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У статті досліджуються погляди вчених на організацію та координацію дій слідчого, визначає 

співвідношення цих понять, розкриває форми координації, основні напрямки діяльності та завдання 
відділів з боротьби із правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності та високих технологій, які 
створено на регіональному рівні в структурі обласних управлінь (відділів) ДСБЕЗ. На думку автора 
при розслідуванні злочинів у сфері виготовлення та обігу платіжних карток великого значення набуває 
взаємодія слідчого з контролюючими органами, установами Національного банку України, комерцій-
ними банками, процесинговими компаніями. 
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В криміналістичній літературі загальновизнано, що ефективне розслідування 

злочину неможливе без чіткої організації цього процесу. Питання організації роз-
слідування достатньо повно розглянути в працях Бєлкіна Р. С. , Берназа В. Д., Вели-
чкіна С. О. , Зеленського В. Д., Зуйкова Г. Г., Карнєєвої Л. М., Ключанського В. І., 
Коновалової В. О., Ларіна О. М., Матусовского Г.А. та інших учених-криміналістів 
[див.: 0; 0; 0; 0; 0]. Не досягнуто, однак, згоди щодо того, які структурні елементи 
треба включати в поняття «організація розслідування». Не зупиняючись на цьому 
докладно, зазначимо, що найбільш ґрунтовною видається позиція Берназа В. Д., 
відповідно до якої елементи організації розслідування перелічити в повному обсязі 
практично неможливо. До того ж їх перелік та особливості здійснення визначаються 
слідчою ситуацією, що перетворює їх на постійно мінливий комплекс дій [0, с. 174]. 

Треба погодитися з Зеленським В. Д. у тому, що практичне призначення органі-
зації полягає у визначенні оптимального напрямку і змісту розслідування, оптиміза-
ції його мети, сил і засобів, необхідних для її досягнення, правильному розміщенні 
сил і створенні відповідних умов [0, с. 90]. 

При розслідуванні злочинів у сфері виготовлення та обігу платіжних карток 
доцільно здійснювати організаційні заходи щодо підготовки тактичних операцій, 
слідчих дій та оперативно-розшукових заходів у режимі максимальної таємності для 
усунення можливої протидії (знищення або зміни інформації) заінтересованими 
особами й одержання якнайбільше доказової інформації. 

Як правило, особливості координації діяльності слідчого з різними органами 
відносять до числа збірних елементів організації розслідування [0, с. 43; 0, с. 15-17]. 
Існує й інша точка зору. Так, Матусовський Г. А. до видів і форм взаємодії відно-
сить, як найбільш загальний вид, координацію діяльності правоохоронних органів 
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[0, с. 174], яка, однак, «…за своїм найменуванням і змістом скоріше характеризує 
сам процес діяльності, а не його вид» [0, с. 134]. 

Координувати діяльність може одна особа (слідчий, прокурор, начальник відді-
лу), або як систему зустрічних зусиль – декілька осіб. Рівень координації залежить 
як від типу розумового завдання, яке треба розв’язати, так і від конкретних обста-
вин, що супроводжують це рішення [0, с. 60]. У криміналістичній літературі обґрун-
товано стверджується, що «…координація, яка припускає на чолі одну особу, є 
більш ефективною …» [0, с. 61], проте це не виключає в деяких випадках ефектив-
ності й інших її форм. 

Організація взаємодії й координація боротьби зі злочинами в сфері виготовлен-
ня та обігу платіжних карток покладається на Управління по боротьбі із правопо-
рушеннями в сфері інтелектуальної власності та високих технологій, утвореного в 
Департаменті ДСБЕЗ МВС України Наказом МВС України № 429 від 31 травня 
2001 р. З метою координації роботи в зазначеному напрямку це Управління здійс-
нює: (а) систематизацію й комплексний аналіз інформації, необхідної для вжиття 
невідкладних заходів реагування на зміни оперативної обстановки у сфері електро-
нних платежів; (б) взаємообмін інформацією щодо злочинів і злочинців між підроз-
ділами МВС України та іншими заінтересованими правоохоронними органами; (в) 
відстеження тенденцій розвитку «карткової» злочинності, причин та умов, що спри-
яють їй, і повідомлення підрозділів МВС, правоохоронних органів про наявні тен-
денції її поширення [Див.: 0]. 

