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cable

სადენი (კაბელი)

кабель

cadmium

კადმიუმი

кадмий

cadmium contamination

კადმიუმით დაბინძურება

загрязнение кадмием

caesium

ცეზიუმი

цезий

calcium

კალციუმი

кальций

calcium content

კალციუმის შემცველობა

содержание кальция

calculation

გათვლა

калькуляция

calculation method

გამოთვლის მეთოდი

метод калькуляции

calibration

კალიბრაცია

калибровка

calibration of measuring equipment

საზომი ხელსაწყოების კალიბრაცია

калибровка измерительного инструмента

camp

ბანაკი

лагерь

camping

კემპინგი

кемпинг

camping site

კემპინგის ფართი

canal

არხი

канал

canal lock

კაშხალი

шлюз

cancer

კიბო

рак

cancer risk

კიბოს საფრთხე

риск онкологического заболевания

canid

ძაღლისებრი

псовый

canyon

კანიონი

каньон

car

ავტომანქანა

автомобиль

car park

მანქანების გასაჩერებელი ადგილი(ავტოსადგომი)

автомобильная стоянка

car tyre

ავტომანქანის საბურავი

автомобильная шина

carbohydrate

ნახშირწყალი

углевод

carbon

ნახშირბადი

углерод

carbon cycle

ნახშირბადის ციკლი

круговорот углерода

carbon dioxide

ნახშირორჟანგი

диоксид углерода

carbon dioxide tax

ნახშირორჟანგის გადასახადი ( დიოქსიდის გადაყრაზე გადასახადი)

налог на выброс диоксид углерода

carbon monoxide

ნახშირბადის მონოქსიდი

моноксид углерода

carbonate

კარბონატი

карбонат

carcass disposal

მკვდარი ცხოველების განადგურება (მკვდარი ცხოველების უტილიზაცია)

утилизация трупов животных

carcinogen

კანცეროგენი

канцероген

carcinogenicity

კანცეროგენურობა

канцерогенность

carcinogenicity test

კანცეროგენურობის ტესტი

тест на канцерогенность

cardiology

კარდიოლოგია

кардиология

cardiovascular disease

გულ-სისხლძარღვთა დაავადება

сердечно-сосудистое заболевание

cardiovascular system

გულ-სისხლძარღვთა სისტემა

сердечно-сосудистая система

Caribbean Area

კარიბის ზღვის აუზი

Карибский регион

carnivore

ხორცის მჭამელი

плотоядный

carry-over effect

გატარების ეფექტი (დამაბინძურებლების ზემოქმედების შედეგი)

эффект переноса

cartography

კარტოგრაფია

картография

cash crop

სასაქონლე სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

товарная сельскохозяйственная культура

Caspian Sea

კასპიის ზღვა

Каспийское море

catalysis

კატალიზი

катализ

catalyst

კატალიზატორი

катализатор

catalytic converter

კატალიზური კონვერტერი

каталитический конвертер

catastrophe

კატასტროფა

катастрофа

catch yield

დაჭერილი თევზი(ნათევზავები)

улов

catchment

წყალსაჭერი

дренаж

catchment area

წყალშემკრები

водосбор

category of endangered species

საფრთხეში მყოფი ჯიშების კატეგორია (გადაშენების პირას მყოფი ჯიშები)

исчезающий вид

cation

კათიონი

катион

cattle

საქონელი (მეცხოველეობაში)

скот

cause for concern principle

შეშფოთების მიზეზი

причина озабоченности

cause-effect relation

მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი

причинно-следственная взаимосвязь

cave

მღვიმე

пещера

CD-ROM

CD-დისკი

лазерный диск

CD-ROM search service

CD-დისკების შესწავლის მომსახურება

поисковый сервис на лазерных дисках CD-ROM

cell (biology)

უჯრედი (ბიოლოგიური)

клетка (биолог.)

cell (energy)

კვების ელემენტი (ელექტრობაში)

элемент питания (техн.)

