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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СПЕЦIАЛ�ного .. ЗВ'ЯЗКУ
ТА ЗАХИСТУ IНФОРМАЦП УКРАIНИ
тел. (044) 281-92-10, факс: (044) 2 81-94-83, e-mail: info@dsszzi.gov.ua,

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
Дата видачi:d(.12.2018
Виданий:

м. Ки'iв

Приватному акцiонерному товариству «Iнститут iнформацiйних технологiй»
(код СДРПОУ 22723472)

на пiдставi рiшення ЕкспертноУ комiсiУ з питань проведения державно·i експертизи в сферi
криптографiчного захисту iнформацii' Державно·i служби спецiального зв'язку та захисту
iнформацiУ Укра'iни, протокол вiд 21.12.2018 № 377.
Об'ект експертизи:

IР-шифратори «Канал-201/301/401» ТУ У 26.2-22723472-009:2018 зi
складу Комплексу криптографiчного захисту iнформацiУ у IР-мережах
«ПТ Захист IР-потоку-2» Е:ААД.468244.093.

Розроблений (виготовлений): Приватни f
акцiонерним
товариством
«Iнститут
iнформацiйних технологiй» (код СДРПОУ 22723472).
Експертний заклад: Адмiнiстрацiя ДержавноУ служби спецiального зв'язку та захисту
iнформацiУ Укра'iни (код €ДРПОУ 34620942).
Висновки:
1. В об'ектi експертизи правильно реалiзовано крнптографiчнi алгоритми, визначенi
ДСТУ ГОСТ 28147:2009, ДСТУ 4145-2002, ГОСТ 34.311-95.
2. В об'ектi експертизи правильно реалiзовано протокол автоно шого узгодження ключiв
в групi точок елiптично'i кривоi· типу Дiффi-Геллмана (КА IDH), визначений
п. 8.2 ДСТУ ISO/IEC 15946-3 :2006.
3. В об'ектi експертизи алгоритм генерацi'i кmочових даиих вiдповiдае документу
«Методика reнepaцi'i ключових даних» СААД.468244.020 Дl .05.
4. В об'ектi експертизи правильно реалiзовано механiзми взаемноi· автентифiкацi'i, визначенi
ДСТУ ISO/IEC 9798-3.
5. Фор 1ат посиленого сертифiката вiдкритого ключа, структура об'ектних iдентифiкаторiв
для криптоалгоритмiв, що е державними стандартами, формат списку вiдкликаних
сертифiкатiв, фор 1.ат пiдписаних даних, протокол фiксування часу, протокол визначення
статусу сертифiката, що реалiзованi та використовуються в об'ектi експертизи, вiдповiдають
вимогам наказу Мiнiстерства юстицi'i Укра'iни та Адмiнiстрацi"i Державно'i служби
спецiального зв язку та захисту iнформацi'i Украi:ни вiд 20.08.2012 № 1236/5/453
«Про затвердження вимог до форматiв, структури та протоколiв, що реалiзуються у надiйних
засобах електронного цифрового пiдпису», зареестрованого у Мiнiстерствi юстицi'i Украi'ни
20.08.2012 за № 1398/21710.
6. В об'ектi експертизи фор шт захищених даних та криптографiчний протокол
Дiффi-Геллмана, що базуеться на криптографiчних перетnореннях у групi точок елiптичноУ
криво'i (ECDH), що реалiзованi та використовуються n об'ектi експертизи, вiдповiдають
ви югам наказу Адмiнiстрацii: Державно� служби спецi.1,1ы10го зв'язку та захисту iнформацi'i