При розслідуванні злочинів у сфері виготовлення та обігу платіжних карток 
слідчий може взаємодіяти з органом дізнання, спеціалістом, експертом, державними 
органами та ін. Найчастіше він взаємодіє з підрозділами по боротьбі з організова-
ною злочинністю, карним розшуком та управлінням з боротьбі з правопорушеннями 
у сфері інтелектуальної власності та високих технологій. Співпрацює він також тіс-
но з підрозділами міліції громадянської безпеки та іншими підрозділами органів 
внутрішніх справ. 

Основними завданнями взаємодії слідчого з органами дізнання є: (1) розкриття 
і розслідування злочинів; (2) притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які 
вчинили злочин; (3) спільна діяльність по розшуку злочинців; (4) попередження 
злочинів [0, с.28].  

З огляду на теоретичні положення та слідчу практику можна вирізнити такі фо-
рми взаємодії слідчого й органів дізнання при розслідуванні злочинів у сфері виго-
товлення та обігу платіжних карток: (1) спільний виїзд на місце події; (2) погоджене 
планування слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, спільне обговорення 
слідчих та оперативно-розшукових даних; (3) своєчасне інформування взаємодію-
чими суб’єктами один одного про відомі їм факти готування або вчинення злочинів, 
дізнання або розслідування яких законом покладено на той орган, якому про це по-
відомляється; (4) створення тимчасово або постійно діючих слідчо-оперативних 
груп для здійснення в межах визначеної законодавством компетенції заходів по ви-
явленню, розкриттю й розслідуванню злочинів; (5) постійний обмін інформацією, 
яка міститься в централізованих, обласних та інших банках даних оперативно-
розшукового, оперативно-довідкового та іншого призначення, про розшукуваних 
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злочинців, поведінку обвинуваченого, його наміри зникнути і т. д.; (6) створення 
загальних банків даних про осіб, які займаються або можуть бути причетні до вчи-
нення злочинів цієї категорії; (7) спільне планування й проведення слідчих дій і так-
тичних операцій. 

Складно сперечатися з Рогожиним В. А. у тому, що конкретні форми взаємодії 
слідчого з органами дізнання, їх доцільність та ефективність обумовлені слідчими 
ситуаціями, що складаються на тому чи іншому етапі розслідування по криміналь-
ній справі [0, с. 7]. Однак з його позицією щодо іншого питання важко погодитися. 
Так, у своїй дисертації автор пропонує розділити процес взаємодії слідчого з орга-
нами дізнання на такі етапи: (а) рішення слідчого про взаємодію з органом дізнання; 
(б) діяльність органів дізнання по його виконанню; (в) процесуальна або інша дія-
льність слідчого, пов’язана з оцінкою доказової й орієнтуючої інформації, отрима-
ної в результаті співпраці з органами дізнання, і включенням цих результатів у сис-
тему доказів по даній кримінальній справі [0, с. 7]. Однак рішення про співробітни-
цтво не завжди ж приймається слідчим, до того ж, взаємодія – це діяльність органів 
дізнання і слідчого, «…спрямовувана слідчим і здійснювана при комплексному по-
єднанні й ефективному використанні повноважень, методів і форм, притаманних 
кожному з них…» [0, с. 13]. 

Характер, зміст і форми взаємодії з органами дізнання при розслідуванні зло-
чинів у сфері виготовлення та обігу платіжних карток визначаються обсягом інфор-
мації, якою володіє слідчий на певному етапі цього процесу, про спосіб вчинення 
злочину, чисельність, структуру і зв’язки злочинної групи, канали обготівковування 
грошових коштів, збут викрадених матеріальних цінностей і т. д. На даному етапі 
аналіз способу й засобів учинення злочину, даних, одержаних при огляді місця по-
дії, дозволяє слідчому одержати необхідну інформацію шляхом використання опе-
ративно-розшукових карток, інформаційно-довідкових, оперативно-розшукових і 
криміналістичного обліків. На перший план виходять такі форми його взаємодії з 
органом дізнання, як вивчення функціональної структури й документообігу підпри-
ємств, що обслуговують платежі картками, ознайомлення з технологією розрахунків 
платіжними картками, призначення перевірок, ревізій тощо. 

Узагальнення слідчої практики дало змогу виокремити низку оперативно-
розшукових дій, які найчастіше доручає слідчий органу дізнання при розслідуванні 
злочинів розглядуваної групи: 1) з’ясування нових епізодів злочинної діяльності; 2) 
з’ясування місця виготовлення підроблених платіжних карток; 3) встановлення міс-
цезнаходження грошових коштів та інших цінностей, отриманих злочинним шля-
хом; 4) виявлення каналів використання викрадених грошових коштів та інших цін-
ностей; 5) встановлення конкретних учасників злочину, які входять в організовану 
злочинну групу, зв’язків між ними й ролі кожного при вчиненні злочинного діяння; 
6) виявлення можливих співучасників, свідків, предметів і документів, що мають 
значення для справи; 7) одержання даних про причетність до злочину працівників 
банківських установ, процесингових центрів, підприємств, що обслуговують розра-
хунки платіжними картками та ін. 

