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ВСТУП 

Генеральний план смт Маньківка Маньківського району Черкаської області 
виконаний ТОВ «Кайлас АЕРО» (м. Київ) відповідно до договору № 586/17/19 від 
18.05.2017 року, укладеного з Маньківською селищною радою. Підставою для 
проектування є рішення селищної ради №7-45/VII від 19.05.2016 р. Розроблення 
генерального плану обумовлене необхідністю вирішення поточних питань 
забудови міста, позаяк розрахунковий період попереднього генерального плану 
(«Генеральный план смт Маньковка Черкасской области», «Гипроград», 1970 рік) 
сплинув. 

Схема планування території Маньківського району була розроблена в 1986 
році. На сьогодні затверджений проект «Схеми планування території Черкаської 
області», ДП Українським державним науково-дослідним інститутом проектування 
міст «ДІПРОМІСТО» ім. Ю.М. Білоконя, розроблений в 2002 р. 

Необхідність розробки генерального плану також обумовлена змінами, які 
відбуваються в соціально-економічному розвитку країни. 

Генеральний план розроблений відповідно до діючих Державних 
будівельних норм України ДБН Б.2.2-12:2019. Планування та забудова міських і 
сільських поселень‖, ДБН Б.1.1-15:2012 ―Склад та зміст генерального плану 
населеного пункту‖, Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України №193 від 14.08.2015 «Про 
затвердження Переліку класів об`єктів містобудівного кадастру», а також інших 
нормативних документів. 

Для складання опорного плану були використані графічні та інші 
матеріали, надані Маньківською селищною радою, виконавчими органами 
Маньківського району та Черкаської області. 

При виконанні проекту була використана цифрована картографічна основа 
у державній геодезичній системі координат УСК-2000 масштабу 1:2000, яка була 
надана замовником. 

Генеральний план розроблений на розрахунковий строк 1.01.2038 рік та 
згідно п. 8 ст. 17 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» строк 
дії генерального плану населеного пункту не обмежується. 

З метою інформування населення щодо питання розробки генерального 
плану та вивчення громадської думки стосовно цього питання, 05.12.2017 року в 
смт Маньківка були проведені громадські слухання. 

Затверджений у чинному порядку генеральний план стане обов‘язковим 
документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на 
території селища, а також при використанні землі в проектних межах селища. 
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І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА  

1.1. Характеристика селища 

1.1.1 Коротка історична довідка 

В історичних джерелах Маньківка вперше згадується наприкінці XVI 
століття. У 1609 році польський магнат М. Калиновський став власником 
величезної території з м. Уманню й навколишніми поселеннями аж до річки 
Гірського Тікичу. Йому належала також і Маньківка, котра в 1629 р налічувала 949 
дворів. 

Орендарі й управителі Калиновського знищували ліси, спалюючи деревину 
а попіл (поташ) вивозили на продаж за кордон. Деякі землі разом з кріпаками 
передавались орендарям. Так, у 1638 році М. Калиновський здав гданському 
купцеві в оренду за 119 тис. Злотих Маньківську, Уманську, Буцьку та інші буди з 
правом широкого виробництва поташу. 

З 1648 року Маньківка – сотенне містечко Маньківської сотні Уманського 
полку. Селяни й козаки сотні в складі 251 чоловіка під командуванням сотника Г. 
Бовдира в 1648-1654 рр. Брали активну участь у народно-визвольній війні проти 
польських гнобителів. 

Син антіохійського патріарха Макарія в спогадах про подорож до Богдана 
Хмельницького писав, що станом на 1654 р. В Маньківці було 3 цитаделі, 4 церкви, 
3 ставки, замок з палацом Калиновського, а за містом – Троїцький монастир. 

Після повстання 1664-1665 рр. за Андрусівським перемир‘ям 1667 року 
Маньківка відійшла до Речі Посполитої. У 1672 році її зруйнували турецько-
татарські агресори. 

У 1793 році Правобережна Україна, в т. ч. Маньківка, відійшла до складу 
Росії. 

1830 року в Маньківці проживало 2600 чоловік православних і 14 католиків. 
1832 року за участь О. Потоцького в польському визвольному повстанні 1830-1831 
рр. царський уряд конфіскував його маєтки. Декілька років містечком відала 
Київська казенна палата, потім військове міністерство. З 1838 року в Маньківці 
було створено військове поселення. Село стало центром п‘ятої сотні Києво-
Подільського округу військових поселень, створеного у 1836-1837 рр. Тут 
містилися штаб 2-г гусарського полку, взвод кавалерії та волосна управа. Селяни 
відбували військові обов‘язки, обробляли землю, забезпечували себе і армію 
продовольством. 

1840 року у військовому містечку створено школу кантоністів, де навчалися 
діти поселенців. Учні носили спеціальний формений одяг. Школа готувала унтер-
офіцерів для комплектування підрозділів збройних сил тодішньої Росії. Проте 
військові поселення не виправдали сподівань уряду і в 1858 році їх ліквідували. 
Маньківка стала центром першого округу поселення державних селян. 

У післяреформений період швидкими темпами йшло розшарування серед 
населення. Кількість господарств зростала, але нові родини не одежували наділів, 
ставали безземельними. Безземельні та малоземельні селяни вирушали на 
заробітки в інші місцевості, зокрема до Херсонської губернії. 
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Згідно люстраційного акту 10-го перепису населення, що відбувся у липні 
1872 року, в Маньківці проживало 1437 душ, з них місцевих жителів – 1254, 
відставних солдатів – 183. Налічувалося 562 двори, в т. ч. 140 – відставних 
солдатів. 

Введення в експлуатацію 1891 року залізничної колії Христинівка – Шпола 
та спорудження 1899 року Іваньківського цукрового заводу, що за 11 км від 
Маньківки, збільшили попит на цукрові буряки. Стали зростати їх посіви в 
заможних господарствах, які використовували дешеву робочу силу. 

В 1900 року в селі налічувалося 937 дворів з населенням 4156 чоловік. 
Селянам належало 5280 десятин землі, церкві – 72. 42 господарства були 
безземельними, 35 – володіли наділами понад 10 десятин кожне. У більшості 
господарств було по одній десятині і зовсім не було тяглової сили. 

На початку XIX ст.. у Маньківці діяла олійниця, 2 млини, 10 вітряків, 2 кузні. 

В роки першої російської революції 1905 – 1907 рр. у селі відбувалися 
сутички бідних селян з куркулями та військовими загонами. 

Столипінська аграрна реформа не поліпшила економічного становища 
селян. Наприкіці 1912 року в селі вже налічувалося 64 безземельнігосподарства, 
64 належало лише до однієї десятини, 110 – від 6 до 7 десятин, 35 – десять і 
більше десятин землі. Худобу мало 141 господарство. 

Для лікування жителів Маньківки і навколишніх сіл 1861 року при волосній 
управі відкрито приймальну палату з фельдшером. Після революції 1905 – 1907 
рр. тут відкрили дільничу лікарню на 10 ліжок. Її штат складався з лікаря, 2 
фельдшерів, акушерки. 

27 вересня 1860 року в Маньківці відкрили трирічну школу. 1876 року 
засновано двокласне училище. У 1900 році діяло 3 школи: двокласне училище з 
п‘ятирічним строком навчання та 2 церковнопарафіяльні школи з трирічним 
терміном навчання. З 15 вересня 1910 рокупочало працювати чотирикласне 
училище з 2 учитилями та 38 учнями. 

В роки першої світової війни багатьох мешканців мобілізували на фронт. 
Понад 200 уродженців села загинули на війні. Протягом 1917 року в Маньківці 
відбувалися сутички між куркулями й біднотою за землю та ліс. 

Радянська влада у Маньківці встановилася в січні 1918 року. Поступово 
налагоджувалося мирне життя. Проте у вересні 1919 року денікінці захопили 
маньківку й були тут до грудня 1919 року. 

У середині червня 1920 року Червона Армія визволила Маньківку. 

1920 року в Маньківці налічувалося 1321 господарство, тут проживало 
5780 чоловік. 

У липні 1920 року в селі створено партійний осередок з семи чоловік, його 
очолив М. Т. Рябовіл. 4 липня за ініціативою комуністів у Маньківці відбулася 
волосна конференція селян, на якій обговорювалося питання про земдю, про 
утворення органів влади на місцях, про продовольчу політику. 

У 1923 році Маньківка стала районним центром, що позитивно 
позначилося на його розвитку. Райком партії і райвиконком доклали зусиль, щоб 
відбудувати господарство, зміцнити його економіку. 



5 

У червні 1923 року відкрите поштове відділення. 

Навесні 1930 року створено 6 колгоспів: ім. П. П. Постишева, ім. Г. І. 
Петровського «Перемога», ім. Т. Г. Шевченка, «За краще життя», ім. В. В. 
Куйбишева. З 1931 року в Маньківці діяла Потаська МТС. 

1935 року в селі створено автоколон, парк якої налічував 50 вантажних 
машин. 

1937 року в селі відкрито лікарню на 35 ліжок. 

Значних успіхів було досягнуто і в галузі народної освіти. Вже наприкінці 
39-го року у Маньківці майже повністю ліквідовано неписьменність. Середня школа 
1939 року одержала нове двоповерхове приміщення. 1941 року в ній навчалося 
347 учнів і працювало 14 учителів з вищою, 12 – з середньо-спеціальною освітою. 

З 1935 року діяла бібліотека для дорослих та було встановлено 
радіовузол, згодом – телефонний зв'язок з деякими селами та зі станцією Поташ. 

28 липня 1941 року фашистські війська ввійшли в Маньківку. 

З перших днів окупації в селі діяла підпільна група в складі 7 чоловік під 
керівництвом І. С. Гоменюка. 

7-го березня 1944 року війська 2-го Українського фронту визволили село 
від окупантів. У його визволинні брали участь 107-а, 109-а та 164-а танкові 
бригади, а також 15-а моторизована стрілецька бригада. Командиру роти 109-ї 
танкової бригади М. К. Чечетку і червоноармійцю – кулеметнику моторизованого 
батальйону 107-ї танкової бригади П. В. Кучумову присвоєно звання Героя 
Радянського Союзу. 

Вже до 1950 року було відбудовано Потаську МТС, машинно-тракторний 
парк, який у порівнянні з довоєнним часом збільшився у 1,5 разів і налічував уже 
170 тракторів та 80 комбайнів. 

Споруджено приміщення семирічної, початкової і середньої шкіл, 
районного будинку культури. 

У подальшому піднесені сільськогосподарського виробництва позитивну 
роль відіграло укрупнення колгоспів. 1950 року вони об‘єдналися в три: ім. М. І. 
Калініна, ім. В. В. Куйбишева та ім. С. М. Кірова. 

16 січня 1959 року всі три господарства Маньківки об‘єдналися в одне – 
«росія», за яким було закріплено 6619 га землі. У лютому 1970 року колгосп 
«Росія» реорганізовано в радгосп «Маньківський». 

12 липня 1958 року до Маньківки приєднано село Кинашівку. 

Розвивається місцева промисловість. В 1960 році запрацював майоліковий 
завод. В економічному житті селища й усього району велику роль ввідіграють дві 
цегельні, промисловий, харчовий та побутовий комбінати, молочний завод, 
районне об‘єднання «Сільгосптехніки», пересувна механізована колона 204, філія 
Тальнівського автопідприємства 23043, райспоживспілка, інкубаторна станція та 
інші. 

28 жовтня 1960 року на вулиці Т. Шевченка, поруч із районним будинком 
культури, відкрито пам‘ятник Кобзареві. 
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1963-1965 рр. Маньківка входить до складу Жашківського району. 

1 січня 1965 р. Маньківський район було відновлено, а населені пункти 
Маньківка і Буки отримали статус селища міського типу. 

За післявоєнний час у Маньківці проводиться значне капітальне і житлове 
будівництво. Введено в експлуатацію 13 житлових комунальних та понад 60% 
нових індивідуальних будинків. 

Станом на 1972 рік в селищі працювали: рай універмаг, три продовольчих, 
господарський, взуттєвий, меблевий і книжковий магазини, чайна і їдальня. Діяли 
ощадкаса, пошта, телеграф, АТС, фотоательє, лікарня на 150 ліжок, середня, три 
восьмирічні і початкова школи. 

1 грудня 1977 року здано в експлуатацію приміщення музичної школи. 

1 грудня 1991 року мешканці смт Маньківка масово проголосували за 
відновлення державної незалежності України та вихід зі складу СРСР. 
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1.1.2 Існуючий стан селища 

Маньківка – селище міського типу, районний центр Маньківського району 
Черкаської області. 

Селище розташоване в середній течії річки Маньківки за 180 км на 
південний захід від обласного центру – міста Черкаси та за 4 км від найближчої 
залізничної станції Поташ. 

Населення 7,728 тис. чоловік, загальна площа населеного пункту 1331 га, з 
них під житловою забудовою та присадибними ділянками 724.8 га, під 
сільськогосподарськими угіддями 194 га. На території селища шість штучних 
водойм загальною площею водного дзеркала 54,5 га. Із південного сходу на 
південний захід територією населеного пункту протікає річка Маньківка. 

З усіх сторін селище оточене сільськогосподарськими угіддями. Маньківка 
має вигідне географічне розташування, знаходиться на відстані 7,5 км від 
міжнародної автодороги М-05 дорогами загального користування та має хороше 
автомобільне сполучення із залізничною станцією Поташ. В селищі функціонує 
автостанція. 

В селищі працюють промислові, транспортні підприємства, підприємства 
зв‘язку. ТОВ «Київ Вуд», ПП «Березень» (обробка та переробка деревинної 
сировини), ПП «Союз-ЮкоМ» (виробництво металевих виробів), ПП Єгоров 
(виробництво залізобетонних виробів), ТОВ «Терра» (виробництво іграшок), ТОВ 
«Болеко» (підприємство з надання автотранспортних послуг), ПП «Багрій» 
(підприємство з реалізації будівельних матеріалів) та ТОВ «Агро-МВ» 
(господарський двір для зберігання сільськогосподарської техніки); державні 
установи: 2 загальноосвітні школи, 2 дитячих дошкільних заклади, 3 позашкільні 
установи, серед яких бібліотека, школа мистецтв, міжшкільний навчально-
виробничий комплекс, Маньківський СТК ТСОУ. Також в смт Маньківка 
функціонують центральна районна лікарня із поліклінікою, будинок культури, 
відділення банків, редакція газети «Маньківські новини». 

Планувальна структура селища сформувалася вздовж річки Маньківка. 
Водотік ділить територію населеного пункту на дві нерівні частини площею 5,8 км2 
та 7,8 км2 – північно-західну та південно-східну. Основними планувальними осями 
вздовж яких розвивалося смт Маньківка є вул. Соборна, вул. Шевченка, вул. 
райдужна, вул. Піонерська. Другорядні планувальні осі: вул. Довга, вул. Широкий 
Берег, вул. Робоча, вул. Пушкіна та вул. Кинашівська. Вздовж вулиць Соборної, 
Шевченка, Павлова склалася система адміністративних та культурних закладів, 
утворюючих загальноселищний центр. Зона загальноселищного центру має майже 
весь набір закладів, характерний для районного центру. Планування центральної 
та південної частини селища має регулярну структуру. Чітку сітку прямокутних 
кварталів утворюють вулиці Соборна, Шевченка, Малиновського, Широкий берег, а 
також низка взаємно перпендикулярних житлових вулиць. Західна, північна та 
північно-східна частина населеного пункту має нерегулярну планувальну 
структуру, що обумовлено складним рельєфом території на якій відбувалася 
житлова та виробнича забудова. Житлова забудова смт Маньківка представлена 
кварталами індивідуальної садибної житлової забудови та дисперсно 
розташованими в тілі населеного пункту окремими багатоквартирними житловими 
будинками та багатоквартирними будинками в складі житлових груп. 
Багатоквартирна забудова селища складається з 2-х, 4-х та 5-ти поверхових 
будинків. Чотирьох та п‘яти поверхові житлові будинки зосереджені в центральній 
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частині селища, переважно на ділянках, що межують із ділянками громадської 
забудови. Таким чином силует 4-х, 5-ти поверхової забудови виявляє об‘ємно-
планувальну композицію загальноселищного центру. 

В інфраструктурі селища значну роль відіграють численні заклади торгівлі, 
громадського харчування, побутового обслуговування населення. До послуг 
маньківчан міський стадіон, парк, ігрові майданчики. 

 
Переваги та обмеження розвитку населеного пункту 

Урбанізація – провідний процес розвитку територій. Урбанізація в контексті 
просторового розвитку - розповсюдження стандартів якості міського середовища 
та функціонального розмаїття громадських послуг на мережу населених пунктів 
регіону. Черкаська область входить до складу Центрального економічного району, 
ключова роль у господарстві якого відводиться харчовій промисловості, легкій 
промисловості, машинобудуванню, а також хімічній промисловості та будівельній 
індустрії. Саме центральність розташування області є основною позитивною 
рисою її економіко-географічного положення. Основним планувальним 
документом території області є «Схема планування території Черкаської області», 
розроблена Українським державним науковим-дослідним інститутом проектування 
міст «Діпромісто» ім. Ю. М. Білоконя у 2002 році. Згідно рішень СПТ Черкаської 
області Маньківський район, в якому знаходиться смт Маньківка, попадає в зону 
переважного сільського господарства, що слід віднести до переваг розвитку 
об‘єкту проектування. Тут рекомендується інтенсивний розвиток 
сільськогосподарського виробництва (при скороченні орних земель), 
удосконалення технологій агровиробництва. В зв‘язку з високою цінністю 
сільськогосподарських земель області намічена активізація центрів 
агропромислової інтеграції з урахуванням характеру розселення людей, 
підвищення рівня їх забезпечення соціальною та інженерною інфраструктурою. 
Крім унікального аграрного та туристичного потенціалу області можна використати 
таку його перевагу, як наближення до такого великого промислового та 
бізнесового центру як Київ. На фоні значно меншої орендної плати, великої 
кількості вільних виробничих та офісних приміщень та вартістю робочої сили 
створюється можливість притоку виробництва і бізнесу із великих міст 
(насамперед, із столиці) до черкаського регіону та перспективи для подальшого 
розвитку нетрадиційних форм зайнятості. В агропромисловому комплексі регіону 
склалася стабільна тенденція до зростання обсягів валової продукції сільського 
господарства, забезпечення населення якісними продовольчими товарами. По 
виробництву сільськогосподарської продукції на душу населення Черкаська 
область займає перше місце в Україні. Область входить в трійку лідерів України по 
урожайності зернових та зернобобових культур. Є чітка тенденція до зростання 
зернових в області. У галузі тваринництва спостерігається тенденція стабільного 
виробництва основних видів продукції. Недостатнім є рівень розвитку галузі 
перероблення сільськогосподарської продукції, зокрема, продукції овочівництва, 
картоплярства та садівництва. 

На відстані 7,5 км на південний захід від смт проходить міжнародна 
автодорога державного значення М-05 (Київ – Одеса), яка є частиною траси 
міжнародного транспортного автомобільного коридору Крітський №9. На відстані 
близько 3,5 км знаходиться залізнична станція «Поташ». 

Виходячи з вищезазначеного, проектантами був зроблений висновок про 
наявність передумов для забезпечення подальшого розвитку інфраструктури. Для 
реалізації цієї настанови пропонується резервування нових та задіяння існуючих 
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територій під потреби розвитку та функціонування сільськогосподарської 
обслуговуючої кооперації. 

Населення 

Оцінка чисельності та вікової структури населення 

За даними поточної оцінки Держстату України, від часу останнього 
перепису до початку 2017 р. чисельність наявного населення в Маньківці 
скоротилася з 8644 до 7728 осіб (або на 10.6%). 

Оскільки статево-вікова структура наявного населення фіксується лише 
на дату перепису і доступні дані лише для міського населення Маньківського 
району, чисельність населення Маньківки була розподілена пропорційно цій 
віковій структурі (рис. 1). Основними відмінностями є менша плавність контурів 
демографічної піраміди для населення Маньківки внаслідок малої людності й, 
отже, більшого впливу випадкових коливань, а також заглиблення (зменшена 
частка) в районі близько 20 років, що спричинено виїхдом молоді у зв‘язку з 
продовженням освіти та проходженням строкової служби. 

 

Рисунок 1. Статево-вікові піраміди наявного міського населення 
Маньківського району (ліворуч) та України в цілому за переписом 2001 р. 

Джерело: побудовано за даними Держстату України 

 

Народжуваність 

Рівень народжуваності в Черкаській області нижче середнього по Україні. 
Зокрема, загальні коефіцієнти народжуваності тут є помітно нижчими за середні 
по Україні в цілому (рис. 2). Загальні коефіцієнти народжуваності в Маньківці 
коливаються в широких межах (рис. 2) унаслідок малих чисел, про що вже 
йшлося. Глибина падіння народжуваності в 2015–2016 рр. практично не 
відрізняється від падіння в 2010–2011 рр. (рис. 2). Згідно з даними за перші 7 
місяців 2017 р. про число народжених у Маньківському районі, в цілому за 
2017 р. вірогідне нове зростання народжуваності. Цьому навряд чи можна 
знайти аналітичне пояснення, крім як випадкових коливань. 
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Рисунок 2. Загальні коефіцієнти народжуваності в смт Маньківка, 
Черкаській області й Україні 

Джерело: за даними Держстату України (за 2014–16 рр. дані територіально незіставні). 

 

Показник сумарної народжуваності, також коливається, переважно вище, 
ніж відповідний показник по сільській місцевості Черкаської області (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Показник сумарної народжуваності в смт Маньківка, Черкаській 

області й Україні 
Джерело: за даними Держстату України (за 2014–16 рр. дані територіально незіставні). 

 

Смертність і природний приріст населення 

Загальні коефіцієнти смертності в Маньківці нижчі за середні по Україні 

(рис. 4). 
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Рисунок 4. Загальні коефіцієнти смертності в смт Маньківка, Черкаській 

області й Україні 
Джерело: за даними Держстату України (за 2014–16 рр. дані територіально незіставні). 

 

Випадкові коливання загальних коефіцієнтів народжуваності та 
смертності призводять до відповідних коливань загальних коефіцієнтів 
природного приросту (рис. 5). 

 
Рисунок 5. Загальні коефіцієнти природного приросту в смт Маньківка, 

Черкаській області й Україні 
Джерело: за даними Держстату України (за 2014–16 рр. дані територіально незіставні). 
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Зв’язок 

Телефонний зв‘язок 

Згідно наданої інформації абоненти смт Маньківка підключені до 6 
існуючих АТС типу SI 2000. Монтована ємність складає 3120 номерів. Задіяна 
ємність АТС – 1601 номерів. Телефонна мережа виконана повітряно–кабельною. 
Частка телефонізації складає 73 %. 

На теперішній час в смт Маньківка працюють всі оператори мобільного 
зв‘язку. 

 

Проводове мовлення 

Точки проводового мовлення підключені до РТВ потужністю 2 кВт. 

 

Телебачення 

На даний час в смт Маньківка існують індивідуальні системи телебачення. 

 

Житловий фонд 

Житловий фонд селища складає близько 230,0 тис. м2, з яких 40,0 тис. м2 

багатоквартирне, а 190 тис. м2 садибне житло. Житлова забезпеченість в 
середньому по селищу становить 29,9 м2/люд загальної площі.  

Загальна кількість будинків у місті складає 2728 одиниць, з них 
багатоквартирних – 28, садибних 2700.  

Багатоквартирна забудова 

Показники Одиниця вимірювання Кількість 

Кількість будинків одиниць 28 

Загальна площа житлового фонду, усього м2 заг. площі 40,0 

Розселення населення у багатоквартирній 
забудові, усього 

тисяч осіб 2,6 

Житлова забезпеченість  м2/люд 15,4 

 
Садибна забудова 

Показники Одиниця вимірювання Кількість 

Кількість будинків одиниць 2700 

Загальна площа житлових будинків по селищу м2 заг. площі 190,0 

Розселення населення у садибній забудові, усього тисяч осіб 5,1 

Житлова забезпеченість  м2/люд 37,2 

Аварійний та ветхий житловий фонд, незавершене будівництво  в селищі 
не зареєстровані.   

На теперішній час на квартирному обліку у Маньківській селищній раді  
перебуває 97 осіб та сімей, з них І черги – 31 чол., ІІ черга (загальна) – 42чол., 
позачергова –  19 чол., а також 5 осіб, які перебувають в черзі на виділення 
земельних ділянок учасникам бойових дій. 

 За останні 10  років у селищі велося лише садибне будівництво (6 
будинків загальною площею 0,55 тис. м2). 

Об’єкти обслуговування 
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Забезпеченість населення селища основними об’єктами соціальної 
інфраструктури відповідає нормативним показникам, окрім місць дошкільних 
навчальних закладах, будинках культури, готелях та площі торговельних закладів. 

Забезпеченість населення селища основними об’єктами соціальної 
інфраструктури 

Найменування установ Одиниця 
вимірів 

Ємність об‘єктів обслуговування 

існуюча, 
всього 

нормативна % до 
нормативу 

1. Дитячі дошкільні 
установи 

місць 288 3381 67 

2. Загальноосвітні школи місць 2359 7871 в 3 рази 

3. Будинки культури місць 1226 1560 78 

4. Бібліотеки тис. прим. 78 36 в 2 рази 

5. Лікарні ліжок 205   

6. Поліклініки відв./ зміну 275   

7. Магазини  м2 заг. площі 1200 1900 63 

8. Підприємства 
громадського 
харчування 

місць 410 310 132 

9.  Готелі місць 10 37 27 

Господарський комплекс 

Загальна кількість працюючих у галузях народного господарства селища 
Маньківка (за даними селищної ради )  складає 1,44 тис. осіб.  

Основна частка зайнятих це працюючі у невиробничій сфері, в основному це 
освіта (17,9%), охорона здоров‗я та соціальна допомога (24,4%), державне 
управління (27,9%). 

У виробничій сфері зайнято 0,27 тис осіб (19 % від загальної кількості усіх 
зайнятих). Тут основною галуззю є постачання енергії та переробна 
промисловість.  

Мале підприємництво є одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки, 
як її невід'ємна складова та самостійний сектор.  

Характерною особливістю розвитку малого підприємництва селища є його 
орієнтація на сільське господарство. 
  