cellulose

ცელულოზა

целлюлоза

cellulose industry

ცელულოზის მრეწველობა

целлюлозная промышленность

cement

ცემენტი

цемент

cement industry

ცემენტის მრეწველობა

цементная промышленность

cement manufacture

ცემენტის წარმოება

производство цемента

census survey

მოსახლეობის აღწერა

перепись населения

Central Africa

ცენტრალური აფრიკა

Центральная Африка

Central America

ცენტრალური ამერიკა

Центральная Америка

Central Asia

ცენტალური აზია

Центральная Азия

central government

ცენტრალური მთავრობა

правительство федерального уровня

central park area

ცენტრალური პარკის არე

центральная часть природного парка

centralisation

ცენტრალიზაცია

централизация

centrifugation

ცენტრიფუგირება

центрифугирование

cephalopod

ცეფალოპოდები

цефалоподы

ceramics

კერამიკა

керамика

ceramics industry

კერამიკული მრეწველობა

производство керамических изделий

certification

სერტიფიცირება

сертификация

cetacean

ვეშაპისებრნი

китовые

CFC and halons prohibition

ქლორფტორნახშირბადების (ქფნ) და ჰალონების აკრძალვა)
ქლორფთორნახშირბადების (ქფნ) და ჰალონების აკრძალვა)

запрет на хлорфторуглероды и галон

Chagas' disease

შაგასის დაავადება

болезнь Шагаса

chain management

საწარმოო ჯაჭვის მართვა

управление производственной цепочкой

chalk

ცარცი

мел

change in value

ფასის ცვლილება

изменение стоимости

channelling

არხების სისტემა

системы распределения

charcoal

ხის ნახშირი

древесный уголь

chart (act)

საკანონმდებლო დოკუმენტი

официальный документ

chart (nautical)

საზღვაო რუკა

морская карта

chelicerate

ტკიპისებრები (ტკიპისებრნი)

клешневидный

chemical

ქიმიკატი

химикат

chemical addition

ქიმიური შეერთება(მიერთების რეაქცია(ქიმ.))

реакция присоединения (хим.)

chemical analysis

ქიმიური ანალიზი

химический анализ

chemical composition

ქიმიური შემადგენლობა(ქიმიური შედგენილობა)

химический состав

chemical contamination

ქიმიური დაბინძურება

химическое заражение

chemical corrosivity

ქიმიური კოროზიულობა

подверженность химической коррозии

chemical decontamination

ქიმიური დეზინფექცია

химическая дезактивация

chemical degradation

ქიმიური დაშლა

химическое разложение

chemical element

ქიმიური ელემენტი

химический элемент

chemical engineering

ქიმიური მეცნიერება (ქიმიური წარმოება)

химическое производство

chemical fallout

ქიმიური ნალექები

химические осадки

chemical fertiliser

ქიმიური სასუქი

химическое удобрение

chemical in the environment

ქიმიკატები გარემოში

химические вещества в окружающей среде

chemical industry

ქიმიური მრეწველობა

химическая промышленность

chemical installation

ქიმიური საწარმო

здание для химического производства

chemical measurement of pollution

დაბინძურების ქიმიური გაზომვა

химическое измерение уровня загрязнения

chemical oceanography

ქიმიური ოკეანოგრაფია

химическая океанография

chemical oxygen demand

ჟანგბადის ქიმიური მოხმარება

химическое потребление кислорода

chemical pest control

მავნებლების ქიმიური კონტროლი (მავნებლებთან ბრძოლის ქიმიური
საშუალებები)

борьба с вредителями химическими методами

chemical plant

ქიმიური ქარხანა

химический завод

chemical policy

ქიმიური პოლიტიკა

политика в области химии

chemical pollutant

ქიმიური დამბინძურებელი (ქიმიური დამაბინძურებელი)

химическое загрязняющее вещество

chemical pollution

ქიმიური დაბინძურება

химическое загрязнение

chemical process

ქიმიური პროცესი

химический процесс

chemical product

ქიმიური ნაწარმი

химический продукт

chemical property

ქიმიური თვისებები

химические свойства

chemical reaction

ქიმიური რეაქცია

химическая реакция

chemical reduction

ქიმიური დაკლება (ქიმიური აღდგენის რეაქცია)

