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Вступ. Під час модернізації стратиграфічних схем карбону і пермі України, затверджених
УРМСК у 1993 р. [Стратиграфические…, 1993], були враховані зміни, яких зазнала
Міжнародна стратиграфічна шкала (МСШ) за останні 20 років. Це стосується насамперед
зміни положення границі обох систем, а також надання ярусам карбону рангу відділів. На
відміну від схем 1993 р., регіональна частина модернізованих схем доповнена новими
підрозділами та шкалами біостратиграфічних зон найбільш важливих груп фауни
(форамініфери, конодонти, корали, брахіоподи тощо) та флори, в тому числі паліноморф.
Модернізації стратонів місцевого рівня сприяли нові можливості, які виникли у зв’язку з
прийняттям НСК України у 2012 р. нового Стратиграфічного кодексу України
[Стратиграфічний…, 2012].
Загалом, у пізньому палеозої на заході та південному заході України зберігалися дві
досить значні за площею області накопичення осадів, або два субрегіони СхідноЄвропейської платформи (СЄП) – Львівський палеозойський прогин (ЛПП) та
Переддобрудзький перикратонний прогин (ППП). На сході та північному сході України
простягався величезний Доно-Дніпровський прогин (ДДП), що був самостійним регіоном у
межах СЄП, який складався з двох субрегіонів: Донбасу і Дніпровсько-Донецької западини
(ДДЗ). Стратиграфічні схеми карбону і пермі оновлені для усіх цих регіонів і субрегіонів.
Також у складі верхнього палеозою представлено принципово нову стратиграфічну схему
відкладів Білокоровицької западини та Овруцької грабен-синкліналі. Електронна версія
графічних додатків підготовлена та сформована Г.Г. Коваленко. Нижче наведені головні
результати модернізації, тобто порівняння нових стратиграфічних схем верхнього
палеозою України із схемами, затвердженими УРМСК у 1993 р. [Стратиграфія…, 2014].
КАРБОН
Доно-Дніпровський прогин (ДДП)
МІССІСІПІЙ (НИЖНІЙ КАРБОН)
Підрозділи МСШ та їх границі у модернізованій схемі відповідають обсягу та рівням,
прийнятим XXXIII Геологічним конгресом у 2008 р. (Осло). Порівняно із схемою 1993 р., у
новій схемі підвищено рівень границі турнейського і візейського ярусів до підошви зони
Eoparastafella simplex (Рис. 1). У схемі ДДП поряд з МСШ збережено традиційну для
Східної Європи Загальну стратиграфічну шкалу (ЗСШ) з поділом карбону на нижній,
середній та верхній відділи. Регіональні підрозділи нової схеми також поміняли свій ранг
порівняно зі схемою 1993 р. За рішенням палеозойської комісії 2004 р. [Рішення…, 2006]
підвищено ранг горизонтів і підгоризонтів. Замість бугаївського і шуринівського
«горизонтів» СЄП у новій схемі фігурує бузинівський регіоярус, який відповідає
колишньому бузинівському осадовому комплексу. Подібно схемі, затвердженій РМСК
СРСР у 1990 р., у новій схемі наведені біостратиграфічні зони найважливіших груп
викопних організмів як засіб регіональної і міжрегіональної кореляції. До категорії суб©
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регіональних стратонів зараз віднесені мікрофауністичні горизонти (МГ) і продуктивні
горизонти (ПГ), якими традиційно користуються для кореляції розрізів карбону в межах
ДДЗ.
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Рис. 2. Головні відміни стратиграфічних схем середньо- та верхньокам`яновугільних
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відкладів ДДП 1993 та 2014 рр.

61
Тектоніка і стратиграфія, 2016, вип. 43

У модернізованому поділі ДДП на субрегіони до території Донбасу віднесено
Новомосковсько-Петропавлівську монокліналь, яка є підзоною НовомосковськоАмвросіївської структурно-фаціальної зони (СФЗ), що замінила колишню КальміусНесвітайську СФЗ схеми 1993 р. У новій схемі ДДЗ поділено на Чернігівсько-Валківську
(північну прибортову), Срібненсько-Красноградську (осьову) та Леляківсько-Орельську
(південну прибортову) СФЗ. В кожній з цих СФЗ умовно виділено східну, центральну та
західну частини.