 
1 * - чисельність осіб, що фактично відвідують заклади 
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Динаміка по кількості  малих підприємств по селищу 

Показники на: 1.01.2019 

Сільське господарство 29 

Промисловість 1 

Транспорт, зв'язок  6 

Готелі та ресторани 3 

Фінансова діяльність 5 

Операції з нерухомістю 8 

Державне управління 5 

Освіта  7 

Охорона здоров‘я та соціальна допомога 5 

 
Чисельність зайнятих у господарському комплексі смт Маньківка 

 

Код 
КВЕД 

Назви класифікаційних угруповань 
Чисельність робітників 

2019 % 

А 
Сільське господарство, лісове та рибне 
господарство 

12 0,8 

С Переробна промисловість 60 4,2 

D 
Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 

131 9,0 

Е 
Водопостачання, каналізація, поводження з 
відходами 

  

F Будівництво   

G 
Оптова та роздрібна торгівля, послуги з ремонту 
автотранспортних засобів і мотоциклів 

79 5,5 

Н 
Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур‘єрська діяльність 

71 5,0 

І Тимчасове розміщування і організація харчування 56 3,9 

J Інформація та телекомунікації   

К Фінансова і страхова діяльність 19 1,4 

L Операції з нерухомим майном   

М Професійна, наукова та технічна діяльність   

N 
Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

  

О 
Державне управління і оборона, обов‘язкове 
соціальне страхування 

403 27,9 

P Освіта 259 17,9 

Q 
Охорона здоров‘я та надання соціальної 
допомоги 

351 24,4 

R Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок   

S Надання інших видів послуг   

T Діяльність домашніх господарств   

U 
Діяльність екстериторіальних організацій і 
органів. 

  

 Разом 1441 100 
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1.1.3 Інженерна інфраструктура 

Водопостачання 

 На час розроблення проекту в селищі діє централізована система 
водопостачання на господарсько-побутові потреби. Комунальне 
підприємство «Комунальник» експлуатує 8 артезіанських свердловин, що 
розташовані на території селища. Річні обсяги водопостачання складають 
204,7 тис.м3.  

Населення, що не забезпечене водопостачанням від централізованої 
системи, користується шахтними  колодязями, які розташовуються 
переважно на присадибних ділянках.  

Окремо існують локальні системи водопостачання промислових 
підприємств. Джерелами водопостачання локальних систем є 4 
артезіанські свердловини і 2 шахтні колодязі. Річні обсяги водопостачання 
промислових підприємств складають 129,7 тис.м3. Сумарний обсяг 
водопостачання складає 334,4 тис. м3. 

В селищі не вирішено у повній мірі питання протипожежного та 
технічного водопостачання. 

 
Водопровідні мережі та споруди 

Існуючі водопровідні мережі виконані за комбінованою (кільцево-

розгалуженою) схемою. 

Промпобутова каналізація 

На час розроблення проекту на території селища діє централізована 
система господарсько-побутового каналізування. Річні обсяги 
водовідведення комунальним підприємством «Комунальник» складають 
204,7 тис.м3. Річні обсяги водовідведення промисловими підприємствами 
складають 115,1 тис.м3. Сумарний обсяг водовідведення складає 319,8 
тис. м3. 

Стічні води каналізаційними трубопроводами подаються на очищення 
на каналізаційні очисні споруди, що знаходяться за межами селища. 
Очищення стічної води відбувається у відстійниках-септиках з подальшим 
скиданням на поля фільтрації. Населення садибної забудови, не охоплене 
централізованим каналізуванням, користується дворовими вбиральнями з 
водонепроникними вигребами. 

В селищі відсутнє централізоване відведення та очищення дощових 
та снігових вод. 

Санітарне очищення 

Об'єм централізованого накопичення та вивозу побутових відходів по 
смт Маньківка за 2016 р. склав 264 т. 

Видалення твердих побутових відходів здійснюється на сміттєзвалищі, 
яке розташоване на відстані 1км на південний захід від смт Маньківка. Площа 
звалища складає близько 6,5 га. Згідно паспорту МВВ (міста видалення 
відходів), рік початку експлуатації звалища – 1990 р., максимальний річний 
обсяг видалення відходів – 30,94 тис. т. Санітарно-захисна зона від звалища 
500 м –витримується. 

Для санітарного очищення використовуються 2 трактора типу МТЗ, 
причіп 2ПСЧ, автомобіль сміттєвоз ГАЗ -53, асенізаційні машини на базі ГАЗ-53. 
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Електропостачання 
Електропостачання споживачів електроенергії селища здійснюється від 

електропідстанцій ПС 150/35/10 кВ «Маньківка-1», де встановлено один 
трансформатор Потужністю 25 МВА (рівень завантаженості 38%),а також ПС 
35/10 «Маньківка-2», де встановлено два трансформатори потужність по 6,3 
МВА кожний (рівень завантаженості 37% і 15% відповідно) енергосистеми 
Черкаської області. Діють повітряні лінії електропередач: ПЛ-150 Кв «Тальне-1 – 
Маньківка-1» виконана проводом АС-185 протяжністю 42,4 км; ПЛ-35 Кв 
«Маньківка-1 – Маньківка-2» виконана проводом АС-95 протяжністю 6,2 км; ПЛ-
35 Кв «Маньківка-1 – Іваньки» виконана проводом АС-70 протяжністю 8,98 км. 
Стан повітряних ЛЕП задовільний. Річне споживання електроенергії складає: 

- населення – 6,18 млн. кВт·год; 

- промисловість – 0,11 млн. кВт·год; 

- сільське господарство – 0,07 млн. кВт·год; 

- державний бюджет – 0,21 млн. кВт·год; 

- місцевий бюджет – 0,85 млн. кВт·год; 

- ЖКГ  – 0,34 млн. кВт·год; 

- інші споживачі – 1,60 млн. кВт·год. 

Разом – 9,36 млн. кВт·год. 

Споживачі в межах селища отримують електроенергію по мережах 10 кВ 
та 0,4кВ, які виконані повітряними лініями від трансформаторних підстанцій ТП-
10/0,4 кВ.  

Існуючі електромережі 10 кВ виконані на залізобетонних опорах та 
знаходяться в задовільному стані. 

Існуючі електромережі 0,4 кВ виконані на залізобетонних опорах та 
частково знаходяться в незадовільному стані. 

Газопостачання 
На час розроблення проекту джерелом газопостачання села є ГРС 

«Маньківка». Забезпечення газом споживачів здійснюється мережами високого, 
середнього та низького тисків. Для зниження тиску газу в селі діють 
газорозподільчі пункти (ГРП) – 1 шт і шафові газорозподільчі пункти (ШРП) – 26 
шт. 

Річне споживання газу складає: 
- населення – 4,45 млн. м3; 
- опалювальні котельні – 0,22 млн. м3; 

промисловість – 0,06 млн. м3. 
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1.1.4 Транспортна інфраструктура 

Зовнішній автомобільний та залізничний транспорт. 
  

 Селище Маньківка має достатньо розвинені транспортні зв‘язки. На 
відстані 7,5 км на південний захід від смт проходить міжнародна автодорога 
державного значення М-05 (Київ – Одеса), яка є частиною траси міжнародного 
транспортного автомобільного коридору Крітський №9, роль зв‘язку з нею 
відіграє територіальна автодорога державного значення Т-24-06 (Буки –  
Маньківка –  Подібна). Таке розташування селища дає всі переваги 
знаходження в зоні впливу міжнародного транспортного коридору, водночас 
деяка віддаленість від його траси дозволяє уникнути надмірного навантаження 
від потоків транзитного автотранспорту. 

 Окрім перелічених автодоріг державного значення, до селища підходять 
обласні автодороги місцевого значення, такі як О 241102, О 241108, О 241122, 
О 241101, О 241123 та О 241118, що зв‘язують селище Маньківка з іншими 
населеними пунктами району. 

Автодорогою О 241118 селище Маньківка зв‘язане (на відстані близько 
3,5 км) із залізничною станцією «Поташ», що розміщена на дільниці Цвіткове – 
Христинівка Шевченківської дирекції Одеської залізниці, забезпечуючи 
мешканців населеного пункту доступом до залізничного сполучення. Через 
станцію проходить пасажирський потяг Черкаси – Львів, а також приміські поїзди 
за напрямками Умань – Золотоноша-1, Черкаси – Умань, Золотоноша-1 – 
Христинівка. Колійний розвиток станції становить 5 колій; на станції 
виконуються роботи з прийому та видачі вантажів, працює квиткова каса. 

Зовнішні пасажирські перевезення автотранспортом здійснюються з 
автостанції «Маньківка», що розташована по вулиці Соборна, 55. Автостанцію 
зведено в 1970 році, площа будівлі близько 400 м2, об‘єкт знаходиться в 
задовільному стані. Автостанція є підрозділом ПрАТ «Черкаське обласне 
підприємство автобусних станцій». З автобусної станції здійснюється ряд 
приміських, міжміських та транзитних рейсів. 

Приміські рейси виконуються з а/с «Маньківка» до Багви, Дзензелівки, 
Кищенців, Красноставки, Кривця, Кутів, Малої Маньківки, Рогів, Умані та 
Юрполя. Міжміські та транзитні автобусні рейси зв‘язують селище з Києвом, 
Черкасами, Буками, Городищем, Тальним та Одесою. Рейси по перелічених 
напрямках обслуговуються рядом приватних підприємців, ТОВ «Круїз-Авто», 
Городищенським та Тальнівським АТП. 

 

Вулично-дорожня мережа. 

 Вулична мережа селища сформована історично, основними її 
планувальними осями є вулиці Соборна, Шевченка (виходи на а/д Т-24-06), 
Райдужна (вихід на а/д О 241122 та О 241101), Піонерська (вихід на а/д О 
241102). Також, з планувальної точки зору до магістральних вулиць селища 
належать вулиці Широкий Берег (вихід на а/д О 241118), Довга, Малиновського 
(ділянка), Робоча, Пушкіна, Кинашівська та Весняна, що також мають виходи на 
зовнішню мережу автодоріг. 

 

Решта вулиць – місцевого значення, що виконують функції житлових 
вулиць, проїздів та вулиць промислових територій. 
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 Мережа селищних вулиць потребує ремонту дорожнього покриття, багато 
її ділянок – влаштування пішохідних тротуарів. Вузли мережі (перехрестя) в 
багатьох випадках мають обмежену видимість, що підвищує рівень аварійної 
небезпеки в їх межах та на підходах. 

Протяжність вуличної мережі складає 86,97 км (з яких 26,56 км 
магістральних та 60,41 км місцевого значення). Відповідно, щільність її 
(виходячи з існуючої площі села 13,44 км2) становить 6,47 км/км2 (з яких 1,98 
км/км2 магістральних та 4,49 км/км2 місцевого значення). 

 

Внутрішньо-селищний транспорт. 

На даний час мешканці селища в якості громадського транспорту 
користуються маршрутними засобами приміських напрямків, лінії руху яких 
проходять по територіальній автомобільній дорозі державного значення Т-24-06 
та обласним автодорогам О-241102, О-241108 та О-241101 (в межах селища 
автобус рухається вулицями Соборною, Шевченка, Піонерською  та 
Райдужною). Лінії руху автобусу показано на відповідній схемі у складі проекту. 

Для населеного пункту вказаних автобусних ліній (в якості внутрішньо-
селищних) вочевидь недостатньо для забезпечення мешканців села послугами 
з перевезення масовим транспортом, з огляду на нормативну пішохідну 
доступність та щільність його мережі. 

 Загальна протяжність існуючих ліній руху автобусу наразі становить 9,23 
км, а щільність мережі руху автобусу становить відповідно 0,69  км/км2. 

 

Автомобільний транспорт. 

Загальний рівень автомобілізації, а також рівень автомобілізації за 
легковими автомобілями  в селищі Маньківка визначити неможливо з огляду на 
відсутність необхідної інформації від територіального сервісного центру №7142 
МВС України в Черкаській області (лист № 31/23/42-517 від 03.06.2017 р.). 

Наявні в селі автомобілі зберігаються в межах земельних ділянок 
власників, гаражі та автостоянки для тривалого зберігання автотранспортних 
засобів в населеному пункті відсутні. 

В межах селища Маньківка наявні 2 станції технічного обслуговування 
автомобілів, по вулиці Соборній 171 та 55-б. Також, в селищі розташовано 2 
автозаправні станції ПП «Северин» – по вулиці Соборній, 171 та по вулиці 
Піонерській, 1-а. Загальна потужність АЗС складає 3 паливо-роздавальні 
колонки. 
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1.1.5 Інженерна підготовка і захист території 

Селище Маньківка розташоване вздовж річки Маньківка,  правої притоки 
річки Кищиха, басейну річки Гірський Тікич. Довжина річки 16 км, похил річки — 
4,4 м/км. Формується з багатьох безіменних струмків та водойм. Площа басейну 
87,0 км². 

Маньківка бере початок на північно-західній околиці села Дзензелівки.  
Русло річки зарегульоване рядом ставків.  

Заплава річки частково заболочена. 

Тимчасові водні потоки представлені потічками, утвореними стоком 
атмосферних опадів зливового характеру. 

На території селища спостерігаються ділянки з підвищеним рівнем 
грунтових вод, це в основному заплава річки.  

До основних причин прояву процесів підтоплення належать:  

– природні: надмірні атмосферні опади у вологі роки; 

– антропогенні: замулення водотоків, яке зумовлює зниження природної 
дренуючої здатності, заболочення, відсутність зливостоків.  

Для селища характерним є горбистий, долинно-балочний рельєф. Відносні 
позначки поверхні коливаються від 172,3 до 233,5 м. 

- Територія населеного пункту відноситься до зони розповсюдження лесових 
порід І типу за просіданням. 

 
Дощова каналізація та вертикальне планування 

На території селища Маньківка на сьогодні  відсутні централізованої 
мережі дощової каналізації. Відведення дощових та талих вод здійснюється  в 
основному поверхневим способом: по поверхні землі та  твердому покритті у 
напрямку існуючих понижень,  тальвегів, водних об‘єктів, струмків. Відведення 
атмосферних вод поверхневим способом та відсутність очисних споруд 
дощових стоків  погіршує благоустрій та екологічний стан селища, сприяє  
забрудненню ґрунтів та водних об‘єктів.  Відсутність очисних споруд дощових 
стоків не відповідає сучасним екологічним вимогам. 

  З метою запобігання забрудненню водних об‘єктів, благоустрою 
території селища, для поліпшення екологічного стану  необхідне будівництво  
системи дощової каналізації на території селища, особливо на нових ділянках 
забудови з обов‘язковим будівництвом очисних споруд на усіх випусках стоків. 

   

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BB_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0


20 

 

1.2. Оцінка реалізації попереднього генерального плану 

Попередній генеральний план смт Маньківка був розроблений 
інститутом "Гипроград" у 1970 році.  

Характер і особливості економічного, соціального розвитку Маньківки, 
його забудова за останні роки, свідчить про відхилення від рішень і параметрів 
генерального плану селища. Це пов‘язано з змінами в соціально-економічній 
перебудові суспільства вцілому. 

У генеральному плані міста кінець розрахункового терміну визначений 
1990 рік. Нижче наводиться короткий аналіз реалізації показників генерального 
плану. 

Населення 

Згідно генерального плану населення смт Маньківка становило – 7,099 
тис. осіб, на розрахунковий термін - 12 тис. чоловік і можливе подальше 
збільшення. Такий значний ріст населення обґрунтовувався значним розвитком 
господарського комплексу міста, а отже і збільшенням чисельності трудових 
ресурсів. 

За даними на 01.01.2017 року населення смт Маньківка становило 7,7 
тис. осіб. Це пояснюється несприятливою демографічною ситуацією, яка 
склалася в Україні - збільшення смертності і зменшення народжуваності. 

Житлове будівництво 

Житловий фонд міста у попередньому генеральному плані становив 
87,4 тис. м2, в тому числі державний – 3,1 тис. м2, індивідуальний – 84,3 тис. м2. 
Генеральним планом передбачалося збільшення житлової забезпеченості на 
розрахунковий строк до 12 м2 на особу та враховувалося збільшення 
чисельності населення міста до 12 тис. осіб. Отже обсяг житлового фонду мав 
скласти у 1990 році – 144 тис. м2, в тому числі індивідуальний – 90,4 тис. м2. 

За даними на 1.01.2017 рік житловий фонд смт Маньківка склав 
230,0 тис. м2, з них 40,0 тис. м2 багатоквартирного і 190,0 тис. м2- садибного, 
житлова забезпеченість 29,9 м2/особу.  

Зайнятість населення 

Економічною основою подальшого розвитку міста була визначена 
промисловість. На розрахунковий строк (1990 рік) чисельність зайнятих у селищі 
мала становити 6,4 тис. працюючих, в тому числі в місто утворюючих закладах – 
3,9 тис. осіб, обслуговуючих закладах – 2,5 тис. осіб. 

Станом на 2017 рік у місті працювало 1,2 тис. осіб з яких 1,4 у 
виробничий сфері, 1,2 у невиробничий, а отже заплановані попереднім 
проектом дані були значно завищені. 
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Транспорт 

Таблиця 1 

№ Захід Реалізація 

1 Пропуск вантажних автомашин периферійними частинами 
селища з метою відводу вантажного руху з центру населеного 
пункту 

Не реалізовано 

2 Організація нових автобусних міських маршрутів Не реалізовано 

3 Будівництво автостанції Реалізовано 

4 Будівництво нового автопарку на 200 місць в південно-західній 
частині селища 

Не реалізовано 

5 Організація автостоянок в місцях масового тяжіння населення Реалізовано 
частково 

6 Будівництво гаражів Не реалізовано 

7 Реконструкція існуючих вулиць Реалізовано 
частково 

Інженерне обладнання території 

Таблиця 2 

Захід Реалізація 

Водопостачання 

Прокладання нових магістральних водопровідних мереж Виконано 
частково 

Каналізація 

Будівництво каналізаційно-насосної станції Виконано 

Будівництво напірного колектору від КНС до каналізаційних очисних 
споруд 

Виконано 

Будівництво каналізаційних очисних споруд на землях Маньківської 
селищної ради 

Виконано 

Санітарне очищення 

Облаштування існуючого звалища. Не виконано 

Придбання сміттєвозів, асенізаційних машин, прибиральних машин Виконано 
частково 

Теплопостачання. 

За рішенням генерального плану необхідний тепловий потік для 
житлово-комунального сектору складав на проектний період 22,3Гкал/год. Для 
теплопостачання житлово-комунального сектору. 

Опалення існуючих садибних житлових будинків селища здійснюється 
поквартирно від автономних побутових теплогенераторів, що працюють на 
природному газі та на інших видах палива. Опалення багатоквартирних будинків 
і громадських споруд здійснюється від місцевих теплогенераторних, що також 
працюють на природному газі та інших видах палива. Теплові мережі 
побудовано і експлуатуються у обсязі необхідного централізованого 
теплопостачання. 

Газопостачання. 

На момент розроблення попереднього Генерального плану смт 
Маньківка, система газопостачання в населеному пункті була відсутня. 
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Населенням використовувався зріджений газ для комунально-побутових 
потреб. 

За рішенням генерального плану смт Маньківка, виконаного інститутом 
«Гипроград» в 1970р., було намічено побудувати 1 ГРП. Річні витрати 
природного газу складали: на проектний період 41,2 млн. м3.  

На теперішній час смт Маньківка газифіковано. В місті нараховується 1 
ГРП протяжність мереж складає 62,5 км. Розмір газоспоживання, в цілому по 
місту, за попередній рік склав близько 4,73 млн.м3/рік, у т. ч. населенням – 4,45 
млн.м3/рік, опалювальні котельні – 0,22 млн.м3/рік, промисловістю – 0,06 
млн.м3/рік. 

Інженерна підготовка та захист території. Гідротехнічні заходи 

Попереднім генеральним планом (Украинский государственный институт 
проектирования городов «Гипроград»), 1970 р. намічалося виконати цілий ряд 
заходів з інженерної підготовки та захисту території, а саме: заходи по освоєнню 
ділянок з високим рівнем ґрунтових вод: 

- водовідвід по смт Маньківка передбачено поверховим, по лоткам проїзних 
частин в понижені місця за межі сельбищних територій в існуючий струмок зі 
східного боку селища;  

- розчистка ставків і благоустрій берегів;  

- на прилеглих до ставків територіях, що забудовуються, влаштування 
закритого дощового стоку. 

Із вищеперерахованих заходів з інженерної підготовки території 
виконано лише деякі з них і то частково, а саме: влаштування лотків для 
поверхневого водовідводу, розчистка ставків.  

Дощова каналізація 

Попереднім генеральним планом було запроектовано будівництво 
закритих мереж дощової каналізації по вул. Кірова і вул. Філатова та відкритої 
мережі на решті території житлової забудови. Випуски з мережі дощової 
каналізації передбачалось здійснювати у існуючі водні б‘єкти на схід від селища. 
Враховуючі наявність існуючих локальних мереж дощової каналізації, їх 
незначну розповсюдженість, відсутність цілісної системи відведення 
атмосферних вод, відсутність очисних споруд дощової каналізації на випусках 
стоків можна зробити висновок, що рішення генерального плану практично не 
реалізовані. 

Архітектурно-планувальна організація міста 

Таблиця 3 

 Рішення Реалізація 

1 Малоповерхове багатоквартирне житлове будівництво в 
центральній частині селища за рахунок поступової реконструкції та 
зносу малоцінної садибної забудови 

Виконано 
частково 

2 Будівництво 5-ти поверхових будинків в центрі селища для 
просторового виявлення громадського центру в забудові 
населеного пункту 

Виконано 

3 Двоповерхове житлове будівництво з приквартирними ділянками в Виконано 
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районі лікарні та в південній частині селища за рахунок ущільнення 
великорозмірних садиб індивідуальної житлової забудови 

частково. 
Двоповерхов
е 
будівництво 
в районі 
лікарні 

4 Розміщення в структурі загально-селищного центру будівель для 
розміщення закладів юстиції, банку, «Держстраху», прокуратури, 
суду, будівлю редакції та типографію. Будівництво будинку зв‘язку 

Адміністрати
вні будівлі 
побудовано 

5 Будівництво по вул. Леніна нової школи на 1176 учнів на місці 
старої 8-ми річної школи  

Школу 
побудовано 

6 Будівництво в селищі трьох нових дитячих садків Виконано 
частково. 
Побудовано 
один 
дитячий 
садок 

7 Розміщення музичної школи поруч з будинком піонерів по вул. 
Щорса 

Музичну 
школу 
побудовано 

 Будівництво прибудови до будинку культури під бібліотеку Бібліотеку 
побудовано 

8 Будівництво в громадському центрі спортзалу та створення водної 
станції в районі ставків 

Не виконано 

9 Будівництво на території лікарні нового корпусу на 120 ліжок та 
зведення нової поліклініки на 500 місць 

Виконано 
частково. 
Побудовано 
лікарняний 
корпус 

10 Організація парку біля ставка Не виконано 

11 Відведення вантажного транспорту з центру селища на вулиці 
Ватутіна, Горького, Щорса і Чапаєва 

Виконано 
частково 

12 Вулиці Леніна та Щорса проектуються шириною 35 м, вулиці 
Ватутіна, Горького та Чапаєва намічаються шириною 25 м. Вулиці в 
районі одноповерхової садибної забудови проектуються шириною 
15-20 м в червоних лініях 

Не виконано 

13 Створюється пішохідна алея по вул. Куйбишева, що з‘єднує 
загально селищний центр із стадіоном та іншими спортивними 
спорудами 

Не виконано 

14 Маслозавод, майоліковий завод, «Міжколгоспбуд», харчокомбінат 
намічені до виносу з центру селища 

Не виконано 

15 Будівництво ветеринарної лікарні в південно-західній частині 
селища 

Побудовано 

16 Будівництво автопарку в південно-західній частині селища Не виконано 

17 Розміщення харчових підприємств смт Маньківка в південно-східній 
частині селища Поташ 

Не виконано 

18 Закриття всіх кладовищ в межах селищної частини. Відведення 
ділянки під проектне кладовище по дорозі на Дзензелівку, Іваньки 

Не виконано 
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1.3. Стан навколишнього природного середовища (еколого-
містобудівне обґрунтування) 

Розділ розроблений відповідно вимог ДБН Б. 2.4-2-94, ДБН Б.2.2-
12:2019. При цьому використані дані районних та сільських служб і управлінь, 
результати натурного обстеження території. 

Графічне викладення матеріалу представлено на «Схемі планувальних 
обмежень...», яка є основою для розроблення функціонально-планувальної 
структури території, М 1:5000. Санітарно-захисні зони підприємств і об‘єктів 
наведені нормативні.  

Нижче наведені характеристики стану окремих складових 
навколишнього природного середовища, на основі аналізу яких виконано 
еколого-містобудівне обґрунтування перспективного розвитку території. 

Повітряний басейн 

За метеорологічними умовами смт Маньківка відноситься до територій з 
підвищеним потенціалом забруднення атмосферного повітря та 
несприятливими умовами розсіювання промислових викидів (районування 
України за потенціалом забруднення). 

Стан атмосферного повітря залежить від обсягів забруднюючих речовин 
стаціонарних та пересувних джерел забруднення. 

Стаціонарні пости спостереження за станом забруднення атмосферного 
повітря в населеному пункті відсутні. На території смт Маньківка 12 об‘єктів 
господарювання  отримали дозвільні документи та здійснюють свою виробничу 
діяльність пов‘язану із викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 
згідно отриманих дозволів. Строк дозволу на викиди закінчився у ТОВ 
«Маньківський завод будівельних матеріалів». За даними Головного управління 
статистики в Черкаській області викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря від стаціонарних джерел Маньківського району в 2016 році становили 
0,934 тис. т (1,8 % від викидів стаціонарних джерел області). Щільність викидів 
становила 0,51 тонн на 1 км2 території, на кожного мешканця в середньому 
припало по 35,0 кг шкідливих речовин. 

Суттєвим забруднювачем атмосферного повітря смт Маньківка 
залишається автотранспорт. Найбільша інтенсивність руху відмічається по 
вулицях Шевченка, Соборній, Райдужній. 

Значна кількість автомобілів, які їздять селищем – технічно застарілі 
(віком понад 10 років) з давно відпрацьованими двигунами, що є основними 
джерелами значних викидів вуглекислого газу, оксидів нітрогену та 
бенз(а)пиренів. Значна частина вулиць та площ селища мають асфальтове 
покриття низької якості. По таких дорогах автомобілі рухаються з 
перегазуванням, безперервним гальмуванням і прискоренням двигуна. Як 
відомо, саме за таких умов викидається в повітря найбільша кількість токсичних 
викидів. Хімічно агресивні елементи й сполуки, що містяться у викидах, 
спричиняють руйнування житлових будинків, пам‘яток архітектури тощо. 
Водночас прискорюються процеси корозійного руйнування металоконструкцій, 
кабельних мереж, металевої покрівлі, втрачають естетичний вигляд 
пофарбовані фасади будівель. 

Проектне рішення враховує проблему забруднення повітря. Система 
організації дорожнього руху спрямована на її вирішення. При цьому фактор 
забруднення повітря знаходиться в постійно динамічному стані і залежить від 
багатьох складових.  
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Водний басейн 

Основним джерелом забруднення водних об‘єктів на території смт 
Маньківка, є поверхневий стік, який формується на ділянках приватного сектору. 
Дощова каналізація в селищі відсутня. Зливові стоки неорганізовано, вулицями, 
потрапляють в яри і балки та, згодом, до водних об‘єктів. 

