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Загальні положення 

 

Виконання практичної роботи має за мету закріплення 

студентами теоретичних знань та їх практичне застосування для 

проектування елементів контурно-меліоративної організації 

території. 

Для виконання практичної роботи студент отримує завдання на її 

виконання та фрагмент плану землекористування в масштабі 

1:10000. Вихідні планові матеріали містять інформацію про 

контури, рельєф місцевості та агровиробничі групи грунтів. 

Виконання практичної роботи студент проводить самостійно і 

консультується з викладачем. В ході виконання роботи крім 

методичних вказівок студент використовує інструктивні та 

нормативні матеріали, раніше набуті знання з геодезії, основ 

землевпорядкування і кадастру, картографії, грунтознавства та 

землевпорядного проектування, а також умовні знаки для складання 

планів масштабу 1:10000 та спеціальну літературу. 

Практична робота виконується за відповідним варіантом. Вона 

складається із текстової та графічної частини. В пояснювальній 

записці студент описує передумови та основні принципи контурно-

меліоративної організації території, обгрунтовує свої проектні 

рішення та описує очікуваний природоохоронний ефект від 

запроектованих заходів. 

Графічну частину становить проект контурно-меліоративної 

організації території масштабу 1:10000. Виконується на листі 

формату А-3. Всі матеріали брошуруються і здаються викладачу 

для перевірки. Перевірена і виправлена практична робота 

захищається студентом і здається викладачу. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ЗАВДАННЯ 

на виконання практичної роботи  

студента ____ курсу ФЗГ 

групи______ 

 

Дисципліна: “Землевпорядне проектування”. 

 

Тема: “Особливості контурно-меліоративної організації території” 

 

Зміст практичної роботи: 

1. Типи схилів ерозійно-небезпечних форм рельєфу. 

2. Системи грунтозахисного землеробства та агроландшафт. 

3. Проектування лінійних рубежів на схилах. 

4. Аналіз існуючого використання земель об’єкта проектування та 

обгрунтування проектних рішень. 

5. Виготовлення проекту контурно-меліоративної організації 

території землекористування. 

 

Вихідні дані до завдання: 

Фрагмент плану землекористування з нанесеними рельєфними та 
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1. Типи схилів ерозійно-небезпечних форм рельєфу 

 

Проектування і розміщення лінійних рубежів (просторової 

основи грунтозахисного впорядкування агроландшафтів) 

обумовлюються типом і підтипом схилів. 

Для проектування контурної організації території вченими 

запропонована класифікація форм рельєфу. В її основу покладено 

морфологічні ознаки, що характеризуються поздовжнім і загальним 

поперечним профілями та станом їх поверхні (рис. 1). 

Виділяють такі типи і підтипи схилів: 

Поперечно-прямий тип має єдиний характер поперечного 

профілю – прямий. Експозиція всього схилу, як правило, однакова. 

За характером крутизни у поздовжньому напрямку виділяють два 

підтипи – поздовжньо-ввігнутий і поздовжньо-опуклий. 

Поперечно-опуклий тип має зростаючу крутизну поперечних 

скатів від водорозділу до основи, і через опуклість поперечного 

профілю схил в різних своїх частинах має різну експозицію. Цей 

тип схилу складається із трьох підтипів: поздовжньо-прямого, 

поздовжньо-ввігнутого і поздовжньо-опуклого. 

Поперечно-ввігнутий тип являє собою велике привершинне 

пониження – водозбори верхів'я балок і ярів. Схили цього типу 

мають дві і більше експозицій і є найбільш ерозійно-небезпечними. 

Цей тип схилу складається із трьох підтипів: поздовжньо-прямого, 

поздовжньо-ввігнутого і поздовжньо-опуклого. 

Поперечно-опуклий і поперечно-ввігнутий типи схилів 

підрозділяються на такі різновиди:  

- з паралельними горизонталями; 

- з непаралельними горизонталями;  

- з однаковою крутизною схилу;  

- з наростаючою крутизною поперечних схилів від 

водорозділу до їх основи; 

- зі спадаючою крутизною поперечних схилів від водорозділів 

до основ. 

Під час проектування лінійних рубежів при контурній організації 

території враховується просторове поєднання і взаємозв'язок різних 

типів форм рельєфу. Найбільший вплив на розвиток ерозійних 

процесів має поперечний профіль, від якого залежить концентрація 

стоку. 
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Форми поздовжнього профілю схилів по різному впливають на 

величину ерозійних процесів. Для визначення величини змиву зі 

схилів форма поздовжнього профілю враховується через 

коефіцієнти:  

- поздовжньо-прямий схил - 1,0;  

- поздовжньо-опуклий - 0,75-0,80; 

- поздовжньо-ввігнутий - 1,20-1,25. 

