Місія:
Ми покликані створити Компанію, життєвий
цикл якої буде прямувати далеко за межами
нашого життя ...

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

Мета:
Бути Кращими – бути ЛІДЕРАМИ.
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ЩО НАМ ЗЛИВИ, ЩО
НАМ ГРОЗИ АБО ЯК
ВИЖИТИ В СІМ’Ї
«ЛУКАС»

Ця історія буде про розуміння, про повагу та про
людей, які відносять себе до
розряду освічених. Тож якщо
не думаєте, що здатні на
одну з цих характеристик,
прохання на цьому абзаці
зупинитися.

Країна поділилася на «ДО» та «ПІСЛЯ»; на тих, хто вірить в нашу Перемогу та тих, хто психологічно
зламався та не вірить в ніщо.
Кондитерська компанія «Лукас» належить до першого типу. Кожен працівник не має сумнівів, що
переможе Правда – переможе Україна.
Сьогодні дії кожного мають особливе значення: кожного, хто став на захист країни; кожного, хто
ділиться власними коштами, їжею; кожного, хто робить смузі Бандери; кожного, хто стоїть на інформаційній варті; кожного, хто вирішив не стояти осторонь подій світового значення.
Тож кондитерська компанія «Лукас» з першого дня допомагає всіма доступними ресурсами та діями
утверджує свої громадянські погляди.
З 2014 року Компанія відмовилася від російського газу та постачань своєї продукції на територію
РФ. Ми завжди висловлювали свою проукраїнську позицію та зараз ще більше її зміцнили. Тепер ця
непохитна націоналістична позиція транслюється в новому слогані Компанії.
А звучить він так – «Лукас», ми з України! Настав час, коли ця фраза не просто говорить про походження, вона говорить про наш спосіб мислення. Тому ми розпочинаємо своєрідний етнофлешмоб та
закликаємо кожну національно свідому компанію підтримати його, вчинивши таким же чином: підтримати та виступити з єдиним слоганом від українських виробників: «Ми з України!». Усі ми створюємо
країну, яка є сьогодні, буде завтра і завжди, навіть за межами нашого життя! Але вже тут і зараз ми
утверджуємо те, яким буде це життя.
Я – Віталій Лукацький. І я – з України!
Генеральний директор ПП ВТК «Лукас»,
Віталій Лукацький

НА ВАРТІ СТОЇТЬ КОЖЕН

Я особисто поважаю кожного, хто вирішив не стояти осторонь подій в країні, хто продовжує волонтерити, хто продовжує
працювати. На варті стоїть кожен, хто працює зараз в компанії
«Лукас», адже ви запускаєте колесо, яке забезпечує продовольством мільйони людей.
Всі ви робите за межами фізичного та емоційного стану! Тож
хочу відмітити тих, хто попри все стоїть в лаві та виконує
свою роботу.
Усі служби безперечно важливі: без виробництва не буде продукції, без продажів не буде виробництва, без маркетингу не буде
попиту і тп. Але найперше хочу подякувати тим, хто підхопив
роботу тоді, яка дала нам можливість працювати зараз.
Департамент логістики та закупівель: вони працюють не в
повному складі, але з першого дня пройшли вогонь, лід і роботу
«коли не знаєш що і як далі». Щиро дякую за небайдужість та
відмінну самоорганізацію.
Склад готової продукції з початком війни одразу зреагував
та акумулював свої сили. Вони й дня не сиділи без роботи та
виконували все як треба.
Служба головного енергетика та інженери. З першого дня створювала всі умови для безпечного зупинення виробництва. А ви уявіть, о 5 ранку отримати команду зупинити таку машину,
зробити це швидко не так просто.
Дякую виробництву. Дякую тим людям, які залишаються з нами та за нас, які підтвердили звання
патріотів компанії. Дякую тим, хто насамперед вірить в кондитерську компанію «Лукас». Зміні, яка
швидко зреагувала 24 лютого, окрема дяка. Адже саме вона професійно, безпечно, за всіма технічними
нормами, за всіма правилами зупинила виробництво в панічній ситуації.