Системою централізованого водопостачання охоплена лише 
центральна частина смт Маньківка. Для забезпечення господарсько-побутових 
потреб у воді питної якості переважна кількість мешканців індивідуальної 
житлової забудови користуються водою з шахтних колодязів.  

В межах частини території селища спостерігається високий рівень 
стояння ґрунтових вод, в наслідок чого, у деяких колодязях якість води не 
відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10. 

Стічні води каналізаційними трубопроводами подаються на очищення на 
каналізаційні очисні споруди, що знаходяться на сході за межами селища. 
Очищення стічної води відбувається у відстійниках-септиках з подальшим 
скиданням на поля фільтрації. Річні обсяги водовідведення комунальним 
підприємством «Комунальник» складають 204,7 тис. м3. Річні обсяги 
водовідведення промисловими підприємствами складають 115,1 тис. м3. 
Сумарний обсяг водовідведення становить 319,8 тис. м3. Населення садибної 
забудови, не охоплене централізованим каналізуванням, користується 
дворовими вбиральнями з водонепроникними вигребами. 

Стан ґрунтів 

Спеціальних робіт по геохімічній зйомці ґрунтів смт Маньківка не 
виконувалось. Регулярного спостереження за санітарним станом ґрунтів не 
проводиться. 

Значний внесок у забруднення ґрунтового покриву припадає на зони 
(векторні) впливу діяльності автотранспорту, де фіксується перевищення ГДК по 
вмісту важких металів. Зони забруднення придорожніх територій – до 25 метрів.  

Земельні ресурси зазнають негативного впливу від накопичень 
побутових відходів, значна частина яких могла б знайти застосування як 
вторинна сировина. На території населених пунктів Маньківської селищної ради 
відсутні об‘єкти по переробці та утилізації відходів виробництва. 

Тверді побутові відходи вивозяться для видалення на сміттєзвалище КП 
«Комунальник – М». Звалище розташоване у 2,0 км на південь від селища. 
Площа звалища – 1,19 га. Санітарно-захисна зона від звалища 500 м –
витримується. 

Для вирішення питання поводження з твердими побутовими відходами в 
смт Маньківка необхідна розробка спеціалізованої схеми санітарного очищення 
з уточненням першочергових та перспективних заходів, поліпшення 
екологічного та санітарного стану території, скорочення об‘ємів ТПВ, тощо.  

Одними із суттєвих джерел забруднення природного середовища і 
важливих факторів, які обумовлюють планувальну структуру села з точки зору 
територіальної обмеженості, є кладовища традиційного поховання. Санітарно-
захисна зона від території діючих кладовищ до житлових і громадських будівель 
повинна бути не меншою 300 м, а від закритих (з закінченим кладовищним 
періодом) – 100 м. Умови утримання та упорядкування кладовищ повинні 
відповідати вимогам ДСП 2.2.2.028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і 
утримання кладовищ в населених пунктах України» від 01.07.1999 року. 

На протязі останніх років на підприємствах села пестициди не 
використовуються, склади відсутні. Пестициди завозяться тільки з метою 
роздрібної реалізації в обмеженій кількості і зберігаються безпосередньо у 
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пунктах реалізації в заводській упаковці. До них відносяться засоби захисту 
рослин та добрива, а також супутні товари по догляду за присадибними 
ділянками. 

Варто зауважити, що забруднені ґрунти є вторинним джерелом 
забруднення підземних та поверхневих вод, а також атмосферного повітря 
через незадовільний стан покриття вулиць, недостатню кількість зелених 
насаджень. 

Акустичний режим 

Основними джерелами шумового забруднення, що мають прояв 
планувальних обмежень в умовах смт Маньківка є вулична мережа з 
інтенсивним рухом автотранспорту, система основних трансформаторних 
підстанцій. 

Шум від трансформаторних підстанцій 

Споживачі Маньківського енерговузла живляться від двох підстанцій. 
Перевищення допустимого рівня шуму фіксується тільки в межах технічного 
відводу території, тому проводити додаткові шумозахисні заходи на даних 
ділянках не доцільно. 

Шум від автотранспорту 

Основне акустичне навантаження на сельбищну територію по 
магістральним вулицям, а саме Соборна, Шевченка, Райдужна, Піонерська, 
Широкий Берег, Робоча, Кинашівська, Весняна. 

При прийнятті проектних рішень щодо планувальної структури селища 
враховуються зазначені зони акустичного впливу в межах 25 метрів. У межах 
червоних ліній вуличної мережі необхідно впроваджувати застосування 
шумозахисних заходів для першої лінії забудови (віконні блоки, облицювальні 
матеріали, озеленення вздовж вулиць). 

Радіаційний фон 

Відповідно постанови КМУ № 106 від 23.07.1991 року і № 600 від 
29.01.1994 року, територія, що проектується, не входить в перелік територій, 
забруднених в результаті аварії на ЧАЕС Рівні гама-фону становлять у 
середньому 12 мкР/год, щільність забруднення ґрунтів цезієм 137 складає 
менше 1 кі/км2.  

Перевищення гранично допустимих рівнів радіації не зафіксовано. 
Дослідження на наявність виходів радону не проводились. Система 
планувальних обмежень відсутня. 

Електромагнітне забруднення 

Електропостачання споживачів електроенергії селища здійснюється від 
електропідстанції ПС 150/35/10 кВ «Маньківка - 1» (1×25 МВА), а також ПС 35/10 
«Маньківка – 2» (2×6,3 МВА). Приєднання ПС 150/35/10 кВ «Маньківка - 1» 
здійснюється повітряними лініями електропередачі 150кВ «Тальне-1 – 
Маньківка-1». Приєднання ПС 35/10 кВ «Маньківка - 2» здійснюється 
повітряними лініями електропередачі 35кВ «Маньківка-1  – Маньківка-2». Також 
на території населеного пункту діє повітряна лінія електропередач 35 кВ 
«Маньківка-1 – Іваньки». 

Електропостачання смт Маньківка здійснюється по лініям 
електропередачі 10кВ через трансформаторні підстанції 10/0,4кВ (ТП-10/0,4кВ) 
ПАТ «Черкасиобленерго» та ряду абонентських ТП-10/0,4кВ.  

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 №209 «Про 
затвердження Правил охорони електричних мереж (пункт 5) для мереж ЛЕП 
напругою 10 кВ встановлюється охоронна зона 10 м в обидва боки. Для мереж 
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ЛЕП напругою 150  та 35 кВ встановлюються охоронні зони 25 і 15 м в обидва 
боки відповідно. Охоронна зона для трансформаторної підстанції становить 3 м 
від огорожі. Санітарно-захисна зона для ЛЕП та трансформаторних підстанцій 
вказаної потужності не встановлюється. 

Дані обмеження відносяться до постійного фактору присутності. 
Проектне рішення дану ситуацію враховує. 

 

Природно-ландшафтні фактори 

За наявною в Управлінні екології та природних ресурсів Черкаської ОДА 
інформацією, в адміністративних межах Маньківської селищної ради станом на 
 01.01.2017 р. обліковуються наступні об‘єкти природно-заповідного фонду: 

– гідрологічний заказник місцевого значення «Кинашівський» площею 10,4 га 
(рішення виконавчого комітету Черкаської обласної ради народних депутатів 
від 28.11.1979 № 597 та  рішення виконавчого комітету Черкаської обласної 
ради народних депутатів від 21.11.1984 № 354 «Про мережу територій і 
об'єктів природно-заповідного фонду області»); 

– гідрологічний заказник місцевого значення «Курбатівський» площею 18,2 га 
(рішення виконавчого комітету Черкаської обласної ради народних депутатів 
від 21.11.1984 № 354 «Про мережу територій і об'єктів природно-заповідного 
фонду області»); 

– гідрологічний заказник місцевого значення «Свячене» площею 2,0 га 
(рішення Черкаської обласної ради від 21.12.2007 № 14-19/V «Про території 
та об‘єкти природно-заповідного фонду області»); 

– ентомологічний заказник місцевого значення «Стрілецький» площею 2,0 га 
(рішення виконавчого комітету Черкаської обласної ради народних депутатів 
від 14.04.1983 № 205 та рішення виконавчого комітету Черкаської обласної 
ради народних депутатів від 21.11.1984 № 354 «Про мережу територій і 
об'єктів природно-заповідного фонду області»); 

– ботанічний заказник місцевого значення «Троянове» площею 30,5 га 
(рішення Черкаської обласної ради від 21.12.2007 № 14-19/V «Про території 
та об‘єкти природно-заповідного фонду області»); 

– ботанічний заказник місцевого значення «Монькове» площею 48,0 га 
(рішення Черкаської обласної ради від 07.08.2008 № 20-16/V «Про території 
та об‘єкти природно-заповідного фонду області»); 

– ботанічний заказник місцевого значення «Трушове» площею 27,2 га 
(рішення Черкаської обласної ради від 07.08.2008 № 20-16/V «Про території 
та об‘єкти природно-заповідного фонду області»); 

– гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення «Ставок» площею 27,0 га 
(рішення виконавчого комітету Черкаської обласної ради народних депутатів 
від 27.06.1972 № 367 та рішення виконавчого комітету Черкаської обласної 
ради народних депутатів від 21.11.1984 № 354 «Про мережу територій і 
об'єктів природно-заповідного фонду області»). 

Охорону зазначених об'єктів природно-заповідного фонду забезпечує 
Маньківська селищна рада.  

 

Планувальні обмеження 

Система планувальних обмежень представлена, головним чином, санітарно-
захисними та охоронними зонами. 
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Таблиця 4 

Об‘єкти 

Параметри 

зони 

обмежень (м) 

Документ 

Виробничі підприємства 

Цегельний завод 100 
ДСП 173-96 

(додаток № 4) 

Підприємство з виробництва залізобетонних та 

металевих виробів ПП «Єгоров» 
100 - // - 

Пилорама 100 - // - 

Підприємство з виготовлення металевих виробів 50 - // - 

Столярно-теслярні та меблеві підприємства  50 - // - 

Підприємство з переробки деревинної сировини 

ПП «Березень» 
50 - // - 

Підприємство з переробки деревинної сировини 
ТОВ «КИЇВ ВУД» 

50 - // - 

Підприємство з виробництва іграшок ТОВ 

«ТЕРРА» 
50 - // - 

Сільськогосподарські об‘єкти 

Підприємства з ремонту, зберігання та 

технічного обслуговування 

сільськогосподарської техніки 

100 
ДСП 173-96 

(додаток № 5) 

склади зерна та іншої сільськогосподарської 

продукції 
50 - // - 

Об‘єктів транспортної інфраструктури 

Підприємство з надання автотранспортних 

послуг ТОВ «Болєко» 
100 

ДСП 173-96 

(додаток № 4) 

Приватне  автотранспортне підприємство 100  

Автостанція 100 
ДСП 173-96 

(додаток № 9) 

АЗС, СТО, гаражі, мийка 25/35/50 
ДБН 360-92** 

(табл. 7.5, 7.9*) 

Комунальних об‘єктів 

Кладовища (діючі) 300 ДСП 173-96 (додаток № 4) 

Каналізаційні очисні споруди (комунальної 

каналізації) 
150 

ДСП 173-96 (додаток № 
12) 

Ветлікарня 200 ДСП 173-96 (додаток № 5) 

Біолабораторія ветеринарної лікарні 200 - // - 

Газосклад 100 
ДБН Б.2.2-12:2018 
(таблиця 11.7) 

Пересувна механізована колона ПМК-204 100 ДСП 173-96 (додаток № 4) 

Складські господарства 50 ДСП 173-96 (додаток № 4) 

Комунікаційні об‘єкти 

ЛЕП (10 та 150 кВ) – охоронна зона 10-25 

Постанова КМУ №209 від 

4,03,1997 

(п. 5) 

Природоохоронні об‘єкти 

Прибережні захисні смуги водних об‘єктів 

селища 

Містобудівні 

пропозиції щодо 

встановлення 

25-50 

ВКУ (ст. № 88) та згідно 

містобудівної документації 
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Система планувальних обмежень техногенного характеру 
представлена санітарно-захисними зонами від виробничо-складських та 
сільськогосподарських підприємств, а також кладовища.  

При прийнятті проектних рішень щодо функціонального використання 
території також враховуються охоронні зони комунікаційних об‘єктів, інженерних 
мереж та споруд. 

Щодо визначення меж водоохоронних зон та прибережних захисних 
смуг водних об‘єктів варто зауважити, що протягом останніх років дане 
питання набуло особливої актуальності. Комплексний проект землеустрою 
щодо визначення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних 
об‘єктів в межах смт Маньківка не розроблявся.  

Орієнтовні межі прибережної захисної смуги відповідно даного проекту 
вказані на Схемі планувальних обмежень. Однак, їх трасування не відповідає 
сучасним нормативним вимогам щодо визначення та встановлення меж 
прибережних захисних смуг та потребує коригування шляхом розроблення та 
затвердження проект землеустрою щодо визначення меж водоохоронних зон та 
прибережних захисних смуг водних об‘єктів в межах  
смт Маньківка. 

Даним проектом будуть надані містобудівні пропозиції щодо визначення 
параметрів прибережних захисних смуг. При цьому для струмків ширина 
прибережної захисної полоси варіюється до 25 м, а для ставів площею понад 3 
га – до 50 м. При цьому ширина прибережної захисної смуги варіюється, 
оскільки відповідно до вимог ст. 88 ВКУ при визначенні її параметрів повинна 
враховуватись наявна містобудівна документація. 

У прибережних захисних смугах уздовж річок та навколо водойм 
забороняється: 

– розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження й залісення), а 
також садівництво та городництво; 

– зберігання та застосування пестицидів і добрив; 

– облаштування літніх таборів для худоби; 

– будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та 
лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів; 

– облаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих 
відходів виробництв, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо; 

– миття та обслуговування транспортних засобів і техніки. 

Об‘єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть 
експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Непридатні для 
експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам 
господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг. 

розроблення відповідної землевпорядної документації з урахуванням 
містобудівної документації та орографічних особливостей території (крутизна 
схилів тощо). 

Окрім того, з метою упередження забруднення ділянок водовідбору та 
запобігання їх техногенного забруднення проектом передбачається 
необхідність дотримання першого поясу зони санітарної охорони свердловин 
та визначається необхідність погодження та затвердження спеціалізованого 
Проекту зон санітарної охорони у відповідності до законодавчих норм. 
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1.4. Природні умови (природно-ресурсний потенціал) 

Місцеположення, рельєф 

Територія смт Маньківка знаходиться у південній частині Маньківського 
району Черкаської області. селище розташоване за 180 км від обласного центру 
– м. Черкаси та за 4 км від залізничної станції Поташ, та за 8 км від автотраси 
М-05. 

 

Клімат 

Територія селища характеризується помірно-континентальним кліматом 
із нестійкою, з частими відлигами відносно короткою зимою та теплим, інколи 
посушливим і тривалим літом.  

Характеристика кліматичних умов, основних метеорологічних показників, 
необхідних для обґрунтування й прийняття планувальних рішень наведена за 
даними багаторічних спостережень по метеостанції «Умань» (241 мБС). 

Таблиця 5 

Температура повітря: середня за рік 7,2°С 

абсолютний мінімум -37°С 

абсолютний максимум 38°С 

Глибина промерзання 
ґрунту 

середня 36 см 

максимальна 136 см 

Опалювальний період: середня температура -1,0°С 

період 186 діб 

Атмосферні опади: середньорічна кількість 476 мм 

середньодобовий 
максимум 

41 мм 

спостережений місячний 
максимум 

155 мм 

Висота снігового покриву середня декадна 21 см 

максимальна декадна 65 см 

Відносна вологість 
повітря середня 76% 

Переважаючий  
напрям вітру: 

теплий період Пн, Пн-Зх 

холодний період Пн-Зх, Пд-Сх 

Максимальна  
швидкість вітру: 

річна 20 м/с 

5 років 23 м/с 

10 років 24 м/с 

20 років 26 м/с 

Особливі атмосферні  
явища (прояв): 

тумани 71 день 

заметілі 13 днів 

грози 33 дні 

град 1,6 дня 

На основі комплексного аналізу кліматичних параметрів та згідно 
архітектурно-будівельного кліматичного районування території України (ДСТУ-Н 
Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія») територія віднесена до І-го 
архітектурно-будівельного району (Північно-Західний).  

Отже, кліматичні особливості території визначаються помірними 
кліматичними показниками, що є сприятливою умовою для проживання та 
відпочинку населення. 

Окрім того, достатнє зволоження, сприятливий температурний режим 
створюють умови для вирощування сільськогосподарських культур лісостепової 
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зони, зокрема озимої та ярої пшениці, ячменю, жита, вівса, цукрових буряків, 
картоплі, овочевих і кормових культур. На території, що проектується, час від 
часу спостерігаються кліматичні явища, які негативно впливають на розвиток 
сільськогосподарських культур. До них належать заморозки, зливи, град тощо. 
Заморозки є особливо небезпечними пізньої весни та ранньої осені, бо 
призводять до вимерзання посівів. Вимерзання посівів озимих культур 
спостерігається в окремі зими, коли сніговий покрив відсутній, а температура 
повітря доволі низька. 

Ґрунтовий покрив 

Ґрунтовий покрив смт Маньківка характеризується відносною 
однорідністю, що обумовлено обмеженими розмірами проектованої території і її 
геоморфологічними особливостями. 

Вище вказане співвідношення кількості вологи та особливостей 
температурного режиму, а також тип ґрунтотворної породи зумовили 
формування у межах території, що проектується, лісостепових опідзолених 
ґрунтів (ясно-сірих, сірих ґрунтів та чорноземів опідзолених), в різній мірі 
еродованих. 

У заплавах водотоків і по днищах балок формуються гідроморфні 
ґрунти. Важливу роль при їхньому утворенні відіграє надмірне зволоження, 
зумовлене високим рівнем ґрунтових вод або підтоплення річковими водами. До 
таких належать чорноземно-лучні, лучні, лучно-болотні ґрунти. 

Ґрунти території після обробітку характеризуються сприятливими 
агротехнічними умовами для вирощування сільськогосподарських культур. 

Геолого-геоморфологічна будова 

Відповідно до тектонічного районування територія, що розглядається, 
розташована в межах Росинсько-Тікицького мегаблоку Українського 
кристалічного щита. В геологічній будові приймають участь кристалічні породи 
докембрію, відклади палеогену, неогену і крейди, перекриті товщею 
четвертинних відкладів. 

Докембрійські відклади представлені уманськими гранітами і їх 
мігматитами, рідше – гнейсами. Вони виявлені свердловинами на глибині від 8,0 
до 140,0 м, і, місцями, в долинах водотоків виходять на денну поверхню.  

На кристалічних відкладах докембрію спорадично залягають глауконітові 
піски і пісковики крейдового віку потужністю 0,3-0,5 м, перекриті відкладами 
палеогену і неогену. Палеогенові відклади представлені вуглистими пісками і 
глинами потужністю 0,5-40,0 м (бучацька свита) пісками, піщаниками, 
мергелями потужністю 2,0-22,0 м (київська свита), глауконітовими пісками, 
піщаниками, глинами потужністю 2,0-25,0 м (харківська свита). 

Неогенові відклади представлені глинистими пісками потужністю 2,0-
46,0 м, глинами потужністю 1,0-30,0 м (сарматський ярус), піщано-глинистими 
відкладами балтської свити потужністю 1,0-27,0 м, бурими і червоно-бурими 
глинами потужністю 3,0-12,0 м. 

Палеогенові і неогенові відклади перекриті шаром четвертинних 
утворень потужністю до 16,0-20,0 м на плато та до 8.0 - в долинах водотоків.  

Четвертинні відклади представлені бурими і червоно-бурими глинами, 
моренними суглинками і пісками (льодовикові відклади), суглинками і 
лесовидними суглинками (еолово-делювіальні відклади), мулистими пісками і 
глинами (болотні відклади). 

У геоморфологічному відношенні територія смт маньківка розташована у 
межах Придніпровської височини і являє собою акумулятивно-денудаційну 
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рівнину. Рельєф території широкохвилястий, долинно-балочний. Загальні ухили 
поверхні спрямовані убік русел струмків. Відносні позначки поверхні 
коливаються від 172,3 до 233,5 м.  

Гідрологічні та гідрогеологічні умови 

Відповідно до Схеми гідрологічного районування України смт Маньківка 
знаходиться у межах Правобережної Дніпровської області достатньої водності. 
Територію населеного пункту з південного заходу на північний схід перетинає 
річка Маньківка, що являється притокою річки Гірський Тікич – правої притоки 
річки Тікич. Річка Маньківка протікає в південно-західній, центральній та 
північно-східній частинах населеного пункту. Русло річки зарегульовано 
каскадом ставків.  

Тимчасові водні потоки представлені ярами і потічками, утвореними 
стоком атмосферних опадів зливового характеру. 

Смт Маньківка розташоване в межах гідрогеологічної провінції 
Українського кристалічного щита. В межах району проектування підземні води 
мають широке розповсюдження і є основними джерелами водопостачання 
населення і підприємств.  

Водоносні горизонти експлуатаційного значення приурочені до 
тріщинуватої зони кристалічних порід, яка, в основному, поширена на глибину 
50-70 м нижче поверхні кристалічних порід. Глибина залягання тріщинних вод 
обумовлена місцеположенням в рельєфі і гіпсометрією поверхні кристалічних 
порід. В долинах водотоків водоносний горизонт залягає на глибині 5-20 м. На 
вододілах та в депресіях кристалічних порід глибина залягання тріщинних вод 
коливається від 50 до 100 м, в середньому складаючи 30-80 м. Потужність 
водоносного горизонту тріщинуватих зон становить в середньому 40-60 м.  

Води прісні, гідрокарбонатно-кальцієво-магнієві. Мінералізація їх 0,2-0,7 
г/л. Загальна жорсткість тріщинних вод змінюється в межах 2,5 -28 мг-екв. і 
становить, в середньому, 6 мг-екв. Тріщинні води можуть широко 
використовуватися для водопостачання населеного пункту і підприємств.  

Прогнозні ресурси підземних вод у межах Маньківського району 
становлять 7,6 тис. м3/добу, у тому числі розвідані – 2,5 тис. м3/добу. 

Інженерно-будівельна оцінка 

Відповідно схеми інженерно-геологічного районування України смт 
Маньківка відноситься до території середньої складності будівельних умов 
освоєння. 

Під ґрунтово-рослинним шаром залягають елювіальні та еолово-
делювіальні четвертинні відклади.  

Територія населеного пункту відноситься до зони розповсюдження 
лесових порід І типу за просіданням (до 5 см). 

Територія смт Маньківка не належить до сейсмічно активних зон, про що 
свідчить Карта загального сейсмічного районування території України (згідно 
ДБН В.1.1-12:2012 «Будівництво в сейсмічних районах України»), де 
відображені величини сейсмічності, які необхідно враховувати: 

- відповідно карти «А», що застосовується при проектуванні будівель і споруд 
класу наслідків (відповідальності) СС1 згідно з ДБН В.1.2-14, а також класу 
наслідків (відповідальності) СС2 - для будівель заввишки до 73,5 м - 5-
бальна зона; 
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- карти «В», що застосовується при проектуванні будівель і споруд класу 
наслідків (відповідальності) СС2 згідно з ДБН В.1.2-14 - для будівель 
заввишки від 73,5 м до 100 м, а так само об‘єктів, які належать до потенційно 
небезпечних, але не ідентифікуються як об‘єкти підвищеної небезпеки 
відповідно до ЗУ «Про об‘єкти підвищеної небезпеки», територія району 
відноситься 5-бальної зони; 

- відповідно карти «С», що застосовується при проектуванні будівель і споруд 
класу наслідків (відповідності) СС3 згідно з ДБН В.1.2-14 необхідно 
враховувати 6-бальну сейсмічність території. 

За умов складності інженерно-будівельного освоєння виділяються: 

- території сприятливі для забудови займають значну частину і представлені 
підвищеними вододільними частинами селища. Це добре дреновані 
території з ухилами поверхні до 5% і рівнем залягання ґрунтових вод нижче 
3-х метрів.  

- території малосприятливі для забудови представлені, в основному, 
ділянками з ухилами поверхні 8-15%. Також до даної категорії віднесені 
орієнтовно визначені території з природним підвищеним рівнем залягання 
ґрунтових вод до 3,0 м від поверхні (на ділянках, прилеглих до русла 
водотоку, у заплаві).  

- території несприятливі для забудови, що потребують складної інженерної 
підготовки, займають незначні площі і приурочені до крутосхилів (ухили 
поверхні більше 15%) та заплав, що частково заболочені. 
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ІІ. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

2.1. Прогноз демографічного розвитку селища 

Попередні зауваження 

Розробка демографічного прогнозу по смт Маньківка наштовхується на 

цілу низку невизначеностей різного походження, що значно ускладнює 

реалістичну оцінку на перспективу. 

До найбільшої невизначеності в демографічному сенсі для Маньківки є 

порівняно мала чисельність населення селища. Навіть за умови якісних 

статистичних даних досліджувана сукупність повинна бути не меншою за 

100 тисяч, тоді як населення Маньківки на порядок менше цієї відмітки 

навіть за обома статями. За таких умов демографічні показники можуть 

коливатися в значних межах, що унеможливлює верифікацію поточних 

даних, оскільки не ясно, за рахунок чого саме відбулася істотна зміна того чи 

іншого показника: через спотворення даних (унаслідок причин, про які 

зазначено нижче) чи волатильність, властиву малим числам. 

Подальше віддалення у часі від останнього перепису населення 

зумовлює ще два типи невизначеності: можлива неточність поточної оцінки 

чисельності населення та невизначеність статево-вікової структури її 

населення. Особливості статево-вікового розподілу населення, у свою чергу, 

впливають на кількість народжень і смертей, оскільки наприклад, більша 

частка жінок репродуктивного віку сприятиме порівняно більшій кількості 

народжень, а більша питома вага осіб похилого віку зумовлюватиме відносно 

більше число смертей, що, у свою чергу, впливатиме на як на загальну 

динаміку чисельності населення, так і на зрушення у його повіковому 

розподілі. 

Невизначеність унаслідок особливостей реєстрації демографічних подій 

полягає в тому, що смерть особи може бути зареєстрована як за місцем 

проживання, так і за місцем настання смерті, за місцем поховання або за 

рішенням суду. Відповідно, це можуть бути різні адміністративні одиниці. 

Таким чином, у певному регіоні можуть фіксуватися смертні випадки осіб 

такого віку, в якому в цьому регіоні не було жодної особи. Відповідно, 

поточна оцінка чисельності населення в тому регіоні, де мешкала ця особа, 

не врахує цю подію, а в регіоні реєстрації чисельність населення статистично 

буде зменшено. Аналогічно і з народженням дитини, яке може бути 

зареєстровано не там, де фактично мешкають її батьки і буде мешкати вона 

сама. Тому викривлення і невідповідності поточної оцінки окремих 

демографічних показників реальній ситуації з віддаленням від останнього 

перепису продовжують накопичуватися. 

