М
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магазин (торг.)

მაღაზია

shop

магазин для продажи красок и аналогичной продукции

საღებავების მაღაზია

paint shop

магистральная дорога

შარაგზა

trunk road

магнетизм

მაგნეტიზმი

magnetism

магнитная лента

მაგნიტური ლენტი

magnetic tape

маквис

მაკვისი

maquis

макрофит

მაკროფიტი

macrophyte

макроэкономика

მაკროეკონომიკა

macroeconomics

макроэкономическая цель

მაკროეკონომიკური მიზანი

macroeconomic goal

максимальная концентрация иммиссии

იმისიის (შეწოვის) მაქსიმალური კონცენტრაცია (დამაბინძურებლების
მაქსიმალური კონცენტრაცია)

maximum immission concentration

максимально допустимая концентрация

მაქსიმალური მისაღები კონცენტრაცია

maximum admissible concentration

макулатура

მაკულატურა

waste paper

маломощная печь

მცირე სიმძლავრის ღუმელი

small-scale furnace

маломощная электростанция

მცირე ელექტროსადგური

small power station

маломощный источник загрязнения

მცირემასშტაბიანი დამნაგვიანებელი

small-scale inducer

малые и средние предприятия

წვრილი და საშუალო მეწარმეობა

small and medium sized industry

малые острова

პატარა კუნძულები (პოლიტიკური გეოგრაფია)

Small Islands (political geography)

малярия

ციებ-ცხელება(მალარია)

malaria

мангровое болото

მანგროს ჭაობი

mangrove swamp

мангровый лес

მანგროს ტყეები

mangrove

мандат

მანდატი

mandate

манера поведения

ქცევის მანერა

behaviour pattern

манипулирование репродукцией

რეპროდუქციური მანიპულაცია(რეპროდუქციული მანიპულაცია)

reproductive manipulation

маргинальная земля

მწირი მიწები

marginal land

маркетинг

მარკეტინგი

marketing

маркировка

მარკირება

labelling

маршрут

სვლაგეზი (მარშრუტი)

route

массовый отдых

მასობრივი დასვენება

mass recreation

масштаб хозяйственной или коммерческой деятельности

ბიზნესის მასშტაბები

size of business

математический анализ

მათემატიკური ანალიზი

mathematical analysis

математический метод

მათემატიკური მეთოდი

mathematical method

математическое моделирование

სიმულაცია (მათემატიკური)

simulation

материал

მასალა

material

материал из утилизированных отходов

განახლებული მასალა (უტილიზებული ნარჩენების მასალა)

recycled material

материал, используемый в электронике

ელექტრონიკაში გამოყენებული მასალა (ელექტრონული მასალა)

electronic material

материал, способный к окислению

ჟანგვადი მასალა

oxidisable material

материаловедение

მასალათმცოდნეობა

materials science

машиностроение

მექანიკური მანქანათმშენებლობა (მანქანათმშენებლობა)

mechanical engineering

машины и оборудование

მანქანა-მოწყობილობები

machinery

мебель

ავეჯი

furniture

медвежьи

დათვისებრნი

ursid

медицина

მედიცინა (საქმიანობა)(ეს ორი ტერმინი უნდა გაერთიანდეს მედიცინის
მეცნიერება და მედიცინა ერთი და იგივეა)

medicine (practice)

медицинская наука

სამედიცინო მეცნიერება(მედიცინის მეცნიერება)

