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

Мета:
Бути Кращими – бути ЛІДЕРАМИ.
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«...И в мире нет таких вершин, что взять нельзя...»
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СЛОВО РЕДАКТОРКИ

НОВЕ ЖИТТЯ — НЕ 
ПРИВІД ОБНУЛЯТИСЬ 

АБО ШУКАТИ НОВУ 
СТОРІНКУ ЖИТТЯ 
По-перше, її не існує. По-друге, 

війна не для того, щоб забувати її 
передумови та наслідки. 

Слід прийняти факт, що не вдасть-
ся стерти ці події кровопролиття. Ав-
жеж можна прагнути відбудовувати 
життя, яким воно було до 24-го лю-
того, але навряд чи це має сенс. Вій-
на дає усвідомлення, що щось таки в 
тому житті було неправильно, щось 
йшло не так. Тож є ще один варіант 
- знайти це «щось», зробити його 
оновленим. Свідомим. 

Ми можемо впливати лише на те, 
що від нас залежить. Тож, щоб адап-
туватися до нової реальності, ми ма-
ємо приймати її.

У ній немає місця для розуміння 
“хороших москалів”, адже це сло-
восполучення рівноцінне - “голосна 
тиша”. Немає місця для російської 
мови в країні, де нею проливають 
кров. Немає місця для нейтральної 
позиції тих довбнів, що не можуть 
усвідомити свою належність до пев-
ної етнічної спільноти. Немає місця 
для втоми від війни. 

Ця реальність виключає мож-
ливість допускати думку про при-
мирення “братніх” народів. Ця ре-
альність - це національно свідомий 
народ, що має берегти свої територі-
альні та культурні кордони. 

І начебто пишу давно відомі речі, 
однак, я особисто зустрічаю людей, 
які стоять на захисті “міра ва всьом 
мірє” або “мнє всьо равно кєм бить, 
главноє штоби нє била вайни”. 

Але наша задача не допускати у 
своєму житті подібного: ні думок, 
ні зросійщених людей, у яких хро-
нічний мазохізм дійшов до рівня 
“москаль”. 

Та ми з вами не такі, правда? Бо 
зранку прокидаємось під будильник 
з рингтоном “Батько наш Бандера”, 
вітаємося з колегами гаслом “Слава 
Україні!”, працюємо на благо еконо-
міки та допомагаємо нашій армії. 
Пишайтеся цим.

І хоч часом буває дуже складно. 
Це не привід зупинятись і опускати 
руки. До того ж, ви читали гороскоп 
на сторінці 8? Там все ясно написано 
для кожного. І навіть, якщо не вірите 
в гороскопи, цей писався під зорями, 
що осяюють шлях Команди “Лукас”, 
під пісні Ореста Лютого та з розу-
мінням. 

Ну, і коли вже почала за цей ви-
пуск. Ви помітите, що його напов-
нюють та переповнюють найрізно-
манітніші події, а мене переповнює 
гордість, що я їх зібрала спеціально 
для вас.

Ваша Яна

ЛУКАС СОЦІАЛЬНИЙ

ВИ ВЖЕ ДОПОМАГАЄТЕ
Коли чуєте, що компанія “Лукас” 

допомогла комусь, сміливо вважайте 
це й вашим досягненням. 

Ім’я кондитерської компанії “Лу-
кас” створює кожен її працівник. Ви 
працюєте, а отже, робите свій внесок 
в її життя. 

Тому коли читаєте новину про те, 
що Компанія передала солодощі пе-
реселенцям, придбала машини для 
ЗСУ тощо, знайте, що це зробили 
МИ. Це наші гроші. Їх заробили МИ. 
Разом. Моя відповідальність як гене-
рального директора - обрати спосіб 
допомоги нашій країні. 

І ви можете переконатися, що 
кошти цілеспрямовано йдуть на ви-
рішення реальних потреб реальних 
людей: військових підрозділів, якими 
опікується “Лукас”; наших працівни-

Кондитерська компанія “Лукас” на постійній основі допомагає двом військовим підрозділам. З 
кожним днем сила та віра наших захисників збільшується, але ресурси зменшуються. Тож наша за-
дача допомагати з тилу, який нам створюють.

Кондитерська компанія “Лукас” передала двом підрозділам ЗСУ по машині. Техніка пройшла ТО, 
ремонт та фарбування на території підприємства. Разом з цим захисникам допомогли й іншими ре-
сурсами: солярою, тентами, лопатами та, звичайно, солодощами.

Автомобілі направили до хлопців, які мужньо боронять нашу Неньку-Україну від москалів. 
Дякуємо компанії L-транс за ефективну участь в адаптації машин до воєнних умов. Дякуємо кож-

ному, хто долучився до цієї доброї справи.

ТЕХНІКА ДЛЯ ЗСУ

ків; тобто тих людей, яких ми знаємо особисто . 
Протягом російсько-української війни, ми утвердили позицію соціально активної компанії, і вона 

зараз в пріоритеті. Тому я пишаюся тим, що крім повноцінної роботи підприємства, яку створює ко-
жен працівник; усіх обов’язкових категорій податків у повному обсязі, які сплачує кожен працівник; 
кожному працівнику вдається ще й ефективно допомагати ЗСУ, теробороні, переселенцям - Україні. 

Також знаю безліч історій про ваші особисті ініціативи, спрямовані на боротьбу з русньою; про добрі 
справи Людей, які працюють в “Лукас”. Сьогодні дії кожного мають особливе значення. Кожен по-своєму 
протистоїть цій душогубній війні.

Дякую тим, хто поділяє ці думки зі мною, хто попри все виконує свою роботу, хто чітко розуміє, що 
наша діяльність зараз - це і волонтерство, і підтримка один одного, і відновлення економіки країни. 
Тож кожен з вас відіграє важливу роль в Команді. 

 Генеральний директор ПП ВТК “Лукас”,
Віталій Лукацький
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ГО «ТУТ І ЗАРАЗ»

ДОПОМОГА ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ ВІД БЛАГОДІЙНИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ EDA ТА УОП

29 квітня до Кременчука завітала команда з благодійної ор-
ганізації Edinburgh Direct Aid та програми Лідерство і Служін-
ня – Leadership and Ministry Української освітньої платформи: 
Margaret Tookey, Knut Oderud та Ira Rohovyk. 

Команда енергійних, добрий та щирих людей. Ці добродії 
доставили в місто продукти, ліки, засоби гігієни, які особисто 
відвезли в центри тимчасового розміщення переселенців. 

Меггі волонтерка з Британії. Їй 72 роки. З 2014-го року разом 
зі своєю організацією Edinburgh Direct Aid вона волонтерить у 
Лівії на кордоні з Сирією. Історична жінка, адже здається вона 
була в усіх найгарячіших точках світу. 

Кнут волонтер з Норвегії. Майстерний водій, який доклав 
чимало зусиль у поїздках з гуманітарною місією. У цій справі 
також не один рік.

