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ВИСНОВОК ПОПЕРЕДНЬОГО ОЦІНЮВАННЯ  
 
м. Київ                   «25» травня 2022 року 
 

1. Об’єкт попереднього оцінювання 
 
1.1. Повне найменування 
Інформаційно-комунікаційна система «Сервіс по внесенню інформації про зруйновані 

об’єкти інфраструктури» (далі – ІКС). 
 
1.2. Призначення: 
ІКС призначена для централізованого збору, накопичення та перегляду відомостей про 

зруйновані внаслідок бойових дій об’єкти інфраструктури України. 
 
1.3. Стислий опис функціонування:  
ІКС реалізує два основних сервіси (бізнес-процеси), виконаних у вигляді відповідних 

веб-додатків: 
- сервіс подачі заявки про зруйнований (пошкоджений) об’єкт, при цьому такі дії не 

потребують авторизації заявника; при цьому заявник зазначає фізичну адресу (фактичне 
місцезнаходження), геолокацію та додає засвідчувальні фотоматеріали; введені дані 
зберігаються в ІКС та недоступні для перегляду без попередньої авторизації; 

- сервіс перегляду зареєстрованих даних про зруйновані (пошкоджені) об’єкти, в 
межах якого попередньо авторизовані уповноважені особи мають можливість перегляду 
зареєстрованих даних про такі об’єкти із можливістю формування відповідної звітності (в розрізі 
громади, населеного пункту, адміністративної одиниці тощо). 

ІКС побудована з використанням платформи управління гео-інформаційними даними 
ArcGIS Enterprise розробки компанії ESRI (США), при цьому: 

- сервіс подачі заявки про зруйновані (пошкоджені) об’єкти на момент проведення 
попереднього оцінювання розміщений на централізованому веб-ресурсі 
https://survey123.arcgis.com/share/5d04675f5ffa47fda17949d66b19db1f?portalUrl=https://e-
ukraine.esri.ua/portal, який фізично знаходиться в межах технічного майданчика компанії 
Amazon (США); 

- сервіс перегляду зареєстрованих даних про зруйновані (пошкоджені) об’єкти на 
момент проведення попереднього оцінювання розміщений на веб-ресурсі https://e-
ukraine.esri.ua/portal/apps/sites/#/portal-for-damage-fixation-in-ukraine, який фізично заходиться 
в межах території України на серверному обладнанні в дата-центрі ТОВ «КОСМОНОВА» на 
умовах колокейшену (фізичного хостингу). 

Доступ до ІКС забезпечується з використанням звичайних сучасних веб-браузерів, які 
реалізують коректну обробку HTML-кодування. 

Зовнішніх інтеграцій ІКС з іншими інформаційно-комунікаційними системами на момент 
проведення попереднього обстеження не передбачається.  

 
2. Відомості про суб’єкта господарювання, який проводив попереднє оцінювання 
Найменування: товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАХИСТ.ЮЕЙ».  
Юридична адреса: 07401, Київська обл., місто Бровари, вул. Київська, буд. 234-А, 

офіс 21.  
Код ЄДРПОУ: 42292899. 
Рішення Адміністрації Держспецзв’язку про видачу ліцензії на право провадження 

господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім 
послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації: наказ Адміністрації 
Держспецзв’язку № 446 від 19.07.2018. 

 

ТТТОООВВВАААРРРИИИСССТТТВВВООО   ЗЗЗ   ОООБББМММЕЕЕЖЖЖЕЕЕНННОООЮЮЮ   
ВВВІІІДДДПППОООВВВІІІДДДАААЛЛЛЬЬЬНННІІІСССТТТЮЮЮ   

   """ЗЗЗАААХХХИИИСССТТТ...ЮЮЮЕЕЕЙЙЙ"""   
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3. Перелік наданих матеріалів щодо об’єкта попереднього оцінювання 
- опис сервісу по внесенню інформації про зруйновані об’єкти інфраструктури (PDF-

файл); 
- опис механізмів безпеки, реалізованих в межах платформи ArcGIS Enterprise 

(https://trust.arcgis.com/ru/security/security-overview.htm); 
- документація щодо особливостей та умови використання механізмів захисту 

інформації, реалізованих в інформаційно-комунікаційних прикладних системах, побудованих з 
використанням платформи ArcGIS Enterprise (https://trust.arcgis.com/ru/documents); 

- атестат відповідності на комплексну систему захисту інформації захищеного вузла 
Інтернет доступу ТОВ «КОСМОНОВА» № 17136 від 24.07.2018. 

