





СПЕЦІАЛІЗОВАНА ФОРМА 
товарно-транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН - ліс)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінінфраструктури  України, Мінагрополітики України 
29 листопада 2013 року № 961/707
                                  
Вантажовідправник:
Державне лісогосподарське підприємство____________                                                                              (найменування та місцезнаходження державного лісогосподарського підприємства (місце розташування структурного підрозділу))
____________________________________________________________
Код за ЄДРПОУ____________________
====================================================================
ТОВАРНО-ТРАНСПОРТА НАКЛАДНА 
при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс)
серія ____ № ____________ від  ___._____. 20___ року
Перевізник ________________________________________
Автомобіль__________________ держ. №________________
Причіп  держ. №________________________________________
Водій______________________________________________
(ініціали та прізвище)
==================================================================== Пункт навантаження: __________________________________________________________ 
                                      (назва структурного підрозділу) 
Квартал №__ виділ №__ ділянка №___________________
Пункт розвантаження: ____________________________________
Вантажоодержувач: ________________________________________
                                        (найменування (П.І.Б.))
Вид рубки: _________________________ ____________________
Умови відвантаження: __________________ ___________
====================================================================
ВІДОМОСТІ ПРО ВАНТАЖ
при відпуску сортиментів:
___________________,      ____________________,    L:_______________м
     (сортимент)                     (порода)                     (довжина, L) 
====================================================================
Група
  діаметрів
Сорт
К-сть, шт.
V, м3 
Ціна, за м3
    (без ПДВ)
Сума, грн
(без ПДВ)
______
___
____
__,___
_____
____,____






Разом: 
________ шт., V: ____ , ___ м3



























































































	
















============================================================
при відпуску штабелів:
___________________      ____________________    штабель 
     (сортимент)                       (порода)               
     H, м           L, м        W, м      Коеф.       V, м3            Ціна, за м3     Сума, грн
       висота            довжина         ширина       переводу            об’єм               (без ПДВ)               (без ПДВ)
      _____        _____       _____     _____      _______       ______         _______

  Разом:           ________ шт., V: ____ , ___м3
при відпуску хлистів:
Хлисти ________,   к-сть, шт. _____, V, м3, _________
                    (порода)               
  Разом:          ________ шт., V: ____ , ___м3
=====================================================================
Всього відпущено:____ шт., V, м3:___, бирок___ шт.
на cуму: ____ , ____  грн, ПДВ ______грн, разом __________ грн
_________________________________________________________________
(сума словами)
=====================================================================
Деревину  відпустив:__________________________
                                                                                     (посада)
_________________________ _________________________
          (ініціали та прізвище)                                            (підпис)
Прийняв до перевезення: ____________________ 
                                                                                                 (посада)
_________________________  _________________________
          (ініціали та прізвище)                                           (підпис)
Деревину одержав:
за дорученням  від _________ 20_______року №__________ 

___________________________________________________________________
                                                             
______________________________________________________________
        (ініціали та прізвище)                                         (підпис)
====================================================
====================================================






































   ====================================================
 
  
   
  
 
Додаток до ТТН-ліс: серія ___ № ___ від __ року
Пункт навантаження: _____________________________________ 
                                                                   (назва структурного підрозділу) _______________________________________________________________
                       
Квартал № ______   виділ № _______ділянка № _____________
Вантажоодержувач:_______________________________________________________________________________________________________ (найменування (П.І.Б.) та місцезнаходження)
Вид рубки: _____________________________________________________
Умови відвантаження: _________________________________________
==========================================================================
ПЕРЕЛІК ДЕРЕВИНИ
при  відпуску сортиментів:
__________________      ____________________    L:_______________м
(сортимент)                       (порода)                        (довжина, L) 
==========================================================================
Діаметр, см          Сорт           К-сть, шт.            V, м3
    ______                ___               ____                  ____
Разом:  ______ шт.,  V, м3: ____, бирок____ шт.













=====================================================================
Всього по документу: ____ шт.,  V, м3: ____ ___
_______________________________________________________________
                                               (словами)
Використано бирок для маркування ________ шт.
Відпустив: ____________________________________________
                                                               (посада)    
________________________                                    _____________________                  (ініціали та прізвище)                                                     (підпис)
Прийняв до перевезення: _____________________________
                                                                                      (посада)    
_______________________,            __________________________        (ініціали та прізвище)                                                      (підпис)
Примітка. Цей документ підготовлено та передано до облікової системи в електронному форматі.
Двовимірний штрих-код документа:





(місце для штрих-коду)






















===============================================================
при відпуску штабелів:
___________________      ____________________    штабель 
     (сортимент)                       (порода)               
                  H, м               L, м               W, м               Коеф.            V, м3            
                            висота                     довжина                 ширина                    переводу                  об’єм            
                            _____              _____             ______            _____          _______       

Разом:  ______ шт.,  V, м3: ____, бирок____ шт.
=================================================
при відпуску хлистів:
Хлисти ______________,       К-сть, шт. _____,      V, м3, _________
                         (порода)               
Разом:  ______ шт.,  V, м3: ____, бирок____ шт.































