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МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

Законом України «Про телекомунікації» та 
низкою галузевих нормативних актів вста

новлено вимоги до інформаційної безпеки теле
комунікаційних мереж загального користування 
з метою створення перешкод для несанкціо
нованого втручання у процес функціонування 
мереж, захисту від спроб викрадення, модифі
кації, виведення з ладу або знищення компо
нентів мережі, а також викрадення, знищен
ня, перекручення, блокування, несанкціоно
ваного витоку інформації та від порушення 
встановленого порядку її маршрутизації [1—3]. 
Безпечна телекомунікаційна мережа має бути 
захищеною від зловмисних і ненавмисних атак, 
надійною, сталою, гарантуючи певний час відпо
віді, доступність послуг та інформації, цілісність 
останньої і обладнання, а також точність білінго- 
вих даних. Інформаційна безпека має існувати не 
лише щодо загроз кожному елементу або сервісу, а 
й стосовно взаємодії засобів і заходів безпеки в 
мультимедійному середовищі. При цьому має дося
гатися повна комплексна реалізація безпеки пере
давання інформації з кінця в кінець, в умовах інтег
рації інформаційних та телекомунікаційних техно
логій, для різних типів мереж та телекомуніка
ційних послуг, кількість і якість яких невпинно 
зростає. Належний рівень інформаційної безпеки 
можна підтримувати за умови комплексного підхо
ду, який передбачає створення відповідної мереж- 
ної інфраструктури, оскільки вразливість будь- 
якої ланки мережі може спричинити проблеми для 
провайдерів, операторів та споживачів послуг.

Мета статті — проаналізувати розподіл 
послуг та механізмів інформаційної безпеки 
телекомунікаційних мереж загального корис
тування, установлюваних рекомендаціями 
Міжнародного союзу електрозв’язку (ІТІІ-Т). 
Ідеться про порівняння вимог міжнародних реко
мендацій із положеннями чинної в Україні норма
тивно-правової бази системи технічного захисту 
інформації (ТЗІ). При цьому оцінювати захи
щеність інформаційних ресурсів необхідно з огля
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ду на завдання моніторингу інформаційної безпе
ки телекомунікаційних мереж, здійснюваного 
задля формування статистики експлуатації систе
ми забезпечення інформаційної безпеки (СЗІБ).

Архітектура і механізми 
інформаційної безпеки 

телекомунікаційних систем
Архітектуру інформаційної безпеки визначено 

Рекомендаціями ІТИ-Т Х.200 та Х.800 [5; 6] для 
ієрархічної семирівневої еталонної моделі архітек
тури взаємодії відкритих систем (ВВС). Інформа
ційна безпека грунтується на принципах ієрар
хічної безпеки. Це означає, що безпека гарантуєть
ся на кожному з рівнів моделі ВВС і відповідні 
функціональні послуги розподілено за цими рівня
ми. У моделі ВВС виокремлюють сім рівнів опра
цювання інформації: 1) фізичний; 2 ) канальний; 
З) мережний; 4 ) транспортний; 5 ) сеансовий; 
6) представний; 7) прикладний. Кожний рівень 
виконує певні завдання та функції, сприяючи 
діяльності суміжних рівнів. У моделі ВВС на 
кожному рівні існують окремі об’єкти, сервіс та 
послуги. Взаємодія об ’ єктів відбувається через 
інтерфейси та протоколи. У моделі ВВС організо
вуються служби, які надають послуги. ІТИ-Т 
стандартизує телеслужби, служби передавання та 
служби безпеки.

Служби безпеки мають гарантувати безпеку 
системи. Під терміном «безпека системи» розу
міють такий стан системи, за якого мінімізу
ється вразливість наявних у системі ресурсів. 
Вразливість — це будь-яка слабкість, що її може 
бути використано для порушення структури 
системи чи інформації. Загроза — це потенцій
на можливість порушення безпеки.