Злочини у сфері виготовлення та обігу платіжних карток мають характер тран-
снаціональних, що зумовлює необхідність міжнародного співробітництва правоохо-
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ронних органів. Порядок координації дій правоохоронних органів на території СНД 
регламентовано Положенням про Бюро по координації боротьби з організованою 
злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території держав – учас-
ниць Співдружності Незалежних Держав від 25 листопада 2005 р. 

На жаль, в Україні немає регламентованого на законодавчому рівні порядку 
співпраці з правоохоронними органами інших країн, а також «…напрацьованої 
практики взаємодії з компетентними органами держав далекого зарубіжжя в питан-
нях надання правової допомоги в кримінальних справах» [0, с. 144].  

Для підвищення ефективності розслідування злочинів у сфері виготовлення й 
обігу платіжних карток треба налагоджувати тісне співробітництво з правоохорон-
ними органами інших країн, переймати їх позитивний досвід боротьби зі злочинами 
даної категорії, проводити спільні конференції з питань підвищення рівня розсліду-
вання, створення спрощених механізмів обміну інформацією щодо фінансових опе-
рацій з ознаками зазначених злочинів і т. д. 

Великого значення при розслідуванні злочинів розглядуваної категорії набуває 
також взаємодія слідчого з контролюючими органами. Вважаємо, що слідчому в 
цьому випадку необхідно співпрацювати з установами Національного банку Украї-
ни, комерційними банками, процесинговими компаніями.  

На сьогодні правоохоронна діяльність оперативного працівника забезпечена 
інформаційними ресурсами підрозділів оперативної інформації УМВС та обласного 
адресно-довідкового бюро, до яких є ефективний та оперативний доступ. Крім того, 
в розпорядженні є масиви інформації про реєстрацію суб’єктів підприємницької ді-
яльності, наявність ліцензій на здійснення певних видів підприємницької діяльності, 
різних юридичних фактів тощо. Однак доступ до цих ресурсів неможливо назвати 
ефективним та оперативним, бо його реалізація передбачає складання письмових 
запитів, відправлення їх до відповідних організацій і витребування відомостей. У 
зв’язку з тим, що передбачений чинним законодавством строк надання таких відо-
мостей становить один місяць (частини 3 і 4 ст. 33 Закону «Про інформацію»), ви-
користання цих інформаційних ресурсів для виявлення і розслідування злочинів (в 
двомісячний термін) унеможливлюється [0]. 

Ось чому з метою підвищення ефективності координації організаційних, опера-
тивно-розшукових, правових та інформаційних заходів правоохоронних органів по 
боротьбі зі злочинністю 31 січня 2006 р. Президент України підписав Указ № 80/200 
«Про Єдину комп’ютерну інформаційну систему правоохоронних органів з питань 
боротьби зі злочинністю», відповідно до якого в Україні створюється Єдина 
комп’ютерна інформаційна система правоохоронних органів по боротьбі зі злочин-
ністю. 

Слідчому для успішного розслідування злочинів у сфері виготовлення та обігу 
платіжних карток необхідно налагодити тісне співробітництво зі службами безпеки 
банків і процесингових компаній, які на постійній основі провадять роботу з попе-
редження втрат у цій сфері, вживають заходів щодо технічної захищеності банків-
ських каналів зв’язку, стежать за збереженням банківської таємниці (за нерозголо-
шенням даних клієнта, а також реквізитів його платіжної картки) і т. д. 
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Проте, як показує практика, керівники комерційних банків і процесингових 
компаній неохоче йдуть на будь-які контакти з правоохоронними органами. Це по-
яснюється відсутністю віри в можливість кримінально-правовими способами від-
шкодувати заподіяну шкоду, небажанням підривати репутацію банку в ділових ко-
лах, виявленням можливої невідповідності займаному становищу посадових осіб 
банку, неминучими збитками банку, які від офіційного розслідування можуть бути 
навіть більшими від суми заподіяної шкоди, можливістю відтоку інформації, що 
становить банківську таємницю, до конкуруючих структур тощо. 

