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Рекорди «Лукас». Солодкі шедеври

Місія компанії «Лукас»
Рекорди «Лукас».
Солодкі шедеври: Книга-каталог; 2021, іл. - Укр.
Книга покликана зберегти історії успіху кондитерської компанії «Лукас», що втілилися в 11 рекордів України. В основі видання - добірка матеріалів про рекордні досягнення компанії
«Лукас» за 22 роки, зафіксованих у наддніпрянському місті
Кременчуці.
Автор ідеї та керівник проєкту:
Людмила Боталова засновниця креативної агенції Prime Time
Текст:
Яна Гаркуша менеджер з реклами креативної агенції Prime Time
Дизайн і макетування:
Сергій Жувак провідний дизайнер креативної агенції Prime Time
Проєкт «Рекорди «Лукас». Солодкі шедеври» є результатом спільної самовідданої праці багатьох людей.
Насамперед ми щиро дякуємо всій Команді «Лукас».
Також висловлюємо щиру подяку міському голові Кременчука - Віталію Малецькому, кременчуцькому виконавчому комітету та молодіжному парламенту Кременчука за
сприяння в реалізації проєкту.
Дякуємо засновнику проєкту «Рекорди України» – Ігору
Підчібій, генеральному директору – Ганні Крисюк та голові
наглядової ради - Олегу Іваненко та всім, хто причетний до
створення проєкту «Рекорди України».

Віталій Лукацький - генеральний директор ПП ВТК «Лукас»:
Мета, яку ми поставили перед собою, створюючи і вдосконалюючи свою Компанію, цікава і дуже амбітна.
Ми будуємо компанію, життєвий цикл якої буде прямувати
за межі нашого життя!
Ми прагнемо бути кращими у своїй галузі.
Ми зобов’язані служити клієнтам на вищому рівні.
Ми гарантуємо своїм співробітникам добре оплачувану роботу, котра приносить задоволення.
Ми намагаємось бути корисними для суспільства.

Передмова
Виробничо-торгова компанія «Лукас» святкує 22 роки з дня
започаткування нової кондитерської історії. Цим виданням
відновлюється поповнення історичної та культурної спадщини Компанії, адже кожен клаптик, кожен спогад та кожна подія - це частинка становлення підприємства таким, яким ми
його бачимо зараз.
Книга «Рекорди «Лукас». Солодкі шедеври» - іміджевий
проєкт, в якому зібрані особливі досягнення Компанії, що визнані всією Україною. Підтримка та створення соціальних ініціатив - один з пріоритетних напрямків діяльності кондитерської компанії «Лукас», тому з метою подальшого розвитку та
поповнення цієї скарбнички ми реалізували ідею популяризації досягнень українського виробника солодощів - компанії
«Лукас».
Своєю роботою наша Команда робить вагомий внесок у
розвиток пізнаваності Кременчука не тільки в межах України,
а й далеко за її кордоном.
Книга покликана зберегти історії успіху кондитерської компанії «Лукас», що втілилися в 11 рекордів України. В основі видання - добірка матеріалів про рекордні досягнення компанії
«Лукас» за 10 років, зафіксованих у наддніпрянському місті
Кременчуці.
Людмила Боталова

Віталій Лукацький генеральний директор
ПП ВТК «Лукас»

Людмила Боталова ініціатор та керівник проєкту
«Рекорди «Лукас»
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Засновники проєкту

