
Віктор Григорович Левицький  – видатний діяч і меценат села 

Іванківці 

Віктор Григорович Левицький – 

видатний діяч і меценат, ім’я якого вписано 

в історію села Іванківці. Народився 1 

листопада 1821 року в містечку Миколаїв, 

що на Проскурівщині (нині Хмельницький 

район). Походив із родини священника 

Левицького, яка мала давнє шляхетне 

коріння.  

Його дід Іван переїхав на Поділля з 

Житомирщини, вже в зрілому віці 

присвятив себе служінню Богу. Прийнявши 

сан священника, він став родоначальником 

священнослужителів Левицьких. Його шлях продовжили син Григорій та 

старший онук Афанасій. А ось молодшому, Віктору, судилася інша доля. 

Батько його був священником в Іванківцях з 1813 року, тому саме з цим селом 

буде пов'язане все свідоме життя Віктора Григоровича. 

У 1846 році він закінчив університет Св. Володимира, де навчався за 

казенні кошти. Вченою радою університету йому було надано звання лікаря, а 

невдовзі – звання повітового лікаря. Працював у різних містах імперії, проте 

кожне літо проводив у с. Іванківці. Тут надавав лікарську допомогу жителям, а 

якщо бачив, що родина дуже бідна, то ще й допомагав матеріально. 

Перебуваючи вже у старшому віці, свої накопичення захотів вкласти у 

розбудову села. 

Вирішено було побудувати школу. Щоб отримати дозвіл на початок 

будівництва навчального закладу, довелося звести у селі ще одну церкву – 

кам’яну. Храм Григорія 

Богослова побудували на 

території сільського кладовища.  

Опісля Віктор Григорович 

почав будівництво школи. 

Матеріали привозили із Санкт-

Петербурга. І вже 1 вересня 1892 

року школа прийняла своїх 

перших учнів. За міністерським 

наказом їй було присвоєно назву 

«Однокласное министерское 

училище в с. Иванковцах 

Олешинских». Для роботи навчального закладу Левицький забезпечив її 



постійним внеском (41 тисяча карбованців), які надходили з побудованого ним 

же у селі банку. В 1906 році школа була перетворена у двокласне училище 

ім. В. Г. Левицького. На кошти благодійника вона утримувалася до 1918 року. 

Невдовзі навчальний заклад в Іванківцях набув широкого визнання. На 

жаль, Віктор Левицький помер у 1895 чи 1896 році, тому не зміг стати свідком 

цього часу.   

Як того вимагав заповіт, прах Віктора Григоровича покоїться у 

родинному склепі під цвинтарним Храмом Григорія Богослова в Іванківцях. 

 


