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Це правда, що Ви тестували відому
співачку Лайму Вайкуле?

Так. У кінці минулого року я мав
честь познайомитися з Лаймою Вайку�
ле та протестувати її на поліграфі для
програми «Битва екстрасенсів», випуск
№10, телеканалу «СТБ». Як відомо, я
протестував значну кількість відомих
людей, але ніхто не справив на мене та�
кого позитивного враження, як пані
Вайкуле. Ця незарозуміла, харизматич�
на, чесна й красива жінка справді вті�
лює усі цінні людські якості, притаман�
ні мегазірці. Щодо детекції брехні, то
вона радить: «Не бреши, і ніколи не
прийдеться виправдовуватися».

Це правда, що буде новий цикл
програми «Тільки правда?»

Так. «Новий канал» активно прово�
дить зйомки нового циклу програми
«Тільки правда?». Це буде оновлена
програма, що відрізнятиметься від попе�
реднього циклу масштабністю, жорсткі�
шими правилами, гостротою. Зйомки
проходять у новій студії, що має сучас�
ний вигляд і в декілька разів більша за
попередню. Це факт, що перший цикл
програми «Тільки правда?» відзначався
високими рейтингами, проте, я впевне�
ний, що низка згаданих змін, таланови�
тий ведучий – Андрій Доманський, про�
фесійна команда «Нового каналу» та ві�
домі учасники (репер Сєрьога, адвокат
Олексій Рєзніков, Михайло Бродський
та інші) зроблять новий цикл цієї прог�
рами навіть успішнішим. Означена
програма виходитиме в ефір щоп’ятниці
о 22:20, починаючи з 30 січня 2009 року.

Як пояснюєте успіх детекії брехні 
навіть у такі тяжкі для світу 
економічні часи?

Історія вказує, що в рецесійні й депре�
сійні періоди зростає рівень злочиннос�
ті. Зрозуміло, що в такі часи фіксується
тенденція зростання попиту на продук�
цію й послуги безпеки. Поліграф (детек�
тор брехні) не є виключенням. Якщо ві�
рити авторитетним світовим публікаці�
ям, то Україна найбільше потерпіла від
світової фінансової кризи. Це, у певній
мірі, пояснює, чому Україна є лідером в
Європі і третьою країною у світі щодо
закупівлі поліграфів. Окрім того, уже де�
кілька років поспіль триває роман між

українцями й детекцією брехні. Вико�
ристання поліграфів, переважно вироб�
ництва американської компанії Lafayette
Instrument Company, допомогло як дер�
жавним структурам, так і приватним
компаніям і звичайним громадянам роз�
слідувати безліч злочинів, відібрати пер�
сонал вищої якості, упередити злочини
працюючого персоналу, вирішити проб�
леми сімейного характеру тощо. Навіть у
ці турбулентні для банківського сектору
часи, низка відомих банків планує(ють)
придбати найсучасніші комп’ютерні
безпровідні поліграфи LX5000�SW ви�
робництва Lafayette Instrument Company.
Ця компанія є світовим лідером вироб�
ництва й продажу детекторів брехні
(контролює близько 90% ринку) і ми
представляємо її екслюзивно в Україні
та інших країнах.

Що Ви знаєте про компанію 
Argo-A Security?