Про компанію
Виробничо-торгова компанія «Лукас» законодавець кондитерської моди України.
Бренд зародився на Полтавщині в Кременчуці, а нині вже відомий у всьому світі.
Відкривши в 1999 році власне виробництво,
Компанія пройшла шлях від невеликого цеху,
який випікав лише 10 кг пісочного печива за
зміну, до виробничих площ 17 га, де за добу
випускається більше 100 т солодощів. Асортимент продукції налічує більше 100 найменувань: це печиво з листкового тіста, круасани,
цукерки та бісквітно-кремова продукція.
Сьогодні компанія «Лукас» – сучасне підприємство, що динамічно розвивається,
провідний виробник листкових виробів, який
входить в ТОП-5 кращих кондитерських підприємств України.
«Виробничо – торгова компанія «Лукас»
працює відповідно до законодавчих та міжнародних вимог з безпеки харчових продуктів. З 2018 році компанія успішно підтверджує
сертифікати відповідності вимогам схеми
FSSC 22000, в основі якої лежить принцип
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аналізу ризиків харчової безпеки і встановлення критичних точок контролю, що дозволяє забезпечити контроль продукції на всіх
етапах виробництва. Вся кондитерська продукція виготовляється на ексклюзивному високоякісному обладнанні всесвітньо відомої
компанії RONDO (Швейцарія) та провідних
українських виробників.
Компанія «Лукас» - рекордсмен України.
За останні 10 років ми маємо 11 рекордів,
занесених до Книги Рекордів України, про які
йдеться в цій книзі.
Компанія «Лукас» - соціальна активна компанія, що є ініціатором та волонтером багатьох соціальних проєктів, серед яких: допомога українській армії; соціальний проєкт
«Допомагаємо разом з «Тузя» і тд.
Просто добре працювати нас не влаштовує, ми звикли працювали якнайкраще. Тому
дивувати не лише якістю та смаком нашої
продукції, а й солодкими рекордами України
стало доброю традицією кондитерської компанії «Лукас».

Олександр Лукацький голова Наглядового Комітету
ПП ВТК «Лукас»

Віталій Лукацький генеральний директор
ПП ВТК «Лукас»

Олександр Порохня директор з виробництва
ПП ВТК «Лукас»

Команда проєкту

Ірина Плахотна начальник відділу
з розробки нового продукту

Ірина Сіренко менеджер з розвитку
виробничої системи

Юлія Троян провідний інженер-технолог

Павло Абрамов заступник директора
з виробництва

Катерина Сінкевич завідувач тортового
виробництва

Олена Токова кондитер

Олексій Новохатній головний інженер

Леся Деряга кондитер
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Найбільший фото-торт + найбільша кількість шарів у торті
№

Р

О РД И
ЕК

1-2
Дата: 29 вересня 2012 року
Категорія: «Вперше,
кондитерські вироби, розміри»
Місце реєстрації: площа
Перемоги, м. Кременчук
Ініціатор рекорду:
Приватне підприємство
«Виробничо-торгова
компанія «Лукас»
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2012 рік став початком фестивалю «Солодкий Кременчук»,
приуроченого до Дня міста, центральне місце в якому посідає
улюблена солодка продукція.
Кондитерська компанія «Лукас» не могла залишитися осторонь цієї події і вирішила не просто привітати Кременчук, а
й не залишити його без тортика.
Цілих два рекорди зафіксував представник національного
проєкту «Книги рекордів України». Кондитери компанії «Лукас» виготовили святковий фото-торт міста, який став найбільшим в Україні, тож цю подію урочисто було занесено до
Книги рекордів.
На цьому «великому тістечкові» була зображена панорама
нашого наддніпрянського міста зі стрічкою кадрів славетного історичного шляху Кременчука. Його вага склала 299 кг
400 г, довжина 2 м 10 см, ширина - 2 м.
Крім того, встановлено ще один рекорд: за багатошаровість. Основою тортика став улюблений «Наполеон», виготовлений з 20 коржів, у кожному з яких 256 шарів - тобто всього
5120 шарів тіста.
Після реєстрації рекордів на містян чекало солодке частування цим тортиком. Як ви вже здогадалися - вистачило всім,
а саме - 2000 гостей свята скуштували цей кондитерський шедевр!
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Найбільший круасан
РЕ

КО РД №

3

Дата: 29 вересня 2013 року
Категорія: «Вперше,
кондитерські вироби, розміри»
Місце: площа Перемоги,
м. Кременчук
Ініціатор рекорду:
Приватне підприємство
«Виробничо-торгова компанія
«Лукас»
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Вироби з листкового тіста посідають окреме місце в асортименті «Лукас», адже такі смаколики полюбляє не лише вся
Україна, а й весь світ. Найпопулярнішими є саме наші круасанчики, які полюбляють навіть у Франції - їх Батьківщині.
Тому втілити в життя ідею найбільшого круасана було нашим обов’язком.
На фестивалі «Солодкий Кременчук» 29 вересня 2013 року
зафіксовано рекордний розмір цього смаколика:
довжина - 70 см;
ширина – 35 см.
А вага становить 5 кг 500 г, що майже в 160 разів перевищує розміри звичайного круасанчика.
Цей витвір кондитерського мистецтва зберігається в музеї
компанії «Лукас».
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Найбільше «Вушко»
РЕ

