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Передмова

Стратиграфічний кодекс України (СКУ) є узагальнюючим зведенням правил і 
наукових критеріїв, що визначають стратиграфічну базу державного геологічного 
картування, пошуків, розвідки, експлуатації корисних копалин та проведення різних 
геологічних робіт в Україні.

Останніми роками перед українською геологічною службою постали нові більш 
високі вимоги до робіт з регіонального геологічного вивчення країни. Це один з 
пріоритетних напрямів, що має забезпечити висококондиційне геологічне карто
графування середнього і великого масштабів, а також проведення геологопошу- 
кових робіт на закритих територіях. Удосконалені детальна стратиграфічна основа, 
біолітостратиграфічні схеми з високою роздільною здатністю, особливо необхідні 
для дослідження маловивчених територій з перспективними на корисні копалини 
комплексами. В цій ситуації Національний стратиграфічний комітет (НСКУ) України 
прийняв рішення про створення нової редакції СКУ.

При підготовці другого видання СКУ було використано матеріали зі стратигра
фічної класифікації, термінології, процедури як міжнародних стратиграфічних до
відкових видань, так і з проблем стратиграфії (теоретичний і прикладний аспекти) 
докембрію та фанерозою України, а саме: International stratigraphie Guide /  За ред. 
Хедберга X. (1976); Обзор зарубежных стратиграфических кодексов /  Жамойда А. 
И., Ковалевский О. П., Моисеева А. И. -  М., 1969; Международный стратиграфи
ческий справочник /  Сокращенная версия под ред. Гладенкова Ю.Б. -  М. 2002, 
що є російськомовною версією International stratigraphie Guide, 1994 та ISG, 2004, 
2009; Стратиграфический кодекс СССР, 1977, 1992; Стратиграфические кодексы. 
Теория и практическое использование /  Жамойда А.И., Ковалевский О.П., Мои
сеева А.И., -  Л.: Изд-во ВСЕГЕИ, 1996; Дополнения к стратиграфическому кодексу 
России. -  СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2000; Стратиграфический кодекс России /  Под 
ред. Жамойды А.И., 2006; Зональная стратиграфия фанерозоя России -  СПб.: 
Изд-во ВСЕГЕИ, 2006; Постановления МСК и его постоянных комиссий. -  Вып. 
24-33; Состояние изученности стратиграфии докембрия и фанерозоя России. За
дачи дальнейших исследований / /  Постановления МСК. -  2008. -  вып. 38., а також 
нші публікації останніх років щодо структури стратиграфічної класифікації, визна
чення основних понять та термінів, правил встановлення і назв стратиграфічних 
підрозділів тощо.

Ще за часів створення першого видання Стратиграфічного кодексу України за 
редакцією Ю.В. Тесленка, 1997, було опрацьовано численні матеріали як зарубіж
них, так і українських стратиграфіє, серед яких, крім зазначених вище, слід навести 
такі: Основы стратиграфии /  Леонов Г.П. -  М., 1973-1974. -  Т. 1-2; Стратиграфия 
и геохронология протерозоя /  Семихатов М.А. -  М., 1974; Основы стратиграфии 
осадочных образований /Тесленко  Ю.В. -  Киев, 1976; Методика палеопедологи- 
ческих исследований /  Веклич М.Ф. -  Киев, 1979; Теоретические вопросы стра
тиграфии /  Халфин Л.Л. -  Новосибирск, 1980; Палеоэтапность и стратоны 
почвенных формаций верхнего кайнозоя /  Веклич М.Ф. -  Киев, 1982; Стратигра
фические разрезы докембрия Украинского щита /  Под ред. Есипчука К.Е. -  Киев, 
1985; Принципы  стратиграфии /  Фисуненко О.П. -  Ворошиловград, 1985; Про- 
странственно-временные аспекты стратиграфии /  Мороз С.А., Оноприенко В.И. -  
Киев, 1988; Стратиграфическая корреляция верхнего миоцена и плиоцена Вос
точного Паратетиса и Тетиса /  Семененко В.Н. -  Киев, 1987; Введение в теорию 
стратиграфии /  Мейен С.В. -  М., 1989; Стратиграфия СССР. Нижний докембрий
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/  Под ред. Шуркина K.А. -  М., 1989; Геохронологическая шкала докембрия Укра
инского щита /  Щербак Н.П. -  Киев, 1989 та ін.

В подальшому питання стратиграфічної класифікації і термінології, співвідно
шення стратиграфічних шкал, принципи і критерії виділення різнорангових стра- 
тонів, обґрунтування стратиграфічних границь, етапності розвитку органічного світу 
в докембрії і фанерозої України розглянуто в численних публікаціях, серед яких: 
Геология шельфа УССР. Стратиграфия /  Под ред. Тесленко Ю.В. -  Киев, 1984; 
Палеонтология и стратиграфия фанерозоя Украины /  Ред. Вялов О.С. -  Киев, 1984; 
Стратиграфический словарь УССР /  Ред. Бондарчук В.Г. -  Киев, 1984; Палеонто
логические и биостратиграфические исследования при геологической съемке на 
Украине /  Ред. Вялов О.С. -  Киев, 1990; Стратиграфические схемы докембрия и 
фанерозоя Украины. -  Киев, 1993; Актуальні проблеми біостратиграфії фанерозою 
України /  Ред. Тесленко Ю.В. -  K., 1998; Флористико-ценотический метод страти
графии и новая методика фитостратиграфического анализа; Проблемы региональ
ной стратиграфии; Специфичность и универсальность стратиграфической схемы 
верхнего карбона Донбасса /  Щеголев А.К. -  Киев, 1982, 1992, 2003; Проблеми 
створення шкали геологічного часу докембрію і фанерозою України /  За ред. Го- 
жика П.Ф. -  K., 1993; Теоретичні та прикладні аспекти сучасної біостратиграфії 
фанерозою України /  За ред. Гожика П.Ф. -  K., 2003; Міжнародна стратиграфічна 
шкала (МСШ-2000) та проблеми її співвідношення із Загальною стратиграфічною 
шкалою (ЗСШ) України /  Веліканов В., Кир’янов В., Константиненко Л., Полетаев 
В., Іванік М., Андреева-Григорович A., 2003; Осадочные бассейны: методика, 
строение, эволюция /  Под ред. Леонова Ю.Г. -  М., 2004; Біостратиграфічні критерії 
розчленування та кореляції відкладів фанерозою України /  За ред. Гожика П.Ф. -  
K., 2005; Горизонт, региоярус и Стратиграфический кодекс Украины; Свиты в 
Стратиграфическом кодексе Украины и стратиграфическая практика /  Полетаев
В.И., 2005-2007; Некоторые проблемы стратиграфии палеогена и неогена севе
роукраинской палеоседиментационной провинции /  Зосимович В.Ю., 2006; Пря
мая корреляция неогена Восточного Паратетиса с Международной океанической 
шкалой по планктонным микрофоссилиям /  Семененко В.H., Андреева-Григорович 
A.C., Маслун Н.В., Люльева С.А. -  Киев, 2009; Біостратиграфічні основи побудови 
стратиграфічних схем фанерозою України /  За ред. Гожика П.Ф. -  K., 2008; Про
блеми стратиграфії ї кореляції фанерозойських відкладів /  За ред. Гожика П.Ф. -  
K., 2008; Викопна фауна і флора України: палеоекологічний та стратиграфічний 
аспекти /  За ред. Гожика П.Ф. -  K., 2009; Проблеми стратиграфії і кореляції фа
нерозойських відкладів України /  За ред. Гожика П.Ф. -  K., - 2011; Палеонтологічні 
дослідження в удосконаленні стратиграфічних схем фанерозойських відкладів /  За 
ред. Гожика П.Ф. -  K., - 2012.

Враховуючи складну гетерохронну структурно-тектонічну будову території 
України, в СКУ регламентується складання місцевих, регіональних та міжрегіональ
них схем, де обов’язковою є кореляція стратонів зі стратонами суміжних територій 
та підрозділами Міжнародної стратиграфічної шкали (МСШ). Зважаючи на те, що 
в будь-якому одному типі стратиграфічних підрозділів неможливо відобразити все 
різноманіття ознак якостей і будови порід, які його складають, у СКУ розглянуто 
різні типи стратиграфічних підрозділів, наведено їх класифікацію.

Хроностратиграфічні підрозділи МСШ розглядаються в СКУ схематично, їх зміст 
та обсяги регламентуються рішеннями Міжнародного геологічного конгресу (МГК) 
і є практично інструментом для глобальних кореляцій. У зв'язку з важливістю про
блеми приведення регіональних стратиграфічних схем у строгу відповідність з ви
могами МСШ, в СКУ окремим розділом наведено основні найбільш вживані 
стратиграфічні підрозділи МСШ, а також загальних (провінційних) стратиграфічних
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Передмова

схем. В додатках (дод. 4, табл. 1-13, 15) подано останні міжнародні стратиграфічні 
схеми по системах фанерозою і біостратиграфічні стандартні шкали.

Біостратиграфічні стандарти переважно наведено за останніми, до 2011 р. 
включно, біозональними шкалами за ортостратиграфічними групами, що запропо
новані Міжнародним стратиграфічним комітетом (МСК). Але для карбону в МСШ 
поки що не встановлено біостратиграфічні зональні стандарти. Існуючі зональні 
схеми наводяться в Загальних стратиграфічних шкалах (ЗСШ) Росії і використо
вуються для кореляції регіональних схем окремих регіонів. Донецький розріз 
кам'яновугільних відкладів за повнотою, відносною безперервністю осадконакопи- 
чення, ритмічністю перешарування відкладів морських і континентальних фацій, 
багатством викопної фауни і флори, детальністю стратиграфічного розчленування 
є одним із кращих розрізів карбонової системи. Завдяки цьому Донбас зберігає 
значення еталона, стратиграфічної лінійки, порівняння з якою допомагає вирішу
вати багато актуальних питань стратиграфії як регіонального, так і міжнародного 
рівня (В.І. Полетаев, М.В. Вдовенко та ін., 2011 ). Тому в додатках (дод. 4, табл. 7) 
наведено біостратиграфічні зональні стандарти за найбільш важливими для стра
тиграфії карбону групами -  форамініферами та конодонтами, що встановлені в 
розрізах Донбасу та Дніпровсько-Донецької западини. Зважаючи на ступінь вив
ченості та рівень біостратиграфічного обґрунтування за цими ортогрупами, є всі 
підстави враховувати їх при створенні глобальних стандартів МСШ карбону.

В СКУ розглянуто класифікацію регіональних і місцевих підрозділів, обґрунто
вано доцільність їх виділення, наведено правила складання місцевих, регіональних 
^а міжрегіональних схем, в яких обов'язковою є кореляція зі стратиграфічними 
схемами суміжних територій та МСШ.

В додатках (дод. 4, табл. 2, 14, 16, 17) наведено приклади схем для систем 
-еопротерозою, фанерозою і ті, де показано співвідношення і кореляція регіональ
них та місцевих підрозділів з МСШ.

Регіональні стратиграфічні підрозділи, що слугують інструментами кореляції міс
цевих стратиграфічних підрозділів і часто є картувальними одиницями, відобра
жають особливості осадконакопичення, геодинаміки і послідовність зміни 
<омплексів фауни і флори у відповідних регіонах. В нинішній редакції СКУ в якості 
основної таксономічної одиниці регіональних шкал пропонується вживати терміни 
як «регіоярус», так і «горизонт» — «регіоярус/горизонт». Застосування в СКУ цих 
двох термінів спричинено необхідністю поєднання традицій широкого викори
стання в геологічній практиці термінів «горизонт» і «регіоярус» та відображення ос
новної кореляційної функції цих стратонів.

Термін «регіоярус» був запропонований для використання у 1975 р. для неогену 
Іаратетісу (Сенеш Я. Введение к региональным ярусам Центрального и Восточ
ного Паратетиса, 1975). Затверджено три регіональні шкали для цієї області — для 
Середземномор'я, Центрального і Східного Паратетісу. Щоправда, термін «ярус» 
застосовувався ще в позаминулому сторіччі в стратиграфічних схемах третинних 
зідкладів Росії (М.О. Соколов, Г.А. Радкевич, П.Я. Армашевський, М.П. Клюшников 
~а ін.) для регіональних підрозділів (канівський, бучакський, київський, полтавсь- 
<ий) і які зараз практично мають статус регіоярусу. Тривала дискусія (О.С. Вялов, 
1977; Б.С. Соколов, 1980; Стратиграфічний кодекс України, 1997 та ін.) щодо за
стосування терміну «регіоярус», а також нинішнє вживання терміну в багатьох ро
ботах та схемах (O.K. Богданович, В.Н. Буряк, 1986; Л .0. Невеська, 
Є.В. Белуженко, 2004, 2005) та узагальнюючих виданнях (Стратиграфия палеоге
новых отложений Мирового океана и корреляция с разрезами на континентах /  
Крашенинников В.А., Басов И.А., 2007; Стратиграфия и ее роль в развитии неф
тегазового комплекса России. -  СПб., 2007; Стратиграфія мезокайнозойських відк
ладів північно-західного шельфу Чорного моря /  Гожик П.Ф., Маслун Н.В.,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  g
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Плотнікова Л.Ф ., Іванік М.М. -  K., 2006; Палеогеография и биогеография бассей
нов Паратетиса /  Попов С.В., Ахметьев М.А., Андреева-Григорович A.C. и др., 
2009) доводить, що включення цього терміну в стратиграфічну таксономію в якості 
регіонального стратону ярусного рангу дає можливість однозначного розуміння як 
самого поняття, так і його обґрунтування різними методами (б іо-, літо-, цикло-, 
сейсмо-, секвенсстратиграфічними), масштабів його поширення, корелювання та 
картування.

Щодо терміну «горизонт». Як основний стратиграфічний підрозділ він був за
пропонований на другій сесії МГК у 1881 р. для визначення регіональних підроз
ділів, підпорядкованих ярусу МСШ. Необхідність введення такого таксона на той 
час була викликана неможливістю застосування стратонів західноєвропейської 
шкали для стратиграфії інших регіонів, зокрема Росії. Відтоді термін «горизонт» 
був і є таксономічною одиницею регіональних підрозділів, що широко застосову
вався на теренах колишнього СРСР. В Стратиграфічних кодексах Росії (1977, 1992, 
2006) і в стратиграфічних схемах палеозою України горизонт -  це основна таксо
номічна одиниця регіональних стратиграфічних підрозділів, що виконує кореляційну 
функцію в межах його поширення. Він включає одновікові серії, світи, тобто м іс
цеві літостратиграфічні підрозділи, а також провінційні зони (лони) й інші біостра- 
тиграфічні одиниці; встановлюється на основі як літофаціальних особливостей, так 
і їх палеонтологічної характеристики.

Але для докембрійських утворень, континентальних товщ фанерозою, в яких 
відсутні палеонтологічні рештки, горизонти встановлювались на літологічній, пет
рографічній основі з урахуванням (при наявності) даних ізотопного датування (Гєо- 
хронология раннего докембрия Украинского щита /  Щербак Н.П., Артеменко Г.В., 
Лесная И.М., Пономаренко А.Н. -  Киев, 2005). В той же час горизонтам, які вста
новлювались переважно на біостратиграфічній основі в межах певної палеобіогео- 
графічної провінції (області) надавалась назва регіоярус.

Одні дослідники вважають горизонт і регіоярус синонімами, інші горизонт під
порядковують регіоярусу. При цьому, зауважимо, що в практичній геології горизонт 
часто вживається в поєднанні з пояснювальним словом (відбивальний сейсмого- 
ризонт, горизонти продуктивних пластів, вапняковий, гумусовий горизонт тощо). 
Цілком зрозуміло, що в такому випадку вони слугують інструментами деталізації 
місцевих регіональних схем і не мають жодного відношення до горизонту як ос
новного підрозділу регіональної шкали.

З метою деталізації місцевих стратиграфічних схем включено підрозділи, які ви
ділені на підставі літологічних, палеонтологічних, петрографічних, циклостратигра- 
фічних, кліматостратиграфічних ознак; внесено уточнення в назву рангу деяких 
стратонів (наприклад, пласт-маркер, сейсмогоризонт-маркер).

Важливою при стратиграфічних побудовах є проблема з ’ясування характеру 
співвідношення різних типів стратиграфічних підрозділів. Так, літостратиграфічні 
підрозділи, що ґрунтуються на літологічних властивостях порід, є основними ін
струментами геологічного картування. Як правило, при встановленні й ідентифікації 
літостратиграфічних підрозділів ознака часу має підпорядковане значення, а чіль
ними є умови утворення. Ідентичні за складом породи повторюються в часі та стра
тиграфічній послідовності, і границі майже всіх літостратиграфічних підрозділів 
«січуть» синхронні поверхні. Біостратиграфічні підрозділи відмінні від інших підроз
ділів тим, що викопні органічні рештки, за якими визначені ці підрозділи, протягом 
геологічного часу зазнають еволюційних змін і не повторюються в стратиграфіч
ному літописі, що дозволяє відрізняти одновікові викопні комплекси і робити їх по
казниками геологічного часу. Тобто літостратиграфічні і біостратиграфічні 
підрозділи -  це фундаментально різні типи підрозділів, які ґрунтуються на різних 
критеріях. Але в той же час ці підрозділи потребують комплексного інтегрованого 
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обґрунтування при детальному літолого-стратиграфічному розчленуванні конкрет
них розрізів, виявленні просторово-часових співвідношень різнофаціальних товщ.

Геодинамічний підхід до створення регіональних стратиграфічних шкал зробив 
чільною проблему геологічних циклів. Тому в СКУ наведено таксономію допоміжних 
морфолітостратиграфічних, циклостратиграфічних, сейсмостратиграфічних, сек- 
венсстратиграфічних, кліматостратиграфічних та інших підрозділів.

Системний підхід до вирішення означених проблем буде сприяти розумінню 
геологічних подій в контексті глобальної геологічної історії, є фундаментом теоре
тичної та фактологічної бази для удосконалення стратиграфічних досліджень і слу
гуватиме нарощуванню мінерально-сировинної бази народного господарства 
України.

Подальше проведення геологічних, в тому числі і стратиграфічних, досліджень 
в Україні дозволить отримати нові матеріали для доповнення, деталізації, а на пев
ному етапі і модернізації СКУ. Роботи в цьому напрямі повинні орієнтуватися на 
максимальне наближення вимог Стратиграфічного кодексу України до міжнародних 
стандартів.

Прийняті скорочення

зсш — Загальна стратиграфічна шкала
мгк — Міжнародний геологічний конгрес
мск — Міжнародний стратиграфічний комітет
мсш — Міжнародна стратиграфічна шкала
нск — Національнийний стратиграфічний комітет
нск — Національнийний стратиграфічний комітет України
НТР — науково-технічна рада
ссп -Східно-Є вропейська платформа
СКУ — Стратиграфічний кодекс України
тгсг — точка глобального стратотипу границі
(GSSP) — (global stratotype and point)
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Стратиграфія -  розділ геології, що 
досліджує просторово-часові співвід
ношення геологічних тіл.