Найбільших змін зазнала схема місцевих підрозділів. У ДДЗ рішенням численних
нарад експертної групи фахівців (за участю членів палеозойської комісії НСК України), які
відбулися у м. Чернігів протягом 2009-2013 рр., визнано доцільним у нижньому турне
скасувати зорківську світу, у сратотипі якої встановлено значний за віком перерив. За
поданням групи В.Т. Кривошеєва тут виділено нову більську світу [Кривошеєва та ін.,
2010]. У верхньому турне скасовано побиванську світу як фаціальний аналог леляківської
світи. У складі нижнього візе встановлено дві нові світи: переважно вапнякову бакумівську
світу та істотно глинисту опішнянську світу. Змінилося також уявлення про віковий обсяг
пісківської світи та її співвідношення з яблунівською світою. Визначено стратиграфічне
положення і регіональне значення перериву в підошві стильського горизонту або
рудівських верств ДДЗ. У складі верхнього візе групою В.Т. Кривошеєва на основі
літологічних ознак також встановлені нові ольхівська, дорошівська, дружелюбівська та
бучківська світи.
Схема місцевих підрозділів Донбасу також дещо змінилася у порівнянні із схемою
1993 р. За рішенням пленуму палеозойської комісії НСК України 2004 р. ранг
1
мокроволноваської світи підвищено до серії з індексом С1 (А), а її підрозділів (колишніх
пачок) – до світ, які отримали за загальними правилами персональні індекси. У межах
Новомосковсько-Петропавлівської монокліналі встановлено нову демуринську світу
[Полетаев и др.., 1995] – перехідну між скелюватською світою Кальміуського району та
яблунівською світою південної прибортової частини ДДЗ. Кардинальних змін зазнала
схема розчленування вапнякової товщі північного борту Донецького басейну в межах
Старобільсько-Міллеровської СФЗ [Полєтаєв та ін.., 2010]. При виділенні світ тут поряд з
літологічними критеріями користувались біостратиграфічними даними та ознаками
циклічності, завдяки чому товщі і пачки вапняків нижнього і середнього карбону із схеми
1993 р. у новій схемі отримали статус світ. При цьому були використані характеристика і
назви, надані цим підрозділам («горизонтам») у ґрунтовній монографії [Айзенверг и др.,
1968].
ПЕНСІЛЬВАНІЙ (СЕРЕДНІЙ ТА ВЕРХНІЙ КАРБОН)
МСШ пенсільванію за 20 років також зазнала змін. Рівень границі з міссісіпієм був
знижений, а границя карбону і пермі, навпаки, була затверджена на більш високому
стратиграфічному рівні (Рис. 2). Основні зусилля при модернізації стратиграфічної схеми
середнього і частково верхнього карбону ДДП були спрямовані на розробку зональної
шкали за конодонтами та визначення у розрізах Донбасу біостратиграфічних критеріїв
положення границь башкирського, московського і касимовського ярусів (відділів) МСШ
[Nemyrovska et al., 2010; Немировская, 2013]. Регіональні і місцеві підрозділи нижнього
пенсільванію (середнього карбону) ДДП стратиграфічної схеми 1993 р. істотних змін не
зазнали. Проте значно оновлено схему регіональних підрозділів верхнього пенсільванію
(верхнього карбону), де були виділені нові регіояруси і горизонти.
Верхній карбон ДДП у новій схемі прийнято в об’ємі трьох регіоярусів – торецького,
калинівського і миронівського. Перший є регіональним еквівалентом касимовського, а два
наступних – гжельського ярусу МСШ [Полєтаєв та ін..; 2011]. У складі кожного з них
виділено по два горизонти, границі яких встановлені за зміною співвідношень вікових
компонентів фауністичних і флористичних комплексів та зміною умов осадконакопичення,
які фіксують певні регіональні і провінціальні геоісторичні події. В цілому об’єм верхнього
карбону, в порівнянні з останньою схемою 1993 р., збільшився на миронівський регіоярус.
