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Шановний Володимире Олександровичу! 

 

Асоціація «Інформаційні технології України» (далі – Асоціація), яка є 

офіційним представником національної ІТ-індустрії та об’єднує понад 80 

тисяч ІТ-спеціалістів, висловлює Вам свою повагу та звертається із наступним. 

Інформуємо Вас як Голову Ради національної безпеки і оборони України 

про наявність загрози національній безпеці, що зумовлена використанням на 

території України мобільних додатків авто навігаторів, які належать державі-

агресору. 

Основними загрозами національній безпеці від роботи таких додатків в 

Україні є, зокрема, такі: відстежування ситуації на автошляхах у режимі он-

лайн; можливість визначати місце роботи/проживання користувачів, у тому 

числі військовослужбовців та працівників підприємств критичної 

інфраструктури; накопичення персональних даних та іншої особистої 

інформації про громадян України; побудова та постійне оновлення 

деталізованих мап міст включно з поверховими планами будівель; збирання 

інформації від декількох тисяч користувачів, які встановили й наразі 

використовують мобільні додатки «2-GIS» та «Яндекс Карты и Навигатор». 

Найбільші ризики у зв’язку з цим несуть міста Харків, Одеса, Дніпро, де частка 

користувачів відповідних додатків порівняно з іншими аналогами сягає 42% – 

58% (більш докладно про зазначене викладено у Довідці – у Додатку).  

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 3 Закону України від 14 

серпня 2014 року «Про санкції», дії іноземної юридичної особи, інших 

суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності 

України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять 

до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання 

майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод, є 

підставою для застосування санкцій. 

Пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій 

виносяться на розгляд Ради національної безпеки та оборони України, 

Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів 



України, Національним банком України, Службою безпеки України (частина 

перша статті 5 Закону України від 14 серпня 2014 року «Про санкції»). 

 

У зв’язку із зазначеним, просимо Вас внести пропозиції щодо 

застосування санкцій до іноземних юридичних осіб, зазначених у листі, на 

на розгляд Ради національної безпеки та оборони України.  

 

Наперед дякуємо за Ваше рішення та відповідь! Слава Україні!  

 

Контактною особою зі сторони Асоціації є директор з політико-

правових питань Лащук Єфрем Вікторович (тел.: +38(067)-251-05-21, e-mail: 

lashchuk@itukraine.org.ua). 

  

 
Додаток: 

Довідка про роботу в Україні програмних продуктів держави-агресора, що становлять 

загрозу національній безпеці на 4 арк. в 1 прим. 

 

 

З повагою 

 

Виконавчий директор Асоціації                                           Костянтин Васюк 
 

 

mailto:lashchuk@itukraine.org.ua


ДОВІДКА 

про роботу в Україні програмних продуктів держави-агресора, що становлять 

загрозу національній безпеці 

 

ВИЯВЛЕНА ПРОБЛЕМАТИКА: 

В Україні працюють декілька сервісів навігації/мобільних додатків, штаб-квартири і 

власники яких знаходяться в росії.  

Користувачі цих сервісів мають можливість користуватися цими додатками у своєму 

смартфоні. При цьому, під час навігації, ці сервіси використовують GPS і безперервно 

передають свої дані по локації, часу, швидкості. Ці дані зберігаються на серверах компаній, 

які мають російське коріння. 

 

ПЕРЕЛІК СЕРВІСІВ: 

1. Сервіс 2GIS 

• сайт Карта городов России: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и другие 

города — 2ГИС  

• appstore - https://apps.apple.com/ru/developer/2gis/id1612590827  

• googleplay - Приложения в Google Play – 2ГИС: карты и навигатор офлайн  

2. CityGuide 

• інфо СитиГид  

• googleplay - Приложения в Google Play – GPS навигатор CityGuide  

3. Яндекс 

• сайт 

https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.622504%2C55.753215&mode=routes&rtext

=&rtt=auto&z=10 

• googleplay - Приложения в Google Play – Яндекс Навигатор  

 

4. Navitel 

• сайт - Навител Навигатор 

• googleplay - Приложения в Google Play – Навител Навигатор GPS & Карты 

• appstore - https://apps.apple.com/ru/app/навител-навигатор/id560079717 

 

 

 

 

https://2gis.ru/
https://2gis.ru/
https://apps.apple.com/ru/developer/2gis/id1612590827
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.dublgis.dgismobile&hl=ru&gl=US
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%93%D0%B8%D0%B4
https://play.google.com/store/apps/details?id=cityguide.probki.net&hl=ru&gl=US
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.622504%2C55.753215&mode=routes&rtext=&rtt=auto&z=10
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.622504%2C55.753215&mode=routes&rtext=&rtt=auto&z=10
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.yandex.yandexnavi&hl=ru&gl=US
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.navitel&hl=ru&gl=US
https://apps.apple.com/ru/app/навител-навигатор/id560079717
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ПРОВЕДЕНИЙ ПОПЕРЕДНІЙ АНАЛІЗ: 

 

Виявлені факти щодо “2-GIS”. 