КО РД №

4

Дата: 29 вересня 2013 року
Категорія: «Вперше,
кондитерські вироби, розміри»
Місце: площа Перемоги,
м. Кременчук
Ініціатор рекорду:
Приватне підприємство
«Виробничо-торгова
компанія «Лукас»
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«Вушко» - борошняне листкове печиво родом з Франції. Ми
створили його, щоб внести атмосферу цієї легендарної країни
спочатку в Кременчук, а потім – і в будь-який куточок усього
світу.
Печиво «Вушко» - беззаперечний фаворит у нашому асортименті листкових виробів. Але існує один мінус цих смаколиків - однією штучкою наїстися не вдасться. Компанія «Лукас»
створила «Вушко», яке в 180 разів перевищує розмір стандартного.
З цієї нагоди було запрошено представника проєкту «Книга
рекордів України», який 29 вересня 2013 року зареєстрував
другий рекорд, створений нашим солодким підприємством.
Довжина виробу сягала 0,57 метра, ширина – 0,31 метра, а
вага – 1,54 кг.
Найбільше «Вушко» зберігається в музеї компанії «Лукас».
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Найвища Ейфелева вежа з листкового печива
РЕ

КО РД №

5

Дата: 29 вересня 2013 року
Категорія: «Вперше,
кондитерські вироби, розміри»
Місце: площа Перемоги,
м. Кременчук
Ініціатор рекорду:
Приватне підприємство
«Виробничо-торгова
компанія «Лукас»

12

Два попередні рекорди пронизані романтикою французьких традицій, оксамитовим запахом національної випічки та
найсмачнішими рецептами, які обов’язково мали бути в Україні та створити свій Париж. Але який Париж без його найвідомішого символа?
Виробничо-торгова компанія «Лукас» вирішила створити
власну солодку Ейфелеву вежу.
Тож 29 вересня 2013 року було встановлено ще один національний рекорд - найвища Ейфелева вежа з листкового тіста.
Висота – 1 м 90 см, а на виготовлення цього шедевру кондитери «Лукас» витратили 100 кг листкового печива.
Це справжній апогей кондитерського мистецтва. Вежа
складена із глазурованого листкового печива ТМ «Лукас»,
яке підкреслює всю досконалість ідеї.
Цей монументальний витвір кондитерського мистецтва
зберігається в музеї компанії «Лукас».

13

Рекорди «Лукас». Солодкі шедеври

ЕКСПЕРТ

СОЛОДКИХ

ПОЧУТТІВ

ЕКСПЕРТ

СОЛОДКИХ

ПОЧУТТІВ

Рекорди «Лукас». Солодкі шедеври

Найбільший 3-D торт + найбільша кількість шарів у торті
О РД И
№

К
РЕ

6-7
Дата: 24 вересня 2016 року
Категорія: «Кулінарія, Розміри»
та «Кондитерське мистецтво»
Місце: площа Перемоги,
м. Кременчук
Ініціатор рекорду:
Приватне підприємство
«Виробничо-торгова
компанія «Лукас»
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24 вересня, у рамках святкування дня міста, у Кременчуці пройшов фестиваль «Солодкий Кременчук». Кондитерська
компанія «Лукас» взяла в ньому найактивнішу участь. «Лукас» завдяки своїм амбітним ідеям і проєктам з рангу учасника перейшов у ранг партнера фестивалю. Тому була створена
«Територія Лукас» із різноманітними зонами активності. Безумовно, найбільш «гучною» і масштабною подією «Солодкого
Кременчука» стала реєстрація рекордів України.
У цьому році «Лукас» вирішив підтвердити звання провідного національного виробника тортиків та зареєструвала рекорд найбільші 3-D торт України!
3D-фототорт оцінювали за наступними показниками: довжина торту склала 4 м 3 см, ширина – 2 м 32 см, висота торта
– 1 м, вага торту - 1 тонна 102кг!
Окремим рекордом виявилась кількість шарів у торті –
11520.
Крім рекордних розмірів торт мав ще й унікальне оформлення цукрової мастики, а також дуже цікаву ідею: на ньому
був зображений Кременчук з висоти пташиного польоту, бе-