 
4. Перелік нормативних документів та нормативно-правових актів, на відповідність 

яким проведено попереднє оцінювання 
- Правила забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та 

інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджені постановою Кабінету Міністрів України 
від 29.03.06 № 373; 

- Загальні вимоги до кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури, затверджені 
постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2019 № 518; 

- НД ТЗІ 2.5-004-99. Критерії оцінки захищеності інформації в комп’ютерних системах 
від несанкціонованого доступу; 

- ДСТУ ISO/IEC 15408-2:2017. Інформаційні технології. Методи захисту. Критерії 
оцінки. Частина 2. Функціональні вимоги (ISO/IEC 15408-2:2008, IDT). 

 
5. Результати попереднього оцінювання 
 
5.1. Аналіз рольової моделі 
ІКС забезпечує розмежування доступу наступних ролей користувачів: 
- заявник, що здійснює реєстрацію в ІКС відповідної заявки про зруйновані 

(пошкоджені) об’єкти; 
- уповноважена особа, що має можливість перегляду всіх зареєстрованих даних про 

зруйновані (пошкоджені) об’єкти; 
- адміністративний персонал, що забезпечує функціонування апаратного та 

програмного забезпечення ІКС, здійснює управління його, реєстрацію облікових записів 
уповноважених осіб, моніторинг за станом функціонування ІКС та за станом захищеності 
інформації в ній. 

Кожна з наведених ролей користувачів однозначним чином виділена в межах ІКС, 
механізми розмежування доступу наведених ролей функціонують коректно.  

Реалізація зазначених механізмів відповідає вимогам  НД ТЗІ 2.5-004-99 та ДСТУ ISO/IEC 
15408-2:2017 в частині вимог до виділення ролей користувачів та обслуговуючого персоналу. 

  
5.2. Аналіз механізмів ідентифікації та автентифікації користувачів 
ІКС реалізує механізми ідентифікації та автентифікації користувачів, призначених на ролі 

уповноваженої особи та адміністративного персоналу (див. перелік ролей користувачів в 
п. 5.1 цього документу). Для ідентифікації та автентифікації користувачів наведених ролей 
використовуються їх унікальний ідентифікатор (логін) та пароль на платформі ArcGIS Enterprise. 
Заявники не потребують ідентифікації та автентифікації в ІКС при подачі відповідних заявок про 
зруйновані (пошкоджені) об’єкти. 

Реалізовані в ІКС механізми ідентифікації та автентифікації користувачів функціонують 
коректно. 

Реалізація зазначених механізмів відповідає вимогам  НД ТЗІ 2.5-004-99 та ДСТУ ISO/IEC 
15408-2:2017 в частині вимог до ідентифікації та автентифікації користувачів. 

 
5.3. Аналіз механізмів розмежування доступу 
ІКС реалізує механізми розмежування доступу ролей користувачів, наведених в 

п. 5.1 цього документу, до зареєстрованих даних (заявок про зруйновані (пошкоджені) 
об’єкти). Так: 

- заявник має можливість лише створити власну заявку про зруйнований 
(пошкоджений) об’єкт без можливості перегляду інформаційного контенту заявок інших 
заявників; 
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- уповноважена особа (за умови попередньої авторизації в ІКС, див. п. 5.2 цього 
документу) має можливість лише перегляду всіх зареєстрованих даних про зруйновані 
(пошкоджені) об’єкти та не має доступу до адміністративного функціоналу ІКС; 

- адміністративний персонал (за умови попередньої авторизації в ІКС, див. п. 5.2 
цього документу) має можливість управління налаштуваннями апаратного та програмного 
забезпечення ІКС, реєстрації облікових записів уповноважених осіб, моніторингу за станом 
функціонування ІКС та за станом захищеності інформації в ній, при цьому адміністративний 
персонал не отримує доступу до зареєстрованих в ІКС даних на рівні уповноваженої 
особи. 

