
   Голова правління ПАТ «Завод «Маяк».  
Перегудов Микола Олексадрович.
Народився 11 січня 1952 року в місті Києві.  Росіянин, громадянин України, 
освіта вища. В 1974 році закінчив Київський технологічний інститут 
промисловості , машиніст апаратури легкої промисловості, до судової 
відповідальності не притягувався.
Трудова діяльність.
1974-1976 роки – Київське спеціальне конструкторське бюро 
шкіргалантерейних , хутряних машин та засобів автоматизації. Інженер-
конструктор.
1976-1977 роки – ВНДІ електропобутових приладів. Старший інженер.
1977-1984 роки – Київський завод «Маяк». Інженер-конструктор.
1984-1991 роки – Мінський райком компартії України. Заступник секретаря, 
секретар парткому Київського заводу «Маяк»  Київського НВО «Маяк».
1991-1998 роки – Київський завод «Маяк». Заступник директора.
1998- по теперішній час. ВАТ «Завод «Маяк» . Голова правління- генеральний
директор  ВАТ «Завод «Маяк». Голова правління- генеральний директор  ВАТ
«Завод «Маяк». Голова правління- генеральний директор  ПАТ «Завод 
«Маяк».

Перший заступник голови  правління ПАТ «Завод «Маяк».
Краснік Анатолій Васильович.
Народився 22серпня 1959 року в місті Києві. Українець, громадянин України, 
освіта вища. В 1978 році закінчив  Національний державний університет 
харчових  технологій ,  інженер-механік, до судової відповідальності не 
притягувався.
Трудова діяльність.
В квітні 1978 року – розпочав свою трудову діяльність на Київському заводі  
«Маяк» в якості  старшого техніка – технолога.
1978- 1980 роки – служба в армії. Рядовий.
1980- 1983 роки - Київський завод «Маяк». Інженер-технолог.
1980- 1987 роки – Мінський РК ЛКСМУ.Секретар комітету комсомолу заводу 
«Маяк».
З березня  по серпень 1987 року - Київський завод «Маяк». Заступник 
начальника цеха.
1987- 1991 роки - Мінський РК КПУ м.Києва. Заступник секретаря парткому 
заводу  «Маяк».
1991- 1996 роки - Київський завод «Маяк». Начальник бюро.
1996- 1998 роки - Київський завод «Маяк». Начальник відділу.
1998-  2002 роки - Заступник генерального директора.
З березня 2002 року по  теперішній час – Перший заступник генерального 
директора.

Заступник  голови правління ПАТ «Завод «Маяк».
Домарацький Петро Васильович.



Народився  09 липня 1954 року у селі Браниця, Бобровицького району, 
Чернігівської Області. Українець, громадянин України, освіта вища. В 1987 
році закінчив   Вищу школу профспілкового руху,  економіст, до судової 
відповідальності не притягувався.
Трудова діяльність.
1969- 1973 роки –  Навчався в Київському технікумі радіоелектроніки
1973- 1975 роки – служба в армії.  Старший сержант.
1975- 1981 роки - Київський завод «Маяк». Інженер, старший інженер ПДВ.
1981- 1988 роки – Київський завод «Маяк». Заступник голови профкому. 
1988- 1991 роки -  Секретар парткому заводу  «Маяк».
1991- 1998 роки – ВАТ «Завод «Маяк». Заступник начальника  відділу, 
начальник відділу.
1998-  по цей час  - ВАТ «Завод «Маяк»    (ПАТ «Завод «Маяк»). Фінансовий 
директор.    Заступник генерального директора з економіки 
 

Член  правління ПАТ «Завод «Маяк».
 Синіцин Валерій Сергійович.
Народився  28 жовтня 1946 року. В селі Рудки, Городоцького району, 
Львівської області. Росіянин, громадянин України, освіта вища. В 1987 році 
закінчив   Вищу школу профспілкового руху,  економіст, до судової 
відповідальності не притягувався.
Трудова діяльність.
1964- 1965 роки –  Навчався в  Меденицьке ПТУ №18,Львівської області.
1965- 1970 роки –  Студент Львівського політехнічного інституту.
1970- 1972 роки - Київський завод «Маяк». Інженер-конструктор.
1973- 1973 роки – Київський завод «Маяк». Інженер-конструктор 2-ї 
категорії.
1973- 1975 роки -  служба в армії.  Старший лейтенант.
1975- 1978 роки – Київський завод «Маяк».  Заступник начальника   цеха №2. 
1986-1997  роки  - Київський завод «Маяк», ВАТ «Завод «Маяк» .    
Начальник   цеха №2 .
1987-1998  роки  -  ВАТ «Завод «Маяк» . Головний інженер.    
1998-2002  роки  -  ВАТ «Завод «Маяк» . Головний інженер.    
2002-2010  роки  -  ВАТ «Завод «Маяк» . Технічний директор - головний 
інженер.    
2010  роки  - по цей час  ПАТ «Завод «Маяк» . Директор  технічний - 
головний інженер.    

Член  правління ПАТ «Завод «Маяк».
 Ільюшко Олег Васильович.
Народився  04  квітня 1947 року в місті Києві. Українець, громадянин 
України, освіта вища. В 1972 році закінчив    Ленінградський інститут 



водного транспорту,   інженер-механік, до судової відповідальності не 
притягувався.
Трудова діяльність.
1963 - 1964 роки –  Навчався в   Київському ПТУ №15.
1964 - 1972 роки –  Київський завод «Маяк».  Слюсар-складальник, 
контролер ВТК, інженер-технолог.
1972 - 1973 роки -  служба в армії.   
1973 – по цей час Київський завод «Маяк», ВАТ «Завод «Маяк» ,  ПАТ «Завод
«Маяк».    Інженер - конструктор, заступник начальника цеху, заступник 
секретаря партійного комітету КПУ, голова профкому, помічник генерального
директора, головний бухгалтер, заступник генерального директора з кадрів та
режиму, радник генерального директора.

Член  правління ПАТ «Завод «Маяк».
 Федосенко Вікторія Олександрівна.
Народилась  15 травня 1968 року у місті Києві.   Українка, громадянка 
України, освіта вища. В 1996 році закінчила     Державний університет 
харчових технологій, до судової відповідальності не притягувалась.
Трудова діяльність.
1985 - 1986 роки –   Завод «Веда» . Мікроскопіст.

1996 - 2000 роки –   ПП «ВІТЕК». Офіс-менеджкр
2000 - 2002 роки -   Жовтневий воєнкомат міста Києва. Помічник начальника 
фінчастини.
2002 - 2004 роки -   ТОВ «Вітчизна». Головний бухгалтер.
2004 - 2007 роки -   ТОВ «Олчем». Заступник головного бухгалтера.
2007 - 2011 роки -    ТОВ «Київнафтоавтотрейд». Заступник головного 
бухгалтера.
 2011 - 2015 роки -    ТОВ «Трансекспо Пласт».  Головний бухгалтер.
 2015 - по цей час   ПАТ «Завод «Маяк».     Заступник головного бухгалтера,   
Головний бухгалтер.
  