Основними морфологічними параметрами схилів, зміна яких 

відбивається на інтенсивності змиву грунтів, є крутизна, довжина, 

форма і експозиція. 

Підходи до організації території за різних форм рельєфу різні. На 

простих схилах поперечно-прямого і поздовжньо-прямого профілів, 

опуклої або ввігнутої форми розміщення меж полів і робочих 

ділянок проектуються прямолінійно. На схилах поперечно-опуклого 

і поперечно-ввігнутого типів з їх підтипами за різного просторового 

поєднання і взаємодії форм рельєфу межі лінійних рубежів 

проектуються контурно. 

Для конкретного проектування контурно-меліоративної 

організації території схилів необхідно використовувати плани 

масштабу 1:10000 з висотою перерізу рельєфу 1 м, а для 

проектування окремих її елементів – плани масштабу 1:5000, 1:2000 

з висотою перерізу рельєфу 0,5 м 

Однією з важливих морфометричних характеристик рельєфу, яку 

необхідно враховувати при розміщенні лінійних рубежів та 

застосуванні протиерозійних заходів є довжина схилу. З метою 

однозначної оцінки схилів за їх протяжністю використовують 

класифікацію Заславського: 

Таблиця 1 

Протяжність, м Назва схилу за довжиною 

До 50 надзвичайно короткі 

50-100 дуже короткі 

100-200 короткі 

200-500 середньої довжини 

500-1000  підвищеної довжини 

1000-2000 довгі 

2000-4000 дуже довгі 

Більше 4000 надзвичайно довгі 
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Рис. 1. Типи схилів (поперечний профіль) 
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Продовження рис. 1. Типи схилів (поперечний профіль) 
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2. Системи грунтозахисного землеробства та агроландшафт 

 

Умови формування та особливості ерозійних процесів дуже 

різноманітні, тому для кожного конкретного випадку необхідно 

застосовувати свій грунтозахисний комплекс (систему). В таких 

системах насиченість агроландшафтів грунтозахисними заходами 

необхідно диференціювати залежно від умов рельєфу, грунтового 

покриву, господарського використання та екологічної ситуації. 

Ландшафти – це природні комплекси, які характеризуються 

рівновагою, що забезпечується як саморегуляцією так і 

мобілізацією внутрішніх механізмів системи. Зростання 

інтенсифікації використання земель та всіх компонентів ландшафту 

порушує внутрішній баланс природних систем, посилюючи ерозійні 

процеси. 

За рахунок застосування уніфікованих прийомів агротехніки 

без врахування рельєфних та грунтових умов території знижується 

продуктивність та ерозійна стійкість земель. Внаслідок 

прямолінійної організації території та недосконалості агротехніки 

коефіцієнт використання опадів не перевищує 0,5. Це означає, що 

значна частина води витрачається на непродуктивні втрати вологи 

за рахунок стоку та випаровування, а не на вирощування врожаю. 

Грунтозахисні системи землеробства побудовані з 

врахуванням екологічних закономірностей і функціонують в рамках 

контурно-меліоративної організації території. Такі системи 

вписуються в структуру природних ландшафтів, захищають грунти 

від ерозії, регулюють родючість грунтів та водний режим, 

підвищують продуктивність агроекосистеми. 

Система грунтозахисного землеробства передбачає 

об’єднання ділянок кожного виду угідь в еколого-технологічні 

групи, відносно однорідні за екологічними умовами та однакові за 

способами використання. Основними факторами формування таких 

груп є: 

- крутизна схилу; 

- ступінь еродованості грунтового покриву; 

- придатність грунтів для вирощування конкретних 

сільськогосподарських культур; 

- потенційний змив грунту. 
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Кожен вид сільськогосподарських угідь залежно від 

інтенсивності і характеру використання в конкретних умовах 

поділяється на наступні еколого- технологічні групи. 

До першої еколого-технологічної групи орних земель 

відносяться нееродовані та слабоеродовані рівнинні ділянки та 

ділянки на схилах до 3°. На землях цієї групи проектуються 

інтенсивні зернопросапні сівозміни з насиченням просапними 

культурами до 50 %. 

До другої еколого-технологічної групи орних земель 

відносяться переважно середньозмиті, частково слабо- і 

сильнозмиті з ухилами 3-7°. На землях цієї групи проектуються 

зерново-трав’яні і траво-зернові  грунтозахисні сівозміни з 

виключенням просапних культур і насиченням багаторічними 

травами до 40-80%. 