Інформаційні об’єкти (текстові та гео-інформаційні дані заявок та графічні 
зображення об’єктів) зберігаються централізовано в межах платформи ArcGIS Enterprise: 
текстові та гео-інформаційні дані заявок зберігаються в межах бази даних, графічні 
зображення об’єктів зберігаються в межах відповідних об’єктних сховищ. Доступ до 
наведених інформаційних об’єктів можливий лише прикладним процесам ІКС, 
ініційованим відповідними користувачами (за необхідності, авторизованими в ІКС на 
рівні відповідних ролей, див. п. 5.2 цього документу), безпосередній доступ до цих 
інформаційних об’єктів (в обхід відповідних сервісів ІКС) є неможливим.  

Реалізовані в ІКС механізми розмежування доступу функціонують коректно. 
Реалізація зазначених механізмів відповідає вимогам  НД ТЗІ 2.5-004-99 та ДСТУ ISO/IEC 

15408-2:2017 в частині вимог до розмежування та управління доступом. 
 
5.4. Аналіз механізмів захисту інформації при її передачі мережевими каналами 
Підключення до обидвох сервісів (подачі заявки та перегляду зареєстрованих 

даних) здійснюється з використанням звичайних сучасних веб-браузерів з 
використанням захищеного транспортного мережевого протоколу HTTPS. За 
результатами аналізу мережевих налаштувань обидвох сервісів встановлено наступне: 

- за умови використання сучасних веб-браузерів (останньої версії) 
забезпечується використання протоколу TLS  версії 1.2, який відповідає сучасним 
вимогам до захисту мережевого обміну; 

- використані криптографічні алгоритми / протоколи та довжини їх ключів 
забезпечують надійний захист інформації, що передається; 

- забезпечується надійна автентифікація веб-сервісів ІКС з використанням 
сертифікатів відкритих ключів, виданих міжнародними довіреними центрами 
сертифікації ключів (certification authorities).  

Реалізовані в ІКС механізми захищеного мережевого обміну функціонують коректно. 
Реалізація зазначених механізмів відповідає вимогам  НД ТЗІ 2.5-004-99 та ДСТУ ISO/IEC 

15408-2:2017 в частині вимог до конфіденційності та цілісності даних при обміні, а також 
автентифікації вузлів обміну даними. 

  
5.5. Аналіз механізмів логування 
ІКС забезпечує реєстрацію подій щодо доступу до власних сервісів. Передбачено 

реєстрацію всіх подій, пов’язаних із формуванням заявок про зруйновані (пошкоджені) 
об’єкти, та доступом до цих даних уповноважених осіб.  

Журнали реєстрації подій містять інформацію про дату, час, місце, тип і 
успішність чи неуспішність кожної зареєстрованої події. Журнал реєстрації містять 
інформацію, достатню для встановлення користувача, процесу і/або об'єкта, що мали 
відношення до кожної зареєстрованої події. 

Журнали реєстрації подій зберігаються централізовано в межах платформи ArcGIS 
Enterprise із забезпеченням можливості доступу до них лише адміністративного 
персоналу та лише з метою перегляду зареєстрованих подій. 

Реалізовані в ІКС механізми реєстрації подій функціонують коректно. 
Реалізація зазначених механізмів відповідає вимогам  НД ТЗІ 2.5-004-99 та ДСТУ ISO/IEC 

15408-2:2017 в частині вимог до реєстрації та аналізу подій. 
    