Argo�A Security (www.argoasecurity.com)
– серйозна американська компанія, що
пропонує унікальну продукцію й послу�
ги безпеки. Компанія має співробітників
із багаторічним досвідом у сферах безпе�
ки, розвідки, інженерної справи, бізнесу,
медицини тощо. Ми представляємо цю
компанію ексклюзивно в Європі та на
пост радянському просторі. Argo�A Secu�
rity пропонує лише вишукану продук�
цію. Якщо Ви бажаєте захистити себе й
рідню куленепробивним одягом, то Ar�
go�A Security запропонує Вам модні ку�
ленепробивні костюми, шкіряні куртки,
навіть футболки – найвищої можливої
якості – саме одяг того виробництва,
якому віддав перевагу президент США
Барак Обама під час інаугурації. Якщо
Ви бажаєте придбати бронеавтомобіль
Мерседес, Argo�A Security запропонує
Вам саме броньований Мерседес того
виробництва, якому віддає перевагу сві�
това еліта, включаючи «гігантів» України
й Росії. Якщо Вам потрібен розкішний
підводний човен для розваг або прове�
дення конфіденційних перемовин, Argo�
A Security запропонує Вам найкращі у
світі розкішні підводні човни. Argo�A Se�
curity також пропонує найкращі літаки й
гелікоптери. Якщо Ви володієте розкіш�
ною яхтою, яку бажаєте обладнати при�
ладами для захисту від піратів, Argo�A
Security може запропонувати Вам спеці�
альні акустичні системи. Ці системи ге�
нерують стислий звуковий промінь, схо�
жий на лазерний промінь, який можна
навести на голову людини на відстані
понад 1000 м, і донести до вуха словесне
повідомлення (навіть шепіт) або зас�

трашливий, потужний сигнал (150дБ –
рівень шуму, що причиняє біль – приб�
лизно шум реактивного літака). Якщо до
Вашої яхти наближається піратський чо�
вен, Ви можете попередити окрему осо�
бу або групу осіб на човні про вживання
серйозних дій, якщо вони не зупиняться.
Попередити можете користуючись мік�
рофоном або МП3�плеєром із завчасно
записаними попередженнями на будь�
якій мові. Якщо човен не зупиняється,
Ви можете «здивувати» піратів потужним
сигналом 150дБ, який не можна забло�
кувати ні пальцями ні пробками. Пере�
бування акустичного променю на такому
рівні шуму на голові пірата декілька се�
кунд може призвести до перманентної
втрати слуху. Якщо Ви представляєте
державну структуру й Вам потрібний
прилад для підслуховування розмов, Ar�
go�A Security може запропонувати, нап�
риклад, лазерний прилад, промінь якого
наводиться на скло вікон на відстані до
450 м і дозволяє слухати розмови у при�
міщенні. Якщо Ви підозрюєте, що Ваш
офіс, квартира, чи будинок прослухову�
ються, Argo�A Security може запропону�
вати найкращу апаратуру для виявлення
пристроїв несанкціонованого підслухо�
вування. Якщо Вам потрібна кімната,
офіс, квартира або котедж, які не змо�
жуть пробити ні снайперські кулі, ні кулі
потужного АК�47, а ні гранати й снаря�
ди, Argo�A Security запропонує найкра�
щу продукцію, якою користуються ус�
пішні особи світу, включаючи британ�
ську королівську родину. Якщо Ви бажа�
єте придбати автомобіль�амфібію, що
розвиває швидкість на суші до 160 км/г і
80 км/г на воді, Argo�A Security запропо�
нує Вам саме такий продукт. Argo�A Se�
curity пропонує сотні унікальних про�
дуктів, із якими можете ознайомитися на
вебсайті компанії. 

«АРГО�А»

ДЕТЕКЦІЯ БРЕХНІ:
реалії сьогодення
Інтерв’ю з відомим українським поліграфологом, директором компа�
нії «АРГО�А», Президентом Міжнародної ліги поліграфологів, Прези�
дентом Міжнародної асоціації поліграфологів, членом Американської
асоціації поліграфологів, Воликом Андрієм Миколайовичем.

ДЕТЕКЦІЯ БРЕХНІ
Перевірки на поліграфі

●● осіб, яких приймають на роботу
●● періодичні/планові працюючого персоналу
●● вибіркові/позапланові працівників
●● під час службових розслідувань

Продаж поліграфів компанії Lafayette
Instrument Company (США)
Підготовка поліграфологів від IPI (США)

тел. (044) 227649667, (067) 719620688
www.argo6a.com.ua;

e6mail: info@argo6a.com


