
№ 
Реквізит  

(товарно-транспортна 
накладна форма) 

Зразок заповнення ТТН 2018 

Основний розділ (ТТН форма 1 ТН) 

1 Автомобіль, причіп 
Ставимо марку, модель, тип, держномер автомобіля. Ту ж саму інформацію 
наводимо про причім (за відсутності прокреслюємо). 

2 Вид перевезень 

Варіанти: відрядний тариф, погодинний тариф, покілометровий тариф, 
централізоване перевезення. 

Якщо перевезення здійснюється власним транспортом, то вказуємо інакше: 
внутрішньоміське, приміське, міжміське, міжнародне перевезення. 

3 Перевізник, водій 
Вказуємо відповідні дані з номером водійського посвідчення. ПІБ водія можна 
писати як повністю, так і скорочено. 

4 Замовник 
Вказуємо замовника, яким може бути як покупець, так і продавець, так і третя 
особа. 

5 
Вантажовідправник/ 

вантажоотримувач 

Вказуємо відповідні дані. Тут може бути одна й та сама особа. 

6 
Пункт навантаження-

розвантаження 
Юридичні адреси пунктів (повністю). 

7 Переадресація вантажу 
Заповнюється у разі приймання товару за іншою адресою. Заповнює 
вантажоодержувач. 

8 
Довіреність 

вантажоотримувача 
Заповнюємо у разі наявності довіреності. 

9 Кількість місць 
 Зазначаємо кількість умовних одиниць вантажу прописом (кількість упаковок, 
ящикі тощо). У разі насипного вантажу даний реквізит не заповнюють (п. 10, п. 
12 Правил № 363). 

10 Маса брутто 
Загальна маса вантажу з упаковкою. Методи виміру мають бути однакові у 
відправника та одержувача. 

11 
Супровідні документи 

на вантаж 
Даємо перелік супровідних документів (накладні, сертифікати тощо). 

12 

Транспортні послуги, 
які надаються 

автомобільним 
перевізником 

Вантажовідправник залишає поле порожнім. Заповнюється перевізником.  Тут 
вказуються додаткові послуги: розвантаження, експедирування, кріплення, 
установка піддонів чи контейнерів. 

Розділ “Відомості про вантаж” (форма 1 ТН бланк) 

13 Найменування вантажу 
У разі якщо найменування не вміщаються всіх товарів, то складається 
додатковий опис і в ТТН зазначається про існування такого додатка, без якого 
ТТН є не дійсною. 

14 Кількість місць 
Вказуємо кількість місць (упаковок, ящиків, бочок тощо) по кожному 
найменуванню вантажу, одиницю виміру, ціну без ПДВ (за 1 упаковку, ящик, 
бочку тощо). 

15 Документи з вантажем 
Ті документи, які водій отримує від відправника та має передати одержувачу 
(накладні, сертифікати, свідоцтва та ін.), їх назви, дати складання тощо. 

 

 


