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Територія дослідження - майданчик «Вектор» розташована в ближній 
(10 км) Зоні в ідчуження Ч А Е С (ЧЗВ) в межах фізико-географічної області 
Київського полісся, яке займає схил Укра їнського кристалічного щита до 
Дніпровсько-Донецько ї западини. Поверхня кристалічного фундаменту по
ступово заглиблюється в північно-східному напрямку. Через територ ію Ч З В 
проходять регіональні розломні зони. .Зокрема з п івденного заходу на північ
ний схід через дослідну ділянку проходить Тетерівський розлом, а в меридіо
нальному напрямку його перетинає в районі даної ділянки Брусилівський 
розлом. 

Аналіз даних про локальні структури і геоморфолог ічну будову району 
дас можливість припущення про вплив деяких структур на сучасний рельєф . 

Як в ідомо, масиви гірських порід мають різну структуру полів напруг, в 
яких часто виникають і тектонічні порушення . Покривні осадові в ідклади 
мають т існий зв'язок з корінними масивами, які є джерелом напружень . 
Встановлено , що навіть незначні зміни в кристалічних породах викликають 
різну реакцію в осадових відкладах, щ о призводить до виникнення в м е ж а х 
осадової товщі зон напруг, кількість яких залежить від зміни поля напруг . 

В зону впливу вищезгаданих розломів входить і д ілянка «Вектор» . З'ясу
вання зв'язку розвитку рельєфу з геолог ічною структурою є однією з основ
них задач досл ідження геодинамічних процесів в аномальних морфоскульп-
турах. 

Судячи з геоморфолог ічно ї карти ближньої зони Ч З В (Б .А.Микола їнов , 
Н .В.Позинич , 1995), східний борт даної гряди лежить в межах неотектонічної 
зони рег іонального рівня. А розчленування гряди на окремі горби було здійс
нено під впливом нетектонічних зон більш низького (місцевого) тектонічного 
рангу, які розміщені перпендикулярно до рег іональної зони. З усіх гряд Чис-
тогалівського підвищення для даної гряди характерні найбільш високі сучасні 
геодинамічні процеси. Такий висновок базується на попередньому аналізі 
мікрорельєфу, характеру ґрунтового і рослинного покриву, які в ідносяться д о 
нестабільних ландшафтних компонентів . 
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Рельєф ділянки «Вектор» належить д о горбисто-грядово-западинного ти
пу. Глибина розчленування (перепади висот) в межах гряди сягає 20 м, а на 
ділянці «Вектор» - 8... 12 м. Будова зовнішніх елементів мікрорельєфу (особ
л и в о западин) - чітка асиметричність схилів по довгій осі, увігнутість д н и щ , 
переважаюча витягнутість з північного заходу на південний схід - св ідчить 
про високу їх геодинамічну активність. 

В комплекс попередніх досл іджень ділянки «Вектор» були включені ме
тоди поверхневого і глибокого зондування осадового покриву. Геофізичними 
методами виявлені аномальні зони в западинних морфоскульптурах . За дани
ми еманаційної зйомки встановлені ширина й інтенсивність аномальних про
явів. Результати георадарної зйомки чітко в ідображають їх струкзури. За да
ними електромагнітної , магнітної та сейсмоакустичної зйомок встановлено 
глибинну їх структуру (до глибини сотень метрів) , зв 'язок з тектонічними 
зонами, зони активної міграції вологи і ступінь геодинамічної активності . 

Н а підставі геоструктурного дешифрування аерофотозн імків і топокарт 
побудовані схеми лінеаментів , які показують особливості глибинної напру
женост і порід і виділені ділянки з високим ступенем напруженост і . 

Як показують дослідження волого обміну, інфільтрація поверхневих вод в 
них збільшується до 10 і б ільше разів. А тому, в разі порушення водного ре
жиму , при вирівнюванні морфоскульптур геодинамічні процеси (як показує 
практика) можуть активізуватись - зб ільшиться винесення пилуватої і глини
стої фракцій порід (під д і єю перезволоження) внаслідок порушення структу
рних зв'язків елементарних часток. А при закритті д ілянки ізоляційним ша
ром (бетоном, глиною) різко зменшиться випаровування з поверхні і збіль
шиться інфільтрація атмосферної вологи на окремих ділянках, що п ідвищить 
процеси суфозії , просадок, підтоплення, зб ільшиться агресивність порових 
вод. Як свідчать матеріали геофізичних досл іджень , б ільшість геодинамічних 
зон перебуває в стадії розвитку і при зміні певних механічних навантажень 
можуть впливати на зміну геологічного середовища. 