 Прогноз народжуваності 

Через указані в п. 1 невизначеності розробка змістовного прогнозу 

народжуваності по Маньківці представляється неможливою. Тому в якості 

грубого наближення можна припустити, що показник сумарної 
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народжуваності знаходитиметься в районі 1.35–1.60 дитини на жінку в якості 

реалістичного варіанту та близько 1.50–1.90 дитини на жінку в якості 

оптимістичного варіанту. Загальні коефіцієнти народжуваності 

знаходитимуться близько 8‰ або 9–10‰ за реалістичним і оптимістичним 

варіантами відповідно, хоча щорічні коливання можуть сильно віддалятися 

від цих рівнів, що вже було пояснено малою чисельністю населення. 

Прогноз чисельності народжених наведений у Додатку. Слід розуміти, 

що наведені числа можуть сильно відхилятися від зареєстрованих у 

майбутньому. 

 

 Прогноз смертності й очікуваної тривалості життя 

Навіть поточна, згідно наявних даних, оцінка тривалості життя для 

населення Маньківки є дуже непевною через малу чисельність населення 

міста. Так, середня очікувана тривалість життя при народженні в 2016 р. в 

Маньківці була в межах 61.5–70.6 року для чоловіків та від 75.0 до 81.9 року 

– для жінок. Динаміка загальних коефіцієнтів смертності, як було показано 

(рис. 4), теж свідчить про неможливість розробки обґрунтованого прогнозу. 

В якості наближеної оцінки можна передбачити зростання тривалості життя 

чоловіків на 6-9 років в залежності від варіанту прогнозу, жінок – відповідно 

на 2-5 років. 

 

Прогноз міграцій населення 

Міграційна ситуація у смт Маньківці в 2002-2016 рр. була доволі 

нестабільною. Сальдо міграції  коливалося в межах від  -0,07 до 0,02 тис. 

осіб.   

Подальший розвиток смт Маньківки відбуватиметься під впливом 

соціально-економічних процесів регіону. Міграційну привабливість 

Маньківки може підвищити впровадження і реалізація стратегій розвитку 

переробної промисловості, а також створення і збереження робочих місць. 

За реалістичним варіантом прогнозу сальдо міграції матиме 

коливальний характер, але стабільна позитивна тенденція фіксуватиметься 

вже з 2029 року. Так, якщо середнє значення міграційного сальдо у 2016 році 

у Маньківці складало -0,014 тис. осіб, то  станом на 2035 рік складатиме 

0,005 тис. осіб. 

Згідно з оптимістичним варіантом прогнозу ситуація буде доволі 

нестабільною, проте сальдо міграцій з 2019 року набуватиме додатних 

значень та до кінця прогнозного горизонту складатиме 0,55 тис. осіб. 
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Рисунок 6. Сальдо міграцій населення смт Маньківка протягом 2002-2035 
рр. за варіантами прогнозу 
Прогноз чисельності та статево-вікового складу населення смт Маньківка до 
2036 р. 

Реалістичний варіант прогнозу передбачає скорочення кількості 
населення, на кінець прогнозованого періоду чисельність жителів Маньківки 
зменшиться близько на чверть відносно 2002 року – і складатиме 6,5 тис. осіб. В 
середньому чисельність жителів міста буде зменшуватися протягом прогнозного 
періоду на 0,06 тис. осіб щорічно. 

На початку прогнозного горизонту (01.01.2017 р.) серед мешканців 
Маньківки переважали жінки, які становили 53,4% від загальної чисельності 
населення. Протягом років прогнозу розглянута перевага зменшиться на 0,1 в.п. і 
частка жінок на початок 2036 р. складатиме 53,3%. 

На кінець прогнозного горизонту (2036 р.) 49,2% жителів Маньківки 
перебуватиме у працездатному віці, що на 4,0 відсоткових пунктів менше, ніж на 
початку прогнозного періоду. 

Посилюватиметься процес старіння населення: на кінець прогнозного 
періоду частка осіб віком 60 років і старше у місті збільшиться на 8,3 в.п. і 
становитиме 34,3%. 

Згідно з даним варіантом прогнозу, частка дітей віком до 15 років у смт 
Маньківці у 2036 році зменшиться на 3,3 в.п. у порівнянні з 2017 роком і 
складатиме 12,2%. 
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Рисунок 7. Чисельність населення міста Маньківка у 2002–2036 рр. за 
варіантами прогнозу 

Згідно з оптимістичним варіантом прогнозу на смт Маньківка очікує 
зменшення чисельності населення на 2,0%. На кінець прогнозного періоду 
чисельність населення міста становитиме 7,6 тис. осіб, тобто в середньому 
кількість населення зменшуватиметься в місті на 0,01 тис. осіб щорічно.  

Протягом років прогнозу перевага жінок у структурі населення знизиться на 
0,4 в.п. і їх частка на початок 2036 р. складатиме 53,0%. Трансформація вікового 
складу населення призведе до зменшення частки осіб працездатного віку у 
Маньківці на кінець прогнозного періоду на 5,0 в.п. (до 48,2%). Абсолютна 
чисельність осіб даної категорії також зменшиться на 0,5 тис. осіб.  

Посилюватиметься процес старіння населення. Якщо у 2017 р. частка осіб 
віком 60 років і старше складала 26,0% населення міста, то у 2036 р. вона 
збільшиться на 7,3 в.п. і становитиме вже 33,3%. У селищі на кінець прогнозного 
періоду на 1,1 в.п. зменшиться частка дітей віком до 15 років порівняно з 2017 р. 
(із 15,5% до 14,4%).  
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Додаток 1. Особливості статево-вікової структури населення смт Маньківка на перспективу 
(реалістичний варіант прогнозу) 

 2017(оцінка) 2021 2026 2031 2036 

 Ч Ж всього Ч Ж всього Ч Ж всього Ч Ж всього Ч Ж всього 

0 33 28 61 29 27 56 29 26 55 28 25 53 30 27 57 

1-2 95 102 197 63 59 122 57 53 110 52 50 102 54 50 104 

3 47 32 79 32 30 62 29 28 57 27 25 52 26 25 51 

4 51 44 95 34 28 62 30 28 58 27 25 52 26 25 51 

5 31 32 63 43 51 94 30 29 59 27 26 53 26 25 51 

6 39 38 77 52 51 103 31 29 60 28 26 54 26 25 51 

7-14 333 293 626 347 307 654 322 298 620 248 230 478 226 212 438 

15 39 24 63 38 34 72 39 38 77 43 51 94 30 29 59 

16 24 31 55 35 34 69 48 44 92 51 50 101 30 28 58 

17 28 24 52 39 34 73 42 36 78 43 27 70 28 25 53 

18 23 36 59 31 16 47 38 34 72 44 36 80 25 22 47 

19-54 1787 1865 3652 1627 1700 3327 1511 1528 3039 1465 1418 2883 1460 1397 2857 

19-59 2088 2199 4287 1909 2032 3941 1757 1832 3589 1675 1701 3376 1659 1609 3268 

60 і старше 769 1245 2014 812 1301 2113 857 1366 2223 874 1390 2264 861 1380 2241 

Працездатного 
віку 

2163 1956 4119 2014 1784 3798 1885 1642 3527 1813 1531 3344 1742 1472 3214 

Старше 
працездатного 

769 1579 2348 812 1633 2445 857 1670 2527 874 1673 2547 861 1592 2453 

В т. ч. до 70 442 961 1403 468 959 1427 487 927 1414 455 881 1336 401 765 1166 

Всього 3600 4128 7728 3464 4004 7468 3309 3841 7150 3167 3662 6829 3047 3482 6529 
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Продовження додатку 1. Особливості статево-вікової структури населення смт Маньківка на перспективу 
(оптимістичний варіант прогнозу) 

 
 2017(оцінка) 2021 2026 2031 2036 

 Ч Ж всього Ч Ж всього Ч Ж всього Ч Ж всього Ч Ж всього 

0 33 28 61 35 34 69 34 33 67 35 33 68 38 37 75 

1-2 95 102 197 70 67 137 71 68 139 71 67 138 76 72 148 

3 47 32 79 35 33 68 35 34 69 36 34 70 37 36 73 

4 51 44 95 34 28 62 36 34 70 36 34 70 36 35 71 

5 31 32 63 43 51 94 36 35 71 36 34 70 37 36 73 

6 39 38 77 52 51 103 36 34 70 36 34 70 37 35 72 

7-14 333 293 626 349 308 657 333 308 641 290 274 564 298 284 582 

15 39 24 63 38 34 72 40 39 79 44 52 96 37 36 73 

16 24 31 55 35 34 69 49 45 94 53 51 104 37 35 72 

17 28 24 52 39 34 73 43 37 80 45 29 74 34 31 65 

18 23 36 59 31 17 48 39 35 74 46 38 84 31 28 59 

19-54 1787 1865 3652 1642 1713 3355 1565 1579 3144 1578 1532 3110 1649 1593 3242 

19-59 2088 2199 4287 1926 2047 3973 1819 1887 3706 1801 1823 3624 1869 1818 3687 

60 і старше 769 1245 2014 825 1315 2140 902 1419 2321 959 1493 2452 986 1538 2524 

Працездатного 
віку 

2163 1956 4119 2031 1798 3829 1950 1696 3646 1945 1650 3595 1971 1687 3658 

Старше 
працездатного 

769 1579 2348 825 1649 2474 902 1727 2629 959 1784 2743 986 1763 2749 

В т. ч. до 70 442 961 1403 473 963 1436 505 941 1446 486 909 1395 443 808 1251 

Всього 3600 4128 7728 3512 4053 7565 3473 4008 7481 3488 3996 7484 3553 4021 7574 
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Додаток 2. Природний та механічний рух населення смт Маньківка (реалістичний варіант прогнозу) 
 

 

чисельність 
населення (на 

початок періоду, тис. 
осіб) 

загальний приріст 
(осіб) 

механічний приріст 
(осіб) 

природний приріст (осіб) 
кількість народжених 

(осіб) 
кількість померлих 

(осіб) 

2017-20 7,7 -260 -21 -239 243 482 

2021-25 7,5 -319 -14 -305 278 583 

2026-30 7,1 -321 1 -322 257 579 

2031-35 6,8 -301 18 -319 258 577 

2036 6,5 

      

Продовження додатку 2. Природний та механічний рух населення смт Маньківка 
(оптимістичний варіант прогнозу) 

 

 

чисельність 
населення (на 

початок періоду, тис. 
осіб) 

загальний приріст 
(осіб) 

механічний приріст 
(осіб) 

природний приріст (осіб) 
кількість народжених 

(осіб) 
кількість померлих 

(осіб) 

2017-20 7,7 -163 15 -178 274 452 

2021-25 7,6 -84 86 -170 343 513 

2026-30 7,5 3 164 -161 341 502 

2031-35 7,5 90 243 -153 361 514 

2036 7,6 
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2.2. Житлове будівництво 

Масштаби нової житлової забудови селища знаходяться в залежності від 
перспективної чисельності населення,  черговиків. 

Прогнозна чисельність населення на розрахунковий етап генерального 
плану становитиме 7,57 тис. осіб, що на 0,13 тис. менше за існуючу кількість 
населення. 

Новим будівництвом покривається потреба у житлі тих хто стоїть на 
квартирному обліку при міськвиконкомі (97 сімей та одинаків). Окрім того 
передбачається розселення населення із існуючої забудови (збільшення 
показника житлової забезпеченості). 

Також в проекті передбачено будівництво соціального житла. Соціальна 
орієнтація бюджету України потребує розроблення пропозицій щодо мобілізації 
фінансових, матеріальних і енергетичних ресурсів з метою забезпечення 
соціальним житлом відповідної категорії громадян. 

Житловий фонд соціального призначення формується органами місцевого 
самоврядування шляхом: 

 будівництва нового житла; 

 реконструкції існуючих житлових будинків, а також переобладнанням 
нежилих будинків у жилі та ін. 

Генеральним планом в загальному обсязі нового багатоквартирного 
житлового фонду передбачається будівництво саме для таких соціально 
незахищених верств населення. 

Багатоквартирна забудова 

У багатоквартирній забудові передбачається розселити родини, які 
перебувають в черзі на отримання житла, нове населення. Передбачається, що 
новий житловий фонд буде відповідати підвищеним стандартам – середній розмір 
нової квартири приймається у 70 м2 загальної площі, нова житлова забезпеченість 
– 30 м2на особу.  

Під багатоквартирну забудову передбачається 0,9 га територій селища. 
При цьому, пропонується нову багатоквартирну забудову здійснити з урахуванням 
існуючої навколишньої забудови, формування архітектурних ансамблів.  

Площадки розміщення нової багатоквартирної забудови 

Перелік площадок 
(нумерація відповідно 

до графічних 
матеріалів) 

Територія 
Житловий 

фонд  
Населення  

га тис. м2 з. пл. осіб 

1 
Територія бувшого 
готелю 0,1 0,6 20 

2 
Територія 
майолікового заводу 0,8 5,2 180 

 Всього 0,9 5,8 200 

 
Садибна забудова 

Привабливість проживання в садибній забудові є визначним чинником 
щодо здійснення даного типу будівництва. Обсяги нового садибного будівництва 
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визначені  тих хто бажає отримати земельну ділянку та з урахуванням 
розселення.. 

Всього необхідно під розміщення садибної забудови близько 94га. 

Нове садибне будівництво запропоновано вести на вільних територіях.  

Усього під садибне будівництво запропонована одна площадка та 
вибіркове будівництво.  Середній розмір ділянки прийнятий у 0,15 га, будинку – 80 
-90м2. 

Площадки розміщення нової садибної забудови 

Перелік площадок 
(нумерація 

відповідно до 
графічних 

матеріалів) 

Територія 
Кількість 
ділянок 

Житловий 
фонд  

Населення  

га одиниць 
тис. м2 з. 

пл. 
осіб 

1  Північна частина  47,8  300 24,2 610 

  
Вибіркове 
будівництво 45  290 23,4 580 

  Всього 92,8 595 47,6 1190 

Крім того, проектом запропонована ділянка 9,5 га під садибне будівництво 
на позарозрахунковий строк (північна частина селища), це становитиме біля 60 
ділянок додатково. 

Таким чином на розрахунковий етап передбачається, що садибний 
житловий фонд селища складе 237,6 тис. м2 загальної площі, а середня житлова 
забезпеченість у садибній забудові становитиме 38,9 м2/людину. Житлова 
забезпеченість в цілому по населеному пункту складе 37,3 м2/людину.  

Житловий фонд селища на перспективу складе біля 283,4 тис. м2 загальної 
площі. Співвідношення багатоквартирного і садибного фонду буде відповідати 
сучасному, де садибний житловий фонд буде переважати багатоквартирний. 

 

 

 



 
4
3

 

 

Динаміка житлового фонду смт. Маньківка 

Типи забудови 

Існуючий стан Нове житлове 
будівництво 

Розрахунковий строк (на 1.01.2036 р.) 

Загальна 
площа 

Кількість 
населення  

Житлова 
забезпеченіст

ь 

Загальна 
площа 

Кількість 
населення 

Житлова 
забезпеченість 

Тис.  м2 Тис. осіб м2/люд. Тис. м2 м2 Тис. осіб м2/люд. 

Багатоквартирн
а  

40,0 2,6 15,4 5,8 45,8 1,5 30,5 

Садибна 190,0 5,1 37,2 47,6 237,6 6,1 38,9 

Всього 230,0 7,7 29,9 53,4 283,4 7,6 37,3 
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2.3. Архітектурно-планувальна організація території. 
Функціональне зонування території населеного пункту 

Поточні зміни в структурі адміністративно-територіального устрою країни 
створюють передумови територіального розвитку центрів місцевих систем 
розселення. Передбачений генпланом розвиток планувальної структури смт 
Маньківки змінює баланс території в бік резервування її для нового житлового 
будівництва. 

Станом на 1969 р. в Маньківці проживало 7,09 тис. населення. Згідно з 
прийнятим генеральним планом селища 1970 р. населення на кінець 
розрахункового строку мало становити 12000 тис. осіб. Зараз воно становить 7 728 
осіб. Прогнозна чисельність населення, надана Інститутом демографії та 
соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України на строк реалізації 
генерального плану становитиме 7,6 тис. осіб, що на 128 чол. меньше за існуючу 
кількість населення. Зараз площа населеного пункту складає 1344,0 га. Аналіз 
використання території в існуючих межах смт Маньківки з урахуванням 
планувальних обмежень і потреби розвитку основних функціональних зон 
спонукають до висновку про необхідність зміни межі селища. Проектом 
пропонується збільшити територію на 233,5 га. Пропонується приєднати 22 га на 
південному заході від населеного пункту, 18 га на заході, 121 га на півночі, 56 га на 
північному сході та 16 га на сході.  Збільшення площі селища передбачено за 
рахунок включення в проектні межі територій господарських дворів 
сільськогосподарських підприємств, земель сільськогосподарського призначення 
та озеленених територій вздовж водотоків та ставків. Вище описані території 
знаходяться в межах Маньківської селищної ради. Таким чином проектна площа 
населеного пункту складе 1577,5 га.  

Генеральним планом пропонується організація наступних функціональних 
зон: 

– житлово-громадської зони; 

– зони загальноселищного центру; 

– промислово-комунальної зони; 

– рекреаційного призначення. 

Під час вивчення існуючої містобудівної ситуації став очевидним дефіцит 
території для задоволення нормативних потреб селища та вимог законодавства. 
Тому, із міркувань планувальної доцільності, всі ділянки під житлову забудову 
проектувалися та були обраховані по потребам в інфраструктурі на розрахунковий 
строк та на весь строк реалізації генерального плану. 

Керуючись ст.12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» та враховуючи ініціативу Державного агентства земельних 
ресурсів України впровадження програми соціальної допомоги родинам 
військовослужбовців збройних сил України, державної прикордонної служби 
України, служби безпеки України, які нині захищають суверенітет та територіальну 
цілісність держави, вимогою до проекту була передбачити земельні ділянки для 
будівництва для цієї категорії населення, що були закріплені у «Завданні на 
розроблення генерального плану смт Маньківка». Окрім того, виявлено, що 
житлова забезпеченість жителів, що проживають в багатоквартирному житловому 
фонді значно нижча за норму передбачену чинним законодавством. 
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В черзі на отримання земельних ділянок для індивідуального житлового 
будівництва перебуває 97 громадян. Для розселення громадян, перебуваючих у 
черзі та забезпечення поліпшення житлових умов шляхом збільшення показника 
житлової забезпеченості, генеральним планом передбачено ділянку проектної 
житлової садибної забудови «І» в північній частині населеного пункту площею 47,8 
га (300 ділянок по 0,15 га). Ділянка «І» обмежена вулицями Райдужною, 50-р 
Перемоги, Проектною – 2 та Проектною – 9. Дане житлове індивідуальне 
будівництво запроектоване на землях сільськогосподарського призначення, що 
включаються в проектні межі населеного пункту. 

Проектом також пропонується розміщення нового садибного будівництва 
на вільних від забудови ділянках в межах існуючих сельбищних територій 
(вибіркове будівництво) загальною площею 45 га (290 ділянок по 0,15 га). 

Генеральним планом передбачено також розселення нової кількості 
населення, а це 200 осіб, у новій багатоквартирній забудові. Проектну 
багатоквартирну забудову передбачено за рахунок реконструкції колишнього 
комунального готелю по вул. Леонтовича (20 чол.), та нового будівництва на 
ділянці недіючого майолікового заводу площею 0,8 га (180 чол.). Такі рішення 
зумовлені наявністю вже існуючих кварталів багатоквартирного житла та 
інфраструктури, що її обслуговує. 

Окрім того, генеральним планом передбачено розміщення нового 
садибного будівництва на позарозрахунковий строк за рахунок земель 
Маньківської селищної ради, що включаються в межі населеного пункту. Площа 
зарезервованих територій для житлового будівництва на позарозрахунковий строк 
становить 9,5 га (63 ділянки по 0,15 га). Будівництво пропонується в північній 
частині селища на території ділянки «І». 

Забудова на землях сільськогосподарського призначення стане можливою 
тільки після виконання всіх необхідних вимог Земельного Кодексу України та статті 
№ 24 пункту 3 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».  

Зона загальноселищного центру – поліфункціональна структура, яка 
об`єднує комплекс громадських об`єктів загальноселищного значення і 
загальнорайонного рівня з ділянками зелених насаджень загального користування 
– рекреаційних об`єктів з високим рівнем благоустрою і визначеною 
спеціалізацією. Такий комплекс в Маньківці загалом склався (хоча й потребує 
значного якісного вдосконалення) по вулицям Соборній, Шевченка, Леонтовича, 
Павлова, Олімпійскій. Розвиток загальноселищного центру передбачається 
шляхом реконструкції ділянок на сьогодні недіючих підприємств, та вільних  від 
забудови земельних ділянок, зарезервованих для організації громадських центрів 
місцевого значення з розміщенням об‘єктів з функцією загальноселищного 
значення. Також передбачено резервування ділянок в межах існуючих та 
проектних кварталів сельбищних територій для розміщення закладів 
повсякденного обслугування. 

Територія недіючого молокозаводу в районі перетину вул. Шевченка та 
вул. Леонтовича генеральним планом розглядається як резерв для розширення 
існуючого селищного ринку з метою вдосконалення ринкової інфраструктури, та 
будівництва торгівельно-побутового комплексу. Зважаючи на те, що дана ділянка 
розташована в безпосередній близькості до територій з об‘єктами, що формують 
загальноселищний центр, освоєння її варто проводити в контексті як покращення 
селищної системи громадського обслуговування, так і вдосконалення об‘ємно-
просторової композиції центральної частини населеного пункту. 
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Проектом передбачено перепрофілювання недіючого Маньківського 
механічного заводу в поліфункціональний громадський центр. Адміністративні та 
виробничі приміщення в подальшому пропонується використовувати в якості 
коворкінг-офісу. Наявність в селищі будівель з офісними та виробничими 
приміщеннями створюватиме сприятливі умови для розвитку дрібного 
підприємництва та стимулюватиме командну роботу в напрямку пошуку нових 
видів підприємницької діяльності в межах території об‘єднаної територіальної 
громади, що створюється . З метою винесення стихійного гаражного будівництва з 
прилеглих кварталів багатоквартирної забудови, в структурі даного центру 
передбачено організацією місць постійного зберігання легкових автомобілів. 

На ділянці нового громадського будівництва в центральній частині смт 
Маньківка (0,4 га) по  вул. Соборна запроектовано торгівельний комплекс. 

Доповнення загальноселищного центру необхідними за розрахунком 
закладами громадського обслуговування передбачається шляхом будівництва 
спортивного комплексу з басейном загального користування в районі селищного 
стадіону в районі Соборного та Сонячного провулків. Дані об‘єкти в поєднанні з 
зеленими насадженнями та відповідним благоустроєм утворюють зону 
спортивного парку. 

Для підсилення освітньої функції смт Маньківка, в північній частині 
населеного пункту передбачено створення спеціалізованого центру. На ділянці 
нового громадського будівництва в районі перетину вул. Проектна - 3 та вул. 
Проектна - 12 пропонується будівництво вищого навчального закладу ІІІ ступеню 
акредитації – коледжу туризму та готельного господарства. В межах території 
центру також передбачено будівництво дитячого дошкільного закладу, а також 
формування осередку релігійної організації із зведенням комплексу будівель із 
культовою спорудою. 

Для створення в селищі конкурентного середовища в наданні послуг із 
забезпечення дозвілля місцевого населення та населення Маньківського району, в 
межах ділянки нового громадського будівництва (1,5 га) в районі перетину вул. 
Вишнева та вул. 50-р. Перемоги запроектовано готельно-ресторанний комплекс. 
Також в межах даної ділянки, на території прилеглій до вул. Вишнева передбачено 
будівництво торгівельного комплексу, що разом із готельно-ресторанним 
комплексом утворюють громадський центр місцевого значення. 

Окрім того, з метою наближення до населення мережі закладів 
повсякденного обслуговування генеральним планом передбачено ділянки нової 
громадської забудови в межах кварталів існуючих та проектних сельбищних 
територій. 

 
Розширення існуючої промислово-комунальної зони в районі перетину вул. 

Соборна та вул. Довга в північній частині межі смт Маньківка відбулося за рахунок 
резервування території орієнтовною площею 13,5 га. На ділянках нового 
виробничо-комунального будівництва в межах вище зазначених територій можуть 
бути розміщені підприємства 4-5 класів шкідливості. Окрім того в межі даної 
території передбачено пернесення існуючих об‘єктів ветеринарної медицини. Дане 
промутворення має зручне підключення як до міської комунікаційної структури, так 
і до зовнішньої мережі автодоріг. 

Генеральним планом передбачено нове виробничо-комунальне 
будівництво на вільній від забудови території в межах промислового вузла в 
південно-східній частині населеного пункту. Для розміщення проектних виробничих 
та комунальних об‘єктів в районі перетину вул. Олімпійська та вул. Широкий Берег 
зарезервовано ділянку площею 0,7 га. 
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Проектом пропонується відновлення господарської діяльності на ділянках 
сьогодні недіючих сільськогосподарських підприємств. До таких належать колишні 
колгоспні території в західній, північно-західній та північно-східній частинах 
селища. Окрім того в перспективі планується підсилити роль смт Маньківка у 
виробництві та переробці сільськогосподарської сировини. Задля цього в північно-
східній частині населеного пункту, на території по вул. Райдужна зарезервовано 
ділянки загальною площею близько  8,7 га. Ділянки для розміщення нових 
виробничих об‘єктів сільськогосподарського спрямування знаходяться на 
територіях прилеглих до ділянок існуючих зерноскладу та господарського двору. 
Під аналогічне функціональне використання зарезервовано територію площею 5,2 
га в районі існуючого господарського двору по вул. Степова на заході селища. 
Дана ділянка разом із ділянкою сіськогосподарського підприємства включається в 
проектні межі населеного пункту. 

Остання ділянка характеризується наявністю рекреаційного ресурсу. В 
безпосередній близькості, за межами населеного пункту знаходиться водойма 
площею 2,2 га. З метою стимулювання розвитку аграрного та зеленого туризму 
генеральним планом пропонується розміщення в межах даної території як 
виробничої забудови, так і створення відповідної інфраструктури для розселення 
туристів та відпочиваючих. 

Проектом передбачено розвиток існуючої рекреаційної зони (площею 2,5 
га) через формування на 23 га ландшафтно-рекреаційних територій загального 
користування із благоустроєм в північній, центральній та південно-західній 
частинах населеного пункту. Так, як розвиток смт Маньківка визначений в 
північному напрямку, там зосереджується основна маса нового житлово-
громадського будівництва. З метою охоплення даних територій зеленими 
насадженнями загального користування запроектовано селищний парк площею 
16,5 га. З них 2,3 га – територія об‘єкту природно-заповідного фонду. Ділянка 
парку обмежується вулицями Вишневою, Проектною – 5, Проектною – 8 та 
проектною - 12. В східній частині проектного парку намічено створення комплексу 
площинних спортивних споруд для забезпечення потреб населення та 
функціонування перспективного освітнього закладу – складової нового 
громадського центру. 