химическое восстановление

chemical risk

ქიმიური რისკი (ქიმიური ზემოქმედების რისკი)

риск от химического воздействия

chemical structure

ქიმიური აგებულება

химическая структура

chemical treatment

ქიმიური დამუშავება

химическая обработка

chemical treatment of waste

ნარჩენების ქიმიური დამუშავება

химическая обработка отходов

chemical waste

ქიმიური ნარჩენები

химические отходы

chemical weapon

ქიმიური იარაღი

химическое оружие

chemicals act

ქიმიკატების კანონი

закон в области использования химикатов

chemisorption

ქიმიური ადსორბცია (შთანთქმა)

хемосорбция

chemistry

ქიმია

химия

chestnut

წაბლი

каштан

child

ბავშვი

ребенок

chimney

საკვამლე მილი

труба

chimney height

საკვამლე მილის სიმაღლე

высота трубы

chiropteran

ხელფრთიანები

рукокрылые

chloride

ქლორიდი

хлорид

chlorinated hydrocarbon

დაქლორილი ნახშირწყალბადი

хлорированный углеводород

chlorination

დაქლორვა

хлорирование

chlorine

ქლორი

хлор

chloroethylene

ქლოროეთილენი (ქლორეთილენი)

хлороэтилен

chlorofluorocarbon

ქლორფტორნახშირბადი (ქლორფთორნახშირბადი)

хлорфторуглероды

chlorophenol

ქლოროფენოლი (ქლორფენოლი)

хлорофенол

chlorophyll

ქლოროფილი

хлорофилл

chlorosis

ქლოროზი

хлороз

chordate

ქორდიანები

хордовые

chorology

ქოროლოგია

хорология

chromatographic analysis

ქრომატოგრაფული ანალიზი (ქრომატოგრაფიული ანალიზი)

хроматографический анализ

chromatography

ქრომატოგრაფია

хроматография

chromium

ქრომი

хром

chrysophyta

ქრიზოფიტა (ქრიზოფიტი)

хризофита

church

ეკლესია

церковь

cinematographic film

კინოფილმი

кинофильм

circular mail

ცირკულარული წერილი

циркулярное письмо

citizen

მოქალაქე

гражданин

citizen awareness

მოქალაქეთა ინფორმირებულობა

осведомленность граждан

citizen initiative

მოქალაქეთა ინიციატივა

гражданская инициатива

citizen rights

მოქალაქის უფლებები

гражданские права

city

ქალაქი

город

city centre

ქალაქის ცენტრი

городской центр

civil air traffic

სამოქალქო ავიამიმოსვლა

движение гражданского воздушного транспорта

civil engineering

სამოქალაქო მეცნიერება (სამოქალაქო მშენებლობა)

гражданское строительство

civil law

სამოქალქო სამართალი

гражданское право

civil safety

სამოქალაქო უსაფრთხოება

гражданская оборона

civilian protection

სამოქალაქო თავდაცვა

гражданская оборона

claim for restitution

აღდგენის უფლება

право подать иск на реституцию

class action suits law

ჯგუფური სარჩელის კანონი

судопроизводство по групповым искам

classification

კლასიფიკაცია

классификация

classified facility

გასაიდუმლოებული საწარმო

режимный объект

classified site

კლასიფიცირებული ობიექტი

классифицированный объект охраны окружающей среды

clay

თიხა

глина

clean air area

სუფთა ჰაერის არე

район чистого воздуха

clean air car

სუფთა ჰაერის ავტომანქანა

"чистый" автомобиль

clean technology

სუფთა ტექნოლოგია (ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგია)

чистая технология

cleaning up

დასუფთავება

расчистка

cleanliness (hygiene)

სისუფთავე (ჰიგიენა)

чистота (гигиена)

cleansing

გასუფთავება

очистка

cleansing department

დასუფთავების განყოფილება (დეპარტამენტი)

