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ГЕОМОРФОЛОГІЧНА БУДОВА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ЯК ФАКТОР РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ 

 
Більша частина Житомирської області лежить у межах Придніпров-

ської височини, північну і північно-східну частини займає Поліська 
низовина. Поверхня хвиляста із загальним зниженням на північ і північний 
схід (від 280–220 м до 150 м і менше). В області – значні площі моренних і 
моренно-зандрових рівнин з пасмово-горбистим рельєфом. 

У західній частині переважає зандрова слабохвиляста рівнина з 
незначним коливанням висот і наявністю мікрозападин. З нею пов’язані 
значні масиви торфових боліт (2,9 % території області), окремі ділянки 
займають лесові «острови» з розвинутою сіткою ярів і балок. У північній 
частині – алювіально-зандрові рівнини. У місцях високого залягання 
кристалічних порід розвинуті денудаційні форми рельєфу у вигляді пасом, 
горбів, скель з крутими схилами (Словечансько-Овруцький кряж з найви-
щою точкою області – 316 м, Білокоровицький кряж, Озерянський кряж). 

На території Житомирської області поширені акумулятивні низовини 
та акумулятивно-денудаційні, структурно-денудаційні височини (рис.). До 
низовин відносяться: 

 Алювіальні та терасовані річкові долини; 
 Моренні, моренно зандрові хвилясті, місцями з горбистим 

рельєфом. Поширенні на заході та в центрі області, у районах 
Коростеня, частково Малина, Радомишля та Коростишева. 

 Зандрові хвилясті, ускладненні горбисто-пасовим рельєфом. 
Займають найбільшу територію Житомирської області. 

 Лесові сильно заболочені. Поширенні на північному-заході 
області у Андрушівському районі та частково в Коростишівському. 
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Масштаб 1 : 1 750 000 

 

 
Рис. Геоморфологічна будова Житомирської області 

 
До височин відносяться: 
 Лесові, розчленовані ярами та балками. Поширенні у невеликій 

кількості лише на заході Новоград-Волинського району. 
 Хвилясті, розчленовані, ускладненні пасмовим рельєфом. Розта-

шовані на півдні області. 

* за даними «Комплексного 
атласу України», 2005 р. 
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Серед форм рельєфу поширенні яри та балки в основному на півночі 
області на зандрових низовинах. Дюни та кучугури, також знаходяться на 
зандрових низовинах, в основному у центральній та західній частинах 
області. Ози та ками розташовані на моренах. Змієві вали поширенні на 
південному заході на лесові та моренах. 

Житомирська область відноситься до районів, у межах яких перший 
від поверхні водоносний горизонт не захищений від забруднення 
радіоактивними речовинами. 

Першим, негативним фактором, що впливає на захищеність 
ґрунтових вод є слабкий поверхневий стік атмосферних опадів і відкритих 
водотоків, обумовлений одноманітним плоским рельєфом. Другим 
фактором, що сприяє забрудненню ґрунтових вод, є кліматичні умови [2]. 

Моніторинг вмісту радіонуклідів у підземних водах здійснювали за 
трьома водоносними комплексами – четвертинним (свердловини), 
еоценовим (водозабір ЧАЕС, м. Прип’ять) та сеноман-нижньокрейдовим 
(водозабір м. Чорнобиль та міський водопровід). Забруднення еоценового 
та сеноманнижньокрейдового комплексів достовірно не зафіксоване. 
Концентрація 137 Cs та 90 Sr у воді водозаборів ЧАЕС та м. Чорнобиль не 
перевищувала 10 Бк/м3 (допустимі рівні для питної води становить 
2000 Бк/м3). 
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