
N

" " 200_р. Автомобіль до подорожнього листа N 

Вид перевезень

Замовник (платник)

Вантажовідправник

Вантажоодержувач

Пункт навантаження Пункт розвантаження

Переадресування 1. Причеп Гар. N

2. Причеп Гар. N

Всього відпущено на суму Відпуск дозволив 

За дорученням N 

від " "

Виданим

здав водій-експедитор Вантаж одержав 

Прийняв водій-експедитор Прийняв 

Маршрут N

посада, п., і., по б.

підпис вантажоодержувачап., і., по б. водія, підпис

прописом посада, підпис

Кільк. їздок, 

заїздів

Відомості про вантаж*

Всього

11 121 2 3 4 13 145 6 7 8

Спосіб 

визначення маси

Код вантажу Клас вантажу Маса брутто, тНоменкл. N, 

код

N прейск. 

Позиція

Назва продукції, 

товару (вантажу) 

або N контейнера

Один. 

вимір.

Кількість Ціна Сума З вантажем 

слідують документи

Зазначений вантаж за справн. пломбою, 

тарою та пакуванням
Кільк. 

місцьвідбиток

Кільк. 

місцьвідбиток прописом

держ. N

Вид пакування Кількість місць

9 10

для перевезення Масою брутто, т

держ. N

прописом

Зазначений вантаж за справн. пломбою, 

тарою та пакуванням 200_ р

назва

Код
назва

Код

назва і адреса нового вантажоодержувача, підп. відповідальної особи

Код

Код

посада, п., і., по б., підпис, штамп посада, п., і., по б., підпис, штамп

адреса

Масою брутто, т здав

адреса

п., і., по б. водія, підпис

Автопідприємство Водій

назва п., і., по б.

назва

прописом прописом

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Мінтрансу, Мінстату України 

від 29 грудня 1995 р. N 488/346 

1 прим. - вантажовідправнику

2 прим. - вантажоодержувачу

3 і 4 прим. - автопідприємству

Типова форма N 1-ТНКоди

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА 

марка, держ. N

серія



Підпис таксувальника 

Виконавці 

(АТП, відпр., 

отрим.)

Операція

код прибуття час, хвилин назва, кількість

Підпис 

відп. особивибуття

розв.

наван.

21 22 2317 18 19 2015 16

простою

Додаткові операціїЧас, год., хв.Спосіб

руч., нал., мех., вантажопід., ємк. 

Ковша

Транспортні послугиВантажно-розвантажувальні операції

Інші відомості (заповнюється автопідприємством) Відмітки про складені акти
Штрафпопр. коеф.за трансп. посл.

з клієнта водію осн. тариф.розц. вод.

Код. експед.Відстань перевезення по гр. доріг в км

всього в місті I гр. II гр. III гр.

24 25 26 27 28 30 31 32 3329 34 35 36

Інші відомості (заповнюється автопідприємством) Таксування
Розрах. 

Вартості

ВсьогоЗа тонни Недовант. 

авт. і прич.

За спец. 

транс.

За трансп. 

Послуги

Вант.-розв. 

роботи (тонн)

Знижки за скор. 

прост.

Інші доплати

розвант.навант.

Позанор. Простой

виконано

розцінка

до сплати

43 4439 40 41 42

* В тих випадках, коли в ТТН у розділі "Відомості про вантаж" немає можливості перелічити усі назви і характеристики відпущених товарно-матеріальних цінностей, до товарно-транспортної накладної, як 

товарний розділ, повинні прикладатися як невід'ємна частина спеціалізовані форми (товарна накладна та інші форми), затверджені в установленому порядку, по яких провадиться списування товарно-

матеріальних цінностей у вантажовідправника і оприбуткування їх у вантажоодержувача, а також ведеться складський, оперативний і бухгалтерський облік. 

В цих випадках графи 1, 2, 4, 5, 6 і 7 розділу "Відомості про вантаж" товарно-транспортної накладної не заповнюються. У вільних рядках граф записуються назви спеціалізованих форм, номери і дати їх 

виписки.

45 46 4737 38


