
 Опис XML-структури (для обміну звітності) ТТН 
на переміщення спирту етилового (F)J1204101 
для імпорту у ПК M.E.Doc. 

 

1. XML-структура ТТН на переміщення спирту етилового 
(F)J1204101 (для обміну звітності). 
 

ТТН на переміщення спирту етилового повинна відповідати всім 
правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту 
W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml).  

Детальний опис усіх елементів наведено у таблиці 1.1 

Таблиця 1.1 

Назва поля Зміст 
HNAME Повне найменування відправника 
HTIN Ідентифікаційний номер відправника 
HLOC Місцезнаходження відправника 
HBANKACC Банківські реквізити відправника № рахунку 
HBANKNAME Банківські реквізити відправника Найменування 

банку 
HMFO Банківські реквізити відправника МФО банку 
HFILL Дата складання ТТН 
HNUM Номер, зареєстрований в Єдиному реєстрі товарно-

транспортних накладних на переміщення спирту 
етилового та алкогольних напоїв 

R01G1S Марка автомобіля 
R01G2S Державний номер автомобіля 
R01G3S Тип автомобіля 
R01G4S Марка причіпа (напівпричіпа) 
R01G5S Державний номер причіпа (напівпричіпа) 
R01G6S Тип причіпа (напівпричіпа) 
R02G1S Найменування перевізника 
R02G2S Найменування замовника (платника) 
R02G3S ПІБ водія 
R02G4S Номер посвідчення водія 
HLICNUM Номер видачі ліцензії на виробництво продукції 
HLICDATA Дата видачі ліцензії на виробництво продукції  
R04G1S Ідентифікаційний код одержувача 
R04G2S Повне найменування одержувача 
R04G3S Місцезнаходження одержувача 



 R04G4S Банківські реквізити одержувача № рахунку 
R04G5S Банківські реквізити одержувача Найменування банку 
R04G6 Банківські реквізити одержувача МФО банку 
R04G7S Номер видачі ліцензії на виробництво продукції 

(одержувач) 
R04G8D Дата видачі ліцензії на виробництво продукції 

(одержувач) 
R04G9S Номер наряду (одержувач) 
R04G10D Дата видачі наряду (одержувач) 
R05G1S Назва пункту навантаження 
R05G2S Місцезнаходження пункту навантаження 
R05G3S Назва пункту розвантаження 
R05G4S Місцезнаходження пункту ровантаження 
R06G1S Серія довіренності одержувача 
R06G2S Номер довіренності одержувача 
R06G3D Дата видачі довіренності одержувача 
R06G4S Ким видана довіренніст одержувача 
R07G1S Посада одержувача вантажу 
R07G2S П. І. Б одержувача вантажу 
R08G2 Навантаження Маса брутто, кг 
R08G31 Навантаження Години прибуття, год 
R08G32 Навантаження. Хвилини прибуття, хв 
R08G41 Навантаження. Години вибуття, год 
R08G42 Навантаження. Хвилини вибуття, хв 
R08G51 Навантаження Години простою, год 
R08G52 Навантаження Хвилини простою, хв 
R08G6S Навантаження Підпис відповідальної особи ПІБ 
R09G2 Розвантаження. Маса брутто, кг 
R09G31 Розвантаження. Години прибуття, год 
R09G32 Розвантаження. Хвилини прибуття, хв 
R09G41 Розвантаження. Години вибуття, год 
R09G42 Розвантаження. Хвилини вибуття, хв 
R09G51 Розвантаження. Години простою, год 
R09G52 Розвантаження. Хвилини простою, хв 
R09G6S Розвантаження. Підпис відповідальної особи ПІБ 
R010G1 Усього відпущено в кількості  
R010G1S Одиниця виміру 
R010G2 Відпущено на загальну суму  
R010G3S Загальна сума з урахуванням ПДВ та АП словами  
R011G1 У тому числі ПДВ  
R011G2 У тому числі акцизний податок  
R012G1S Вантаж (пломба №)  
R012G2 Кількість місць  
R012G3S Кількість місць словами  
R013G1 масса брутто, кг   



 R013G2S масса брутто  словами  
R014G1S Супровідні документи  
R015G1S Посада експедитора 
R015G2S П. І. Б. експедитора 
HBUH П. І. Б. бухгалтера (відповідальної особи)   
R015G4S Відпуск дозволив П. І. Б.  
R001G11 Усього Об’єм спирту з урахуванням поправки на 

