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კაბინეტური კვლევა

desk study

кабинетное исследование

კადმიუმი

cadmium

кадмий

კადმიუმით დაბინძურება

cadmium contamination

загрязнение кадмием

კავშირგაბმულობა

communications

связь

კავშირგაბმულობა

telecommunications

телекоммуникация

კავშირგაბმულობითი პოლიტიკა

communications policy

политика в области средств связи

კავშირგაბმულობის მრეწველობა

communications industry

индустрия связи

კავშირგაბმულობის საშუალებები

means of communication

средства связи

კავშირგაბმულობის სისტემა

communications system

система связи

კათიონი

cation

катион

კალა

tin (element)

олово

კალაპოტის შეცვლა

river channelling

изменение русла реки

კალაშემცველი ორგანული ნაერთი

organotin compound

оловоорганическое соединение

კალია

grasshopper

кузнечик

კალიბრაცია

calibration

калибровка

კალიუმის ნახშირმჟავა(პოტაში)

potash

поташ

კალიუმის სასუქი

potassium fertiliser

калийное удобрение

კალორიულობის გამოყენება

utilisation of calorific value

использование теплотворной способности

კალციუმი

calcium

кальций

კალციუმის შემცველობა

calcium content

содержание кальция

კანეკლიანები

echinoderm

иглокожие

კანი

skin

кожа (анат.)

კანიონი

canyon

каньон

კანონი (ცალკეული)

law (individual)

закон (юридич.)

კანონი ბენზინში ტყვიის შემცველობის შსახებ

lead-in-petrol law

закон об уровне содержания свинца в автомобильном топливе

კანონი გარემოსდაცვითი დანაშაულის შესახებ

environmental criminal law

право, регулирующее экологические преступления

კანონი თევზაობის შესახებ

fishing law

законы в области рыболовства

კანონი იმისიის (შეწოვის) შესახებ

immission control law

закон, регулирующий контроль за иммиссией

კანონი კონკურენციის შესახებ

competition law

закон о конкуренции

კანონი მონაცემთა გადამუშავების შესახებ

data processing law

закон в области обработки данных и информации

კანონი ნარჩენების განახლებისა და მართვის შესახებ

recycling management and waste law

закон в области вторичного использования отходов

კანონი საგანგებო სიტუაციის შესახებ

emergency law

закон в области регулирования чрезвычайных ситуаций

კანონი სასუქების შესახებ

fertiliser law

законы в области использования удобрений

კანონი საქონლის საკვების შესახებ(კანონი ცხოველთა საკვების შესახება)

forage law

закон в области производства и использования кормов

კანონი სოფლის შესახებ

rural law

закон, касающийся сельских районов

კანონი ქიმიკატების გარემოზე ზემოქმედების შესახებ

environmental chemicals legislation

законодательство в области влияния химикатов на окружающую среду

კანონით დაცული უფლება

legally protected right

право, охраняемое законом

კანონის აღსრულება

law enforcement

приведение в исполнение закона

კანონის განხორციელება(კანონის აღსრულება)

implementation law

законы, регулирующие реализацию

კანონის ცვლილება

law amendment

изменение закона

კანონის ჰარმონიზაცია

harmonisation of law

гармонизация права

კანონმდებლობა ბირთვული ენერგიის შესახებ

nuclear energy legislation

законодательство в области ядерной энергетики

კანონმდებლობა გარემოსდაცვითი ღონისძიებების შესახებ

environmental protection regulation

нормативный документ в области охраны окружающей среды

კანონმდებლობა გენური ინჟინერიის შესახებ

genetic engineering legislation

законодательство в области генной инженерии

კანონმდებლობა დაბინძურების შესახებ

legislation on pollution

законодательство по вопросам загрязнения окружающей среды

კანონმდებლობა ეკოლოგიური ექსპერტიზის შესახებ

EIA law

законы, регулирующие экологическую экспертизу

კანონმდებლობა ნარჩენების შესახებ

waste legislation

законодательство, регулирующее обращение с отходами

კანონმდებლობა ნარჩენი წყლების შესახებ

waste water legislation

законодательство, регулирующее обращение со сточными водами

კანონმდებლობა პასუხისმგებლობის შესახებ

liability legislation

законы, регулирующие ответственность

კანონმდებლობა საწარმოო გამონაფრქვევების შესახებ (კანონმდელობა
discharge legislation
საწარმოო ნარჩენების რეგულირების შესახებ)
კანონმდებლობა სახიფათო ნივთიერებების შესახებ (კანონმდებლობა საშიში
hazardous substances legislation
ნივთიერებების შესახებ)
კანონმდებლობა სახიფათო საქონლის შესახებ (კანონები სახიფათო საქონლის
dangerous goods law
გამოყენების შესახებ)