Із викладеного випливає, щ о без врахування специфіки аномальних мор
фоскульптур при забудові об'єкту «Вектор» спорудами для захоронения ра
д іоактивних відходів (в процесі їх експлуатації - ), м о ж у т ь виникати ряд нега
тивних геологічних процесів , які п ідвищать ризик руйнування самих споруд і 
пог іршення екологічної ситуації прилеглих територій . 
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The studied area of the object «Vector» is situated in the near (10-km) zone of the 
Chornobyl NPP Exclusion zone (CEZ) within the physico-geographical region of 
Kyiv Polesye, which occupy the slope of Ukrainian Crystall ine Shield reaching the 
Dnieper-Donets depression. The surface of crystalline basement is gradually deep
ening in northeastern direction. Across the C E Z area the regional tectonic break 
zones pass . In particular, the Teteriv break passes through the studied site from the 
south-west to the north-east, and the Brasi l ivsky break crosses it in meridional d i 
rection. 

Analysis of data about local structures and geomorphological structure of the re
gion gives evidence about influence of some structures on present relief. 
It is known that mountain rock massifs have different structure of stress fields, in 
which the geotectonic dislocations often occur. Cover ing sediments have close 
connect ion with basement rocks - the source of stresses. It is found that even insig
nificant changes in crystalline rocks generate different reactions in sedimental de 
posits leading to formation of stress zones within the sedimental bed, the number of 
which depends on stress field variations. 

The site of «Vector» is situated within the breaks ment ioned above . Clarifying of 
the relation between the relief and geological structure is one of the main prob lems 
of studying the geodynamic processes in anomalous morphosculptures . 

According to the geomorphologicai m a p of nearest C E Z zone , the eastern border o f 
the studied upland is located within the borders of a neotectonic zone of regional 
level. Dissection of the upland into separate hills was performed under influence of 
neotectonic zones of lower (local) tectonic rank, which occur in direction perpen
dicular to the regional zone. A m o n g all uplands of Chis togalovka plateau, charac
teristic for the upland under study are the most intensive present geodynamic proc-
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esses. This conclusion is based on prel iminary analysis of microrelief, character of 
soils and vegetat ion cover, which can be treated as unstable landscape components . 
The relief of the site «Vector» belongs to the upland-hil l -depression type. The 
depth o f dissection (elevation range) reaches 20 m within the upland and 8-12 m at 
«Vector» site. Characterist ic for construction of the external microrel ief e lements 
(especial ly o f depressions) are clear asymmetry of slopes along the long axis, con
cave bot toms, dominat ing elongation from northwest to south-east , which witness 
of their geodynamic activity. 

Me thods o f surface and deep sounding were included in the complex of prel iminary 
studies of the «Vector» site. Us ing geophysical methods , the anomalous zones were 
revealed within the depression morphosculptures . The scale and intensity of 
anomalous phenomena were determined using the data of emanat ion surveying. 
Results of georadar surveying clearly reveal their structure. By data of e lec t romag
netic surveying and seismoacoust ic sounding (till the depth of several hundred me
ters) their deep structure, connect ion with tectonic zones , zones of active filtration 
of water, and degree of geodynamic activity.Based on geostructural decoding of 
aerophotographs and topographic maps , the schemes of l ineaments were built 
which show the peculiarit ies of deep stress state of rocks, and separate locations 
with high stress degree. 

Studies o f water exchange show that infiltration of surface waters within depression 
morphosculp tures increases 10 and more times. For this reason, in case of changing 
of water regime during levelling of morphosculptures , the intensification of geody
namic processes , as experience shows, may occur, and the carrying out of dusty 
and cleyey fractions of rocks (under super-wet conditions) may rise, because of 
destruct ion of structural bounds between elementary particles. In course of cover
ing of the site with the isolating cover (concrete, clay) the evaporat ion from the 
surface is sharply decreasing, and infiltraion of a tmospheric water at separate sites 
increasing, that will lead to intensification of suffosion, sagging, submerging, and 
increasing of aggressive propert ies of pore water. As is evident from the data of 
geophysical studies, the most of geodynamical ly active zones are now in the stage 
of deve lopment , and in case of changes of mechanical loadings can influence on 
change of geological environment . 

It follows from the stated above , that without taking into account of the specifics of 
anomalous morphosculptures during construction of the «Vector» object and its 
deposi tor ies for radioactive wastes, or during their exploitation, a series o f negat ive 
geological processes may take place, which enhance the risk of destruct ion of these 
buildings and deterioration of ecological state of adjacent areas. 
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