отдел очистки

cleansing product

გამწმენდი ნაწარმი (საწმენდი საშუალებები)

чистящий продукт

clearing sludge

ნალექი შლამი

осадочный ил

cliff

ფრიალო კლდე

скала

climate

კლიმატი

климат

climate change adaptation

სამოქალაქო უსაფრთხოება

climate change mitigation

კლიმატის ცვლილების შენელება

climate protection

კლიმატის დაცვა

защита климата

climate resource

კლიმატური რესურსი

климатический ресурс

climate type

კლიმატის სახეობა

тип климата

climatic alteration

მოკლე კლიმატური ცვლილება (ლოკალური კლიმატური ცვლილება)

локальное климатическое изменение

climatic change

კლიმატური ცვლილება

изменение климата

climatic effect

კლიმატური ზემოქმედება

влияние климата

climatic experiment

კლიმატური ექსპერიმენტი

климатический эксперимент

climatic factor

კლიმატური ფაქტორი

климатический фактор

climatic zone

კლიმატური ზონა

климатическая зона

climatology

კლიმატოლოგია

климатология

climax

კლიმაქსი

кульминация

climbing plant (wall)

ხვიარა მცენარე

вьющееся растение

clinical symptom

კლინიკური სიმპტომი

клинический симптом

cloning

კლონირება

клонирование

closing down

დახურვა (საქმიანობის შეწყვეტა)

закрытие

closing down of firm

ფირმის დახურვა

закрытие фирмы

clothing

ტანსაცმელი

одежда

clothing industry

ტანსაცმლის მრეწველობა

производство одежды

cloud

ღრუბელი

облако

coagulation

კოაგულაცია

коагуляция

coal

ნახშირი

уголь

coal gasification

ნახშირის ააირება (ნახშირის გაზიფიკაცია)

