К

RUS
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ENG

кабель

სადენი (კაბელი)

cable

кабинетное исследование

კაბინეტური კვლევა

desk study

кадмий

კადმიუმი

cadmium

кадровая анкета

ანკეტა

curriculum

калибровка

კალიბრაცია

calibration

калибровка измерительного инструмента

საზომი ხელსაწყოების კალიბრაცია

calibration of measuring equipment

калийное удобрение

კალიუმის სასუქი

potassium fertiliser

калькуляция

გათვლა

calculation

кальций

კალციუმი

calcium

каменная кладка

ქვის წყობა

masonry

камень

ქვა

stone

канава

არხი

ditch

канал

არხი

canal

канализационная система

საკანალიზაციო სისტემა

sewerage system

канцероген

კანცეროგენი

carcinogen

канцерогенность

კანცეროგენურობა

carcinogenicity

каньон

კანიონი

canyon

капельное и струйное орошение

წვეთოვანი რწყვა

trickle irrigation

карательная санкция

სასჯელის ზომა

penal sanction

карбонат

კარბონატი

carbonate

кардиология

კარდიოლოგია

cardiology

Карибский регион

კარიბის ზღვის აუზი

Caribbean Area

карст

კარსტი

karst

карта

რუკა

map

карта почв

ნიადაგის რუკა

soil map

карта-график

დიაგრამიანი რუკა

map chart

картография

კარტოგრაფია

cartography

картография

კარტოგრაფია

mapping

карьер

კარიერი

quarry

Каспийское море

კასპიის ზღვა

Caspian Sea

катализ

კატალიზი

catalysis

катализатор

კატალიზატორი

catalyst

каталитический конвертер

კატალიზური კონვერტერი

catalytic converter

катастрофа

კატასტროფა

catastrophe

катион

კათიონი

cation

качественный и количественный анализ

შეფასება

assay

качественный показатель состояния окружающей среды

გარემოს ხარისხის მაჩენებელი

environmental quality objective

качественный целевой показатель

ხარისხობრივი მიზანი

quality objective

качество воды

წყლის ხარისხი

water quality

качество воздуха

ჰაერის ხარისხი

air quality

качество жизни

ცხოვრების ხარისხი

quality of life

качество окружающей среды

გარემოს ხარისხი

environmental quality

качество подземных вод

გრუნტის წყლის ხარისხი

groundwater quality

качество почвы

ნიადაგის ხარისხი

soil quality

качество продуктов питания

საკვების ხარისხი

food quality

качество сточных вод

ნარჩენი წყლის ხარისხი

waste water quality

каштан

წაბლი

chestnut

кемпинг

კემპინგი

camping

керамика

კერამიკა

ceramics

керосин

ნავთი

kerosene

кинетика химических реакций

ქიმიური რეაქციების კინეტიკა

reaction kinetics

кинофильм

კინოფილმი

cinematographic film

кинофильм

ფილმი

film

кирпич

აგური

brick

кислород

ჟანგბადი

oxygen

кислородсодержащее органическое соединение

ჟანგბადშემცველი ორგანული ნაერთი

organooxygen compound

кислота

მჟავა

acid

кислотность

მჟავიანობა

acidity

кислотные осадки

მჟავური ნალექი

acid deposition

кислотный дождь

მჟავური წვიმა

acid rain

кит

ვეშაპი

whale

китобойный промысел

ვეშაპჭერა (ვეშაპმრეწველობა)

whaling

китовые

ვეშაპისებრნი

cetacean

кишечнополостные

ნაწლავღრუიანები

coelenterate

классификация

კლასიფიკაცია

classification

классификация бизнеса

ბიზნესის კლასიფიკაცია

business classification

классификация землепользования

მიწის გამოყენების კლასიფიკაცია

land use classification

классификация изображений

გამოსახულებათა კლასიფიკაცია

image classification

классификация отходов

ნარჩენების დახარისხება

waste classification

классифицированный объект охраны окружающей среды

კლასიფიცირებული ობიექტი

classified site

клей

წებო

glue

клетка (биолог.)