 

В AppStore на сторінці додатку “2-GIS карти і навігатор офлайн” міститься інформація про 

те, що розробником додатку є організація Urbi Gulf FZ-LLC, зареєстрована в ОАЕ. Там же 

міститься посилання на Політику конфіденційності компанії-розробника додатку. З 

викладеної російською мовою Політики конфіденційності з’ясували, що обробка 

персональних даних здійснюється компанією 2GIS LOCAL SEARCH LIMITED, 

зареєстрованою в Республіці Кіпр. При цьому основними бенефіціарами компанії 2GIS 

LOCAL SEARCH LIMITED є громадянин росії Олександр Сисоєв 1961 року народження та 

ПАТ “СБЕРБАНК РОСІЇ”. 

Натомість в Google Play сторінка цього ж додатку містить відмінну інформацію. В графі 

«розробник» вказано 2GIS, а посилання на Політику конфіденційності Политика 

конфиденциальности (2gis.ru) перенаправляє користувача на сайт російської компанії 

ООО «ДубльГИС». В цій же Політиці міститься посилання на закон російської федерації 

про інформацію, інформаційні технології та про захист інформації, згідно з яким 

здійснюється збір та зберігання інформації в додатку. 

З  відкритої енциклопедії Вікіпедія дізналися, що Головний офіс «2ГІС» знаходиться в 

Новосибірську. Основне джерело доходів компанії «2ГІС» — продаж рекламних місць на 

карті і в довіднику (банер, місце в списку, додатковий текст). Компанія входить в десятку 

найбільших інтернет-компаній Росії за версією Forbes. 

У червні 2020 року 72 % акцій компанії «2ГІС» придбав державний російський «Сбербанк», 

ще 3 % акцій компанії належить ТОВ «О2О Холдинг» — спільному підприємству 

«Сбербанк»а і Mail.ru Group. 

При використанні навігаційного додатку 2GIS відбувається збирання інформації як про 

користувачів таких додатків, так і про географічні локації підприємств, установ та 

організацій на території України, інформації про транспортний потік, скупчення 

потенційних жертв для завдання ударів, виявлення перешкод на дорозі, наприклад 

блокпостів, можливі шляхи для уникнення блокпостів, також збирає інформацію про 

поверхові плани будівель, організації розташовані у будівлі, точки входу та виходу. 

Доступ до додатку здійснюється через мобільну версію та версію для персональних 

комп’ютерів, яка доступна за адресою 2gis.ru. Версія для персональних комп’ютерів 

включає в себе карту, довідник організацій, пошук проїзду на громадському і особистому 

транспорті, лінійку для вимірювання відстаней, відображення пробок в деяких містах. 

Мобільна версія є на платформах iOS, Android, Windows Phone, Symbian, Windows Mobile, 

на сьогодні вільно завантажується та працює з VPN, a також в окремих мобільних та WiFi 

мережах. Про активну діяльність додатку, свідчить зокрема те що в ньому окрім іншого 

розміщується реклама підприємств що діють в Україні. 

 

Виявлені факти щодо «Яндекс Карты и Навигатор» 

В App Store вказано на сторінці додатка в графі «розробник» зазначена компанія 

зареєстрована в Швейцарії - Intertech Services AG (попередня назва Yandex Services AG). 

При спробі ознайомитися з Політикою конфіденційності для вказаного додатка відповідне 

http://law.2gis.ru/privacy/
http://law.2gis.ru/privacy/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/Mail.ru_Group
https://2gis.ru/
https://uk.wikipedia.org/wiki/IOS
https://uk.wikipedia.org/wiki/Android
https://uk.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
https://uk.wikipedia.org/wiki/Symbian
https://uk.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile
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посилання перенаправляє користувача на сайт, який є заблокованим в Україні на підставі 

Указів Президента України  

№ 133/2017, № 126/2018, № 203/2021, № 376/2021 та № 379/2021.  

Натомість в Google Play сторінка цього ж додатку містить посилання на Політику 

конфіденційності (https://yandex.ru/legal/confidential/), де розпорядником персональних 

даних вказано ООО «ЯНДЕКС», зареєстроване в російській федерації.  

При використанні навігаційного додатку Yandex відбувається збирання інформації як про 

користувачів таких додатків, так і про географічні локації підприємств, установ та 

організацій на території України, інформація про транспортний потік, скупчення 

потенційних жертв для завдання ударів, виявлення перешкод на дорозі типу блокпостів, 

можливість об’їжджати блокпости. Це дає можливість скеровувати трафік у потрібному 

напрямку, тим самим створювати перешкоди, а також розвідувати доступні маршрути 

пересування. 

 

Виявлені факти щодо «City Guide (СітіГІД)» 

City Guide (СітіГІД) - автомобільна система GPS/ГЛОНАСС-навігації, що випускається 

російською компанією ТОВ «МИТ». Версії доступні для: Android, iOS, Windows XP/Vista, 

Windows Mobile, Windows CE, Windows Phone, Java, Brew, Symbian S60 ed.3 та S60 ed.5., . 