Рекомендація ІТИ-Т Х.800 [6], поділяючи загро
зи на навмисні та випадкові, описує такі загрози 
інформаційним ресурсам телекомунікаційних 
мереж:

♦ знищення інформації і/або інших ресурсів;
♦ спотворення (псування) або модифікація 

інформації;
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♦ розкрадання, вилучення або втрата інформа
ції і/або інших ресурсів;

♦ розкриття або компрометація інформації;
♦ переривання послуг.
Визначивши загрози, формулюють завдання, 

спрямовані на досягнення безпеки. З погляду 
гарантування безпеки інформації комплекс засобів 
захисту можна розглядати як набір функціональ
них послуг, що в сукупності утворюють необхідний 
функціональний профіль захисту. Кожна послуга 
являє собою набір функцій, які дають змогу проти
стояти певній множині загроз. Служби безпеки в 
мережі будуються за ієрархічним багаторів
невим модульним принципом: служба безпе
ки -  сервіси безпеки — функціональні послуги 
безпеки -  механізми безпеки.

Послуги захисту безпеки поділяються за етапа
ми зв’язку та за рівнями ВВС. Одні й ті самі послу
ги на різних рівнях мають відмінності щодо засто
совування. Надання певних послуг безпеки не є 
обов’язковим залежно від вимог. На багатьох 
рівнях забезпечуються специфічні послуги. 
Поділ послуг безпеки за рівнями ілюструє табл. 1. 
Політику безпеки щодо кожної послуги можна 
здійснювати, використовуючи різні механізми 
захисту (окремо чи в комбінації) залежно від 
об’єктів політики.

Послуги фізичного рівня є основоположними. 
Мета захисту фізичного рівня полягає в повному 
захисті фізичного потоку бітів даних (сервіс

Таблиця 1
Розподіл послуг безпеки 

за рівнями моделі архітектури ВВС

Послуга б езпеки
Рівні ВВС

1 2 3 4 5 6 7

Автентифікування однорівневих об'єктів - - + + - - +

Автентифікування джерела даних - - + + - - +

Контроль доступу - - + + - - +

Конфіденційність (засекречування):
з’єднання + + + + - + +

без установлення з ’єднання - + + + - + +

обраних полів + +

трафіку (потоку даних) + - + - - - +

Цілісність:
з’єднання з відновлюванням - - - + - - +

з’єднання без відновлювання - - + + - - +

вибраних полів даних з ’єднання +

без установлення з ’єднання - - + + - - +

вибраних полів без установлення з'єднання +

Захист від відмови партнерів зі зв ’язку 
від факту прийняття-передавання повідом
лення з доказом щодо джерела

+

Те саме щодо доставляння +

Примітка. Знак « + » відповідає наявності послуги на тому 
чи іншому рівні.

засекречування з’єднання) і забезпеченні конфі
денційності трафіку (сервіс засекречування пото
ку даних). Захист фізичного рівня відбувається за 
допомогою пристроїв шифрування. Послуги безпе
ки фізичного рівня використовуються окремо 
чи в комбінації. Повну конфіденційність з’єднан
ня можна забезпечити, наприклад, у дуплексно
му режимі синхронного двоточкового передаван
ня. За інших видів передавання, наприклад за 
асинхронного, вдається досягти лише обмеженої 
конфіденційності з’єднання.

Послуги безпеки мережного рівня вельми 
важливі за своєю природою. Протоколи мережної 
служби ВВС, які виконують доступ до мереж, 
операції з’єднання та маршрутизації застосовують 
відповідні механізми безпеки. В архітектурі 
інформаційної безпеки телекомунікаційних систем 
було визначено такі механізми безпеки:

♦ конфіденційність (техніка криптографії та 
шифрування), що має забезпечувати недоступність 
і не розкриття технологічної інформації мережі та 
даних споживачів користувачам, які не наділені 
для цього необхідними повноваженнями. Крім 
того, має забезпечуватись конфіденційність інфор
мації щодо системи захисту з моменту її інсталяції, 
навіть тоді, коли використовуються відкриті засо
би захисту;

♦ цифровий підпис;
♦ керування доступом, що має визначати 

множину припустимих для кожного суб ’ єкта 
операцій із кожним об’єктом і контролювати додер
жання цих специфікацій;

♦ механізм ( служба)  цілісності даних, що має 
забезпечувати повноту, точність і достовірність 
передаваної мережею інформації та даних спожи
вачів у разі їх зберігання в базах даних мережі;

♦ автентифікація — встановлення справжнос
ті суб ’ єктів взаємодії згідно з поданою ними 
ідентифікаційною інформацією;

♦ заповнення трафіку;
♦ контроль маршрутизації;
♦ неспростовність ( нотаризації) ,  що має забез

печувати неможливість як відмови власника інфор
мації від неї, так і спростування споживачами 
послуг документальних телекомунікацій факту 
передавання чи приймання інформації.

