
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики та

продовольства України
від 01 грудня 2015 року № 457

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України

17 грудня 2015 р. за № 1581/28026
ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення Спеціалізованої товарної накладної на перевезення молочної сировини
(форма № 1-ТН (МС))
I. Загальні положення

1. Ця Інструкція встановлює порядок заповнення Спеціалізованої товарної накладної на
перевезення молочної сировини (форма № 1-ТН (МС)) (далі - накладна), яка додається до товарно-
транспортної накладної за типовою формою № 1-ТН, встановленою додатком 7 до Правил
перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства
транспорту України від 14 жовтня 1997 року № 363, зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 20 лютого 1998 року за № 128/2568, разом з накладною є первинними документами, які є
підставою для списання молочної сировини суб'єктом господарювання або фізичною особою, що
здійснили відправлення цієї сировини, а також прийняття її молокоприймальним пунктом або
молокопереробним підприємством.
Ця накладна оформлюється на кожну відвантажену партію сировини і для кожного
вантажоодержувача окремо.
2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:
вантажовідправник - суб'єкт господарювання, фізична особа, яка відправляє молочну сировину
автомобільним транспортом;
вантажоодержувач - суб'єкт господарювання, який здійснює прийняття молочної сировини;
відповідальна особа - працівник, що відповідно до своїх обов'язків виконує оформлення первинної
облікової документації згідно з вимогами цієї Інструкції (диспетчер, бухгалтер).
3. Ця Інструкція може використовуватись всіма суб'єктами господарювання незалежно від форм
власності та фізичними особами, які здійснюють перевезення молочної сировини автомобільним
транспортом.
4. Перевезення молочної сировини автомобільним транспортом здійснюється за наявності
оформленої накладної.
5. Документальне забезпечення записів у накладній здійснюється відповідно до вимог Положення
про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 05 червня 1995 року за № 168/704 (із змінами).

II. Заповнення форм первинної облікової документації
1. Накладна складається з двох частин, одна з яких містить відомості про вантаж, інша - про
відповідальних осіб, реквізити, підписи осіб, які беруть участь у процесі переміщення молочної
сировини, та оформлюється на кожну партію вантажу:
1) відомості про вантаж:

Назва, номер графи Зміст запису в графі

Найменування молочної сировини.
Відправлено, графа 1

Назва сировини (молоко, вершки), яка перевозиться з
господарства, молокоприймального пункту

Маса, кг, графи 2, 3 При перевезенні молока вказується його кількість
натуральної жирності (графа 2) та в перерахунку на базисну
жирність (графа 3)



Вміст жиру, вміст білка,
кислотність, температура, графи 4 -
7, ступінь чистоти, графа 9,
густина, графа 11

Фактичний вміст жиру, білка, кислотність, температура,
ступінь чистоти, густина молока вказуються за даними
лабораторії вантажовідправника

Прийнято, графа 1 Найменування молочної сировини, яка прийнята
молокоприймальним пунктом, молокопереробним
підприємством

Маса з натуральним вмістом жиру в
перерахунку на базисну жирність,
графи 2, 3, вміст жиру, вміст білка,
кислотність, температура, ступінь
чистоти, густина, термостійкість,
графи 4 - 7, 9, 11, 13

Ці показники визначаються при прийманні молока на
молокоприймальних пунктах, молокопереробних
підприємствах згідно з вимогами ДСТУ 3662-97 "Молоко
коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі", затвердженими
наказом Держспоживстандарту України від 05 грудня 1997
року № 736 (далі - ДСТУ 3662-97), а з 01 січня 2017 року -
відповідно до вимог ДСТУ 3662:2015 "Молоко-сировина
коров'яче. Технічні умови", затверджених наказом
державного підприємства "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та
якості" від 22 червня 2015 року № 61 (далі - ДСТУ 3662:2015)

Показники граф 8, 10, 12, 14 Періодичність визначення цих показників установлюється з
урахуванням вимог ДСТУ 3662-97 і ДСТУ 3662:2015

;
2) відомості про відповідальних осіб, реквізити та підписи осіб, які беруть участь у процесі
перевезення молочної сировини:
у лівій частині накладної вказуються посада, прізвище, ім'я, по батькові, особистий підпис
відповідальної особи:
особи, яка дозволяє відвантаження молочної сировини від суб'єкта господарювання або
молокоприймального пункту;
особи, яка зробила аналіз молочної сировини;
вантажовідправника, який здав молочну сировину;
вантажоодержувача, який отримав матеріальні цінності на підставі довіреності (серія, №, дата
видачі), яка видана суб'єктом господарювання, із зазначенням найменування підприємства.
Ці дані можуть за наявності завірятися печаткою;
у правій частині накладної вказуються посада, прізвище, ім'я, по батькові та особистий підпис
відповідальної особи:
особи, яка здала молочну сировину;
особи, яка прийняла молочну сировину, із зазначенням найменування підприємства;
особи, яка зробила аналіз молочної сировини на цьому підприємстві.
Ці дані можуть за наявності завірятися печаткою підприємства, яке прийняло молочну сировину.
Директор Департаменту продовольства Д. Ю. Шульмейстер