Іра – світла, щира, яскрава волонтерка зі Львова, яка під-
тримала, організувала та взяла участь у багатьох благодійних 
проєктах. Вона стала вірним супутником іноземних друзів та 
привезла допомогу від  Української освітньої платформи. 

Вони змогли підтримати опорну точку благодійності у Кре-
менчуці і території довкола. 

“Але це б не вдалося без допомоги Анатолія Куліша, керівника 
ГО “Тут і Зараз”, який допомагає у місті вже тривалий час і знає 
всіх і все!”, – зазначила Іра у своєму Фейсбук. 

ГО «ТУТ І ЗАРАЗ» 
Головна засада організації - це прозорість, адже люди мають 

точно знати та розуміти кому. куди, для чого надходять кошти. 
Тож ми взяли на себе відповідальність висвітлювати ці питання. 

На офіційному сайті компанії «Лукас» було створено розділ «ГО 
«Тут і зараз», де вже можна ознайомитися з новинами та випис-
ками рахунків за останні місяці.

Головна сторінка ГО  - тут знайдеться інформація щодо мети, 
цінностей, напрямків роботи благодійної організації.

Звіт ГО “Тут і Зараз ” квітень - за період з 24.03.2022 по 
29.04.2022 надійшло благодійних внесків на загальну суму – 167 
550, 07грн. Детальніше на сайті. 

Звіт ГО “Тут і Зараз ” травень - за період з 29.04.2022 до 
26.05.2022 надійшло благодійних внесків на загальну суму – 12 
600 грн. Детальніше на сайті. 

Ми у Facebook - профіль у соціальній мережі для легшої кому-
нації.

Раді повідомити, що працівники компанії «Лукас» складають ле-
вову частку всіх благодійних внесків, тож щиро дякуємо за бажання 
допомагати додатково. Будь-якою доброю справою ви доєднуєтеся 
до боротьби проти московської навали, а, отже, до протистояння 
цій душогубній війні. Сьогодні дії кожного мають значення, а разом 
МИ - СИЛА! Зі світу по гривні - допомога ЗСУ!

Залишаю реквізити: 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ТУТ І ЗАРАЗ”
ГО “ТУТ І ЗАРАЗ”
40186525
АТ «Індустріалбанк»
UA243138490000026007010004070

Анатолій Куліш:
68-ий день повномасштабного вторгнення московітських дикунів, 

гвалтівників, вбивць та злидарів у нашу квітучу Україну.
Ці вихідні провів з цікавими людьми. У гості заїхали волонтери 

пані Ірина зі Львову, пані Меггі з Британії та пан Кнут з Норвегії. 
Розвозили допомогу по тимчасово переселених родинах. Багато спіл-
кувалися з людьми. Більшість людей досі не розуміють, чому розпо-
чалася війна, яку “нікто нє ажидал”. Це печально, що до суспільства 
очевидні речі доходять надто повільно…

Спілкуючись із закордонними волонтерами, розумієш, наскільки 
вони мислять глибше та логічніше. Велику повагу викликає те, що 
люди віддають свої кошти, свій час, покидають свої сім’ї, аби до-
помагати тут.

Пані Меггі 72 роки. Бачила у житті багато. Була в Сирії, в Китаї. 
Має орден від королеви, який вручала особисто Єлизавета ІІ. І жі-
ночка зараз тут. Допомагає, тягає сумки з продуктами, підтримує 
людей

Дякуємо неймовірній команді за допомог! Чекаємо в гості й у мир-
ний час!

https://lukas.ua/go-tut-i-zaraz/
https://lukas.ua/tut-i-zaraz/zvit-go-tut-i-zaraz-kviten/
https://lukas.ua/tut-i-zaraz/zvit-go-tut-i-zaraz-traven/
https://www.facebook.com/hereandnowukraine/
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ЗВЕРНЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

До дня захисту дітей в ефірі телеканалу СТБ вся країна побачила зворушливий проєкт від кондитерської компанії “Лукас”.
Дітки працівників “Лукас” продекламували вірш, написаний співпробітниками компанії., який присвятили неньці-Україні. У ньому 

звучать фрази-обереги, які зображені на патріотичній цукерці Lukasia. Цей відеоролик показує не тільки те, що наші маленькі українці 
щиро вірять у Перемогу, а і цінності кондитерської компанії “Лукас”.

Діти – це наше майбутнє. І вже зараз від нас залежить те, яким ми виховаємо це майбутнє!

Віримо в Україну!
Знаємо час наш прийде!
Ми - єдині, ми - сила!
Україна - понад усе!

Все буде Україна!
Була, буде і є!
Вже розправили крила
І боримось за своє.

Молимось за Україну,
Кожної миті, завжди!
За ЗСУ, за Людину,
Боже, нас збережи!

І бережіть Україну,
Богом даровану нам,
Мову її солов‘їну
На зло усім москалям.

Люди, любіть Україну!
Любов переможе пітьму!
І посміхнеться калина
Ми переможем війну.

Щиро дякуємо креативній агенції Prime Time за ідею і втілення її в життя, медіагрупі Starlight Media за те, що долучились до продакшену 
ролика та агенції Brand Booster за надійну співпрацю.

P. S. Увесь проєкт вийшов МегаЛукасним та сімейним, адже: 
дітки, які продекламували вірш:
Євген Оніпко - син Романа Оніпко (технічний директор кретивної агенції Prime Time), 
Гліб Казаков - син Олексія Казакова (пекар 3 розряду), 
Оксана Щербаньова - дочка Стаса Щербаньова (начальник відділу якості),
Злата Куліш - донька Анатолія Куліша (настоятель храму, що знаходиться на території компанії «Лукас»), 
вірш написали мама Кіра Булік (начальник відділу ЗЕД) та донька Яна Гаркуша (головний редактор корпоративної газети компанії)
дизайн цукерки Lukasia створив - Мірошниченко Дмитро - син Людмили Боталової, яка є ідейною натхненницею цього проєкту. 

ЛУКАС СОЦІАЛЬНИЙ

МОТИВАЦІЙНИЙ РОЛИК ВІД КОНДИТЕРСЬКОЇ КОМПАНІЇ 
“ЛУКАС” В ЕФІРІ ТЕЛЕКАНАЛУ СТБ

SHARZAN. АРАХІСОВИЙ ХІТ ПІДТРИМУЄ УКРАЇНИ СВІТ!
“Лукас”, ми з України!

Кондитерська компанія “Лукас” змінює дизайн популярної цукерки Sharzan та запускає 
благодійний проєкт «Допоможем Україні».

ПП ВТК“Лукас” завжди висловлювало свою проукраїнську позицію, а з початком пов-
номасштабної війни в Україні зміцнила її. 

Тому компанія розпочала активну волонтерську діяльність та солодку українізацію 
своєї продукції. 

Нагадуємо, що “Лукас” вже змінив власний слоган на: “Ми з України!”, створив патрі-
отичну цукерку-оберіг Lukasia, нову серію пряників “Віримо в Україну” та тортики “Бай-
рактар”, “Джавелін”.

Наступною на озброєння потрапила одна з найпопулярніших цукерок країни, спонсор 
відомих телепроєктів - Sharzan. У графічному зображенні смаколика вирішено замінити 
літеру Z. 

