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ПОДОРОЖНІЙ ЛИСТ № 0000000 

       ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЯ 

      «____» _______________ 20___ р. 

Місце для штампу 

підприємства 

    Режим роботи ____________________ 

    __________________________ Код 

    Колона ________________ Бригада 

 

Автомобіль __________________________________   Гар. № 
  марка  держ. №  тип 

Водій _______________________________________   Таб. № 
 Прізвище, ім’я, по батькові           № служб. посв.             клас 

Причеп 1 ____________________________________   Гар. № 
               марка  держ.№ 

Причеп 2 ____________________________________   Гар. № 
               марка  держ. № 

Супроводжуючі особи _____________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Серія 00 ААА 
Типова форма № 2 

Затверджена наказом Мінтрансу, Мінстату України 29.12.95 р. 

№ 488/346 

РОБОТП ВОДІЯ ТА АВТОМОБІЛЯ  

операція  
час за графіком нул. про-

біг, км 

показ спи-

дометра 

час фактичний, час. 

міс., год., хв.  год. хв. 

1  2 3 4 5 6 

 виїзд із 

гаража 
          

 поверн. в 

гараж 
          

РУХ ПАЛЬНОГО, ЛІТРІВ  

марка 

пального  
код марки  видано  

залишок при  час роб., год  

 виїзді приїзді  спецустат. двигуна 

 7 8 9 10 11 12 13 

              

              

заправника механ. механ. диспетчера 

    підписи 

ЗАВДАННЯ ВОДІЄВІ 

в чиє розпорядження  
час кількість 

годин  

звідки взяти 

вантаж 

куди доставити 

вантаж  

найменування 

вантажу  

кільк. їздок з 

вантажем 
відстань, км 

перевезти, 

тонн  прибуття вибуття 
 14 15 16 17 18 19 20  21 22 23 

                    

                    

                    

                    

                    

   Разом 

Посвідчення водія перевірив, завдання видав 

видати пального _______________________ літрів 

Підпис диспетчера ___________________________ 

Водій за станом здоров’я до управління 

допущений, підпис ___________________________ 

    

    штамп 

Виїзд дозволений, підпис механіка _______________ 

Автомобіль прийняв, підпис водія ________________ 

 

При поверненні автомобіль 

 

Здав водій ___________________________________ 

справний 

несправний 

Особливі відмітки _________________________________ 

______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ 

№№ 

їздок 

номери прикладених товарно-транспортних на-

кладних і талонів замовника 

відпрацьовано, 

год., хв. 

перевезено, 

тонн 

виконано, 

ткм 

підпис та печатка 

вантажовідправника 

маршрут руху (заповнюється замовником) 

звідки куди 

24 25 26 27 28 29 30 31 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

ТТН у кількості: ________________ шт.         Здав водій  ______________________          Прийняв диспетчер   ________________________ 

ТАКСУВАННЯ    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ АВТОМОБІЛЯ І ПРИЧЕПІВ 

витрата пального 

(літрів) 

час в наряді, год., хв 

кількість 

їздок з 

ванта-

жем 

пробіг, км перевезено, 

тонн 

виконано, 

ткм 

зарплата 

всього в т. ч. автомобіля загальний в т. ч. з вантажем код сума 

за нор-

мою 

фактич-

но 

автомобі-

ля 
причепа у русі 

у простої 
автомобі-

ля 
причепа 

автомобі-

ля 
причепа 

всього 
в т. ч. в 

причепах 
всього 

в т. ч. в 

причепах 

48 49 

на лінії 
по тех. 
неспр.       

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47   

                  

                  

                  

                  

Коди марок автомобіля причепів Автомобіле-дні у роботі 
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1 прим. - вантажовідправнику 

2 прич. - вантажоодержувачу 

3-й і 4-й прим. - автопідприємству 
Коди 

       

       

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА  АААА № 000000 

  “_____” _______________________20_____ р.     Автомобіль _____________________________ до подорожнього листа № 
             марка, держ. № 

Автопідприємство ______________________________________   Водій _____________________  Вид перевезень _______________ Код 
      назва      п., і., по б. 