регова лінія, річка Дніпро, проєкт нового мосту, а також дерева, машини, корабель, баржа,
потяг й інші елементи декору - всі вони їстівні.
Після реєстрації рекорду почалося найприємніша подія для всіх гостей фестивалю
— дегустація торта-рекордсмена. Протягом
4 годин унікальний торт змогли скуштувати
близько 10 000 гостей свята!
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Унікальна мозаїка з цукерок
РЕ

КО РД №

8

Дата: 24 вересня 2016 року
Категорія:
«Кондитерське мистецтво»
Місце: площа Перемоги,
м. Кременчук
Ініціатор рекорду:
Приватне підприємство
«Виробничо-торгова
компанія «Лукас»
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Того фестивалю«Солодкий Кременчук» цікавинки не закінчувалися. Ще одним рекордом від кондитерської компанії
«Лукас» того дня стала унікальна мозаїка з цукерок, на якій
був викладений надпис - «Лукас-Кременчук-Україна», на знак
того, що Компанія є невід’ємною частиною міста і національним виробником солодощів.
Представник Книги рекордів України зафіксував наступні
вражаючі показники мозаїки: діаметр - 2 м 40 см; кількість
солодощів, використаних для її створення - 100 кг, а це 5735
цукерок.
До речі, цукерки, з яких була зроблена мозаїка, це новинки
ТМ Lukas. На той час Компанія постачала свою продукцію в
25 країн світу, тому було прийнято рішення про уніфікований
перехід на новий сучасний дизайн пакування, європейські
назви і поліпшену рецептуру: цукерки «Deka & Della курага та
злаки», «Deka & Della яблуко та злаки», O’Damer, SunGrizzy та
Sharzan.
А потім на гостей фестивалю чекало частування цими новинками. Повірте, вистачило всім!
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Унікальні «Дерева з цукерок»
РЕ

КО РД №

9

Дата: 24 вересня 2016 року
Категорія:
«Кондитерське мистецтво»
Місце: площа Перемоги,
м. Кременчук
Ініціатор рекорду:
Національний проєкт
«Книга рекордів України»
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Сюрпризи фестивалю «Солодкий Кременчук 2016» не закінчувалися! Приємною несподіванкою для кондитерської
компанії «Лукас» стала реєстрація четвертого у той день, незапланованого, рекорду — унікальні «Дерева з цукерок».
Вони були створені для оформлення сцени, спільно з художником-дизайнером Інною Дмитрієвої, запрошеною спеціально для участі у підготовці фестивалю.
Побачивши їх, представник Книги рекордів України запропонував зареєструвати ці арт-об’єкти як рекорди, враховуючи
їх розміри й унікальність ідеї!
Рекордний солодкий декор вражав гостей фестивалю та
не залишив байдужим нікого, адже тепер про Кременчук дізналася вся Україна як про найсолодше місто!
Дипломи, які підтверджують рекорди України, отримала
представник компанії Людмила Боталова, яка від імені національного виробника солодощів – кондитерської компанії «Лукас»привітала Кременчук та його жителів з Днем народження
міста!
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«На день народження прийнято дарувати
солодощі! І, звичайно, це свято не обходиться без іменинного торта і цукерок! Компанія
«Лукас» вирішила подарувати місту солодке
життя! Сьогодні ми зареєстрували 4 солодких
рекорди України. Загалом, на рахунку Компанії – 9 рекордів! Але це ще не всі досягнення.
Не всі знають, що компанія «Лукас» постачає
продукції в 25 країн світу! І це не межа! – сказала Людмила та розповіла про ідею 3D торта, - як бачите – на ньому встановлений макет
нового моста, який так необхідний Кременчуку. Так як цей торт – національний рекорд, ми
дуже сподіваємося, що таким оригінальним
способом привернемо увагу керівників держави та міста до актуальних потреб Кременчука. І саме тоді новий міст – стане реальністю. Нехай мрії збуваються!» – закінчила свій
виступ Людмила Боталова..
Міський голова Віталій Малецький у своїй
промові подякував керівництву і всім працівникам компанії «Лукас» за найактивнішу