об’ємне розташування, дал  
R001G15 Усього Кількість безводного спирту, дал  
R001G17 Усього Сума, грн  
R001G20 Усього Маса нетто, кг  
R016G1 Спиртопродукти відвантажені в кількості  
R016G2S Спиртопродукти відвантажені в кількості словами  
R016G3 Спиртопродукти прийняті в кількості  
R016G4S Спиртопродукти прийняті словами  
R017G1S Відповідальна особа відправника П. І. Б.  
R017G2S Посада експедитора, що прийняв  
R017G3S П. І. Б. експедитора, що прийняв 
R017G4S Посада експедитора, що здав 
R017G5S П. І. Б. експедитора, що здав 
R017G6S Відповідальна особа одержувач П. І. Б.  
T1R****G81S Таб.1 Вид (сорт) спирту  
T1R****G82 Таб.1 Код УКТ ЗЕД продукції 
T1R****G9S Таб.1 Реєстраційний номер сертифіката відповідності 
T1R****G10D Таб.1 Дата видачі сертифіката відповідності 
T1R****G11 Таб.1 Об’єм спирту з урахуванням поправки на 

об’ємне розташування, дал 
T1R****G12 Таб.1 Міцність спирту при температурі +20º С 
T1R****G13 Таб.1 Середньодинамічна температура спирту в 

мірниках, град  
T1R****G14 Таб.1 Множник об’ємного вмісту безводного спирту  
T1R****G15 Таб.1 Кількість безводного спирту, дал  
T1R****G16 Таб.1 Ціна за 1 дал, грн  
T1R****G17 Таб.1 Сума, грн  
T1R****G18S Таб.1 Найменування тари  
T1R****G19 Таб.1 Кількість місць  
T1R****G20 Таб.1 Маса нетто, кг  

 

  



 2. Приклади XML-файлів ТТН на переміщення 
спирту етилового. 

 

Структура XML 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> 

<DECLAR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:noNamespaceSchemaLocation="J1204101.XSD"> 