Країна зараз виживає. Звучить
жахливо, але це так. Виживає кожен
українець, кожна компанія. Люди
залишаються не просто без роботи,
а без домівок, будівлі руйнуються,
життя не просто відкладаються, а
перериваються, економіка не просто зупиняється, а входить у режим
«вижити», себто як і всі ми.
Якщо думаєте, що економіка – це
слово, яке не стосується простого
українця, то тепер Ваша черга припинити читати.
Як вона працює в компанії «Лукас»? За законом збереження енергії. Енергія не виникає з нічого і не
зникає в нікуди. Тобто кожним витратам є пояснення, перед кожним
мінусом є дії до цього, а за кожним
плюсом стоїть значна праця. Пріоритет нашої компанії – це прозорість. Тож той, хто цікавиться,
володіє інформацією щодо справ
сьогодення. Але ж є момент споживацького принципу – це той, яким
зараз керуються мародери та ті, кого
суспільство «за рабов дєржит» (таким людям всі «нє дают вазможностєй работать», але кожен повинен).
Але ж у нас сім’я, тож розуміння
та повага – першочергове, чим керується співпрацівник?
Повага – вміння дивитися на
світ через призму гідності. Що таке

гідність? Усвідомлення цінності.

Насамперед своєї, усвідомлення
цінності своїх виборів. Тут не працює принцип п’ятдесят на п’ятдесят,
тут працює – сто на сто. Наприклад,
якщо залишаєшся в Україні, право
висказувати зневажливі думки щодо
сутності країни зникає, адже цим ти
зневажаєш свій вибір, а отже - свою
гідність. І так з усім: обираєш саме
цю людину для життя, саме цю професію для відображення здібностей,
саме цю компанію для їх реалізації.
Сьогодні кожен українець – це
про «тут і зараз», це про жити одним днем, радіти тому, що маєш, це
про людські цінності, це про повагу.
Ми не маємо впевненості в завтра, але щиро сподіваємось, що прокинемось зранку.
Ми звикаємо до нових умов, до
базових потреб, але не маємо забувати про базові людські якості, не
маємо бути «споживачами», не маємо жити «кожен сам за себе».
Чому? А тому що це руйнує суспільство, це сіє паніку, це лякає. Копійка не має сенсу, якщо її немає з
ким розділити. День не має значення, якщо користуватися принципом
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Дякую команді WOW tort. Дівчата та хлопці оперативно розширили свій функціонал, знайшли
актуальну справу та зараз займаються не тільки тортами, а й виготовленням пиріжків.
Висловлюю подяку команді Банкет-Холу, яка адаптувалася до умов сама, адаптувала меню та
зараз не залишає нікого голодним.
Дякую відділу планування за роботу в тих умовах, які планувати здавалось би неможливо.
Дякую відділам продажів. Вони вчасно підхопили справи та показали професійну гнучкість до
обставин. Ви – це те, в чому я ніколи не сумнівався та переконався, що війна того не змінить.
Дякую юристам, брокерам та кожному, хто продовжує працювати з усією сміливістю, надією
та вірою в краще.
Також дякую компанії L-trans та водіям, які з першої ночі сіла за авто, організували евакуацію
й поїхали в зони бойових дій по завданню військомату.
Дякую бухгалтерії та відділу кадрів. Вони оперативно організувались для виплати зарплатні
та авансу. Дякую нашим партнерам - OTP банку, працівники якого залишились на роботі для того,
щоб провести зарплатню нашим людям.
Щиро вдячний службі охорони на всіх об’єктах і всім хлопцям, які виконали роботу та повели
себе як справжні Чоловіки.
Дякую нашим дівчатам з мережі магазинів Lukas Sweets за якісний та професійний підхід до своїх
завдань пропри всі складнощі.
Дякую команді Prime Time, які організували прийом людей в місті та на «Ранчо», зуміли знайти
вкрай необхідні ресурси для нас та переселенців.
Працівникам «Ранчо» окрема подяка за все, що вони робили й роблять.
Дякую нашим інженерам, будівельникам, технологам та кожному, хто зміг знайти де можна
бути корисним у найскладніші дні.
Дякую швейному виробництву, яке з першого дня працювало на потреби армії щодо пошиття
форми, балаклав та інших корисних виробів.
Окрема вдячність Людмилі Боталовій за її ідейність, активність та підтримку, яку я відчував
з найпершого дня. За таку ж підтримку, міцну життєву позицію та активну діяльність на благо
людей я дякую отцю Анатолію.
Також щиро дякую всім за підтримку не лише в межах компанії, а й усього міста. За це окремо
дякую Олегу Лєдніку, начальнику Кременчуцької військової адміністрації.
Війна відкрила очі на все. Головне, я бачу наскільки багато в нас справжніх Людей. Дякую кожному, хто зберігає в собі це звання.
Генеральний директор ПП ВТК «Лукас»,
Віталій Лукацький