Також пропонується створення скверу (0,5 га) на прилеглій до ставка 
«Сіркове» ділянці по вул. Малиновського та лугопарку (3 га) на ділянці між 
вулицею Довгою та Молодіжним провулком. 

Таким чином, існуючі та проектні об‘єкти зеленого будівництва в поєднанні 
з озелененням громадських центрів, водними об‘єктами та зеленими 
насадженнями інших категорій утворюють неперервний зелений каркас 
населеного пункту. Нове зелене будівництво планується проводити шляхом 
озеленення та благоустрою малопридатних та непридатних територій для 
житлово-громадського та промислово-комунального будівництва. 

 

Склад Зони рекреаційного призначення наведено в розділі «Зелені 
насадження». 
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2.4. Перспективи розвитку господарського комплексу 

На розрахунковий строк проектом передбачається збільшення чисельності 
працюючих до 2,55 тис. осіб. Це становитиме майже 70 % від усього 
працездатного населення міста.   

Основними галузями селища залишаться – охорона здоров‘я  (15,7% від 
загальної чисельності зайнятих), державне управління (15,7%), освіта (11,8%). 
Крім того розвитку набудуть – переробна промисловість (7,8%), сільське 
господарство (3,9%), оптова та роздрібна торгівля (7,8%), мистецтво, спорт, 
розваги та відпочинок (3,9%), діяльність домашніх господарств (5,9%). 

Щодо рівня розвитку установ ринкової інфраструктури, зважаючи на досвід 
розвинутих країн світу, необхідне утворення установ обслуговування ринку, а 
саме: 

 Банки (- інвестиційні, інноваційні, іпотечні, кореспондентські. 
 Заклади фінансові, небанківські кредитно-фінансові інститути. 
 Фірми: рекламні, аудиторські, брокерські, венчурні, державні, 

дистриб‘юторські, дочірні, інвестиційно-фінансові, імпортні, консалтингові, 
лізингові, оптові, страхові, торгові, транспортні, холдингові. 

 Центри інформаційного обслуговування. 
На розрахунковий етап і надалі передбачається формування основних її 

елементів. 
Розвиватиметься система фінансової підтримки підприємництва, зокрема 

регіональні фонди підтримки підприємництва, за допомогою яких залучаються 
кошти місцевого бюджету, асоціацій, громадських організацій і підприємств на 
фінансування пріоритетних місцевих проектів. У цьому контексті важливим є 
прийняття у місті комплексної програми розвитку малого підприємництва. 

Прогноз перспективного розвитку господарського комплексу селища 
виходить з аналізу ретроспективного та сучасного стану, тенденцій розвитку, 
перспективних можливостей і запропонованих архітектурно-планувальних рішень. 

Узагальнюючи зазначені вище положення, основними пріоритетними 
напрямками подальшого економічного розвитку будуть: обробна промисловість; 
будівництво, торгівля. Очікується ріст числа малих підприємств та чисельності 
зайнятих в них. 

 
Чисельність зайнятих у господарському комплексі смт Маньківка 

на розрахунковий строк 

Код 
КВЕД 

Назви класифікаційних угруповань 
Чисельність робітників 

2038 % 

А 
Сільське господарство, лісове та рибне 
господарство 

100 3,9 

С Переробна промисловість 200 7,8 

D 
Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 

100 3,9 

Е 
Водопостачання, каналізація, поводження з 
відходами 

50 2,0 

F Будівництво 50 2,0 

G 
Оптова та роздрібна торгівля, послуги з ремонту 
автотранспортних засобів і мотоциклів 

200 7,8 

Н 
Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур‘єрська діяльність 

100 3,9 
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Код 
КВЕД 

Назви класифікаційних угруповань Чисельність робітників 

І Тимчасове розміщування і організація харчування 50 2,0 

J Інформація та телекомунікації 20 0,8 

К Фінансова і страхова діяльність 20 0,8 

L Операції з нерухомим майном 50 2,0 

М Професійна, наукова та технічна діяльність 100 3,9 

N 
Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

50 2,0 

О 
Державне управління і оборона, обов‘язкове 
соціальне страхування 

400 15,7 

P Освіта 300 11,8 

Q 
Охорона здоров‘я та надання соціальної 
допомоги 

400 15,7 

R Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 100 3,9 

S Надання інших видів послуг 100 3,9 

T Діяльність домашніх господарств 150 5,9 

U 
Діяльність екстериторіальних організацій і 
органів. 

10 0,4 

 Разом 2550 100 

Враховуючи вище викладені позиції щодо прогнозного розвитку 
господарського комплексу селища, використання трудових ресурсів буде мати 
приблизно наступний вигляд: 

Прогнозний розподіл трудових ресурсів 

Показники Розрахунковий строк 

тис. осіб. % 

Чисельність наявного населення 7,57 100 

 Трудові ресурси  3,65 48,2 

Зайнятість трудових ресурсів   

1. Зайняті в усіх сферах економічної діяльності, в 
т.ч. 

2,55 33,7 

2. Незайняті в усіх сферах економічної діяльності, 
які стоять на обліку в службі зайнятості (безробітні) 

0,1 1,3 

3. Незайняті в усіх сферах економічної діяльності  
0,7 9,2 
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2.5. Система громадського обслуговування 

Розрахунок необхідної місткості установ та підприємств обслуговування 
виконаний на період розрахункового етапу до 2038 року для селища Маньківка та 
зони його впливу відповідно до ДБН Б.2.2-12.2019. 

Чисельність населення смт. Маньківка на розрахунковий період прийнята у 
7,57 тис. осіб. У зоні впливу селища знаходиться Маньківський  район (що включає 
в себе також територію проектної Маньківської селищної об‘єднаної 
територіальної громади). На розрахунковий період населення району становитиме 
19,0  тис. осіб без урахування населення селища. 

Далі, в таблицях, наводиться розрахунок необхідної місткості установ та 
підприємств обслуговування. Слід зазначити, що вони визначають певну етапність 
будівництва підприємств та установ соціально-гарантованого рівня 
обслуговування. 

  



 
 

 

Розрахунок необхідної місткості установ та підприємств обслуговування на розрахунковий етап  
(населення селища – 7,57 тис. осіб, району – 19,0 тис. осіб) 

Установи і підприємства 
обслуговування 

Одиниця 
виміру 

Норма на 1 тис. осіб Потреба Загальна 
потреба 

 

Наявність 
придатних 

установ 

Необхідне 
нове 

будівництво 

міста зона 
впливу 
(район) 

міста зона впливу 
(район) 

Дитячі дошкільні заклади місць 60% дітей 1-
2 роки, 

100% діти 3-
6(7) років 

 380  380 288 92 

Загальноосвітні школи І – ІІІ 
ступенів 

місць 100% дітей 
6-15 років, 

80-90% діти 
16-18 років 

 815  815 2359 - 

Міжшкільні навчально 
виробничі комбінати 

місць 8 % від 
загальної 
кількості 
школярів 

80 на 
1000 

школярів 

65 135 200 250 - 

Будинок школярів місць  2  38 38 280 - 

Школа мистецтв місць  0,3  6 6 - 6 

Спеціалізовані заклади 
позашкільної освіти 

місць 15,3% від 
загальної 
кількості 
школярів 

 125  125 - 125 

Будинки інтернати для 
людей похилого віку 

місць  6-8  114 114 - 114 

Будинки-інтернати для 
дорослих і дітей з 
інвалідністю 

місць  3,0  57 57 - 57 

Психоневрологічні інтернати місць  3,0  57 57 - 57 

Станції екстреної мед. 
допомоги 

автомобіль 0,1 0,1 0,7 1,9 2 2 - 

Центр зайнятості населення 
базового рівня 

відвідувач 0,13-0,15  1  1 - 1 



 
 

 

Установи і підприємства 
обслуговування 

Одиниця 
виміру 

Норма на 1 тис. осіб Потреба Загальна 
потреба 

 

Наявність 
придатних 

установ 

Необхідне 
нове 

будівництво 

Приміщення для 
фізкультурно-оздоровчих 
занять у житловому квар 
талі 

м
2 

70  532  532 - 532 

Спортивні зали загального 
користування, включаючи 
приміщення 
реабілітаційного 
призначення 

м
2
 підлоги 80 6-10 608 115 723 288 435 

Басейни криті й відкриті  м
2
 дзеркала 

води 
40 3-5 304 60 364 320 44 

Приміщення 
реабілітаційного 
призначення 

м
2
 підлоги 15  114  114 - 114 

Стадіон га  0,1  2 2 6,82 - 

Універсальна зала  місць 15  114  114 - 114 

Виставкова зала м
2
 10  76  76 - 76 

Клубні установи та центри 
дозвілля, будинок культури 

місць 
відвідування 

155 20-30 1178 380 1558 1226 332 

Музей м
2
  2,0  38 38 - 38 

Бібліотеки тис. од./чит. 
місць 

4,5/4 0,5-0,1 34,2/30 2/- 36,2/30 78/110 - 

Магазини, усього м
2
 торгової 
площі 

237 5 1801 95 1896 1200 696 

Ринкові комплекси м
2
 торгової 
площі 

20  152  152 9000 - 

Підприємства харчування місць 37 1,5 281 28 309 410 - 



 
 

 

Установи і підприємства 
обслуговування 

Одиниця 
виміру 

Норма на 1 тис. осіб Потреба Загальна 
потреба 

 

Наявність 
придатних 

установ 

Необхідне 
нове 

будівництво 

Майстерні побутового 
обслуговування 

робочих 
місць 

6,5 1-3 49 40 89 21 68 

Виробничі підприємства 
централізованого виконання 
замовлень 

робочих 
місць 

4  30  30 - 30 

Відділення і філії 
банківських установ 

оп. місце 1 оп. місце 
на 1-2 тис. 

осіб 

 10  10 - 10 

Відділення зв‘язку  об‘єкт  0,16  1  1 1 - 

Опорний пункт охорони 
порядку 

м
2
 30  228  228 - 228 

Юридичні консультації роб. місце 1 на 10 тис.  1  1 - 1 

Нотаріальна контора роб. місце 1 на 30 тис.  1  1 - 1 

Готелі місць 4,8  36  36 10 26 

Громадські вбиральні прилад 1  8  8 - 8 

Бюро похоронного 
обслуговування 

об‘єкт  1 на 50 тис.  1  1 - 1 

Кладовище традиційного 
поховання 

га 0,24-0,35  1,8  1,8 1,82 - 
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Для задоволення потреб мешканців селища у закладах і підприємствах 
обслуговування на розрахунковий етап генеральним планом пропонується 
наступне. 

Таблиця 6 

Установи і підприємства 
обслуговування 

Одиниця 
виміру 

Необхідн
е нове 

будівницт
во 

Місця розміщення 

Дитячі дошкільні заклади місць 92 

Будівництво нового закладу на 
півночі селища розраховане на 
120 місць 

Школа мистецтв 

Спеціалізовані заклади 
позашкільної освіти місць 131 

Розширення існуючих закладів, 
нові громадські центри селища 

Будинки - інтернати для 
людей похилого віку місць 114 

За межами селища в екологічно-
сприятливих районах 

Будинки-інтернати для 
дорослих і дітей з 
інвалідністю місць 57 

За межами селища в екологічно-
сприятливих районах 

Центри зайнятості населення 
відвіду- 

вач 1 Громадський центр селища 

Приміщення для 
фізкультурно-оздоровчих 
занять м2 площі 532 

Будівництво нового спортивного 
комплексу в центральній частині 
селища 

Спортивні зали загального 
користування, включаючи 
приміщення реабілітаційного 
призначення 

м2 
підлоги 

435 

Приміщення реабілітаційного 
призначення 

м2 
загально
ї площі 114 В нових громадських центрах 

Універсальна зала місць 114 

Реконструкція існуючої будівлі в 
центрі селища. 

Клубні установи та центри 
дозвілля, будинок культури місць 332 

Магазини 

м2 
торгової 
площі 696 

Громадські центри та житлові 
квартали селища 

Готелі місць 26 
В нових громадських центрах 
селища. 

Виробничі підприємства 
централізованого виконання 
замовлень 

робочих 
місць 

30 

В новому торгово-побутовому 
комплексі селища в центральній 
частині населеного пункту. 

Майстерні побутового 
обслуговування 

робочих 
місць 68 В нових громадських центрах 

Отже, новим генеральним планом запропоновані наступні основні заклади 
громадського обслуговування: 
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 Будівництво закладу професійної та фахової вищої освіти на 400 студентів. 
Розташовується на півночі селища. 

 Новий дошкільний навчальний заклад на 120 місць на півночі населеного 
пункту. 

 Торговельно-побутовий комплекс по вул. Леонтовича. 

 Бізнес центр (коворкінг – офіс) по вул. Леонтовича. 

 Спортивний комплекс пров. Сонячний в районі селищного стадіону. 

 Готельно-ресторанний комплекс по вул. Вишнева. 

 Будівництво нового пожежного депо на півночі селища.  
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2.6. Протипожежні заходи 

На даний час в смт Маньківка функціонує 1 пожежне депо, що обслуговує 
місто та Маньківський район. 21-а державна пожежно-рятувальна частина, котра 
відноситься до пожежних депо ІІ типу, розташована за адресою смт Маньківка, 
вул. Леонтовича, 20а. Знаходиться в межах території загальноміського центру. 

Сумарна кількість автоцистерн ДПРЧ становить 2 автоцистерни, що 
відповідає нормативним вимогам п. 15.1 ДБН Б.2.2-12:2019 для населених пунктів 
з розрахунковою кількістю населення до 20 тисяч осіб (7,6) та має становити 1 на 4 
тис. осіб пожежних машин – автоцистерн або автонасосів. 

Територія селища лише частково потрапляє в радіус обслуговування 
існуючого ДПРЧ що складає за нормативами 3 км по дорогах загального 
користування згідно п. 15.1.3 ДБН Б.2.2-12:2019. 

Тому проектом пропонується розмістити ще одне пожежне депо по вулиці 
Проектній-3 в північній частині селища, де розміститься пожежно-рятувальний 
підрозділ ІІІ типу на 1 (одну) пожежну машину – автоцистерну згідно табл. 15.1 
ДБН Б.2.2-12:2019. Розмір земельної ділянки пожежного депо має дорівнювати 
0,55 га згідно таблицы 9.1 ДСТУ 8767. 

Пріоритетність будівництва нових пожежних частин вирішується планами 
соціально-економічного розвитку населеного пункту. 

Виходячи з наявності в місті будівель заввишки більш ніж 4 поверхи, згідно 
ДБН Б.2.2-12:2019 табл. 15.12 у складі пожежного автопарку має бути ще 1 
спецавтомобіль: АД (автодрабина), АП (автопідйомник). Розміщення 100% 
резерву основних пожежних машин (машин, які подають на пожежу вогнегасні 
речовини) слід передбачати у гаражних приміщеннях будівель пожежної частини 
(згідно вимог п.2.35 ДБН В.1.2-4-2006), тому по селищу отримаємо 4 машини 
всього. 

Згідно з «Критеріями утворення державних пожежно-рятувальних 
підрозділів…» затверджених постановою КМУ від 27.11.2013 № 874 нормативи 
прибуття державних пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику не мають 
перевищувати: на території міст — 10 хв. З урахуванням метеорологічних умов, 
сезонних особливостей та стану доріг нормативи прибуття можуть бути 
перевищені, але не більше ніж на 5 хв. Якщо в зоні виїзду підрозділу (частини) 
розміщуються промислові підприємства, радіус обслуговування залежно від 
категорії виробництва становить до 2 або 4 км. 

Даним проектом також передбачені протипожежні містобудівні заходи, 
спрямовані на попередження і боротьбу з пожежами. 

Необхідне дотримання протипожежних відстаней від житлових, 
громадських та адміністративно-побутових будівель до виробничих будинків 
промислових підприємств і сільськогосподарських будівель. 

При проектуванні проїздів і пішохідних шляхів необхідно забезпечувати 
можливість проїзду пожежних машин до житлових і громадських будинків, у тому 
числі із вбудовано-прибудованими приміщеннями, і доступ пожежників з авто 
драбин і автопідйомників у будь-яку квартиру чи приміщення.  

З метою створення оптимальних умов для гасіння пожеж в населеному 
пункті в цілому, передбачається кільцювання водопровідних мереж, встановлення 
на них пожежних гідрантів на відстані не більше 150 м один від одного, створення 
необхідного протипожежного запасу води, яка повинна зберігатися на територіях 
водопровідних споруд (див. розділ «Водопостачання»). 
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У районах садибної забудови передбачається встановлення 
водопровідних колонок. На територіях громадських об‘єктів передбачаються, у 
залежності від їх місткості, резервуари для гасіння пожеж. 

На території садівничих товариств необхідно передбачити запаси води для 
пожежогасіння.  

До ставків і водойм слід передбачати проїзди для забору води пожежними 
автомобілями. Береги водойм пропонується облаштувати пірсами на відстані між 
ними не більше 500 м зі зручними транспортними під`їздами. Штучні водойми та 
пірси повинні бути обладнані зручними під‘їздами. Пірси мають забезпечити 
зручний забір води не менше ніж 2-ма пожежними машинами одночасно. 
Детальніше їх розташування проробляється на наступних стадіях проектування . 

Згідно вимог НАПБ А.01.001-2004 пожежні гідранти і водойми повинні мати 
під‘їзди з твердим покриттям, розрахованим на навантаження від пожежних 
автомобілів, розмірами не менше 12 м х 12 м для встановлення пожежних 
автомобілів і забирання води будь-якої пори року. Детальніше їх розташування 
проробляється на наступних стадіях проектування (детальний план території та ін.). 

Розрахункові протипожежні витрати води наведені в підрозділі 
«Водопостачання» розділу 2.10 «Інженерне облаштування території». 
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2.7. Кладовища 

В сучасних межах смт Маньківка розташовано 4 діючих кладовища 
традиційного поховання, загальною площею фактично 11,8 га. 

 

Кладовища традиційного поховання на території смт Маньківка 
 

Кладовища 
(назва) 

 
Адреса 

(місцезнаходження) 
Площа, га 

(за відводом) 

Статус 
(діюче чи 
закрите) 

Частка 
заповнення, 

(%) для діючих 
кладовищ 

Центральне пр. Шевченка 4,3 діюче 90% 

Калініна вул. Степова 3,2 діюче  75% 

Петровського вул. Райдужна 2,7 діюче 90% 

Кинашівка вул. Кинашівська 1,6 діюче 80% 

 

Генеральним планом рекомендується закриття існуючих кладовищ 
через брак вільних місць для поховання та внаслідок недотримання санітарних 
розривів до сельбищних територій.  

Згідно ДБН 2.2-12:2019 додаток Е.1, пункт 7, норма кладовищ 
традиційного захоронення на 1000 жителів становить 0,24-0,25га. При 
розрахунковій чисельності населення у 7,6 тис. осіб необхідна територія 
кладовищ у міській місцевості повинна становити мінімум 1,8 га. На даний час 
планується відведення ділянки площею 3,5 га під проектне кладовище на 
території Маньківської селищної ради та включення її в проектну межу 
населеного пункту. Ділянка знаходиться на сході селища в районі виїзду в 
напрямку сіл Іваньки та Буки. Дане рішення повністю задовольнить майбутні 
потреби. 

Рекомендовано разом із рішенням про припинення нових захоронень 
розглядати можливість скорочення СЗЗ до 100 м від окремих ділянок кладовищ, 
для яких завершений кладовищний період, і які можна вважати закритими, з 
оформленням відповідного висновку (п.3.12 ДСанПіН 2.2.2.028-99; п.п.5.7-5.9 
ДСП 173-96). 
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2.8. Охорона культурної спадщини 

Смт Маньківка не є віднесеним до Списку історичних населених місць 
України. Віділ культури при Маньківській РДА Черкаської області надав вихідні 
дані про наявність пам`яток культурної спадщини в смт Маньківка (лист №01-
01/80 від 27.03.2019 року). Згідно з якими на території смт Маньківка 
знаходиться 2 об‘єкта культурної спадщини, в тому числі: 10 – археології, 1 – 
архітектури, 16 – історії, 27 – монументального мистецтва на які була 
виготовлена облікова документація, але без інформації щодо розробки 
охоронних зон. Всі пам‘ятки місцевого значення. 

Підстави для розробки рекомендацій щодо охоронних зон, зон 
регулювання забудови та зон охоронюваного ландшафту:  

 Закон України ―Про охорону культурної спадщини‖ 2000 р. (статті 6,24, 32); 

 Постанова Ради Міністрів УРСР від 20 лютого 1967 р. №125 “Про стан 
і заходи по дальшому поліпшенню охорони та збереження пам’ятників 
архітектури, мистецтва, археології та історії в Українській РСР (пункт 2-6), 
стор.84; 

 Тимчасова інструкція по організації охоронних зон та зон регулювання 
забудови для пам’ятників культури Української РСР. 

Затверджена Держбудом УРСР і Міністерством культури УРСР за 
погодженням з Українським товариством охорони пам’ятників історії та 
культури 9 серпня 1968 року. З метою забезпечення охорони пам‘яток історії, 
археології, містобудування, архітектури і монументального мистецтва 
встановлюється система зон охорони - охоронні зони, зони регулювання 
забудови та зони охоронюваного ландшафту, в порядку, який визначається 
законодавством України. Охоронна зона – територія, яка безпосередньо оточує 
територію пам‘ятки. Зона регулювання забудови – територія, яка оточує 
охоронну зону пам‘ятника, встановлюється для збереження або відновлення 
характеру історичного планування, просторовий структури, закріплення 
значення пам‘ятника в забудові чи ландшафті. Зона охоронюваного ландшафту 
– встановлюється на території, яка не входить до складу охоронної зони та зони 
регулювання забудови, для збереження цінного ландшафту, який впливає на 
цілісність історичного обліку пам‘ятки в природному оточені. Розміри та 
конфігурація охоронних зон пам‘яток археології, режим їх використання 
визначаються в кожному окремому випадку, в залежності від виду пам‘ятки, 
категорії охорони (національного чи місцевого значення), сучасної та історичної 
топографії місцевості. 
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Перелік об‘єктів культурної спадщини (археології) та пам‘яток археології на території Маньківської селищної ради 
Таблиця 1 

Охор. № 
Назва, опис, з чим 

пов`язана 
Місцезнаходження Культурна приналежність Категорія охорони 

Рішення про взяття 
під охорону 

___ Поселення ІІІ тис. до н.е. На південний схід від 
смт Маньківка, урочище 
Качка. 

______ Місцевого значення Паспортизація 1990 
р. за №3109 

___ Поселення ІІІ тис. до н.е. За південною околицею 
селища, біля Малого 
ставка. 

______ Місцевого значення Паспортизація 1990 
р. за №3112 

___ Поселення епохи 
бронзи, ІІ тис. до н.е. 

На північному сході від 
смт Маньківка 

Епоха бронзи Місцевого значення ______ 

___ Поселення епохи 
бронзи, ІІ тис. до н.е. 

На півдні від смт 
Маньківка, у верхів‘ї 
струмка 

Епоха бронзи Місцевого значення ______ 

___ Поселення IX-VII ст. до 
н.е. 

На півдні від урочища 
Джерелуха 

______ Місцевого значення Паспортизація 1990 
р. за №3107 

___ Поселення II-V ст. н.е. По берегах р. 
Джерелуха 

______ Місцевого значення Паспортизація 1990 
р. за №3107 

___ Поселення II-V ст. н.е. На території селища, 
південніше базару. 

______ Місцевого значення Паспортизація 1990 
р. за №3111 

___ Могильник II-V ст. н.е. Центр, біля пам‘ятника 
Слави 

______ Місцевого значення Паспортизація 1990 
р. за №3108 

___ Система стародавніх 
підземних ходів 

Тунель біля приміщення 
кінотеатру, на ділянці 
поряд з будинком 
центральної районної 
бібліотеки на вул. 
Шевченка, біля будинку 
прокуратури (вул. 
Зоряна, на вул. 
Липинського). 

______ Місцевого значення ______ 

___ Залишки козацьких валів 
смт Маньківки XVII ст. 
н.е. 

Північна околиця смт 
Маньківка, на лінії вул. 
50 років Перемоги. 

______ Місцевого значення ______ 
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Перелік пам`яток історії на території Маньківської селищної ради 
Таблиця 2 

Охор. № Назва, опис, з чим пов`язана 
 

Місцезнаходження 
Дата події, у зв`язку з 
якою набув статусу 

пам`ятки 

Матеріал, 
техніка 

виготовлення 
Основні розміри 

Рішення про 
взяття під охорону 

___ Пам`ятне місце бою 
козацького війська на чолі із 
видатним полководцем 
Іваном Богуном з польсько-
шляхетською армією. 
Памятний знак відсутній. 

Смт Маньківка, урочище 
Стрілиця, поблизу дороги 
на с. Кишенці. 

у лютому 1655 р. 
корпусу 1-го 
Українського фронту 

_______ _______ ______ 

___ Пам`ятне місце бою, де 
козаки на чолі із кошовим 
отаманом Іваном Сірком 
розгромили двохтисячний 
загін татарських ординців. 
Встановлено інформаційну 
табличку про дану подію. 

Вул. Івана Сірка (кол. вул. 
Пролетарська) та 
навколишні ділянки в 
районі Сіркової гори. 

Бл. 2015 р. _______ _______ _______ 

___ Свячена криничка, де за 
легендою гайдамаки 
святили ножі. 

Урочище, на північ за смт. 
Маньківка 

XVIII ст. (період 
гайдамаччини). 

_______ _______ _______ 

___ Пам`ятний знак першим 
трактористам. Трактор 
«Універсал». 
Встановлено в 1967 р. 

При в‘їзді з боку станції 
Поташ. 

______ Сталь _______ _______ 

___ Пам`ятний знак борцям за 
свободу України 
(переобладнання 
постаменту колишнього 
пам‘ятника Леніну). Після 
подій 2014 р. тут 
встановлено надгробну 
меморіальну плиту 
присвячену борцям за 
свободу та незалежність 
України. 

На площі Свободи в центрі 
поселення на розі вул. 
Соборна та Шевченка 

Революційні події 2014 
р. 

Постамент з 
граніту 

_______ _______ 

___ Пам`ятник Тарасу Шевченку 
(скульптура Великого 

Центр смт. Маньківка, біля 
приміщення районної 

Тарас Шевченко бував у 
селах Маньківського 

_______ _______ _______ 
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кобзаря, який сидить на 
лавочці). Відкрито 28 жовтня 
1960 р. Автори скульптури 
М.В. Ковтун, А.П. Воропай. 
Реконструкція 1989 р.. Автор 
проекту – архітектор О.М. 
Ковтун. 

бібліотеки. району в 1845 р. 