До третьої еколого-технологічної групи відносяться орні 

землі розміщені на схилах більше 7°. Дана група поділяється на дві 

підгрупи: 

- 7-10° - землі виключаються зі складу орних земель і 

підлягають суцільному залуженню з наступним використанням під 

сінокосіння. 

- >10° - землі виключаються зі складу сільськогосподарських 

угідь і підлягають суцільному залісненню. 

Планово-організаційною основою, що об’єднує та 

взаємопов’язує всі елементи грунтозахисного комплексу в єдине 

ціле, служить контурно-меліоративна організація території малого 

водозбору, сівозміни, господарства. 
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3. Проектування лінійних рубежів на схилах 

 

Контурно-меліоративна організація території базується на 

принципі розміщення лінійних рубежів поперек схилу у напрямку 

близькому до напрямку горизонталей. 

Перед проектуванням розміщення лінійних рубежів необхідно 

виконати картографування основних ландшафтних структур, в тому 

числі смуг і водозборів стоку; визначити показники та коефіцієнти 

розрахункових формул; виконати розрахунок поверхневого стоку та 

розмивних швидкостей. 

Лінійні рубежі першого порядку розміщуються вздовж межі  

між першою та другою технологічними групами земель і по 

можливості суміщаються з найближчими границями ландшафтних 

елементів та елементів існуючої інженерної інфраструктури. 

Одночасно вирішуються питання розміщення внутрігосподарської 

дорожньої мережі, при цьому використовується можливість 

суміщення доріг з рубежами регулювання стоку (валами-дорогами). 

Коригування проектних рішень з розміщення рубежів першого 

порядку виконується в натурі з урахуванням форм мікрорельєфу, 

які не відобразились на топографічній основі. 

Рубежі другого порядку розміщуються після встановлення 

рубежів першого порядку. Відстань між рубежами повинна бути по 

можливості однаковою і рівною парній кількості проходів 

сільськогосподарської техніки. При проектуванні необхідно 

дотримуватись умов паралельності границь ділянок радіусів 

повороту машин в місцях зміни напрямку рубежів. Протяжність 

лінійних рубежів визначається при робочому проектуванні за 

розрахунками величини нерозмивної швидкості потоку. 

Визначення границь лінійних рубежів починається від вершини 

водозбору. Рубежі проектуються паралельними горизонталям з 

дотриманням допустимих відхилень напрямку обробітку грунту від 

напрямку горизонталей.  

Радіуси повороту лінійних рубежів не повинні перевищувати: 

на землях першої технологічної групи – 60 м, другої – 30 м., 

третьої – 15 м. 

В лісостеповій зоні водна ерозія проявляється під впливом 

зливових опадів та стоку талих вод. Тому тут проектуються лінійні 

рубежі стокорегулюючого призначення.  
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Стокорегулюючі лісові смуги можуть проектуватись як 

самостійний елемент так і в комплексі гідротехнічними 

протиерозійними спорудами. На односкатних схилах лісосмуги 

проектуються поперек схилу, а на складних улоговистих – у 

напрямку близькому до напрямку горизонталей. 

Протиерозійні гідротехнічні споруди проектуються 

водорегулюючої дії: 

- вали-канави; 

- вали-тераси виямко-насипного типу (конструктивно ці 

споруди мають трикутну форму висотою 0,6-0,8 м із 

закладенням сухого відкосу 1:1,5 – 1:2, мокрих відкосів 1:5 – 

1:10); 

- наорні вали висотою 0,6 м з закладенням відкосів 1:5 – 1:10; 

- залужені водотоки. 

Крім лісосмуг та гідротехнічних споруд лінійні рубежі на схилах 

також закріпляються буферними смугами з багаторічних трав. 

У степовій та степовій посушливій зонах, де гостро відчувається 

нестача вологи, основною метою контурно-меліоративної 

організації території є створення польової гідротехнічної мережі, 

що забезпечує зниження інтенсивності розвитку ерозійних процесів 

та максимальне накопичення вологи в грунті. 

В цих зонах проектують: 

- вали-тераси з широкою основою (виямко-насипні трикутного 

перерізу висотою 0,6-0,8 м із закладенням сухого відкосу 

1:1,5 – 1:2 і мокрих відкосів 1:2 – 1:10); 

- наорні вали-тераси; 

- вали-канави з органічним наповнювачем (висота 0,3-0,6 м, 

закладення відкосів 1:1,5 – 1:2, ширина канав 0,8-1 м, 

глибина – до 1 м). 