Геологічне тіло -  сукупність гірських 
порід, що відображає певний етап гео
логічної історії регіону або його час
тини. За своїми характеристиками 
відрізняється від суміжних утворень.

Регіональна (басейнова) стратигра
фія -  стратиграфія осадових утворень, 
які сформувалися в межах єдиного се
диментаційного басейну або його час
тини. Територіально відповідає регіону 
або групі регіонів, у межах яких існував 
палеобасейн. Включає усі види сис
темних досліджень за різними мето
дами та підходами (біо-, літо-, цикло-, 
фаціально-, сейсмо-, тектоно-, геоди
намічні тощо).

Біостратиграфія -  розділ стратигра
фії, що вивчає розподіл викопних ор
ганічних решток у стратиграфічному 
літописі та унормовує в підрозділи вер
стви, що містять характерні таксони 
викопної фауни і флори. Відіграє го 
ловну роль при кореляції місцевих і ре
гіональних підрозділів між собою і з 
підрозділами МСШ.

Подійна стратиграфія -  вивчення за 
комплексом методів різнорангових 
подій за зміною речовинного складу, 
біогенної складової, седиментологіч- 
них, екологічних, геохімічних та інших 
характеристик, що використовуються 
для детального розчленування і вікової 
паралелізації відкладів. Є підґрунтям 
побудови регіональних і глобальних 
подійно-стратиграфічних шкал висо
кого кореляційного потенціалу.

Циклостратиграфія (літмологія) -  
розділ геології про седиментаційну 
циклічність; вивчає структурну органі
зацію, речовинний склад, умови утво
рення циклічно побудованих породно- 
шаруватих асоціацій, структурні 
зв ’язки яких визначаються геологіч

ними процесами будь-якої природи. 
Встановлює ієрархічні співвідношення 
циклітів різного рангу. Використову
ється при кореляції місцевих, регіо
нальних і надрегіональних підрозділів.

Сейсмостратиграфія -  вивчення за 
даними щільнісного, акустичного каро
тажу по сейсмічних розрізах просто- 
рово-часових закономірностей
породних комплексів, фаціального 
складу, структурно-тектонічних особ
ливостей осадових систем.

Секвенсна стратиграфія (секвенс- 
стратиграфія) -  розділ геології, який 
вивчає седиментаційну структуру цик
лічних комплексів, послідовностей, що 
обмежені неузгодженими чи кореля
тивними з ними узгодженими повер
хнями, які пов'язані з періодичними 
змінами рівня моря. Відображає оса
дову систему зі складною осадово-по
родною ієрархією, визначає седимен
таційну циклічність евстатичних подій. 
Застосовується при хроностратигра- 
фічній кореляції різнофаціальних від
кладів.

Магнітостратиграфія -  розділ стра
тиграфії, що використовує магнітні ха
рактеристики гірських порід для 
розчленування і хроностратиграфічної 
кореляції.

Хроностратиграфія -  розділ стра
тиграфії, що вивчає часові співвідно
шення та вік породних комплексів.

Регіон геологічний -  значна за роз
мірами територія з притаманними їй 
особливостями структурно-тектонічної 
будови, яка в певний проміжок геоло
гічного часу відрізнялась від суміжних 
регіонів специфічними рисами геоло
гічного розвитку: сукупністю тектоно- 
магматичних проявів, особливостями 
седиментогенезу, ландшафту, біоти 
тощо. Поділяється на структурно-фаці- 
альні райони, зони.

Стратиграфічний підрозділ (стра-
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тон) -  відносно цілісне за часом фор
мування і відповідно відносно ізо
хронне, породношарувате тіло 
система, що виокремлюється в геоло
гічному розрізі за характерними стра
тиграфічними ознаками різними 
методами.

Склад стратиграфічного підрозділу
-  низка різнорангових стратиграфічних 
підрозділів, що складають відповідний 
стратон.

Хроностратиграфічний підрозділ -
інтервал геологічного часу, протягом 
якого утворились породи, що склада
ють стратон; в основі виділення -  час 
формування відповідних верств гір 
ських порід; включає також проміжок 
часу утворення внутрішніх переривів. 
Слугує для часової кореляції і реєстра
ції геологічних подій.

Обсяг стратиграфічного підрозділу
-  інтервал геологічного розрізу між 
нижньою і верхньою стратиграфічними 
■раницями відповідного підрозділу.

Границі стратиграфічного підрозділу
-  поверхні (підошва -  нижня границя, 
покрівля -  верхня границя), що розді
ляють у розрізі утворення з різними 
стратиграфічними ознаками. Лате- 
оальні границі фіксують просторове 
поширення порід відповідного стра- 
тону.

Стратотип стратиграфічної межі (лі- 
мітотип) -  обраний в якості еталона 
оозріз, в якому чітко фіксується нижня 
межа відповідного стратону.

Точка глобального стратотипу гра
ниці (ТГСГ) -  (global stratotype and 
point -  GSSP) -  точка в конкретному 
оозрізі товщі порід в означеному геог
рафічному районі, що є стандартом 
для визначення нижньої границі відпо
відного підрозділу МСШ.

Датований рівень (datum plane) -  
поверхня верстви або малопотужний, 
досить чітко виражений інтервал роз
різу, що фіксує суттєві зміни біостра- 
тиграфічних ознак, час появи та 
зникнення характерних видів органіч
них решток у відповідних інтервалах 
верств переважно океанічних осадових

товщ. Має геохронологічне, геохроно- 
метричне датування. Датовані рівні ви
користовуються при кореляції і 
розчленуванні розрізів, а також в якості 
границь біостратиграфічних зон.

Ізохронність -  одновіковий обсяг 
стратонів, тотожне положення границь.

Діахронність -  вікове зміщення гра
ниць стратонів та стратиграфічних об
сягів.

Стратотиповий розріз (стратотип) -
конкретний або зведений розріз стра
тону, що наводиться при описі в якості 
еталонного.

Стратотипова місцевість (страторе- 
гіон) -  район, де знаходиться страто
тип та розрізи, що його доповнюють.

Опорний стратиграфічний розріз -  
найбільш показовий розріз відповід
ного стратиграфічного підрозділу в 
геологічному регіоні, структурно-фаці- 
альному районі, на окремій території. 
Містить детальну, ґрунтовну літоло
гічну, петрографічну, палеонтологічну, 
стратиграфічну та інші характеристики. 
Має чітко визначені, обґрунтовані 
нижню та верхню стратиграфічні гра
ниці.

Сейсмічний розріз -  відображення 
геологічних тіл відповідного віку на 
сейсмічному записі відбиваючими хви
лями. За рисунком сейсмозапису, 
швидкісними параметрами та зістав
ленням розрізів за даними буріння й 
відслонень визначається фаціальний та 
речовинний склад порід.

Стратиграфічна термінологія -  су
купність термінів, що використову
ються в стратиграфії.

Стратиграфічна класифікація -  гру
пування стратиграфічних підрозділів за 
характером і масштабом неоднорід
ності обраної стратиграфічної ознаки. 
Відображає ієрархію, таксономію, но
менклатуру стратонів, має прогностич
ний характер. Є понятійно-терміно
логічною базою стратиграфії.

Стратиграфічна номенклатура -  су
купність найменувань стратонів і кла
сифікаційних рядів. За відповідними 
нормативами, що встановлюються
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міжнародними та національними стра
тиграфічними комісіями регламентує 
процедуру застосування, індексації та 
утворення найменувань стратиграфіч
них підрозділів.

Стратиграфічна ознака (критерій) -  
визначення чинників встановлення 
стратонів за властивостями гірських 
порід (літологічна, палеонтологічна ха
рактеристики, органічні рештки, міне
ральний і петрографічний склад або їх 
сукупність, фізичні та хімічні особли
вості тощо).

Стратиграфічне розчленування -  
виділення в розрізі стратонів за ступе
нем розбіжностей та подібності прита
манних їм стратиграфічних ознак.

Стратиграфічна кореляція -  проце
дура встановлення та зіставлення віко
вого співвідношення стратиграфічних 
підрозділів за однією чи комплексом 
стратиграфічних ознак у просторово 
віддалених розрізах.

Біостратиграфічна кореляція -  з іс 
тавлення просторово віддалених стра
тонів за біостратиграфічними ознака
ми, зокрема латерального просте
ження зон з ортостратиграфічними 
групами, верств з фауною і флорою.

Стратиграфічна таксономія -  систе
матизація і класифікація номенклатури 
стратиграфічних підрозділів за їх ран
гом. Кожна класифікаційна низка стра
тиграфічних підрозділів має самостійну 
таксономічну шкалу, що є незалежною 
від інших шкал.

Таксономічна шкала -  сукупність 
різнорангових таксономічних одиниць, 
що наводяться за принципом їх підпо
рядкованості. Призначення шкали -  
визначення рангу підрозділів будь-яких 
категорій.

Міжнародна стратиграфічна шкала
-  сукупність загальних стратиграфічних 
підрозділів в їх повному обсязі, що на
ведені в порядку їх стратиграфічної по
слідовності та таксономічної 
підпорядкованості. Слугує для визна
чення стратиграфічної приуроченості 
підрозділів усіх інших категорій і видів.

Геохронологічна шкала (шкала гео
логічного часу) -  послідовна низка ча
сових еквівалентів підрозділів МСШ в 
їх стратиграфічній таксономічній послі
довності.

Геохронометрична шкала (шкала 
«абсолютного» геологічного віку) -  по
слідовний ряд реперного датування (в 
млн років) нижніх границь стратигра
фічних підрозділів МСШ, встановлених 
за ізотопними та іншими методами.

Магнітостратиграфічна шкала -  
система різнорангових магнітостратиг- 
рафічних підрозділів для зіставлення з 
підрозділами МСШ.

Сейсмостратиграфічна шкала -  
система різнорангових сейсмостратиг- 
рафічних підрозділів, що зіставляються 
з підрозділами місцевих і регіональних 
шкал, побудованих за іншими мето
дами, та з МСШ.

Секвенсстратиграфічна шкала -  
система різнорангових породношару- 
ватих, трансгресивно-регресивних 
циклів, що зіставляються з глобаль
ними евстатичними подіями.

Стратиграфічна схема -  графічний 
вираз просторово-часових співвідно
шень місцевих чи регіональних страто
нів відповідних територій, які 
зіставляються з МСШ.
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СТРАТИГРАФІЧНИЙ КОДЕКС 
УКРАЇНИ

1. Призначення кодексу

1.1. Стратиграфічний кодекс 
України (СКУ) -  нормативний документ 
основних положень, що визначають 
систему стратиграфічної класифікації, 
термінології та номенклатури стратонів

регламентують правила їх застосу
вання на території України.

1.2. Положення СКУ унормовують і 
забезпечують єдиний підхід при стра
тиграфічних дослідженнях у геологічній 
галузі України.

1.3. СКУ -  це зведення основних 
правил, які визначають зміст і застосу
вання термінів та найменувань, що ви
користовуються в практиці страти
графічних досліджень, а також про
цедуру встановлення стратиграфічних 
підрозділів, їх класифікацію.

1.4. Виконання вимог СКУ обов’яз
кове при проведенні геологічних робіт 
відповідними відомствами та устано
вами України.

1.5. СКУ корегується, затверджу
ється або скасовується рішеннями 
Пленуму НСК України за поданням ко
місії зі стратиграфічної номенклатури 
та термінології НСК України, що при
ймається не менш ніж 3/5 голосами її 
членів.

1.6. При неможливості за об 'єктив
них причин скликати засідання комісії 
або Пленуму НСК України для вирі
шення питань змін у СКУ необхідне 
проведення дистанційного анкетування 
її членів з наступним повідомленням 
про його результати у друкованих ви
даннях.

2. Концептуальна основа

2.1. СКУ побудований на діалектич
ній єдності таких основоположних за- 
гальногеологічних принципів:

а) незворотності еволюції, яка ві
дображає переривчасто-безперервний 
процес поступового розвитку земної 
кори;

б) реальності та неповторності 
стратиграфічних об'єктів, що робить

можливим розчленування та кореляцію 
геологічних утворень.

2.2. Похідними є такі операціональні 
принципи стратиграфії:

а) принцип Стенона про послідов
ність нашарувань -  відносний вік двох 
геологічних тіл відповідної генези, що 
контактують, визначається їх первісним 
просторовим співвідношенням: верст
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ви, що залягають вище завжди молодші 
за утворення, що залягають у підошві;

б) принцип Сміта про біостратигра- 
фічну паралелізацію, тобто одновіко- 
вість відкладів з однаковою фауною;

в) геологічні утворення можуть бути 
розчленовані за відмінністю та ско- 
рельовані на основі подібності виявле
них в них стратиграфічних ознак (в 
тому числі і палеонтологічних решток);

г) породи, що складають окремі 
розрізи, можуть мати ознаки, що свід
чать про одночасність їх утворення 
(принцип хронологічно ідентичних 
ознак);

д) спільна присутність у проміжному 
розрізі характерних стратиграфічних 
ознак, що притаманні двом відокрем
леним геологічним тілам, може свід
чити про їх одновіковість.

2.3. Множинність стратиграфічних 
ознак визначає існування різних неза
лежних одна від одної рівноправних 
рядів стратиграфічних класифікацій.

2.4. Стратиграфічними можуть вва
жатися такі ознаки: літологічні, петро
графічні, мінералогічні, палеонтологіч
ні, седиментологічні, циклічні, палео
географічні, фізичні, хімічні тощо.

2.5. Операціональними одиницями 
стратиграфії є стратиграфічні п ідроз
діли (стратони), що виділені на основі 
притаманних їм стратиграфічних ознак.

2.6. Встановлення та побудова 
ієрархії стратонів базуються на загаль
них правилах логіки щодо класифіка
ційної процедури.

3. Стратиграфічні підрозділи та їх класифікація

3.1. Загальні положення
3.1.1. Стратиграфічні підрозділи по

діляються на основні і спеціальні. До 
основних належать такі: міжнародні (в 
деяких випадках загальні) -  еонотема, 
ератема, система, відділ, ярус, хроно- 
зона, а для четвертинної системи -  
розділ, ланка; регіональні -  регіоярус, 
горизонт, біостратиграфічна зона, а 
для четвертинної системи -  кліматоліт, 
стадіал; місцеві -  комплекс, серія, 
світа, товща, пачка, верстви, пласт- 
маркер.

Спеціальні включають такі п ідроз
діли: літостратиграфічні, в тому числі 
морфолітостратиграфічні, біостратиг- 
рафічні, циклостратиграфічні, кліматос- 
тратиграфічні, магнітостратиграфічні, 
сейсмостратиграфічні, секвенсстратиг- 
рафічні, які містять різнорангові таксо
номічні одиниці.

3.1.2. Основні стратиграфічні під
розділи є головними картувальними 
елементами геологічних карт різного 
масштабу. Категорії основних стратиг

рафічних підрозділів відображають їх 
географічне поширення: планетарне 
(МСШ), провінційне (ЗСШ), регіо
нальне, місцеве (в межах геологічних 
районів).

Сукупність основних стратиграфіч
них підрозділів більш низького рангу 
повинна складати повний обсяг під
розділів вищого рангу.

3.1.3. Спеціальні стратиграфічні під
розділи встановлюються із застосуван
ням відповідних методів. Вони, як 
правило, є допоміжними до основних 
підрозділів при розчленуванні і кореля
ції розрізів. Окремі зі спеціальних під
розділів можуть картуватися.

3.1.4. Допоміжні підрозділи можуть 
бути включені в шкали будь-яких груп і 
категорій. Вони позначаються ранго
вими термінами підрозділів з префік
сом над- та під- (надгоризонт, підсвіта 
тощо), повинні мати повні обсяги уза
гальнених підрозділів (над...) чи (під...), 
складати повний стратиграфічний 
обсяг основного підрозділу.
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Стратиграфічні межі допоміжних 
підрозділів повинні збігатися з межами 
більш низьких за рангом таксономічних 
підрозділів відповідних категорій.

3.1.5. Стратиграфічні підрозділи різ
них груп та категорій є самостійними, 
з властивими їм класифікаційними оз
наками, їх стратиграфічні обсяги є не
залежними від підрозділів та їх обсягів 
інших категорій.

3.2. Міжнародні 
стратиграфічні підрозділи

3.2.1. Міжнародні стратиграфічні 
підрозділи -  це сукупність порід (гео
логічних тіл), що займають встанов
лене місце в геологічному розрізі, 
сформувались за відповідний проміжок 
геологічного часу, що зафіксований у 
стратотиповому розрізі і потенційно 
мають планетарне поширення.

Сукупність міжнародних підрозділів 
у повному обсязі складає МСШ (дод.
4, табл. 1).

3.2.2. Кожний зі стратиграфічних 
підрозділів в залежності від його місця

рангу в геологічному розрізі визнача
ється і встановлюється за різними ме
тодами.

При встановленні міжнародних 
стратиграфічних підрозділів докембрію 
використовуються принципи подійності 
та етапності розвитку земної кори 
значні тектонічні події і процеси мета

морфізму, інтрузії, зміна формацій, 
комплексів органічних решток для не- 
опротерозою тощо). Для датування до
кембрійських підрозділів, їх границь 
широко використовуються ізотопні ме
тоди. Ці ж принципи є базовими і для 
фанерозою. Чільним методом встанов
лення стратиграфічних підрозділів фа
нерозою є біостратиграфічний метод з 
датуванням по можливості границь 
біотичних подій ізотопними методами. 
Створено магнітостратиграфічні, сейс- 
мостратиграфічні, секвенсстратигра- 
фічні шкали за відповідними методами. 
Для виділення підрозділів четвертинної 
системи, поряд з біостратиграфічним, 
використовується кліматостратигра-

фічний метод. При цьому широко за 
стосовуються ізотопний, палеомагніт- 
ний і термолюмінесцентний методи.

3.2.3. Таксономічна шкала міжна
родних стратиграфічних підрозділів 
містить низку підпорядкованих оди
ниць, яким відповідають таксономічні 
одиниці геохронологічної шкали (табл. 
3.1).

Таблиця 3.1
Міжнародні ст ратиграфічні підрозділи

Хроно-
стратиграфічні

підрозділи

Геохронологічні
еквіваленти

1. Еонотема 1. Еон

2. Ератема 2. Ера

3. Система 3. Період

4. Відділ 4. Епоха

5. Ярус 5. Вік

6. Хронозона 6. Фаза, хрон

7. Розділ* -

8. Ланка* 8. Пора

* Для четвертинних відкладів.

3.2.4. Основні стратиграфічні п ід
розділи, ранг яких вищий за ярус, не 
мають стратотипів. їх стратиграфічний 
обсяг визначається сукупністю страто- 
нів більш низького рангу, що входять 
до їх складу, або за положенням лімі- 
тотипів.

3.2.5. Стратиграфічні підрозділи, за 
винятком хронозон, мають наймену
вання, похідні від назв географічних 
або етнічних об'єктів у стратотиповій 
місцевості (пермська система, титон- 
ський, маастрихтський яруси), а також 
за рівнем розвитку органічного світу 
(палеозой, мезозой). Відділи системи, 
як правило, називаються за їх поло
женням у розрізі (нижній, середній, 
верхній), але можуть мати і власні 
назви (палеоцен, еоцен, олігоцен). В 
геохронологічних еквівалентах відпо
відних одиниць їх замінюють на ранній 
чи пізній (ранньо-, пізньо-).