газификация угля

coal industry

ნახშირის მრეწველობა

угольная промышленность

coal liquefaction

ნახშირის გათხევადება

ожижение угля

coal mining

ნახშირის მოპოვება

добыча угля

coal refining

ნახშირის გამდიდრება

обогащение угля

coal technology

ნახშირის გადამუშავება

гидрогенизация угля

coal-based energy

ნახშირით გამომუშავებული ელექტროენერგია

производство энергии на основе угля

coal-fired power plant

ნახშირის თბოელექტროსადგური

теплоэлектростанция, работающая на угле

coast

სანაპირო

берег

coast protection

სანაპიროს დაცვა

охрана прибрежных районов

coastal area

სანაპირო ზონა

береговая зона

coastal development

სანაპიროს ათვისება

освоение морских прибрежных районов

coastal ecosystem

სანაპიროს ეკოსისტემა

прибрежная экосистема

coastal environment

სანაპიროს გარემო

прибрежная среда

coastal erosion

ნაპირის ეროზია

береговая эрозия

coastal fishing

სანაპირო თევზჭერა

прибрежное рыболовство

coastal management

სანაპიროს მართვა

управление прибрежными районами

coastal pollution

სანაპიროს დაბინძურება

загрязнение побережий

coastal water

სანაპირო წყლები

прибрежные воды

coastal zone planning

სანაპირო ზონის დაგეგმარება

планирование прибрежных зон

coastguard

სანაპირო დაცვა

спасательная служба на воде

coating

გარსი

покрытие

cobalt

კობალტი

кобальт

cockroach

ტარაკანი

таракан

code

კოდექსი

кодекс

code of practice

გამოყენების ჩვეულება (გამოყენების პროცედურების სისტემატიზაცია}

обычаи и практика

codification

კოდიფიკაცია

кодификация

coelenterate

ნაწლავღრუიანები

кишечнополостные

cogeneration

თანაგამომუშავება

одновременная генерация тепла и электричества

co-incineration

ერთიანი დაწვა {ნარჩენი პროდუქტების ერთდროული წვა}

одновременное сжигание отходов

coke

კოქსი

кокс

cold

სიცივე

холод

cold zone ecosystem

ცივი ზონის ეკოსისტემა

экосистема холодной зоны

coliform bacterium

ნაწლავური ბაქტერია

колибактерии

collective wastewater treatment

ნარჩენი წყლის კოლექტორში დამუშავება

очистка объединенных стоков

colloid

კოლოიდი

коллоид

colloidal state

კოლოიდური მდგომარეობა

коллоидное состояние

colonisation

კოლონიზაცია

колонизация

colour

ფერი

цвет

colour composition

ფერის შედგენა

комбинированное цветное изображение

colourimetry

კოლორიმეტრია

колориметрия

colubrid

ანკარასებრნი

змеи

combination effect

შერეული ზემოქმედება

комбинированный эффект (биол.)

combined cycle-power station

შერეული ციკლის ელექტროსადგური (შერეული ტიპის ელექტროსადგური)

тепловая электростанция на различных видах топлива

combined sewer system

გაერთიანებული საკანალიზაციო სისტემა

комбинированная сточная система

combined transport

შერეული გადაზიდვა

комбинированные перевозки

combined waste water

შერეული ნარჩენი წყლები (შერეული ჩამდინარე წყლები)

смешанные сточные воды

combustibility

აალებადობა

способность к горению

combustion engine

შიგაწვის ძრავა

двигатель внутреннего сгорания

combustion gas

გამონაბოლქვი აირი

выхлопной газ

combustion residue

წვის ნარჩენები

продукты нагара

commercial fishery

სამრეწველო თევზჭერა

промышленная рыбная ловля

commercial law

კომერციის კანონმდებლობა

коммерческое право

commercial noise

კომერციული საქმიანობის ხმაური (საწარმოო ხმაური)

шум от производственной деятельности

commercial traffic

კომერციული გადაზიდვები

движение грузового транспорта

commercial transaction

კომერციული გარიგება

коммерческая сделка

commercial vehicle

კომერციული ტრანსპორტი

грузовое транспортное средство

commercialisation

კომერციალიზაცია

коммерциализация

common agreement

საერთო შეთანხმება

общее соглашение

common agricultural policy

ერთიანი სასოფლო-სამეურნეო პოლიტიკა

"Единая сельскохозяйственная политика"

common commercial policy

ერთიანი კომერციული პოლიტიკა

единая политика в области коммерческой деятельности

common tariff policy

ერთიანი სატარიფო პოლიტიკა

единая тарифная политика

communications

კავშირგაბმულობა

связь

communications industry

კავშირგაბმულობის მრეწველობა

индустрия связи

communications policy

კავშირგაბმულობითი პოლიტიკა

политика в области средств связи

communications system

კავშირგაბმულობის სისტემა

система связи

Community act

ევროკავშირის კანონი

закон ЕС

Community budget

ევროკავშირის ბიუჯეტი

бюджет Сообщества

community facility

საზოგადოებრივი ნაგებობა

общественное сооружение

Community finance

ევროკავშირის ფინანსები

финансы ЕС

Community law

ევროგაერთიანების კანონმდებლობა

законы Сообщества

Community legal system

ევროკაშირის საკანონმდებლო სისტემა

правовая система ЕС

community participation

საზოგადოებრივი ჩართულობა

участие общественности

Community ruling

თემის გადაწყვეტილება

решение Сообщества

community-pays principle

საზოგადოებრივი გადახდების პრინციპი (გახდის საზოგადოებრივი პრინპციპი)

принцип "сообщество платит"

commuter traffic

საგარეუბნო ტრანსპორტი

пригородный транспорт

commuting

საგარეუბნო მიმოსვლა

поездки из пригорода в город и обратно

compaction

შემჭიდროვება (შემჭიდროება)

прессовка

company policy

კომპანიის პოლიტიკა

политика компании

company structure

კომპანიის სტრუქტურა

структура компании

comparative law

შედარებითი კანონმდებლობა

сравнительное право

comparative test

შედარებითი ტესტი

сравнительный тест

comparison

შედარება

сравнение

compensation

კომპენსაცია (ანაზღაურება)