medical science

медь

სპილენძი

copper

междисциплинарные исследования

დისციპლინათშორისი კვლევა

interdisciplinary research

международная безопасность

საერთაშორისო უსაფრთხოება

international safety

международная гармонизация

საერთაშორისო ჰარმონიზაცია

international harmonisation

международная конвенция

საერთაშორისო კონვენცია

international convention

международная конкурентоспособность

საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობა

international competitiveness

международная организация

საერთაშორისო ორგანიზაცია

international organisation

международная политика

საერთაშორისო პოლიტიკა

international politics

международная помощь

საერთაშორისო დახმარება

international assistance

международная сделка

საერთაშორისო გარიგება

international transaction

международная стандартизация

საერთაშორისო სტანდარტიზაცია

international standardisation

международная торговля

საერთაშორისო ვაჭრობა

international trade

международное право

საერთაშორისო კანონი

international law

международное разделение труда

შრომის საერთაშორისო გადანაწილება

international division of labour

международное распределение

საერთაშორისო განაწილება

international distribution

международное соглашение

საერთაშორისო შეთანხმება

international agreement

международное сотрудничество

საერთაშორისო თანამშრომლობა

international co-operation

международные отношения

საერთაშორისო ურთიერთობები

international relations

международные отношения по вопросам окружающей среды

საერთაშორისო გარემოსდაცვითი ურთიერთობები

international environmental relations

международный баланс

საერთაშორისო ბალანსი

international balance

Международный валютный фонд

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი

International Monetary Fund

международный водный путь

საერთაშორისო საწყლოსნო გზა (საერთაშორისო წყლითსავალი გზა)

international watercourse

международный договор

საერთაშორისო ხელშეკრულება

treaty

международный конфликт

საერთაშორისო კონფლიქტი

international conflict

международный речной бассейн

საერთაშორისო სამდინარო აუზი

international river basin

Международный Суд

საერთაშორისო სასამართლო

International Court of Justice

международный экономический закон

საერთაშორისო ეკონომიკური კანონმდებლობა

international economic law

мел

ცარცი

chalk

мелиорация

სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრავლიკა

agricultural hydraulics

мелиорация земель

მიწის მელიორაცია

land reclamation

мелкая пыль

წვრილი მტვერი

fine dust

мельница

წისქვილი

mill

мембрана

მემბრანა

membrane

менеджмент в области охраны окружающей среды

გარემოსდაცვითი მართვა (გარემოს დაცვის მართვა)

environmental management

меньшинство

უმცირესობა

minority

мера безопасности

უსაფრთხოების ზომა

safety measure

мера планирования

დაგეგმვის ზომა

planning measure

мера по снижению уровня отрицательного воздействия

შემამსუბუქებელი ზომა (უარყოფითი ზემოქმედების შემცირება)

mitigation measure

мера пожарной безопасности

სახანძრო უსაფრთხოების ზომები

fire precaution

меры контроля

საკონტროლო ზომა (საკონტროლო ზომების მიღება)

control measure

меры по контролю за уровнем загрязнения

დაბინძურების კონტროლის ზომები

pollution control measure

меры помощи при чрезвычайной ситуации

საგანგებო სიტუაციისას დახმარების ზომები (დახმარების ზომების მიღება
საგანგებო სიტუაციისას)

emergency relief measure

места для перехода животных

საგზაო გადასასვლელი ცხოველებისთვის

crossing place for animals

места обитания диких животных

ველური ბუნების საცხოვრებელი ადგილები (სამკვიდროები)(ველური ბუნების
არეალი)

wildlife habitat

местная власть

ადგილობრივი ხელისუფლება

local authority

местное облесение

ადგილობრივი გატყიანება

local afforestation

местное правительство

ადგილობრივი მთავრობა

local government

местное теплоснабжение

ადგილობრივი თბომომარაგება

local heat supply

местный пассажирский транспорт

ადგილობრივი სამგზავრო ტრანსპორტი

local passenger service

местный строительный материал

ადგილობრივი საშენი მასალა

local building material

местный транспорт

ადგილობრივი ტრანსპორტი

local traffic

место отдыха

დასასვენებელი ადგილი

holiday camp

месторождение полезных ископаемых

სასარგებლო წიაღისეულის საბადო

mineral deposit

метаболизм

მეტაბოლიზმი

metabolism

метаболизм пестицидов

პესტიციდების მეტაბოლიზმი

metabolism of pesticides

метаболит

მეტაბოლიტი

metabolite

метаинформация

მეტაინფორმაცია

metainformation

металл

მეტალი (ქიმიური ელემენტები); ლითონი (ლითონი)