В зв’язку із широким поширенням вітрової ерозії в цих зонах 

польова гідрографічна мережа підсилюється системою захисних 

лісомеліоративних насаджень. Основні стокорегулюючі лісові 

смуги проектують ажурно-продувної конструкції із 3-х рядів, в зоні 

проявлення дефляції – 4-х рядні. Додаткові лісові смуги проектують 

продувними із 1-3 рядів. 
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4. Аналіз існуючого використання земель об’єкта 

проектування та обгрунтування проектних рішень 

 

В даному пункті пояснювальної записки студенти виконують 

аналіз рельєфних та грунтових умов землекористування, а саме 

характер та форму рельєфу, крутизну, довжину та експозицію  

схилів на різних ділянках, ступінь еродованості грунтового покриву 

та потенційний змив грунту. На основі цих даних виконується 

розподіл земель за еколого-технологічними групами 

сільськогосподарського використання. Намічаються ділянки під 

суцільне залуження або заліснення (в разі потреби). Далі 

проектують лінійні рубежі першого та другого порядку і виконують 

організацію території запроектованих угідь з дотриманням 

основних принципів контурно-меліоративної організації території в 

комплексі з протиерозійними грунтозахисними заходами, 

доцільними для конкретних умов кожного землекористування. 

 

5. Виготовлення проекту контурно-меліоративної 
організації території землекористування. 

 

Усі проектні рішення відтворюють на графічному плані 

землекористування масштабу 1:10000 згідно спеціальних умовних 

позначень, приведених в додатку 3. Запроектовані угіддя 

ілюмінують різними кольорами відповідно до шкали умовних 

знаків для ілюмінування планів внутрігосподарського землеустрою: 

- рілля (польова сівозміна) – світло-оранжевий; 

- рілля (грунтозахисна сівозміна) – гірчичний; 

- залуження – салатовий; 

- заліснення – зелений; 

- пасовища – сіро-зелений. 

- сад – жовтий. 

Номера полів різних технологічних груп позначаються різними 

умовними позначеннями: 

 
Фрагмент проекту контурно-меліоративної організації території 

землекористування приведений в додатку 2. 
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ДОДАТОК 1 
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ДОДАТОК 2 
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ДОДАТОК 3 
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ДОДАТОК 4 

 

НОМЕНКЛАТУРНИЙ СПИСОК АГРОВИРОБНИЧИХ ГРУП 

ГРУНТІВ УКРАЇНИ 

 

Дерново-підзолисті грунти 

 

1  Дерново-прихованопідзолисті і дернові слаборозвинені грунти 

на перевіюваних пісках 

2  Дерново-підзолисті переважно малорозвинені щебенюваті 

грунти з плямами елювію масивно-кристалічних порід (30-50%) 

3  Дерново-підзолисті грунти, підстелені елювієм масивно-

кристалічних порід на глибині 0,5-1,0 м. 

4  Дерново-підзолисті дефльовані грунти 

5  Дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті грунти на 

піщаних відкладах 

6  Дерново-підзолисті неоглеєні грунти на супіщаних відкладах 

та підстелені мореною, суглинками та елювієм масивно-

кристалічних порід глибше 1м. 

7  Дерново-підзолисті неоглеєні грунти на суглинкових 

відкладах 

8  Дерново-підзолисті глеюваті грунти на супіщаних відкладах 

9  Дерново-підзолисті глеюваті грунти на суглинкових відкладах 

10  Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глеюваті і неоглеєні 

грунти, підстелені карбонатними породами з глибини 0.5-1.0 м. 

11  Дерново-підзолисті неоглеєні грунти в поєднанні з сильно-

глейовими та лучно-болотними або болотними грунтами (10%) 

12  Дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті грунти в поєднанні з 

сильно-глейовими та лучно-болотними або болотними грунтами 

(30-50%) 

13  Підзолисто-дернові грунти 

14  Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові грунти 

15  Дерново-підзолисті сильноглейові грунти 

16  Дерново-підзолисті глейові грунти в поєднанні з лучно-

болотними або болотними грунтами (10-30%) 

17  Дерново-підзолисті глейові грунти в поєднанні з лучно-

болотними або болотними грунтами (30-50%) 

18  Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глеюваті 
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грунти 

19  Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глейові 

грунти 

20  Дерново-підзолисті оглеєні засолені грунти 

21  Дерново-підзолисті слабозмиті грунти 

22  Дерново-підзолисті середньозмиті грунти 

23  Дерново-підзолисті сильнозмиті грунти 

24  Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні слабозмиті грунти 

25  Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні середньозмиті грунти 

26  Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні сильнозмиті грунти 

27  Дерново-підзолисті глейові осушені грунти 

28  Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні осушені грунти 

 

 

Опідзолені грунти 

 

29  Ясно-сірі і сірі опідзолені грунти 

30  Ясно-сірі і сірі опідзолені грунти на лесах, підстелених 

елювієм щільних карбонатних порід на глибині 0.5-1.0 м. 