Так компанія “Лукас” зазначила, що купуючи цю цукерку, ви не просто отримуєте якісний 
український продукт, а ще й берете участь в благодійному проєкті “Допоможем Україні”.

З кожного проданого кілограму цукерок 30 копійок перераховується на потреби забез-
печення оборони держави.

Кошти перераховуються за вибором ПП ВТК «ЛУКАС» Збройним Силам України, Наці-
ональній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Дер-
жавній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню 
державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації 
України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єд-
нанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються 
за рахунок коштів державного бюджету, центральному органу виконавчої влади, що забез-
печує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сил цивіль-

ного захисту, іншим особам, громадським організаціям, неприбутковим організаціям, для потреб забезпечення оборони держави, надання 
гуманітарної допомоги, допомоги особам, які її потребують внаслідок воєнних дій. Вищезазначені кошти також можуть бути перераховані 
на адресу неприбуткових організацій, з метою подальшої передачі вищевказаним суб’єктам, а також ПП ВТК «ЛУКАС» на ці кошти  може 
придбати товари та передати вищезазначеним суб’єктам.  

Проєкт проводиться з 15.06.2022 до 31.12.2022р. включно, на території України, окрім тимчасово окупованих територій.
Скоро в продажу!

https://www.youtube.com/watch?v=CLz_xGAwsq4
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ЛЮДЯМ ПРО ЛЮДЕЙ

РОБОТА НА МЕЖІ. ВІДДІЛ ПРОДАЖІВ УКРАЇНА ІНФОРМУЄ

Добрий день, ми з України!
Дуже складно відновити всі події, які відбулися 

за останні 100+ днів, їх було безліч і багато вже 
забулись, начебто це було років 10 тому. Ми по-
стійно живемо в очікуванні чогось, ніби ось-ось 
щось станеться і це щось буде обов’язково добрим 
- ми прокинемося і все навколо таке, як було до 
24.02.2022, але на жаль...

Моє 24 лютого почалося з повідомлення від 
нашої співробітниці з Харкова, Олени, «Саша, у 
нас почалося», запитую: “Що почалося?”. 

Тиша! 
Ну, звідки в сучасному світі добувати інформа-

цію?! Заходжу в «Х... Харків» і розумію, що саме 
почалося...

Олена передзвонила мені хвилин через 40, зі 
словами «Саша, сьогодні на Харків мала бути 
доставка, мабуть, не привозьте...»

«Території окуповані, але вони продовжують працювати», «Машина з Миколаєва потрапила під обстріл або випад-
ковостей не буває». Якщо подібні історії про відділ продажів Україна ви ще не чули, то ця сторінка спеціально для вас. 
Читайте розповідь від Олександра Петролая - начальника відділу продажів Україна - про 24 лютого; роботу в умовах 

війни; випадки, що рятують життя; героїчних працівників та результати відділу.

Ну, а потім розпочалися «корегувальні дії», бла-
го, що в нашій компанії всі знаходяться на своїх 
місцях: доставки почали розгортати, десь товар 
перевантажували на інші склади, десь було вирі-
шено везти до кінцевої точки маршруту тощо. І це 
тільки те, що стосується логістики. Хлопці, водії 
з L-трансу, проявили себе дуже відповідально та 
професійно. Дякую!

Те, що відбувалося на виробництві, мені навіть 
складно уявити. Зупинити таку машину на повному 
ходу - це реальний подвиг! І як ми знаємо, хлопці з 
виробництва впоралися чудово! Respect!

Ситуації, що відбувалися в регіонах каналу про-
дажів Україна, були всілякі й різні: хтось евакую-
вався, хтось ховався, хтось виїжджав на маршрут 
(були й такі), хтось пішов у військкомат, хтось 
тягав пісок, хтось волонтерив та продовжує це 
робити. Усього й не перерахувати! 

У перші дні надскладно було щось налаштувати, 
основне, чим займався кожен (як і всі, напевно) 
це збір інформації: хто де, хто поїхав, хто зали-
шився, чи дистриб’ютор працює, чи склад цілий. 
Але, не дивлячись на всю складність ситуації, у 
центральному офісі розпочалася робота з продажу 
залишків зі складу. Уже з 27-го числа, відповіда-
ла за весь процес Валя Горобець, яка «з початку 
війни продовжувала ходити на роботу щодня» та 
Катерина Богдан. Окрема подяка дівчаткам, вони 
організували реалізацію продукції - замовлень, 
які не встигли виконати до війни.

Так потроху і почав прокидатися канал Україна. 
З 4 -5го березня вже було створено базу чин-

них партнерів, опрацьовано безпечні маршрути 
доставки, визначено найважливіші території. Ми 
мали на меті забезпечити продукцією якнайбіль-
ше територій країни, на відміну від наших бага-
тьох конкурентів, які не ризикували і торгували 
з виробничих складів, розуміючи, що більшість 
контрагентів немає можливості переміщатися 
країною.

А вже з 8-10го березня робота набрала свою 
інтенсивну силу. Рішення приймалися «тут і зараз» 

24/7. Часу роздумувати не було. 
«Товар є? Машина та паливо є? Не стріляють, 

не бомблять? Водій готовий? Гайда!» 
Благо, наш керівник, людина з сильною і 

міцною життєвою позицією, яка не боїться 
приймати сміливих рішень: «Робимо, потім 
вирішуватимемо правильно або не правиль-
но». І як показує практика, жодне рішення не 
виявилося неправильним. 

Перед тим, як розповісти про роботу в регі-
онах України в цей складний час, хочу сказати, 
що я дуже пишаюся своєю Командою. Кожен 
співробітник, який залишився у своєму регі-
оні або переїхав в інший, продовжував вести 
діяльність віддалено. Ви - справжні патріоти 
Компанії, Ви - реальні лідери своїх команд! Ви 
робили і продовжуєте робити нереальні речі 
в «нереальний час». Щиро вдячний усім Вам!

На початку війни активна клієнтська ба-
за налічувала близько 33 000 торгових точок, 
сьогодні, на жаль, близько 21000-23000. Але, 
незважаючи на те, що база сильно впала «через 
певні наслідки», у квітні та травні було вста-
новлено новий рекорд з продажу в кілограмах 
і прибутку за останні 5 років.

Ці успіхи ми здобули завдяки: професій-
ним навичкам та знанням, співробітників 
центрального офісу, виробництва, складської 
логістики, транспортної логістики та всіх до-
поміжних служб, всі відпрацювали на 100%.

Також успіх був досягнутий прийнятим 
ще наприкінці 2021 року стратегіям щодо ці-
ноутворення. Ми не підвищили ціни на 20-
30%, не стали мародерами, на нашу торгову 
марку чекали та із задоволенням презентува-
ли її кінцевим покупцям як продукт високої 
якості з чесною - незавищеною вартістю. Ну, 
і, звичайно ж, завдяки торговим командам, 
які. не дивлячись на кількість проблем, про-
довжували відвідувати і презентувати нашу 
продукцію в торгових точках. Ще раз, Дякую!