 
 

Перелік пам`яток архітектури місцевого значення на території смт Маньківка 
Таблиця 7 

Охоронний 
номер 

Назва пам`ятки Місцезнаходження Функціональне призначення 
споруди 

Рішення про взяття під охорону 

 Приміщення 
лікарні, поч. ХХ 
ст. (можливо 
перебудова 
військової 
казарми ХІХ ст.) 

вул. Павлова, буд. 16 Приміщення лікарні  
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2.9. Зелені насадження загального користування 

Залежно від функціонального призначення та на підставі ДБН Б.2.2-
12:2019 озеленені території поділяються на території загального користування, 
обмеженого користування та спеціального призначення. Сумарна площа зелених 
насаджень загального користування в смт Маньківка становить 2,5 га, 
представлені сквером між вулицями Леонтовича та Шевченка в структурі 
територій загальноселищного центру.  

Норматив по зеленим насадженням загального користування для міських 
населених пунктів згідно таблиці 8.1 ДБН Б.2.2-12:2019 для Черкаської області, яка 
знаходиться в зоні лісостепу складає 9 м2/чол. Це означає, що на розрахунковий 
період для проектного населення, що складе 7,6 тис. осіб, потреба у зелених 
насадженнях загального користування визначена площею 6,8 га. Таким чином 
площа існуючих зелених насаджень не задовольняє нормативні потреби. 

Генеральним планом передбачене розширення території зелених 
насаджень загального користування для забезпечення потреби жителів селища в 
рекреаційних територіях на розрахунковий строк та створення умов для 
забезпечення охоронного статусу існуючих об‘єктів природно-заповідного фонду 
до 23 га. 

Всі об‘єкти зелених насаджень загального користування мають відповідати 
своїй категорії за рівнем благоустрою і озеленення згідно очікуваних рекреаційних 
навантажень. Рішеннями генерального плану розвиток системи зелених 
насаджень обмеженого користування планується головним чином у зв‘язку з 
організацією територій озеленених ділянок біля громадських будинків, навчальних 
закладів, освітніх установ та культових споруд. 

Поряд з зеленими насадженнями загального користування намічено 
необхідний обсяг зелених насаджень спеціального призначення: 

– озеленення санітарно-захисних зон промислових, комунальних та 
сільськогосподарських підприємств; 

– озеленення вздовж трас автомобільного транспорту; 

– озеленення природоохоронних зон навколо водойм. 
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2.10. Транспортна інфраструктура 

Зовнішній автомобільний та залізничний транспорт. 

 

 Для забезпечення стабільного функціонування транспортних зв‘язків, на 
перспективу передбачається проведення ремонту та відновлення твердого 
покриття автодороги Т-24-06, що з‘єднує селище Маньківка з міжнародною 
автодорогою М-05 (Київ-Одеса). 

Перевезення мешканців с. Маньківка у зовнішньому сполучені залізничним 
та автомобільним транспортом і надалі передбачено з найближчої до населеного 
пункту залізничної станції («Поташ») та автостанції «Маньківка». 

 

Вулично-дорожня мережа. 

 

На розрахунковий строк, у зв‘язку із необхідністю транспортного 
обслуговування проектної забудови, вулична мережа села буде значно 
розширена. Так, передбачається будівництво ряду проектних вулиць, як 
магістрального (обсяги будівництва 4,51 км), так і місцевого значення (обсяги 
будівництва 12,23 км). Магістральні вулиці, окрім забезпечення під‘їзду власним 
автотранспортом мешканців, будуть нести функцію магістралей, якими рухається 
внутрішньо-селищний транспорт (автобус). 

Окрім того, проектом передбачено реконструкцію існуючих вулиць, з 
доведенням елементів їх поперечного профілю до нормативних, а також заміну 
або влаштування твердого покриття. Креслення типових поперечних профілів 
існуючих та проектних вулиць на проектний етап надаються у складі проекту. 

Загальна протяжність вуличної мережі на розрахунковий строк становитиме 
103,71 км (з яких 31,07 км магістральних, та 72,64 км вулиць місцевого значення). 
Щільність вуличної мережі до кінця розрахункового етапу буде становити 6,57 
км/км2, з яких 1,97 км/км2 – магістральних вулиць, та 4,60 км/км2 вулиць місцевого 
значення. 

До кінця розрахункового етапу пропонується розширити проїзну частину на 
магістральних вулицях до нормативних 7,0 метрів (вулиця Соборна та Шевченка – 
9,0 м), передбачається проведення поточного ремонту існуючого покриття проїзної 
частини та проведення робіт з її розширення. Ширину магістральних вулиць в 
червоних лініях прийнято 25,0 та 30,0 м, за винятком деяких вулиць, де забудова, 
що склалася, обмежує цей габарит в 20,0 м. Ширина проїзної частини існуючих 
житлових вулиць буде доведена до 6,0 метрів, а їх габарит в межах червоних ліній 
закладено в 15,0 метрів. 

На всіх вулицях до кінця розрахункового етапу передбачається 
влаштування твердого покриття. 

В центральній частині селища пропонується влаштувати безбар‘єрне 
середовище для людей з особливими потребами. В місцях на регульованих 
пішохідних переходах необхідно передбачити плавні з‘їзди до проїзної частини. В  
установах, що проводять адміністративну і громадську роботу  та закладах 
охорони здоров‘я слід передбачити пандусу для людей з особливими потребами. 
Також пропонується обладнати регульовані пішохідні переходи звуковою 
сигналізацією. Дані питання уточнюються на подальших стадіях проектування. 
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Внутрішньо-селищний транспорт. 

 

На розрахунковий етап мережа ліній руху автобуса значно зросте, виходячи 
з міркувань забезпечення нормативної пішохідної доступності як існуючих, так і 
проектних ділянок житлової та громадської забудови. 

Запроектовані лінії руху автобусу пройдуть, окрім існуючих ділянок, низкою 
існуючих та проектних вулиць так, як показано на відповідній схемі. Загальна 
довжина проектних ліній складає 17,63 км. 

Протяжність на проектний етап ліній руху автобусу становитиме 26,86 км, а 
щільність мережі руху автобусу відповідно складатиме 1,70  км/км2. 

Для підвищення якості обслуговування пасажирів передбачається 
влаштування обладнаних належним чином зупинок громадського транспорту. 
Зупинки автобусів розташовані в місцях тяжіння пасажирських потоків на відстані 
400-800 метрів. 

  

Автомобільний транспорт. 

Загальний рівень автомобілізації на розрахунковий строк у смт Маньківка 
становитиме 310 автомобілів на 1000 мешканців, з них легкових – 280 авто на 
1000 мешканців; рівень моторизації прийнято у 100 мотоциклів на 1000 
мешканців. 

Таким чином, виходячи з проектного населення 7,6 тис. осіб, на 
розрахунковий строк в селі буде налічуватися 2360 автотранспортних засобів, з 
яких 2130 – легкові автомобілі, а також 760 мотоциклів (мопедів). 

Зберігання приватного автотранспорту, власники якого проживають в 
садибній забудові, буде здійснюватися на території їх земельних ділянок. 

Для зберігання приватного автотранспорту, власники якого проживають в 
багатоквартирному житловому фонді передбачено в межах територій проектної 
громадської забудови на місці колишніх виробничих об‘єктів – молокозаводу, 
механічного заводу. 

Необхідним є встановлення на вузлах вуличної мережі населеного пункту 
знаків пріоритету, які регламентують черговість проїзду автотранспортних засобів. 

Об‘єктів обслуговування автотранспорту, таких як АЗС та СТО, до 
розміщення в межах населеного пункту не передбачено, зважаючи на наявність 
таких як в самому селищі, так і в безпосередній близькості в смт Маньківка.  
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2.11. Інженерне облаштування території 

Водопостачання 

На перспективний період проектом передбачається реконструкція 
централізованої системи водопостачання з прокладанням водоводів у межах 
проектних червоних ліній вулиць (існуючих та тих, що проектуються) та 
будівництвом водонапірних башт з охопленням існуючих та проектних об‘єктів у 
проектних межах селища. Проектом прийнято другу категорію надійності 
системи водопостачання за вимогами пункту 8.4 ДБН В.2.5-74:2013 
«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди».  

Проектом прийнято другу категорію надійності системи водопостачання за 
вимогами пункту 8.4 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та 
споруди». 

Обсяги води на господарсько-питне водопостачання розраховано 
відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», а також 
ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди».  

На час розроблення проекту існуюча кількість населення садибної 
забудови у селищі складає 5100 осіб, багатоквартирної забудови – 2600 осіб. 
Сумарна кількість існуючого населення складає 7700 осіб. На розрахунковий 
період проектом передбачається 6100 осіб у садибній забудові і 1500 осіб у 
багатоквартирній забудові. Таким чином на розрахунковий період сумарна 
кількість жителів передбачається 7600 осіб. 

Середньодобовий (питомий) норматив господарсько-питного 
водоспоживання на одного мешканця садибної  забудови, що враховує витрати 
води на потреби громадських будівель прийнято 200 л/доб., багатоквартирної 
забудови - 230 л/доб. Коефіцієнт, що враховує непередбачені витрати води на 
господарсько-питні потреби прийнято 1,05. Коефіцієнт добової нерівномірності 
водоспоживання прийнято 1,2. 

На розрахунковий період будівництва селища розрахункова максимальна 
витрата води на господарсько-питні потреби житлових та громадських будівель 
прийнято 490 м3/добу.  

Потреби промислових підприємств села у воді питної якості на 
перспективний період складуть 60 м3/добу. 

Сумарна витрата води на потреби села складе 490 + 60 = 550 м3/добу. 
На розрахунковий період будівництва селища розрахункова максимальна 

витрата води на господарсько-питні потреби житлових та громадських будівель 
прийнято 2000 м3/добу.  

Потреби промислових підприємств селища у воді питної якості на 
перспективний період складуть 400 м3/добу. 

Сумарна витрата води на потреби селища складе 2000 + 400 = 2400 
м3/добу. 

Джерелом господарсько-питного водопостачання селища на 
перспективний період передбачається прийняти підземні водоносні горизонти, 
які будуть експлуатуватися водозабірними свердловинами. Існуючі артезіанські 
свердловини забезпечують подавання води у мережу витратою 920 м3/добу. 
Необхідна додаткова витрата води складає 2400 – 920 = 1480 м3/добу.  
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Потрібна кількість додаткових робочих водозабірних артезіанських 
свердловин на розрахунковий період для забезпечення розрахункових потреб 
селища при 22-х годинній роботі насосів і дебітом – 12 м3/год (відповідно 
існуючих аналогів) прийнято 6 шт. Кількість резервних свердловин для 
водозабору прийнято згідно з ДБН В.2.5-74:2013 табл. 10 і становить 1 шт. 
Загальна розрахункова кількість додаткових свердловин для селища складе 7 
шт.  

Для системи централізованого водопостачання проектом передбачається 
влаштування семи нових артезіанських свердловин на взаємних відстанях, які 
виключають взаємний перетин їх гідравлічних зон впливу. 

Для забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки та охорони від 
випадкового, або навмисного забруднення водоносного горизонту 
передбачається заходи захисту існуючих свердловин з відновленням санітарно-
захисних зон.  

Навколо проектних артезіанських свердловин пропонується передбачити 
зони санітарної охорони першого, другого та третього поясів (відповідно до 
вимог ДБН В.2.5-74:2013 розділ 15, а також Постанови Кабінету Міністрів 
України від 18.12.1998 року № 2024 «Про правовий режим зон санітарної 
охорони водних об‘єктів»). На подальших стадіях проектування у межах кожного 
з поясів має бути встановлено спеціальний режим та визначено комплекс 
заходів, спрямованих на недопущення погіршення якості води.  

Зони першого поясу радіусом 30 м. (для існуючих свердловин в умовах, що 
склалися – не менше 15 м.)  передбачається огороджувати парканом з 
металевої сітки висотою 2,0 м., а також смугою зелених насаджень (ДБН В.2.5-
74:2013 пункт 17.1.4, а також ДСТУ-Н Б В.2.6-188:2013). Проектом 
передбачаються заходи для захисту територій першого поясу від затоплення 
дощовими та повеневими водами (вертикальне планування, обвалування та 
інше). На території першого поясу забороняються усі види будівництва за 
виключенням тих, які мають безпосереднє відношення до функціонування 
об‘єктів водопроводу. 

Межі другого та третього поясів санітарної охорони пропонується 
встановлювати розрахунками на подальших стадіях проектування, виходячи з 
санітарних і гідрологічних умов. На території другого та третього поясів 
передбачається виявлення та тампонаж, або відновлення старих недіючих, 
дефектних або таких, що експлуатуються з порушеннями свердловин, шахтних 
колодязів, які створюють небезпеку забруднення водоносного горизонта, 
регулювання буріння нових артезіанських свердловин.  

Уточнений розрахунок необхідної кількості артезіанських свердловин 
пропонується виконувати (уточнювати) на подальших стадіях проектування 
(стадії ―Проект‖ і ―Робоча документація ‖). 

Вода, що має подаватися у мережі об‗єднаного господарсько-питного та 
протипожежного водопроводу за хімічним і бактеріологічним складом повинна 
відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, 
призначеної для споживання людиною». 

Схему водопостачання пропонується виконувати згідно з вимогами 
розділів 9 та 12 ДБН В.2.5-74:2013. 
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Проектом передбачається будівництво на території селища двох 
водонапірних башт для зберігання в їх резервуарах регулювального запасу 
води. Пропозиції щодо розташування водозабірних артезіанських свердловин та 
водонапірних башт дивись на кресленні «Схема інженерного обладнання 
території».  

Остаточні рішення щодо забезпечення водопостачанням селища, уточнені 
розрахунки об‘ємів господарсько-побутового водопостачання, гідравлічні 
розрахунки мереж і споруд водопроводу пропонується виконувати (уточнювати) 
на подальших стадіях проектування (стадії ―Проект‖ і ―Робоча документація‖). 

Потреби у воді для зрошування зелених насаджень, поливання та миття 
удосконалених покриттів села у перерахунку на одну людину прийнято 40 л. 
Поливання та зрошування пропонується проводити поверхневими водами 
притоки річки Попівка та ставків, що на ній розташовані, за допомогою 
стаціонарних або портативних насосних станцій, а також на допомогою 
поливальних автомобілів. 

Витрата води на поливання складе 245 м3/добу. 

Поливання територій, прилеглих до громадських будівель, комерційної 
забудови та промислових будівель, пропонується здійснювати окремими 
системами поливальних водопроводів, що живляться від стаціонарних чи 
портативних поливальних насосних станцій. 

Поливання присадибних ділянок передбачається здійснювати 
поверхневими водами притоки річки Попівка та ставків, що на ній розташовані, 
або від окремо розташованих на ділянках шахтних колодязів. 

– Трасування мереж поливального водопроводу, їх гідравлічні розрахунки, 
а також остаточний вибір місць розташування поливальних насосних станцій 
пропонується здійснювати на наступних стадіях проектування (стадії «Проект» і 
«Робоча документація»). 

 

Для забезпечення потреб пожежогасіння у воді проектом передбачається 
будівництво кільцевого пожежного водопроводу з пожежними гідрантами та 
будівництвом пожежних резервуарів і пожежної насосної станції.  

Проектом прийнято першу категорію надійності системи протипожежного 
водопостачання за вимогами пункту 8.4 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. 
Зовнішні мережі та споруди». 

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння та кількість одночасних пожеж 
прийнято згідно з таблицями 3 та 4 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. 
Зовнішні мережі та споруди». Витрата складає 15,0 л/с на одну пожежу, а 
кількість одночасних пожеж – 1 шт. 

Розрахункову витрату води на потреби внутрішнього пожежогасіння 
прийнято 2 струмини по 5 л/с. Разом витрата на внутрішнє пожежогасіння 
складає 10 л/с. Розрахункова кількість одночасних пожеж – 1 шт. 

Розрахунковий час зовнішнього пожежогасіння – 3 години (пункт 6.2.13 
ДБН В.2.5-74:2013). Розрахунковий час роботи пожежних кран-комплектів 
прийнято 150 хв (таблиця 6 ДБН В.2.5-64:2012). 



69 

 

 

 

Витрату води для систем автоматичного пожежогасіння прийнято як для 
приміщень з середньою пожежною небезпекою групи 3 (ОН3) за ДСТУ Б EN 
12845 (безстелажне, або штабельне складування). Витрата складає 5 мм/хв 
(0,0833 л/с на квадратний метр зрошуваної поверхні). Площу зрошуваної 
поверхні прийнято 216 м2 (таблиця 3 ДСТУ Б EN 12845 «Стаціонарні системи 
пожежогасіння. Автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтування та 
технічне обслуговування». Тривалість роботи установок автоматичного 
пожежогасіння прийнято 60 хв (п. 8.1.1. ДСТУ Б EN 12845). 

Об‘єм води на зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння складе 320 м3. 

Протипожежний запас води з урахуванням тригодинного зовнішнього 
гасіння пожежі і 150-ти хвилинного внутрішнього гасіння однієї пожежі 
передбачається зберігати у пожежних резервуарах, будівництво яких 
передбачається на березі ставка. У період гасіння пожежі передбачається 
включення пожежних насосів, встановлення яких передбачається у пожежній 
насосній станції, будівництво якої також передбачається на березі ставка. 

Зовнішнє пожежогасіння на території селища передбачається від 

пожежних гідрантів 125 мм. за ГОСТ 8220-85, що мають бути встановлені на 
кільцевих мережах пожежного водопроводу. Відстань між пожежними 
гідрантами має бути такою, щоб забезпечувати гасіння будь-якої будівлі, що 
обслуговується мережею, не менше ніж від двох гідрантів (пункт 12.16 ДБН 
Б.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»). Пожежні 
гідранти необхідно розташовувати уздовж вулиць на відстані не більше ніж 2,5 
м від краю проїзної частини, але не ближче ніж 5 м. від стін будівель.  При 
цьому відстань до будівель і споруд, або їх частин, що обслуговуються 
гідрантами, не повинна перевищувати 200 м. по дорогах з твердим покриттям 
(пукти 12.16 та 13.3.4 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та 
споруди»). У місцях розташування пожежних гідрантів на опорах ЛЕП напругою 
0,4 кВ проектом пропонується встановлення світлових покажчиків ―ПГ‖, згідно з 
ГОСТ 12.4.009-83. Внутрішнє пожежогасіння передбачається від пожежних кран-
комплектів за ДСТУ4401-2:2005, встановлених всередині будівель. Автоматичне 
пожежогасіння передбачається від спринклерних установок відповідно до вимог 
ДСТУ Б EN 12845 та ДБН В.2.5-56:2014. Відновлення протипожежного запасу 
води у пожежних резервуарах передбачається зі ставка, розташованого на 
території селища. 

Остаточно способи гасіння пожеж, об‘єми води на потреби пожежогасіння, 
місця зберігання протипожежного запасу води, конкретні місця розташування 
пожежних гідрантів та світлових покажчиків ―ПГ‖ пожежних резервуарів і 
пожежної насосної станції пропонується уточнити на подальших стадіях 
проектування (стадії ―Проект‖ і ―Робоча документація‖).  

Системи зовнішнього та внутрішнього пожежогасіння, а також системи 
автоматичного пожежогасіння підприємств передбачається виконувати за 
окремими проектами відповідно до отриманих технічних умов на пожежогасіння. 

Додатково для потреб зовнішнього пожежогасіння селища проектом 
передбачається забирання води пожежними автомобілями з ставків, 
розташованих на території селища. Для цього проектом передбачається 
влаштування приймальних колодязів на берегах та під‘їздів з твердим 
покриттям і розворотними майданчиками розмірами 12 x 12 м. Приймальні 
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колодязі необхідно виконувати у відповідності з вимогами п. 13.3.6 ДБН В.2.5-
74:2013. Місткість водозабірного колодязя має бути 3 – 5 м3. Радіус його дії 
становить 200 м. 

В місцях розташування протипожежних водоприймальних колодязів 
проектом пропонується встановлення світлових покажчиків «ПВ», згідно з ГОСТ 
12.4.009-83 (на опорах зовнішнього освітлення, або стінах будівель). Конкретні 
місця розташування водозабірних колодязів і світлових покажчиків «ПВ» 
пропонується визначити на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і 
«Робоча документація»). 

Водопровідні мережі та споруди 

Водогони та мережі системи господарсько-питного водопроводу 
пропонується передбачати кільцево-розгалуженими з поліетиленових труб типу 
ПЕ-100 за ГОСТ 18599-83*. Проектом пропонується водопровідні колодязі на 
мережах та камери перемикання на водоводах передбачати зі збірних 
залізобетонних елементів за ТПР 901-09-11.84. 

Водопровідні мережі передбачається прокладати на відстанях від 
фундаментів будівель і споруд, передбачених у додатку И.1, а до інших 
підземних інженерних мереж – передбачених у додатку И.2 ДБН Б.2.2-12:2019 
«Планування та забудова територій». 

Каналізація 

Проектом передбачається реконструкція централізованої системи 
водовідведення господарсько-побутових стічних вод з охопленням усієї 
території у проектних межах централізованими каналізаційними мережами. 
Передбачається реконструкція існуючих каналізаційних очисних споруд з 
використанням технологій повного біологічного чищення стічних вод. 

Розрахункову максимальну добову кількість стічних вод від житлових та 
громадських будівель прийнято рівною розрахунковій максимальній витраті 
води на господарсько-питні потреби – 2000 м3/добу.   

Розрахункову максимальну добову кількість стічних вод від промислових 
підприємств села прийнято 350 м3/добу. 

Сумарна розрахункова максимальна добова кількість стічних вод складе 
2000 + 350 = 2350 м3/добу. 

Проектом пропонується охоплення усіх проектних та існуючих (де є 
технічна можливість) територій села централізованим каналізуванням. 
Територію пропонується поділити на 16 басейнів каналізування. 
Передбачається відведення стічних вод у межах усіх басейнів самопливними 
мережами на каналізаційну насосну станцію (КНС), що проектується для 
кожного басейну окремо. Від КНС напірними колекторами стічні води 
пропонується подавати до самопливних мереж наступного басейну 
каналізування аж до очисних споруд.  

Для забезпечення надійності відведення стічних вод передбачається усі 
напірні колектори господарсько-побутової каналізації прокладати у дві лінії. 
Пропозиції щодо трасування самопливних та напірних каналізаційних мереж 
дивись креслення «Схема інженерного обладнання території». 

Для очищення господарсько-побутових стічних вод передбачається 
реконструкція очисних споруд, що знаходяться за межами села. 
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Передбачається використання технологій повного біологічного очищення з 
використанням очисних установок з термічною та механічною обробкою осадів у 
закритих приміщеннях. Відповідно до вимог таблиці 30 ДБН В.2.575:2013 
«Каналізація. Зовнішні мережі та споруди» навколо очисних споруд 
передбачається санітарно-захисна зона розміром 150 м як для споруд з 
термічною та механічною обробкою осадів у закритих приміщеннях 
максимальною продуктивністю до 5 тис. м3/добу. Після очищення стічні води 
передбачається подавати на скидання у притоку річки Попівка за межами 
житлової забудови. 

Для житлових будинків існуючої садибної забудови, централізоване 
каналізування яких технічно неможливе, передбачається влаштування 
локальних очисних споруд, що мають бути розташовані на присадибних 
ділянках. 

Добова кількість господарсько-побутових стічних вод від одного 
садибного будинку без централізованого каналізування пропонується приймати 
0,7 м3. 

Очисні споруди пропонується виконувати за окремими проектами та 
комплектувати септиками, або установками глибокого біологічного очищення і 
фільтруючими колодязями, чи полями підземної фільтрації (при умові 
достатньої глибини залягання грунтових вод та достатньої фільтрувальної 
здатності грунтів на ділянці). При цьому відповідно додатку И.3 ДБН Б.2.2-
12:2018 санітарно-захисну зону від септиків пропонується приймати 5 м., від 
фільтруючих колодязів – 8 м., від полів підземної фільтрації – 15 м. 

Проекти локальних очисних споруд мають бути погоджені з органами 
санітарного нагляду Маньківського району Черкаської області. 

Остаточні рішення щодо місць розташування каналізаційних насосних 
станцій (КНС), трасування самопливних та напірних каналізаційних колекторів, 
гідравлічні розрахунки самопливних і напірних мереж з визначенням їх 
діаметрів, розрахунки КНС за басейнами каналізування пропонується уточнити 
(виконати) на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча 
документація»). 

Каналізаційні мережі та споруди 

Самопливна каналізаційна мережа та напірні трубопроводи проектом 
пропонується передбачати з поліетиленових труб типу ПЕ-100 за ГОСТ 18599-
83*. 

Каналізаційні колодязі та камери на мережі пропонується передбачати із 
збірних залізобетонних елементів згідно з ТПР 902-09-22.84 та ТПР 902-09-
11.84. 

При виконанні креслення «Схема інженерного обладнання території» 
каналізаційні насосні станції розташовано, виходячи з умови заглиблення 
підвідного самопливного колектора до 5,0 м. 

Каналізаційні мережі передбачається прокладати на відстанях від 
фундаментів будівель і споруд, передбачених у додатку И.1, а до інших 
підземних інженерних мереж – передбачених у додатку И.2 ДБН Б.2.2-12:2019 
«Планування та забудова територій». 
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Першочергові заходи 
Першочерговими заходами є: 

1. Будівництво водозабірних колодязів для протипожежних потреб. 

2. Будівництво пожежних резервуарів, пожежної насосної станції, 
кільцевих мереж пожежного водопроводу з пожежними гідрантами. 

3. Реконструкція централізованих каналізаційних очисних споруд. 

 

Санітарне очищення 

Відповідно до норм ДБН Б.2.2-12:2019 обсяг утворення твердих 
побутових відходів та сміття з вулиць, на розрахунковий період проекту, складе 
2,93 тис. т/рік (чисельність населення 7,60 тис. осіб; норма утворення ТПВ на 
одну особу - 350 кг/рік та додатково 10%, що враховують утворення 
великогабаритних, ремонтних та будівельних відходів; норма утворення сміття з 
вулиць - 5 кг/м2). Для забезпечення можливості видалення обсягу ТПВ, що буде 
утворений до кінця розрахункового періоду проекту, необхідна ділянка площею 
1,17 га (з розрахунку 0,02 га на 1,00 тис. т відходів і терміну експлуатації 20 
років), санітарно-захисна зона - 500м. 

Проектний об‘єм твердих побутових відходів буде видалятися на 
існуючому звалищі підприємства КП «Комунальник – М». Для цього необхідно 
провести роботи по його облаштуванню та технічному переоснащенню, 
відповідно до сучасних санітарних та екологічних вимог функціонування.  

В подальшому - на підприємстві промислової переробки відходів.  Місця 
будівництва сміттепереробних підприємств визначені проектом «Схема 
планування території Черкаської області», розробник ДП «ДІПРОМІСТО» 
(м. Київ, 2002 рік). 