3.2.6. Границі ярусів встановлюють-

<=2 У  У? / )  / і

б і б л і о т е к а
Інститут геохімії, мінералогії
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ся в обраному стратотипі границі (лі- 
мітотипі) або у стратотипових розрізах.

3.2.7. Ярус -  основна таксономічна 
одиниця МСШ. В хроностратиграфічній 
ієрархії -  це стратон найменшого 
рангу, що потенційно може бути виді
лений в глобальному масштабі. Підпо
рядкований відділу, може поділятися 
на під'яруси (нижній, середній, вер
хній) та хронозони. Обсяг ярусу визна
чається сукупністю хронозон або 
лімітотипами границь. Встановлюється 
за біостратиграфічними даними, які ві
дображають еволюційні зміни, етап- 
ність розвитку органічного світу. Ярус 
складають відклади, що мають біо- 
стратиграфічне обґрунтування, а також 
ті відклади, що палеонтологічно не оха
рактеризовані, так звані «німі», але вік 
яких доведено за кореляцією іншими 
методами. Ярус повинен мати страто- 
тип і лімітотип -  затверджену точку 
глобального стрототипу границі, а 
також містити хронозони, що склада
ють його обсяг.

3.2.8. Хронозона -  елементарна 
таксономічна одиниця МСШ невизна- 
ченого рангу, але зазвичай підпоряд
кована ярусу. Характеризується 
специфічним зональним комплексом 
органічних решток. Виділяється в 
опорному розрізі ярусу або має влас
ний стратотип. Границі й обсяг хроно
зони визначаються різними способами 
залежно від типу стратиграфічного під
розділу (літо-, біо-, магнітостратигра- 
фічного), на якому ґрунтується хроно
зона. Віковий діапазон хронозони 
може змінюватись відповідно до нової 
інформації і не завжди мати стратотип.

3.2.9. Розділ -  таксономічна оди
ниця МСШ, що використовується в 
якості підрозділу четвертинної сис
теми, підпорядкованого відділу. Розділ 
має біостратиграфічну і кліматостра- 
тиграфічну характеристики. Він відпо
відає відносно довготривалому кліма
тичному етапу, що охоплює декілька 
великих кліматичних ритмів.

Стратиграфічний обсяг розділу ви
значається сукупністю стратотипів клі-

матолітів. Розділи мають особисті 
назви (еоплейстоцен, неоплейстоцен, 
голоцен).

3.2.10. Ланка -  таксономічна оди
ниця загальних стратиграфічних під
розділів четвертинної системи, 
підпорядкована розділу, використову
ється в стратиграфії четвертинних від
кладів. Ланка має біо-, літо- та 
кліматостратиграфічну характеристики. 
Об’єднує комплекси порід, що сфор
мувались за час декількох кліматичних 
ритмів -  похолодання та потепління 
(льодовикових та міжльодовикових) 
або вологих і сухих (плювіал, арид).

Ланка складається з сукупності клі- 
матолітів.

Ланка має назву згідно з її віднос
ним положенням у відповідному роз
ділі: нижня, середня, верхня.

3.2.11. Назви геохронологічних ек
вівалентів еоно-, ератем, систем, пе
ріодів та ярусів утворюються від назв 
відповідних загальних стратиграфічних 
підрозділів.

Назви геохронологічних еквівалентів 
розділів, ланок та кліматолітів походять 
від назв відповідних геохронологічних 
термінів чи терміну вільного викорис
тання -  час.

Якщо в назві стратиграфічного під
розділу є слова «нижній», «верхній» 
(«нижньо-», «верхньо-»), то в геохроно
логічних еквівалентах відповідних оди
ниць вони замінюються на «ранній» чи 
«пізній» («ранньо-» чи «пізньо-»).

3.2.12. Встановлення хроностратиг- 
рафічних підрозділів, їх стратиграфіч
них обсягів, меж є компетенцією МГК 
або уповноважених ним органів.

3.3. Регіональні 
стратиграфічні підрозділи

3.3.1. Регіональні стратиграфічні 
підрозділи -  це відносно цілісні за 
часом формування породношаруваті 
системи (геологічні тіла), що утвори
лись на відповідних геоісторичних ета
пах даного регіону, седиментаційної 
провінції. Відображають особливості 
осадконакопичення, геодинаміки і по
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слідовність зміни комплексів фауни та 
флори.

Регіональні стратиграфічні п ідроз
діли інтегрують місцеві стратиграфічні 
підрозділи або їх частини.

Слугують інструментами кореляції 
місцевих стратиграфічних схем та з і
ставлення з МСШ. Географічне поши
рення регіонального підрозділу обме
жується геологічним регіоном, субре- 
гіоном, палеобасейном седиментації 
чи палеобіогеографічною провінцією.

Можуть бути картувальними одини
цями.

3.3.2. Стратиграфічним межам ре
гіональних підрозділів повинні відпові
дати подійні показники зміни режиму і 
структурних перебудов у геологічному 
регіоні, перериви в осадконакопиченні, 
суттєві зміни біоти, клімату.

Латеральними границями регіо
нального підрозділу є межі географіч
ного поширення його складових.

3.3.3. Регіоярус/горизонт -  вища 
таксономічна одиниця регіональних 
стратиграфічних шкал у межах його 
географічного поширення. Можуть по
ділятися на регіопід 'яруси/підгори- 
зонти. В складі регіоярусу/горизонту 
виділяються комплекси, серії, світи, їх 
частини, інші літо-, біо-, сейсмостра- 
тиграфічні підрозділи. Виокремлюється 
за літо- і біостратиграфічними крите
ріями. За рангом можуть відповідати 
ярусу МСШ. Має стратотип. Наймену
вання -  за назвою географічного 
об’єкта в стратотиповій місцевості.

Виконує кореляційну функцію. За
стосовується для зіставлення регіо
нальних стратиграфічних схем з МСШ. 
Регіояруси/горизонти можуть бути кар
тувальними одиницями при велико
масштабній геологічній зйомці, 
зіставленні дрібномасштабних геоло
гічних карт, палеоседиментологічних 
реконструкціях тощо.

Горизонт -  таксономічна одиниця 
регіональних стратиграфічних схем, за 
рангом підпорядкований ярусу МСШ. 
Його традиційно законодавчо закр іп
лено в Стратиграфічному кодексі Росії,

а також в кодексах деяких країн СНД. 
В той же час в останні десятиріччя у 
наукових виданнях і в геологічній прак
тиці в якості вищого підрозділу регіо
нальної стратиграфії застосовується 
для всіх систем фанерозою і термін 
«регіоярус». Є і така редакція -  гори
зонт (регіоярус); горизонт чи регіоя
рус; регіоярус (регіопід 'ярус) = 
горизонт. Тобто горизонт (чи регіоя
рус) -  це основна одиниця регіональ
них стратиграфічних шкал. Ці терміни 
мають однакові критеріальні ознаки їх 
виділення і можуть застосовуватись в 
регіональних стратиграфічних схемах.

3.3.4. Для визначення геохроноло
гічного еквівалента регіоярусу/гори
зонту застосовується термін «час» 
(сарматський час).

3.4. Місцеві 
стратиграфічні підрозділи

3.4.1. Місцеві стратиграфічні під
розділи -  це сукупність порід, що чітко 
виокремляються від суміжних підрозді
лів у місцевих розрізах за літолого-фа- 
ціальними, структурними (речовинний 
склад, ритмічність породношаруватих 
тіл, характер переривів тощо), палеон
тологічними ознаками.

Палеонтологічна характеристика в 
розрізах місцевих підрозділів забезпе
чує визначення віку порід, зіставлення 
з іншими місцевими підрозділами, 
встановлення переривів.

Поширення місцевих стратиграфіч
них підрозділів -  від частини струк- 
турно-фаціальної зони до частини 
геологічного регіону.

Стратиграфічні границі місцевих 
підрозділів позначені змінами за роз
різом речовинного складу порід, асо
ціацій органічних решток, геофізичних 
параметрів, переривами, кутовими не- 
згідностями. При поступовій зміні в 
розрізі літологічного складу границі 
підрозділів проводяться за палеонто
логічними, геофізичними реперами чи 
обираються умовно -  так звані «об’єм 
ні границі». Латеральні границі місце
вих підрозділів фіксуються площинни
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ми змінами речовинного складу порід, 
тектонічними контактами, а також сут
тєвими змінами біотичної складової.

Ранг місцевих підрозділів не зале
жить від масштабів геологознімальних 
чи інших робіт, в результаті яких він 
був встановлений.

Стратотипом місцевого підрозділу 
може бути обраний стратотип загаль
ного або регіонального стратиграфіч
ного підрозділу, але це не виключає 
збереження категорії і рангу місцевого 
підрозділу для даної геологічної місце
вості.

3.4.2. Таксономічна шкала місцевих 
стратиграфічних підрозділів склада
ється з таких одиниць: комплекс, 
серія, світа.

Допоміжні місцеві підрозділи -  
товща, пачка, верстви, пласт та їх мо
дифікації -  маркуючий горизонт, лінзи 
тощо. Термінологічно -  це підрозділи 
вільного використання, ранг яких не 
регламентується.

3.4.3. Комплекс -  найбільша таксо
номічна одиниця місцевих стратигра
фічних підрозділів, яка може 
об ’єднувати декілька серій. Це по
тужна, складна за речовинним складом 
та структурою сукупність геологічних 
утворень, що відповідає великому за 
часом геоісторичному етапу. Термін 
«комплекс» використовується пере
важно в стратиграфії докембрійських 
утворень, де виділяється з урахуван
ням даних ізотопного віку, ступеня ме
таморфізму порід і виокремлюється в 
розрізі за структурними критеріями, 
значними незгідностями чи проявом 
інтрузивного магматизму.

Комплекс не обов’язково повинен 
мати стратотип. Він може характеризу
ватися сукупністю стратотипів його 
складових -  серій, світ, товщ.

3.4.4. Серія -  таксономічна одиниця 
місцевих стратиграфічних підрозділів 
високого рангу. Це складно побудо
ване поліфаціальне геологічне тіло, що 
відображає подійні етапи відповідних 
територій і характеризується загаль
ними ознаками: умовами формування

(морські, континентальні, вулканогенні, 
метаморфічні тощо), відповідним речо
винним складом порід (осадові, тери
генні, карбонатні, вулканогенні та ін.), 
структурою (ритмічність тощо).

Як правило, поділяється на світи, 
сукупність стратотипів яких складає 
стратотип серії. Нерозчленовані серії 
мають власний стратотип. Стратигра
фічні границі ізохронні або діахронні, 
виражені площинами регіональних ку
тових або стратиграфічних незгіднос- 
тей, а також проявами інтрузивного 
магматизму. Найменування -  за будь- 
яким географічним об'єктом в області 
поширення (поліська, майкопська серії).

3.4.5. Світа -  основна таксономічна 
одиниця місцевих стратиграфічних під
розділів і основна картувальна одиниця 
в регіональній (басейновій) стратигра
фії при велико-середньомасштабній 
зйомці, геологопошукових, геолого
розвідувальних роботах. Переважно це 
цілісна за часом формування породно- 
шарувата система (тіло) з характер
ним, відмінним від суміжних геоло
гічних тіл, біолітофаціальним складом.

Світа в межах регіону вирізняється 
від нижче- і вищезалягаючих стратонів 
речовинним складом, структурно-тек
стурними особливостями порід, що зу
мовлені їх генезисом (морські, кон
тинентальні, вулканогенно-осадові), 
комплексом органічних решток, ізотоп
ним віком, типами метаморфізму, гео
хімічними, петрофізичними, геодина
мічними характеристиками, геофізич
ними (каротаж, сейсмічні характерис
тики) даними, кліматичними показ
никами тощо. Має відносно сталі в 
межах поширення літолого-фаціальні 
характеристики, що є чільними крите- 
ріальними ознаками при її виділенні.

При деякій варіабільності світа 
може поділятися на підсвіти, верстви з 
географічними назвами. Можуть також 
виділятися допоміжні літо- і біостратиг- 
рафічні підрозділи. У ритмічно побудо
ваних товщах світа -  це потужний 
седиментаційний цикл (макроцикліт).

Обсяг, склад та вік світи визнача
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ються положенням її границь у страто- 
типовому розрізі. Стратиграфічні межі 
світ повинні бути чіткими -  ізохронні чи 
діахронні, означені поверхнями різного 
роду незгідностей (за винятком внут- 
рішньоформаційних) або площинами, 
що відображають досить різку зміну лі- 
толого-фаціальних особливостей порід. 
Інколи границі характеризуються по
ступовими переходами, тоді вони про
водяться умовно. Латеральні межі -  це 
зони виклинювання або поступової 
зміни породних комплексів.

Поширення світи обмежується най
частіше одним структурно-фаціальним 
районом, його частиною або декіль
кома суміжними структурно-фаціаль- 
ними районами. Органічні рештки є 
доповненням до фаціальної характе
ристики світи і показником відносного 
геологічного віку її порід. Світа за біо-, 
літостратиграфічними ознаками за об
сягом частково відповідає зоні або 
сумі зон чи регіоярусу/горизонту. В ок
ремих випадках (переважно у закритих 
розрізах) за комплексами фосилій 
здійснюється розчленування потужних 
монофаціальних утворень на підроз
діли, що картуються.

Світа повинна мати стратотип. 
Назва -  за будь-яким географічним 
об'єктом у стратотиповій місцевості чи 
поряд з нею (київська світа). Крім того, 
у світах паралічних вугленосних відкла
дів палеозою (Донбас, Львівсько-Во
линський басейн) верстви вапняків та 
вугілля традиційно позначаються бук- 
вено-цифровими індексами.

У складі світи можуть виділятися 
підсвіти -  підрозділ світи, що має біль
шість її ознак, але відрізняється від 
інших підсвіт за літолого-фаціальними, 
палеонтологічними, структурними кри
теріями.

Підсвіти не завжди мають чіткі межі, 
можуть поділятися на верстви з геог
рафічними назвами та інші допоміжні 
місцеві підрозділи (за винятком товщ). 
Підсвіти можуть виділятись не на всій 
площі поширення світи. В розрізах, де 
відсутні чіткі критерії виділення підсвіт,

світа може залишатись нерозчленова- 
ною. Найменування -  за назвою світи 
з приставками нижньо-, середньо-, 
верхньо- або з цифровими позначен
нями (знизу уверх), якщо кількість під
світ становить понад три.

3.4.6. Товща -  допоміжний місцевий 
підрозділ, сукупність порід з властивою 
їм подібністю літологічного складу, 
особливостями перешарування в роз
різі. Потужність може коливатись в 
значних межах. Стратиграфічні границі 
значною мірою діахронні, інколи -  ізох
ронні. Латеральні границі не завжди 
можна прослідкувати. Товща виділя
ється при відсутності достатньої кіль
кості даних для виокремлення страто- 
нів у ранзі основних літостратиграфіч- 
них підрозділів (відсутність достовірних 
відомостей про співвідношення з утво
реннями, що залягають вище або 
нижче площі поширення та ін.). Допус
кається виділення товщі за керном по
одиноких свердловин навіть при 
незначному його виході. В подальших 
дослідженнях можливе переведення 
товщі в ранг світи або підсвіти. Може 
поділятися на підтовщі. Рекоменду
ється посилання на опорний розріз. 
Найменування -  складається із слова 
«товща» з назвою переважаючої гір 
ської породи; з географічної назви 
будь-якого об'єкта в області поши
рення і слова «товща»; з географічної 
назви і назви гірської породи, але без 
слова «товща».

Для визначення часу формування 
товщі застосовується вираз -  «час ут
ворення товщі».

3.4.7. Пачка -  сукупність порід, що 
мають характерні літолого-фаціальні 
ознаки, які відрізняють її від суміжних 
утворень. Характеризується невеликою 
потужністю. Виділяється у складі світи, 
підсвіти, товщі. Це, як правило, ло
кальні, переважно лінзоподібні тіла. 
Пачки мають обмежене латеральне по
ширення. Тому в різних районах поши
рення світ, підсвіт може виділятися 
різна кількість пачок.

Пачки можуть картуватися при ве

21



Стратиграфічний кодекс України

ликомасштабній зйомці, виділятися в 
закритих регіонах у розрізах свердло
вин. Назва походить від назви порід, 
що її складають, від літологічних особ
ливостей (породний склад, колір, щіль
ність тощо), а також від назви 
(українська транскрипція) характерних 
органічних решток. В межах обраного 
стратону (знизу вверх) арабськими 
цифрами або буквами українського чи 
латинського алфавітів з назвою по
роди, що складає пачку.

3.4.8. Верстви -  допоміжний під
розділ, критерієм виділення якого є 
спільність однієї чи декількох літо-, біо- 
фаціальних ознак, що дозволяють ви
окремити його від нижче- та вище- 
залягаючих верств. Підпорядковані світі 
або підсвіті, можуть мати обмежене 
поширення. Морфологічними модифі
каціями верств можуть бути, зокрема, 
лінзоподібний прошарок, лінза, лаво
вий потік, покрив, поклад тощо. Мають 
самостійний стратотип або можуть 
бути в стратотипі світи. Найменування
-  за назвою будь-якого географічного 
об'єкта в стратотиповій місцевості або 
прилеглої до неї (софійський пісковик, 
мандриківські верстви тощо).

3.4.9. Пласт-маркер (маркувальний 
горизонт) -  позамасштабний і поза- 
ранговий допоміжний підрозділ, з чітко 
зафіксованим стратиграфічним рівнем, 
поширений на достатньо великій тери
торії. Має малу потужність. Чітко від
різняється від нижче- та вище- 
залягаючих порід на всій площі поши
рення за речовинним складом порід, 
за характерними органічними реш
тками та їх скупченням, за геофізич
ними, геохімічними показниками тощо.

Маркувальні пласти (маркувальні 
горизонти) відображають геологічно 
короткочасні події, що віддзеркалю
ються в речовинному складі порід та 
біоті на всій площі поширення (чечвин- 
ські туфіти). Найменування -  за назвою 
породи, що складає пласт-маркер, або 
за її літологічними особливостями. 
Пласти-маркери використовуються 
при велико-середньомасштабному

картуванні та кореляції місцевих стра- 
тонів та розрізів.

3.5. Літостратиграфічні 
підрозділи

3.5.1. Літостратиграфічні підрозділи
-  сукупність порід шаруватих чи ма
сивних, що встановлені за літологіч
ними ознаками та стратиграфічними 
співвідношеннями.

Літостратиграфічні підрозділи мо
жуть складатися осадовими, виверже
ними, метаморфічними породами. 
Виділяються за ознаками речовинного 
складу незалежно від віку, інтервалу 
часу чи способу утворення.

Ієрархія регіональних і місцевих лі- 
тостратиграфічних підрозділів -  це 
формація, комплекс, серія, світа, 
товща, пачка, цикліт, потік (для вулка
нічних тіл), літогоризонт.

