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1. Загальні відомості
Документ «Товарно-транспортна накладна» 
призначений для друку документів «Реалізація 
товарів та послуг» та «Переміщення товарів» 
у вигляді друкованої форми товарно-транспортної 
накладної (ТТН). 

Створення документа здійснюється у формі 
документів при натисканні на кнопку 
««Створити на підставі» та вибору пункту меню 
«Товарно-транспортна накладна».



2. Заповнення реквізитів
документа
У відповідних реквізитах документу вказуються:
• Дата (за замовчуванням поточна дата) – дата 
заповнення документа;

• По документу – документ, на підставі якого 
створено товарно-транспортну накладну;

•• Номер ТТН – номер, що виводиться на друковану 
форму. Складається з префіксу («Р» для реалізації 
товарів та послуг, «П» для переміщення товарів) 
та номера на друк документа-підстави;

•• Транспортний засіб – поле, в якому вказується 
елемент довідника «Транспортні засоби», що не є 
причепом. Параметри зазначеного транспортного 
засобу виводяться на друк у рядку розділу 
«Відомості про параметри транспортного засобу»;

•• Причеп – поле, в якому вказується елемент 
довідника «Транспортні засоби», що є причепом. 
Параметри зазначеного причепа виводяться 
на друк у додатковому рядку розділу «Відомості 
про параметри транспортного засобу»;

• Водій – поле для заповнення ПІБ та номера 
посвідчення водія;

•• Перевізник – поле для заповнення 
найменування організації або ПІБ перевізника;



• Вид перевезення – поле для заповнення графи 
«Вид перевезення» в друкованій формі;

• Вага вантажу – поле, значення якого 
складається зі значенням «Вага» вибраного 
транспортного засобу для заповнення значення 
«Вага автомобіля з вантажем» у розділі «Відомості 
про параметри транспортного засобу»;

•• Пункт завантаження та пункт розвантаження 
– поля, значення яких заповнюють відповідні поля 
друкованої форми.



2. Збереження та відновлення
параметрів документа

У документі «Товарно-транспортна накладна» 
передбачено можливість збереження значень 
наступних реквізитів: 
• водій, 
• перевізник, 
• вид перевезення,
• пункт навантаження,
•• пункт розвантаження.   

Для цього необхідно вибрати пункт меню 
"Зберегти параметри" або "Відновити параметри":



При збереженні параметрів у вікні необхідно 
вказати ім'я настройки, в якій поточні параметри 
будуть збережені, і натиснути «Зберегти»:

При відновленні параметрів – вибрати збережене 
ім'я та натиснути "Вибрати":



Після заповнення всіх необхідних даних для друку 
товарно-транспортної накладної необхідно натиснути 
кнопку друку «Товарно-транспортна накладна».

3. Завершення



4. Друкована форма
Товарно-транспортна накладна (1-ТН) №Р2 
від 22.06.2019 



Товарно-транспортна накладна (1-ТН) №Р2 
від 22.06.2019_подовження 


