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Місія: 
Ми покликані нести людям радість і задоволення, 
виробляючи високоякісні кондитерські вироби.

Мета:
Бути Кращими – бути ЛІДЕРАМИ.

Девіз:
«...И в мире нет таких вершин, что взять нельзя...»

В.Висоцький

Щомісячне інформаційне видання ПП ВТК «Лукас»

СЛОВО РЕДАКТОРА

Солодкого 
святкування! 

Мої найяскраві-
ші вітання великому 
колективу Компанії 
«Лукас»! Від усього 
серця хочу побажати 
нам нових звершень, 
якомога більше но-
вих відкриттів та від-
міток на карті світу. 

Я  є  ч а с т и н о ю  
неймовірної команди 
професіоналів «Лу-
кас» і це окриляє! 

У номері ви про-
читаєте новини Ком-
панії, а також запро-
шення на святкуван-
ня 20-річчя  «Лукас»!

Дар’я 
Вишнева -Тененика

LUKAS LAND
ВІТАЄМО НАШУ ВЕЛИКУ СІМ’Ю «ЛУКАС» 

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!!!
АНОНС!
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6 листопада компанія 
«Лукас» святкує День 
народження! З 20-річ-
чям заснування нас!!!

Ми впевнено всі ра-
зом дійшли і до цієї від-
мітки.

І я знаю, що саме ра-
зом нам під силу великі 
звершення у майбутньо-
му!

Що ми маємо за цей 
шлях довжиною в 20 ро-
ків: «Лукас» – потужна 
кондитерська Компанія, 
яка входить в «Топ-5» 
виробників солодощів 
в Україні. Обсяг вироб-
ництва – майже 25000 

тонн продукції на рік. Найголовніший капітал Компа-
нії – це її люди: більш ніж 1000 найкращих фахівців 
галузі!

Географія Компанії: Україна та близько 52 країни 
світу. 

Що далі?... А далі – знову мета, плани, дії та ре-
зультати!

Ми повинні нарощувати конкурентноспроможність 
нашої продукції шляхом постійного підвищення її яко-
сті та ефективності виробництва. Ми маємо намір на 
постійній основі продовжувати створювати Компанію 
для людей, які будуть впевнені у завтрашньому дні. Ми 
сповнені прагнення задовольняти потреби людей в якіс-
ному продукті, даруючи емоції щастя та спілкування.

Я дуже вдячний кожному за Ваш внесок у розвиток 
нашої Компанії! Сподіваюсь і надалі крокувати з Вами 
впевнено по життю разом з «Лукас»!

Контракт на продовження співпраці з нашим клі-
єнтом підписано ще на 20 років! Зробимо це разом! А 
потім знову й знову! Вітаю нас усіх!!!

Віталій Олександрович Лукацький, 
генеральний директор 

ПП ВТК «Лукас»

Дорогие кол- 

леги, сегодня 

мы празднуем 

двадцатилет-

ний юбилей на-

шей Компании! 

С  чем я  нас 

искренне  поз-

дравляю!!!

В этот празд-

ничный день 

хочу выразить 

Вам огромную 

благодарность. 

В м е с т е  м ы 

прошли успеш-

ный путь, бла-

годаря вашему 

усердию и умению работать, порой  даже в экс-

тремальных условиях. Этот путь был разным: 

интуитивным, экспериментальным, ошибочным, 

но всегда плодотворным. В результате компа-

ния «Лукас» – один из кондитерских лидеров в 

Украине и не только в Украине, а и далеко за ее 

пределами. Только благодаря Вашей самоотдаче 

наша Компания движется к реализации самых 

амбициозных целей. С таким коллективом мы 

обречены на успех! С нами работают настоя-

щие профессионалы, которые дают новые идеи 

для развития и продвижения вперёд. Желаю 

вам всем всегда с радостью приходить в семью 

«Лукас» и получать моральное и материальное 

удовольствие от нашего общего кондитерского 

дела. Успехов всем, карьерного роста, здоровья 

Вам и вашим семьям, счастья и благополучия!

Александр Витальевич Порохня, 
директор по производству 

и операционной деятельности 
ЧП ПТК «Лукас»

Дорогие друзья!
Искренне рад поздравить нас всех с 20-летием «Лукас».
20 лет – это дата, когда еще свежи воспоминания о том, 

как все начиналось. И, поверьте, не всегда все было легко 
и просто.