Літостратиграфічні підрозділи -  це 
основні об ’єкти геологічного карту
вання.

3.5.2. Морфолітостратиграфічні під
розділи -  це сукупність породношару- 
ватих систем (геологічних тіл), що 
об ’єднані за літологічними, фаціально- 
морфологічними ознаками.

Морфолітостратиграфічні п ідроз
діли використовуються в якості допо
міжних місцевих стратонів.

3.5.3. За специфічними літологіч
ними, фаціально-морфологічними оз
наками виділяються: органогенні ма
сиви, гравітаційні олістостроми, клино- 
форми, стратогени. Стратони значної 
потужності і поширення можуть карту- 
ватися як окремі одиниці і мати власні 
географічні назви.

3.5.4. Органогенні масиви (рифи, 
біогерми, біостроми) залягають серед 
стратифікованих порід у вигляді ізо
льованих лінзоподібних тіл або їх лан
цюжків. Представлені масивними не- 
шаруватими карбонатними породами 
або біогенними утвореннями. Межі 
різко діахронні. Потужність рифів може 
перевищувати потужність суміжних од- 
новікових стратифікованих відкладів; 
біогерми і біостроми зазвичай малопо-
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~ужні і входять до складу місцевих 
стратонів.

3.5.5. Олістостроми -  осадові гео
логічні тіла гетерогенного складу гра
вітаційного походження. Зазвичай -  це 
мікстити, представлені сумішшю р із
ного розміру уламків різноманітних і 
часто різновікових порід (олістолітів), 
занурених у дрібнокластичний нешару- 
затий матрикс, що різко відрізняється 
літологічно і за віком. Вік олістостроми 
зизначається віком матриксу або стра- 
_ону, в якому вона виділяється. Харак- 
_ерною є лінзоподібна форма з 
сізкими діахронними границями. В за
лежності від розмірів можуть входити 
до складу місцевих стратонів або виді
лятись у самостійні стратони, що кар- 
туються (наприклад, масандрівська 
олістострома в Криму).

3.5.6. Клиноформа -  місцевий стра
тиграфічний підрозділ, що входить до 
складу серій чи світ. Це особливий 
морфологічний тип геологічних тіл, що 
сформувався у відповідних палеогеог
рафічних умовах.

Клиноформи складені теригенними 
породами, покрівлею яких, як правило, 
є пелітові глини. Формуються в схило- 
вій частині палеобасейну. Це вторинні 
акумулятивні тіла, що ілюструють лате
ральний седиментогенез. Клиноформи 
послідовно змінюють одна одну від бе
рега до центра палеобасейну. Клино
форма -  це трансгресивно-регресив
ний цикліт сигмоїдної, клиноподібної 
форми у розрізі, що обмежений неуз
годженнями. Підґрунтям виділення й 
картування клиноформ є сейсмічні дані, 
але можливе їх виділення за кореля
цією розрізів свердловин за даними 
стандартного каротажу. Назва -  від 
географічної назви об ’єкта, місцевості.

3.5.7. Стратоген -  сукупність чет
вертинних відкладів відповідного гене
тичного типу (або декількох типів), які 
займають певне стратиграфічне поло
ження. Назва -  від генетичного типу 
відкладів і назви місцевого клімато- 
стратиграфічного підрозділу або гео
морфологічної одиниці (дніпровська

морена, гляціоалювій шевченківської 
світи, алювій четвертої надзаплавної -  
яготинської -  тераси).

3.6. Циклостратиграфічні 
підрозділи

3.6.1. Циклостратиграфічні підроз
діли -  тіла седиментаційних циклів -  
породношаруватих цілісних систем, що 
мають спільні за часом формування 
ознаки.

Класифікація здійснюється через 
виділення циклітів різних рангів, типів 
(табл. 3.2).

Таблиця 3.2 
Основна класифікація циклічних 

угруповань осадових порід

Обсяги
відкладів Циклічні угруповання

В межах 
світи чи 

формації

1. Елементарні, мало- 
елементні (два-п'ять 
прошарків) цикліти
2. Угруповання цикліч
ного типу -  цикліти (мік- 
роцикліти, мезоцикліти)

Декілька
світ

(формацій)

Угруповання поліциклітів 
відповідного геологіч
ного циклу, що призвели 
до утворення низки світ 
(макроцикліт)

Серії світ 
(формацій)

Угруповання циклоком- 
плексів, що утворились в 
результаті довготрива
лих, великих геоісторич- 
них подій (мегацикліт)

Концептуальні засади циклічності 
були започатковані М.Ф. Балуховсь- 
ким; Н.Б. Вассоєвичем, В.В. Меннером 
цикли виділялись під назвою «літома» 
(звідси літмостратиграфія -  новий на
уковий напрям в седиментології).

Цикліти виділяються за ознакою по
вторення в розрізі угруповань певних 
літогенетичних типів порід. Об'єднують 
у вертикальному розрізі різнофаціальні 
утворення, чим відрізняються від інших 
стратиграфічних підрозділів з їх внут
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рішньою подібністю літолого-фаціаль- 
них характеристик.

Циклітам зазвичай властиве пере
шарування таких основних літолого- 
фаціальних елементів: у підошві -  
трансгресивних, в середині -  одноти- 
пових, у покрівлі -  регресивних.

Межі циклітів проводяться за чітко 
вираженими переривами. В разі посту
пової зміни породношаруватих асоціа
цій, що утворились при уповільненні 
процесу осадконакопичення, ці межі 
поступові, так звані «об’ємні». Цикліти 
мають власний стратотип. Познача
ються цифрами (знизу вверх) для кож
ного порядку циклітів у даній 
структурно-фаціальній зоні або регіоні. 
Основне ранжування циклітів (від ви
щого до елементарного): мегацикліт, 
макроцикліт, мезоцикліт, мікроцикліт.

3.6.2. Мегацикліт -  складається у 
вертикальному розрізі набором озна
чених циклітів; використовується при 
розчленуванні ритмічно побудованих 
паралічних утворень великої потуж
ності. За своїм рангом може розгляда
тися як еквівалент серії.

3.6.3. Макроцикліт -  набір мезоцик- 
літів з ритмічною направленістю їх по
слідовності у вертикальному розрізі. 
Границі приурочені до переривів в 
осадконакопиченні чи пов’язані із зо 
нами магматичної діяльності в склад
частих областях. Потужність на 
платформах -  перші сотні метрів, в 
геосинклінальних областях -  до тисяч 
метрів. За рангом можуть бути еквіва
лентом світи або підсвіти.

3.6.4. Мезоцикліт -  набір мікроцик- 
літів з певною ритмічною направле
ністю, їх послідовністю у вертикаль
ному розрізі. Потужність на платфор
мах -  від перших десятків метрів, а в 
геосинклінальних областях -  до пер
ших сотень метрів. За рангом можуть 
розглядатися як еквівалент підсвіти 
або верств з географічною назвою.

3.6.5. Мікроцикліт (елементарний 
цикліт) -  охоплює у вертикальному 
розрізі сукупність верств декількох 
типів порід з неповторюваною направ

леністю їх послідовності. Потужність -  
від десятків сантиметрів до перших де
сятків метрів.

3.6.6. Підпорядкованість циклітів 
різних рангів визначається в кожному 
конкретному випадку в залежності від 
специфіки досліджуваного ритмічно 
побудованого геологічного тіла.

3.7. Біостратиграфічні 
підрозділи

3.7.1. Біостратиграфічні підрозділи
-  сукупності гірських порід, що містять 
органічні рештки і виділяються за ха
рактером еволюційних змін їх окремих 
таксонів та масштабом неоднорідності 
виявлених комплексів органічних реш
ток. Стратиграфічні межі цих підрозді
лів повинні збігатися з межами зміни 
характерних комплексів фауни і 
флори.

3.7.2. Біостратиграфічні підрозділи 
поділяються на основні і допоміжні 
стратони.

3.7.3. Основний біостратиграфічний 
підрозділ -  біостратиграфічна зона різ
них типів, рангів, різних груп фауни і 
флори. Поділяється на підзони, що в 
сукупності складають повний стратиг
рафічний обсяг зони.

3.7.4. Допоміжні біостратиграфічні 
підрозділи -  верстви з фауною (фло
рою) та датовані рівні.

3.7.5. Біостратиграфічна зона -  су
купність гірських порід, охарактеризо
ваних як окремим таксоном, так і 
зональним комплексом відповідних ор
ганічних решток. Стратиграфічні границі 
встановлюються за зміною як окремих 
характерних таксонів, так і зонального 
комплексу фауни або флори. Лате
ральні границі визначаються межами 
поширення біостратиграфічної зони. 
Найменування -  за назвою одного або 
двох характерних валідних таксонів біо- 
зонального комплексу органічних реш
ток з додаванням слова «зона». Автор 
таксона при цьому не наводиться (зона 
АтаїіИеиз тагдагіІаШБ). При частому 
згадуванні можна називати зону однією 
видовою назвою в поєднанні зі словом
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зона» (зона тагдаггїаШз).
Не допускається виділення однієї 

біостратиграфічної зони в нерозчлено- 
заних на зони відкладах. Терміни, які 
зизначають вид біостратиграфічної 
зони, у найменування не включаються, 
але наводяться при описі.

3.7.6. Біостратиграфічні зони за па
леонтологічними і стратиграфічними 
□знаками поділяються на такі види:

Зона поширення таксона (рангова 
зона, біозона) -  сукупність гірських 
порід, в яких простежується повне 
стратиграфічне поширення характер
ного таксона.

Комплексна зона (ценозона) -  вер
стви, що охарактеризовані комплексом 
не менше трьох таксонів) решток дав

ніх організмів, які відрізняються від 
■омплексів нижче- і вищезалягаючих 
зерств.

Філогенетична зона (філозона) -

зерстви, в яких поширені таксони, що 
оепрезентують частину конкретної фі
логенетичної лінії, що обмежена знизу 
зверху по розрізу змінами в характері 

оозвитку і є індексом відповідної біо- 
стратиграфічноі зони.

Акмезона, епіболь -  сукупність гір 
ських порід, яка фіксує розквіт або 
максимум частоти знаходження будь- 
якого таксона або групи таксонів орга
нічних решток.

Тейльзона -  розріз гірських порід в 
даному районі або регіоні, в якому 
стратиграфічне поширення обраного 
таксона відповідає частині його біозони.

Конкурентна зона поширення (кон
курентно-рангова зона) -  частина роз
різу, що містить рештки викопних 
організмів рангових зон, які взаємно 
перекриваються.

Екозона -  сукупність гірських порід, 
що містить органічні рештки, які відоб
ражають певну прижиттєву екологічну 
асоціацію давніх організмів чи тафоно- 
мічні особливості ориктоценозу. Спорід
нені екозони, які контактують в розрізі, 
можуть бути об'єднані в екоінтервали.

Інтервал-зона -  сукупність порід, які 
обмежені появою якогось характер

ного таксона (індекс-виду) відповідної 
зони і першою появою характерного 
таксона зони, що залягає вище. Інтер
вал-зона представляє розріз між са
мими високими знахідками двох 
вибраних таксонів (так звана зона 
«зникнення»).

3.7.7. Біостратиграфічні зони за 
ареалом свого поширення поділяються 
на місцеві і провінційні.

Місцева зона  -  біостратиграфічна 
зона, латеральне поширення якої ви
значають межі палеобіогеографічного 
району чи його частини. Визначається 
за фауністичним (флористичним) зо 
нальним комплексом чи окремим так
соном, що є характерним для 
відповідної фаціально-екологічної об
становки.

Провінційна зона (лона) -  біостра
тиграфічна зона, поширення якої ви
значається межами палеобіогеогра- 
фічної провінції, області чи палеоба- 
сейну седиментації.

Провінційні зони (лони) використо
вуються для кореляції місцевих стра
тиграфічних підрозділів і виділення 
регіональних підрозділів -  регіоярусів 
(горизонтів).

3.7.8. Біостратиграфічні зони, які 
встановлюються за різними групами 
органічних решток, незалежні і мають 
право на самостійне визнання, навіть 
якщо їх границі збігаються чи не зб іга
ються або перетинаються.

3.7.9. Біостратиграфічні зони по
винні мати опорні розрізи, в яких ці 
зони представлені найбільш повно.

3.7.10. Допоміжні біостратиграфічні 
підрозділи (верстви з фауною чи фло
рою) виділяються за відсутності до 
статніх підстав для встановлення 
біостратиграфічної зони. Наймену
вання -  з назви гірської породи та ха
рактерного представника викопної 
фауни або флори (пісковик з Еходуга).

3.7.11. Верстви з фауною (флорою) 
називаються за характерними органіч
ними рештками з латинською назвою 
відповідного таксона, що друкуються 
курсивом.

25



Стратиграфічний кодекс України

3.7.12. Геохронологічний еквівалент 
біостратиграфічної зони визначається 
терміном «час» і назвою зони (підзони).

Для назви часу, протягом якого від
бувалось накопичення порід, що м іс
тять верстви з фауною (флорою), 
використовується вираз «час утво
рення верств зони».

3.8. Кліматостратиграфічні 
підрозділи

Кліматостратиграфічні підрозділи -  
сукупність гірських порід, які сформу
валися протягом палеокліматичних 
ритмів різного рангу. їх формування 
зумовлено періодичними змінами клі
мату, що знайшло відображення в 
особливостях речовинного складу 
порід, асоціацій органічних решток.

Кліматостратиграфічні підрозділи 
використовуються головним чином для 
четвертинних, меншою мірою -  неоге
нових (зокрема, пліоценових) відкладів. 
Границі кліматостратиграфічних під
розділів -  палеокліматичні рубежі, ви
ражені в зміні літологічного складу 
порід, органічних решток тварин і рос
лин -  кліматичних індикаторів, геохіміч
ного середовища, седиментаційних 
структур. Кожен із кліматолітів відпові
дає певному палеогеографічному етапу 
розвитку географічної оболонки, коли 
відбувалось ґрунто- і породоутворення.

3.8.1. Кліматостратиграфічним під
розділом МСШ є ланка. Таксономічні 
одиниці регіональних кліматостратиг
рафічних підрозділів -  кліматоліт та 
стадіал.

3.8.2. Кліматоліт -  основна таксоно
мічна одиниця регіональних кліматич
них підрозділів, сукупність гірських 
порід, що сформувались протягом од
ного кліматичного півритму: в середніх 
широтах -  інтенсивного похолодання 
(зледеніння) чи потепління (міжльодо- 
виків'я); горизонтів лесу, похованих 
ґрунтів; в тропічному ПОЯСІ -  вологого 
(плювіали) або сухого (арид) клімату. 
Два суміжних кліматоліти в розрізі 
складають кліматоритм. Найменування 
кліматоліту надається за назвою геог

рафічного об'єкта чи населеного 
пункту в стратотиповій місцевості 
(московський, дніпровський, донський, 
завадівський, лихвінський тощо). Клі
матоліт має стратотип, який може бути 
ареальним. В якості геохронологічного 
еквівалента кліматоліту вживаються 
такі терміни: «кріохрон» для інтенсив
них похолодань (зледенінь) і «термох- 
рон» для інтенсивних потеплінь 
(міжльодовиків’я). Кліматолітам відпо
відають горизонти неоплейстоцену і 
еоплейстоцену.

В донних відкладах морів і океанів 
кліматолітам пізнього і середнього не
оплейстоцену відповідають стадії ізо- 
топно-кисневої шкали.

3.8.3. Стадіал -  таксономічна оди
ниця кліматостратиграфічних підрозді
лів, що підпорядкована кліматоліту. Це 
сукупність гірських порід, які сформу
валися протягом нетривалих коливань 
клімату в регіональному масштабі: ста
дії зледеніння, міжстадіали в кріоме- 
рах; похолодання, кліматичні оптимуми
-  в термомерах тощо. В лесовій фор
мації позальодовикової зони стадіалам 
відповідатимуть прошарки лесів між 
похованими ґрунтами кліматоліту, клі
матичні оптимуми, ґрунтові утворення 
в товщах лесів. Часто кліматоліт пред
ставлений сукупністю похованих ґрун
тів, які утворились впродовж міжльо
довиків ’я. В таких випадках виділя
ється педогоризонт.

Стадіал має стратотип, який може 
бути ареальним. Найменування -  за 
назвою географічного об'єкта або на
селеного пункту. Стадіалам відповіда
ють підгоризонти неоплейстоцену та 
еоплейстоцену.

Геохронологічним еквівалентом ста- 
діалу є стадія.

3.9. Магнітостратиграфічні 
підрозділи

Підрозділи магнітостратиграфічної 
полярності виділяються за безпосе
реднім визначенням магнітної поляр
ності порід у розрізі з відповідними 
фізичними властивостями. Відрізня-
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-оться можливістю їх глобального вста
новлення, чим подібні до хроностра- 
■играфічних підрозділів.

Підрозділи магнітостратиграфічної 
полярності можуть використовуватись 
як покажчики хроностратиграфічного 
положення, але їх вікова належність по- 
зинна бути ідентифікована за палеон
тологічними та ізотопними даними.

3.9.1. Магнітозони полярності (зони 
полярності) -  таксономічний магніто- 
полярний підрозділ. Магнітозони -  це 
сукупність гірських порід, що мають 
відповідні магнітні характеристики 
табл. 3.3). Виділяються за властивою 
м полярністю первинної залишкової 

намагніченості, в якій зафіксовано гло
бальні інверсії магнітного поля Землі в 
ї геологічній історії.

Таблиця 3.3 
Магнітостратиграфічні підрозділи

Ранг загальних магнітополярних під
розділів визначається за їх співвідно
шенням з обсягами підрозділів МСШ.

3.9.2. Розрізняються магнітозони 
прямої та оберненої полярності, які 
представлені відповідно породами з 
прямою (напрямок вектора залишкової 
намагніченості аналогічний напрямку 
сучасного магнітного поля) та оберне
ною, з протилежним напрямком век
тора, намагніченістю. Магнітозони 
прямої полярності позначаються ла

тинською буквою N (normal), оберненої
-  R (reversed), перемінної (змішаної) -  
RN або NR, залежно від того, яка по
лярність переважає.

3.9.3. Межі магнітозон познача
ються інверсійними переходами. Якщо 
інверсійний перехід, що фіксує зміну 
стійкого поля однієї полярності стійким 
полем іншої, займає значну за потуж
ністю частину розрізу, то може бути 
виділена магнітозона проміжної поляр
ності. При швидкій зміні полярності ін
версійний інтервал включається в 
нижню по розрізу магнітозону.

3.9.4. Виділяються магнітостратиг
рафічні зони полярності (від вищої до 
елементарної): суперзона, ортозона, 
субзона, мікрозона. Ранг магнітостра- 
тиграфічних підрозділів визначається 
тривалістю і значущістю відповідного 
йому етапу в історії геомагнітного поля.

3.9.5. Суперзона полярності -  знач
ний (від ЗО до 5 млн років) за стратиг
рафічним обсягом магнітостратигра- 
фічний підрозділ, який складається із 
суми ортозон. Для індексації суперзон 
використовуються позначення літе
рами латинської абетки. За обсягом 
може охоплювати відділ або декілька 
ярусів.