Хочу також відзначити двох дівчат, які само-
стійно, незважаючи на ведення бойових дій в 
їхніх регіонах, продовжували свою роботу на 
території, щоб виплатити зарплати торговим 
командам за лютий, це Євгенія - супервайзер 
команди “Лукас”, місто Миколаїв - та Наталя 
- ексклюзивний торговий агент Чернігівська 
область. Дякую, Ви - наша гордість!

Подібних історій на територіях досить ба-
гато, але ці дві — одні з найяскравіших.

Звичайно, в роботі багато довелося змінити 
і те, що будувалося роками: системи, формати, 
структури, планування, мотивацію та багато 
іншого. Також, щоб скоротити різницю подо-
рожчання для кінцевого споживача, ми зму-
шені були переглянути умови для партнерів, 
мінус, скоротивши дистриб’юторську націнку, 
і що не може не радувати, всі сприйняли це 
рішення з розумінням.

Тоді ми не бачили іншого правильного рі-

шення, крім переходу на індивідуальну 
діяльність та управління в кожному ре-
гіоні. Але це тимчасово і ми обов’язково 
скоро побудуємо все по-новому і будемо 
ще ефективнішими.На жаль, не обійшлася 
без втрат, слава Богу, матеріальних.

Одна бренд машина Компанії повністю 
згоріла в Маріуполі під обстрілами, друга 
— зовсім нещодавно потрапила під обстріл 
у Миколаєві, Слава Богу, всі цілі!

Про Миколаївський випадок розповім 
детальніше. Олександр Артемчук, наш на-
чальник сектора, під’їхав до будинку за 
Супервайзером Євгенією (згадана вище), 
щоби разом вирушить на маршрут містом. 
Олександр увійшов у під’їзд, щоб піднятися 
за колегою, і за 3 секунди почався артиле-
рійський обстріл, який тривав 30 хвилин. 
У результаті машина «Лукас» сильно по-
страждала, у Жені в квартирі не залиши-
лося вікон, але головне, що всі цілі!

Хороша новина: L-транс придбав уже 
всі потрібні запчастини, і протягом двох 
тижнів Олександр отримає свій автомобіль.

Також до наших тимчасових втрат можна 
зарахувати ті території, на яких ми зараз не 
маємо можливості, частково чи повністю, 
вести діяльність з різних причин, які нам 
створили «рашисти». Дуже чекаємо, коли 
зможемо туди повернутись.

Але, незважаючи на все, ми за час війни, 
уклали 7 нових контрактів і, що найдиво-
вижніше, два з них на Донеччині.

Можна ще багато і довго розповідати, 
але час вже всім дякувати.

Власникам - за те, що схвалили та доз-
волили.

ОРНП – за те, що розробили.
Відділ планування – за те, що сплану-

вали.
Закупівлі — за те, що закупили.
Фінанси – заплатили.
Виробництво – зробили.
Технологи – спробували та підтвердили.
Склади - зібрали та завантажили.
Бухгалтерія – виписали.
L-транс – відвезли.
Prime Time – прорекламували.
Канали продажів – продали. 
Всі допоміжні служби — підтримали та 

допомогли.
Спрацювали, як одна велика та міцна 

Команда!
Усім щиро дякую!  Віримо у ЗСУ! Все 

буде Україна!
начальник відділу продажів 

Україна, Олександр Петролай
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ТРИМАЄМО В КУРСІ

МІЖНАРОДНА СЕРТИФІКАЦІЯ FSSC 22000
Минулого випуску писала для вас інтерв’ю з Вікторією Королецькою - керівником департаменту технології і якості. 

Тоді нам вдалося поспілкуватися про майбутню перевірку міжнародним аудитом FSSC 22000, але оприлюднити я вирі-
шила лише зараз. Чому? Читайте далі!

- Доброго здоров’я, Вікторіє! Як настрій? 

Усе добре. Враження, що роботи ще більше, ніж було. Рух є, всі в роботі, всі в 
русі. Багато уваги зосереджено на сертифікації міжнародним аудитом FSSC 22000. 
Цього року маємо вкотре підтверджувати його, а враховуючи ситуацію в країні, 
планується втілити це в онлайн режимі. 

Ми планували, щоб сертифікована була вся Компанія з усіма виробництвами, але 
для підготовки до цього втратили добрезний місяць. Тому вимушені зараз робити 
все вдвічі швидше та якісніше. Документацію підготувати, попрацювати з праців-
никами, відповідні інструкції висвітлити і тд. 

- А як це онлайн буде відбуватися? Не можу навіть уявити.

Для нас це вперше. Компанія сертифікувалася з 2017 року в офлайн форматі. Аудит 
проводився 3 дні. Комісія ходить по виробництву, складах, бере навмання продукцію 
будь-яку (абсолютно будь-яку) і на цій цукерці прослідковується все виробництво. 

Наприклад, обирають ящик “Тузі”. Ми дивимось маркування, і починається: в яку 
зміну це робилось, скільки людей працювало, покажіть, чи ці люди мають медичну 
книжку, покажіть, що ці люди ознайомлені з нашими стандартами, покажіть всі 
чек-листи, чи в цю зміну було генеральне прибирання, покажіть чи лишилися за-
лишки побутових засобів, покажіть підтвердження протоколів безпеки незалежної 
лабораторії, покажіть аналізи сировини тощо. Тобто розглядаються всі процеси, які 
передують створенню цієї цукерки. 

От наш відділ, як відповідальний за сертифікацію та стандартизацію, це фізично 
бігали, приносили. Цікаво те, що й суміжні відділи також перевіряються: покажіть 
планові ремонтні роботи на цей рік, чи проводилися вони, де підтвердження і тд. 

Тому коли ми запитали: “Як?! Як це буде проводитися?”, відповіли, що зараз це буде більш нормативно. Тобто будемо онлайн 
спілкуватися, авжеж на виробництво з камерами бігати не будемо, але будуть запитання, перелік документів, які мають бути в 
обов’язковому порядку надіслані їм. Я думаю такий варіант проведення сертифікації буде складніший. Жива людина - живе спіл-
кування, можна відчути емоційний стан, почекати, коли принесуть відповідні папери засвідчення того чи іншого. 

Порушення в аудиті поділяються на три категорії: критичне зауваження, значне та незначне. До критичних належить перелік 
фактів, за виявлення яких зупиняється вся перевірка, далі не проводиться й сертифікат не здобувається. Якщо ж виявили незначне 
порушення, дається місяць на виправлення його, надсилається фото- або відеопідтвердження і лише після цього отримується сер-
тифікат FSSC 22000. І є незначні - людський фактор. Вони всі фіксуються в протоколі. 

Так-от коли ми надішлемо документи, то цей людський фактор враховуватися не буде. Адже “Ой, вибачте не ті документи” зву-
чить не дуже серйозно. Тому гадаю буде складніше цього року. Усе має бути чітко, якісно і з першого разу. 