metal

металлические отходы

ლითონური ნარჩენები

metal waste

металлический продукт

ლითონის ნაწარმი

metal product

металлический скрап

ჯართი

iron scrap

металлоид

მეტალოიდი

semi-metal

металлолом

ჯართი

scrap metal

металлообработка

ლითონის დამუშავება(ლითონდამუშავება)

metal working

металлосодержащий минерал

მეტალური მინერალები(ლითონშემცველი მინერალები)

metallic mineral

металлсодержащее органическое соединение

მეტალშემცველი ორგანული ნაერთი (ლითონშემცველი ორგანული ნაერთი)

organometallic compound

металлургия

მეტალურგიული საწარმო(მეტალურგია)

metallurgical industry

метан

მეთანი

methane

метанирование

მეთანიზაცია

methanisation

метеорологические исследования

მეტეოროლოგიური კვლევა

meteorological research

метеорологический параметр

მეტეოროლოგიური პარამეტრი

meteorological parameter

метеорологический прогноз

მეტეოროლოგიური პროგნოზი

meteorological forecasting

метеорологический феномен

მეტეოროლოგიური ფენომენი

meteorological phenomenon

метеорология

მეტეოროლოგია

meteorology

метод

მეთოდი

method

метод детерминации

დადგენის მეთოდი (შეფასებისა და დადგენის მეთოდი)

determination method

метод измерений

გაზომვის მეთოდი

measuring method

метод интерпретации

ინტერპრეტირების მეთოდი

interpretation method

метод калькуляции

გამოთვლის მეთოდი

calculation method

метод культивации

კულტივირების მეთოდი

cultivation method

метод обучения

სწავლების მეთოდი

teaching method

метод отбора проб

სინჯების აღების ხერხი

sampling technique

метод оценки

შეფასების მეთოდი

evaluation method

метод тестирования

ტესტირების მეთოდი

testing method

метод управления

მართვის მეთოდი

management technique

методический материал

სასწავლო მასალა

teaching material

методология

მეთოდოლოგია

methodology

методы животноводства

მეცხოველეობის ხერხი

breeding technique

методы искусственного воспроизводства

ხელოვნური რეპროდუქციის ხერხები

artificial reproductive technique

методы обработки цифровых изображений

ციფრული გამოსახულების დამუშავების ხერხი

digital image processing technique

метро

მეტრო

underground railway

метрология

მეტროლოგია

metrology

метрополия

მეტროპოლისი

metropolis

мех

ბეწვი

fur

механическая вибрация

მექანიკური ვიბრაცია

mechanical vibration

механическое оборудование

მექანიკური აღჭურვილობა

mechanical equipment

меченый атом

იზოტოპური ინდიკატორი (დანიშნული ატომი)(ნიშნული ატომი)

tracer

миграция животных

ცხოველთა მიგრაცია

animal migration

миграция людей

ადამიანთა მიგრაცია

human migration

мигрирующая птица

გადამფრენი ფრინველი

migratory bird

мигрирующая рабочая сила

მიგრანტთა შრომა(მიგრანტთა მუშახელი)

migrant labour

мигрирующая рыба

მიგრაციული თევზი

migratory fish

мигрирующие виды

მიგრაციული ჯიშები

migratory species

микология

მიკოლოგია

mycology

микориза

მიკორიზა

mycorrhiza

микроб

1.მიკრობი 2.ჩანასახი

germ

микробиологический анализ

მიკრობიოლოგიური ანალიზი

microbiological analysis

микробиология

მიკრობიოლოგია

microbiology

микробный ресурс

მიკრობული რესურსი

microbial resource

микроволна

მიკროტალღა

microwave

микрозагрязняющее вещество

მიკროდამბინძურებელი(მიკროდამაბინძურებლები)