3.9.6. Ортозона полярності -  основ
ний підрозділ магнітостратиграфічної 
шкали (тривалістю від 0,5 до 5 млн 
років), інтегрує в розрізі сукупність гір
ських порід з переважанням прямої 
або оберненої первинної залишкової 
намагніченості та поодинокими субзо- 
нами протилежної полярності. Існують 
і монополярні ортозони, підпорядко
вані суперзоні полярності. При індек
сації ортозон наводиться переважаюча 
полярність (N, R або NR) та порядковий 
номер (знизу вверх) в межах відповід
ного стратиграфічного підрозділу. Для 
глобально ідентифікованих ортозон по
лярності пліоцену і плейстоцену дозво
ляється використання раніше прийня
тих власних найменувань -  ортозона 
Брюнес (N), ортозона Матуяма (R).

3.9.7. Субзона полярності -  елемен
тарна одиниця магнітостратиграфічної

Магніто-
полярні

підрозділи

Магнітохронологічні 
підрозділи полярності 

та їх приблизна 
тривалість, млн років

Мегазона Мегахрон >100

Гіперзона Гіперхрон 100-30

Суперзона Суперхрон 30-5

Ортозона Ортохрон 5-0 ,5

Субзона Субхрон 0,5-0,01

Мікрозона Мікрохрон <0,01
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шкали, яка відповідає монополярному 
інтервалу стратиграфічного розрізу. 
Підпорядкована ортозоні, індексується 
з позначенням полярності (п, г) і по
рядкового номера в ортозоні знизу 
вверх (п-|, Г2). Можливе найменування 
за назвою географічного об'єкта в об
ласті поширення.

3.9.8. Мікрозона -  елементарна
одиниця магнітостратиграфічної
шкали, що фіксує елементи тонкої ча
сової структури (понад 0,01 млн років) 
геомагнітного поля: екскурси, ано
мальні відхилення. Індексація мікро- 
зони аналогічна такій субзон.

3.9.9. Хронозона -  сукупність 
верств, що сформовані у відповідний 
проміжок геологічного часу, хронос- 
тратиграфічний еквівалент магнітос- 
тратиграфічного підрозділу (зона 
полярності).

3.9.10. Хрон -  часовий інтервал від
повідного підрозділу магнітостратигра
фічної полярності, геохронологічний 
еквівалент зони полярності.

3.9.11. Магнітостратиграфічна шка
ла полярності будується шляхом з іс 
тавлення стратонів опорних магніто- 
стратиграфічних розрізів з підрозді
лами МСШ.

3.9.12. Стратотипи магнітостратиг- 
рафічних підрозділів встановлюються в 
стратотипах хроностратиграфічних 
стратонів.

3.10. Сейсмостратиграфічні 
підрозділи

Сейсмостратиграфічний підрозділ -
товща осадових порід, складена син
хронно утвореними породношарува- 
тими системами, що обмежена 
сейсмічними горизонтами. Ці відобра
жені у хвильовому полі геологічні тіла 
виділяються між сейсмометричними 
межами. Вони базуються на просте
женні відбивальних горизонтів і їх да
туванні з використанням біостратигра- 
фічних і літологічних методів.

3.10.1. Сейсмостратиграфічні під
розділи мають складові -  сейсмогео- 
логічну і секвенсстратиграфічну з

відповідними стратонами. Вони відно
сяться до категорії спеціальних регіо
нальних (простежуються на території 
палеобасейну чи його частини) та міс
цевих структурно-тектонічних одиниць.

3.10.2. Сейсмокомплекс -  одиниця 
регіональних сейсмостратиграфічних 
підрозділів, відображення у хвильо
вому полі сукупності гірських порід, що 
виокремлюється між двома регіо
нально витриманими сейсмогоризон- 
тами -  маркерами (відбивальними 
горизонтами). Характеризується одно- 
типовою внутрішньою структурою та 
істотним перевищенням за потужністю 
рівнів вертикальної роздільної здат
ності сейсмічного розрізу.

Сейсмокомплекс -  потужний розріз 
осадового чохла з віковим інтервалом 
в десятки мільйонів років, вимірюється 
сотнями метрів і виокремлюється за 
динамічно вираженими відбивальними 
горизонтами і границями.

Сейсмокомплекс позначається ін
дексами обмежуючих його сейсмого- 
ризонтів-маркерів. Може поділятись на 
сейсмопідкомплекси при наявності ви
триманих проміжних сейсмогоризон- 
тів-маркерів.

3.10.3. Відбивальні горизонти -  ре
гіональні сейсмічні відбиття, що відпо
відають ізохронним поверхням даного 
басейну, за винятком, коли вони мар
кують поверхні неузгоджень. Це повер
хня в будь-якому інтервалі геологічного 
розрізу, де формується латерально 
стійкий (когерентний) сейсмічний си г
нал. Зміна порід цього інтервалу по ла- 
тералі спричиняє розгалуження або 
злиття когерентних сейсмічних сигна
лів і відповідних їм відбивальних гори
зонтів. Відбивальні горизонти в підошві 
і покрівлі сейсмокомплексу відповіда
ють поверхням регіональних неузгод
жень (трансгресивних, регресивних, 
ерозійних), що встановлюються у будь- 
якій частині седиментаційного ба
сейну. Позначаються буквеними або 
цифровими індексами.

3.10.4. Місцеві сейсмостратигра
фічні підрозділи -  це сукупності пород-
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-ошаруватих систем (геологічних тіл), 
_іо мають відповідні характерні акус- 
*ичні ознаки. Вони виділяються в сейс- 
'.•остратиграфічних межах будь-яких 
~«іпів (поверхні відбиття, зміна рисунка 
:ейсмозапису тощо). Латерально про
лежуються в окремих структурно-фа- 
_альних зонах чи частинах басейну 
іедиментації.

Місцеві сейсмостратиграфічні під
розділи можуть не мати безперервних 
зозрізів.

3.10.5. Сейсмопакет -  це частина 
:ейсмокомплексу, що міститься між 
=скравими (чіткими) відбиттями і має 
внутрішню характерну упорядковану 
:труктуру. Віковий діапазон сейсмопа- 
■ета вимірюється від одиниць до пер
ших десятків мільйонів років.

3.10.6. Сейсмоквант -  найнижчий 
:тратон у таксономічній ієрархії сейс- 
•остратиграфії. Йому відповідають по- 
ідинокі відбиття. Сейсмоквант може 
зозглядатися як геологічне тіло потуж- 
^стю до десятків метрів, вік якого ста- 
-овить сотні тисяч років.

До місцевих сейсмостратиграфічних 
стратонів відносяться також геологічні 
тіла, що проявляються на сейсмічних 
зозрізах як аномалії сейсмічних ім
пульсів (яскраві плями тощо).

3.10.7. Назви місцевих сейсмостра- 
'играфічних підрозділів утворюються 
■ермінами вільного користування з 
приставкою сєйсмо- (сейсмотовща, 
:ейсмопачка, сейсмоверстви). Назви 
зейсмоодиниць можуть містити ін
декси сейсмогоризонтів, меж, а також 
назву місцевого стратону.

3.10.8. Регіональні та місцеві сейс
мостратиграфічні підрозділи, що вста
новлені в розрізі, є підґрунтям 
зегіональних сейсмостратиграфічних 
схем, які можуть бути складовою від
повідних розділів регіональної стратиг- 
зафічної схеми.

3.11. Секвенсстратиграфічні 
підрозділи

3.11.1. Секвенсстратиграфічні під
розділи -  циклічно побудовані сукуп
ності елементарних осадових систем, 
структурні зв ’язки яких визначаються 
коливаннями рівня моря, що дозволяє 
визначати чіткі критерії зміни трансгре- 
сивно-регресивних послідовностей, а 
також встановлювати генетичну при
роду осадових угруповань. На відміну 
від секвенсстратиграфічних підрозді
лів, циклостратиграфічні відрізняються 
тим, що вони, окрім коливань рівня 
моря, визначаються за геодинаміч
ними, тектонічними, кліматичними та 
іншими ознаками.

3.11.2. Секвенс -  елементарний 
стратон, що сформувався протягом 
одного циклу коливання рівня моря. 
Структура стратону визначається лате
ральними рядами осадово-породних 
систем з чіткою спеціалізацією речо
винного складу та ізохронними ме
жами. Це місцеві таксономічні одиниці. 
Секвенси відповідають елементарним 
циклам осадово-породних систем.

3.11.3. Секвенси складаються з 
трактів -  латеральних рядів літофацій 
відповідних районів. Приклад: флюві- 
альні, дельтові, шельфові, континен
тального схилу осадки, що можуть 
поступово заміщуватись, але формува
тись одночасно.

3.11.4. Тракт -  це сукупність порід 
відповідних обстановок осадконакопи- 
чення, що змінюються по латералі.

Тракт низького стояння (ТНС) -  
проградаційний седиментаційний цикл, 
складений відкладами седиментацій
них потоків, підводних каньйонів, тур- 
бідитів, конусів виносу.

Трансгресивний тракт (ТТ) -  рет- 
роградаційний пакет парасеквенсів, 
що відображає ландшафтно-седимен- 
таційну та речовинну структуру ба
сейну седиментації (переважно 
глинистий конденсований розріз).

Тракт високого стояння (ТВС) -  це 
седиментаційний клин високого сто
яння рівня моря в глибоководній час
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тині басейну. Складається низкою про- 
градаційних клиноформ.

Підошва ТВС -  маркуючі горизонти, 
що є ізохронними реперами при з іс 
тавленні розрізів.

3.11.5. Осадова секвенція (deposi- 
tional sequence) -  відносно узгоджена 
послідовність генетично подібних 
верств, що обмежена неузгодженими 
чи узгодженими поверхнями, які коре- 
люються.

3.11.6. Парасеквенції (parasequ-

епсе) -  відносно узгоджені поверхні 
генетично подібних пластів, пачок, що 
обмежені поверхнями, які фіксують 
зміни глибини морського басейну.

3.11.7. Пакет парасеквенцій (рага- 
sequence set) -  послідовність гене
тично пов’язаних парасеквенцій, що 
характеризуються відповідним типом 
напластувань: проградаційним, агра- 
даційним чи ретроградаційним. Межі 
проводяться за зміною типу напласту
вання.

4. Стратиграфічні шкали і схеми

4.1. Стратиграфічна шкала -  еталон 
стратиграфічної послідовності заля
гання, рангу та таксономічної підпо
рядкованості стратонів. Виділяються 
такі категорії шкал і схем: міжнародна 
(планетарна), провінційна (загальна), 
регіональна та місцева.

4.2. Міжнародна стратиграфічна 
шкала -  стратиграфічна послідовність 
хроностратиграфічних підрозділів гло
бального поширення, яка включає сис
тему, відділ, ярус. Зміст, обсяг і 
характеристика цієї категорії стратиг
рафічних шкал є компетенцією МГК 
або уповноважених ним органів.

4.3. В разі суттєвих відмінностей 
регіональних підрозділів від МСШ на 
рівні ярусів і хронозон, ІНОДІ -  відділів, 
для окремих біогеографічних областей 
або провінцій земної кулі (Західна та 
Східна Європа, Північна Америка, ок
ремі провінції Азії, частини Паратетісу 
тощо) при кореляційних побудовах 
поряд з МСШ наводяться провінційні 
(загальні) стратиграфічні схеми (ЗСШ), 
в яких відображено існуючі геоісторич- 
ні і біостратиграфічні відмінності.

Загальні (провінційні) стратигра
фічні схеми мають переважно тради
ційне (історичне) походження, зокрема 
рекомендуються в Стратиграфічному
ЗО --------------------------------------------

кодексі Росії. Хоча в значній кількості 
публікацій, зокрема в Постановах між
відомчого стратиграфічного комітету 
Росії, вип. 38-41 та інш., в графі 
«МСШ» подається наступна редакція -  
«международная (= общая) стратигра
фическая шкала (МСШ = ЗСШ)». Тобто 
цим шкалам надаються рівні права.

В Україні застосовуються пере
важно міжнародні стратиграфічні 
шкали (МСШ), які рекомендуються для 
включення в регіональні та м іжрегіо
нальні схеми. Перелік останніх МСШ і 
біозональні міжнародні стандарти по 
всіх системах фанерозою наведено в 
додатках.

4.4. Регіональні стратиграфічні 
шкали -  стратиграфічна послідовність 
геоісторичних і біостратиграфічних 
стратонів даного геологічного регіону. 
Основний стратон шкали -  регіоярус 
(горизонт). Регіональні схеми затвер
джуються НСК України.

4.5. Місцеві стратиграфічні схеми -  
стратиграфічна послідовність стратонів 
різних категорій, їх ранг і таксономічна 
підпорядкованість у відповідному 
структурно-фаціальному районі (зоні) 
або на відокремлених ділянках терито
рії. Вихідний стратон схеми -  світа.

Місцеві схеми затверджуються НСК 
України.



5. Правила встановлення і номенклатура стратиграфічних п ідрозділів

4.6. Змістом міжрегіональних, регіо
нальних та місцевих стратиграфічних 
схем є вікове і просторове зіставлення

стратонів різних категорій стратигра
фічних шкал і схем у табличному виразі 
(див. додатки).

5. Правила встановлення і номенклатура 
стратиграфічних підрозділів

5.1. Валідність 
стратиграфічних підрозділів

5.1.1. Валідний (чинний) стратигра
фічний підрозділ -  стратон, що виділе
ний згідно з правилами його встанов
лення, затвердження та публікації.

5.1.2. Стратони, що вперше виділя
ються на території України, визнаються 
валідними за умов виконання при їх 
встановленні вимог цього Кодексу що
до стратиграфічного обсягу, критеріїв 
виділення, правил стратиграфічної но
менклатури, публікації та затвер
дження.

5.1.3. Статус валідних нові стратиг
рафічні підрозділи отримують після їх 
затвердження:

а) Міжнародні стратиграфічні шкали 
-  МГК або уповноваженими ним орга
нами;

б) міжрегіональні, регіональні та 
місцеві схеми -  НСК України.

5.1.4. Стратиграфічні підрозділи, що 
були встановлені раніше, визнаються 
валідними при умові, якщо публікація 
їх назв і опису супроводжувалась:

-  до 1966 р. -  визначенням рангу 
стратону, його геологічного віку або 
стратиграфічного положення в геоло
гічному розрізі даної території, геогра
фічного поширення, загальної 
характеристики;

-  після 1966 р. до 1977 р. -  вико
нанням вимог, що викладені в брошурі 
Стратиграфическая классификация, 
терминология и номенклатура. -  Л., 
1965;

-  після 1977 р. і до 1997 р. -  вико
нанням вимог Стратиграфічного ко-

дексу СРСР (Л., 1977), після 1997 р. -  
Стратиграфічного кодексу України.

Для закритих територій, розбурю- 
вання яких проводилось до прийняття 
Стратиграфічного кодексу СРСР 
(1977), було виділено низку світ та 
інших місцевих підрозділів без дотри
мання вимог щодо опису стратотипів. 
Як правило, зазначалась глибина пі
дошви і покрівлі та опис розрізу за 
стандартним каротажем. Згідно правил 
такі підрозділи є нелегітимними. Але 
вони широко застосовуються в прак
тиці пошукових і геологорозвідуваль
них робіт. Враховуючи зазначене, ці 
стратони слід вважати валідними, і ха
рактеристика їх розрізу за даними 
стандартного каротажу і літологічними 
методами є рівнозначною.

5.1.5. Валідними є стратиграфічні 
підрозділи, що затверджені НСК Ук
раїни та його комісіями, а також ті, що 
наведені у довідкових виданнях з гео
логії. Вони є обов'язковими для вико
ристання в легендах усіх видів 
геологічних карт України, стратигра
фічних схем.

5.2. Основні правила 
стратиграфічної номенклатури

5.2.1. Стратиграфічна номенклатура 
незалежна від інших номенклатур; 
назва стратиграфічного підрозділу не 
може бути відхилена через його подіб
ність до назв будь-якого нестратигра- 
фічного об'єкта.

5.2.2. Стратиграфічний підрозділ 
має тільки одну назву, незалежно від 
його рангу і належності до класифіка
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ційних рядів у межах відповідної сис
теми та регіону.

5.2.3. Найменування нового валід- 
ного стратиграфічного підрозділу, як 
правило, не може повторювати назви 
вже існуючих інших стратонів, неза
лежно від їх рангу, геологічного віку та 
географічного поширення.

5.2.4. Якщо належність відкладів до 
стратону недостатньо обґрунтована, то 
після назви стратону у дужках ста
виться знак питання.

5.2.5. При неможливості розчлену
вання відкладів граничних стратигра
фічних підрозділів МСШ або регіональ
ної стратиграфічної схеми застосову
ється подвійне найменування, яке має 
назви цих двох стратонів (ератем, сис
тем, відділів, ярусів або регіоярусів), 
що пишуться через тире, союз «і» або 
знак «+» між ними:

а) подвійні назви стратонів утворю
ються за допомогою тире при умові, 
що в цей стратиграфічний інтервал 
включені неповні обсяги граничних 
стратонів МСШ або провінційної стра
тиграфічної схеми;

б) подвійні назви стратонів утворю
ються за допомогою союзу «і» або 
знаку «+» при умові, що стратиграфіч
ний інтервал має повні обсяги гранич
них стратонів стратиграфічних шкал і 
схем, які розглядаються;

в) при подвійній назві першою на
водиться назва відповідного нижнього 
підрозділу МСШ або регіональної стра
тиграфічної схеми.

5.2.6. При неможливості віднесення 
відкладів до будь-якого стратону МСШ 
або регіональної чи місцевої стратиг
рафічних схем вони позначаються най
менуванням граничного по розрізу, 
обґрунтованого стратиграфічного під
розділу з префіксами: до- -  відклади 
відносяться до нижчезалягаючих по 
розрізу утворень; перед- -  відклади 
безпосередньо підстеляють (стратон з 
вихідним найменуванням), після- -  по
роди залягають вище (стратон з відпо
відним найменуванням).

5.2.7. Стратиграфічний інтервал пе- 
рериву позначається назвами різно- 
рангових стратонів, які відсутні в 
стратиграфічному розрізі регіону, 
структурно-фаціального району або 
його частини. Місце перериву позна
чається назвою найближчого по роз
різу точно встановленого стратону з 
префіксами до-, перед-, після- (див. 
ст. 5.2.6.). Наприклад, передвізейський 
перерив, докрейдовий перерив, піс- 
лякрейдовий перерив тощо.

5.3. Правила публікації 
та авторство

5.3.1. Для визнання валідності но
вого стратиграфічного підрозділу не
обхідна публікація його назви (з 
поясненням її походження) у наукових 
виданнях. Необхідно навести ранг, ха
рактеристику речовинного складу, па
леонтологічні особливості, потужність 
та інші параметри. Слід висвітлити 
співвідношення з підстеляючими і пе
рекриваючими породами та суміжними 
стратиграфічними підрозділами по ла- 
тералі, перелік нижчих за рангом стра
тонів, що складають цей стратиграфіч
ний підрозділ, обґрунтування геологіч
ного віку, поширення в структурно-фа- 
ціальних районах, геологічних регіонах, 
місцезнаходження.