законодательство по регулированию промышленных выбросов
законодательство, регулирующее обращение с загрязняющими веществами
законы в области использования опасных товаров

კანონმდებლობა ციხეების შესახებ

law relating to prisons

закон, регламентирующий работу тюрем

კანონმდებლობა ხმაურის შესახებ

noise legislation

законодательство в области регулирования уровня шума

კანონპროექტი

draft legislation

проект законодательного документа

კანონპროექტი

law draft

проект закона

კანონქვემდებარე აქტი

executive order

подзаконный акт

კანონშემოქმედება

legislation

законотворческая деятельность

კანცეროგენი

carcinogen

канцероген

კანცეროგენურობა

carcinogenicity

канцерогенность

კანცეროგენურობის ტესტი

carcinogenicity test

тест на канцерогенность

კაპიტალის გადასახადი

tax on capital

налог на капитал

კაპიტალის თავისუფალი მოძრაობა

free movement of capital

свободное движение капитала

კარბონატი

carbonate

карбонат

კარდიოლოგია

cardiology

кардиология

კარიბის ზღვის აუზი

Caribbean Area

Карибский регион

კარიერი

quarry

карьер

კარიერული მოპოვება

quarrying

разработка карьеров

კარსტი

karst

карст

კარტოგრაფია

cartography

картография

კარტოგრაფია

mapping

картография

კასპიის ზღვა

Caspian Sea

Каспийское море

კატალიზატორი

catalyst

катализатор

კატალიზი

catalysis

катализ

კატალიზური კონვერტერი

catalytic converter

каталитический конвертер

კატასტროფა

catastrophe

катастрофа

კატისებრნი

felid

кошачьи

კაშხალი

sluice

шлюз

კაშხალი

canal lock

шлюз

კაშხლის ჭიშკარი

sluice-gate

шлюзовые ворота

კედელი

wall

стена

კეთილდღეობის სახელმწიფოს თეორია

theory of the welfare state

теория "государства всеобщего благоденствия"

კემპინგი

camping

кемпинг

კემპინგის ფართი

camping site

კენჭისყრა

voting

голосование

კერამიკა

ceramics

керамика

კერამიკული მრეწველობა

ceramics industry

производство керамических изделий

კერძო ავტომანქანა

private car

частный автомобиль

კერძო ბუნებრივი ნაკრძალი

voluntary natural reserve

частный природный заповедник

კერძო საკუთრება

private domain

сектор платных товаров и услуг

კერძო სამართალი

private law

частное право

კერძო სამოსახლო

private household

личное домашнее хозяйство

კერძო საოჯახო საცხოვრებელი

single family dwelling

жилище для одной семьи

კერძო სექტორი

private sector

частный сектор

კერძო ტრანსპორტი

private transport

частный транспорт

კერძო ტყე

private forest

частный лес

კერძო წყალი

non-demesnial water

частный водоем

კვამლი

fume

дым

კვამლი

smoke

дым

კვება

nutrition

питание

კვებითი ციკლი

nutrient cycle

питательный цикл

კვებითი წონასწორობა

nutrient balance

питательный баланс

კვების დამუშავებული პროდუქტი

processed foodstuff

обработанный продукт питания

კვების ელემენტი (ელექტრობაში)

cell (energy)

элемент питания (техн.)