Послуги безпеки реалізуються в такий спосіб:
♦ послуга автентифікації однорівневих 

об’єктів — забезпечується обміном захищеної 
автентифікації (захищеними паролями )  та 
механізмами цифрового ( електронного) підпису;

♦ послуга автентифікації джерела даних — 
шифруванням чи механізмами підпису;

♦ послуга контролю доступу — використанням 
механізмів контролю доступом;
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♦ послуга конфіденційності з’єднання — меха
нізмом шифрування і/або контролем маршру
тизації;

♦ послуга конфіденційності без установлен
ня з ’єднання — механізмом шифрування і/або 
керування маршрутизацією;

♦ послуга конфіденційності трафіку — меха
нізмом заповнення трафіку фоновою інформацією 
в сполученні з послугою конфіденційності на 
мережному чи канальному рівні і/або контролем 
маршрутизації;

♦ послуга цілісності з ’єднання без відновлю
вання забезпечується використанням механіз
му цілісності даних, іноді — в сполученні з меха
нізмом шифрування;

♦ послуга цілісності без установлення з’єднай 
ня забезпечується використанням механізму 
цілісності даних, іноді — в сполученні з механіз
мом шифрування.

Характеристики даних, які передаються між 
двома чи більше об’ єктами, такі як цілісність, 
джерело, час і одержувач, можуть підтверджува
тись за допомогою механізму нотаріального 
засвідчення, що має забезпечуватися третьою дові
реною стороною. Наявність механізмів безпеки на 
тих чи інших рівнях моделі архітектури ВВС, що 
відповідають окремим площинам моделі мереж 
наступного покоління, наведено в табл. 2.

Зауважимо, що архітектуру мережі наступного 
покоління ХОИ наведено згідно із [7], а табл. 2 
побудовано на основі табл. 1 із урахуванням інших 
таблиць Рекомендації ІТЦ-Т Х.800.

Таблиця 2
Поділ механізмів безпеки 

за рівнями моделі архітектури ВВС 
та площинами моделі мереж наступного покоління

Механізм
безпеки

Площина моделі

абонентського
доступу комутації програмного

управління

інтелектуальних 
послуг та 

експлуатаційного 
управління

Рівні моделі архітектури ВВС
1 2 3 4 5 6 7

Шифрування + + + + - - +
Цифровий
підпис

- - + + - - +

Контроль
доступу

— + + - - +

Цілісність даних - - + + - - +
Обмін
автентифікаціею

- - + + - - -

Заповнення
трафіку

+ - + - - - +

Контроль
маршрутизації

+ + + + — + +

Нотаріальне
засвідчення

— — - — — +

Примітка. Знак «+» відповідає наявності механізму безпе
ки на тому чи іншому рівні.

Особливості архітектури 
інформаційної безпеки 

телекомунікаційних мереж
Згідно з [8] архітектура інформаційної безпеки 

телекомунікаційних мереж підтримує всебічну 
(згори вниз та з кінця в кінець) комплексну безпе
ку мереж стосовно елементів, служб і застосувань, 
причому йдеться про виявлення, прогнозування та 
коригування вразливості безпеки. У цьому разі 
синонімами виразу «ЕпсТіо-епсІ соштипісаііопв» 
можуть бути поняття «з ’ єднання типу точка- 
точка», «з’єднання (зв’язок) кожного з кожним», 
«з’єднання з кінця в кінець».

Захисту підлягають усі складові телекомуніка
ційних мереж: лінії, канали, системи передавання, 
обладнання, програмне забезпечення, інформація 
та персонал. Необхідно узгоджувати методи забез
печення інформаційної безпеки різних компонентів 
телекомунікаційних мереж, зокрема інформацій
них ресурсів, застосувань, телекомунікаційних 
протоколів. Кінцевою метою є вибір ефектив
них засобів протидії загрозам при реаліза
ції системи інформаційної безпеки, вартість 
витрат на яку не перевищує вартості втрат, 
очікуваних від реалізації загроз.