Правова база обміну інформацією між банками і правоохоронними органами 
розроблена не досить чітко, без урахування необхідності діяти дуже швидко при 
розслідування злочинів розглядуваної категорії. На цей час також склалася практи-
ка, що керівники банку ухиляються від надання необхідних органу дізнання даних 
до порушення кримінальної справи, посилаючись на банківську таємницю, що в де-
яких випадках дозволяє злочинцям залишатися безкарними і заважає ефективній 
боротьбі зі такими злочинами. 

Науковці також відзначають, що «…деякі банки намагаються використовувати 
підрозділи органів внутрішніх справ переважно для повернення боргів, списання 
збитків і тиску на боржників» [0]. 

Взаємообмін інформацією здійснюється неформально, на рівні особистих від-
носин. У зв’язку із цим, треба погодитися з Вертузаєвим М. С. та Ільницьким А. Ю. 
у тому, що для ефективного розслідування злочинів у сфері виготовлення та обігу 
платіжних карток взаємодію належить будувати за такими напрямками: 1) своєчас-
не виявлення фактів злочинів у цій; 2) оперативне й ефективне реагування на вияв-
лені факти злочинних посягань; 3) своєчасне й безпроблемне одержання необхідної 
інформації в міжнародних платіжних системах; 4) взаємні консультації відповідно з 
повноваженнями; 5) обмін інформацією, зокрема, ведіння спільних обліків; 6) до-
помога при збиранні доказів за фактами правопорушень; 7) аналітична робота, ство-
рення методологічної бази, навчання, законодавчі ініціативи; 8) здійснення загаль-
них профілактичних заходів [0, с. 66]. 

Специфіка розслідування злочинів у сфері виготовлення та обігу платіжних ка-
рток викликає необхідність найширшого залучення спеціалістів з різних галузей 
знань. Кримінально-процесуальне законодавство України передбачає використання 
спеціальних знань при розслідуванні злочинів у 3-х формах – проведення експерти-
зи, участь спеціаліста в слідчих діях, проведення ревізій і перевірок (ст. 66, 75 і 1281 

КПК України). Але практика диктує потребу використання спеціальних знань не 
тільки в рамках КПК України. Аналіз криміналістичних джерел і слідчої практики 
дозволяє виділити такі форми застосування спеціальних знань: а) участь спеціаліс-
тів у перевірці первинних матеріалів про злочини і проведення слідчих дій; б) кон-
сультування слідчого зі спеціальних питань при плануванні розслідування й підго-
товці до провадження слідчих дій; в) призначення і проведення документальних ре-
візій, інших спеціальних перевірок за ініціативою органу дізнання, слідчого, проку-
рора, суду; г) проведення судових експертиз. 

Для забезпечення ефективного розслідування злочинів у розглядуваній сфері 
необхідно вирішити такі організаційні завдання: 1) розробити і впровадити методи-
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ки виявлення, розслідування й попередження таких злочинів; 2) навчити слідчих, 
працівників органів дізнання методам та особливостям боротьби зі злочинами цієї 
категорії; 3) підсилити підрозділ правоохоронних органів, що розслідує злочини 
цього виду (створити окремий підрозділ у структурі МВС); 4) організувати ефекти-
вну взаємодію оперативних і слідчих підрозділів органів внутрішніх справ та СБУ 
при розслідуванні розглядуваних злочинів; 5) налагодити співробітництво право-
охоронних органів з контролюючими органами, процесинговими центрами, банків-
ськими установами, підприємствами, що обслуговують розрахунки платіжними кар-
тками, з питань виявлення й попередження даних злочинів; 6) розробити й законо-
давчо закріпити можливість швидкого та безпроблемного доступу органів по боро-
тьбі зі злочинами в сфері виготовлення та обігу платіжних карток до інформації, 
потрібної для виявлення, розслідування й попередження злочинів цього виду; 7) на-
лагодити оперативно-пошукові й інформаційно-довідкові обліки платіжних карток; 
8) створити координаційний комітет для розробки і забезпечення погоджених дій 
правоохоронних органів і структур, що забезпечують обіг платіжних карток. 
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Реуцкий А. В., Захаров Д. А., Рубан Ю. А. Особенности организации и координации дейст-

вий следователя при расследовании преступлений в сфере изготовления и оборота платежных 
карточек / А. В. Реуцкий, Д. А. Захаров, Ю. А. Рубан // Ученые записки Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского. Серия : Юридические науки. – 2010. – Т. 23 (62). № 2. 2010. – 
С. 25-260. 