31  Ясно-сірі і сірі опідзолені грунти на лесах, підстелених 

пісками і супісками 

32  Ясно-сірі і сірі опідзолені неоглеєні і глеюваті грунти на 

щільних глинах 

33  Ясно-сірі і сірі опідзолені глеюваті грунти 

34  Ясно-сірі і сірі опідзолені оглеєні засолені грунти 

35  Ясно-сірі і сірі опідзолені поверхнево-оглеєні грунти 

36  Ясно-сірі і сірі опідзолені глейові грунти 

37  Ясно-сірі і сірі опідзолені слабозмиті грунти 

38  Ясно-сірі і сірі опідзолені середньозмиті грунти 

39  Ясно-сірі і сірі опідзолені сильнозмиті грунти 

40  Темно-сірі опідзолені та слабореградовані грунти 

41  Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі 

сильнореградовані грунти 

42  Темно-сірі опідзолені та реградовані грунти і чорноземи 

опідзолені і слабореградовані, підстелені на глибині 0.5-1.0 м 

елювієм щільних карбонатних порід 

43  Темно-сірі опідзолені грунти та чорноземи опідзолені на 

лесах підстелених пісками і супісками 
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44  Темно-сірі опідзолені грунти і чорноземи опідзолені на 

щільних глинах та на лесових породах, підстелених з глибини 

0.5-1.0 м щільними глинами 

45  Темно-сірі опідзолені грунти та чорноземи опідзолені 

глеюваті 

46  Темно-сірі опідзолені грунти та чорноземи опідзолені глейові 

47  Темно-сірі опідзолені грунти та чорноземи опідзолені 

поверхнево глеюваті 

48  Темно-сірі опідзолені грунти та чорноземи опідзолені 

поверхнево-глейові 

49  Темно-сірі опідзолені і реградовані грунти та чорноземи 

опідзолені і реградовані слабозмиті 

50  Темно-сірі опідзолені і реградовані грунти та чорноземи 

опідзолені і реградовані середньозмиті 

51  Темно-сірі опідзолені і реградовані грунти та чорноземи 

опідзолені і реградовані сильнозмиті 

 

Чорноземи типові 
 

52  Чорноземи типові слабогумусовані та їх комплекси з 

слабоосолоділими грунтами до 30% 

53  Чорноземи типові малогумусні та чорноземи 

сильнореградовані 

54  Чорноземи типові середньогумусні 

55  Чорноземи типові та чорноземи сильнореградовані 

слабозмиті 

56  Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані 

середньозмиті 

57  Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані 

сильнозмиті 

 

Чорноземи звичайні на лесах 

 

58  Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі 

59  Чорноземи звичайні малогумусні глибокі та їх залишково- і 

слабосолонцюваті відміни 

60  Чорноземи звичайні середньогумусні і малогумусні та їх 

залишково- і слабосолонцюваті відміни 
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61  Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі та їх залишково- і 

слабосолонцюваті відміни 

62  Чорноземи звичайні в комплексі з солонцями степовими (10-

30%) 

63  Чорноземи звичайні лугуваті 

64  Чорноземи звичайні вторинно-солонцюваті 

65  Чорноземи звичайні слабозмиті 

66  Чорноземи звичайні середньозмиті 

67  Чорноземи звичайні сильньозмиті 

68  Чорноземи звичайні слабодефльовані 

69  Чорноземи звичайні середньо- і сильнодефльовані 

70  Чорноземи звичайні з плямами чорноземів звичайних 

середньо- і сильносолонцюватих більше 30% 

 

Чорноземи південні на лесах 

 

71  Чорноземи південні та їх слабо- і залишково-солонцюваті 

відміни 

72  Чорноземи південні та їх слабо- і залишково-солонцюваті 

відміни в комплексі з солонцями степовими /10-30%/ 

73  Чорноземи південні солонцюваті в комплексі з солонцями 

степовими /30-50%/ 

74  Чорноземи південні слабозмиті 

75  Чорноземи південні середньозмиті 

76  Чорноземи південні сильнозмиті  

77  Чорноземи південні слабодефльовані  

78  Чорноземи південні середньо- і сильнодефльовані  

79  Чорноземи південні вторинно-осолонцьовані 

80  Чорноземи південні вторинно-підтоплені 

81  Чорноземи південні вторинно-підтоплені в комплексі з 

засоленими їх відмінами 

 