5.3.2. Стратиграфічний підрозділ да
тується роком виходу у світ відповід
ного видання, де він був опублікований.

5.3.3. Опис та назва стратону не 
вважаються опублікованими, якщо ві
домості про них є тільки у рукопису 
(фондовий звіт, дисертація тощо), в 
доповідях без наступної публікації, в 
незатверджених, неопублікованих 
стратиграфічних схемах, легендах гео
логічних карт та іншій геологічній доку
ментації, в експозиціях музеїв і 
виставок.

5.3.4. Автором стратиграфічного 
підрозділу є особа чи колектив, що 
вперше опублікували його назву та 
опис, згідно з вимогами СКУ. Прізвище 
автора (авторів) до складу наймену
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вання стратиграфічного підрозділу не 
включається. Якщо ж стратиграфічний 
підрозділ переводиться в іншу катего
рію, то його слід вважати новим, і ав
торство належить особі (особам), яка 
обґрунтувала зміну категорійності но
вого підрозділу.

5.4. Право пріоритету
5.4.1. Право пріоритету забезпечу

ється збереженням першої назви та 
стратиграфічного обсягу валідного 
стратиграфічного підрозділу. В подаль
шому вони можуть тільки уточнюва
тись.

5.4.2. Правом пріоритету охороня
ються всі стратони, крім допоміжних.

5.4.3. Право пріоритету має назва, 
що вперше опублікована. Вона збері
гається у всіх випадках, за винятком 
орфографічних та друкарських поми
лок, які в подальшому можуть бути ви
правлені з повідомленням про це у 
геологічних виданнях.

5.4.4. Перша назва валідного стра
тиграфічного підрозділу не може зм і
нюватися навіть його автором. 
Допускається зміна найменувань тільки 
біостратиграфічних зональних підроз
ділів у випадках, коли суттєво зм іню 
ються обсяг зони, уявлення про 
стратиграфічне поширення зонального 
комплексу органічних решток, пере
йменування або заміна іншим, більш 
характерним видом-індексом тощо.

5.4.5. Назва стратиграфічного під
розділу, похідна від назви географіч
ного об'єкта, в разі його перейме
нування може бути змінена тільки спе
ціальною постановою НСК України.

5.4.6. Назва зберігається, якщо в 
результаті подальших досліджень зм і
нюється уявлення про вік стратигра
фічного підрозділу в цілому.

5.4.7. При зміні рангу стратиграфіч
ного підрозділу або у випадку його пе

ренесення з одного класифікаційного 
ряду в інший його перша назва може 
зберігатись.

5.3.8. Якщо за подальшими дослід
женнями на основі відповідного стра- 
тону встановлено два чи більше нових 
стратиграфічних підрозділів того ж 
рангу або, навпаки, об ’єднано декілька 
стратонів одного рангу, використання 
попереднього найменування для жод
ного з нових неприпустимо.

5.4.9. При уточненні обсягу стратиг
рафічного підрозділу (за винятком зо 
нальних біостратиграфічних) його 
назва зберігається у випадку змін не 
більше як на третину його стратигра
фічного обсягу.

5.4.10. Якщо один і той же стратон 
наводиться в літературі під двома чи 
більшою кількістю назв (синонімія) або 
декілька різних стратиграфічних під
розділів одного рангу фігурують в літе
ратурі під однією назвою (гомонімія), 
то пріоритетною вважається назва ва
лідного стратону, що була опубліко
вана першою.

5.4.11. При виявленні гомонімії не
обхідно дотримуватись правил профе
сійної етики і повідомити автора 
(авторів) про можливу заміну назви.

5.4.12. Зберігаються за рішенням 
НСК України назви, які значною мірою 
не відповідають правилам стратигра
фічної номенклатури, але широко ви
користовуються в геологічній практиці.

5.4.13. Невалідні стратиграфічні 
назви скасовуються. Але за рішенням 
НСК України зберігаються назви, що 
широко застосовуються в геологічній 
практиці.

5.4.14. Перелік стратиграфічних під
розділів як скасованих, так і тих, що 
збережені, публікуються НСК України в 
геологічних виданнях, зокрема в «Гео
логічному журналі».
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ДОДАТКИ
до Стратиграфічного кодексу України 

Додаток 1

Правила вибору та опису стратотипів

1. Загальні положення

1.1. Стратотип (стратотиповий роз
різ) -  конкретний розріз, який обрано, 
описано та прийнято за еталон відпо
відного стратону.

Існує дві категорії стратотипів: стра- 
тотипи стратиграфічних підрозділів та 
стратотипи стратиграфічних границь.

1.2. Стратотип стратиграфічного 
підрозділу -  це єдиний чи зведений 
розріз стратону, за яким встановлю
ються обсяг, характеристика п ідроз
ділу та його стратиграфічні межі.

1.3. Голостратотип (первісний стра
тотип) -  вперше описаний, прийнятий 
за еталон єдиний чи зведений розріз 
стратиграфічного підрозділу.

1.4. Лектостратотип (обраний стра
тотип) -  еталонний розріз, обраний в 
разі, коли при описі стратону голос
тратотип не був наведений автором.

1.5. Неостратотип (новий страто
тип) -  еталонний розріз, що встанов
люється у випадку знищення 
голостратотипу і лектостратотипу або 
коли вони недоступні для вивчення.

Неостратотип може знаходитись за 
межами стратотипової місцевості.

1.6. Гіпостратотип (допоміжний 
стратотип) -  еталонний розріз, який 
має більш повний, порівняно з голос- 
тратотипом, набір стратиграфічних 
ознак. Обирається серед найбільш до

ступних для вивчення розрізів, допус
кається його встановлення за межами 
стратотипової місцевості.

1.7. Парастратотип -  еталонний 
розріз, що виділяється автором відпо
відного стратону, який має, порівняно 
з голостратотипом, додаткові стратиг
рафічні ознаки.

1.8. Зведений стратотип -  сукуп
ність вертикальної послідовності роз
різів у межах стратотипової місцевості, 
що складає повний стратотип відповід
ного стратону.

1.9. Ареальний (площинний) страто
тип -  різновид зведеного стратотипу, 
особливість якого полягає в можли
вості визначення вікової індексації 
порід як стратиграфічними, так і па- 
леогеоморфологічними методами. За
стосовується при вивченні стратонів 
четвертинної системи та континен
тальних відкладів неогену.

1.10. Стратотип стратиграфічної 
границі (лімітотип) -  еталонний розріз, 
в якому однозначно фіксується поло
ження нижньої границі стратону.

1.11. Точка глобального стратотипу 
границі (ОБвР) -  точка, що обрана у 
стратотипі нижньої межі відповідного 
підрозділу МСШ. Приймається за стан
дарт визначення цієї границі і фіксує 
певний момент геологічного часу.

1.12. Буквені та числові позначення
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стратотипу обов’язкові для регіоярусу 
(горизонту), світи, верств з географіч
ною назвою, кліматоліту, магнітозони, 
цикліту, сейсмостратиграфічних під
розділів.

2. Вимоги до вибору стратотипу
2.1. Стратотип встановлюється для 

загальних, регіональних, місцевих 
стратиграфічних та біостратиграфічних 
підрозділів.

2.2. Виділення стратотипів загаль
них стратиграфічних підрозділів 
обов’язкове для ярусу, хронозони, сту
пені. Встановлення стратотипів для 
більш високих рангів підрозділів фане
розою не обов’язкове. Для докембрій
ських утворень стратотипи обираються 
для самих високих підрозділів -  ера- 
тем та еонотем. Ця процедура є ком
петенцією Міжнародної комісії зі 
стратиграфії.

2.3. Стратотипи місцевих, регіо
нальних стратиграфічних та біостра
тиграфічних підрозділів встановлю
ються обов’язково для регіоярусів (го
ризонтів), світ та провінційних зон 
(лон).

2.4. Стратотип світи -  це розріз, в 
якому найбільш повно відображено лі- 
толого-фаціальні особливості, мож
ливе пошарове детальне розчлену
вання, чітко виражені межі з нижче- та 
вищезалягаючими стратонами. Пови
нен мати ґрунтовну, пошарову палеон
тологічну характеристику за різними 
групами фауни і флори.

2.5. Стратотип біостратиграфічної 
зони -  це еталон її стратиграфічного 
обсягу: обирається розріз, що містить 
зональний комплекс органічних реш
ток. Включає вид-індекс чи види-ін- 
декси. Має чітко означені співвід
ношення з підстеляючими та перекри
ваючими біостратиграфічними підроз
ділами.

2.6. Стратотип має бути доступним 
для дослідників без жодних обмежень.

2.7. Стратотип має бути розташова
ний у легко доступному для вивчення 
відслоненні та зафіксований на місце

вості надійним штучним маркуванням.
2.8. Стратотип обирається серед 

повних розрізів з добре обґрунтова
ними і вираженими стратиграфічними 
межами, з достатньо репрезентова
ними підстеляючими та перекриваю
чими стратиграфічними підрозділами.

2.9. Розріз стратотипу не повинен 
мати структурних ускладнень, діагене- 
тично змінених порід, седиментаційних 
порушень, що можуть вплинути на пер
вісну послідовність верств, магнітні, 
геохімічні та геохронологічні характе
ристики.

2.10. В стратотипі не повинно бути 
стратиграфічних переривів.

2.11. Стратотип по можливості по
винен мати ґрунтовну палеонтологічну 
характеристику, що забезпечує на
дійну біостратиграфічну кореляцію від
повідних стратиграфічних підрозділів.

2.12. У стратотипових розрізах по
винно проводитись радіометричне да
тування нижніх та верхніх меж стратону 
та підпорядкованих стратиграфічних 
підрозділів.

2.13. В закритих районах страто
типи можуть бути встановлені в розрі
зах свердловин. Стратотип може 
складатися з розрізів декількох свер
дловин, розташованих на ділянках в 
стратотиповій місцевості. Обраний 
розріз має відповідати вимогам СКУ.

2.14. Стратотипи стратиграфічних 
підрозділів та стратиграфічних границь 
підлягають реєстрації в якості геологіч
них об ’єктів, що мають наукове зна
чення та охороняються законом.

3. Правила опису стратотипів
3.1. Наводяться відомості про м іс

цезнаходження стратотипу, рисунок чи 
фотографія відслонення, розріз свер
дловини, а також геологічна карта 
(схема).

3.2. Наводиться літологічний опис 
розрізу з позначенням потужностей, 
текстурних і структурних особливос
тей, мінералогічної та геохімічної ха
рактеристик порід, даних радіологіч
ного датування, геологічного віку, па-
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леомагнітних і сейсмічних чи каротаж
них досліджень. За умов відсутності 
(втрати) кернового матеріалу і немож
ливості встановлення неостратотипу 
для стратотипів світ, виділених у роз
різах свердловин, які традиційно вхо
дять до стратиграфічних схем і легенд, 
літологічна характеристика наводиться 
за сейсмічними даними чи результа
тами стандартного каротажу.

3.3. Опис супроводжується пошаро
вою палеонтологічною характеристи
кою, аналізом біостратиграфічного та

фаціального складу органічних решток 
(з врахуванням їх монографічного ви
вчення), обрунтуванням обраних стра
тиграфічних границь, стислою 
характеристикою підстеляючих та пе
рекриваючих порід, відомостями про їх 
вік і контакти.

3.4. Наводиться адреса зберігання 
документації, зразків, проб порід, 
керна свердловин, органічних решток, 
палеонтологічних колекцій.

Додаток 2

Правила утворення та написання 
назв стратиграфічних підрозділів

1. Загальні положення

1.1. Пропоновані правила включа
ють найпоширеніші зразки утворення 
та написання назв місцевих, регіональ
них стратиграфічних підрозділів, які є 
похідними від географічних та етнічних 
назв. Вони застосовуються також для 
утворення назв інших категорій стра
тиграфічних підрозділів.

1.2. Основною формою назв стра
тиграфічних підрозділів є суфіксний 
прикметник у функції узгодженого зна
чення, що походить від географічної, 
етнічної назви тощо.

1.3. Назви стратиграфічних підроз
ділів (за винятком назв відділів і додат
кових підрозділів), що починаються 
словами нижній, середній, верхній 
(нижньо-, середньо-, верхньо-) або з 
префіксів над-, під-, які вказують на 
співвідношення даного стратиграфіч
ного підрозділу з відкладами, що під
стеляють або перекривають, вважа
ються валідними, якщо вони були 
опубліковані до 1966 р.

1.4. Валідними вважаються назви 
стратиграфічних підрозділів, якщо вони 
перекладені або мають іншомовне по
ходження.

1.6. Дві назви, що відрізняються 
хоча б однією буквою кореня, вважа
ються різними.

Це правило не поширюється на ор
фографічні варіанти назв, що зумов
лені існуванням декількох форм 
вимови або написанням однієї геогра
фічної (етнічної) назви, а також вико
ристанням великих і малих літер.

1.7. Якщо від однієї географічної 
назви можливе утворення декількох 
різних прикметників, то для назви 
стратиграфічного підрозділу обира
ється тільки одна з них за правом пріо
ритету.

1.8. Рекомендується уникати склад
них близьких назв та тих, що важко ви
мовляються, особливо, якщо відповідні 
стратиграфічні підрозділи близькі за 
віком чи поширені в одному регіоні. Не 
рекомендується вживати назви, що ут
ворені від широковідомих міст, річок, 
гір тощо, для стратиграфічних підроз
ділів, які мають локальне поширення, 
розвинені в регіонах, де знаходяться 
маловідомі села, селища та гори з на
звами, тотожними широковідомим.
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2. Правила утворення назв 
стратиграфічних підрозділів

2.1. Творення прикметників від 
назв, що закінчуються на приголосну.

Якщо утворююча назва закінчується 
однією приголосною або двома одна
ковими приголосними (крім ц), то ви
користовується суфікс - ськ-: салаїрсь- 
кий ярус (р. Салаїр), кучурганська світа 
(р. Кучурган).

Якщо прикметник може бути утво
рений за допомогою інших суфіксів 
(наприклад, беркутська, беркутівська 
світа -  перевал Беркут), перевага на
дається суфіксу -ськ-. Але опубліковані 
назви, утворені за допомогою інших су
фіксів, є граматично вірними і виправ
ленню не підлягають (наприклад, ми- 
тридатівські верстви -  гора Митридат).

Якщо додавання суфікса -ськ- ви
кликає зб іг ненаголошеної голосної, 
використовуються суфікси - івськ-; - 
ськ-: журавликівська світа (сел. Журав
лик), журавкінська світа (с. Журавка).

Якщо твірна назва закінчується 
двома різними приголосними (крім 
ськ, цьк та ц), використовуються су
фікси -ІВСЬК-', -ськ-: зубрівські верстви 
(гора Зубр), маастрихтський ярус (м. 
Маастрихт).

Якщо дві прикінцеві приголосні роз
ділені ь, припускається застосування 
суфікса -ськ-: аскольдська світа (г. Ас- 
кольд).

Якщо твірна основа закінчується 
приголосними -ськ; -цьк, то додається 
тільки закінчення: березанський гори
зонт (м. Березанськ), буська світа (м. 
Буськ).

Виняток становлять деякі іншомовні 
назви, що закінчуються на -ськ-] при
кметники утворюються або додаван
ням суфікса -ськ- та відповідного 
закінчення (баський ярус -  баск (на
родність)), або зберігають традиційну 
форму (градизькі тераси -  Градизьк).

Якщо твірна основа закінчується на 
-ць, то до неї додається суфікс -к- з 
відповідним закінченням: калайдинська 
світа (с. Калайдинці), кобилецька світа 
(с. Кобилець).

2.2. Творення прикметників від 
назв, що закінчуються на м ’який знак.

Якщо твірна назва закінчується 
на -ь, використовується суфікс -ськ-, 
при цьому ь зазвичай опускається: за- 
бродська світа (с. Забродь), за винят
ком, коли назви закінчуються на -ль 
(бредецельська світа -  р. Бредецель); 
іншомовного походження, що закінчу
ються на -нь: (аньшанський вапняк -  
височина Аньшань, познанські шари -  
м. Познань тощо).

Якщо назва є іменником жіночого 
роду, що закінчується на шиплячу, то 
використовуються суфікси -енськ-\ 
ськ-: керченська світа (м. Керч), бер- 
лебаська світа (р. Берлебаш).

2.3. Утворення прикметників від 
назв, що закінчуються на голосну з по
передньою однією чи двома однако
вими приголосними.

Якщо твірна назва закінчується 
на -а, -я, -и, -і, -е  з попередніми од
нією чи двома однаковими приголос
ними, до основи додається суфікс 
-нськ- та відповідне закінчення: каф- 
ська світа (м. Кафа), чаудинські вер
стви (мис Чауда), смілянські верстви 
(м. Сміла), довжинська світа (р. Д о 
вжина).

Так само утворюються прикметники 
від іншомовних, зокрема грузинських 
назв, із закінченням на -і: тбіліська 
світа (м. Тбілісі), коцахурські шари (с. 
Коцахурі).

При цьому в назвах стратиграфічних 
підрозділів відповідно до загального 
правила не пишеться більше двох од
накових приголосних підряд, навіть 
якщо це вимагається правилами: ти- 
ські верстви (р. Тиса).

Якщо твірна назва закінчується 
на -ця (-ці), то до основи додається су
фікс -к- з відповідним закінченням: 
бистрицька світа (р. Бистриця), кри- 
ницька світа (сел. Криниці).

Якщо у твірній назві наявний суфікс 
-ищ-, використовується суфікс -єнськ-: 
городищенська серія (с. Городищі), во- 
ротищенська серія (р. Воротища).

Якщо твірна назва закінчується на
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-ка або -ха, -ша, є іменником, від якого 
утворюється короткий прикметник на 
-ин, використовується суфікс -инськ-: 
сорочинська світа (р. Сорока), мук- 
шинський горизонт (р. Мукша).

Якщо твірна назва закінчується 
на -е з  попередньою приголосною, ви
користовується суфікс -івськ-: горів- 
ська світа (с. Горе), або -инськ-\ 
гущинська світа (м. Гуща).

2.4. Утворення прикметників від 
назв, що закінчуються на голосну з по
передніми двома неоднаковими приго
лосними.

Якщо назва закінчується на -а, -я,
и, -і, -о  і має форму однини чи нале
жить до жіночого роду, вживається су
фікс -нськ-: пасічнянська світа (р. 
Пасічна), бережанські верстви (с. Бе
режани), деснянські верстви (р. Десна); 
або -івськ-, якщо похідна назва є імен
ником чоловічого роду: переяслівської 
тераси відклади (м. Переяслів).

Деякі прикметники, що утворені від 
іменників жіночого та середнього роду, 
зб ер іга ю ть  за трад иц ією  ф орм у на 
-єнськ-: кросненська світа (с. Кросно).

Деякі прикметники, утворені від 
іменників жіночого роду, що закінчу
ються на -ка, зберігають традиційне 
написання на -ськ{ий): усольський вап
няк (р. Усолка).

