
Зразок заповнення гарантійного листа
для фізичних осіб

Заява

(Гарантійний лист)

1  Іван Петрович Мамонтенко   
Паспорт ХХ NNNNNN, виданий Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві 01.02.2003, 
ідентифікаційний номер ХХХХХХХХХХ.   
Зареєстрований за адресою: м. Київ, Слоновий провулок, буд. 6, кв. 1.   
(«Рекламодавець») надає ТОВ «Яндекс.Україна» («Яндекс») у рамках платного 
надання Яндексом Рекламодавцеві рекламних послуг із розміщення реклами 
Рекламодавця в мережі інтернет такі готові рекламні матеріали: текстові, графічні та 
інші доступні для розміщення в системі Яндекс.Директ оголошення для рекламної 
кампанії, що містять рекламну інформацію про 

2  продаж, доставку слонів, догляд за великими слонами,    
ключові слова (включаючи, але не обмежуючись): 

3    купи слона, продажа слона, уход за слоном, товары для слонов,    
iз посиланням на 

4  www.kupislona.ua, www.slonihobot.ua, www.bestslons.ua,     
надані у рамках рекламної (-их) кампанії (-ій)/замовлення (-нь) Рекламодавця, 
включаючи, але не обмежуючись, рекламну (-і) кампанію (-ї)/замовлення 

5  №XXXXXXXX    
(«Матеріали») для розміщення в системі Яндекс.Директ («Умови розміщення»).

Цим Рекламодавець ГАРАНТУЄ, що  
—  усі рекламовані товари (роботи/послуги), що підлягають обов’язковій 

сертифікації та/або декларуванню відповідності, сертифіковані/задекларовані;
—  підготовлені та надані Рекламодавцем для розміщення Матеріали повністю 

відповідають вимогам чинного законодавства України (а також Російської 
Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан у разі розміщення рекламних 
матеріалів із географічним таргетингом, що включає зазначені держави), а також 
документу «Загальні положення. Вимоги до рекламних матеріалів», розміщеному 
в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/general_adv_rules/, а також 
законодавству країни місця перебування Рекламодавця та/або місця здійснення 
рекламованої діяльності/місця реалізації рекламованих товарів;

—  Рекламодавцем отримано всі необхідні дозволи/ліцензії/свідоцтва, видані 
уповноваженими державними органами (або що об’єктом рекламування 
відповідно до наданих Матеріалів не є діяльність, яка відповідно до вимог 
законодавства України вимагає наявності спеціального дозволу/ліцензії/
свідоцтва);

 
ПІБ. Номер і серія паспорта, 
ким і коли виданий. 
Ідентифікаційний номер. 
Контактні дані.

Коротко опишіть зміст 
реклами, для якої потрібні 
документи.

3

Зазначте кілька  
ключових фраз.

4

Зазначте посилання на 
сайт (-и), який хочете 
рекламувати.

5

Зазначте номер рекламної 
кампанії, для якої потрібні 
документи. Не плутайте 
з номером оголошення  
(№ М-....) чи номером 
загального рахунку. 
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Підпис має бути завірений 
нотаріально.
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                                                                                                                                                            ________________________________
                                                                                                                                                                                           Підпис                                 



—  а також Рекламодавцем виконано всі інші дії, які вимагає законодавство України 
для здійснення рекламованого виду діяльності.

Цим Рекламодавець підтверджує свою згоду на передачу Яндексом третім 
особам інформації про Рекламодавця, у тому числі документів, що підтверджують 
правомірність розміщення Яндексом Матеріалів, у разі пред’явлення Яндексу 
претензій, позовів та/або приписів зі сторони третіх осіб, основою для яких 
послужило розміщення Яндексом Матеріалів.

Цим Рекламодавець ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ:
—  у разі якщо рекламована діяльність підлягає ліцензуванню/вимагає отримання 

спеціального дозволу, а рекламовані товари підлягають обов’язковій 
сертифікації та/або декларуванню відповідності, надати Яндексу належно 
завірені копії відповідних ліцензій/дозволів/сертифікатів/декларацій упродовж 
1 (одного) робочого дня з моменту запиту Яндекса;

—  докласти в необхідних випадках усіх можливих зусиль з метою сприяння 
Яндексу в урегулюванні будь-яких претензій та/або позовів, та/або виконанні 
приписів уповноважених органів влади, пред’явлених на адресу Яндекса щодо 
порушення прав третіх осіб та/або чинного законодавства у зв’язку та/або в 
результаті розміщення Яндексом Матеріалів у поєднанні зі встановленими 
Рекламодавцем Умовами розміщення, іншого використання Матеріалів з метою 
надання послуг Рекламодавцеві;

—  а також на вимогу Яндекса відшкодувати всі збитки, заподіяні Яндексу у 
зв’язку з такими претензіями, позовами, приписами, включаючи збитки у 
вигляді штрафів, накладених уповноваженими державними органами за 
порушення чинного законодавства в результаті розміщення Матеріалів, але 
не обмежуючись зазначеним.

7

Зазначте ПІБ підписанта. 
Заповнюється від руки.

8

Підпис має бути завірений 
нотаріально. Обов’язково 
зазначте дату заповнення.

Зразок заповнення гарантійного листа для фізичних осіб

Iван Петрович Мамонтенко 01/01/17
___________________/_____________________

Підпис, дата
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_________________________________________
ПІБ