Чорноземи на щільних глинах 

 

82  Чорноземи на щільних глинах несолонцюваті і 

слабосолонцюваті 

83  Чорноземи солонцюваті на щільних глинах у комплексі з 

солонцями степовими (10-30%) 
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84  Чорноземи солонцюваті на щільних глинах у комплексі з 

солонцями степовими (30-50%) 

85  Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних 

глинах слабозмиті 

86  Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних 

глинах середньозмиті 

87  Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних 

глинах сильнозмиті 

88  Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах 

89  Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах 

слабозмиті 

90  Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах 

середньозмиті 

91  Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах 

сильнозмиті 

 

Чорноземи на пісках 

 

92  Чорноземи на пісках незмиті та слабозмиті 

93  Чорноземи на пісках середньо- та сильнозмиті 

94  Чорноземи на пісках дефльовані 

 

Чорноземи і дернові грунти на елювії щільних порід 

 

95  Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних порід 

(пісковиків, сланців, магматичних порід) 

96  Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних порід 

(пісковиків, сланців, магматичних порід) 

97  Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові щебенюваті 

грунти на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, 

магматичних порід) 

98  Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові щебенюваті 

грунти на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, 

магматичних порід) 

99  Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних 

карбонатних порід (щільна порода на глибині 50-150 см) 

100  Чорноземи щебенюваті на елювії щільних карбонатних 

порід (щільна порода – глибше 150 см) 
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101  Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних 

карбонатних порід (щільна порода на глибина 50-150 см) 

102  Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних 

карбонатних порід (щільна порода – глибше 150 см) 

103  Чорноземи щебенюваті середньозмиті і дернові щебенюваті 

грунти на елювії щільних карбонатних порід 

104  Чорноземи щебенюваті сильнозмиті і дернові 

слаборозвинені щебенюваті грунти на елювії щільних 

карбонатних порід 

105  Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті грунти на 

елювії щільних карбонатних порід слабодефльовані 

106  Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті грунти на 

елювії щільних карбонатних порід середньо- і сильнодефльовані 

 

Каштанові грунти 

 

107  Темно-каштанові залишкові і слабосолонцюваті грунти 

108  Темно-каштанові і слабосолонцюваті грунти у комплексі з 

солонцями (10-30%) 

109  Темно-каштанові слабосолонцюваті грунти у комплексі з 

солонцями (30-50%) 

110  Темно-каштанові слабозмиті грунти 

111  Темно-каштанові середньо- і сильнозмиті грунти 

112  Темно-каштанові слабодефльовані грунти 

113  Темно-каштанові середньо- і сильнодефльовані грунти 

114  Каштанові солонцюваті грунти 

115  Каштанові солонцюваті грунти у комплексі з солонцями 

(10-30%) 

116  Каштанові солонцюваті грунти у комплексі з солонцями 

(30-50%) 

117  Темно-каштанові і каштанові плантажовані грунти 

118  Темно-каштанові та каштанові вторинно-осолонцьовані 

грунти 

119  Темно-каштанові та каштанові вторинно-підтоплені грунти 

120  Темно-каштанові та каштанові вторинно-підтоплені грунти 

в комплексі з їх засоленими відмінами 
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Лучно-черноземні і лучно-каштанові грунти 

 

121  Лучно-чорноземні грунти та їх слабосолонцюваті і 

слабоосолоділі відміни 

122  Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакуваті грунти 

123  Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакові грунти 

124  Лучно-чорноземні грунти та їх слабосолонцюваті відміни у 

комплексі з солонцями (10-30%) 

125  Лучно-чорноземні середньо- і сильносолонцюваті 

солончакові грунти 

126  Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові грунти в 

комплексі з солонцями (10-30%) 

127  Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові грунти в 

комплексі з солонцями (30-50%)  

128  Лучно-каштанові солонцюваті грунти 

129  Лучно каштанові солонцюваті грунти з плямами їх 

солончакових відмін (10-30%) 

130  Лучно-каштанові солонцюваті грунти з плямами їх 

солончакових відмін (30-50%) 

131  Лучно-каштанові солонцюваті грунти в комплексі з 

солонцями (10-30%) 

132  Лучно-каштанові солонцюваті грунти в комплексі з 

солонцями (30-50%) 

 

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні грунти 

 