«брати». А матеріальне не має значення, якщо з духовного не залишилось нічого.
Війна змінила кожного, але й показала
тих, хто не здатен до змін.
Тож як вижити в компанії «Лукас»?
Прочитайте виділені слова.
Запам’ятайте значення кожного.
Керуйтеся ними.
І тоді… під будь-яку зливу, під найжахливішу грозу, ви не будете сумніватися в
силі справжньої Людини всередині вас.
Ваша Яна

ЛУКАС СОЦІАЛЬНИЙ

HELP FOR UKRAINE
Анатолій Куліш разом зі своєю полум’яною
командою отримали другу партію допомоги від
Ukrainian Education Platform. Ця допомога спеціально для міста Кременчука, щоб кожен був
забезпечний продуктами та ресурсами першої
необхідності.
«Щиро дякую за все те, що ви робите! Щиро
дякую Богу за те, що ви такі є Багато фото не
виставляю. Бо не час. Усе - після перемоги!
Концерт до цієї події від нашої молоді
обов’язково буде! А дівчата з УОП будуть на
ньому шанованими гостями! І я буду не я, якщо
цього не буде», - прокоментував Анатолій на
сторінці Facebook.

ГОЛОДНИМ НЕ ЗАЛИШИТЬСЯ НІХТО
Оксана Волошина:
Це ми жіночим батальйоном для правобережних блок постів готуємо.
А також для переміщених осіб, якщо є потреба.
Щодня більше 80 порцій видаємо, а найбільше було 215 за одним день.
Всі продукти зібрані громадою правобережжя. Таки разом, ми сила!

ПЛЕТЕМО МАСКУВАЛЬНІ
СІТКИ
Олександр Бровченко:

Навіть домашні тваринки не стоять осторонь. Кіт Піксель допомагає робити заготовки для плетіння маскувальних сіток.

ПІДТРИМКА СОЛОДКОГО
НАСТРОЮ

Дякуємо Людмилі Боталовій за підтримку солодкого настрою солодощами
для переселенців.

ДОПОМАГАЄМО
РЕСУРСАМИ
Дякуємо Вікторії Кулік за переданий бінокль нашій теробороні. Такого зараз, дійсно, не
вистачає
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І ПРОЛУНАВ ВИБУХ...

Перенесемося в довоєнний Чернігів. Місто
легенд, квітучих парків, унікальних архітектурних споруд та усміхнених людей. Вулички
дихають історією, а спогади просочені щасливими моментами.
2022 рік. 70% міста зруйновано блазнями,
що називають себе «асвабадітєлями». Нагальні
питання для чернігівців – це завтрашній день...
Люди вже перестали цікавитися, скільки мін
прилетіло… 20, 30… Цілодобові обстріли, брак
їжі, води, відсутність комунікацій та неможливість евакуації. Гуманітарна катастрофа.
Вулички просочені сльозами, кров’ю та поглядами, що в тиші голосно кричать: «безвихідь».

Усвідомлюючи це, забуваєш про справедливість у світі, зневірюєшся в людей, припиняєш
сподіватися на диво.
Але зараз хочу розповісти історію, яку не
можна назвати випадковістю. Прямуючи до
Латвії, водій фури з нашою продукцією 24 лютого не міг уявити, що не тільки не перетне
кордон для доставки вантажу, а й дізнається,
що таке війна особисто. Як і кожен з нас.
За умовами договору, перевезення вантажу
– не наша відповідальність, адже перевізника
наймала компанія, до якої прямували солодощі. Але зважаючи на нову епоху, в якій опинився весь світ з початком повномасштабної
війни, ми почали хвилюватися та відстежили
відправлення. Виявилося, що перевізник так
і не перетнув кордон. Надійшла команда розшукати машину.
Історія набрала обертів. Власник родом із
Чернігова, водій приїхав туди на ремонт, а коли
розпочалися воєнні події, сховав усі свої 10 фур
в ангар, фуру з нашою продукцією відповідно
поставив поруч.
Згодом пролунав вибух. Прилетіло чітко в
цей ангар. 10 величезних фур розлетілися на
уламки, а нашу добряче зачепило вибуховою
хвилею, машина майже зруйнована, але товар
цілий.
І тепер оцініть ситуацію. Латвія відмовляється від товару без претензій, враховуючи агресію
Росії, перевізник залишається без фур, а ми без
оплати товару та самого товару. Ніхто в цьому
не винен, але збиток є для всіх сторін, до того
ж, не малий.
Але так би ми думали в мирний час, війна
змусила мислити інакше:
У місті підірвали мости, Чернігів повністю
у блокаді. У місті нема світла, опалення, води
дуже мало, тому люди збирають дощову або
зливають з батарей.
Генеральний директор компанії «Лукас» Віталій Лукацький зв’язався з головою військової
адміністрації та вже наступного дня волонтери роздавали 7.5 тонн солодощів з тієї фури
людям.
Це може здатися лише краплею допомоги в
морі гуманітарної катастрофи, а може здатися
випадковістю, збігом обставин та правильних
рішень. Це може здатися будь-чим. Але якщо це
врятувало життя хоч одному мешканцю – так
мало статися, а ця історія мала бути тут.

