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Н

ародився 31 жовтня 1953 р. в с. Маяки Біляївського району Одеської області. У 1970 р. закінчив середнє професійно-технічне училище
№ 11 в м. Овідіополь Одеської області. Тоді ж розпочав
трудову діяльність — електрогазозварювальником на
Одеській автобазі № 1501. У 1992 р. започаткував власну
справу — організував Приватне підприємство «Дністер».
Був обраний депутатом Маяківської сільської ради.
У квітні 1998 р. став Маяківським сільським головою Біляївського району Одеської області.
За високий професіоналізм і вміння визначати пріоритетні питання як в економіці, так і в соціальній сфері,
20 жовтня 2014 р. згідно з Розпорядженням Президента
України П. О. Порошенка був призначений т. в. о. голови Біляївської районної державної адміністрації.
Свою діяльність на посаді сільського голови
І. С. Войцеховський розпочав із благоустрою с. Маяки, насамперед об’єктів соціальної інфраструктури.
У 2000 р. з метою обслуговування житлового фонду комунальної власності було створено перше сільське комунальне господарство в районі. Для покращення
роботи об’єктів соціальної інфраструктури, добробуту
населення з 2002 до 2004 р. було здійснено газифікацію
населеного пункту. Для вирішення проблеми забезпечення питною водою в Маяках було збудовано два центральні водогони подачі питної води в село, завдяки
чому населення отримало високоякісну питну воду.
Через с. Маяки йде автострада «Одеса — Рені» з потужним автотранспортним навантаженням, тому освітлення центральних вулиць стало нагальним питанням.
Після його вирішення село у вечірній час сяє яскравими
вогнями.
З метою розвитку сільського туризму та інтеграції
в Європу із залученням європейських інвестицій було
збудовано комунальний кемпінг. Село Маяки має розвинену інфраструктуру: школу, лікарню, дитячий садок,
комунальне підприємство, магазини, кафе, об’єкти побутового обслуговування мешканців тощо.
Для осучаснення та покращення умов отримання
шкільної та дошкільної освіти розроблено проект і розпочато прибудову корпусу початкових класів Маяківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів, відкрито
другий дитячий садок «Оленка». Здійснено капітальний

ремонт дитячого садка «Джерельце». З метою реалізації
програми культурного розвитку в селі організовано духовий оркестр, сільський хор та різноманітні гуртки, для
функціонування яких капітально відремонтовано Будинок культури.
Обіймаючи посаду т. в. о. голови Біляївської районної державної адміністрації, І. С. Войцеховський брав
активну участь у проведенні реформи децентралізації
в Біляївському районі. Під його керівництвом покращилися показники соціального та економічного розвитку
району.
За ефективну роботу задля добробуту району та високий професіоналізм Ігор Семенович нагороджений:
орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2013), почесними
грамотами Верховної Ради України (2012), Одеської
обласної ради (2007, 2010), Одеської обласної спілки ветеранів Афганістану (2003), грамотами Біляївської районної ради та районної державної адміністрації (2003,
2005, 2006), Почесною відзнакою Одеської обласної
ради (2008).
Таким чином, під майстерним керівництвом
І. С. Войцеховського, який уміло застосовував відмінні
теоретичні знання з економіки на практиці, було втілено в життя низку проектів розвитку с. Маяки та Біляївського району загалом.
У 2016 р. очолив Приватне підприємство «Дністер»,
яке базується на багатьох видах діяльності, пріоритетним серед яких є сільське господарство. Вміле застосування передових технологій вивело підприємство на
одне з перших місць у районі.
Щасливий сім’янин. Дружина, Галина Олександрівна, нині також керує Приватним підприємством
«Дністер». Подружжя виховало двох доньок: Людмила, як і батько, здобула вищу освіту в Одеському сільськогосподарському інституті за спеціальністю «Облік
і аудит» (1993–1998), успішно працює директором приватного підприємства; Наталія навчалася в Одеському
економічному університеті, обіймає посаду головного
бухгалтера. Ігор Семенович є дбайливим дідусем чотирьох онуків та прадідусем правнука.
Своїм життєвим кредом І. С. Войцеховський вважає
турботу про дороге серцю село Маяки, де народився і виріс, радіючи кожній хвилині.
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