Остаточне розміщення підприємства промислової переробки відходів 
вирішується на подальших стадіях проектування після розробки спеціалізованих 
схем санітарного очищення, з урахуванням техніко-економічних обґрунтувань, 
екологічного аналізу та інвестиційних пропозицій. Керуючись ст. 21 Закону 
України «Про відходи», питання щодо розміщення на своїй території об‘єктів 
поводження з відходами, створення полігонів для поховання відходів, ліквідація 
неконтрольованих та несанкціонованих звалищ, тощо, вирішуються органами 
місцевого самоврядування.  

Після будівництва та початку функціонування підприємства промислової 
переробки відходів, існуючі звалища підлягають закриттю із проведенням 
рекультивації та санації їх ділянок.  

Для рекультивації ділянок звалищ пропонується почергове розміщення 
сміттєсортувальної станції поблизу, або на території їх ділянок. Яка в 
подальшому буде використовуватись в загальній схемі санітарного очищення 
міста.  Розмір санітарно-захисної зони – 100 м.  

Прийняття остаточного рішення є пріоритетом органів місцевого 
самоврядування. 

Для зменшення кількості ТПВ, що транспортуються і захоронюються, а 
також для забезпечення виконання «Програми поводження з твердими 
побутовими відходами» (постанова Кабінету Міністрів України від 4.04.2004р. 
№265) передбачається подальше поетапне впровадження системи роздільного 
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збору твердих побутових відходів із наступним використанням частини їх 
компонентів, як вторинної сировини. За умови організації роздільного збору, 
обсяг захоронення побутових відходів можна зменшити на 30-50%. 

Розрахункова кількість машин для санітарного очищення території міста: 
2 сміттєвоза; 4 прибиральних машин та механізмів. 

Приведені показники підлягають уточненню при розробці спеціалізованої 
схеми санітарного очищення.  

Основні заходи щодо вдосконалення та розвитку  системи санітарного 
очищення: 

– Забезпечення повного збору, вивозу та своєчасного видалення всіх 
видів відходів. 

– Визначення місць розміщення та облаштування майданчиків для 
організованого збору ТПВ. 

– Придбання спецавтотранспорту. 

– Поетапне впровадження роздільного збору твердих побутових 
відходів, польового компостування відходів зеленого господарства, подрібнення 
та ущільнення відходів, а також інших заходів, що спрямовані на зменшення 
обсягів вивозу і захоронення відходів. 

Першочергові заходи: 

Розробка (корегування) спеціалізованої схеми санітарного очищення 
смт Маньківка (після затвердження даного проекту) з уточненням 
першочергових та перспективних заходів, спрямованих на поетапне 
впровадження роздільного збору твердих побутових відходів, одержання 
вторинної сировини та вилучення небезпечних відходів, що є у складі побутових 
відходів, зменшення кількості відходів, що захоронюються на полігонах ТПВ та 
звалищах, відповідних витрат на транспортування, поліпшення екологічного та 
санітарного стану не тільки території селища, а і громади в цілому. 

Електропостачання 

На перспективу електропостачання селища зміна джерела живлення не 
передбачається. Розрахунок перспективного споживання електроенергії та 
максимальних навантажень для потреб селища для комунально-побутових та 
господарських споживачів виконано згідно ДБН Б.2.2-12:2019 по укрупнених 
показниках електроспоживання, в яких враховується громадський та житловий 
сектор селища, підприємства комунально-побутового обслуговування, зовнішнє 
освітлення, системи теплопостачання, водопостачання та водовідведення. 

Закладена в проекті забезпеченість населення селища житловою площею 
передбачає для мешканців більшу комфортність ніж існуюча, що приведе до 
збільшення споживання потужності та електроенергії на 1 людину в рік. 
Зважаючи на вищезазначені фактори при розрахунку максимальних 
навантажень та споживання електроенергії, в проекті прийнята величина 
питомого електропостачання на рівні 800 кВт год люд./рік при річній кількості 
годин використання максимуму електричного навантаження 3100 годин. 

Розрахунок перспективного споживання електроенергії та максимальних 
навантажень на перспективний період виконано згідно табл. 11.4 ДБН Б.2.2-
12:2018 з врахуванням досягнутого на теперішній час споживання 
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електроенергії та приймається 1700 кВт год/рік при річній кількості годин 
використання максимуму навантаження 5200 годин. 

Розрахунок електричних навантажень об‘єктів громадсько-побутового 
призначення виконаний за питомими нормативами згідно з ДБН В.2.5.23-2010 
«Проектування електрообладнання об‘єктів цивільного призначення». 

Результати розрахунків перспективного споживання електроенергії та 
максимальних навантажень приводяться в таблицях 04, 05 та 06. 
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Таблиця 04 

РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ  ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИХ СПОЖИВАЧІВ 

№ п/п 
Найменування 

споживачів 

Загальна кількість 

мешканців, тис. осіб 

Питома норма,  

кВт год на 1 

мешканця в рік 

Річне споживання 

електроенергії,  

млн. кВт/год. 

Число годин 

використання 

максимуму 

навантаження, 

рік 

Загальне 

навантаження, тис. 

кВт 

Існую-чий 

стан 

Розрах. 

період 

Існую-чий 

стан 

Розрах. 

період 

Існую-чий 

стан 

Розрах. 

період 

Існую-чий 

стан 

Розрах. 

період 

Існую-чий 

стан 

Розрах. 

період 

1 Господарсько-

побутові та 

комунальні потреби 

населення 

7,700 

 

7,600 800 1700 6,18 12,92 3100 5200 1,99 2,48 

 Разом     6,18 12,92   1,99 2,48 
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Таблиця 05 

РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬКОМУНАЛЬНИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОБ‘ЄКТІВ 

№  

п/п 

Найменування 

споживачів 

Річне споживання електроенергії,  

млн. кВт, год. 

Число годин використання 

максимуму навантаження, 

рік 

Загальне навантаження, тис. кВт 

Існуючий 

стан 

Розрах. 

строк 

Існуючий 

стан 

Розрах. 

строк 

Існуючий 

стан 

Розрах. 

строк 

1 

Потреби громадських 

споруд  9,36 24,70 3100 5200 3,02 4,75 

2 

Потреби комунальних 

cпоруд 1,15 6,76 3100 5200 0,37 1,30 

 Разом 10,51 31,46   3,39 6,05 
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Таблиця 06 

ЗВЕДЕНІ ЕЛЕКТРИЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ СЕЛА 

№ 
п/п 

Найменування споживачів 

Річне споживання електроенергії, 
млн.кВт/год. 

Загальне навантаження,  
МВт 

Існуючий стан 
Розрах. 
строк 

Існуючий стан 
Розрах. 
строк 

1 Господарсько-побутові та комунальні 
потреби населення 

6,18 12,92 1,99 2,48 

2 Потреби громадських споруд  9,36 24,70 3,02 4,75 

3 Потреби комунальних 
cпоруд 

1,15 6,76 0,37 1,30 

4 Потреби промислових підприємств 
(орієнтовні) 

0,11 2,0 0,04 0,38 

 Разом 16,80 46,38 5,42 8,91 

 Інші невраховані витрати 10% 1,68 4,64 0,54 0,89 

 Всього 18,48 51,02 5,96 9,80 

 

Прийнято максимальне сумарне річне електроспоживання селища на перспективний період 51,0 млн. кВт∙год/рік. 
Сумарна необхідна потужність джерел електропостачання прийнято 9,8 МВт. 
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У зв‘язку з очікуванням збільшення житлового фонду за рахунок 
передбаченого в генеральному плані нового будівництва житлових будинків, 
забезпечення більшої комфортності житла, в т.ч. за рахунок збільшення 
енергоозброєності квартир, а також розширення мережі культурно-побутового та 
господарського обслуговування населення, збільшиться споживання 
електроенергії та потужності. 

Враховуючи дані розрахунків та існуючу ситуацію в системі 
електропостачання села, генеральним планом пропонується реконструкція 
існуючих трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ з заміною трансформаторів на 
більш потужні. Передбачається також будівництво шести нових 
трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ. Визначення трансформаторних 
підстанцій, що підлягають реконструкції, та необхідні потужності трансформаторів, 
місце розташування нових трансформаторних, кількість трансформаторів та їх 
потужність, місця підключення до мереж напругою 10 кВ пропонується уточнити на 
подальших стадіях проектування відповідно до технічних умов енергопостачальної 
організації.  

Проектні трансформаторні підстанції передбачається розташовувати на 
відстані не менше 10 м від житлових будинків, 15 м – від оздоровчих закладів та 25 
м – від лікувальних закладів. 

Електропостачання існуючих споживачів селища передбачається 
здійснювати по існуючих електричних мережах напругою 10 і 0,4 кВ від існуючих 
трансформаторних підстанцій 10/04 кВ. Для електропостачання проектної 
забудови передбачається прокладання нових повітряних ліній 10 та 04 кВ. 
Джерелами електропостачання передбачаються існуючі трансформаторні 
підстанції (при наявності достатніх резервних потужностей), реконструйовані та 
нові трансформаторні підстанції. 

Протягом всього проектного періоду пропонується проводити реконструкцію 
та розширення електричних мереж 10 кВ та 0,4 кВ, заміну зношеного та морально 
застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та 
технології. 

Всі наведені у розділі параметри електрозабезпечення села мають 
уточнюватись на подальших стадіях проектування. 

Теплопостачання 

На перспективний період проектом передбачається опалення індивідуальних 
садибних будинків, що проектуються, здійснювати від автономних побутових 
теплогенераторів, які розміщуються в кухнях або у відокремлених приміщеннях та 
працюють на природному газі. 

Опалення, вентиляцію та гаряче водопостачання багатоквартирних будинків 
та громадських об‘єктів передбачається здійснювати від окремо розташованих 
котелень у відповідності до ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення. Вентиляція та 
кондиціонування», ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»; ДБН В.2.5-
77:2014 «Котельні»; ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»; ДБН В.2.2-16:2005 
«Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади», ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та 
споруди навчальних закладів», ДБН В.2.2-4-97 «Будинки та споруди дитячих 
дошкільних закладів», ДБН В.2.2-9-99 «Громадські будинки та споруди», ДБН 
В.2.2-10-2000 «Заклади охорони здоров'я», ДБН В.2.2-23-2009 «Підприємства 
торгівлі», ДБН В.2.2-13-2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди», ДБН 
В.2.2-11-2002 «Підприємства побутового обслуговування», ДБН В.2.2-20-2008 
«Готелі» тощо, що працюють на природному газі. 
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Для теплопостачання виробничих підприємств пропонується влаштування 
окремих систем теплопостачання, за окремими проектами, з котельними, що 
працюють на природному газі.  

Розрахунок теплових потоків для споживачів теплової енергії селища на 
перспективний період виконано на підставі таких кліматичних характеристик (у 
відповідності з ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»: 

 розрахункова температура для проектування опалення -20°С; 

 середня температура найхолоднішого місяця -4,8°С; 

 середня температура за опалювальний період  -0,1°С; 

 тривалість опалювального періоду -179 діб 

Загальні теплові потоки на житлову забудову та громадські об‘єкти наведено 
в таблиці 01 та таблиці 02. 

 

Таблиця 01 

ТЕПЛОВІ ПОТОКИ НА ЖИТЛОВІ БУДИНКИ  

№ 
п/п 

Найменування будівлі (споруди) 

Кількість  

будівель 

(квартир) 

 

Кількість 
поверхів 

Витрата тепла на 
опалення та гаряче 

водопостачання, МВт 

1 Індивідуальні садибні та багатоквартирні житлові 
будинки (існуючі) 

3 630 1-5 58,08 

2 Індивідуальні садибні та багатоквартирні житлові 
будинки (проектні) 

690 1-5 11,04 

 Всього:   69,12 

 
Таблиця 02 

ТЕПЛОВІ ПОТОКИ НА ГРОМАДСЬКІ СПОРУДИ 

№ 
п/п 

Найменування будівлі (споруди) 

Витрата тепла, МВт 

Опалення Вентиляція 
Гаряче 

водопоста-
чання 

Загальна 

1 Громадські споруди (існуючі) 4,72 1,95 2,20 8,87 

2 Громадські споруди (проектні) 1,03 0,53 0,27 1,83 

 Всього: 5,75 2,48 2,47 10,70 

 

Загальна сумарна розрахункова потужність теплоспоживання складає 69,12 + 
10,70 = 79,82 МВт. Приймаємо сумарну потужність джерел теплопостачання 
селища на перспективний період 80,0 МВт. 

Газопостачання 

Проектом пропонується забезпечення газом існуючої забудови 
залишити існуючими мережами. Забезпечення газом забудови, що 
проектується, пропонується здійснювати мережами середнього тиску, 
приєднуючи їх до існуючих мереж. На подальших стадіях проектування 
необхідним є проведення перевірочних розрахунків на пропускну 
спроможність існуючих мереж середнього тиску та отримання технічних умов 
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на приєднання від власника мереж. При необхідності проектом пропонується 
реконструкція мереж з перекладанням газопроводів більшого діаметра.  

Проектом пропонується прокладання газопроводів середнього 
тиску проектними вулицям до житлової забудови, об‘єктів культурно-
побутового призначення, що проектуються.  

До газопроводів середнього тиску пропонується під‘єднувати 
комбіновані будинкові регулятори тиску газу (КБРТ) для індивідуальних 
садибних будинків, шафові газорегуляторні пункти (ШРП) та прибудованих 
теплогенераторних багатоквартирних будинків і об‘єктів культурно-побутового 
призначення. Після ШРП та КБРТ газопроводи низького тиску пропонується 
прокладати безпосередньо до споживачів.  

Газопровідні мережі передбачається прокладати на відстанях від 
фундаментів будівель і споруд, передбачених у додатку И.1, а до інших 
підземних інженерних мереж – передбачених у додатку И.2 ДБН Б.2.2-12:2019 
«Планування та забудова територій». Шафові газорегуляторні пункти 
передбачається розміщувати на відстанях від будівель, споруд та інженерних 
мереж, передбачених у таблиці 8 ДБН В.2.5-20:2001. 

Цей варіант прийнято для створення найбільш економічної і 
надійної в експлуатації системи газопостачання. 

Остаточний варіант системи розподілу газу по території селища 
пропонується уточнити на подальших стадіях проектування після отримання 
технічних умов на газопостачання. Для обліку витрат газу у кожній кухні або 
приміщенні теплогенераторної передбачається встановлення побутового 
лічильника газу, в дахових котельнях та теплогенераторних також 
передбачається встановлення лічильників для комерційного обліку витрат газу. 

Загальні питомі годині і річні витрати газу за видами газопостачання 
зведено до таблиці 03. 
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Таблиця 03 

ВИТРАТИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  

№
п/п 

Найменування будівлі (споруди) 
Годинні витрати 

газу, м
3
/год 

Річні витрати газу, 
млн. м³/рік 

Існуючий стан 

Індивідуальні садибні та багатоквартирні житлові будинки (3 630 будинків і 
квартир) 

1 Опалення 6 832,9 13,209 

2 Приготування їжі (ПГ-4) та 
гаряче водопостачання 

- - 

Громадські споруди 

3 Опалення  551,6 1,046 

4 Вентиляція 227,5 0,181 

5 Гаряче водопостачання 251,9 0,736 

Проектні об’єкти 

Індивідуальні садибні та багатоквартирні житлові будинки (690 будинків і 
квартир) 

6 Опалення 1 298,8 2,511 

7 Приготування їжі (ПГ-4) та 
гаряче водопостачання 

883,7 1,900 

Громадські споруди 

8 Опалення  120,4 0,228 

9 Вентиляція 61,8 0,049 

1 Гаряче водопостачання 30,9 0,090 

 РАЗОМ: 10 259,5 19,950 

Прийнято сумарні годинні витрати газу споживачами селища 10 300 м3/год, 
сумарні річні витрати – 20,0 млн. м3/рік. 

  

Політика енергозбереження 

Висока надійність роботи системи енергопостачання є однією з вирішальних 
умов забезпечення ефективної життєдіяльності селища. 

Система газопостачання є однією з складових частин системи 
енергозабезпечення. Від її надійної і гарантованої роботи залежить ефективність 
роботи встановленого газовикористовуючого обладнання, його коефіцієнт 
корисної дії. 

Основними заходами з економії газу є: 

 надійна і безпечна робота системи газопостачання – подавання 
природного газу на газові пальники у кількості і під тиском, які забезпечують 
максимальний ККД газовикористовуючого обладнання; 

 вжиття заходів зі своєчасного запобігання аварій і інших порушень у 
роботі системи газопостачання. Це дасть можливість уникнути матеріальних 
витрат на ліквідацію наслідків аварії; 

 введення жорсткої системи контролю за споживанням і обліком 
спожитого газу на кожному об‘єкті; 
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 упровадження заходів, які сприяють зменшенню витрат газу на 
опалення, за рахунок зменшення витрат у житлових, громадських, 
адміністративних будівлях шляхом застосування нових матеріалів, які зберігають 
тепло в будинках, впровадження нових систем теплоізоляції; 

 упровадження високо економічного газового обладнання з високим 
коефіцієнтом корисної дії; 

упровадження нових технологій, що дозволяють заміну природного газу на 
інші відновлювані джерела енергії (відходи сировини, біогаз, сонячна енергетика 
тощо) відповідно до вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 
01.10.2014 № 902-р «Про Національний план дій з відновлюваної енергетики на 
період до 2020 року». 

Зв’язок 

Телефонний зв’язок 

При розрахунках прийнята 100% телефонізація, тобто 1 телефон на 
садибний будинок. При розрахунку коефіцієнт сімейності прийнято 2,0 особи. У 
виробничому секторі приймається забезпеченість телефонами в кількості 20 % 
від кількості в житловому секторі. 

На етап генерального плану потреба в телефонних апаратах в житловому 
(3800 шт.) та нежитловому (760 шт.) секторах по місту складає 4560 одиниць. 

Для підключення запроектованих телефонів у смт Маньківка передбачити 
розширення існуючої АТС шляхом підключення нових модулів до ємності 5000 
номерів. АТС може розташовуватись в вбудованому приміщенні в центрі 
навантаження. 

Телефонна мережа передбачається кабельною в телефонній каналізації і 
повинна виконуватись по шафовій системі. З‘єднувальні лінії між електронними 
виносними модулями та АТС повинні бути виконані волоконно-оптичними 
кабелями. 

Проводове мовлення 

Згідно з таблицею навантаження необхідно підключити 3876 радіоточок.  

При розрахунках стосовно абонентів приймається коефіцієнт сімейності 2,0 
особи. У виробничому секторі приймається забезпеченість радіоточками в 
кількості 10 % від кількості в житловому секторі. 

Загальна питома потужність складає 969 Вт. Для розрахунку було прийнято 
навантаження на 1 радіоточку 0,25 Вт з урахуванням довгих ліній. 

Опорно-підсилювальної станції ОПС може бути вбудованим в районі 
багатоквартирної забудови.  

Мережа проводового радіомовлення проектується повітряна на трубостійках 
та на опорах електромережі. 

Телебачення 

В разі необхідності на верхніх поверхах нових будинків слід встановити 
головні станції кабельного телебачення, що визначається на подальших стадіях 
проектування. Головні станції кабельного телебачення повинні відповідати 
діючим в Україні нормам. Рекомендується кабелі телебачення прокладати в 
телефонній каналізації. 

Крім того в місцях, де це доцільно і за бажанням замовника, 
рекомендуються індивідуальні локальні цифрові системи телебачення. 
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Для розвитку телебачення в смт Маньківка необхідно впроваджувати 
сучасні системи телевізійного мовлення по трьох основним напрямкам: 

 зростання кількості колективних та індивідуальних установок супутникового 
телевізійного мовлення;  

 впровадження широкополосних мереж кабельного телебачення в полосі 5-
862 МГц, які здатні надавати телеглядачу до 100 і більше телевізійних програм: 

 впровадження і розвиток наземного телебачення при реалізації систем так 
званого стільникового телемовлення (багатоканальні мікрохвильові системи 
розподілення, локальні багато точкові системи розподілення, локальні 
багатоточкові системи розподілення, локальні багато точкові системи 
розподілення телевізійних програм). 

Впровадження стільникового телебачення має такі переваги: 

 використовування ретрансляторів з низьким рівнем випромінювання, що 
впливає на екологію; 

 висока якість сигналів і практично повна відсутність мертвих зон і низький 
рівень завад; 

 можливість вибору користувачем більшої кількості програм; 

 більш підвищена надійність за рахунок розосередження ретрансляторів; 

 більш дешева абонентська установка; 

 незалежність телевізійного прийому від стандартів за рахунок шифрування 
сигналів. 

Крім того, рекомендується впроваджувати інтерактивне телебачення, яке 
дозволяє реалізувати двобічний режим роботи, телефонію, телеконференції, 
високошвидкісний обмін інформацією по мережі Інтернет и яке легко можливо 
реалізовувати в системах кабельного телебачення. 

Таблиця навантажень для нової та існуючої житлової забудови смт  

Маньківка, що потребує телефонізації та забезпечення радіоточками 

 

Перелік ділянок 
Населення, 

осіб 

Розрахунковий строк 

на 01.01.2038 р. 

Кількість телефонів 
(шт.) 

Кількість радіоточок 
(шт.) 

Садибна забудова 

ділянка «І» 650 325 325 

вибіркова забудова 540 270 270 

існуюча житлова садибна 
забудова 4910 2455 2455 

Багатоквартирна забудова 

територія колишнього готелю 20 10 10 

територія недіючого 
майолікового заводу 180 90 90 

існуюча житлова 
багатоквартирна забудова 1300 650 650 

Разом 7600 3800 3800 
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Таблиця навантажень житлового фонду смт Маньківка. 

Таблиця 8 

Тип забудови 
Існуюче 

населення 
(осіб) 

Проектне 
населення 
(осіб) на 

01.01.2036 р. 

Розрахунковий строк  
на 01.01.2036 р. 

Кількість 
телефонів (шт.) 

Кількість 
радіоточок (шт.) 

Багатоквартирна 2600 1500 750 750 

Садибна 5100 6100 3050 3050 

Об‘єкти основних 
підприємств - - 760 76 

Разом 7700 7600 4560 3876 
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2.12. Проектні пропозиції щодо поліпшення санітарно-
епідеміоогічного стану території селища 

Аналіз природних умов і ресурсів свідчить, що смт Маньківка на даному 
етапі має достатній природно-ресурсний потенціал для його життєдіяльності та 
розвитку. З метою охорони й оздоровлення навколишнього середовища у проекті 
рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів. Намічений 
комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію законів України щодо 
екологічного стану та санітарно-епідеміологічного контролю території, місцевого 
самоуправління.  

Щодо охорони атмосферного повітря рекомендовано виконати комплекс 
заходів: 

– інтенсивне озеленення та упорядкування санітарно-захисних зон (між 
джерелами та житловою забудовою); 

– здійснення постійного моніторингу за джерелами викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

– Окрім того, з метою забезпечення нормативної якості повітря 
рекомендується: 

– будівництво екологічно прийнятних та ефективних комунальних 
систем та об‘єктів тепло- і водопостачання шляхом впровадження новітніх 
енергоефективних технологій з енергозбереження; 

– коригування транспортної схеми, покращення дорожнього покриття 
селищної вуличної мережі, упорядкування розміщення АЗС, СТО з метою 
дотримання санітарних розривів; 

– здійснення постійного моніторингу за джерелами викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

Щодо охорони водного басейну: 

– розроблення робочого проекту та будівництво мережі зливової 
каналізації;  

– розширення системи централізованого комунального водопостачання 
до 100 % забезпечення населеного пункту питною водою; 

– будівництво споруд знезараження та поліпшення якості води (при 
необхідності) на ділянках водопровідних споруд; 

– дотримання режимів господарської діяльності, визначених 
Постановою КМ України № 2024 від 18.12.1998р. «Про правовий режим зон 
санітарної охорони водних об'єктів»; 

– реконструкція каналізаційних очисних споруд, удосконалення 
технології та підвищення ефективності головних стадій очистки стічних вод, 
впровадження новітніх технологій по переробці мулу, сучасних систем 
знезараження очищених стічних вод (ультрафіолетове опромінення). Зокрема, 
впровадження на у етапі реконструкції очисних споруд технології термомеханічної 
обробки осадів в закритих приміщеннях дозволить встановити параметри 
санітарно-захисної зони 150 м (додаток № 12 ДСП 173-96); 

– ліквідація анофелогенних територій (розчистка території від болотної 
рослинності); 

– інвентаризація усіх водних об‘єктів з послідуючим оновленням 
Проекту землеустрою щодо визначення прибережних захисних смуг водних 
об‘єктів смт Маньківки Черкаської області, а також розроблення Проекту 
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землеустрою щодо визначення водоохоронних зон водних об‘єктів смт Маньківки 
Черкаської області; 

– забезпечення дотримання вимог до режимів господарської діяльності 
визначених ВКУ у межах прибережної захисної смуги та водоохоронної зони 
водних об‘єктів селища; 

– відновлення і підтримання гідрологічного режиму та покращення 
екологічного стану водних об‘єктів населеного пункту; поліпшення стану заплавної 
екосистеми, гідротехнічне впорядкування, благоустрій та відновлення. 

Стосовно охорони ґрунтів: 

– проведення геохімічного обстеження території населеного пункту; 

– 100% охоплення сільської території планово-подвірною санітарною 
очисткою, реалізація програми роздільного збору побутових відходів, що 
дозволить зменшити на 30-50% обсяг вивозу твердих побутових відходів;  

– ліквідація несанкціонованих звалищ сміття; 

– для поліпшення екологічного стану селища проектом передбачається 
знешкодження проектного об‘єму попередньо відсортованих твердих побутових 
відходів на існуючому звалищі твердих побутових відходів. Для цього необхідно 
провести роботи по його облаштуванню та технічному переоснащенню відповідно 
до сучасних санітарних та екологічних вимог функціонування(зокрема, будівництво 
сміттєсортувальної лінії); 

– закриття діючих кладовищ, що вичерпали свій територіальний ресурс, 
та заборона підхоронення в їх межах з метою зменшення СЗЗ; подальше 
упорядкування відповідно вимог ДСанПіН 2.2.2.028-98, обов‘язкове дотримання 
СЗЗ до житлової забудови при відведенні нових ділянок під кладовище; разом із 
рішенням про припинення нових захоронень розглядати можливість скорочення 
СЗЗ до 100 м від окремих ділянок кладовищ, для яких завершений кладовищний 
період, і які можна вважати закритими, з оформленням відповідного висновку 
(п.3.12 ДСанПіН 2.2.2.028-99; п.п.5.7-5.9 ДСП 173-96); 

– покращення дорожнього покриття вуличної мережі населеного пункту. 

Щодо фізичних факторів впливу на навколишнє середовище (шум): 

Основним джерелом шумового забруднення є автомобільний транспорт. 
Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану прилеглих до вулиць 
територій передбачається переважно за рахунок створення придорожніх захисних 
зелених насаджень та дотримання правил землекористування в межах захисних 
смуг доріг та дотримання санітарних розривів згідно Закону України «Про 
забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» (стаття 
24), ДБН В.1.1-31:2013 (п. 11). 