Мы прошли сложный и, при этом очень интересный путь. 
И сегодня, оглядываясь назад, с уверенностью могу ска-  
зать – прошли его достойно и нам есть, чем и, главное, кем 
гордиться!

Я благодарен людям, которые стояли у истоков Компа-
нии, вместе с ними мы заложили задел на будущие успехи.

Горд тем, что в нашей Команде и сегодня есть люди, 
которые празднуют вместе с «Лукас» свой 20 летний тру-
довой юбилей.

Я признателен каждому сотруднику «Лукас» за труд, за 
неравнодушие, за веру в себя и в Компанию.    

Искренне желаю вам и вашим близким любви, здоровья, 
благополучия и успехов во всех начинаниях!

Александр Семенович Лукацкий, 
председатель наблюдательного 

комитета ЧП ПТК «Лукас»                                                                              
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СОЛОДКИЙ КРЕМЕНЧУК

ЦУКЕРКА «ТУЗЯ» ВАГОЮ 587 КІЛОГРАМІВ
Святкування 448-ї річниці Кре-

менчука відбулося солодко та 
весело разом з «Лукас».  Цього року 
ми традиційно взяли участь у фести-
валі «Солодкий Кременчук» та здиву-
вали гостей на сто відсотків, а якщо 
бути точнішими – на 587 кілограмів. 
Саме таку вагу має наш 12-й солод-
кий рекорд України, цукерка «Тузя».   

За допомогою команди професіо-
налів Компанії «Лукас», нам вдалося 
вразити містян та гостей свята най-
більшою цукеркою України.

28 вересня на площі Перемоги 
представили смаколик. Ігор Підчібій, 
представник «Книги рекордів Украї-
ни», зареєстрував величезну цукерку, 
як найбільшу в Україні.

Її параметри:
Довжина – 1800 мм;
Ширина – 700 мм;
Висота – 400 мм.
Для виготовлення рекордного сма-

колика були використані якісні скла-
дові, зокрема, 300 кілограмів добір-
ного соняшникового насіння. 

Керівник департаменту маркетин-
гу «Лукас» Людмила Боталова відзна-
чила: «Сьогодні Кременчук святкує 

свій День народження. За традицією, 
на свято дарують подарунки! От і ми 
прибули з цукеркою «Тузя» вагою 
більш ніж півтони. 

Це наш особливий благодійний 
рекорд: 10 копійок від кожного про-
даного кілограма цукерок «Тузя» 
Компанія відраховує у фонд допомоги 
безпритульним тваринам. 

Компанією було прийнято рішення 
500 кг солодощів «Лукас» відправити 
на схід України нашим захисникам!»  

Міський голова Віталій Малець-
кий висловив подяку «Лукас»: « Ком-
панія вже багато років є соціально 
активною. З 2014 року допомагає 
бійцям на сході України не тільки 
солодощами та коштами, але і мате-
ріально-технічним забезпеченням». 

На святкування рекорду до нашого 
міста приїхала відома українська те-
леведуча каналу СТБ, кременчужанка 
Надія Матвєєва: «У цей прекрасний 
день ми зібралися для дійсно гарної 
справи. Я вдячна, що за допомогою 
фото і відео мала змогу online спосте-
рігати як виготовляють та пакують 
цю величезну цукерку, і от вона тут. 
Я дуже рада, що не лише ця смакота, 

а також наше тепло, любов відправ-
ляться до тих, хто цього потребує». 

Гості свята нового рекорду отри-
мали свою порцію солоденького – на 
площі Перемоги пригощали 10 000 
цукерок «Тузя».

Більш як 1000 поживних батон-
чиків «Тузя» було роздано учасни-
кам патріотичного пробігу «Я люблю 
Кременчук».

Цього ж дня компанія «Лукас» 
визначила переможців конкурсу 
«Тузя нашого міста», що проходив у 
рамках благодійного проекту «Допо-
магаємо разом! Купуй «Тузя». Най-
цікавіше, що переможницею стала 
безпритульна собачка Єва, яку взяли 
із «Спецсервісу-Кременчук» небайду-
жі мешканці міста.