Якщо в основі географічної назви 
між кінцевими приголосними є випадні 
о або є, прикметники можуть бути ут
ворені за допомогою суфікса -ськ-, 
при цьому випадні о, е відновлюються: 
московський ярус (м. Москва).

Якщо похідні назви містять суфікси 
-ов, -ев, м ож на використати  суф ікс 
-ськ-, що додається після названих су
фіксів: боровська світа (сел. Боровка).

Якщо похідна назва закінчується на 
-ска-, -ско, вживається суфікс -ськ- з 
відповідним закінченням: успенська 
світа (с. Успенка), небраський ярус 
(штат Небраска, США).

Якщо похідна назва жіночого роду 
закінчується на -нка, то -ка зам іню
ється суфіксом -ськ- з відповідним за
кінченням: кам ’янська світа (р. Кам’

янка), яблонська світа (р. Яблонка), аб- 
ранські верстви (с. Абранка).

Якщо у похідній назві кінцевим го 
лосним -/', -я передують приголосна ь 
чи апостроф, вживається суфікс -їнськ- 
(-єнськ-): мар’ївський горизонт (с. 
Мар’ївка).

Якщо назва іншомовного поход
ження закінчується на -і, -я  з поперед
ньою голосною, то вживається суфікс 
-ськ- з відповідним закінченням: гурій
ські верстви (Гурія), камайська світа 
(Камаі).

Якщо похідна назва, що закінчу
ється на голосну, є іменником у родо
вому відмінку, то вживаються суфікси 
-івськ-, -івськ- та - і н с ь к фаддеївська 
світа (затока Фаддея).

2.5. Утворення прикметників від 
назв, що закінчуються на -й.

Якщо похідна назва утворена від ін
шомовного слова і закінчується на -й, 
вживається суфікс -ськ-: тернейська 
світа (сел. Терней), анюйська світа (р. 
Анюй).

2.6. Винятки.
Від деяких іншомовних назв, що за

кінчуються на голосну, прикметники 
можуть бути утворені шляхом приєд
нання до кінцевої голосної суфікса 
-ськ- та закінчення: охесаарський го

ризонт (місцевість Охесааре), удабно- 
ські верстви (с. Удабно, Грузія).

За цим правилом утворюється біль
шість прикметників від назв, що закін
чуються на -а, -є, -о, кінцева голосна 
яких є ненаголошеною, а також від 
назв на -у, -ю, -е  з попередньою го 
лосною: акбастауська світа (гора Ак- 
бастау), сауеські верстви (с. Сауе).

При цьому перед суфіксом -ськ- 
часто можуть бути вставлені літери й 
або н: танхайська світа (р. Танха), лан- 
герійська світа (р. Лангері), дагінська 
світа (р. Дагі), хидейська світа (р. 
Хиде).

За такою моделлю рекомендується 
утворювати прикметники від китай
ських назв, що закінчуються на -сі: 
бенсійська світа (провінція Беньсі).

З метою уникнення помилок при на-
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“ исанні стратиграфічних назв реко
мендується користування, крім загаль
ноприйнятих, ще і словниками: Стра
тиграфический словарь УССР /  Под 
ред. Бондарчука В.Г. -  Киев: Наук.

думка, 1985. -  237 с.; Російсько-укра
їнський  словник геологічних термінів 
/З а  ред. Шпака П.Ф. -  Чернігів: 
Десна, 1993. -  423 с. та ін.

Додаток З

Правила складання та затвердження 
стратиграфічних схем

1. Загальні положення
Стратиграфічна схема -  табличний 

вираз просторово-вікових співвідно
шень стратонів, що складають геологіч
ний розріз частини або всієї території 
України, скорельовані з МСШ та регіо
нальними стратиграфічними схемами.

2. Для території України рекоменду
ється складання таких схем: місцевих
-  для окремих районів, ділянок; регіо
нальних -  для геологічних регіонів; 
міжрегіональних -  для країни в цілому, 
включаючи акваторії.

2.1. Місцеві стратиграфічні схеми -  
відображають стратиграфічну послі
довність і співвідношення місцевих 
стратиграфічних підрозділів, що скла
дають геологічний розріз окремої д і
лянки або структурно-фаціального 
району (зони) в межах обраного стра- 
тону МСШ, регіональної стратиграфіч
ної схеми. Призначення місцевих 
стратиграфічних схем -  побудова уні
фікованої стратиграфічної основи для 
розробки легенд велико- і середньо- 
масштабних геологічних карт, визна
чення та кореляція стратиграфічних 
рівнів, створення моделі геологічної 
будови окремих структур при пошу
ково-розвідувальних, експлуатаційних 
роботах.

Місцева стратиграфічна схема скла
дається з декількох вертикальних коло
нок, що розміщуються зліва направо. В 
крайній лівій колонці наводиться МСШ 
(система, відділ, ярус, по можливості - 
хронозона) стратону, до якого відне

сено розріз, що досліджується. На
ступна колонка «Стратиграфічний роз
різ», де графічно показано 
стратиграфічну послідовність і співвід
ношення місцевих стратонів, що скла
дають геологічний розріз даної 
ділянки. Для кожного з них необхідно 
навести літологічну (петрографічну), 
палеонтологічну (при наявності орга
нічних решток) характеристики, 
пласти-маркери, потужність тощо. Крім 
того, у випадку великої кількості таксо
нів органічних решток палеонтологічна 
характеристика може бути винесена в 
окрему колонку «Органічні рештки», що 
розміщена праворуч від колонки 
«МСШ». Бажано, особливо для закри
тих територій, навести інформацію про 
спеціальні стратиграфічні підрозділи -  
магнітостратиграфічні, кліматострати- 
графічні, сейсмостратиграфічні, а 
також геофізичні дані. При достовір
ному обґрунтуванні виділених в розрізі 
магнітозон відомості про них з відпо
відним позначенням виносяться в ок
рему колонку ліворуч від колонки 
«Стратиграфічний розріз». Породи пі
дошовної частини (підстеляючі) та ті, 
що перекривають стратон, познача
ються відповідними індексами. В ко
лонці «Схеми суміжних районів», що 
розташована праворуч, наводяться 
стислі відомості про стратиграфічні 
схеми одновікових утворень суміжних 
територій або структурно-фаціальних 
районів (не більше двох). У заголовку 
колонки наводяться установи, що про
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водили дослідження, та (або) автори 
схем, рік затвердження, публікації.

2.2. Регіональні стратиграфічні 
схеми являють собою графічний вираз 
просторово-часових співвідношень 
місцевих та (чи) регіональних страто- 
нів, особливостей розрізів районів, 
структурно-фаціальних зон відповідних 
регіонів, кореляцію різнорангових 
стратиграфічних підрозділів як регіо
нальну, так і з МСШ і стратиграфіч
ними схемами суміжних регіонів.

Регіональні стратиграфічні схеми 
слугують:

-  для узагальнення результатів 
стратиграфічних, палеонтологічних, 
геохронологічних, геофізичних, сейс
мічних досліджень в регіоні;

-  для розробки та удосконалення 
стратиграфічної бази при проведенні 
комплексних геологічних робіт у ре
гіоні, зокрема при створенні легенд до 
Держгеолкарти-200, кореляції страто- 
нів як у розрізах відслонень, так і свер
дловин у регіонах, що містять різні 
види корисних копалин (від будмате
ріалів до вуглеводневих родовищ).

Регіональні стратиграфічні схеми 
складаються з розташованих зліва на
право таких розділів:

1. Хронометрична шкала (млн років).
2. Загальна магнітостратиграфічна 

шкала (з колонками «Полярність», 
«Хрони»).

3. Міжнародна (планетарна) стра
тиграфічна шкала та, у разі потреби, 
загальна (провінційна) з біозональ- 
ними стандартними шкалами.

4. Регіональні стратиграфічні під
розділи та палеонтологічна, біозо- 
нальна, літофаціальна характеристики 
регіональних стратонів, обґрунтування 
границь з оцінкою часових змін, відпо
відність подійній ієрархії геологічної іс
торії.

5. Кореляція місцевих стратиграфіч
них підрозділів.

6. Стратиграфічні схеми суміжних 
регіонів.

Регіональні стратиграфічні схеми за 
ступенем обґрунтованості та уніфікації

поділяються на кореляційні та робочі. 
Кореляційні регіональні схеми включа
ють наступні розділи: 1, 3, 5, 6 і скла
даються для частини розрізу, інколи 
вони не містять палеонтологічної ха
рактеристики регіональних стратонів. 
Робоча схема ґрунтується на поперед
ніх, недостатньо доказових даних.

Всі ці типи регіональних схем, в разі 
затвердження їх МСК України, вважа
ються офіційними документами, що ві
дображають стан стратиграфічної бази 
відповідного регіону.

2.3. Міжрегіональна стратиграфічна 
схема створюється для геологічного 
регіону, значної частини території або 
всієї країни.

Міжрегіональні стратиграфічні 
схеми відображають просторово-вікові 
співвідношення стратиграфічних під
розділів, що складають геологічний 
розріз території країни, її окремих ве
ликих частин або геологічних регіонів у 
межах обраного стратону Міжнародної 
та регіональної стратиграфічних шкал. 
В схемах наводиться кореляція геоло
гічних розрізів структурно-фаціальних 
районів (зон) з підрозділами Міжнарод
ної та регіональної стратиграфічних 
шкал.

Міжрегіональні стратиграфічні 
схеми складаються з таких розділів:

1. Хронометрична шкала (млн років).
2. Загальна магнітостратиграфічна 

шкала (з колонками «Полярність», 
«Хрони»),

3. Міжнародна стратиграфічна шка
ла (МСШ).

4. Кореляція регіональних стратиг
рафічних схем.

5. Стратиграфічні схеми суміжних 
територій.

В розділі «МСШ» наводяться назви 
систем, відділів, ярусів, біозональні 
стандартні шкали, додаткові п ідроз
діли. В розділ «Кореляція регіональних 
стратиграфічних схем» включаються 
регіональні стратиграфічні схеми, а 
також найбільш представницькі місцеві 
стратиграфічні розрізи у тих випадках, 
коли регіональні стратони відсутні.
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Крім того, при наявності матеріалів до
датково включаються магніто-, сейс- 
мо-, кліматостратиграфічні підрозділи.

Міжрегіональні схеми слугують 
стратиграфічною базою при прове
денні геологічних робіт, розробці ле
генд різномасштабних геологічних 
карт.

2.4. До стратиграфічних схем дода
ються схеми районування (з цифровою 
індексацією регіонів, що наведені в 
міжрегіональних схемах), стислі тек
стові пояснення до вивченості регіону 
та основні розбіжності в інтерпретації 
розрізів.

Якщо в стратиграфічну схему вклю
чено спеціальні стратиграфічні підроз
діли різних рангів, то у пояснювальній 
записці їх характеристика наводиться 
у відповідних розділах. Пояснювальна 
записка має бути викладена за єдиною 
схемою незалежно від категорії схем: 
міжрегіональна, регіональна, місцева.

Стратиграфічні схеми названих ран
гів обов’язкові для використання після 
затвердження НСК України.

3. Рекомендації щодо оформлення 
стратиграфічних схем

3.1. У заголовку схеми наводиться її 
назва: «Стратиграфічна схема (вік) від
кладів (формувань) території або 
структурно-фаціального району (зо 
ни)». Між заголовком і верхньою рам
кою схеми ліворуч позначається 
категорія схеми: місцева, регіональна, 
міжрегіональна.

3.2. При недостатньо обґрунтованих 
даних, за якими побудована місцева 
стратиграфічна схема, згідно з реко
мендацією організації-упорядника, 
поряд зі словом «місцева» ставиться 
«робоча». Після затвердження НСК Ук
раїни дозволяється її тимчасове вико
ристання до створення більш досто
вірної стратиграфічної бази. Схеми без 
позначки «робоча» визнаються конди
ційними.

3.3. Над заголовком праворуч роз
міщується напис: «Затверджено Націо
нальним стратиграфічним комітетом 
України, дата, протокол №...». Між за

головком і верхньою рамкою схеми 
праворуч зазначається рік її складання. 
Прізвища редакторів та авторів стра
тиграфічних схем наводяться під ниж
ньою рамкою схеми праворуч.

3.4. Границі підрозділів МСШ та ре
гіональних стратиграфічних схем про
водяться потовщеними лініями. Більш 
тонкими лініями позначаються границі 
інших стратонів. Якщо вони не зб іга
ються з границями підрозділів Міжна
родної шкали або регіональних 
стратиграфічних схем, то границі по
значаються відповідними символами 
по краях кожної колонки конкретних 
структурно-фаціальних районів (зон).

Обґрунтовані стратиграфічні межі 
позначаються суцільними прямими або 
хвилястими лініями. Недостатньо об
ґрунтовані границі показуються пункти
ром. Прямі лінії меж свідчать про 
узгоджене залягання, хвилясті -  про 
наявність у розрізі порівняно невели
кого стратиграфічного перериву. Ве
ликі перериви позначаються двома 
хвилястими лініями, одна з яких про
водиться у підошві покриваючих, друга
-  у покрівлі підстеляючих порід; стра
тиграфічний інтервал перериву позна
чається вертикальною штриховкою. 
Відсутність достатньої інформації про 
будь-який інтервал розрізу або обсяг 
стратонів позначається знаком пи
тання.

4. Пояснювальна записка до стра
тиграфічних схем

В пояснювальній записці необхідно 
ґрунтовно і стисло викласти матеріали 
за такими розділами:

4.1. «Вступ» -  наводиться список 
прізвищ авторів, відомості про геоло
гічні організації, що проводили дослід
ження, про хід підготовки схеми, 
використані матеріали та її апробацію.

4.2. «Основні нові матеріали зі стра
тиграфії'» -  наводяться нові матеріали 
у порівнянні зі схемами минулих років, 
обґрунтування районування регіонів.

4.3. «Міжнародна стратиграфічна 
шкала» -  характеризуються стратони, 
що відображені у схемі. А при необхід
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ності включаються стратони загальної 
шкали.

4.4. «Підрозділи регіональної стра
тиграфічної схеми» -  характеризу
ються регіональні стратони згідно з 
розділом п. 2.2 дод. З, з обов’язковим 
наведенням матеріалів з історії та 
стану питання, розглядається їх спів
відношення зі стратонами МСШ, наво
дяться відомості про обґрунтування 
регіональних границь, рубежів, етапів 
в осадконакопиченні, структурно-тек
тонічні перебудови. Репрезентується 
детальне обґрунтування віку за р із
ними групами фауни і флори.

4.5. «Кореляція місцевих стратигра
фічних розрізів» -  обґрунтовуються 
структурно-фаціальне районування, 
застосовані методи кореляції, наво
дяться відомості про просторово-часо
вий розподіл місцевих стратиграфічних 
підрозділів, які корелюються в межах 
того чи іншого стратону Міжнародної 
шкали або регіональної стратиграфіч
ної схеми.

4.6. «Нові встановлені та скасовані 
стратиграфічні підрозділи» -  наводить
ся стисла характеристика нових виді
лених стратонів, з обов’язковим 
описом їх стратотипів, аргументується 
скасування невалідних стратиграфіч
них підрозділів.

4.7. «Стратиграфічні схеми суміжних 
районів» -  обґрунтовується вибір наве
дених схем з метою просторово-часо
вої кореляції відповідних стратонів 
досліджуваної території.

4.8. «Корисні копалини» -  характе

ризуються стратиграфічні рівні, які 
перспективні чи містять різні види мі
неральної сировини.

4.9. «Окремі думки» ~ наводяться 
альтернативні матеріали про стратиг
рафічну будову, обґрунтування гра
ниць, вік стратонів, стратиграфічну 
схему загалом.

5. Порядок затвердження страти
графічних схем

5.1. Всі стратиграфічні схеми є чин
ними після їх розгляду та затвер
дження НСК України.

5.2. Проекти стратиграфічних схем 
обговорюються і затверджуються на 
засіданнях НТР територіальних геоло
гічних установ. Протоколи засідань 
разом з двома примірниками проекту 
схеми та пояснювальної записки до неї 
надсилаються до НСК України для роз
гляду у постійних комісіях та, за їх по
данням, затвердження Пленумом або 
Радою НСК України в якості чинних і 
обов’язкових для використання.

5.3. Після затвердження НСК Ук
раїни один примірник схеми з витягом 
з протоколу засідання Пленуму НСК 
України або його Ради повертається до 
установи-укладача. Другий примірник 
схеми з пояснювальною запискою та 
протоколом НТР залишається в архіві 
НСК України.

5.4. Регламент розгляду змін та по
правок до уже затверджених схем є 
аналогічним.

5.5. Публікація та розсилка затвер
джених схем здійснюються територі
альними геологічними установами.
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Додаток 4

Міжнародні шкали докембрію і фанерозою 
та приклади стратиграфічних схем України

Таблиця 1. Міжнародна стратиграфічна шкала 
Таблиця 2. Загальна стратиграфічна шкала докембрію України 
Таблиця 3. Міжнародна стратиграфічна шкала та біостратиграфічні маркери гра

ниць кембрійської системи 
Таблиця 4. Міжнародна стратиграфічна шкала та біостратиграфічні стандарти ор- 

довицької системи
Таблиця 5. Міжнародна стратиграфічна шкала та біостратиграфічні стандарти си

лурійської системи
Таблиця 6. Міжнародна стратиграфічна шкала та біостратиграфічні стандарти де
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Додаток 4. Таблиця 1 
Міжнародна стратиграфічна шкала 

International Stratigraphie Chart International Commission on Stratigraphy, 2009
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Додаток 4. Таблиця 2 
Загальна стратиграфічна шкала докембрію України
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Стратиграфічний кодекс України

Додаток 4. Таблиця З
Міжнародна стратиграфічна шкала та біостратиграфічні маркери границь

кембрійської системи

МСШ (ISC, 2009)
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Д од ат и  д о  Стратиграфічного кодексу України

Додаток 4. Таблиця 4
Міжнародна стратиграфічна шкала та біостратиграфічні стандарти

ордовицької системи
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Стратиграфічний кодекс України

Додаток 4. Таблиця 5
Міжнародна стратиграфічна шкала та біостратиграфічні стандарти

силурійської системи
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Додатки д о  Стратиграфічного кодексу України

Додаток 4. Таблиця 6
Міжнародна стратиграфічна шкала та біостратиграфічні стандарти

девонської системи
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С
И

С
Т

Е
М

А

В
ІД

Д
ІЛ

Я
Р

У
С МЛН

РОКІВ
К О Н О Д О Н Т И

(G radstein et al., eds, 2004)

Г Р А П Т О Л І Т И  Т А  А М О Н О І Д Е Ї
(Koren, Kim, Walliser, 2007; 

Becker, House, 2000; House, 2002)

385,3 Skeletognathus norrisi

K lapperina disparilis

>S
Schm idtognathus hermanni - 

"Po." cristatus
Pharciceras

_Q
ü i f i Po. latifossatus -
Н
Ф
ш

Z3
О Ozarkodina sem ialternans

СІ ¥
га
> Polygnathus ansatus
о Po. rhenanus - Po. varcus

M aeniocerasш Polygnathus tim orensis
CL

391,8
Polygnathus hem iansatus

ш >х Polygnathus xyius ensensis
о _о Tortodus k. kockelianus

_Q о
JS
с ,

Tortodus k. australis Pinacites

О
ш
-0- Polygnathus c. costatus

ш
397,5

Polygnathus c. partitus
І Polygnathus c. patulus

Anarcestes

О
Polygnathus serotinus
Polygnathus inversus /

ш
lati costatus

о
5 Polygnathus nothoperbonus

Anetoceras
ш

Ш Polygnathus gronbergi / 
excavatus

сс І
407,0

Polygnathus kitabicus _  M onographs  pacific  us _

* S Polygnathus pireneae M onograptus yukonensis
Eognathodus s. kindleiX (С M onograptus thom asi

І Cl
d 411.2

Eognathodus s. sulcatus M onograptus fanicus

s Pedavis pesavis M onograptus fa lcarius
-D M onograptus hercynicusо Ancyrodello ides deltam

M onograptus prehercynicus
Xо

416,0 postwoschm idti M onograptus uniform is

49



Стратиграфічний кодекс України

Додаток 4. Таблиця 6 (закінчення) 
Міжнародна стратиграфічна шкала та біостратиграфічні стандарти

девонської системи
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Додатки д о  Стратиграфічного кодексу України

Додаток 4. Таблиця 7
Міжнародна стратиграфічна шкала та біостратиграфічні стандарти

кам’яновугільної системи

МСШ (ISC, 2009) Б ІО ЗО НАЛЬНІ СТАНДАРТНІ Ш КАЛИ*
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- Біозональні стандартні шкали, вживані в Україні.
- Запропонований маркер границі.
- Індекси вапняків.
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Стратиграфічний кодекс України

Додаток 4. Таблиця 7 (закінчення) 
Міжнародна стратиграфічна шкала та біостратиграфічні стандарти

кам’яновугільної системи
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-  Б іозональн і стандартн і ш кали, вж иван і в Україн і.
-  Індекси вапняків.
-  Зона, що встановлена в східній частині Донбасу.



