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На сьогоднішній день інформація найдорожчий 
предмет торгівлі. Способів її добування безліч. Від 
копання у смітті до підслухачку телефонних розмов і 
жилих приміщень. Загальні норми про прихований 
зніманні інформації містяться в Конституції. Кожен 
громадянин України має право на недоторканність 
приватного життя, особистої переписки, прав, здоров'я і 
свобод. Кожен має право на таємницю листування, 
телефонних переговорів. Обмеження цього права 
допускається лише у випадках і в порядку, прямо 
встановлених законом.  

Проблема прослуховування для України не нова. 
Бізнесмени та політики витрачають шалені кошти, щоб 
забезпечити захист свого бізнесу та приватного життя. 
Фахівцям, що займаються “чищенням ” приміщень не 
доводиться сидіти без роботи. Кожен поважаючий себе 
керівник завжди намагається перевірити свій офіс на 
присутність “небажаного вуха ”. Не зважаючи на те, що 
обладнання для прослуховування не можливо придбати в 
магазині, радіолюбителі з багаторічним досвідом кажуть, 
що радіо ринку можна купити все. 

Телефонна лінія використовується не тільки для 
прослуховування телефонних розмов, але і для 
прослуховування офісу (при цьому трубка лежить на 
телефонному апараті). Для цього використовується 
мікрофонний ефект, високочастотне нав'язування, системи 
"теле-монітор", "телефонне вухо" та інші. Деякі системи 
дозволяють прослуховувати будь-яке приміщення, через 



котре проходить телефонний кабель, навіть з іншої 
держави [1]. 

Основними засобами прослуховування є, так звані, 
жучки або радіозакладки. Наведемо класифікацію. 

 
Рис. 1. Класифікація радіозакладок 

Телефонні "жучки" використовуються для 
прослуховування приміщення при покладеній телефонній 
трубці, якщо ж трубка телефону знята, то ведеться 
фіксування телефонної розмові. Інформація знімається з 
телефонної лінії. Живлення здійснюється від телефонної 
лінії.  

Радіожучки – це найбільш поширеній тип жучків, 
що представляє собою мікродатчики, які працюють в УКХ 
або ФМ діапазоні радіочастот. Живляться від батарейок 
або від мережі 220В. Головній недолік - це обмеженість 
автономної роботи прослухованого. 

Радіомікрофон - основний пристрій для негласного 
отримання інформації. Залишений один раз у офісі 
"жучок" буде роками передавати акустичну інформацію по 
радіоканалу. Розміри цих "жучків" залежать від розміру 
блоку живлення. Якщо "жучок" живиться від стороннього 
джерела (наприклад, від телефонної лінії), то він зовсім 
непомітний.  



Стетоскоп - прилад, що дає можливість 
прослуховувати крізь товсті стіни (товщиною до метра). 
Стетоскопи використовуються в тих випадках, коли немає 
можливості проникнути в приміщення. Жучки-стетоскопи 
кріпляться до стін, віконних рам, до різних труб, що 
входять в досліджувану зону. Стетоскопи перетворюють 
вібраційний сигнал в акустичний і з подальшою його 
передачею по радіоканалу. Стетоскоп може оснащуватися 
дротом, радіо або іншим каналом передачі інформації [2]. 
Основною перевагою стетоскопа можна вважати трудність 
виявлення, оскільки він може встановлюватися в сусідніх 
приміщеннях. 

Мікрофони направленої дії. При наведенні 
мікрофона на ціль, звук посилюється. У наслідок його 
можна записати і прослухати. Звичайні мікрофони здатні 
реєструвати людську мову на відстані, що не перевищує 
декількох десятків метрів. Для збільшення дистанції, на 
якій можна виробляти прослухування, практикують 
вживання направленого мікрофону. Іншими словами, цей 
пристрій збирає звуки лише з одного напряму, тобто 
володіє вузькою діаграмою спрямованості. Такі пристрої 
широко застосовуються не лише в розвідці, але і 
журналістами, мисливцями, рятувальниками і так далі. У 
простих з них вузька діаграма спрямованості формується 
за рахунок використання довгої трубки і мікрофону, 
встановленого в ній. Трубка маскується під тростину або 
парасольку. У складніших конструкціях можуть 
використовуватися декілька трубок різної довжини - це так 
званий мікрофон органного типа. Такий мікрофон здатний 
уловлювати звуки голосу на відстані до 1000 метрів. 
Високу спрямованість мають також мікрофони, в яких 
діаграма спрямованості формується параболічним 
концентратором звуку. 