компенсация

compensation for damage

ზიანის კომპენსაცია

компенсация ущерба

compensatory measure

საკომპენსაციო ზომა

компенсационная мера

compensatory tax

საკომპენსაციო გადასახადი

компенсационный налог

competition (biological)

კონკურენცია (ბიოლოგიური)

биологическая конкуренция

competition law

კანონი კონკურენციის შესახებ

закон о конкуренции

competitive examination

საკონკურსე გამოცდა

конкурсный отбор

competitiveness

კონკურენტუნარიანობა

конкурентоспособность

complex formation

რთული ნივთიერების შექმნა (ქიმიაში)

формирование сложного соединения (хим.)

complexing agent

შემაერთებელი აგენტი (მაერთებელი აგენტი

соединяющий реагент

composite pollution

შერეული დაბინძურება (შერეული ტიპის დაბინძურება)

смешанное загрязнение

composition of population

მოსახლეობის შემადგენლობა

состав населения

compost

კომპოსტი

компост

compostable waste

კომპოსტური ნარჩენები

компостные отходы

composting

კომპოსტირება

компостирование

composting by producer

მწარმოებლის მიერ კომპოსტირება

компостирование производителем

compression

დაწნეხვა (დაწნეხა)

компрессия

compressor

კომპრესორი

компрессор

compulsory use

სავალდებულო მოხმარება

обязательное использование

concentration (process)

კონცენტრაცია (პროცესი) (მოლური კონცენტრაცია)

концентрация (процесс)

concentration (value)

კონცენტრაცია (ტერმინი)

концентрация (значение)

concept of environment

გარემოსდაცვითი კონცეპცია

экологическая концепция

concession

შეღავათი

концессия

concrete

ბეტონი

бетон

concrete products industry

ბეტონის ნაკეთობათა მრეწველობა

производство изделий из бетона

condensation (process)

კონდენსაცია (პროცესი)

конденсация (процесс)

conductivity

გამტარობა

проводимость

conflict

კონფლიქტი

конфликт

conflict of aims

მიზანთა კონფლიქტი

конфликт целей

conflict of interests

ინტერესთა კონფლიქტი

конфликт интересов

conflicting use

კონფლიქტური მოხმარება (კონფლიქტი მოხმარების უფლებაზე)

конфликт по вопросу права на использование

congress

კონგრესი

конгресс

conifer

წიწვოვნები

хвойные

coniferous forest

წიწვოვანი ტყე

хвойный лес

coniferous tree

წიწვოვანი ხე

хвойное дерево

coniferous wood

წიწვოვანი ხე-ტყე

древесина хвойных пород

conservation

კონსერვაცია

сохранение

conservation of genetic resources

გენეტიკური რესურსების კონსერვაცია

сохранение генетических ресурсов

conservation of monuments

ძეგლების კონსერვაცია

сохранение памятников

conservation of petroleum resources

ნავთობის მარაგების შენახვა

сохранение ресурсов нефти

conservation of species

ჯიშების კონსერვაცია

сохранение видов

conservation policy

კონსერვაციის პოლიტიკა

политика сохранения природных ресурсов

constitutional law

კონსტიტუციური სამართალი

конституционное право

construction equipment

სამშენებლო მანქანები

строительное оборудование

construction noise

სამშენებლო ხმაური

строительный шум

construction of installations

ნაგებობათა მშენებლობა

строительство зданий и сооружений

construction policy

სამშენებლო პოლიტიკა

политика в области строительства

construction technology

სამშენებლო ტექნოლოგია

строительная технология

construction with recycled material

მეორადი მასალებით მშენებლობა (მეორეული მასალებით მშენებლობა)

строительство из вторичных материалов

construction work

სამშენებლო სამუშაო

строительная работа

consultancy

კონსულტირება

консультативная практика

consultation

კონსულტაცია

консультация

consumer behaviour

მომხმარებელთა ქცევა

поведение потребителя

consumer goods

სამომხმარებლო საქონელი

потребительские товары

consumer group

მომხმარებელთა ჯგუფი

группа потребителей

consumer information

მომხმარებლის ინფორმირება (მომხმარებელთა ინფორმირება)