«Ми з вами розуміємо, що собаки 
– люблячі та найвідданіші створіння 
на Землі. Особлива вдячність людям, 
які допомагають безпритульним со-
бакам та притулкам для тварин» – 
відзначила зі сцени Надія Матвєєва.

Господиня переможниці конкурсу 
отримала диплом, солодкі подарун-
ки та величезну упаковку корму для 
своєї улюблениці, а також зробила 

фотосесію із Надією Матвєєвою. Ще 
одну нагороду в цей день отримала 
переможниця у категорії «Приз гля-
дацьких симпатій» – собачка Люсія, 
за неї віддали свої голоси 265 ко-
ристувачів. Голосування проходило 
у соціальній мережі «Фейсбук» на 
офіційній сторінці бренду «Тузя»: всі 
учасники фіналу отримали солодкі 
подарунки.

Благодійний проект «Допомагаємо 
разом! Купуй «Тузя», стартував з 1 
серпня 2019. 

Перший транш за серпень та вере-
сень місяці отримало комунальне під-
приємство з рідного міста «Спецсер-
віс-Кременчук». За інформацією 
його директора Віктора Бардакова, 
на кошти, що надійшли від компанії 
«Лукас», вже придбали сучасне опе-
раційне обладнання, яке рятуватиме 
життя тваринам. Компанією «Лукас» 
прийнято рішення кошти за жовтень 
передати притулку бездомних тварин 
«Сіріус» м.Київ.

На думку кременчужан, фестиваль 
був дійсно солодким та рекордним!



Щомісячне інформаційне видання ПП ВТК «Лукас»Бути кращими — бути ЛІДЕРАМИ 3

СОЛОДКЕ ВІДКРИТТЯ 

СВЯТО

У понеділок, 14 жовтня, відбулося уро-  
чисте відкриття фірмового магазину 

«Lukas Sweets». Для мешканців центральної 
частини, на лівому березі м. Дніпра, понеділок 
виявився не тільки вихідним, а й солодким.

Затишна атмосфера магазину та  невеличка 
зона кафе надихали до спілкування з друзя-

ми за чашкою кави з  солоденьким. Святко-
ву атмосферу створював улюблений персонаж 
всіх дітей – наш «Тузя». Він танцював, робив  
селфі з усіма бажаючими та запрошував зазир-
нути у новий фірмовий магазин Lukas Sweets. 
Кожен маленький гість отримав у подарунок 
батончик «Тузя» і повітряну кульку «Лукас». 

За традицією, солодкий розіграш 10 фірмо-
вих тортів від «Лукас» відбувся. Переможці 
в цей день змогли потішити своїх близьких 
смачненьким.

Відтепер  щодня з 8.00 до 20.00 у нашо-
му фірмовому магазині «Lukas Sweets» за 

адресою: м Дніпро, 
вулиця Воскресен-
ська, 6 (біля Філар-
монії). Ви завжди 
зможете купити 
найсмачніші тор-
ти, тістечка, різ-
номанітні цукерки 
та печиво, а також 
замовити торт вашої 
мрії на будь-яке 
свято.

НОВИЙ ФІРМОВИЙ МАГАЗИН У ДНІПРІ!

Бажаємо 
солодкого 
настрою 

та якомога 
більше 

солодких 
днів! 

15 жовтня у банкет-холі «Lukas» відбулась яскрава  вистава з нагоди свят-
кування триріччя «Духовної застави». Неймовірна атмосфера, надзвичайні 
емоції заставчан не залишили байдужими гостей, серед яких були запрошені 
колеги духовного центру зі Львова, батьки та всі бажаючі. «Ми ростимо! І 
це не підлягає жодним сумнівам. Ми намагаємося збільшуватися не лише 

кількісно, але й якісно. І сама 
атмосфера нашої молодої ор-
ганізації нам у цьому сприяє. 

Наскільки вдало було те, 
що ми намагалися донести 
до наших гостей, до глядачів 
– судити уже їм. Проте, ми 
справді намагалися ! Голов-
не, що всі порозходилися по 
домівках з гарним настроєм, 
святковими посмішками та з 

радістю. Ну, а далі буде...» – поділився враженнями 
від святкування наставник Анатолій Куліш. 

Компанія «Лукас» бажає протоієрею Анатолію Ку-
лішу наснаги в об’єднанні молоді та, звичайно, процві-
тання дитячому центру «Духовна застава» підкорювати 
нові вершини та впевнено рухатися вперед! 

