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3. Стисла історична довідка.

Назва, ймовірно, походить від кореня манька, що означає «ліва рука», тобто

поселення, що розташоване від великого шляху ліворуч. Деякі дослідники

вважають, що назва селища походить від імені козака Манька Педоренка, який

входив до складу Уманської сотні за реєстром 1649 року. Є перекази, що він був

першим жителем даної осади. В інших переказах йдеться про те, що колись тут

була корчма, в якій господарювала дружина корчмаря Манька. На її честь і було

названо нове поселення.

Не виключено, що назва селища походить від назви річки Маньківка, що тут

протікає, а її назва пішла від латинського слова «менк», що означає малий,

дрібний, оскільки назви багатьох міст і сіл походять від назви річок. Є ще версія

і про те, що Маньківка названа на честь дочки польського короля Стефана

Баторія Марії, тобто Маньки.

В історичних джерелах Маньківка вперше згадується на початку серпня

1622 року.

У 1609 році так званиий «Буцький ґрунт» — територія в околиці сучасної

Маньківка та на правобережжі річки Гірський Тікич після поділу спадщини

магната Юрія Струса досталася його дочці Гелені та удові Малгожаті.

Як поселення, вочевидь, було осаджене вірогідно невдовзі потому. Маньківка в

1629 році була великим поселенням і нараховувала 649 дворів, нею володіла вже

каменецька старостина Ельжбета Калиновська, тобто тут проживало близько

трьох тисяч чоловік. На той час це було середнє містечко.

У 1638 році чернігівським воєводою Мартином Калиновським, сином

Е. Калиновської, було здано гданському купцеві в оренду за 119 тисяч злотих

Маньківську, Уманську, Буцьку та інші буди з правом широкого виробництва

поташу.

1838 в Маньківці створено військове поселення. Вона стала центром п'ятої

сотні Києво-Подільського округу військових поселень. Тут містився штаб

другого гусарського полку, взвод кавалерії та волосна управа. Селян

перетворили у військових поселенців, вони відбували військові обов'язки,

обробляли землю, забезпечували себе і армію продовольством.

Тут було зведено 14 казарм і 12 — допоміжних приміщень. Розпочалося

перепланування вулиць і створені нові: Офіцерська, Робоча, Миколаївська,

Михайлівська, Довга.