З метою узгодження положення межі карбону і пермі в місцевих схемах з міжнародно
визнаною нижньою границею пермської системи [Davydov et al., 1998] в новому варіанті
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стратиграфічної схеми верхню границю карбону перенесено на рівень верхньої границі
миронівського регіоярусу (у підошву вапняку Q8) на основі палінологічних [Иносова и др.,
1976; Dunn, 2001] і палеомагнітних даних із донецьких відкладів та фауністичних даних із
одновікових відкладів суміжної з Донбасом Тормосинської улоговини [Давыдов, 1986;
Молотовский, Храмов, 1984]. Ці дані свідчать, що верхній зоні гжельського ярусу
Ultradaixina bosbytauensis–Globifusulina robusta в Донбасі відповідає інтервал від вапнякa
0
Р5 до карбонатного горизонту Q8 [Давыдов, 1986, 1992], який складає об’єм миронівського
регіоярусу. Нова стратиграфічна схема верхнього карбону ДДП доповнена вперше
встановленими біостратиграфічними зонами за форамініферами, коралами, конодонтами,
брахіоподами та флорою [Боярина, 2016].
Львівський палеозойський прогин (ЛПП)
В новій модернізованій стратиграфічній схемі кам’яновугільних відкладів ЛПП вперше
фіксується обґрунтоване положення серединної границі карбону, тобто нижньої границі
башкирського ярусу у прогині. Завдяки виділенню В.Ф. Шульгою посидонійових горизонтів
у ЛПП, вивченню їх фауни (насамперед амоноідей), також проведенню кореляції із
посидонійовими горизонтами Люблінського басейну доведена наявність у ЛПП відкладів
зони Homoceras [Шульга и др., 2010; Стратиграфія…, 2014]. Згідно з рішенням МГК від
2008 р. проведена нижня границя візейського ярусу. Стосовно границі між візейським і
серпуховським ярусами, то в новій схемі, на відміну від схеми 1993 р., показано два рівні
цієї границі. Один з них той, що був у схемі 1993 р. (в покрівлі вапняку V3 у порицькій світі).
1
Другий – у підошві вапнякa V5 в іваничівській світі. Це зроблено тому, що для проведення
цієї границі як на першому, так і на другому рівнях є досить вагомі підстави. Остаточне
вирішення цього питання можливе лише після затвердження МГК положення і
біостратиграфічних критеріїв нижньої границі серпуховського ярусу. Ця границя поки що
відмічається у схемі як інтервал невизначеності.
В регіональній частині нової схеми вперше наведено зональну схему за
форамініферами [Вдовенко, 2010]. Місцеві стратиграфічні підрозділи – світи зазнали таких
змін. Вилучені із нової схеми світи вінниківська і нестерівська, що фігурували у схемі
1993 р. Натомість, збільшено обсяг суміжних олеськівської і володимирівської світ за
рахунок віднесення до них вінниківської і нестерівської світ. Літологічний склад кожної з
останніх світ майже не відрізняється від такого суміжних олеськівської і володимирівської
світ. Змінено обсяг бужанської світи. Її нижня частина виділена В.Ф. Шульгою у нову
любельську світу. Ця частина схеми суттєво деталізована. Показано положення найбільш
витриманих шарів вапняків і вугілля. Вперше у новій схемі наведено детальне зіставлення
із одновіковими відкладами Люблінського басейну, ДДП та ППП.
Переддобрудзький перикратонний прогин (ППП)
В нову стратиграфічну схему кам’яновугільних відкладів ППП на відміну від схеми 1993 р.,
внесені такі зміни: відповідно до рішень МГК товща із заволзькими форамініферами і
водоростями, яка зафіксована у розрізі ППП, була віднесена до девону і тому вилучена із
нової схеми, а нижня границя візейського ярусу тепер проводиться за появою групи
Eoparastaffella simplex.
Головні зміни у новій схемі стосуються субрегіональної її частини (Рис. 3). У схемі 1993 р.
