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F
faksimile
faksimilový
fakt
dokázaná f-a
dokazovat co f-y
chybějící f-a
jak nasvědčují všechna f-a
nezvratný f.
potvrdit co f-y
překrucovat f-a
uvádět f-a
věrohodný f.
závažný f.
faktický
f-á poznámka
f-é údaje
f. stav
faktura
uhradit f-u
vystavit f-u
zfalšovat f-u
falešný
f-á bankovka
f-é doznání
f-é jméno
f-é svědectví
f. dokument
f. hráč
pod f-ým jménem
výroba a uvádění f-ých peněz do oběhu
falšování
f. dokladů
f. důkazů
f. kolků a poštovních cenin

f. peněz
falšovat
f. dokumenty
f. peníze
falzifikace
falzifikát
falzifikátor
falzifikovat
falzum
fiktivní

факс‡міле, neskl., s
факс‡мільний
факт, -у, m
довéдені фáкти
докáзувати n. довóдити що фáктами
відсýтні фáкти
як свíдчать фáкти, за всімá дáними
неспростóвний n. незаперéчний факт
підтвéрдити що фáктами
перекрýчувати n. спотвóрювати n. викривл©ти фáкти
навóдити фáкти
вірогíдний n. достовíрний факт
важл‡вий факт
факт‡чний
заувáження по сýті
факт‡чні дáні
факт‡чний n. дíйсний стан
рахýнок-фактýра, фактýра, -и, ž
сплат‡ти n. оплат‡ти рахýнок-фактýру
в‡писати n. склáсти рахýнок-фактýру
підроб‡ти n. сфальсифікувáти рахýнок-фактýру
фальш‡вий, підрóблений, фальсифікóваний
фальш‡ва куп¤ра
фальш‡ве зізнáння
фікт‡вне n. фальш‡ве n. чужé n. в‡гадане прíзвище
неправд‡ві показáння, neofic. неправд‡ве n.
фальш‡ве свíдчення
підрóблений n. фальш‡вий n. фальсифікóваний
докумéнт
шýлер
під чуж‡м n. в‡гаданим ім’©м n. прíзвищем
підрóбка та збут фальш‡вих грóшей
підрóблення, -я, s, підрóбка, -и, ž,
фальсифікáція, -ї, ž
підрóблення n. підрóбка докумéнтів
фальсифікáція дóказів
незакóнне в‡готовлення n. підрóблення мáрок
акц‡зного збóру чи поштóвих блáнків n. знáків,
незакóнне в‡готовлення n. підрóблення мáрок
акц‡зного збóру чи знáків поштóвої оплáти
підрóбка n. підрóблення грóшей
підрóблювати, -юю, -юєш, підробл©ти, -©ю, -©єш
підрóблювати n. підробл©ти докумéнти
випускáти n. виготовл©ти фальш‡ві грóші
фальсифікáція, -ї, ž
фальсифікáт, -у, m, підрóбка, -и, ž
фальсифікáтор, -a, m
фальсифікувáти, -ýю, -ýєш
фальсифікáт, -у, m
фікт‡вний
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f. adresa
fingovaný
f-á sebevražda
f-á smlouva
f. obchod
fingovat
f. krádež
f. vlastní smrt
firemní
f. automobil
f. pracovník
f. razítko
f. značka
f. znak
firma
bezpečnostní f.
dceřiná f.
dodavatelská f.
obchodní f.
poradenská f.
založit f-u
fond
černý f.
dobročinný f.
investiční a podílový f.
nadační f.
penzijní f.
pozemkový f.
rezervní f. k úhradě ztrát
stanovy f-u
tajný f.
forma
formou čeho
f-y operativně pátrací činnosti
f-y zavinění
v písemné f-ě
ve zkrácené f-ě
zákonná f. uzavření manželství
formulář
f. daktyloskopické karty
f. pro vyplňování právního dokumentu
padělaný f.
předepsaný f.
vyplnit f.
fotografie
f. aktuální podoby
soudně operativní f.
soudní f.
fotografování
f. obžalovaného
f. vyšetřovacích úkonů

фікт‡вна адрéса
1. фікт‡вний;
2. інсценóваний
інсценóване самогýбство
фікт‡вний дóговíр
фікт‡вна n. інсценóвана торгíвля
інсценувáти, -ýю, -ýєш, підробл©ти, -©ю, -©єш /
підроб‡ти, -обл¤, -óбиш
інсценувáти крадíжку
симулювáти влáсну смерть
фíрмовий
фíрмовий автомобíль
співробíтник n. працівн‡к фíрми
печáтка фíрми
фíрмовий знак, фíрмова мáрка, мáрка фíрми
емблéма фíрми, фíрмова емблéма
фíрма, -и, ž
охорóнна фíрма, охорóнна слýжба,
дочíрня фíрма
фíрма-постачáльник
фíрмове n. комерцíйне найменувáння
консультацíйна n. консáлтингова фíрма
заснувáти фíрму
фонд, -у, m
таêмний фонд
благодíйний фонд
інвестицíйний і пайов‡й фонд
благодíйний фонд
пенсíйний фонд
земéльний фонд
резéрвний фонд для покритт© зб‡тків
статýт фóнду
секрéтний n. таêмний фонд
фóрма, -и, ž
у фóрмі чогó
фóрми операт‡вно-розшукóвої ді©льності
фóрми вин‡
у письмóвій фóрмі
у скорóченому в‡гляді
закóнна фóрма уклáдення шл¤бу
бланк, -a, m, формул©р, -a, m
бланк дáктилокáрти
бланк для запóвнення юрид‡чного докумéнта
підрóблений бланк n. формул©р
стандáртний бланк n. формул©р
запóвнити бланк n. формул©р
фотогрáфія, -ї, ž; фотокáртка, -и, ž
фотокáртка, що відповідáє вíку осóби
судóво-операт‡вна n. відобрáжувальна фотогрáфія
судовá фотогрáфія
фотографувáння, -я, s
фотографувáння обвинувáченого
фотографувáння слíдчих дій
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funkce
být sproštěn f.
být ve f-i
f. soudce
jmenovat do f.
odvolat z f.
ochranná f. pracovního práva
osoba plnící f-i koho
pověřen výkonem f.
přeřazení do nižší f.
řídící f.
směnná f. peněz
uvolnění z f.
vychovná f. práva
vykonávat f-i
zastávat důležitou f-i
zbavení f.
zůstávat ve f-i
fyzický
f-á osoba
f-á práce
f-é násilí

фýнкція, -ї, ž; посáда, -и, ž
бýти звíльненим з посáди, бýти звíльненим від
в‡конáння обóв’язків (когó)
обіймáти посáду
посáда суддí
признáч‡ти на посáду
звільн‡ти з посáди n. від в‡конáння обóв’язків когó
захиснá фýнкція трудовóго законодáвства
осóба, якá викóнує фýнкцію когó
уповновáжений на в‡конáння фýнкції
перевéдення на н‡жчу посáду
керівнá посáда
обмíнна фýнкція грóшей
звíльнення з посáди n. від в‡конáння обóв’язків когó
виховнá фýнкція прáва
обіймáти посáду
обіймáти висóку посáду
звíльнення з посáди n. від в‡конáння обóв’язків когó
залиш‡тися на посáді
фіз‡чний
фіз‡чна осóба
фіз‡чна робóта
фіз‡чне нас‡льство