Архітектура інформаційної безпеки логічно 
поділяє складний комплекс мережі між її кінцеви
ми пунктами на окремі компоненти. Такий поділ 
відповідає систематичному комплексному підходу 
до інформаційної безпеки з ’ єднання з кінця в 
кінець, прийнятому для планування засобів безпе
ки, а також для оцінювання безпеки мереж. Архі
тектура інформаційної безпеки розглядається щодо 
трьох архітектурних компонентів: механізмів 
безпеки, а також рівнів і площин її забезпечення.

Механізмами забезпечення інформаційної 
безпеки називають сукупність заходів безпе
ки, які захищають проти всіх головних загроз 
безпеки, підтримують політику безпеки, визна
чену для окремої мережі, і сприяють додер
жанню певного набору правил менеджменту 
безпеки. Ці заходи (вони не обмежуються мережею, 
а поширюються на застосування та кінцевих кори
стувачів) беруть на озброєння провайдери служб 
або підприємства, які надають послуги безпеки, 
маючи ліцензії на цей вид діяльності. Механізми 
інформаційної безпеки мереж такі: керуван
ня доступом, автентифікація, неспростов
ність причетності до участі в обміні, конфі
денційність даних, безпечність комунікацій 
(з’єднання), цілісність даних. Нові порівняно з 
Рекомендацією ІТЦ-Т Х .800 механізми інфор
маційної безпеки мереж полягають у гаран 
туванні доступності та приватності.

Гарантування доступності означає, що події, 
які впливають на мережу, не призводять до відмо
ви від санкціонованого доступу до елементів мере-
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жі, інформації, інформаційних потоків, послуг і 
застосувань. До цієї категорії включено засоби 
відновлення після катастроф, аварій та відказів 
обладнання телекомунікаційної мережі.

Гарантування приватность має на меті захист 
інформації, яку можна отримати від спостережен
ня за функціонуванням мережі. Прикладом такої 
інформації можуть бути веб-сторінки, які відвідав 
користувач, географічне місцезнаходження кори
стувача, ІР-адреси або БХ8-імена пристроїв у теле
комунікаційній мережі провайдера послуг.

Зауважимо, що вітчизняні нормативно-правові 
документи у сфері технічного захисту інформації 
не визначають механізми забезпечення приват- 
ності, що напевне є наслідком відсутності в Україні 
традицій недоторканості приватної власності. 
Проте Конституцією України, Законом України 
«Про телекомунікації» (стаття 9), Ліцензійними 
умовами [2; 3] та іншими нормативними актами 
закріплено норму захисту таємниці зв’язку, «забез
печення конфіденційності інформації, яка стосу
ється споживача, забезпечення і відповідальності 
за схоронність відомостей щодо споживача, отри
маних при укладанні договору, наданих телекому
нікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, 
їхньої тривалості, змісту, їх оплати, маршрутів 
передавання тощо» [3]. Механізми забезпечення 
приватності інформації щодо споживача мають 
застосовуватись навіть у тому випадку, коли дого
вором не передбачено надання послуги забезпечен
ня конфіденційності інформації споживача.

Механізми забезпечення інформаційної безпеки 
застосовуються для протидії певній множині 
загроз. Низку загроз, яким протистоять механізми 
інформаційної безпеки, наведено в табл. 3.

Рівні та площини забезпечення 
інформаційної безпеки

Для забезпечення інформаційної безпеки телеко
мунікаційних мереж з кінця в кінець механізми 
безпеки об ’ єднують у групи — так звані рівні 
забезпечення безпеки. У свою чергу, на кожному

з рівнів функціонують деякі типи механізмів 
інформаційної безпеки — площини інформа
ційної безпеки. Визначено такі ієрархічні рівні 
мережно-орієнтованих засобів забезпечення  
інформаційної безпеки: рівень забезпечення 
інформаційної безпеки інфраструктури, рівень 
забезпечення інформаційної безпеки послуг, 
рівень забезпечення інформаційної безпеки 
застосувань. У Рекомендації ІТРГ-Т Х.805 наго
лошується, що всі три рівні забезпечення інфор
маційної безпеки можна застосовувати до кожного 
із семи рівнів моделі взаємодії ВВС, оскільки він 
має свою інфраструктуру, надає цілком певні 
послуги і має відповідні застосування.