Крім того, існує версія для вбудованих навігаторів автомобілів АвтоВАЗ Lada Kalina, Priora, 

Ellada. Програма поширюється як на платній основі, так і є безкоштовні варіанти з урізаною 

функціональністю. 

Навігаційна система запатентована федеральною службою з інтелектуальної власності 

російської федерації. Номер патенту 2377658. Власником патенту є громадянин росії - 

Сабайдаш Андрей Валентинович, гендиректор компанії «МИТ». 

 

Виявлені факти щодо Navitel 

Формально холдинговою компанією є "НАВІТЕЛ" (NAVITEL S.R.O.) зареєстрована в 

Чеській Республіці. Хоча фактично холдинг має зв'язок з російським АО «ЦНТ» та ООО 

"ТД ЦНТ", засновниками якого є громадяни росії: Першин Денис Юрьевич (ИНН 

540808693394), Казаков Александр Владимирович (ИНН 540809119908), Першин Алексей 

Юрьевич (ИНН 772855897185). 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОСІЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

Російські компанії, які здійснюють діяльність під брендами Yandex та 2GIS, включені в 

російській федерації до спеціального Реєстру організаторів розповсюдження інформації в 

мережі Інтернет. Функціонування вказаного Реєстру регулюється федеральним законом рф 

про інформацію, інформаційні технології та про захист інформації, а також Правилами 

зберігання організаторами розповсюдження інформації в інформаційно-

телекомунікаційній мережі «Інтернет», інформації про факти прийому, передачі, доставки 

і (або) обробки голосової інформації, письмового тексту, зображень, звуків, відео- або 

інших електронних повідомлень користувачів інформаційно-телекомунікаційної мережі 

Інтернет та інформації про їх користувачів і надання її уповноваженим державним органам, 

які здійснюють оперативно-розшукову діяльність чи забезпечення безпеки російської 

федерації (постанова уряду російської федерації від 23.09.2020 № 1526). 
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В пункті 3 згаданих вище Правил наведено перелік інформації, яка має зберігатися такими 

компаніями, як Yandex та 2GIS, та передаватися за запитом державних органів російської 

федерації на зразок ФСБ. В тому числі в цей перелік входить: 

- відомості про користувача, його реєстраційні дані; 

- інформація про надані організатором розповсюдження інформації в мережі Інтернет 

платні послуги користувачу із зазначенням точного часу їх надання; 

- інформація про зміну або доповнення користувачем інформації про номер телефону 

або адресу електронної пошти, а також інші відомості, зазначені ним під час 

реєстрації; 

- відомості про факти прийому, передачі та (або) обробки голосової інформації, 

письмового тексту, зображень, звуків, відео- або інших електронних повідомлень 

користувачів мережі Інтернет (інформація про точний час прийому, передачі, 

доставки та (або) обробки електронних повідомлень із зазначенням інформації про 

адресатів цих повідомлень, у тому числі інформації для невизначеного кола осіб 

користувачів мережі Інтернет); 

Відповідно до пункту 12 вказаних Правил, організатор розповсюдження інформації в 

мережі Інтернет має передавати всю зібрану про користувачів інформацію 

відповідним підрозділам федеральної служби безпеки російської федерації. 

Організатор розповсюдження інформації в мережі Інтернет забезпечує зберігання 

інформації, зазначеної в пункті 3 Правил, на території Російської Федерації та надання її в 

установленому порядку уповноваженим органам, в тому числі щодо користувачів, які 

використовують для доступу до комунікаційного інтернет-сервісу пристрій та (або) 

програми для електронних обчислювальних машин, що передають комунікаційному 

інтернет-сервісу географічні дані (метадані), що вказують на знаходження (у тому числі 

тимчасове) користувача на території російської федерації (підпункт г) пункту 13 Правил). 

 

ВИКОРИСТАННЯ РОСІЙСЬКИХ НАВІГАТОРІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

Як вже було заначено, на території України водії та інші користувачі продовжують 

користуватись сервісами Yandex, 2GIS, CityGuide,  Navitel для навігації. При цьому 

географічні обмеження щодо використання нівелюються або шляхом використання VPN, 

інтегрованого в сам додаток, або шляхом реєстрації прав інтелектуальної власності на 

відповідні додатки (програми) на пов’язаних юридичних осіб в інших юрисдикціях. 

 

ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ: Мінцифра, РНБОУ, МВС, СУБ, 

Міноборони, Кіберполіція, ГУР МОУ  

 

ВИСВІТЛЕННЯ В ЗМІ 

https://ain.ua/2022/10/19/kozhen-7-j-ukrayinskyj-vodij-mozhe-peredavaty-dani-rf-

doslidzhennya/ 

https://www.epravda.com.ua/columns/2022/09/2/691054/ 
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