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В1 апнй: Приватному акцiо11ерно:-.1у това иству «iнститут iнформацiйних техно.1огiй>>
(ко;х €ДРПОУ 227 _34 _ .
па пiдста5i рiшсвня Експерпю'i ко.мiсi1 :з nигапь nровсдення державно1 експертизн в сферi
к иптоr·рафiчного за,·исту iнфop;\tauiY Державноi" Сд):и...-би спецiа:п�ного зв'язку та за.·исту
iнфор:-.нщi, УкраУни, нрото ·ол нiл l 8.01.2018 N'o 330.
Об'п:т скспертнзи:

КЛЮЧ F. IЕКТРОННИЙ (<КРИСТЛЛ-1» СЛАД.46953-.040.

Роз блений (виготовлений):
Експе тний заклад:

Приватним
акцiоне11-шм
1юварнст5ом
<lнститут
iнф р;\�ацiйннх технологШ>J (код Е'ДРПОУ 2_723472) ..

Ад:\�iнiстрацiя ДержавиоI служ н спецiальноrо зв'язку та ·я�хисту
iнфо :мацiУ Укра'а'нн (коJ Е'ДРПОУ 3462094-).

Висновкн:
1. В об"t:ктi екснертизн пра5ильно реа.1iзовано криптографiчнi алгорипш ДСТУ ГОСТ
2&14 :2009, гост з4.з11-9·.дсТУ 4145-2002.
2. В oo·cr<тi експертизи а.1торитм генерацiУ випадкових .]Вiйкових r�ослiдовностей вiдnовiда(
додаТ1<у Л ДСТУ 4145-2002.
3 .. В оо·Е:ктi експертизи впутрi нШ апаратний генератор вилалкових пос.1iдовнос1ей та
алrо 1п.1 rенераuй ключових ;1�щих вщпов1.1ас док} �,енту «Методика rенерацiТ кпючоних
даних (ААД.468:. .-44.020Дl .05».
4. В об·сктi скспертизи правильно ре1L1iзова.но протоко:1 автономного узгодження к..1ючiв
в групi то� ок елinтнчноi' ·ривоi' пшу Дiффi-Геллмана (КА IDH). визначений
п. 8.2 ДСТУ 1SO/IEC 15946-3:2006.
5. Протокол уз год.ження ключа Дiффi-Геллмана ECDH, шо реалiзоваюtй в об'спi експсртизи,
вiдповiдно 1шмогам 11ака:3у Лдмiнiстрацi'i Держ.-авноi" служби спе11iа.чьноr-о зв'язку та за.хисту
iнфор.-.1ацi'i Ук а111и вiд 18.12.2012 No 739 «Про затвердження Ви�юг до форматiв
крнmоrрафiчннх повiдО;\(.lСНЫ>, заре1;:строваного в Мiнiстсрствi юстннii"
1603-01 з за
№ 108/22640.
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6. А:1горитми фор�1ування юючiв шифрування ключiв та эа.хи�f
е.1ектронноrо ш1фрового пiдпису та особистих ключiв шнфрущшня, формати транспортних
контейнсрiв особистих к-1ючiв е.1ектронноrо uифрового 11iдпису та особистих к.1ючiв
шифрування. контейш:рi8 зберiгання особнстих юпочin еЛеh'Тронноrо цифрового ni.:uшcy,
реалiзованi
особистих кшочiв шнфрування та сертифiкатiв .вi · • тих
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