133  Лучні, чорноземно-лучні грунти та їх слабосолонцюваті і 

слабоосолоділі відміни 

134 Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і 

слабосолонцюваті засолені грунти 

135  Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і 

сильносолонцюваті засолені грунти 

136  Лучні, чорноземно-лучні та каштаново-лучні 

слабосолонцюваті і засолені грунти в комплексі з солонцями (10-

30%) 

137  Лучні, чорноземно-лучні та каштаново-лучні середньо-, 

сильносолонцюваті і засолені грунти в комплексі з солонцями 

(10-30%) 
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138  Лучні, чорноземно-лучні та каштаново-лучні солонцюваті і 

засолені грунти в комплексі з солонцями (10-30%) 

139  Мочаристі і мочарні незасолені грунти та поєднання з їх 

переважанням 

140  Мочаристі і мочарні засолені грунти та поєднання з їх 

переважанням 

 

Болотні грунти 

 

141  Лучно-болотні,мулувато-болотні і торфувато-болотні 

неосушені грунти 

142  Лучно-болотні,мулувато-болотні і торфувато-болотні 

осушені грунти 

143  Лучно-болотні,мулувато-болотні і торфувато-болотні 

солончакові неосушені грунти 

144  Лучно-болотні,мулувато-болотні і торфувато-болотні 

солонцювато-солончакові осушені грунти 

145  Торфово-болотні грунти і торфовища мілкі неосушені  

146  Торфово-болотні грунти і торфовища мілкі осушені  

147  Торфово-болотні грунти і торфовища мілкі, підстелені 

пісками, неосушені 

148  Торфово-болотні грунти і торфовища мілкі, підстелені 

пісками, осушені 

149  Торфово-болотні грунти і торфовища мілкі, підстелені 

лучним мергелем, осушені 

150  Торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і 

середньорозкладені, неосушені 

151  Торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і 

середньорозкладені, осушені 

152  Торфовища середньоглибокі і глибокі сильнорозкладені, 

неосушені 

153  Торфовища середньоглибокі і глибокі сильнорозкладені, 

осушені 

154  Торфово-болотні грунти і торфовища солончакові 

неосушені 

155  Торфово-болотні грунти і торфовища солонцьовато-

солончакові осушені 

156  Болотні грунти і торфовища у поєднанні з дерново-
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підзолистими грунтами (10 – 30%) 

157  Болотні грунти і торфовища у поєднанні з дерново-

підзолистими грунтами (30 – 50%) 

158  Торфові грунти верхових та перехідних боліт 

 

Солонці і солончаки 

 

159  Солонці лучно-степові глибокі 

160  Солонці лучно-степові неглибокі та середньо-глибокі 

солончакуваті 

161  Солонці лучно-степові коркові та неглибокі содово-засолені 

162  Солонці лучні глибокі солончакові 

163  Солонці лучні неглибокі і середньоглибокі солончакові 

164  Солончаки та їх комплекси з сильнозасоленими грунтами 

 

Осолоділі грунти 

 

165  Лучно-чорноземні, лучні і дернові глейові середньо- і 

сильноосолоділі грунти та солоді 

Подові грунти 

 

166  Лучно-чорноземні глеюваті і глейові подові грунти 

167  Лучно-каштанові глеюваті і глейові подові грунти 

168  Лучно-каштанові глейові солончакові грунти 

169  Лучно-каштанові глейові солончакові грунти подів в 

комплексі з солонцями солончаковими (10-30%) 

170  Лучно-каштанові глейові солончакові грунти подів в 

комплексі з солонцями солончаковими (30-50%) 

171  Дернові грунти осолоділі та глеєсолоді подів 

172  Дернові глейові солончакові грунти подів 

173  Чорноземно-лучні солонцюваті оглеєні та каштаново-лучні 

солонцюваті оглеєні солончакуваті і солончакові грунти подів в 

комплексі з солонцями солончаковими (до 10-30%) 

174 Чорноземно-лучні солонцюваті оглеєні та каштаново-лучні 

солонцюваті оглеєні солончакуваті і солончакові грунти подів в 

комплексі з солонцями солончаковими (30-50%) 
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Дернові грунти на водно-льодовикових, делювіальних, 

давньоалювіальних, сучасних алювіальних і морських 

відкладах 

175  Дернові неглибокі глеюваті грунти 

176  Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті грунти та їх опідзолені 

відміни 

177  Дернові неглибокі глейові грунти 

178  Дернові глибокі глейові грунти та їх опідзолені відміни 

179  Дернові глейові осушені грунти 

180  Дернові опідзолені поверхнево-оглеєні грунти 

181  Дернові глейові карбонатні грунти 

 