Рівень забезпечення інформаційної безпеки 
інфраструктури телекомунікаційної мережі 
складається із засобів обслуговування передаван
ня інформації мережею та з індивідуальних 
елементів мережі, захищених за допомогою 
механізмів інформаційної безпеки. Рівень інфра
структури складається з основних блоків мереж, 
служб та застосувань. Прикладами компонентів 
рівня інфраструктури є індивідуальні маршру- 
тизатори, комутатори й служби, а також канали 
зв’язку між індивідуальними маршрутизаторами, 
комутаторами та серверами.

Рівень забезпечення інформаційної безпеки 
послуг належить до інформаційної безпеки служб, 
що їх провайдери послуг гарантують своїм 
клієнтам. Ці послуги надаються як транспортні 
функції та функції приєднання до служб, які забез
печують доступ до телекомунікаційної мережі, 
додаткових служб типу телефонної служби, 
служби якості сервісу (С}о8), віртуальних приват
них мереж (УР1Ч), до послуг термінового передаван
ня повідомлень тощо. Рівень інформаційної безпе
ки послуг використовується для захисту провай
дерів послуг та їхніх клієнтів, які є потенційними 
цілями загроз безпеки. Наприклад, нападники 
можуть спробувати блокувати можливості провай
дера послуг або заважати обслуговуванню індиві
дуальних клієнтів.

Таблиця З
Відповідність механізмів безпеки загрозам безпеки

Механізм
інформаційної

безпеки
Знищення Спотворення 

чи модифікація
Крадіжка 

або втрата
Розкриття

(компрометація)
Переривання

послуг

Керування доступом + + + + -

Автентифікація - - + + -
Неспростовність + + + + +
Конфіденційність - - + + -
Безпечність з ’єднання - - + + -
Цілісність + + - - -
Доступність + - - - +
Приватність - - - + -

Примітка. Наявність механізму захисту від тієї чи іншої загрози позначено знаком «+
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Рівень забезпечення інформаційної безпеки 
застосувань зосереджується на безпеці мережно- 
базованих застосувань, доступних клієнтам провай
дера послуг. Ці застосування дають змогу мереж- 
ним службам та центрам даних виконувати функції 
передавання файлів (ГТР) і застосувань, довідкові 
функції управління, передавання голосових 
повідомлень та е-таіі, а також функції високого 
рівня, такі як керування телекомунікаціями кори
стувача, електронна комерція, дистанційне навчан
ня, відеоконференції тощо. На цьому рівні існують 
такі потенційні цілі для атак на безпеку: застосу
вання користувача, застосування провайдера та 
провайдер служби.

Площина інформаційної безпеки — це деякий 
тип механізмів інформаційної безпеки, що 
функціонують у захищеній мережі. Визнача
ються три площини безпеки інформації, що відпо
відають трьом типам захищеного функціонуван
ня в мережі: площина безпеки менеджменту, 
площина безпеки контролю та сигналізації, 
площина безпеки кінцевого користувача. Ці 
площини відбивають специфічні потреби інформа
ційної безпеки і пов’язані з виконанням менедж
менту мережі, організацією контролю і сигналізації 
мережі та відповідними діями кінцевого користу
вача. Мережі мають проектуватись у такий спосіб, 
щоб події на одній площині безпеки були повністю 
ізольовані від подій у інших площинах безпеки. 
Наприклад, потік запитів у площині кінцевого 
користувача до служби доменних імен (БМ8), 
ініційованих запитами кінцевого користувача, не 
повинен блокувати інтерфейс керування, адмініст
рування, технічного обслуговування та забезпечен
ня (ОАМ&Р) у площині менеджменту, аби адміні
стратор міг приймати потрібні рішення.

Кожний тип описаних функцій мережі має 
свої власні особливі потреби безпеки. Концеп
ція площин інформаційної безпеки дає змогу дифе
ренціювати специфіку безпеки стосовно пов’язаних 
із цими площинами дій, розглядаючи їх незалеж
но одну від одної. Наприклад, у службі передаван
ня голосу за допомогою ІР (УоІР) послуги служби 
безпеки поділяються за рівнями так, щоб захист 
менеджменту служби УоІР (скажімо, обслугову
вання користувачів) був незалежним від захисту 
служби контролю та сигналізації (наприклад, 
протоколу типу ЗІР), а також від захисту даних 
(голосу) кінцевого користувача, які транспортують
ся мережею.