უჯრედი (ბიოლოგიური)

cell (biology)

клешневидный

ტკიპისებრები (ტკიპისებრნი)

chelicerate

клещ

ტკიპა

mite

климат

კლიმატი

climate

климатическая зона

კლიმატური ზონა

climatic zone

климатический ресурс

კლიმატური რესურსი

climate resource

климатический фактор

კლიმატური ფაქტორი

climatic factor

климатический эксперимент

კლიმატური ექსპერიმენტი

climatic experiment

климатология

კლიმატოლოგია

climatology

клинический симптом

კლინიკური სიმპტომი

clinical symptom

клонирование

კლონირება

cloning

клоп

ბაღლინჯო

bug

книга

წიგნი

book

коагуляция

კოაგულაცია

coagulation

кобальт

კობალტი

cobalt

код ИМКО (Межправительственная морская консультативная организация)

სამთავრობოთაშორისო საზღვაო საკონსულტაციო ორგანიზაციის (IMCO)
კოდი( IMCO-კოდი (სამთავრობო-საზღვაო საკონსულტაციო ორგანიზაცია)

IMCO code

кодекс

კოდექსი

code

кодификация

კოდიფიკაცია

codification

кожа (анат.)

კანი

skin

кожа (техн.)

ტყავი (მასალა)

leather

кожевенная промышленность

ტყავეულის მრეწველობა

leather industry

кокс

კოქსი

coke

колибактерии

ნაწლავური ბაქტერია

coliform bacterium

коллективный должник

ერთიანი მოვალე

joint debtor

коллекция видов

სახეობათა კოლექცია

variety collection

коллоид

კოლოიდი

colloid

коллоидное состояние

კოლოიდური მდგომარეობა

colloidal state

колодец

ჭა

water well

колонизация

კოლონიზაცია

colonisation

колориметрия

კოლორიმეტრია

colourimetry

кольцевание

დარგოლვა (ველური ცხოველების)(რგოლის შებმა)(ველური ცხოველებისთვის) ringing (wildlife)

кольчатые черви

რგოლოვანი ჭიები (რგოლიანი ჭიები)

annelid

комбинированная сточная система

გაერთიანებული საკანალიზაციო სისტემა

combined sewer system

комбинированное цветное изображение

ფერის შედგენა

colour composition

комбинированные перевозки

შერეული გადაზიდვა

combined transport

комбинированный эффект (биол.)

შერეული ზემოქმედება

combination effect

коммерциализация

კომერციალიზაცია

commercialisation

коммерческая сделка

კომერციული გარიგება

commercial transaction

коммерческое право

კომერციის კანონმდებლობა

commercial law

коммунальная отопительная установка

ადგილობრივი გამათბობელი საწარმო ( კომუნალური გამათბობელი)

district heating plant

коммунальные услуги

კომუნალური მომსახურება

public service

компания в области услуг

მომსახურების კომპანია

services providing company

компенсационная мера

საკომპენსაციო ზომა

compensatory measure

компенсационный налог

საკომპენსაციო გადასახადი

compensatory tax

компенсация

ანაზღაურება

indemnity

компенсация

კომპენსაცია (ანაზღაურება)

compensation

компенсация ущерба

ზიანის კომპენსაცია

compensation for damage

компетентность административного персонала

მართვის (ადმინისტრაციული) კომპეტენცია

administrative competence

компетенция министра

მინისტრის კომპეტენცია

minister competence

комплексное производство древесины

ხე-ტყის დამუშავების ჯაჭვი

timber producing chain

комплексный природный заповедник

კომპლექსური ბუნებრივი ნაკრძალი

integral natural reserve

компонент атмосферы

ატმოსფერული შემადგენელი (ატმოსფეროს კომპონენტები)

atmospheric component

компонент ландшафта

ლანდშაფტის შემადგენელი (ლანდშაფტის შემადგენლები)

landscape component

компост

კომპოსტი

compost

компост из сточного ила и отходов

ნარჩენ-შლამური კომპოსტი (ლამისა და ნარჩენების კომპოსტი)

refuse-sludge compost

компостирование

კომპოსტირება

composting

компостирование производителем

მწარმოებლის მიერ კომპოსტირება

composting by producer

компостные отходы

კომპოსტური ნარჩენები

compostable waste

компрессия

დაწნეხვა (დაწნეხა)

compression

компрессор

კომპრესორი

compressor

конвенция

კონვენცია

convention

конверсия вооружений

შეიარაღების კონვერსია

armament conversion

конгресс

კონგრესი

congress

конденсация (процесс)

კონდენსაცია (პროცესი)

condensation (process)