В статье исследуются взгляды ученых на организацию и координацию действий следователя, оп-
ределяет соотношение этих понятий, раскрывает формы координации, основные направления деятель-
ности и задачи отделов по борьбе с правонарушениями в сфере интеллектуальной собственности и 
высоких технологий, созданных на региональном уровне в структуре областных управлений (отделов) 
ГСБЭП. По мнению автора при расследовании преступлений в сфере изготовления и оборота платеж-
ных карточек взаимодействие следователя с контролирующими органами, учреждениями Националь-
ного банка Украины, коммерческими банками, процессинговыми компаниями приобретает большое 
значение. 

Ключевые слова: платежная карточка, методика расследования преступлений, координация и ор-
ганизация расследования. 
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In article sights of scientists at the organization and coordination of actions of the inspector are investi-
gated, defines a parity of these concepts, opens forms of coordination, the basic directions of activity and a 
problem of departments on struggle against offences in area of intellectual property and high technolo-
gies,created at a regional level in structure of regional managements (department) ofPublic service on struggle 
against economic  crimes. In opinion of the author at investigation of crimes in area of manufacturing and a 
turn of payment cards the interoperability of the inspector with supervising bodies, establishments of National 
bank of Ukraine, commercial banks, processing the companies takes on great significance. 

Keywords: a payment card, a procedure of investigation of crimes, coordination and and the organization 
of investigation. 

 
 

Поступила в редакцию 14.12.2010 г. 
 

 
 

 
 

260

260 260



 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 310.63, 160.44 Width 33.00 Height 19.34 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         380
              

       CurrentAVDoc
          

     310.6295 160.4356 32.9973 19.3432 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     22
     380
     22
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 1 to page 380
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 314.04, 161.57 Width 27.31 Height 14.79 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         SubDoc
         380
              

       CurrentAVDoc
          

     314.043 161.5734 27.3081 14.7919 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     22
     380
     379
     380
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 1 to page 380
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 257.15, 160.44 Width 23.89 Height 17.07 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         SubDoc
         380
              

       CurrentAVDoc
          

     257.1512 160.4356 23.8946 17.0676 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     38
     380
     379
     380
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: all pages
     Font: Times-Roman 10.0 point
     Origin: bottom centre
     Offset: horizontal 0.00 points, vertical 16.16 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Use registration colour: no
      

        
     
     BC
     
     1
     TR
     1
     0
     549
     205
     0
     10.0000
            
                
         Both
         380
         1
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     16.1575
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     380
     379
     380
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 1 to page 380
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 277.63, 6.83 Width 34.14 Height 25.03 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         SubDoc
         380
              

       CurrentAVDoc
          

     277.6322 6.8276 34.1351 25.0324 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     380
     379
     380
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: all pages
     Font: Times-Roman 10.0 point
     Origin: bottom centre
     Offset: horizontal 0.00 points, vertical 161.57 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Use registration colour: no
      

        
     
     BC
     
     1
     TR
     1
     0
     549
     205
     0
     10.0000
            
                
         Both
         380
         1
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     161.5748
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     380
     379
     380
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 1 to page 380
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 286.73, 157.02 Width 27.31 Height 14.79 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         SubDoc
         380
              

       CurrentAVDoc
          

     286.7349 157.0221 27.3081 14.7919 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     4
     380
     379
     380
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: all odd numbered pages
     Font: Times-Roman 10.0 point
     Origin: bottom left
     Offset: horizontal 269.29 points, vertical 161.57 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Use registration colour: no
      

        
     
     BL
     
     1
     TR
     1
     0
     549
     205
     0
     10.0000
            
                
         Odd
         380
         1
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     269.2913
     161.5748
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     380
     378
     190
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: all even numbered pages
     Font: Times-Roman 10.0 point
     Origin: bottom left
     Offset: horizontal 325.98 points, vertical 161.57 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Use registration colour: no
      

        
     
     BL
     
     1
     TR
     1
     0
     549
     205
     0
     10.0000
            
                
         Even
         380
         1
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     325.9843
     161.5748
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     380
     379
     190
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 372 to page 372
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 312.22, 107.59 Width 25.53 Height 10.80 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         372
         SubDoc
         372
              

       CurrentAVDoc
          

     312.2211 107.5931 25.5275 10.8001 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     371
     380
     371
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 1 to page 1
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 263.13, 159.63 Width 18.65 Height 10.80 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         SubDoc
         1
              

       CurrentAVDoc
          

     263.1297 159.6299 18.6547 10.8001 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     380
     0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 2 to page 2
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 321.06, 158.65 Width 18.65 Height 11.78 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
    
            
                
         Both
         2
         SubDoc
         2
              

       CurrentAVDoc
          

     321.0576 158.6481 18.6547 11.7819 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     380
     1
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