- Проходили, проходимо й ще пройдемо! Онлайн чи не онлайн, а я впевнена, що ми вкотре підтвердимо якість нашої про-
дукції не лише неймовірним смаком, а й міжнародним сертифікатом FSSC 22000. Але все ж, поділюсь цим інтерв’ю вже після 
того, як успішно пройдемо сертифікацію. 

Зрозуміли натяк?

Доброго дня всім!
Хочемо з Вами поділитися новинами.
З 09. 05.22 по 11.06.22 проводився аудит FSSC 22000 в онлайн режимі.
Проходження успішне!
Впевнена, що Ви бачили та брали участь.
Цей стандарт та підтвердження його дає змогу реалізувати продукцію за межами України, а нам з Вами працевлаштування!
Від імені Компанії, дуже Вам вдячні за працю та знання, які Ви підтвердили на аудиті.
Знаємо, що доводиться багато вчити (інструкції, положення….), але це вимоги цього стандарту. 
Ви працюєте на основних процесах і цим впливаєте на кінцевий продукт. 
Від Вас залежить безпечність продукту, і тільки Ви можете 

першими сповістити про невідповідність, за це приносимо 
вдячність зі сторони відділу якості. 

Досягнення всієї Компанії “Лукас” залежить від кожного 
працівника. Внесок робить кожен з Вас!

Окремо дякуємо людям, які брали участь індивідуально 
в цій справі, а саме: 

Орлова Оксана - укладальник-пакувальник виробництво 2.
Баганец Юлія - кондитер торгового виробництва.
Ці люди були представниками.
Дякуємо за знання та підготовку.
Ви - професіонали своєї справи.
Кожен має можливість пишатися, що впізнаваність тор-

гової марки «Лукас» - це визнання Вашої праці та частинка 
кожного з нас!!!

керівник департаменту технології та якості, 
Вікторія Королецька

Нагадаємо, що компанія “Лукас” з 2017 року успішно сертифіку-
ється та підтверджує високий рівень якості продукції відповідно 
до міжнародних стандартів.  Сертифікація Food Safety System 
Certification 22000 (FSSC 22000) – це відповідність вимогам 
міжнародного стандарту ISO 22000, технічної специфікації ISO 
/ TS 22002-1 і додатковим вимогам FSSC 22000, це Європейське 
об’єднання виробників харчової продукції та напоїв, а також 
Глобальна ініціатива з безпечності харчових продуктів (GFSI).
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МИ ЦЕ ЗРОБИЛИ! - КАТЕРИНА СІНЬКЕВИЧ 

- Перше запитання, яке спадає на думку, чи можливо тебе чимось здивувати у світі соло-
дощів? Здається, ти вже бачила, ба, більше, навіть створювала майже все!

Звичайно, можна! Я постійно дивуюсь нашим новим проєктам, новим ідеям. Але найбільше 
мене дивують люди, які тим чи іншим чином беруть участь у створенні наших новинок, точніше 
захоплююсь їхніми можливостями, про які вони інколи навіть не здогадуються.

Насправді, ще є багато чого в кондитерському мистецтві, що я хотіла б опанувати: фігури, 
скульптури, карамель, вироби з шоколаду і тд. Але це, маю надію, буде трохи пізніше, зараз 
інші речі в пріоритеті.

- Що тебе мотивує вигадувати нове та  втілювати це в життя? 
Моїм мотиватором, мабуть, є бажання та прагнення постійно вдосконалюватися у своїй про-

фесії. Обожнюю нові проєкти, вони не бувають у нас легкими, але ми робимо все, щоб вони 
були вдалими, а після їх закінчення можна вдихнути на повні груди і сказати: «О Боже!! Ми це 
зробили!!»  

- Працюєш лише за перевіреними рецептами чи вигадуєш свої? 
Ми створюємо солоденьке на будь-який смак та за абсолютно різними рецептурами.
Це може бути якісь класичні ласощі, може бути щось цілком нове, створене на наш смак і 

розсуд, але ми завжди додаємо в наші новинки якусь цікаву родзинку від Wow tort . 
- Тішуся, бо ти весь час говориш «МИ зробили», «МИ втілили». Тож як щодо твоєї команди? 

Розкажи про людей, які створюють ім’я Wow tort.
Дуже пишаюсь нашою командою, люблю і ціную кожного, хто є її частиною. Вони неймовірні: 

всі різні, всі вже такі рідні. Як і в сім’ї: буває всяке, але всі за одного і всі підтримують один 
одного, особливо, в такі складні часи. Ми разом вже дуже давно, багато чого пройшли, і 
я маю надію, що в такому темпі будемо ще не одне успішне десятиліття.

- Є якісь місцеві жарти, які розуміє виключно WOW торти? 
Звісно є, але я не можу цим поділитися: не дозволить цензура)))
- Який солодкий проєкт вважаєш найбільшим вашим досягненням? Розкажи про 

нього.
Мабуть, останній проєкт «Паска». Він завжди особливий, але цього року це було на межі 

можливостей! Новий цех, реконструкція цеху, нове обладнання, запуск продукту в дуже 
короткі терміни... Це було щось неймовірне! І це, до речі, той випадок, коли створюючи 
новий продукт, я дивувалась людським надможливостям!

Наші служби будівництва, енергетики та інженери створили розстійну шафу та нашу 
пиріжкову дільницю буквально за тиждень!! Це здавалося нереально, але вони це зробили!  

Дизайнери розробили листівки і бірки на наш продукт! Технологи за один день ство-
рили етикетки!! 

Ми з нашою командою випекли 6774 паски!!! Це неймовірно велика  кількість для нас!! 
Щоб зрозуміти ми виробили вручну 3 тони тіста!! Коли я це підрахувала, була в шоці!! 

А як справи у WOW тортів? Стільки новинок виходить останнім часом! Тортики, тістечка, а згадаймо пасочки. 
Нумо, поспілкуємось із завідуючою виробництва - Катериною Сінькевич.

При цьому ми не зупинили виробництво наших тортів!! Це було щось надможливе!!! І за це я дуже вдячна всім-всім, хто взяв участь 
у цьому проєкті!!

Окремо вдячна дівчаткам з БКВ дільниці масових тортів, за їх участь у нашому проєкті, за те, що не відмовились прийти до нас на 
допомогу! Ми щороку зустрічаємось з ними на цьому проєкті, це вже наша традиція, з якої я тішуся!

Особлива увага і щира вдячність нашому отцю Анатолію за освячення продукції і за його благословення нашої роботи!! Безкінечно 
світла і приємна людина!! 

І, звісно, не без уваги наші дівчатка з магазинів на чолі з Людмилою Ковтун, які можуть продати абсолютно все)) Вони великі мо-
лодці, дуже їм вдячна за їхні відгуки.

Наша робота і її результат є прямим доказом того, що в різних сферах діяльності нашого підприємства зібрані висококваліфіковані 
спеціалісти, і ми всі разом - сила!!

