
 
 

Додаток 7 

до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в 

Україні 

Форма № 1-ТН 

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА 

№  77  "  21  "  січня  2014 р. 

Автомобіль   Renault Magnum 440 АА 3845 СВ   Причіп/напівпричіп ______________—___________Вид перевезень__за покілометровим тарифом __ 
                           (марка, модель, тип, реєстраційний номер)                                          (марка, модель, тип, реєстраційний номер) 

Автомобільний перевізник _______________________ТОВ «Авто»___________________ Водій _____ Швидкий Василь Миколайович _ВУА 000289_____ 
                                                                                                        (найменування / П. І. Б.)                                                                                (П. І. Б., номер посвідчення водія) 

Замовник _____ТОВ «Сонце»_________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                             (найменування / П. І. Б.) 

Вантажовідправник _____ТОВ «Сонце», м. Київ, вул. Миру 5______________________________________________________________________________ 
                                                                                                                    (повне найменування, місцезнаходження / П. І. Б., місце проживання) 

Вантажоодержувач _____ТОВ «Море», м. Ялта, вул. Київська,13__________________________________________________________________________ 
                                                                                                                (повне найменування, місцезнаходження / П. І.Б., місце проживання) 

Пункт навантаження __________ м. Київ, вул. Олени Теліги, 45___________ Пункт розвантаження ___________ м. Ялта, вул. Київська,13______________ 
                                                                                   (місцезнаходження)                                                                                                                         (місцезнаходження) 

Переадресування вантажу ___________________—______________________________________________________________________________________, 
                                                              (найменування, місцезнаходження / П. І. Б., місце проживання нового вантажоодержувача; П. І. Б., посада та підпис відповідальної особи) 

відпуск за довіреністю вантажоодержувача: серія __—__ № ___0007___ від "_18_" __січня__ 2014_ р., виданою __________ ТОВ «Море»____________ 

Вантаж наданий для перевезення у стані, що ____відповідає____ правилам перевезень відповідних вантажів, номер пломби (за наявності) _____—_____, 
                                                                                         (відповідає / не відповідає) 

кількість місць __сто__, масою брутто, т __1,12__, отримав водій/експедитор _____ Швидкий Василь Миколайович   водій   Швидкий ________________ 
                                        (словами)                                                            (словами)                                                                                                        (П. І. Б., посада, підпис) 

Бухгалтер (відповідальна особа вантажовідправника)_Точний С.К._бухгалтер_Точний_Відпуск дозволив  Молчун С.Ф. Начальник відділу збуту Молчун 
                                                                                                                                     (П. І. Б., посада, підпис)                                                                      (П. І. Б., посада, підпис, печатка) 

Усього відпущено на загальну суму _____один мільйон двісті тисяч грн 00 коп_______________, у т. ч. ПДВ _______двісті тисяч грн 00 коп_________ 
                                                                                                              (словами, з урахуванням ПДВ) 

Супровідні документи на вантаж ___________________________—_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Транспортні послуги, які надаються автомобільним перевізником: ____Перевезення вантажу__________________________________________________ 

________________________________________________________—_________________________________________________________________________ 

 

Приклад 

Продавець (ТОВ «Сонце») доставляє вантажним автомобілем із м. Києва до м. Ялти  покупцю (ТОВ «Море») вантаж: 100 телевізорів за ціною 12000 грн. за штуку (у т.ч. 

ПДВ — 2000 грн), загальною  вагою —  1,12 т.  

Для наочності — інформація, яку має заповнювати: вантажовідправник буде блакитного кольору; водій (представник перевізника) — зеленого кольору; вантажоодержувач — 

темно-червоного кольору. 



 

Зворотний бік 

ВІДОМОСТІ ПРО ВАНТАЖ 

 

№ 

з/п 

Найменування вантажу (номер 

контейнера), у разі перевезення 

небезпечних вантажів: клас 

небезпечних речовин, до якого 

віднесено вантаж 

Одиниця 

виміру 

Кількість 

місць 

Ціна без ПДВ за 

одиницю, грн 

Загальна сума з 

ПДВ, грн 

Вид пакування Документи з 

вантажем 

Маса 

брутто, т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Телевізор моделі Samsung UE-

46F6500 

шт 100 10000,00 1200000,00 картонова 

коробка 

— 1,12 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Всього: — 100 10000,00 1200000,00 — — 1,12 

 

Здав (відповідальна особа 

вантажовідправника) 

_____Молчун Семен Феліксович_____ 

______Начальник відділу збуту______ 

____Молчун_____________ _________ 
(П. І. Б., посада, підпис, печатка) 

Прийняв водій/експедитор 

 

Швидкий Василь Миколайович 

__________Водій___________ 

_________Швидкий__________  
(П. І. Б., посада, підпис) 

Здав водій/експедитор 

  

___Швидкий Василь Миколайович_ 

____________Водій___________ 

___________Швидкий__________  
(П. І. Б., посада, підпис) 

Прийняв (відповідальна особа 

вантажоодержувача) 

______Яскрава Ганна Семенівна______ 

_________Менеджер зі збуту_________ 

____Яскрава________________________ 
(П. І. Б., посада, підпис, печатка) 

 

  ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ 

Операція Маса брутто, т Час (год., хв.) Підпис відповідальної особи 

прибуття вибуття простою 

10 11 12 13 14 15 

Навантаження 1,12 09 год. 20 хв. 12 год. 00 хв. 2 год. 40 хв. Молчун 

Розвантаження 1,12 16 год 00 хв. 18 год 00 хв 2 год 00 хв Яскрава 

 