ЛУКАС СОЦІАЛЬНИЙ

ГО «ТУТ І ЗАРАЗ»

Радо ділимося новиною, що Громадська
Організація «Тут і Зараз» відновлює свою
роботу. Це українська благодійна організація, яка займається волонтерською діяльністю, вихованням та розвитком ефективного національно свідомого суспільства.
В умовах воєнного стану всі свої сили ГО
«Тут і Зараз» направляє на допомогу ЗСУ
та військовим.
Зараз на регулярній основі ми допомагаємо військовій частині 4030, батальйону
спеціального призначення. Це хлопці, які
стали на захист нас, на захист України не
вагаючись.
А за нами залишається гіперважлива
місія – це підтримка та допомога. Чим ми
активно розпочали займатися!
Звернення від заступника командира
загону:
«Шановні незнайомі та знайомі друзі із
підприємства «ЛУКАС», дякуємо за вашу
допомогу. Ми пишаємося , що ми українці,
і ви всі в нас є. Ми розуміємо, як складно
в ці дні відривати від Вашої сім’ї ці кошти. Хочемо вас запевнити, ми все зробимо,
щоб бути вартими вашої допомоги. Слава
Україні!»
На офіційному сайті lukas.ua можна
знайти сторінку під назвою «ГО «Ту т і
Зараз», де буде прозоро висвітлюватися
інформація щодо надходження та витрат
коштів у фонді «Тут і Зараз».
Коротко про ГО «Тут і зараз»
Місія:
Врятувати Україну!
Мета та напрямки діяльності:
пробудження національної свідомості
суспільства ХХІ століття;
розвиток ефективного благодійництва в
Україні, орієнтованого на потреби суспільства;
сприяння розвитку правової, демократичної та соціальної держави;
розвиток культурного аспекту громадськості;
поширення європейського формату соціальних відносин та організації громадського життя.
Засади:
Повага
Прозорість
Свобода
Відповідальність
Компетентність
Пріоритети:
допомога українській армії;
виховання та розвиток національно свідомого суспільства, шляхом проведення та
організації неформальної освіти;
побудова прозорого суспільного майданчика у формуванні відносин благодійництва з бізнесом.
Банківські реквізити:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ТУТ І
ЗАРАЗ»
ГО «ТУТ І ЗАРАЗ»
40186525
АТ «Індустріалбанк»
UA243138490000026007010004070

З

ЗЕД ІНФОРМУЄ

СВІТ НЕ ЗАЛИШИТЬСЯ
БЕЗ «ЛУКАС»

Літаки не літають, контейнера не плавають,
але ми працюємо!
Ми не залишимо наших румунських діточок без найсмачніших Круасанів у світі! Не
дамо Данії завести в мережі інші батончики,
адже наші - найкращі! Болгарські, азербайджанські, молдавські, грузинські, угорські,
прибалтійські, польські поціновувачі лукасних солодощів не будуть відмовляти собі в
них, Адже ми - найсильніші, найзгуртованіші,
найхоробріші у світі! І ми працюємо! І все
буде Україна!
Начальник відділу ЗЕД,
Кіра Булік

НОВИНКИ

ВИБУХОВІ ТОРТИКИ
Торт «Байрактар»
Какао-вибух у тортику!
Так-так, назва дуже багатообіцяюча. Бісквіт
з какао та крем з какао створюють переможний смак, а наповнювач зі смаком апельсину
стає завершальною ноткою.
Для поціновувачів шоколадного смаку та
справжніх патріотів!

Торт «Джавелін»
Ульотний тортик!
Традиційний бісквіт з маком у поєднання з
молочним заварним кремом. А декор бісквітний об крихтою додає вишуканості десерту.
Усе геніальне - просто, як і «Джавелін».
Для тих, хто захищає свій настрій солоденьким!

Шукайте в мережі магазинів Lukas Sweets.