Буроземно-підзолисті, дерново-буроземні і бурі гірські грунти 

 

182  Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті 

неоглеєні і глеюваті незмиті і слабозмиті грунти 

183  Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті, бурі 

гірсько-лісові опідзолені глейові та поверхнево-оглеєні незмиті і 

слабозмиті грунти 

184  Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті 

середньо- та сильнозмиті грунти 

185  Дерново-буроземні та лучно-буроземні грунти на 

алювіальних та делювіальних відкладах 

186  Дерново-буроземні та лучно-буроземні глейові грунти на 

алювіальних та делювіальних відкладах 

187  Дерново-буроземні та лучно-буроземні неглибокі грунти 

підстелені ріняками 

188  Дерново-буроземні і дернові-слаборозвинені ріняково-

щебенюваті грунти 

189  Бурі гірсько-лісові, гірсько-лучні та дерново-буроземні 

щебенюваті грунти полонинського поясу (вище 1100 м над 

рівнем моря) 

190  Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньо-

глибокі щебенюваті грунти помірно холодного поясу (від 800 до 

1100 м над рівнем моря) 

191  Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньо-

глибокі щебенюваті грунти прохолодного поясу (від 500 до 800 

м над рівнем моря) 
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192  Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і 

середньоглибокі щебенюваті грунти помірного поясу (від 250 до 

500 м над рівнем моря) 

193 Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і 

середньоглибокі щебенюваті грунти теплого поясу (до 250 м над 

рівнем моря) 

194  Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і 

середньоглибокі щебенюваті слабозмиті грунти помірно-

холодного поясу (від 800 до 1100 м над рівнем моря) 

195  Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і 

середньоглибокі щебенюваті слабозмиті грунти прохолодного 

поясу (від 500 до 800 м над рівнем моря) 

196  Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і 

середньоглибокі щебенюваті слабозмиті грунти помірного поясу 

(від 250 до 500 м над рівнем моря) 

197  Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і 

середньоглибокі щебенюваті слабозмиті грунти теплого поясу 

(до 250 м над рівнем моря) 

198  Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні неглибокі 

щебенюваті і кам’янисті грунти 

199  Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні щебенюваті і 

кам’янисті середньо- і сильнозмиті грунти 

200  Бурі гірські остеповілі щебенюваті грунти на карбонатних 

породах 

201  Бурі гірські остеповілі щебенюваті грунти на 

безкарбонатних породах 

202  Бурі гірські остеповілі щебенюваті середньо- та сильнозмиті 

грунти 

 

Коричневі грунти і передгірські чорноземи 

 

203  Коричневі щебенюваті грунти Південного узбережжя Криму 

з глибиною залягання щільної породи 50-100 см 

204  Коричневі щебенюваті грунти Південного узбережжя Криму 

з глибиною залягання щільної породи понад 100 см 

205  Коричневі щебенюваті грунти та передгірські чорноземи 

Західного і Східного Передгір’я 

206  Передгірські чорноземи слабозмиті подекуди щебенюваті 
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207  Передгірські чорноземи середньо- і сильнозмиті переважно 

щебенюваті 

Намиті грунти 

 

208  Намиті опідзолені і дерново підзолисті неоглеєні і глеюваті 

грунти 

209  Намиті чорноземи і лучно-чорноземні грунти 

210  Намиті лучні грунти 

211  Рекультивовані грунти з насипним гумусованим шаром 

212  Рекультивовані грунти без насипного гумусованого шару 

213  Рекультивовані торфові грунти 

214  Грунти рисових чеків 

 

Виходи порід і розмиті грунти 

 

215  Розмиті грунти і виходи рихлих (піщаних і лесовидних) 

порід 

216  Розмиті грунти і виходи дочетвертинних глин 

217  Розмиті грунти і виходи елювію щільних карбонатних порід 

218  Розмиті грунти і виходи елювію магматичних та 

метаморфічних порід і пісковиків 

219  Сучасні руслові відклади 

220  Зольники 

221  Комплекси деформованих грунтів на ділянках активних 

зсувів 

222  Комплекси деформованих грунтів на ділянках пасивних 

зсувів 

 
Механічний склад грунтів  

а  піщані 

б  глинисто (зв’язно)-піщані 

в  супіщані 

г  легкосуглинкові 

Скелетність грунтів 

ж  середньощебенюваті 

з  сильнощебенюваті 

к  кам’янисті 

 

д  середньосуглинкові 

е  важкосуглинкові 

л  легкоглинисті 

є  середньо- і важкоглинисті 
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