кондиционирование воздуха

ჰაერის კონდიცირება

air conditioning

конкретный источник загрязнения

კონკრეტული წყარო (დაბინძურების გამოვლენილი წყარო)

point source

конкурентоспособность

კონკურენტუნარიანობა

competitiveness

конкурсный отбор

საკონკურსე გამოცდა

competitive examination

консервант

კონსერვანტი

preservative

конституционное право

კონსტიტუციური სამართალი

constitutional law

консультативная практика

კონსულტირება

consultancy

консультативный орган при правительстве

მთავრობის მრჩეველთა საბჭო

government advisory body

консультация

კონსულტაცია

consultation

контейнер

კონტეინერი

container

континент

კონტინენტი

continent

континентальный климат

კონტინენტური კლიმატი

continental climate

континентальный шельф

კონტინენტური შელფი

continental shelf

контракт

კონტრაქტი

contract

контракт на управление

მართვის ხელშეკრულება

management contract

контролируемая классификация изображений

გამოსახულებათა მართული კლასიფიკაცია

supervised image classification

контролирующие полномочия

კონტროლის უფლებამოსილება

controlling authority

контроль за вредителями

მავნებელთა კონტროლი (მავნებლებზე კონტროლი)

pest control

контроль за загрязнением

დაბინძურების კონტროლი

pollution control

контроль за иммиссией

იმისიის (შეწოვის) კონტროლი

immission control

контроль за качеством

ხარისხის კონტროლი

quality control

контроль за качеством воздуха

ჰაერის ხარისხის კონტროლი

air quality control

контроль за опустыниванием

გაუდაბნოების კონტროლი

desertification control

контроль за рождаемостью

შობადობის კონტროლი

birth control

контроль за сорняками

სარეველების კონტროლი

weed control

контроль за состоянием окружающей среды

გარემოსდაცვითი კონტროლი

environmental control

контроль за строительными работами

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა

supervision of building works

контроль за уровнем дорожного шума

მოძრაობის ხმაურის კონტროლი

traffic noise control

контроль за уровнем шума

ხმაურის კონტროლი

noise control

контроль за установкой оборудования

დანადგარების დაყენების ზედამხედველობა

supervision of installation

контроль за эрозией

ეროზიის კონტროლი

erosion control

Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и
развитию (г. Рио-де-Жанейро, Бразилия, 1992 г.)

UNCED - გაერო-ს კონფერენცია გარემოსა და განვითარებაზე

UNCED

конфликт

კონფლიქტი

conflict

конфликт интересов

ინტერესთა კონფლიქტი

conflict of interests

конфликт по вопросу права на использование

კონფლიქტური მოხმარება( კონფლიქტი მოხმარების უფლებაზე)

conflicting use

конфликт целей

მიზანთა კონფლიქტი

conflict of aims

концентрация (значение)

კონცენტრაცია (ტერმინი)

concentration (value)

концентрация (процесс)

კონცენტრაცია (პროცესი)(მოლური კონცენტრაცია)

concentration (process)

концентрация городского населения

ქალაქის მოსახლეობის კონცენტრაცია

urban concentration

концентрация загрязняющих веществ

დამბინძურებლების კონცენტრაცია (დამაბინძურებლების კონცენტრაცია)

pollutant concentration

концентрация населенных пунктов

დასახლებების კონცენტრაცია

settlement concentration

концентрация серы

გოგირდის კონცენტრაცია

sulphur concentration

концессия

შეღავათი

concession

конюшня

თავლა

stable

координата

წერტილი

point

координация

კოორდინაცია

co-ordination

копытные

ჩლიქოსნები

ungulate

корабль

გემი

ship

коралл

მარჯანი

coral

коралловый риф

მარჯნის რიფი

coral reef

коренной (первичный) лес

პირველადი ტყე

primary forest

корень

ფესვი

root

коридор

დერეფანი

corridor

коридор для животных

ცხოველთა დერეფანი

animal corridor

корм для животных

ცხოველთა საკვები

animal foodstuff

кормление животных

ცხოველების კვება (ცხოველთა კვება)

feeding of animals

корнеплод

გორგლიანი კულტურა

root crop

коррозия

კოროზია

corrosion

космические исследования

კოსმიური კვლევა

space research

космический полет

კოსმიური მოგზაურობა

space travel

космический транспорт

კოსმოსური ტრანსპორტაცია

space transportation

космическое излучение

კოსმოსური გამოსხივება

cosmic radiation

космос (астрон.)