Рекорди «Лукас». Солодкі шедеври

участь у фестивалі «Солодкий Кременчук» та
зазначив: «Компанія «Лукас» – це сучасне підприємство, яке не тільки створює тисячі робочих місць, платить мільйонні податки, має
соціальну відповідальність, а й ніколи не забуває про місто, де працює, і людей, які в ньому
проживають». Він побажав компанії подальших успіхів та процвітання.
Унікальні дерева з цукерок зберігаються в
музеї кондитерської компанії «Лукас».
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кількість солодощів на загальноміському чаюванні
від ТМ «Лукас».
За офіційною інформацією Ігоря Підчибія, суботник
охопив 1523 кременчуцьких
дворів. При цьому кременчужани висадили 1783 дерева, з’їли 7 тонн куліша і 4
т 100 кг солодощів, наданих
ТМ Lukas. Цей рекорд для
Компанії «Лукас» став приємною несподіванкою.
Цей рекорд став 5-м у
2016 році і 10-м в загальному списку рекордів від компанії «Лукас»!

Найбільша кількість солодощів на загальноміському чаюванні
РЕ

КО РД №

10

Дата: 8 жовтня 2016 року
Категорія: «Масові заходи»
Місце: площа Перемоги,
м. Кременчук
Ініціатор рекорду:
Національний проєкт
«Книга рекордів України»

Загальноміський суботник в Кременчуці вразив представника «Книги рекордів України» Ігоря Підчибія, адже наше місто ще раз довело свій статус рекордсмена!
Привести до ладу свої двори вийшли близько 30 тис. меканців кременчука!
Фіксуючи ці рекорди міста, Ігор Підчибій зазначив, що вражений тим, як містяни люблять своє рідне місто. Адже вийти
на вулицю, та ще в таку погоду (весь день в Кременчуці була
злива) – можуть лише справжні патріоти свого краю.
Прес-служба виконкому міста повідомила, що міська влада під час суботника планувала зареєструвати три рекорди:
• найбільшу кількість дворів одного населеного пункту,
де одночасно відбувається прибирання та благоустрій
території;
• найбільшу кількість одночасно висаджених дерев;
• найбільшу кількість одночасно звареного куліша в одному населеному пункті.
Однак, протягом їх реєстрації представник Книги рекордів
став ініціатором реєстрації ще одного рекорду – найбільша
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Перший благодійний рекорд України. Найбільша глазурована
цукерка з молочно-грильяжним корпусом «Тузя«
РЕ

КО РД №

11

Дата: 28 вересня 2019 року
Категорія: «Кондитерські вироби,
розміри, вперше»
Місце: площа Перемоги,
м. Кременчук
Ініціатор рекорду:
Приватне підприємство
«Виробничо-торгова
компанія «Лукас»
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До Дня міста з нагоди 448-річниці Кременчука кондитерська компанія «Лукас» виготовила одну зі своїх найпопулярніших цукерок «Тузя» вагою 587 кілограмів. Традиційно рекорд
зареєстрували під час святкування фестивалю «Солодкий
Кременчук» на площі Перемоги.
Для Компанії «Лукас» це вже стало доброю традицією до
Дня народження Кременчука готувати солодкі рекорди. Представник «Книги рекордів України» Ігор Підчібій, зареєстрував
величезну цукерку як найбільшу в Україні.
Її параметри:
Довжина – 1800 мм;
Широта – 700 мм;
Висота – 400 мм.
Для виготовлення рекордного смаколика використали 300
кілограмів соняшникового насіння.
Тож увесь Кременчук зустрів 11-й солодкий рекорд України від компанії «Лукас», але цей став особливим, адже він –
благодійний. Величезну «Тузю» відправили на схід України, де
нею поласують наші захисники.
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Міський голова Віталій Малецький висловив подяку «Лукас»: «Компанія вже багато
років є соціально активною. З 2014 року допомагає бійцям на сході України не тільки солодощами та коштами, але і матеріально-технічним забезпеченням».
На святкування рекорду до нашого міста
приїхала відома українська телеведуча каналу СТБ - Надія Матвєєва: «У цей прекрасний
день ми зібралися задля, дійсно, гарної справи. Я вдячна, що за допомогою фото і відео
мала змогу on-line спостерігати, як виготовляють та пакують цю величезну цукерку, і от
вона тут. Я дуже рада, що не лише ця смакота, а й наше тепло, любов відправляться до
тих, хто цього потребує».
Гості фестивалю також не залишилися
без солоденького – компанія «Лукас» влаштувала вражаюче частування, де пригощали 10 000 цукерками «Тузя». А понад
1000 поживних батончиків «Тузя» було роздано учасникам патріотичного пробігу «Я
люблю Кременчук».
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Тож сумнівів немає - фестиваль був справді солодким та рекордним!
ДАЛІ БУДЕ…
P.S. Зовсім скоро вся Україна стане свідком ще одного вражаючого рекорда від кондитерської компанії “Лукас”!
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Бренд -легенда «Лукас»