- Кому хотілось би подякувати? 
Я хотіла би подякувати всім, хто зі мною поруч працюють і втілюють в життя наші задуми.
Особливо вдячна Боталовій Людмилі Юріївні за віру в нас, за можливість в такий нелегкий час для нашої країни працювати та ра-

дувати наших клієнтів смаколиками, Ухань Ользі за безмежну підтримку та натхнення. Вдячна Лукацькому Віталію Олександровичу 
за підтримку та віру в наші, здавалося б, «божевільні» ідеї.

- Що побажала б своїй команді та читачам газети?
Хочу побажати якнайшвидшої Перемоги та мирного неба над головою!! Ми сильні! Слава Україні!!
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В ГОСТЯХ У WOW ТОРТ
- Привіт! Як справи? Як атмосфера на роботі?
Запальна. Команда дуже натхненна та віддана цій справі. Усі розуміють, в який час ми 

працюємо, тому інколи працюємо на межі своїх можливостей. За це ми їм дуже дякуємо! 
Ну, й створюють неймовірний настрій на роботі.

- Що зараз найскладніше?
Найскладніше опанувати себе. Якби був мир, все було б якнайлегше. Прибрати б це 

відчуття постійної тривоги й жити було б легше. Але радує те, що об’єми нашої роботи 
збільшилися. Відповідно збільшилися й об’єми радості, яку ми даруємо людям.

- Усі говорять про пасочку як нереальний проєкт. Розкажи, як вона створювалася?
Ох, потом і сльозами. Дякуємо компаінї «Лукас» за чарівного тістоміса. Усе було на межі. 

Постійні нічні сирени. Нерви. Неймовірне навантаження, стільки пасочок ми ще не ство-
рювали майже 7000 смаколиків. Але ми весь час молилися, тож з допомогою Бога все вда-
лося. Це було таким своєрідним викликом, кожен був і комплектувальником, кондитером, 
тістомісом.

До речі, ще один привід ненавидіти росію. У нас закінчилися форми в три години ночі, а 
через комендантську годину поїхати за ними було не можна. Згадали не злим, тихим словом 
кляту русню, та пропрацювали нову тему - заморожування дріжджового тіста, тому що 
бабуся однієї з працівників сказала, що воно буде ще кращим. Дуже боялися, але виходу 
не було: 70 кг майже готового тіста. Але й тут Бог нам допоміг, дякуємо Анатолію Кулішу 
за те, що на початку благословив нашу роботу. О 5 ранку ми гайнули за формочками, най-
першим таксі (йому ми також щиро дякуємо). Все привезли, зробили, й вийшли ідеальні 
пасочки. Навіть не такі, як ми очікували, а ще кращі!

- Неймовірно! А чи є якась відмінність від минулорічної пасочки?
Так, ми спростили рецептуру. Не було кураги, шоколадних дропсів і тд. Бо зараз й мова 

не йшла б про дорогезну пасочку. Тому ми зробили її більш за традиційним рецептом, але 

Ідемо далі. Знайомтесь! Наша майстриня - Олена - фахівець з розробки нових солодощів.  Поспілкуємось?

пухке тісто, його особлива вологість та безліч родзинок були обов’язковими. І найцікавіше, що стільки позитивних відгуків про 
пасочку я ще не чула. Усі в захваті! А це для нашої команди найголовніше!

- Чи плануються новинки?
О, так! Нові тістечка, пісочне печиво (дуже великий проєкт), тортики, пироги, пиріжки. Сподіваюсь, виправдаємо всі очікування 

керівників, адже їхня віра особливо заряджає. Наприклад, пасочки ті самі. Людмила Юріївна повірила в цей проєкт, довірилась нам. 
Дала “зелене світло” і сказала “Створюйте!”. Тож ми на нашому виробництві буквально з нуля зробили вражаючу кількість смачне-
зних великодніх смаколиків. 7 000 пасочок за 4 дні.Випікали лише вночі, вдень лише оформлення. Наш мінірекорд! Ще раз довели, 
що справа не в приміщенні, а в бажанні та людях!

Поспілкуємося з Сергієм - справжнім професіоналом в кондитерському мистецтві. 
- Як би ви описали атмосферу на роботі?
Надихаюча. Хочеться працювати, бачити своїх колег, займатися тим, що я люблю.
- Як давно займаєтеся улюбленою солодкою справою, до речі?
Уже приблизно років 10. Одного разу, створивши солоденьке, зрозумів, що це при-

носить мені задовлення, а головне - мені вдається це, тому я і в кондитерській справі.
- Що подобається найбільше?
Складні задачі. Те, що змушує задуматися та творити! 
- О, так! WOW торти спеціалізуються на складних задачах. А взагалі, куштуєте 

те, що готуєте?
Так. Є спеціальні дегустації. Абсолютно вся продукція найсмачніша, але мій фаворит 

«Три шоколади». 
- Скільки приблизно тортиків проходить через Ваші руки на день?
Приблизно штук 200. 
- Вау! Як би Ви описали свою команду? 
Сім’я. Усі разом, усі на одній хвилі. Весело та атмосферно!
- Чого побажали б українцям?
Триматися. Перемога з кожним днем все ближче та ближче. 

Пекаря Влада я знаю як паличку-рятівничку в проєкті «Паска 2022», адже він брав 
активну участь в його реалізації. Гайда знайомитися ближче!

- Опишіть команду WOW тортів. 
Енергійна! Весела!
- Так! Я вже встигла відчути це. А що подобається в роботі найбільше?
Колектив!
- Чому обрали саме солодку справу?
Подобається готувати щось смачне. Дарувати людям радість солоденьким.
- Як давно займаєтеся цим?
Приблизно 4 роки. 
- Любите продукцію «Лукас»? Є улюблені тортики?
Купую, звісно. Улюбленого немає: кожен смачний по-своєму, вони всі різні й під різний 

настрій. 
- Що найскладніше у Вашій справі? 
Я її люблю, тож мені все здається легким. 
- Розкажіть про останній проєкт WOW тортів.
Паска 2022. Це було своєрідним викликом. Кожна пасочка пройшла через мої руки, а їх  

близько 7000 аж! Окрема особливість великоднього смаколика цього року - це патріотич-
ний дизайн: жовто-блакитні кольори. Зараз дуже актуально.

- Так. Декор пасочки займає окреме місце в серцях українців, я переконана. До речі, 
що побажали б їм?

Пам’ятати, що все буде добре. Все вже є і буде Україна!
Дякуємо WOW тортам за їхні солодкі шедеври та за те, що ми знаємо, що вони створюються в дружній атмосфері 

та з любов’ю!

https://www.instagram.com/tort.wow/
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Поради-передбачення для знаків зодіаку в період з 16.06 до 
16.07.2022. 

Увага! Кожне речення створювалося дивлячись на зірки, які 
сяють над компанією «Лукас». Астролог має величезний досвід 
перегляду гумористичних шоу та мемчиків у соціальних ме-
режах, також не забудьмо про її націоналістичні погляди та 
бажання надихати людей у будь-який спосіб.

1 червня відбулось відкриття нового солодкого магазину Lukas 
Sweets у м. Горішні Плавні за адресою вул. Героїв Дніпра, 75а.

