
 
 
Young Professionals Network: Logistics for Beginners 
 

Duration: Oct 16 – Oct 30 
Time: 5 PM – 7 PM 

Venue: Chamber Office (12 Amosova Str., 15 floor) 
 

The course will consist of 3 sessions, which will take place each Wednesday, 5PM - 7PM, from October 
16 till October 30.  
 
Program of the course: 
 
Module 1: Air transportation – October 16 
Types of flights. 
Specifics of air transportation. 
Different airfares. 
Why it happens that the luggage is lost sometimes 
Responsibility of airlines for loss/damage of cargo or luggage 
How to transport air freight correctly. 
 
Module 2: Road transportation – October 23 
Types of cars 
Oversized cargo, permits, cabotage, ECMT book. 
Do you need a TIR? 
Carrier's responsibility. 
 
Module 3: Sea transportation – October 30 
Description of Ukrainian ports. 
Isolation of the Black Sea. 
Types of transportation. 
Bill of lading: which one and what for. 
Liability for shipping. 
Hidden payments when forming the tariff for transportation. 
 
Speaker 
 

Anastasiia Dokukha – CEO, Tengroup. Anastasia is a seasoned expert in customs, logistics 
and international supply. She has more than 15 years of experience in logistics, including 
projects on transportation of production lines of the plant, the Euro 2012 football 
championship, “Tilo” exhibition and many more. 
 

 

For additional information and admission details, please contact Kseniia Yaroshenko, Events Coordinator 
at kyaroshenko@chamber.ua . 
 

Partner 
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Young Professionals Network: Logistics for Beginners 
 

Тривалість: 16 жовтня-30 жовтня 
Час: 17.00-19.00 

Місце проведення: Офіс Палати (вул. Амосова 12 ,15 поверх) 

 
Програма курсу: 
 
Модуль 1: Авіаперевезення – 16 жовтня 
Типи авіатраків.  
Основні особливості авіаперевезень.  
Різні авіа тарифи.  
Чому іноді не прилітає ваш багаж?  
Відповідальність авіаліній за втрату/пошкодження вантажа або багажа.  
Як правильно перевозити вантаж авіаційним транспортом.  
 
Модуль 2: Автомобільні перевезення – 23 жовтня 
Типи авто.   
Негабаритні вантажі, дозволи, каботаж, книжка ЄКМТ. 
Чи потрібен TIR? 
Відповідальність перевізника.  
 
Модуль 3: Морські перевезення – 30 жовтня 
Опис портів України.  
Ізольованість Чорного моря.  
Типи перевезень: насипні, контейнерні, ро-ро.  
Коносамент: який та навіщо. 
Відповідальність при морських перевезеннях.  
Приховані платежі при формуванні тарифа на перевезення.  
 
Доповідач: 
 

Анастасія Докука - СЕО компанії «Тенгруп». Анастасія Докука є досвідченим 
менеджером, управлінцем в сфері митної діяльності, логістики та міжнародних 
постачань товарів. Має більше 15 років досвіду в логістиці різної складності, серед 
яких були проекти з перевезення виробничих ліній заводу, чемпіонат з футболу Євро 
2012, виставка «Тіла» та багато іншого.  
 

За додатковою інформацією та умови участі, звертайтеся до Ксенії Ярошенко, координатора із 
організаціїї заходів (kyaroshenko@chamber.ua ) 
  

Партнер 
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