კოსმოსი

space (interplanetary)

котел

ქვაბი

boiler

кочевник

მომთაბარე

nomad

кошачьи

კატისებრნი

felid

коэффициент вторичного использования

განახლების კოეფიციენტი

recycling ratio

КПД двигателя

მექანიზმის მქკ (მარგი ქმედების კოეფიციენტი)

power-heat relation

краситель

საღებავი

dye

краска

საღებავი

paint

красный прилив

,,წითელი’’ მოქცევა

red tide

красный список

წითელი სია

red list

крахмал

სახამებელი

starch

кредит

კრედიტი (სესხი)

credit

кредитная политика

საკრედიტო პოლიტიკა

credit policy

кредитная помощь

საკრედიტო დახმარება

credit assistance

кремний

სილიციუმი

silicon

кремнийорганическое соединение

სილიციუმშემცველი ორგანული ნაერთი

organosilicon compound

кризисное управление

კრიზისის მართვა

crisis management

кристаллизация

კრისტალიზაცია

crystallisation

кристаллография

კრისტალოგრაფია

crystallography

критерий загрязнения

დაბინძურების კრიტერიუმი

pollution criterion

критерий качества окружающей среды

გარემოს ხარისხის კრიტერიუმი

environmental quality criterion

критерий мониторинга

მონიტორინგის კრიტერიუმი

monitoring criterion

критерий окружающей среды

გარემოსდაცვითი კრიტერიუმი (გარემოს დაცვის კრიტერიუმები)

environmental criterion

критерий оценки

შეფასების კრიტერიუმი

evaluation criterion

критерий оценки состояния окружающей среды

გარემოსდაცვითი შეფასების კრიტერიუმი

environmental assessment criterion

критерий эффективности

ზემოქმედების კრიტერიუმი (ეფექტურობის კრიტერიუმი)

efficiency criterion

критическая нагрузка

კრიტიკული დატვირთვა ( კრიზისული დატვირთვა)

critical load

критический уровень

კრიტიკული დონე (კრიზისული დონე)

critical level

кров для животных

ცხოველთა საცხოვრებელი(ცხოველთა სადგომი)

animal housing

кровь (ткань)

სისხლი (ქსოვილი)

blood (tissue)

крокодил

ნიანგი

crocodile

круговорот углерода

ნახშირბადის ციკლი

carbon cycle

круизы и морские путешествия

კრუიზი

cruising

крупная авария

მსხვილი ავარია (დიდი ავარია)

major accident

крупногабаритные мусор и отходы

დიდი ზომის ნარჩენები

bulky waste

крупное животное как объект охоты

დიდი ნანადირევი

big game

крупнотоннажный грузовой автотранспорт

დიდი ტონაჟის სატვირთო მანქანების მოძრაობა(დიდტონაჟიანი სატვირთო
მანქანები)

heavy goods vehicle traffic

крупный промышленный завод, работающий на основе сжигания топлива

საწვავის მომხმარებელი დიდი საწარმო

large combustion plant

крышка для бутылки

ბოთლის თავსახური

bottle cap

ксенобиотическое вещество

ქსენობიოტური ნივთიერება

xenobiotic substance

кузнечик

კალია

grasshopper

кульминация

კლიმაქსი

climax

культивация

კულტივირება

cultivation

культивация луковиц

ბოლქვების გამოყვანა

bulb cultivation

культивация субстрата

სუბსტრატის კულტივაცია

substrate cultivation

культивируемое растение

საკულტივაციო მცენარე

cultivated plant

культура (общество)

კულტურა (საზოგადოება)

culture (society)

культура по отношению к окружающей среде

გარემოსდაცვითი კულტურა(გარემოს დაცვის კულტურა)

environmental culture

культурное наследие

კულტურული მემკვიდრეობა

cultural heritage

культурное развитие

კულტურული განვითარება

cultural development

культурный показатель

კულტურული მაჩვენებელი (კულტურის მაჩვენებელი)

cultural indicator

куница

კვერნისებრნი

mustelid

курение

მოწევა

smoking

куриные

ქათმისებრი(ქათმისნაირნი)

gallinacean

кустарник

ბუჩქნარი

shrub

кустарниковые заросли

ბუჩქნარი

brushwood

кустарное производство

ხელით წარმოება (შინამრეწველური წარმოება)

handicraft business