информация для потребителя

consumer product

მოხმარების ნაწარმი

потребительский продукт

consumer protection

მომხმარებლის დაცვა (მომხმარებელთა დაცვა)

защита потребителя

consumer waste

საყოფაცხოვრებო ნარჩენები

бытовые отходы

consumption

მოხმარება

потребление

consumption pattern

მოხმარების წესი

структура потребления

container

კონტეინერი

контейнер

containment (nuclear industry)

საცავი (ბირთვულ საწარმოში)

сдерживание (ядерная энергетика)

contaminated area

დაბინძურებული ზონა

зараженная зона

contaminated soil

დაბინძურებული ნიადაგი

загрязненная почва

contamination

დაბინძურება

загрязнение

continent

კონტინენტი

континент

continental climate

კონტინენტური კლიმატი

континентальный климат

continental shelf

კონტინენტური შელფი

континентальный шельф

continuing education

უწყვეტი განათლება

непрерывное образование

continuous load

უწყვეტი დაბინძურება

постоянное загрязнение

contour farming

კონტურული სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოები

сельскохозяйственные работы, осуществляемые по контуру

contract

კონტრაქტი

контракт

contract cleaner

საკონტრაქტო დასუფთავება

профессиональные услуги по уборке

control measure

საკონტროლო ზომა (საკონტროლო ზომების მიღება)

меры контроля

controlled burning

კონტროლირებადი წვა

огневая культивация

controlled hunting zone

კონტროლირებადი სანადირო ზონა {ნებადართული სანადირო ზონა}

регионы разрешенной охоты

controlling authority

კონტროლის უფლებამოსილება

контролирующие полномочия

conurbation

ქალაქი გარეუბნებით

большой город с пригородами

convenience food

სწრაფად მოსამზადებელი საკვები

продукт питания быстрого приготовления

convention

კონვენცია

конвенция

conventional energy

ტრადიციული ელექტროენერგია (ტრადიციული ენერგიის წყაროები)

традиционный источник энергии

cooling

გაგრილება

охлаждение

cooling oil

გამაგრილებელი ზეთი (მაგრილებელი ზეთი)

охлаждающее масло

cooling tower

გამაგრილებელი კოშკი (მაგრილებელი კოშკი)

охлаждающая башня

cooling water

გამაგრილებელი წყალი (მაგრილებელი წყალი)

охлаждающая вода

co-operation

თანამშრომლობა

сотрудничество

co-operation policy

თანამშრომლობის პოლიტიკა

политика сотрудничества

co-operation principle

თანამშრომლობის პრინციპი

принцип сотрудничества

co-ordinate system

კოორდინატთა სისტემა

система координат

co-ordination

კოორდინაცია

координация

copper

სპილენძი

медь

coppice

ქვეტყე(ბუჩქნარი)

подлесок

coppice with standards

სტანდარტული ქვეტყე

выращивание подлеска

coral

მარჯანი

коралл

coral reef

მარჯნის რიფი

коралловый риф

coral reef lagoon

მარჯნის რიფის ლაგუნა

лагуна кораллового рифа

core meltdown

შიგთავსის დნობა (ღეროს დნობა)

плавление стержня (атомн. энерг.)

cork

საცობი

пробка

corridor

დერეფანი

коридор

corrosion

კოროზია

коррозия

corrosion inhibitor

კოროზიის ინჰიბიტორი

ингибитор коррозии

cosmetic industry

კოსმეტიკური მრეწველობა

производство косметики

cosmic radiation

კოსმოსური გამოსხივება

космическое излучение

cost

ხარჯი (ღირებულება)

стоимость

cost increase

ხარჯების ზრდა

увеличение расходов

cost recovery basis

ხარჯების დაფარვის საფუძველი

условие покрытия расходов

cost reduction

ხარჯების შემცირება

снижение расходов

cost-benefit

ხარჯი-მოგება(ხარჯები-მოგებები)