  <DECLARHEAD> 

    <TIN>12341541</TIN> 

    <C_DOC>J12</C_DOC> 

    <C_DOC_SUB>041</C_DOC_SUB> 

    <C_DOC_VER>1</C_DOC_VER> 

    <C_DOC_TYPE>0</C_DOC_TYPE> 

    <C_DOC_CNT>21</C_DOC_CNT> 

    <C_REG>26</C_REG> 

    <C_RAJ>55</C_RAJ> 

    <PERIOD_MONTH>10</PERIOD_MONTH> 

    <PERIOD_TYPE>1</PERIOD_TYPE> 

    <PERIOD_YEAR>2016</PERIOD_YEAR> 

    <C_STI_ORIG>2655</C_STI_ORIG> 

    <C_DOC_STAN>1</C_DOC_STAN> 

    <LINKED_DOCS xsi:nil="true" /> 

    <D_FILL>01112016</D_FILL> 

    <SOFTWARE>MEDOC</SOFTWARE> 

  </DECLARHEAD> 

  <DECLARBODY> 

    <HFILL>31102016</HFILL> 

    <HNUM>123</HNUM> 

    <R01G1S>12458564691</R01G1S> 

    <R01G2S>12578964</R01G2S> 



     <R01G3S>21</R01G3S> 

    <R01G4S>2456</R01G4S> 

    <R01G5S>211124641</R01G5S> 

    <R01G6S>1</R01G6S> 

    <R02G1S>ТОВ "Тест-А"</R02G1S> 

    <R02G2S>Гулий Д.О.</R02G2S> 

    <R02G3S>Майоров Владислав Олегович</R02G3S> 

    <R02G4S>432542522</R02G4S> 

    <HTIN>12341541</HTIN> 

    <HNAME>ТОВ "Атлант"</HNAME> 

    <HLOC>01400, КИЇВ, вулиця Новоконстянтинівська</HLOC> 

    <HBANKACC>32543543543</HBANKACC> 

    <HBANKNAME>43453222</HBANKNAME> 

    <HMFO>5634</HMFO> 

    <HLICNUM>53552</HLICNUM> 

    <HLICDATA>15082011</HLICDATA> 

    <R04G1S>3245127658</R04G1S> 

    <R04G2S>Гулий Д.О.</R04G2S> 

    <R04G3S>Янгенля, М.КИЇВ, 0100</R04G3S> 

    <R04G4S>123357584585</R04G4S> 

    <R04G5S>ПАТ "УКРСОЦБАНК"</R04G5S> 

    <R04G6>300023</R04G6> 

    <R04G7S>15476</R04G7S> 

    <R04G8D>20012010</R04G8D> 

    <R04G9S xsi:nil="true" /> 

    <R04G10D xsi:nil="true" /> 

    <R05G1S>Склад</R05G1S> 

    <R05G2S>м. Київ, вул. Гагаріна 13</R05G2S> 

    <R05G3S>Склад</R05G3S> 

    <R05G4S>м. Тернопіль, вул. Ракетна</R05G4S> 



     <R06G1S>1</R06G1S> 

    <R06G2S>2432534221</R06G2S> 

    <R06G3D>31102016</R06G3D> 

    <R06G4S>Київським РГУ МВС в Святошинському районі</R06G4S> 

    <R07G1S>директор</R07G1S> 

    <R07G2S>Гулий Дмитро Олександрович</R07G2S> 

    <R08G2>1000.00</R08G2> 

    <R08G31>10</R08G31> 

    <R08G32>00</R08G32> 

    <R08G41>12</R08G41> 

    <R08G42>00</R08G42> 

    <R08G51>00</R08G51> 

    <R08G52>00</R08G52> 

    <R08G6S>Паншин Віктор Левович</R08G6S> 

    <R09G2>1000.00</R09G2> 

    <R09G31>00</R09G31> 

    <R09G32>30</R09G32> 

    <R09G41>02</R09G41> 

    <R09G42>30</R09G42> 

    <R09G51>00</R09G51> 

    <R09G52>00</R09G52> 

    <R09G6S>Гулий Дмитро Олександрович</R09G6S> 

    <R010G1>330.00</R010G1> 

    <R010G2>149160.00</R010G2> 

    <R010G3S>Сто сорок дев'ять тисяч сто шістдесят гривень 00 копійок</R010G3S> 

    <R011G1>29832.00</R011G1> 

    <R011G2>2015.00</R011G2> 

    <R012G1S>2165</R012G1S> 

    <R012G2>12</R012G2> 

    <R012G3S>Дванадцять, 00</R012G3S> 



     <R013G1>1000.00</R013G1> 

    <R013G2S>Одна тисяча, 00</R013G2S> 

    <R014G1S> Супровідний лист, документи на вантаж</R014G1S> 

    <R015G1S>водій</R015G1S> 

    <R015G2S>Майоров Володимир Олегович</R015G2S> 

    <HBUH>Гук Наталія Володимирівна</HBUH> 

    <R015G4S>Паншин Віктор Левовчич</R015G4S> 

    <T1RXXXXG81S ROWNUM="1" xsi:nil="true" /> 

    <T1RXXXXG82 ROWNUM="1" xsi:nil="true" /> 

    <T1RXXXXG9S ROWNUM="1" xsi:nil="true" /> 

    <T1RXXXXG10D ROWNUM="1" xsi:nil="true" /> 

    <T1RXXXXG11 ROWNUM="1" xsi:nil="true" /> 

    <T1RXXXXG12 ROWNUM="1" xsi:nil="true" /> 

    <T1RXXXXG13 ROWNUM="1" xsi:nil="true" /> 

    <T1RXXXXG14 ROWNUM="1" xsi:nil="true" /> 

    <T1RXXXXG15 ROWNUM="1" xsi:nil="true" /> 

    <T1RXXXXG16 ROWNUM="1" xsi:nil="true" /> 

    <T1RXXXXG17 ROWNUM="1" xsi:nil="true" /> 

    <T1RXXXXG18S ROWNUM="1" xsi:nil="true" /> 

    <T1RXXXXG19 ROWNUM="1" xsi:nil="true" /> 

    <T1RXXXXG20 ROWNUM="1" xsi:nil="true" /> 

    <R001G11>0.00</R001G11> 

    <R001G15>0.00</R001G15> 

    <R001G17>0.00</R001G17> 

    <R001G20>0.00</R001G20> 

    <R016G1 xsi:nil="true" /> 

    <R016G2S xsi:nil="true" /> 

    <R016G3 xsi:nil="true" /> 

    <R016G4S xsi:nil="true" /> 

    <R017G1S xsi:nil="true" /> 



     <R017G2S xsi:nil="true" /> 

    <R017G3S xsi:nil="true" /> 

    <R017G4S xsi:nil="true" /> 

    <R017G5S xsi:nil="true" /> 

    <R017G6S xsi:nil="true" /> 

  </DECLARBODY> 

</DECLAR> 

<!-- YOUR_ID="18826208341956520991"--> 

 