Замовник (платник) _______________________________________________________________________________________________ Код 
          назва 

Вантажовідправник _______________________________________________________________________________________________ Код  
          назва 

Вантажоодержувач _______________________________________________________________________________________________  Код  
          назва 

Пункт навантаження ________________________________ Пункт розвантаження __________________________________ Маршрут № 
      адреса         адреса 

Переадресування ______________________________________________________ 1. Причеп _______________________________ Гар. № 
    назва і адреса нового вантажоодержувача, підпис відповідальної особи      держ. № 

_____________________________________________________________________  2. Причеп _______________________________ Гар. № 
                держ. № 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типова форма №  1-ТН 
Затверджена наказом Мінтрансу, Мінстату України 

29.12.95 р. № 468/346 

ВІДОМОСТІ ПРО ВАНТАЖ 

Номенкл. 
№ 

код 

№ прейск. 
позиція 

Назва продукту, това-
ру (вантажу) або № 

контейн. 

Один. 
виміру 

Кіль-
кість Ціна Сума 

З вантажем 
слідують доку-

менти 

Вид 
пакуван-

ня 

Кіль-
кість 
місць 

Спосіб ви-
значення 

маси 

Код 
вантажу 

Клас 
ванта-

жу 

Маса, 
брутто, 

т. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

              

              

              

Всього 
       Кільк. їз-

док, заїздів 
   

Всього відпущено на суму ___________________________________     Відпуск дозволив _______________________________________  
      прописом          посада, підпис 

Зазначений вантаж зі справн.   Кількість 

пломбою, тарою та пакуванням ______________  місць _____________ 
           відбиток  прописом 

Масою брутто, т _______________________________ для перевезення 
    прописом 

Здав 
  

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

Прийняв водій-експедитор ____________________________________ 
    п., і., по б. водія, підпис 

 

Зазначений вантаж зі справн.   Кількість 

пломбою, тарою та пакуванням ______________  місць _____________ 
           відбиток  прописом 

Масою брутто, т _______________________________________ здав 
    прописом 

водій-експедитор 
  

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

Прийняв ____________________________________________________ 
    посада, п., і., по б. водія, підпис, штамп 

 

За дорученням № ____________ 

від “____” _________________ 20 ____ р. 

Виданим ___________________________ 

Вантаж одержав 
 

  посада, п., і., по б  
 

____________________________________ 
 підпис вантажоодержувача 
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ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ 

Опера-

ція 

Виконавці (АТП, 

відпр., отрим.) 

Спосіб Час, год., хв. Додаткові операції Підпис 

відпов. 

особи 
Руч., нап., мех., вантажо-

під. ємк. ковша 
Код 

При-

буття 

Вибут-

тя 

Прос-

тою 
час, хвил. назва, кількість 

 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

          

          

ІНШІ ВІДОМОСТІ (заповнюється автопідприємством) 

Відстань перевезення по груп. доріг в км 
Код 

експ. 

За трансп. послуги Попр. коеф. 

Штраф   
всього в місті І гр. ІІ гр. ІІІ гр. з клієнт. водію 

розц. 

вод. 
осн. тариф 

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

             

Розрах. 

вартості 

За 

тонни 

Недовант. 

авто і при-

чеп 

За спец. 

трансп. 

За 

трансп. 

послуги 

Вант-

розвант 

роботи 

(тонн) 

Позанор. прос-

той Інші 

доплати 
 

Знижки за 

скар. 
Всього 

навант. розвант. 

 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

            

            

            

Підпис пакувальника  ______________________________ 

Транспортні послуги___________ 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

Відмітки про складені акти______ 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

Таксування:___________________ 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 В тих випадках, коли в ТТН у розділі “Відомості про вантаж” немає можливості перелічити усі назви і характеристики відпущених товарно-матеріальних цінно-

стей, до товарно-транспортної накладної, як товарний розділ, повинні прикладатися як невід’ємна частина спеціалізовані форми (товарна накладна та інші форми), за-

тверджені в установленому порядку, по яких провадиться списування товарно-матеріальних цінностей у вантажовідправника і оприбуткування їх у вантажоодержува-

ча, 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. 