були прийняті горизонти карбону СЄП, незважаючи на те, що в ППП не було даних для
проведення фауністично обґрунтованих границь більшості з цих горизонтів. Останнім
часом розроблено зональну схему стратиграфічного поширення форамініфер [Вдовенко,
2010], яка показала, що для ППП як субрегіону СЄП характерні власні субрегіональні
підрозділи. Біостратиграфічний обсяг останніх значно більший, ніж такий у стандартних
горизонтів СЄП, тобто за рангом це надгоризонти або регіояруси. Регіояруси ППП мають
чітко фауністично обґрунтовані границі. В новій схемі виділено п’ять регіоярусів і наведено
біо- і літостратиграфічну характеристику світ, які їх складають. Останні замінили пачки
порід, що існували в старій схемі. Замість двох світ у новій схемі карбону ППП виділено
чотири. Верхня вапнякова пачка переважно доломітової білоліської світи виділена в
окрему колеснинську світу, а замість колишньої жовтоярської у новій схемі фігурують
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безвугільна придобруджинська і вугленосна татарбунарська світи. Уточнено також
зіставлення із схемами ДДП та ЛПП (див. схеми).

Рис. 3. Порівняльна стратиграфічна схема ППП 1993 та 2014 рр.
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Рис. 4. Головні відміни стратиграфічної схеми пермських відкладів ДДП 1993 та 2014 рр.
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Верхній палеозой Білокоровицької та Овруцької западин
Завдяки сумісним зусиллям науковців Інституту геологічних наук НАН України та
провідних співробітників виробничих підприємств на основі попередніх даних розроблено
нову схему стратиграфії відкладів осадового чохла Українського щита, які виповнюють
Білокоровицьку та Овруцьку западини [Полєтаєв та ін.., 2013]. У цій схемі вперше
впевнено надано перевагу полеонтологічно обґрунтованому пізньодевонському та
ранньокам’яновугільному віку відкладів Білокоровицької западини над протерозойським
радіоізотопним віком вивержених порід, затиснених тектонічно серед осадових, а також
девонському (умовно) віку рожевих кварцитів товкачівської світи Овруцької грабенсинкліналі. Білокоровицька, озерянська та товкачівька світи знов об’єднані в овруцьку
серію в її первинному обсязі.
ПЕРМ
Доно-Дніпровський прогин (ДДП)
У новій схемі пермських відкладів зменшився об’єм пермі в ДДП (Рис. 4). В
стратиграфічній схемі пермських відкладів ДДП вперше встановлено покровський
регіоярус у складі двох горизонтів – клинівського та артемівського [Полєтаєв та ін.., 2011].
Покровський регіоярус відповідає трьом швагериновим зонам асельського ярусу –
Sphaeroschwagerina vulgaris, Sphaeroschwagerina moelleri–Pseudofusulina fecunda та
Sphaeroschwagerina sphaerica–Globifusulina firma. Перша зона відповідає клинівському, а
дві верхні зони – артемівському горизонтам. Клинівський горизонт при відсутності видівіндексів морської фауни ярусів пермі умовно зіставляється з першою фузулінідовою
зоною асельського ярусу. Відклади артемівського горизонту несуть характерні середньота пізньоасельські швагерини та належать до двох верхніх зон швагеринового горизонту
асельського ярусу – Sphaeroschwagerina moelleri–Pseudofusulina fecunda та
Sphaeroschwagerina sphaerica–Globifusulina firma. Нові регіональні стратони пермі ДДП за
даними міоспор [Иносова и др., 1976] охарактеризовані вперше двома встановленими
палінологічними зонами та комплексами домінант.
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ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ СХЕМ КАРБОНА И
ПЕРМИ УКРАИНЫ (1993-2014 гг.)
Приведены и частично проиллюстрированные главные различия модернизированных стратиграфических
схем карбона и перми разных регионов и субрегионов Украины от схем, утвержденных РМСК Украины в
1993г.
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MAIN DIRECTIONS AND RESULTS OF MODERNIZATION OF CARBONIFEROUS AND PERMIAN
STRATIGRAPHIC CHARDS OF UKRAINE (1993-2014)
The main distinctions of the new modernized Carboniferous and Permian Stratigraphic Charts for the different
regions of Ukraine from the Charts of 1993 year are shown and partly are illustrated.
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