Історія
солодкого
бренду почалася в далекі 30-ті роки ХХ сторіччя.
Тоді змінювався цілий
світ, тоді зароджувалось
велике майбутнє кондитерської компанії «Лукас» – експерта солодких
почуттів, якого сьогодні
знають і люблять понад
50 країн світу. Ця солодка
легенда будується навколо сімейних цінностей та
натхнення поколінь, навколо цілої династії Лукацьких. Дитинство кожного члена сім’ї пройшло з розповідями про смаколики минулого
століття. Розповідали, що на той час в рідному місті Лукацький Борис Овсійович очолив
потужне підприємство «Червоний харчевик»,
що виготовляло майже все: від хлібу до солодощів. Але солоденьке посідало особливе місце у серцях містян. Подейкували, що в дідуся
була книжечка, де він записував рецепти унікальних ласощів.
Але 1941 рік… Під час окупації майже 97%
славетного Кременчука знищено, багато архівних документів втрачено, тому в історії міста, на жаль, дуже мало згадок про підприємство, яке на початку XX сторіччя відігравало
важливу роль у промисловості міста. Натхненний історією про дідуся Лукацький Олександр Семенович вирішив продовжити кондитерську династію в рідному місті. Одного
зимового вечора, на перетині XX –XXI сторіччя переглядаючи старі фото, Олександр Семенович розповідав уже дорослому синові цікаві історії, згадуючи рідних та події минулого. І
ось, натрапивши на старе фото вже прадідуся,
пішла оповідь за артіль «Червоний харчевик».
Згадалося, що десь на горищі можливо
лишилися згадки про той час. І дійсно, звідти дістали багато чого цікавого. Розглядаючи
старі книжки, погляд впав на червоний оксамитовий записничок, із якого виднівся вкладений папір. «О, дійсно фото! А це що?». При-

дивившись, він впізнав знайомий почерк та
назви печива із потертими рецептами нижче.
Ця знахідка стала фундаментальною для майбутнього підприємства «Лукас».
Тепер не було сумнівів, якій справі присвятити життя. Однозначно – солодощі. Саме
тоді, у 1999 році, була зароджена нова історія
династії кондитерів. Разом із сином, Віталієм
Лукацьким, вони спрямували всі свої сили,
натхнення та ідеї на створення нового, потужнішого підприємства. Якість залишалася
незмінною, як і традиції поколінь. Вдавалося
все не одразу. На початку був перший у місті
кондитерський магазин, потім маленький цех,
потужністю 100 кг у зміну. Так поступово, крок
за кроком, було створено велике кондитерське виробництво. У будь-якій історії великого бувають труднощі. Злети надихають – падіння заґартовують. Але саме події минулого
роблять речі навколо такими, якими вони є.
Завдяки цьому, сьогодні виробничо-торгова
компанія «Лукас» – надсучасне, масштабне
підприємство потужністю 2,5 тисячі тонн солодощів на місяць.
Час не стоїть на місці. Про артіль знали за
межами Кременчука, а про «Лукас» знають за
межами країни! І ось вже п’яте покоління солодка справа стає династичною, продовжуючи писати свою історію донині!
ТМ LUKAS – експерт солодких почуттів понад 50-ти країн світу!