Додатки д о  Стратиграфічного кодексу України

Додаток 4. Таблиця 8
Міжнародна стратиграфічна шкала та біостратиграфічні маркери границь

пермської системи
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Стратиграфічний кодекс України

Додаток 4. Таблиця 9
Міжнародна стратиграфічна шкала та біостратиграфічні стандарти

тріасової системи
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Додатки д о  Стратиграфічного кодексу України

Додаток 4. Таблиця 9 (закінчення) 
Міжнародна стратиграфічна шкала та біостратиграфічні стандарти

тріасової системи
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Стратиграфічний кодекс України

Додаток 4. Таблиця 10 
Міжнародна стратиграфічна шкала та біостратиграфічні стандарти

юрської системи
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Додатки д о  Стратиграфічного кодексу України

Додаток 4. Таблиця 10 ( закінчення) 
Міжнародна стратиграфічна шкала та біостратиграфічні стандарти

юрської системи
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Стратиграфічний кодекс України

Додаток 4. Таблиця 11 
Міжнародна стратиграфічна шкала та біостратиграфічні стандарти

крейдової системи

m
Û М С Ш БЮЗОНАЛЬНІ СТАНДАРТНІ ШКАЛИ (Ogg J.G., Ogg G. and Gradstein RM,. 2008)
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Додатки д о  Стратиграфічного кодексу України

Додаток 4. Таблиця 11 (закінчення) 
Міжнародна стратиграфічна шкала та біостратиграфічні стандарти

крейдової системи

ш
ОCL
X

МСШ БІОЗОНАЛЬНІ СТАНДАРТНІ ШКАЛИ (Ogg J.G., Ogg G. and Gradstein FM, 2008)
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Стратиграфічний кодекс України

Додаток 4. Таблиця 12 
Міжнародна стратиграфічна шкапа палеогенової системи

(Paleogene Time Scale, 2004)
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•  Discoaster 
J sublodoensis

Coccolithus crassus 

Tribrachiatus orthostyius

J  Discoaster lodoensis
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http://www.nhm.uio.no/norges/timescale/Fig19.1_Pal_bio_colA.pdf

60

http://www.nhm.uio.no/norges/timescale/Fig19.1_Pal_bio_colA.pdf


Додатки д о  Стратиграфічного кодексу України

Додаток 4. Таблиця 12 (закінчення) 
Міжнародна стратиграфічна шкала палеогенової системи

(Paleogene Time Scale, 2004)
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http://www.nhm.uio.no/norges/timescale/Fig19.1_Pai_bio_colA.pdf
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С^са-играф ічний кодекс України

Додаток 4. Таблиця 13 
Міжнародна стратиграфічна шкала неогенової системи

(Neogene Time Scale, 2004)

http://www.nhm.uio.no/norges/timescale/F5a_Neo1 .pdf
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Додатки д о  Стратиграфічного кодексу України

Додаток 4. Таблиця 15
Міжнародна хроностратиграфічна кореляційна схема четвертинних відкладів 

(Global chronostratigraphical correlation table for the last 2.7 million years, 2007)
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http://w w w . stratigraphy, org/, h ttp ://w w w . inqua. ted. ie /
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Стратиграфічний кодекс України

Додаток 4. Таблиця 16 
Стратиграфічна схема четвертинних відкладів України
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* Яруси не ратифіковано. 
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Стратиграфічний кодекс України

Додат ок 4. Таблиця 14

Схема кореляції неогенових відкладів Центрального та Східного Паратетісу в межах України

Склали: П.Ф. Гожик, В.М. Семененко, А.С. Андреева-Григорович, Н.В. Маслун, 2011 р.



Стратиграфічний кодекс України

Додат ок 4. Таблиця 11
Стратиграфічна схема кайнозойських відкладів українського сектору Чорного моря

Переважання 
карбонатно- 
глинистих відної 
глибоководних

Т  Ритмічне 
перешарування 
; кременистих, 
карбонатних та 

карбонатно- 
теригенних 

шельфових та

Р Е Г І О Н А Л Ь Н І  С Т Р А Т И Г Р А Ф І Ч Н І  П І Д Р О З Д І Л ИБІОЗОНАПЬНІ СТАНДАРТНІ ШКАЛИ
СЕЙСМІЧНІ
ГОРИЗОНТИ

СЕЙСМО-
ЇТРАТИГРАФІЧНА

ШКАЛА

ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ ШЕЛЬФ І КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ СХИЛ ЗАХІДНО-ЧОРНОМОРСЬКОЇ ЗАПАДИНИ ПРИКЕРЧЕНСЬКИЙ ШЕЛЬФ ТА СХІДНО-ЧОРНОМОРСЬКА ЗАПАДИНА ТЕКТОНІЧНІ ФАЗИ, 
млн роківФ ор ам ін іф ери 

(B e rgg ren  e t al . 
1995)

Н анопланктон  
(M artin i, 1971) Літологічна

характеристика
Літологічна

характеристика
Динаміка седиментогенезу Найменування 

родовищ і  структур
Динаміка седиментогенезуБіостратиграфічна характеристика Біостратиграфічна характеристикаРегіоярусРегіоярус

Етіїа hyrleyi Porosononion martkobi Ammonia compacta
Mylilus galtoprovincialls, Abra ovata. Hydrobia 
ventrosa
Canalifera parkerae. Trachilyberis edwardsi

NN21
Ч орном орськийЧорном орський М олю ски Dreissensia cf. eichwaldii. Dreisena 

distanta. D. ponticaspia, D. polymorpha. Didacna 
digressa. D. cf. cristate. Modiolus phaseolinus. 
Viviparus sp. і остракоди: Leptocythere bacuana. 
Caspiolla karatengisa, Lozoconcha sp. 
Ф орам ін іф ери : Fissurina porrecta, Ammonia 
tepida. Cananifera parcarae.
Н анопланктон  зон: NN19 Pseudoemiliania 
lacunose - NN20 Gephyrocapsa oceanica - NN21 
Emilia hyxleyi

PseudoumMca
lacunosa Новоевксинський

Іосгкарангатськиї/ cGr. truncalulinoides
Карангатський

Евксинсько-узунларськи

г hibaraibtiim Chbma gèbra Paphm sentsctns Spisub subtuncate Карангатськии
imsstm pnlymorphi CuHur* ній» Vnnptna mipttu: Uonodtcns ctspit 
lussent pofymophê Didtcne pontocêspn. Ctvom gêSna. Смьиіотупі m* O' 

: • " - f —
ксиншоузуилэрлкий

Д р.-евксинськи й -евксинськии
ЧаудинськийЧаудинський» medium 

_Х Gephyrocapsa

Discoaster Г ~  
brouweri ▼

Гурійський Эйасл* guriana Dnetena polymorphe ур іиськии -------- -------
иолюски Dreissena theodori Dreissena theodori kubamca. 
imnocardiLunexgi остра коди: Bairdia sp 8  
cronasuta________________________________________

Gr. tosaensis inmonrn beccarll. Cythahss* bogatschovi 
Candona donataensis Pachydacna kuyackn/cens.s Куяльни цьки йКуяльницький

Reticulofenestra I 
pseudoumbilca ▼

▲ Ceratolithus 
—  acutus

Молюски: Dreissena angusta, Porosodacna 
Vacrodon. нанопланктон зони NN12 Ceratolitus
ÎCUtUS

Viviparus conconcinus. Dæissensia angusta, 
Porosodacna macrodon 
NN12 - Ceratolithus acutus

Gr. tumida Кім ер ійськийКім ер ій ський

NMIIbGr. extremus
Amaurolithus

primus Elphidium ponticum. Ammonia beccarii. 
Congena novorossica. Paradacna a b th i П онтичнийП онтичний

Gr. plesiotumida
Potosononbn aff. martkobi, QuinquebcuHna consobrina, 
Q meotica, Cibicides borisiavensis Cibicidos sp.. 
Bulimina sp.

Discoaster
hamatus М еотичнийМ еотичний

-"Ат т ична (6,7)
Quinqueloculina réussi Q karreri Q consobrina 
Spiroloculma okraiantzi Articulina problema A 
sarmatica A sleiiigera Elphidium incertum Elph 
aculeatum Porosononion martkobi Spiroloculina 
kolesnikovi Nonion bogdanowiczi Porosononion 
subgranosus Uvigerina asperula______________

hamatusNN9b

Gr. menardii С арм атськийС арм атськийhamatus
Discoaster
brouweri

Gr. mayeri 
Gr. fohsi robusta 
Gr. fohsi lobata 
Gr. fohsi fohsi

Архангельське
Ammonia pseudobeccarii Elphidium hudakoense Nonion 
:f sbemlus Elphidium macellum tumidocamerata Elph 
fichtellianum Globigeiinoides bisphaericus Turborotalia 
mayeri

і - Sphenolithus heteromorphus

Конкський

Кар аганськи й
Ч окра кський

Sigmoilina tschokrakensis; Articulina tschokrakensis. 
Reticulofenestra pseudoumbilicus, Discoaster exilis; 
Spaniodontella pulchella

Конкський
Караганський

Чокракський

Sphenolithus
heteromorphusOrbulina suturalis

Штирійська
■Slobigerina taichanensis Bolivina tarchanensis Sigmoilina 

tenws Quinqueloculina selene спікули губок, піритизоваміPraeorb. 
glome ro sa Тарханський Тарханський

‘lordmns i/igf’öv, 'ar.tfs.-йд,- Гчуга̂ 'іа

Saccamina zuramacensis. Neobuiimina eiongata 
Uvigerinelia cahfornica Nonion bogdanowiczi 
Porosononion clendridicus P polymorphus Hyperammtna 
:aucasica Haplophragmoides Cyclammma спікули 
убок, піритизовані залишки риб 
'IN 3 - Sphenolithus belemnos

Sphenolithus
Ф орам ін іф ери : Saccammina zuramakensis,
Bathysiphon sp . Chastegerina evoluta, Globigerina 
concinna: нанопланктон : Sphenolithus belemnos: 
сп ікули губок, реш тки риб (луска, отол іти)

Батисиф оновийБ атисиф оновий

СубботінаCat. sta infort hi

Cat. dissimilis

Haplophragmoides rotundidorsatus. 
Saccammina grzybowskii. Epomdes noniformis, 
Uvigerinelia majcopica, Heterolepa oligocenica. 
Caucasina schischkynskae. Bolivina goudkoffi 
caucasica

Ф ор м ін іф ери : Spiropleclammina carinata follis, 
Pseudoparella caucasina. Cibicides stavropolensis. 
Caucasina schischkinskinskyae. Turborotalia obessa. 
Globigerinoides primordius: нанопланктон  зони 
NN3 Sphenolithus belemnos

Голіцинське.
Півд. -Голіцинське, 
Шмідта. 
Архангельське, 
Кримське

КавказькийКавказькийGr kugleri

Ch-4/Aq-

Globigerina
ciperoensis Sphenolithus

ciperoensis

Керлеутський КерлеутськийGlobigerina ciperoensis, Spiroplectammina 
terecensis, Spaeroidina variabilis. Haplophragmoides 
deformabilis, Grzybowskiella tenuis, Brizallina 
missisippiensls, Gl. praebulloides

Haplophragmoides kerleuticus. Ammodiscus 
tenuilicus. Spiroplectammina terekensis

Globiger
angulsutur
Paragtobor

Sphenolithus
distentusNP24 СубботінаCibicides borislavensis. Lenticulina obessa,

Qsterigerina totula. Nodosaria consobrina,
Остракоди: Pterygocythereis ceratoptera,
Pontocypris oligocenica

1ydam mina construct! margo Spiroplectammina carinata 
cibicides amphisyliensis Haplophragmoides fidehs. 
Slobigerina tapuriensis Planorbella
-leteiolepa aimaensis Haplophragmoides stavropoliensis 
3seudochaslegerma листа Baggma iphigenia
Slobigerina ouchilaensis Subbotina officinalis______________
Bolivina antegressa. Ô. mississippiensis, Asanospira 
walterl. Glomospira charoides, Hyperammina 
Hneariformis, Spiroplectammina costidorsata Cibicides 
iseudoungetianus. Planulina costata. Globigerapcis 
mpicalis. Gl. Index.

понад 
500 MМ олочанський Cytherella beyrichi, Candona condidulaМ олочанський

Turborotalia
amplsapertura

Sphenolithus
preoistentus Cyclammina sp.. Cibicides oligocenicus, Brizallina 

mississippiensis. Pseudohasleginna praemicra. 
Uvigerinelia califomica. Subboflna officinalisГІланорбеловийП ланорбеловий
Bolivina mississippiensis. Catapsydrax pera. 
Globigerina ouacnitaensisC subdistichus

11 Одеське 
Субботіна

J |b Одеське

Turborotalia cumalen^s 
>ibrohantkenma inflate

©орамініфери: Textulana concave Spiroplectammina azwensis 
Frondiculana budensis Subbotina bower Globanomalina mtcra 
Giobigerapsis tropicalis нанопланктон Helicosphaera bramlettei 
Ret’culofenestra mllae Sphenolithus radians S.pseudoradians 
Зони: NP 19-20, NP21 Ericsonia subdisticha

Sph pseudoradians 
Isth recurvus -  П іренейська (■ ~ ) 

(П ізн ьоал ьп ій С іка)

А льм инськийА льм инський

Particulopshaera
semiinvoluta

Форамініфери: Ammodiscus Incerlus Textulaiiaflexibllls. 
Recutvoides walteri Eponides praeumbonatus Subbotina 
corpulenla S conglomerate Giobigerapsis tropicalis Зона 
Globigerina turkmenica нанопланктон: Discoasterbinodosus 
Dtamnodifer Neococcolithes duUus Helcosphaera semlnulum. 
Sphenolilhus furcatoltthades Reticulofenestra hampdenensts 
Зони NP15 Nannotetrma fulgens NP16 Discoaster tam rradrte?

Subbotina turcmenica. S frontosa.
S. instabilis, S. inflate. Truncatulinoides rohri. 
Hyp. lineariformis. Reophax splendidus, 
Brotzenella acuta. Bolivina binaensis, Acarinina 
rugoaculeata

N P17 Discoaster saipar
понад
200мКумськийКумськийMorozov

Morozoveila

Ф орам ін іф ери Anomalina acuta. Acarinina 
rotundimarginata. A  pentacamerata Abullbrooki. 
Зона - Acarinina rotundimarginata 
нанопланктон: Chiasmolitus gigas 
Pontosphaera discopora. Nannotetrina cristate. 
Neococcolithus dubius.
Зони: NP15 Nannotetrina fulgens. NP16 Discoaster 
tani nodifer

Globigerinateca su boon glob ata. Acarinina 
rotundimarginata. Heterolepa morosovae. 
Caucasina eocaenica. Globanonalina mtcra. 
Asterigerina rogalai. Hantkenina liebusi. H 
alabamensis. Caucasina eocaena. Cibicides 
westi, Uvigerina costellata

Н овопавл івськийNP15 Н овопавл івський

Hantkenina
nuttalli

Acarinina bulbrooki. A. centralis, A 
pentacamerata. Morozovella aragonensis, 
Qnomalina costiana. A. liebusi, Epistomina 
paleogenica, Bolivina asiatica

Planorotaloides 
palmerae - 

Hantkenina nuttalli
Сімферопольський )імферопольський

Discoaster lodænsis
Horozo»c-Sa aragonensis 

Morozovella 
aragonensis I 

Morozovella formosa
Morozovella subbotmae. M marginodentata. 
Subb. triloculinoides. Acarinina subsphaenca. 
A pentacamerata. Subbotina nana.
S. nartanensis. Glomospira corona,
Nodeilum velascoense. Recurvoides varius. 
Hyp. cylindrica. Karreriella aegra, 
сп ікули  губок, рад іолярії.

Mrt tribrachiatus

Morozovella formosa/ 
Morozovela lensifotmis ■

Mo?02cveàa veiaicoenfjs -

Б ахчисарайський Бахчисарайський

NP10

Acarinina acarinata, A. subsphaerica, 
Igorina djanensis, Anomalinoiges ferus 
Cibicides lectus. Carphathiella ovulum 
Grzybowskiella angusta

GO psft,dom?n^aT 
.Асзлліпа suD»naenca Качинський Качинський

Globanomalina 
pseudomenardn i 

annina subsphaer
Helolithus kleipellii

Fasciculithus
tympaniformis

ilobafloreafaia psauaonitnaid 
Morozovella angulata 

Igorina albeari
Дані відсутні 111 Одеське

Голіцинське. Шмідта. 
Штормове, Одеське, 
Архангельське. 
Олімпійське, 
Безіменне

Morozovella conicotruncata, М. angulata s 
str.. Acarinina inconstans, Globoconusa 
daubjergensis. Globigerina taurica. 
Eoglobigerina eobulloides, Anomalinoides 
danicus, Brotzenella praeacuta, Subbotina 
triangularis

і

Б іл окам 'янський Б іл окам ’янський
Chiasmciitnus danicus

ГІарамійська (66)Pafviiarugoglobfgenna 
euguöma - SuDbcïina Irk astfoporus
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