Можна виділити двох основних типів направлених 
мікрофонів:  
• з параболічним відбивачем;  
• резонансний мікрофон. 

Мікрофон з параболічним відбивачем. У такому 
мікрофоні, власне мікрофон розташований у фокусі 
параболічного відбивача звуку. Направлений параболічний 
мікрофон з підсилювачем Аd-9 концентрує звуки, що 
йдуть, і підсилює їх. Простий в обігу і налаштуванні. У 
комплект входить мікрофон, підсилювач, кабель і головні 
телефони. Електроживлення - від батареї 9 В. В 
конструкції цих мікрофонів є наявність рукоятки 
пістолетного типа, параболічного відбивача діаметром 
близько 40 см і підсилювач. Діапазон сприйманих частот 
складає від 100-250 Гц до 15-18 кГц. Всі мікрофони мають 
автономне живлення і мають роз'єми для підключення до 
магнітофона. Цей пристрій дозволяє за відсутності 
перешкод контролювати людську мову на відстані до 1200 
м. У реальних умовах (в умовах міста) можна 
розраховувати на дальність до 100 м.  

Резонансний мікрофон. Резонансний мікрофон 
заснований на використанні явища резонансу в металевих 
трубках різної довжини. Наприклад, в одній з модифікацій 
такого мікрофону використовується набір з 37 трубок 
завдовжки від 1 до 92 див. Звукові хвилі, що приходять до 
приймача по осьовому напряму, приходять до мікрофону в 
однаковій фазі, а з бічних напрямів (унаслідок відмінної 
швидкості поширення звукових хвиль в металі, а також 
різної довжини трубок) - виявляються зрушеними по фазі 
[3]. Оскільки подібні пристрої на ринку практично не 
представлені, у авторів немає даних про переваги 
резонансних мікрофонів. З точки зору прихованого 
контролю звуку вживання направлених мікрофонів 
утруднене із-за частенько неприйнятних їх габаритів і 



джерел акустичних перешкод. Крім того, для того, щоб не 
бути прослуханим в автомобілі, досить просто підняти 
скло.  

Лазерні мікрофони - знімаються лазером 
вібраційний сигнал із скла. До дистанційним можна 
віднести і "радіо кулі», при стрілянині якими вони 
кріпляться до стіни обстежуваного приміщення і 
передають перетворений акустичний сигнал по 
радіоканалу В тому випадку, якщо ви підняли скло в 
автомобілі або закрили кватирку, може бути використаний 
лазерний мікрофон. Перші їх зразки були прийняті на 
озброєння американськими спецслужбами ще в 60-і роки.  
Як приклад розглянемо лазерний мікрофон НР-150 фірми 
"Hewlett-packard" з дальністю дії до 1000 м. Він 
сконструйований на основі неонового для гелію або 
напівпровідникового лазера з довжиною хвилі 0,63 мкм 
(тобто у видимому діапазоні; сучасні пристрої 
використовують невидимий діапазон). 

Робота такого мікрофону полягає у наступному, 
промінь лазера відбивається від скла приміщення, в якому 
ведуться переговори, він є промодельованим звуковою 
частотою. Прийнятий фотоприймачем відбитий промінь 
детектується, звук посилюється і записується. Приймач і 
Вся апаратура розміщена в кейсі і має автономне 
живлення. Подібні системи мають дуже високу вартість 
(більше 10 тис.$) і, крім того, вимагають спеціального 
вчення персоналу і використання комп'ютерної обробки 
мови для збільшення дальності. Існує вітчизняна система 
ЛСТ-ЛА2 з дальністю знімання менше 100 м-коду і досить 
скромною вартістю. Слід зазначити, що ефективність 
вживання такої системи зростає із зменшенням 
освітленості оперативного простору. 
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