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Міністерство інфраструктури України розглянуло лист ТОВ «Ковлар Груп»
від 19 липня 2022 р. № 05-07/22 щодо деяких питань застосування
товарно-транспортної накладної при відвантаженні покупцеві продукції зі складу
продавця, (реєстраційний № 22004/0/7-22 від 20 липня 2022 р.) та межах
компетенції повідомляє.
Основні засади організації та діяльності автомобільного транспорту
регламентовано
Законом
України
«Про
автомобільний
транспорт»
(далі – Закон)
Статтею 1 Закону визначено, що товарно-транспортна накладна - єдиний для
всіх учасників транспортного процесу (крім фізичних осіб, які здійснюють
перевезення вантажу за рахунок власних коштів та для власних потреб) документ,
призначений для обліку товарно-матеріальних цінностей на шляху їх
переміщення, розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи, що
може використовуватися для списання товарно-матеріальних цінностей,
оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, який
складається у паперовій та/або електронній формі та містить обов’язкові
реквізити, передбачені цим Законом та правилами перевезень вантажів
автомобільним транспортом.
Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні,
затверджені наказом Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 р.
№ 363, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 лютого 1998 р. за
№ 128/2568 (далі – Правила) визначають права, обов'язки і відповідальність
власників автомобільного транспорту - Перевізників та вантажовідправників і
вантажоодержувачів – Замовників.
Разом з цим, застосування термінів Інкотермс, Правилами не передбачено.
У випадку коли вантаж передається ТОВ «Ковлар Груп» на складі продавця
покупцеві (вантажозамовнику) ТОВ «Ковлар Груп» не є учасником транспортного
процесу і подальші відносини перевізника та покупця, який в даному випадку є
вантажозамовником та вантажоодержувачем врегульовано статтею 909
Цивільного кодексу України.
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При цьому зазначаємо, що частиною третьою статті 909 Цивільного кодексу
України передбачено, що укладення договору перевезення вантажу
підтверджується складенням транспортної накладної (коносамента або іншого
документа, встановленого транспортними кодексами (статутами).
Оформлення товарно-транспортної накладної, здійснюється відповідно до
глави 11 Правил, а також статті 48 Закону.
Також зауважуємо, що абзацом шостим пункту 11.1 глави 11 Правил
передбачено, що сторони можуть внести до товарно-транспортної накладної будьяку іншу інформацію, яку вони вважають необхідною.
Додатково повідомляємо, що листи Мінінфраструктури не створюють норм
права, а мають інформаційний характер.

Заступник Міністра
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