კვების მინიმალური დონე

basic food requirement

потребности в основных продуктах питания

კვების მრეწველობა

food industry

пищевая промышленность

კვების ნაკლებობა

malnutrition

недоедание

კვების პროდუქტების წარმოება

agri-foodstuff

производство продуктов питания в сельском хозяйстве

კვების ტექნოლოგია

food technology

технология в области производства продуктов питания

კვების ჯაჭვი

food chain

пищевая цепь

კვერნისებრნი

mustelid

куница

კვერცხი

egg

яйцо

კვლევა

research

исследование

კვლევითი პროექტი

research project

исследовательский проект

კვლევითი ცენტრი

research centre

исследовательский центр

კიბო

cancer

рак

კიბოს საფრთხე

cancer risk

риск онкологического заболевания

კიბოსებრნი

crustacean

ракообразные

კინოფილმი

cinematographic film

кинофильм

კირი

lime

известь

კირქვა

limestone

известняк

კლასიფიკაცია

classification

классификация

კლასიფიცირებული ობიექტი

classified site

классифицированный объект охраны окружающей среды

კლიმატი

climate

климат

კლიმატის დაცვა

climate protection

защита климата

კლიმატის სახეობა

climate type

тип климата

კლიმატის ცვლილების შენელება

climate change mitigation

კლიმატის ხელოვნური ცვლილება

man-made climate change

изменение климата как следствие деятельности человека

კლიმატოლოგია

climatology

климатология

კლიმატური ექსპერიმენტი

climatic experiment

климатический эксперимент

კლიმატური ზემოქმედება

climatic effect

влияние климата

კლიმატური ზონა

climatic zone

климатическая зона

კლიმატური რესურსი

climate resource

климатический ресурс

კლიმატური ფაქტორი

climatic factor

климатический фактор

კლიმატური ცვლილება

climatic change

изменение климата

კლიმაქსი

climax

кульминация

კლინიკური სიმპტომი

clinical symptom

клинический симптом

კლონირება

cloning

клонирование

კმაწვა

afterburning

дожигание

კოაგულაცია

coagulation

коагуляция

კობალტი

cobalt

кобальт

კოდექსი

code

кодекс

კოდიფიკაცია

codification

кодификация

კოლოიდი

colloid

коллоид

კოლოიდური მდგომარეობა

colloidal state

коллоидное состояние

კოლონიზაცია

colonisation

колонизация

კოლორიმეტრია

colourimetry

колориметрия

კომერციალიზაცია

commercialisation

коммерциализация

კომერციის კანონმდებლობა

commercial law

коммерческое право

კომერციული გადაზიდვები

commercial traffic

движение грузового транспорта

კომერციული გარიგება

commercial transaction

коммерческая сделка

კომერციული საქმიანობის ხმაური (საწარმოო ხმაური)

commercial noise

шум от производственной деятельности

კომერციული ტრანსპორტი

commercial vehicle

грузовое транспортное средство

კომპანიის პოლიტიკა

company policy

политика компании

კომპანიის სტრუქტურა

company structure

структура компании

კომპენსაცია (ანაზღაურება)

compensation

компенсация

კომპენსირების უფლება

right to compensation

право на компенсацию

კომპლექსური ბუნებრივი ნაკრძალი

integral natural reserve

комплексный природный заповедник

კომპოსტი

compost

компост

კომპოსტირება

composting

компостирование

კომპოსტური ნარჩენები

compostable waste

компостные отходы

კომპრესორი

compressor

компрессор

კომუნალური მეურნეობის საწარმო

public utility

предприятие коммунального хозяйства

კომუნალური მომსახურება

public service

коммунальные услуги

კომუნალური ობიექტი

urban facility

объект коммунального хозяйства

კონგრესი

congress

конгресс

კონდენსაცია (პროცესი)

condensation (process)

конденсация (процесс)

კონვენცია

convention

конвенция

კონკრეტული წყარო(დაბინძურების გამოვლენილი წყარო)

point source

конкретный источник загрязнения

კონკურენტუნარიანობა

competitiveness

конкурентоспособность

კონკურენცია (ბიოლოგიური)

competition (biological)