Три роки Духовній заставі!

Восьмого жовтня 2019 року 
особовий склад Кременчуць-

кої  військової частини 3059 Наці-
ональної гвардії України відзначив 
своє свято – День частини. Історія 
частини розпочалась з 18 жовтня 
2000 року, коли за наказом міні-
стра внутрішніх справ України  та 
за ініціативи міського керівництва у 
Кременчуці була створена та розмі-

щена військова частина 3059. Про-
тягом всього часу існування підроз-
ділу військовослужбовці виконують 
службово-бойові завдання пов’язані 
з ризиком, небезпекою для життя 
та здоров’я не тільки на території 
м.Кременчука, а також й в інших 
регіонах України. 

Компанія «Лукас» щороку вітає 
нацгвардійців солодкими подарун-

ками. Приві-
тати військо-
вослужбовців 
приїхало ба-
гато гостей 
разом з мене-
джером ЗЕД 
Компанії «Лу-
кас» Віктором 
В ащенк ом , 
який  р ан і -
ше працював 
в цій части-
ні офіцером 

служби психологічного за-
безпечення. 

До 19-ї річниці військо-
вої частини подарунком від 
Компанії став великий фото-
торт,  вагою близько 15 кі-
лограмів. Як відомо, мужні 
військовослужбовці полю-
бляють смаколики від Lukas!

Компанія «Лукас» привітала Нацгвардійців з 19-ю річницею!
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ПП ВТК «Лукас»

Уважаемые кол- 
леги, дорогие 

друзья! Как вы уже 
знаете, в этом году тра-
диционный праздник 
«День семьи «Лукас» 
был приурочен к 20-ле-
тию нашей Компании! 
Благодаря этому, мы 
сможем все вместе от-
метить столь знамена-
тельное событие в жи-
зни «Лукас» и каждого 
из нас! Пользуясь слу-
чаем, хочу поздравить 
любимую Компанию 
с первым серьезным 
юбилеем! Я счастлива и горда тем, что работаю 
здесь! «Лукас» – без преувеличения моя жизнь! 
Жизнь яркая, динамичная, очень эмоциональ-
ная, разноплановая и, безусловно, интересная! 
Мне приятно осознавать, что вот уже 7,5 лет 
моей жизни вплетены в историю «Лукас». Наша 
Команда – это как вторая семья, с которой рука 
об руку проживаешь, все радости и неудачи ра-
бочих моментов, преодолеваешь все трудности 
и, по итогу, всегда радуешься успехам!

Друзья, как и обещали, презентуем сценарий на-
шего праздника, который состоится 9 ноября 2019 
года:

11.30-12.00 – сбор на стадионе Нефтехимик (за 
дворцом Нефтехимик). Вход только по браслетам.

Главная сцена:             

12.00- 13.00 – официальная часть (торжественное 
открытие, поздравления от собственников Компании, 
выступление воспитанников «Духовной заставы»   
и ансамбля Зазеркалье);

13.00-14.00 – первый блок концерта группы «Ли-
сапетный батальон»;

14.00-15.00 – концерт от лучших коллективов ДК 
«Нефтехимик»;

15.00-15.45 – 2-ой блок концерта «Лисапетный 
батальон».

15.45-16.00 – торжественное закрытие (цветной 
салют)!

Кроме событий на главной сцене, с 12.00 на ста-
дионе будет насыщенная программа для детей и 
взрослых: карусели, батуты, тир, аэрохоккей, ро-
стовые куклы, промоутеры и многое другое. Зона 
фуд-корт порадует нас вкусным обедом и напитка-
ми! Работать она будет с часа дня и до окончания 
нашего праздника!

По завершению мероприятия каждый сотрудник 
Компании, при выходе, сможет получить небольшой 
презент – пакет с печеньем «Ушки» – символичное 
сердечко от Лукас))) Мы все делаем с любовью!!! 

Ждем вас и ваших родных  
на «День Семьи «Лукас». 
Сделаем вместе этот день 
ярким и незабываемым!

Людмила Боталова, 
руководитель департамента 

маркетинга «Лукас»

*розташування зон схематичне, під час проведення свята можуть бути 
невеликі зміни

за наявністю контрольного браслету

СІМ’Я  «ЛУКАС»