Він став 13-м у мережі солодких магазинів та 2-м у місті. Меш-
канці Горішніх Плавнів мають ще більше можливостей зробити 
своє життя солодким та підтримати гарний настрій разом з кон-
дитерською компанією “Лукас”.

Окрім улюблених круасанчиків, цукерок, печива, в магазині мож-
на знайти унікальні десерти та тортики, які представлені лише в 
мережі Lukas Sweets.

Компанія «Лукас» радо запрошує кожного до нового магазину 
Lukas Sweets за адресою м Горішні Плавні, вул. Героїв Дніпра, 75а.

Працюємо щодня з 8:00 до 19:00. Наші кондитери та продавці із 
задоволенням втілять ваші смачні бажання.

ЦІКАВИНКИ

ПРАВИЛЬНИЙ ГОРОСКОП
СОЛОДКІ НОВИНИ

ВІДКРИТТЯ 13-ГО МАГАЗИНУ 
LUKAS SWEETS

1 червня інтернет-магазин “Лукас” відновив свою роботу. 
Численні повідомлення від підписників, дзвінки від постійних 

клієнтів та багато запитань “Ну, а як замовити солодощі?” вирі-
шили за нас. Адже залишати людей без солоденького в такий час 
не годиться. 

Сьогодні смаколики особливо важливі в підтриманні гарного 
настрою та здорового глузду. 

Тепер улюблені круасанчики, цукерки та печивко можна замовити 
не виходячи з дому. До того ж, є і новинки в нашому асортименті! 

Солодкий оберіг Lukasia 
Нова серія патріотичних пряників «Віримо в Україну!» 
Печивко «Каліфорнія
Печивко «Лакітка» 
Печивко «Пухлик»

ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 
«ЛУКАС». НА СТАРТ! УВАГА! 

ПРОДОВЖУЄМО!

    Овен 
    Час активно працювати. Час розпочинати роботу над вдо-

сконаленням своїх навичок у боротьбі зі злом, навіть якщо те 
зло пропонує смачну цукерку. Виходь зі сплячки, бери до рук 
рушницю, що захована в шафі, і гайда мочити москалів.

    Телець
    Якщо тебе вже нічого не дивує: ні Джолі в Львові, ні дописи 

русні в соцмережах, то й не дивуйся з того, що роботи скоро по-
більшає. Але не хвилюйся - результатів теж побільшає. Щоправда, 
позитивних чи негативних залежить від того, в яку сторону пра-
цюватимеш. Та це все після того, як “відійдеш” від святкування 
дня народження. 

    Близнюки
    Москалі “чорнобаїти” не втомились, от і ти не втомлюйся 

підбадьорювати себе, щоб жити та працювати далі. На тебе чекає 
грошове заохочення, якщо, звичайно, так можна назвати акції в 
магазині. Шукай позитивне в найскладніших ситуаціях і скоро 
почнеш говорити, що неможливе можливо.  

    Рак
    У будь-яких незрозумілих ситуаціях впевнено підходь, бери 

за руку й говори: “А я вам покажу, звідки на Білорусь готувався 
напад, і якби за 6 годин…”. І таки показуй, бо саме час брати все 
у свої руки. Пам’ятай, що зараз без тебе ніяк. Якщо ти емоційно 
не вигребеш, то що вже говорити козерогам. 

    Лев
    Скоро буде можливість реалізувати все задумане. Щоправда, 

такі можливості є щодня, але скоро ти почнеш ними користува-
тися. У цьому допоможуть й колеги. До речі, й фінансова сторона 
складатиметься чудово, не виключено надходження з неочікува-
них джерел. Але про себе можуть нагадати колишні (плани, люди 
і тд), тож пам’ятай, що єдине, що хочеться повернути - це Крим. 

    Діва
    Починається час, коли хочеться ставати активніше в ро-

боті. Звичайно, хочеться й можеться різні речі. Але якщо москалі 
вірять, що щось вирішують в рф, то повірити в себе ти точно 
зможеш.  Також на тебе чекає велика вдача в особистій сфері, та 
доведеться розставити пріорітети. Всидіти на двох стільцях не 
вдасться: он, навіть лукашенку не вдається. Загалом думай, кожне 
рішення цього потребуватиме.

    Терези
    Чудовий період для планування та визначення цілей. На вас 

чекає відносно спокійна атмосфера. Є час, щоб зважити все, по-
думати про життя, але, будь ласка, не думай про те, що в усьому 
винен путін, є ж хороші руські. Вони є, наразі вже близько 35 
тисяч. 

    Скорпіон
    Ти, звичайно, не кінець війни, але на тебе теж усі чекають. 

Згадай про рідних, обійми близьких та нагадай собі, за що маєш 
дякувати кожному дню. А загалом цей період буде продуктивним 
для тебе, для цього ти маєш бути продуктивним у ньому. І давай 
без відмазок. 

    Козеріг 
   Складно, скажи? Нє, ну, а кому зараз легко? Але пам’ятай, 

що втомлюються від війни тільки ті, хто не воює. А зараз кожен 
воює як може. 

Тож коли емоції беруть гору, новини читаються самі собою, 
а роботи тільки більшає - замри, прислухайся до внутрішнього 
голосу. І він тобі так тихенько: а… я… не… москаль, а я не мо-
скаль. Ззаду виринає Орест Лютий і підказує: “бо не можеш ти 
у неволі жить”. 

Тож зберись! Ти сильний! Гайда перемагати!
    Стрілець
    На тебе чекає період з безліччю задач, тож усе, що можна 

побажати, то гарного тайм-менеджменту. Але не потони в гонитві 
за ідеальним результатом. Це раніше горів дедлайн, тепер горить 
російський танк. Тож не поспішай, все встигнеш. 

    Водолій
    Саме час планувати та здійснювати плани. Розпочни з най-

ближчого пункту: як святкуватимеш Перемогу. Але не відкладай 
щастя на потім, насолоджуйся кожним днем вже сьогодні. Що-
правда, уникай токсичних людей, бо насолоджуватися життям 
поруч з ними - такоє. І ти не будь таким, бо насолоджуватися 
життям поруч з токсичним собою ще складніше. 

    Риби
    Скоро твоє серденько хтось вкраде, як цигани російський 

танк - впевнено, професійно та неочікувано. Варто зрозуміти що 
для тебе, дійсно, важливо. Також зорі радять зосередитися на 
здобутті нових знань. Ну, а я то раджу й без зір, бо інвестиція в 
себе - завжди вигідна. 

https://lukas.ua/news/solodkyj-oberig-lukasia/
https://lukas.ua/news/nova-seriya-patriotychnyh-pryanykiv-virymo-v-ukrayinu/
https://lukas-sweet.shop/biscuits/kalifornija/
https://lukas-sweet.shop/biscuits/lakitka/
https://lukas-sweet.shop/biscuits/pechivo-puhlik/
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ВІТАЄМО, КОЛЕГИ!

