
 

 

1 прим. - відправнику 

2 прим. - одержувачу 

3 прим. - перевізнику 

4 прим. - перевізнику 

Номер, зареєстрований в Єдиному реєстрі товарно-

транспортних накладних на переміщення спирту 

етилового та алкогольних напоїв 

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА 
на переміщення алкогольних напоїв 

"___" ____________ 20__ р.  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства транспорту та 

зв'язку України 

28.04.2005 № 154 

Форма № 1-ТН /алкогольні напої/ 

 

Автомобіль ______________________________________________________ Причіп (напівпричіп) _______________________________________________ 
                                                                    (марка, державний номер, тип)                                                                                                                       (марка, державний номер, тип) 

Перевізник __________________________ Замовник (платник) _____________________________ Водій _________________________________________ 
(найменування)                                                                             (найменування)                                             (прізвище, ім'я, по батькові, номер посвідчення) 

Відправник ________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                 (повне найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код, номер і дата видачі ліцензії на виробництво продукції) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Одержувач ________________________________________________________________________________________________________________________ 
(повне найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код, номер і дата видачі ліцензії на виробництво продукції, номер і дата видачі наряду) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Пункт навантаження _________________________________________________ Пункт розвантаження ___________________________________________ 
(назва, місцезнаходження)                                                                                                                         (назва, місцезнаходження) 

Відпуск за довіреністю одержувача серія __________ № ____________ від "___" ____________ 20__ р., виданою __________________________________ 

Вантаж одержав _____________________________________________________________________________ 
(посада, П. І. Б., підпис) 

 

ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ 

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

прибуття вибуття простою 

1 2 3 4 5 6 

Навантаження      

Розвантаження      
 

Усього відпущено в кількості _______________ на загальну суму __________________________________________________________________________, 
(словами з урахуванням суми ПДВ та АЗ) 

у т. ч. ПДВ __________________________________________________________________, акцизний податок______________________________________ 

Вантаж (пломба №), кількість місць _________________________________________ 
(словами) 

Супровідні документи ____________________________________ 

масою брутто, кг __________________________________________ для перевезення 
(словами) 

________________________________________________________ 

Водій-експедитор ________________________________________________________ 
(посада, П. І. Б., підпис) 

________________________________________________________ 

Бухгалтер (відповідальна особа) ____________________________________________ 
(підпис) 

________________________________________________________ 

Відпуск дозволив ________________________________________________________ 
(підпис, печатка) 

________________________________________________________ 



 

 

Зворотний бік форми № 1-ТН /алкогольні напої/ 

ВІДОМОСТІ ПРО ВАНТАЖ 

№ 

з/п 

Назва продукції Місткість 

одиниці 

(тари) 

Реєстраційний 

номер 

сертифіката 

відповідності 

Дата видачі 

сертифіката 

відповідності 

Кількість 

місць 

Загальна 

кількість 

одиниць 

Ціна без 

ПДВ за 

одиницю, 

грн. 

Вартість 

вантажу з 

ПДВ, грн. 

Бій, 

нестача, 

некондиція 

(кількість 

одиниць) 

Фактично 

отримано 

вантажу, 

одиниць 

Складені 

акти 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Усього:           

у т. ч. ПДВ   

 

Здав (відповідальна особа відправника) Прийняв водій-експедитор Здав водій-експедитор Прийняв (відповідальна особа одержувача) 

____________________________________ 
(підпис) 

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

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

____________________________________ 
(підпис, печатка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