биологическая конкуренция

კონკურენციის შეზღუდვა

restriction on competition

ограничение конкуренции

კონკურენციის წესების დარღვევა

distortion of competition

нарушение условий конкуренции

კონსერვანტი

preservative

консервант

კონსერვაცია

conservation

сохранение

კონსერვაციის პოლიტიკა

conservation policy

политика сохранения природных ресурсов

კონსტიტუციური სამართალი

constitutional law

конституционное право

კონსულტაცია

consultation

консультация

კონსულტირება

consultancy

консультативная практика

კონტეინერი

container

контейнер

კონტინენტი

continent

континент

კონტინენტური კლიმატი

continental climate

континентальный климат

კონტინენტური შელფი

continental shelf

континентальный шельф

კონტრაქტი

contract

контракт

კონტროლირებადი სანადირო ზონა{ნებადართული სანადირო ზონა}

controlled hunting zone

регионы разрешенной охоты

კონტროლირებადი წვა

controlled burning

огневая культивация

კონტროლის უფლებამოსილება

controlling authority

контролирующие полномочия

კონტურული სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოები

contour farming

сельскохозяйственные работы, осуществляемые по контуру

კონფლიქტი

conflict

конфликт

კონფლიქტური მოხმარება( კონფლიქტი მოხმარების უფლებაზე)

conflicting use

конфликт по вопросу права на использование

კონცენტრაცია (პროცესი)(მოლური კონცენტრაცია)

concentration (process)

концентрация (процесс)

კონცენტრაცია (ტერმინი)

concentration (value)

концентрация (значение)

კონცხი

headland (geography)

мыс

კოორდინატთა სისტემა

co-ordinate system

система координат

კოორდინაცია

co-ordination

координация

კოროზია

corrosion

коррозия

კოროზიის ინჰიბიტორი

corrosion inhibitor

ингибитор коррозии

კოსმეტიკური მრეწველობა

cosmetic industry

производство косметики

კოსმიური კვლევა

space research

космические исследования

კოსმიური მოგზაურობა

space travel

космический полет

კოსმოსი

space (interplanetary)

космос (астрон.)

კოსმოსური გამოსხივება

cosmic radiation

космическое излучение

კოსმოსური ნარჩენები

space waste

отходы в космосе

კოსმოსური პოლიტიკა

space policy

политика в области космоса

კოსმოსური ტრანსპორტაცია

space transportation

космический транспорт

კოქსი

coke

кокс

კრედიტი (სესხი)

credit

кредит

კრიზისის მართვა

crisis management

кризисное управление

კრისტალიზაცია

crystallisation

кристаллизация

კრისტალოგრაფია

crystallography

кристаллография

კრიტიკული დატვირთვა( კრიზისული დატვირთვა)

critical load

критическая нагрузка

კრიტიკული დონე( კრიზისული დონე)

critical level

критический уровень

კრუიზი

cruising

круизы и морские путешествия

კრუიზული დასვენება

pleasure cruising

речные и морские круизы

კრუხობა(გამოჩეკა)

brooding

высиживание яиц

კულტივაციური სისტემა

cultivation system

система культивации

კულტივირება

cultivation

культивация

კულტივირების მეთოდი

cultivation method

метод культивации

კულტურა (საზოგადოება)

culture (society)

культура (общество)

კულტურათა ცვლა

crop rotation

ротация сельскохозяйственных культур

კულტურების დამუშავება

crop treatment

обработка сельскохозяйственных культур химикатами

კულტურების მავნებლებით დაზიანება (ინფესტაცია)

infestation of crops

инвазия посевов сельскохозяйственных культур

კულტურის დაწესებულება

cultural facility

учреждение культуры

კულტურული განვითარება

cultural development

культурное развитие

კულტურული მაჩვენებელი (კულტურის მაჩვენებელი)

cultural indicator

"культурный" показатель

კულტურული მემკვიდრეობა

cultural heritage

культурное наследие

კულტურული პოლიტიკა (კულტურის სფეროს პოლიტიკა)

cultural policy

политика в области культуры

კულტურული საქონელი

cultural goods

товары культурного назначения

კულტურული ფასეულობების ხელმისაწვდომობა

access to culture

доступ к культурным ценностям

კუნთების სისტემა(კუნთოვანი სისტემა)

muscular system

мышечная система

კუნძული

island

остров

კუნძულის ეკოსისტემა

island ecosystem

островная экосистема

კუპრი

tar

деготь

კუპრის გამოყენება

tar use

использование дегтя

კუპრის წარმოება

tar production

производство дегтя

კუპროვანი ქვიშა

tar sand

битуминозный песок

