для застосування заборон, передбачених частинами третьою і 
четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” відносно Колот Н.М. не 
має.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до 
Колот Н.М. не застосовуються заборони

(прізвище, ім’я та по батькові особи) ( не застосовуються /застосовуються)

визначені частиною 3,4 статті 1 Закону України “Про очищення влади”
(третьою / четвертою)

Прокурор Харківської області 
державний радник юстиції
(посада керівника, органу державної влади/ 
органу місцевого самоврядування)

Ю.Б. Данильченко
. (підпис) (ініціали та прізвище)