Ландшафтно-планувальні заходи: 

Формування планувальної структури селища з урахуванням особливостей 
ландшафту: 

– проведення інвентаризації системи зелених насаджень населеного 
пункту у відповідності з вимогами п. 6.8 «Правил утримання зелених насаджень 
міст та інших населених пунктів»; 

– формування зелених насаджень спеціального призначення 
(санітарно-захисні зони, протишумове озеленення транспортних коридорів; 
формування насаджень обмеженого використання: озеленення та ландшафтне 
впорядкування територій рекреаційних закладів в межах їхнього відводу;  
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– формування зелених насаджень загального користування: локальних 
місць рекреаційного використання (скверів, парків) з їх благоустроєм та 
ландшафтною організацією (дендрологічний склад, малі архітектурні форми);  

– створення та формування декоративних та ефективних в 
екологічному відношенні зелених насаджень різного призначення: зелених 
насаджень загального користування – лугопарків, бульварів, пішохідних зв‘язків; 
міжквартальне озеленення; спеціального призначення – санітарно-захисні зони 
промислово-комунальних підприємств, смуги відведення залізничних та 
автомобільних доріг, озеленення магістральних вулиць і доріг тощо; 

– організація та благоустрій системи природно-пізнавальних маршрутів; 

– організація екологічної мережі за рахунок зелених насаджень 
загального користування, лугопарків, об‘єктів ПЗФ, гідрографічної мережі з її 
прибережними захисними смугами тощо, як джерел відновлення і збереження 
екологічного балансу та забезпечення сталого розвитку території селища. 

– формування єдиної системи контрольно-спостережних постів системи 
моніторингу навколишнього середовища (житлова зона, промислова зона, 
акваторія). 

Окрім того, проектом передбачено забезпечення виконання заходів, 
передбачених державними, обласними та районними цільовими програмами щодо 
охорони та відтворення довкілля, зокрема Комплексної програми охорони довкілля 
Маньківського району на 2013- 2018 роки, затверджена Рішенням сесії районної 
ради від 30.10.2013 № 25-5//VІ. 
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2.13. Вертикальне планування, дощова каналізація 

Схему вертикального планування та дощової каналізації розроблено згідно 
планувальних рішень на топографічному матеріалі масштабу 1:5000 і виконано у 
відповідності  з  Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та ДБН Б.1.1-
15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту». Розділ 
підтверджує технічну спроможність та економічну доцільність архітектурно-
планувального вирішення  території. 

 При опрацюванні  схеми  вертикального планування та дощової 
каналізації були вирішені наступні основні питання: 

 раціональна організація рельєфу; 

 вертикальне вирішення нових вулиць; 

 максимальне збереження існуючого природного рельєфу; 

  забезпечення  відводу поверхневих вод з території нових ділянок 
намічених під освоєння генпланом на розрахунковий термін;  

 запобігання забруднення водних об‘єктів, шляхом влаштування 
очисних споруд  дощової каналізації. 

 

Генпланом розроблено принципову схему організації рельєфу та 
відведення й очищення атмосферних вод. 

 Вертикальне планування виконано на нових вулицях та їх ділянках, 
передбачених на розрахунковий строк генерального плану  і  вирішено методом 
проектних відміток та ухилів. Проектні відмітки встановлено в характерних точках, 
на перетині  вулиць та в точках зміни ухилів поздовжнього профілю вулиць. 

 Проектні відмітки представлені у вигляді дробу. У чисельнику наведені 
проектні відмітки, які відносяться до верху покриття. У знаменнику наведено 
існуючі  натурні відмітки (відмітки поверхні у даній конкретній точці).  

Ухили також представлені у вигляді дробу. У чисельнику наведені 
величини ухилів у промілях (‰). У знаменнику наведено відстань (м)  між двома 
суміжними точками зміни поздовжнього профілю.  

Вертикальне положення (відмітки поверхні) вже складеної існуючої 
забудованої території та вулиць з твердим покриттям збережено без зміни та 
взято за основу при проектуванні нових вулиць та ділянок нової забудови. 

У межах внутрішньо квартальних територій  вертикальне планування 
виконується за умови надання нормативного проектного ухилу поверхні від 
будівель та споруд у напрямку твердого покриття проїздів та вулиць (для 
забезпечення відведення поверхневих вод).  

Дощова каналізація запроектована окремими системами відповідно до 
умов формування поверхневого стоку та представляє собою закриту дощову 
каналізацію та відкриту мережу водовідвідних канав,  лотків тощо.  Закрита 
дощова каналізація може влаштовуватися у центрі селища, вздовж головних 
вулиць. Відкрита мережа може влаштовуватись на території садибної забудови, 
паркових, зелених зон та інше.  Вибір типу мережі відбувається на наступних 
стадіях проектування, відповідно до спеціалізованого проекту.  

Відведення дощових та талих стоків здійснюється мережею дощової 
каналізації через ділильні камери з подачею найбільш забрудненої частини 
поверхневого стоку до очисних споруд дощової каналізації. Очисні споруди  
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передбачено влаштувати на понижених ділянках рельєфу в гирловій частині 
головних колекторів  перед випуском стоків у водні об‘єкти.  

Генеральним планом пропонується влаштування в тому числі очисних 
споруд локального типу. Пропонується  будівництво таких очисних споруд, де буде 
виключене забруднення навколишнього середовища. Рекомендовано застосувати 
індивідуальні проекти і спеціальні конструктивні рішення по влаштуванню очисних 
споруд із впровадженням високоефективних передових технологій по очищенню 
стоків, що дозволить значно зменшити розміри цих споруд. Експлуатація, 
обслуговування і моніторинг таких споруд, як і самої мережі дощової каналізації 
повинні бути постійними.  

 На  розрахунковий період генерального плану передбачається 
будівництво: 

  -   мереж дощової каналізації (закрита і відкрита мережа), орієнтовно 35,3 
км; 

  -  очисних споруд дощової  каналізації, в тому числі локальних   – 8 
споруд.  

Остаточні  умови будівництва систем дощової каналізації (мереж та 
споруд),  місця розташування очисних споруд та випусків очищених стоків 
уточнюються на наступних стадіях проектування при розробленні спеціалізованого 
проекту відповідно до технічних умов та погоджуються з органами місцевого 
управління.  

Генпланом розроблені тільки принципові рішення по відводу дощових і 
поверхневих вод. Зважаючи на точність масштабу топооснови, розроблена схема 
дощової каналізації підтверджує можливість здійснення планувального вирішення 
території, потребує уточнення і береться за основу на наступних стадіях 
проектування.Генпланом розроблені тільки принципові рішення по відводу 
дощових і поверхневих вод. Зважаючи на точність топооснови М 1:5000, 
розроблена схема дощової каналізації підтверджує можливість здійснення 
планувального вирішення території, потребує уточнення і береться за основу на 
наступних стадіях проектування. 
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2.14. Інженерна підготовка та захист території 

Внаслідок обстеження території, аналізу природних умов, вивчення 
наявного картографічного і планового матеріалів, а також враховуючи 
архітектурно-планувальні рішення та перспективи розвитку визначився комплекс 
гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території, який включає: 

- розчистку русел річок, струмків, розчистка водойм; 

- захист від підтоплення, ліквідація заболоченостей; 

- протиерозійні заходи; 

- протипросідні заходи; 

- рекультивація порушених територій. 

Всі гідротехнічні заходи з інженерної підготовки території виконані у 
відповідності з ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", ДБН В.1.1-
25-2009  «Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення на 
стадії схеми і підтверджують технічну можливість і економічну доцільність 
прийнятих технічних рішень, які підлягають уточненню на наступних стадіях 
проектування. 

Всі об‘єми визначені орієнтовно та потребують уточнення на подальших 
стадіях проектування. 

 

Розчистка русел річки, струмків, розчистка водойм.   

Для покращення санітарно-гігієнічного стану як самих водотоків, так і 
прилеглих до них територій необхідно виконати ряд заходів по регулюванню їх 
русел, а саме: розчистити русла від побутового та будівельного сміття, від мулу і 
наносів, від вологолюбивої рослинності. Заходи по розчистці русел  
рекомендується виконувати регулярно, так як русла поступово замулюються і 
заростає вологолюбивою рослинністю.  

Днопоглиблення русел дозволить знизити рівень ґрунтових вод в заплавах 
на 1,0 м, тому з‘явиться можливість використовувати ці території для організації 
відпочинку населення. 

З метою ліквідації антисанітарних умов та пропуску водотоків пропонується 
влаштування каналів, які також необхідно регулярно розчищати від мулу, сміття та  
наносів.  

Крім того, рекомендується провести вертикальне планування на таких 
територіях для організованого скиду поверхневих вод. 

Також передбачається поступово виконувати реконструкцію всіх існуючих 
гідротехнічних споруд та водопропускних споруд, із заміною їх на нові, а також 
влаштування нових водопропускних споруд в місцях перетину їх з автодорогами.  

До комплексу благоустрою існуючих ставків входить їх розчистка, 
поглиблення, підсипка земляної греблі з пошаровою утрамбовкою і кріпленням 
відкосів. Мінімальна глибина після розчистки ставків повинна бути не менше 2-х 
метрів згідно санітарних норм. 

Заходи по розчистці рекомендується виконувати регулярно, так як ставки 
поступово замулюються і заростають вологолюбивою рослинністю. 

Вийнятий грунт при розчистці рекомендується розподілити по берегу так, 
щоб вздовж берега можна було розташувати посадку дерев та кущів. 

В прибережних територіях встановити санітарно-охоронні зони, 
благоустроїти їх, не допускати скидів побутового і промислового сміття і стоків. 
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Захист від підтоплення, ліквідація заболоченостей. 

Для боротьби з високим рівнем ґрунтових вод рекомендується 
застосовувати як спеціальні (влаштування дренажу, підсипки та ін.), так і 
загального характеру (впорядкування поверхневого стоку, гідроізоляцію та ін.) 
роботи.  

Так як в основному це ділянки в заплаві річки Маньківка, то саме розчистка 
водойм та річки значно поліпшить ситуацію та сприятиме зниженню рівня 
грунтових вод. Рекомендується провести зниження рівня ґрунтових вод на глибину 
не менше ніж на 2,5 м на ділянках капітальної забудови та на глибину не менше 
1,0 – для стадіонів, парків, скверів та інших зелених насаджень. 

На всіх ділянках, що освоюються, незалежно від їх функціонального 
призначення, рекомендується виконати заходи по впорядкуванню поверхневого 
стоку. 

Вибір схеми захисту від підтоплення повинен грунтуватися на матеріалах 
детальних інженерно-геологічних вишукувань на режимних спостережень, 
надаючи перевагу рішенням, що зводять до мінімуму експлуатаційні витрати та 
забезпечують максимальну надійність дорожнього покриття, інженерних мереж, 
підземних споруд. 

Заболочені ділянки на території селища рекомендується ліквідувати, такі 
ділянки можуть являтись анофелогенними, що в свою чергу можуть бути 
осередками виплоду малярійного комара.  

Анофелогенні водойми – це водойми, в яких відбувається виплід 
малярійних комарів. Анофелогенні території – це здебільшого території боліт із 
застійною водою, порослих і замулених водойм, рік та каналів із малою швидкістю 
течії води та пологими берегами, непроточних ставків, де можуть виникнути 
вогнища малярії. 

Для ліквідації осередку малярії проводяться інженерно-меліоративні 
заходи. Наявність, кількість та поширення осередку малярії визначають малярійну 
характеристику території. При проектуванні інженерної підготовки слід складати 
карти анофелогенних територій та водоймищ в радіусі до 5 км з характеристикою 
кожного осередку.  

Комплекс протималярійних заходів включає: 

- вертикальне планування та організацію поверхневого стоку; 

- осушення заболочених територій та зниження рівня ґрунтової води; 

- пропуск малих водотоків в трубах; 

- регулювання стоку; 

- благоустрій берегів струмків та водоймищ. 

Ліквідацію заболочених ділянок намічається виконувати шляхом осушення 
і підсипки території.  
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Протиерозійні заходи. 

 

Частина території селища Маньківка, в основному це ділянки вздовж 
водних обʼєктів, характеризується схилами з крутизною понад 8%,  на яких можуть 
спостерігатися яружні процеси. Освоєння цих територій без попередніх заходів з 
інженерної підготовки неможливе.  

Даним розділом пропонується виконати протиерозійні заходи на схилах, які 
мають велику крутизну.  

З метою попередження росту яружно-балкової системи на території 
необхідно виконати ряд заходів по боротьбі з ерозією.  

Для попередження подальшого росту ерозійних процесів намічається 
комплекс заходів. Також, з метою попередження росту ярів намічається облісення 
території навколо крутих схилів шириною смуги 30 метрів, тобто створення 
прияружних лісосмуг, терасування схилів з посадкою деревно-кущової 
рослинності. Всі ці заходи одночасно виконують декілька функцій: 

- закріплення кореневої системи від розмиву і вітрової ерозії ґрунтів; 

- акумуляція і перерозподіл стоку; 

- утворення природних перепон водотокам. 

Для освоєння таких ділянок під забудову необхідно виконати ряд заходів, а 
саме: 

- схили терасувати з обов‘язковим закріпленням відкосів посадкою 
деревно-кущової рослинності; 

- організоване відведення поверхневих вод; 

- забудову виконувати будівлями і спорудами з підвищеною міцністю і 
загальною просторовою жорсткістю, зі збільшенням їх податливості з допомогою 
гнучких або розрізних конструкцій, які забезпечать нормальну роботу будівель і 
споруд при деформаціях основ і фундаментів. 

 

Протипросідні заходи. 

Так як четвертинні відкладення представлені лесовидними суглинками, 
внаслідок чого існує ймовірність розвитку  просідання  І типу, то існує необхідність 
в проведенні протипросідних заходів. 

Для підготовки основи під капітальну забудову необхідно виконати більш 
детальне інженерно-геологічне та інженерно-будівельне обстеження ділянок під 
будинки і споруди. 

При замочуванні основи, складеної просідними ґрунтами, стійкість та 
експлуатаційна надійність споруд забезпечується водозахисними та 
конструктивними заходами, спрямованими на запобігання просідним властивостям 
ґрунтів: 

- в межах деформаційної зони чи її частини – улаштуванням ґрунтових 
подушок, витрамбовка котлованів; 

- в межах всього просідного шару необхідно виконувати глибинне 
ущільнення ґрунтовими палями, що попередньо замочені в нижніх шарах 
просідних ґрунтів; 

- прорізкою просідних ґрунтів основи фундаментів із забивних, набивних та 
буронабивних паль, а також з використанням стовпів чи стрічки з ґрунтів, що 
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закріпленні хімічним, термічним чи іншим способом, а також заглибленням 
фундаментів; 

- вертикальним плануванням ділянки забудови, якісним заповненням пазух 
котлованів та траншей, виключенням витоку води із водонесучих комунікацій на 
проектованій території; 

- підвищенням міцності і загальної просторової жорсткості споруд, 
збільшенням їх піддатливості за допомогою гнучких та розрізних конструкцій, з 
використанням методів, що забезпечують нормальну роботу обладнання при 
деформаціях основи.  

 

Рекультивація порушених територій. 

На території селища є ряд ділянок з порушеними територіями 
(несанкціоновані звалища, зриті ділянки тощо), які  потребують рекультивації. 

Порушені території підлягають проведенню на них рекультивації поетапно: 
в першу чергу виконуються планувальні роботи, терасування та засипка, потім 
укладається шар рослинного ґрунту, посадка дерев і кущів, посів багаторічних 
трав. Такі території в основному використовуються для зон зелених насаджень. 

Заходи по відновленню порушених територій вибираються залежно від 
інженерно-геологічних умов, виду використання і типів порушення (повне і 
часткове засипання глибоких ям і виробок, розрівнювання зритих місць, роботи по 
запобіганню подальшому руйнуванню порушених територій). 

При проведенні рекультивації на всіх видах порушених територій 
необхідно проводити ретельне обстеження.  

Порушені території після комплексу відновлювальних робіт 
використовуються для створення зон зелених насаджень загального та 
обмеженого користування, спеціального призначення; промислових зон і зон 
зовнішнього транспорту; житлових районів і мікрорайонів; зон водорегулюючих 
гідротехнічних споруд; рибо- і сільськогосподарських; водопостачання; 
комунально-складських зон. 

 

№№ 
п/п 

Назва заходів 
Одиниця 
виміру 

Кількість 
Орієнтовна 

вартість,  
млн. грн. 

1. 
Регулювання русел 
струмків 

км 3,6 2,21 

2. Розчистка водойм га 5,6 3,01 

 Разом:   5,22 
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Основні гідротехнічні заходи з інженерної підготовки території 

 

№№ 
п/п 

Назва заходів 
Одиниця 
виміру 

Кількість 

1. 
Гідротехнічні водопропускні споруди 
(капремонт) 

шт. 5 

2 Регулювання русел річок, струмків км 3,6 

3 Розчистка водойм га 11,3 

4 Захист від підтоплення га 407,4 

5 Підсипка територій га 11,8 

6 Влаштування дренажу км 10,3 

7 Ліквідація заболоченості га 5,6 

Об‘єми визначені орієнтовно та потребують уточнення на подальших 
стадіях проектування. Всі заходи з інженерної підготовки території показані на 
схемі „Інженерна підготовка та захист території ‖. 
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2.15. Існуюче та проектне використання території 

На розрахунковий строк передбачається зміна функціонального 
використання земель смт Маньківка в існуючій межі та приєднання до межі 
населеного пункту земель Маньківської селищної ради. 

Враховуючи невідповідність звіту за формою 6-зем фактичному 
використанню землі в існуючій (затвердженій) межі селища, існуюче та проектне 
(орієнтовне) використання території населеного пункту наводиться в таблиці за 
обмірами по тематичних шарах цифрової містобудівної карти. 

Збільшення земель житлово-громадської забудови пропонується за 
рахунок земель сільськогосподарського використання та відкритих земель без 
рослинного покриву. Збільшення земель промислової забудови пропонується за 
рахунок земель сільськогосподарського використання та існуючих підприємств за 
межею смт Маньківка. 

До «Інших територій» були віднесені ті, що знаходяться в прибережно-
захисних смугах річок та струмків, території пасовищ, сіножатей та нетоварного 
сільськогосподарського виробництва, частина з яких проектом розглядалася, як 
території зелених насаджень спеціального призначення, що не нормуються. 

Розподіл земель смт Маньківка в існуючій межі на проектний період: 

 

Вид використання 
Існуючий стан, 

га 
Проектний стан, 

га 

Території в межах населеного пункту, всього: 1344 1344 

у т. ч.: житлової забудови, всього 724,7 767,1 

 садибної 714,7 756,2 

 блокованої - - 

 багатоквартирної 10 10,9 

Громадської забудови, всього 32,7 43,5 

Виробничої, всього 37,1 49,7 

Комунальної, всього 22,6 22,2 

Складської всього 18,3 18,3 

Транспортної інфраструктури, всього 117,5 167,5 

 у т. ч. вулично-дорожньої мережі 117 167 

 зовнішнього транспорту 0,5 0,5 

Ландшафтно-рекреаційної та озелененої, 
всього 

2,5 5,5 

 у т. ч. загального користування 2,5 5,5 

 лісів - - 

 дач та садівницьких товариств - - 

Природно-заповідного фонду, всього 27 (з них 26,5га 
водні. пов.) 

27 (з них 26,5га 
водні. пов.) 

Водних поверхонь 54,5 54,5 

Сільськогосподарських угідь 193,7 75,9 

Інші території 139,9 143,1 
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Території селищної ради,  
що включаються в межі смт Маньківка 

 

Вид використання 
Існуюче 

використання, га 
Проектне 

використання, га 

Території за межами населеного пункту, що 
приєднуються, всього: 

233,5 233,5 

у т. ч.: житлової забудови, всього - 57,3 

 садибної - 57,3 

 блокованої - - 

 багатоквартирної - - 

Громадської забудови, всього - 5 

Виробничої, всього 26 34,6 

Комунальної, всього 8,5 12,5 

Складської всього - - 

Транспортної інфраструктури, всього 5 21,7 

 у т. ч. вулично-дорожньої мережі 5 21,7 

 зовнішнього транспорту - - 

Ландшафтно-рекреаційної та озелененої, всього - 17,5 

 у т. ч. загального користування - 17,5 

 лісів - - 

 дач та садівницьких товариств - - 

Природно-заповідного фонду, всього 11 (з них 2,2га 
зел. нас. заг.кор., 

2га водні пов.)   

11 (з них 2,2га 
зел. нас. 

заг.кор., 2га 
водні пов.)   

Водних поверхонь 2 2 

Сільськогосподарських угідь 97,8 0,6 

Інші території 87,4 75,5 
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Проектне використання території смт Маньківка в існуючій та проектній межі: 

 

Вид використання 
В існуючій 

межі 
Території, що 
приєднуються 

В проектній 
межі разом 

Території в межах населеного пункту: 1344 233,5 1577,5 

у т. ч.: житлової забудови, всього 767,1 57,3 824,4 

 садибної 756,2 57,3 813,5 

 блокованої - - - 

 багатоквартирної 10,9 - 10,9 

Громадської забудови, всього 43,5 5,0 48,5 

Виробничої, всього 49,7 34,6 84,3 

Комунальної, всього 22,2 12,5 34,7 

Складської всього 18,3 - 18,3 

Транспортної інфраструктури, всього 167,5 21,7 189,2 

 у т. ч. вулично-дорожньої мережі 167 21,7 188,7 

 зовнішнього транспорту 0,5 - 0,5 

Ландшафтно-рекреаційної та озелененої 5,5 17,5 23 

 у т. ч. загального користування 5,5 17,5 38 

 лісів - - - 

 дач та садівницьких товариств - - - 

Природно-заповідного фонду, всього 27 (з них 
26,5га 
водні. 
пов.) 

11 (з них 
2,2га зел. 

нас. заг.кор., 
2га водні 

пов.) 

38 (з них 
28,5га 

водні. пов.) 

Водних поверхонь 54,5 2 56,5 

Сільськогосподарських угідь 75,9 0,6 76,5 

Інші території 139,3 75,5 214,8 
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ІІІ Основні показники генерального плану 

Ч.ч. Показники 
Одиниця 
виміру 

Існуючий 
стан 

Етап  
15-20 р. 

1 Населення тис. осіб 7,7 7,6 

2 
Територія у межах населеного пункту, 
всього: га 1344 1577,5 

 у т.ч. житлової забудова, всього  » 724,7 824,4 

 садибної » 714,7 813,5 

 блокованої » - - 

 багатоквартирної » 10 10,9 

 Громадської забудови  » 32,7 48,5 

 Виробничої, всього » 63,1 84,3 

 Комунальної, всього » 31,1 34,7 

 Складської всього » 18,3 18,3 

 
Транспортної інфраструктури, 
всього » 123 189,2 

 у т. ч. вулично-дорожньої мережі » 122,5 188,7 

 зовнішнього транспорту » 0,5 0,5 

 
Ландшафтно-рекреаційної та 
озелененої, всього » 2,5 23 

 у т. ч. загального користування » 2,5 23 

 лісів » - - 

 дач та садівницьких товариств » - - 

 
Природно-заповідного фонду, 
всього » 38 38 

 Водних поверхонь » 54,5 56,5 

 Сільськогосподарських угідь » 291,5 76,5 

 Інші території » 227,3 214,8 

 Житловий фонд, всього тис. м
2
  230,0 283,4 

 
Розподіл житлового фонду по 
видах забудови:    

 багатоквартирна » 40,0 45,8 

 садибна тис. м
2
 /будинків 190,0/2700 237,6/3295 

 
Середня житлова забезпеченість 
населення загальною площею м

2
/особу 29,9 37,3 

 Нове житлове будівництво, всього тис. м
2
  53,4 

 багатоквартирна » - 5,8 

 садибна тис. м
2
  - 47,6 
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Ч.ч. Показники 
Одиниця 
виміру 

Існуючий 
стан 

Етап  
15-20 р. 

 
Об’єкти громадського 
обслуговування    

 дитячі дошкільні заклади, всього місць 288 408 

 загальноосвітні школи, всього » 2359 2359 

 пожежні депо, всього  
об‘єкт/ 

пож. автомоб. 1/2 2/4 

 
Вулично-дорожня мережа та 
транспорт    

 Довжина вулиць і доріг, всього км 86,97 103,71 

 в т.ч. магістральних » 26,56 31,07 

 в т.ч. місцевого значення » 60,41 72,64 

 Щільність вулиць і доріг, всього км/км
2
 6,47 6,57 

 в т.ч. магістральних » 1,98 1,97 

 в т.ч. місцевого значення » 4,49 4,60 

 

Довжина, подвійного шляху ліній 
міського пасажирського 
транспорту, всього  км 9,23 26,86 

 у т.ч. автобуса » 9,23 26,86 

 
Щільність мережі наземного 
пасажирського транспорту км/км

2
 0,69 1,7 

 Загальний рівень автомобілізації 
машин на 1 тис. 

чол. н/д 310 

 

у т.ч. рівень автомобілізації 
легкового автомобільного 
транспорту » н/д 280 

 Рівень моторизації 

мотоциклів/мопе
дів  на 1000 
мешканців н/д 100 

 Інженерне забезпечення    

 Водопостачання    

 Сумарний відпуск води  тис. м
3
 / добу 

 
- 

 
2,4 

 Каналізація    

 Загальне надходження стічних вод тис. м
3
 / добу - 2,35 

 Сумарна потужність очисних споруд » - 3 

 Електропостачання    

 Сумарне споживання електроенергії млн. кВт год / рік - 51,0 

 
Потужність джерел покриття 
електронавантажень МВт - 9,8 

 Теплопостачання    

 споживання тепла, всього » - 80,0 

 Газопостачання    
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Ч.ч. Показники 
Одиниця 
виміру 

Існуючий 
стан 

Етап  
15-20 р. 

 Споживання газу млн. м
3
/рік - 20,0 

 
Інженерна підготовка та захист 
території    

 Пониження рівня ґрунтових вод км - 46,0 

 Регулювання русел рік / водойм км/га - 14,2/25,3 

 
Протиерозійні, протизсувні, 
протикарстові заходи га - 35,0 

 
Освоєння заторфованих і 
заболочених територій га - 2,4 

 Дощова каналізація км - 35,3 

 Очисні споруди дощової каналізації  Одиниць - 8 

 9. Санітарне очищення території    

 
Обсяги тверди побутових відходів, 
всього тис. т/рік 0,26 2,93 

 Сміттєпереробні заводи    

 Кількість Одиниць - - 

 Потужність загальна тис. т/рік - - 

 Полігони    

 Кількість Одиниць - 1 

 Площа га - 1,17 

 Звалища    

 Кількість Одиниць 1 - 

 Площа га 6,5 - 
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ІV. ДОДАТКИ
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V. ДОКУМЕНТИ 