У площині забезпечення безпеки менедж
менту зосереджується захист функцій 
ОАМ&Р у елементах мережі, засобах обслу
говування передавання та в системі надан
ня базових послуг (системах підтримки 
функціонування, підтримки бізнесу, піклу
вання про клієнта тощо) та в центрах 
даних. Площина менеджменту підтримує функції

надійності, роботоздатності, адміністрування, 
постачання (забезпечення) та безпеки (РСАР8). 
Підмережа, яка передає трафік у інтересах мене
джменту, може бути спільно- та зовнішньоканаль- 
ною щодо трафіку користувача.

У площині забезпечення безпеки контролю 
та сигналізації розглядається захист функ
ціонування, тобто ефективного доставлян
ня інформації, послуг та застосувань через 
мережу. Сюди включаються функції керування 
встановленням з’єднання, які дають змогу вузлам 
комутації (наприклад, комутаторам і маршрутиза
торам) визначати найкращі маршрути для трафіку 
через основну транспортну мережу. Таку інформа
цію називають контрольною, або сигнальною, 
інформацією. Підмережа, яка передає контрольно- 
сигнальну інформацію, також може бути спільно- 
або зовнішньоканальною щодо трафіку користува
ча. Наприклад, ІР-мережі несуть керуючу інфор
мацію в пакетах, тобто всередині каналу, тоді як 
у комутованих телефонних мережах загально
го користування (Р8ТІЧ) керуюча інформація 
передається в окремих (зовнішньоканальних) 
системах сигналізації (887). Трафік такого 
типу містять протоколи маршрутизації БМ8, 8ІР, 
887, Ме£асо/Н.248, Н.242 тощо.

Площина забезпечення безпеки кінцевого 
користувача має гарантувати безпеку досту
пу та безпеку використання мережі провай
дера послуг клієнтами. Ця площина описує 
також дійсні потоки даних кінцевого користувача. 
Кінцевий користувач може послуговуватися мере
жею, щоб отримати тільки з’єднання (комутацію), 
або звертатися додатково до служби типу УР№, 
або діставати доступ до мережно-базованих засто
сувань.

Архітектуру інформаційної безпеки в телекому
нікаційних мережах загального користування 
ілюструє рис. 1, який водночас розкриває зміст 
концепції захисту мережі за допомогою відповід
них механізмів у кожній площині інформаційної 
безпеки.

Рис. 1. Архітектура інформаційної безпеки 
телекомунікаційної мережі під час передавання інформації 

з кінця в кінець
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Методичний підхід до інформаційної безпеки 
телекомунікаційної мережі полягає в розгляді 
кожного механізму безпеки на кожному з трьох 
рівнів забезпечення інформаційної безпеки та в 
кожній з трьох площин інформаційної безпеки. 
Утворюється дев’ять модулів безпеки, кожний з 
яких комбінує вісім механізмів безпеки, застосову
ваних до окремого рівня в окремій площині. 
При цьому зрозуміло, що залежно від вимог до 
конкретної мережі може знадобитися або повний, 
або лише частковий набір механізмів безпеки, 
рівнів та площин забезпечення інформаційної 
безпеки.

Архітектура інформаційної безпеки може засто
совуватись до будь-якої мережі на якому завгодно 
рівні протокольного стека. Наприклад, в ІР-ме- 
режі, яка реалізується на трьох рівнях протоколь
ного стека, рівень інфраструктури описує інди
відуальні маршрутизатори, канали зв’язку типу 
точка-точка між маршрутизаторами та серверні 
платформи для підтримання служб, необхідних у 
ІР-мережі. Рівень послуг охоплює основну службу 
(таку, скажімо, як здатність підімкнення до Інтер- 
нету), рівень ІР підтримує служби ААА, БКЗ тощо, 
а також просунуті додаткові служби, що їх пропо
нує провайдер послуг (УоІР, Яо8, УРЇФ). Нарешті, 
рівень застосувань описує безпеку застосувань 
користувача, до яких надається доступ через 
ІР-мережу типу е-таіі.