5.6. Аналіз механізмів забезпечення доступності сервісів 
Доступність ІКС досягається за рахунок: 
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- резервуванням (створенням надлишковості) обчислювальних ресурсів та 
ресурсів зберігання даних (кластеризації відповідного серверного обладнання), а 
також мережевого обладнання, яке використовується для забезпечення ІКС; 

- резервуванням систем електричного живлення; 
- резервуванням каналів доступу до мережі Інтернет. 
Зазначені заходи реалізовані як в межах технічного майданчика компанії Amazon 

(https://trust.arcgis.com/ru/security/security-overview.htm), так і в дата-центрі ТОВ 
«КОСМОНОВА» (див., наприклад, https://cosmonova.net/datacenter).  

Реалізовані в ІКС механізми забезпечення доступності сервісів функціонують 
коректно. 

Реалізація зазначених механізмів відповідає вимогам  НД ТЗІ 2.5-004-99 та ДСТУ ISO/IEC 
15408-2:2017 в частині вимог до доступності.  

 
5.7. Аналіз механізмів мережевого захисту 
Мережевий захист ІКС забезпечується як на рівні технічного майданчика компанії 

Amazon (https://trust.arcgis.com/ru/security/security-overview.htm), так і на рівні дата-центрі 
ТОВ «КОСМОНОВА» (шляхом підключення до мережі Інтернет через захищений вузол 
інтернет-доступу, що має комплексну систему захисту інформації з підтвердженою 
відповідністю (див. атестат відповідності на комплексну систему захисту інформації 
захищеного вузла Інтернет доступу ТОВ «КОСМОНОВА» № 17136 від 24.07.2018). 

Реалізація зазначених механізмів відповідає вимогам Загальних вимог до 
кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 19.03.2019 № 518, в частині забезпечення мережевого захисту компонентів та 
інформаційних ресурсів об’єкта критичної інфраструктури. 

   
6. Висновки попереднього оцінювання 
За результатами попереднього оцінювання встановлено, що ІКС в цілому відповідає 

вимогам законодавства України (Правила забезпечення захисту інформації в інформаційних, 
телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджені постановою 
Кабінету Міністрів України від 29.03.06 № 373), а саме:  

- забезпечується захист інформації, що циркулює в ІКС, від несанкціонованого 
та неконтрольованого ознайомлення, модифікації, знищення, копіювання, поширення; 

- доступ до інформації, що циркулює в ІТС, надається тільки ідентифікованим 
та автентифікованим користувачам;  

- в ІТС забезпечується можливість надання користувачеві права на виконання 
операцій з обробки інформації або позбавлення його такого права; 

- в ІТС здійснюється обов’язкова реєстрація результатів ідентифікації та 
автентифікації користувачів, результатів виконання користувачем операцій з обробки 
інформації, спроб несанкціонованих дій з інформацією, фактів надання та позбавлення 
користувачів права доступу до інформації та її обробки; 

- забезпечується можливість проведення аналізу реєстраційних даних 
виключно уповноваженими адміністраторами; 

- реєстрація здійснюється автоматичним способом, а реєстраційні дані 
захищаються від модифікації та знищення користувачами, які не мають повноважень 
відповідних адміністраторів; 

- ідентифікація та автентифікація користувачів, надання та позбавлення їх 
права доступу до інформації та її обробки, забезпечується контроль за цілісністю 
засобів захисту в системі; 

- передача інформації з обмеженим доступом через незахищене середовище 
здійснюється  у  зашифрованому  вигляді. 

 
7. Рекомендації за результатами попереднього оцінювання 
7.1. Відповідно до рекомендацій Державної служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації України та прийнятої практики доцільно опрацювати заходи щодо 
перенесення сервісу подачі заявки про зруйнований (пошкоджений) об’єкт з технічного 
майданчика компанії Amazon на технічний майданчик, де розгорнутий сервіс перегляду 
зареєстрованих даних про зруйновані (пошкоджені) об’єкти (дата-центр ТОВ «Космонова»). 