"затраты-выгоды"

cost-benefit analysis

ხარჯის და მოგების ანალიზი (ეფექტურობის ანალიზი)

анализ эффективности

cotton

ბამბა

хлопок

country lodge

სოფლური სახლი

дом в сельской местности, хутор

county

საგრაფო

графство

court

სასამართლო

суд

court of justice

სასამართლო

суд

Court of Justice of the European Communities

ევროკავშირის სასამართლო

Суд Европейского Союза

cove

მღვიმე

пещера

covering

საფარი

покрытие

craft

ხელობა

ремесло

craft industry

ხელოსნობა

ремесла

credit

კრედიტი (სესხი)

кредит

credit assistance

საკრედიტო დახმარება

кредитная помощь

credit policy

საკრედიტო პოლიტიკა

кредитная политика

creek

ვიწრო უბე

небольшой залив

crime

დანაშაული

преступление

criminal law

სისხლის სამართალი

уголовное право

criminal law procedure

სისხლის სამართლის პროცედურა

процедура уголовного права

criminal liability

სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა

уголовная ответственность

criminality

დანაშაული

преступление

crisis management

კრიზისის მართვა

кризисное управление

critical level

კრიტიკული დონე (კრიზისული დონე)

критический уровень

critical load

კრიტიკული დატვირთვა (კრიზისული დატვირთვა)

критическая нагрузка

crocodile

ნიანგი

крокодил

crop production

მოსავლის მოწევა

производство зерновых культур

crop protection

მოსავლის დაცვა

защита посевов

crop rotation

კულტურათა ცვლა

ротация сельскохозяйственных культур

crop treatment

კულტურების დამუშავება

обработка сельскохозяйственных культур химикатами

crop waste

მოსავლის ნარჩენები

отходы сбора сельскохозяйственных культур

crossing place

საგზაო გადასასვლელი

дорожный переход

crossing place for animals

საგზაო გადასასვლელი ცხოველებისთვის

места для перехода животных

crude oil

ნედლი ნავთობი

сырая нефть

cruising

კრუიზი

круизы и морские путешествия

crustacean

კიბოსებრნი

ракообразные

cryptogam

სპორები (სპოროვანები)

споровые

crystallisation

კრისტალიზაცია

кристаллизация

crystallography

კრისტალოგრაფია

кристаллография

cultivated plant

საკულტივაციო მცენარე

культивируемое растение

cultivation

კულტივირება

культивация

cultivation method

კულტივირების მეთოდი

метод культивации

cultivation of agricultural land

სასოფლო-სამეურნეო მიწების დამუშავება

возделывание сельскохозяйственных земель

cultivation system

კულტივაციური სისტემა

система культивации

cultural development

კულტურული განვითარება

культурное развитие

cultural facility

კულტურის დაწესებულება

учреждение культуры

cultural goods

კულტურული საქონელი

товары культурного назначения

cultural heritage

კულტურული მემკვიდრეობა

культурное наследие

cultural indicator

კულტურული მაჩვენებელი (კულტურის მაჩვენებელი)

"культурный" показатель

cultural policy

კულტურული პოლიტიკა (კულტურის სფეროს პოლიტიკა)

политика в области культуры

culture (society)

კულტურა (საზოგადოება)

культура (общество)

curriculum

ანკეტა

кадровая анкета

custom and usage

ჩვეულება და პრაქტიკა

обычай и практика

customs

საბაჟო მოსაკრებელი

таможенные сборы

customs regulation

საბაჟო კანონმდებლობა

таможенный нормативный документ

customs tariff

საბაჟო ტარიფი

таможенный тариф

cutting (forestry)

ჭრა (ტყის)

рубка (лесное хозяйство)

cutting (vegetative propagation)

წალამი

черенок

cyanate

ციანატი

цианат

cyanide

ციანიდი

цианид

cycle path

ველოსიპედების ბილიკი

велосипедная дорожка

cyclone

ციკლონი

циклон

cytology

ციტოლოგია

цитология

cytotoxicity

ციტოტოქსიკურობა

цитотоксичность