Аналогічно, для мережі з асинхронним методом 
перенесення (АТМ), яка позиціонується на двох 
рівнях протокольного стека, рівень інфраструкту
ри описує індивідуальні комутатори та канали 
зв’язку типу точка-точка між комутаторами. 
Рівень послуг описує різні класи пропонованих 
засобів транспортування (сталої швидкості переда
вання, змінної швидкості передавання в режимі 
реального часу, змінної швидкості передавання не 
в режимі реального часу, доступної швидкості 
передавання та неспецифікованої швидкості пере
давання). Нарешті, рівень застосувань пов’язаний 
із використанням кінцевим користувачем мережі 
АТМ для доступу до застосування типу відеоконфе- 
ренцій.
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МАТЕРІАЛИ для лінійно-кабельних споруд зв’язку 
за ЦІНАМИ ВИРВВИИКЙ

та з ДОСТАВЛЯННЯМ (автотранспортом, залізницею, 
поштою, засобами спецзв’язку та в інший зручний для Вас спосіб)

НА ОБ’ЄКТИ ПО УКРАЇНІ.
Ф  Склопруток —  корд склопластиковий у полімерній оболонці —  

для вкладання кабелю в каналізацію: бухти по 150 м (можливе 
комплектування візком); виробництво —  Росія.

Ф  Термоусаджувані трубки, манжети (у повному асортименті); 
виробництво —  Україна, Польща, фірми ЗМ, ЯаусНет.

Ф  Стрічка зварювальна, СЕВІЛЕН, РАДЛЕН-С, склострічка.
Ф  Стеарин технічний, муфти МПС та МПР від 10 до 1000 пар; 

виробництво —  Україна, Росія; МІЗОЛ-25.
Ф  Стрічка сигнальна (рекомендована для ВОЛЗ) з написом:

«Нижче кабель зв’язку ВАТ «Укртелеком»!
Не копати!»

Ф  Ізолювальна стрічка ПХВ (якісні показники —  ширину, товщину 
та клейовий склад —  спеціально дібрано для галузі зв'язку).

Ф  Припої ПОС-ЗО, П0С-40, ПОС-61, каніфолі та пасти.
Ф  Матеріали монтажу (пояски-стяжки, дюбелі та ін.).
Ф  Труби поліетиленові ЛНД і ПВД за ГОСТ 18599-83 діаметром 10, 12, 

16, 20, 22, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90,110, 160, 225, 315 мм 
(ус/ труби сертифікованоі).

Можливість виготовлення труб У БУХТАХ діаметром до 110 мм включно!
Ф  Труби поліетиленові діаметром 110 мм як альтернатива азбесто

цементним при будівництві та докладанні каналізації МТМ 
(термін експлуатації —  до 50 РОКІВ!), а також діаметром 50, 63, 75, 
90,160, 225, 315 мм у прямих відрізках будь-якої довжини. У наявності 
з'єднувальні муфти, трійники та перехідники (у тому числі для задування 
ВОЛЗ).

Ф  Трубка ПВК гофрована, стійка до займання діаметром 16; 20; 25; 32; 
40 і 50 мм +  кабельні канали.

Ф  Вироби ВАТ «НАФТОПРОММАШ» (зі складу СЕРТИФІК0ВАН0Г0 
дилера за ЦІНАМИ ВИРОБНИКА!) —  коробки КРТМ-10, УК-Р, УК-П, 
шафи під’їзні та магістральні, бокси БКТ 10x2, 20x2, 30x2,50x2 та 100x2, 
бокси БММ та БМВМ, УКС10 та УКС20.

Ф  Люки кабельник колодязів із запірним устаткуванням 
(виробництво —  Україна, м. Охтирка).

Ф  Широкий спектр електроізоляційних матеріалів: текстоліт, гетинакс, 
склотекстоліт та багато іншого.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ КЕРІВНИКІВ ОБЛАСНИХ 
ДИРЕКЦІЙ ТА СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

ВАТ «УКРТЕЛЕКОМ»:

додаткова плата за доставляння 
будь-яким видом транспорту 

НЕ СТЯГУЄТЬСЯ!
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