16.06.
Колісніченко Світлана Володимирівна - укладальник-пакувальник 
Фисун Максим Миколайович - начальник зміни
Стрельнікова Марина Олександрівна - інженер з якості 
17.06.
Михайленко Ольга Юріївна - укладальник-пакувальник (фасування)
18.06.
Нерябова Інна Володимирівна - укладальник-пакувальник (фасування)
Романенко Марина Миколаївна - укладальник-пакувальник (фасування)
Борщ Олексій Олексійович - варник харчової сировини та продуктів 3 

розряду
Антоненко Олександр Олександрович - комірник 
Василенко Богдан Володимирович - комплектувальник
19.06.
Овчаренко Ірина Леонідівна - старший прибиральник виробничих 

приміщень 
20.06.
Пустовіт Олег Сергійович - електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 6 розряду
Лашко Лариса Василівна - укладальник-пакувальник (фасування)
Скляр Валентина Іванівна - керівник магазину
Громов Дмитро Олександрович - комірник 
Дерев’янко Дмитро Володимирович - комплектувальник
21.06.
Войткевич Любов Юріївна - машиніст збивальних машин
Давидова Марина Миколаївна - укладальник-пакувальник (фасування)
Кузьменко Ірина Ігорівна - картонажник 
Золотаренко Олександр Сергійович - обжарювальник харчових про-

дуктів 
22.06.
Шлічко Валентина Іванівна - кондитер 
Айрапетов Марат Степанович - охоронник 
Христич Юлія Валеріївна - машиніст пакувальної машини (флоу-пак) 
Оникій Людмила Олексіївна - картонажник 
Булік Кіра Миколаївна - начальник відділу продажів ЗЕД
23.06.
Луценко Вікторія Петрівна - прибиральник виробничих приміщень 
Гугліна Вікторія Вікторівна - укладальник-пакувальник (фасування)
Ятченко Андрій Олександрович - комірник 
Паламарчук Вадим Іванович - комплектувальник
Малій В’ячеслав Володимирович - пекар 3 розряду
24.06.
Іващенко Олександра Михайлівна - фахівець з фінансової діяльності
Бакай Світлана Іванівна - сортувальник у виробництві харчової про-

дукції
Пилипенко Ігор Антонович - слюсар-ремонтник
Панько Віктор Володимирович - машиніст розфасувально-пакувальних 

машин
25.06.
Чухліч Руслан Олексійович - обжарювальник харчових продуктів
Новохатній Ярослав Петрович - помічник пекаря
26.06.
Бабак Тамара Михайлівна - прибиральник виробничих приміщень 
Іванова Оксана Павлівна - головний бухгалтер  ТОВ «Лукас Світс»
Тимошенко Альона Василівна - інженер з якості 
Волощук Максим Анатолійович - приймальник-здавальник харчової 

продукції 
27.06.
Неживий Руслан Володимирович - охоронник 
28.06.
Рудський Сергій Володимирович - бригадний машиніст пакувальної 

машини 4 розряду
Єпик Микола Миколайович - машиніст тістомісильних машин
29.06.
Чуваєва Ірина Іванівна - кондитер
Вольвач Андрій Олександрович - машиніст пакувальної машини
Гусак Микола Олегович - електрогазозварник

30.06.
Федоренко Ірина Володимирівна - укладальник-пакувальник
Соляник Марина Сергіївна - провідний бухгалтер
Мухін Борис Борисович - оператор лінії у виробництві харчової 

продукції
01.07.
Чудак Наталія Федорівна - прибиральник службових приміщень 
Костенко Олександр Володимирович - провідний інженер-програміст
Товстопльот Владислав Ігорович - машиніст пакувальної машини
Кугій Максим Олександрович  - машиніст пакувальної машини
Деркач Святослав Володимирович - машиніст пакувальної машини
02.07.
Брехов Дмитро Миколайович  - машиніст тістомісильних машин 3 

розряду
Ковалевський Єгор Анатолійович - комплектувальник
03.07.
Руда Наталія Вікторівна - глазурувальник 2 р.
Куліш Анатолій Миколайович - менеджер (управитель) із зв’язків 

з громадськістю
Маленко Олександр Петрович - бляхар 3 розряду
04.07.
Бейгул Андрій Валентинович - охоронник 1 розряду
Варлашкіна Наталія Василівна - формувальник тіста 3 розряду
Шевченко Ірина Іванівна - начальник виробництва
Коваленко Олена Леонідівна - старший продавець продовольчих 

товарів
05.07.
Лебедєва Ірина Федорівна - прибиральник службових приміщень 
Васільєва Інна Олександрівна  - укладальник-пакувальник 
Гуглін Євген Вікторович   
Крутипорох Максим Вікторович - укладальник-пакувальник
Лебідь Юлія Григорівна  - цукерник 2 р.
Винник Інна Анатоліївна - продавець продовольчих товарів
Макєєв Віталій Миколайович - оператор лінії у виробництві хар-

чової продукції
06.07.
Страшко Людмила Іванівна - кондитер 2 р.
Літовченко Юлія Віталіївна - бухгалтер 
Русін Павло Олександрович - монтажник будівельний 4 розряду
Толбацький Владислав Олександрович - машиніст пакувальної ма-

шини
07.07.
Вишневська Дар’я Вікторівна  - глазурувальник 2 р.
Громінський Сергій Васильович - оператор лінії у виробництві хар-

чової продукції 4 розряду
Бідаш Віталій Сергійович - оператор лінії у виробництві харчової 

продукції
08.07.
Лисиця Сергій Миколайович - охоронник 3 розряду
Фуцур Тетяна Юріївна - укладальник-пакувальник (фасування)
Матвієнко Роман Ростиславович - готувач сумішей
09.07.
Кулініч Оксана Валеріївна - укладальник-пакувальник (фасування)
10.07.
Пінчук Ігор Миколайович - охоронник
Дяченко Денис Михайлович - варник харчової сировини та про-

дуктів 3 розряду
11.07.
Гречко Ірина Олександрівна - менеджер з розробки нового продукту
Новомодний Юрій Іванович - комірник 
Заєць Олександр Ігорович - провідний адміністратор системи
12.07.
Матвієць Інна Володимирівна - прибиральник виробничих примі-

щень 
Бойко Павло Васильович - машиніст пакувальної машини 
Чуприна Андрій Андрійович - укладальник-пакувальник (на деках)
Лінюк Володимир Олегович - помічник пекаря
13.07.
Усачов Дмитро Валерійович - машиніст пакувальної машини 
Харченко Катерина Анатоліївна - укладальник-пакувальник 
Яресько Вікторія Олександрівна - старший кухар
14.07.
Дяченко Світлана Григорівна - прибиральник виробничих приміщень 
Черненко Людмила Володимирівна - кондитер 2 р.
Ейвазова Маргарита Петрівна - укладальник-пакувальник 
15.07.
Сучкова Зоя Олексіївна  - старший прибиральник виробничих примі-

щень 
16.07.
Лемещук Світлана Геннадіївна - обліковець системи управління 

складом
Олійник Аліна Юріївна Начальник зміни
Тризна Дмитро Олександрович - машиніст розмельного устаткування
17.07.
Лебедєва Ольга Олександрівна - укладальник-пакувальник
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