micropollutant

микроклимат

მიკროკლიმატი

microclimate

микроклиматический эффект

მიკროკლიმატური ზემოქმედება

microclimate effect

микроклиматология

მიკროკლიმატოლოგია

microclimatology

микрокомпьютер

მიკროკომპიუტერი

microcomputer

микроорганизм

მიკროორგანიზმი

micro-organism

микропримесь

დანიშნული მასალა

trace material

микрорайон

ქალაქის უბანი

urban settlement

микроскопия

მიკროსკოპია

microscopy

микрофильтрация

მიკროფილტრაცია

microfiltration

микрофильтрация

ულტრაფილტრაცია

ultrafiltration

микроэкосистема

მიკროეკოსისტემა

microecosystem

микроэлектроника

მიკროელექტრონიკა

microelectronics

минерал

მინერალი

mineral

минерализация

მინერალიზაცია

mineralisation

минералогия

მინერალოგია

mineralogy

минералогия почвы

ნიადაგის მინერალოგია

soil mineralogy

минеральная вата

მინერალური ბამბა

rock wool

минеральная вода

მინერალური წყალი

mineral water

минеральная добавка

მინერალური დანამატი

mineral conditioner

минеральное вещество

მინერალური ნივთიერება

mineral matter

минеральное волокно

მინერალური ბოჭკო

mineral fibre

минеральное масло

მინერალური ზეთი

mineral oil

минеральный ресурс

წიაღისეული რესურსები

mineral resource

минимальный речной сток

მინიმალური ჩამონადენი

low flow

минимизация отрицательного воздействия

ზემოქმედების მინიმიზაცია (გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების მინიმიზაცია)

impact minimisation

минимизация отходов

ნარჩენების მინიმიზაცია

waste minimisation

минимизация ущерба

ზარალის მინიმალიზაცია

minimisation of damage

министерство

სამინისტრო

ministry

мир

მსოფლიო

world

миротворческие усилия

მშვიდობისმყოფლობა

peacekeeping

миф

მითი

myth

мицеты

მიცეტი (მიცელიუმი)

mycete

млекопитающее

ძუძუმწოვარი(ძუძუმწოვრები)

mammal

мнение

მოსაზრება(თვალსაზრისი)

opinion

многоквартирный жилой дом

მრავალბინიანი სახლი

apartment block

многонациональная компания

მრავალეროვანი ფირმა

multinational firm

многоспектральное сканирующее устройство

მრავალსპექტრული სკანერი

multispectral scanner

многостороннее соглашение

მრავალმხრივი შეთანხმება

multilateral agreement

многоукладная экономика

ორსახოვანი ეკონომიკა

dual economy

мобилизация загрязняющих веществ

დამბინძურებლების მობილიზება (დამაბინძურებლების მობილიზება)

pollutant mobilisation

мобилизация отложений

დანალექების მოძრაობა

sediment mobilisation

могильник

ნაგავსამარხი

underground dump

моделирование

მოდელირება

modelling

модель

მოდელი

model

модель атмосферы

ატმოსფეროს მოდელი

atmospheric model

модель развития

განვითარების მოდელი

development pattern

модель роста города

ქალაქის ზრდის მოდელი

pattern of urban growth

модернизация заводского оборудования

ძველი ქარხნების ხელახალი აღჭურვა

retrofitting of old plants

мокрый процесс

სველი დამუშავება

wet process

мокрый скруббер

სველი სახეხი

wet scrubber

молекулярная биология

მოლეკულური ბიოლოგია

molecular biology

моллюск

მოლუსკი

mollusc

моллюски и ракообразные

ხამანწკები და კიბორჩხალები

shellfish

молодежь

ახალგაზრდა

young

молодость

ახალგაზრდობა

youth

молоко

რძე

milk

молочная промышленность

რძის ნაწარმის მრეწველობა

dairy industry

молочная ферма

მერძევეობის ფერმა

dairy farm

молочный продукт

რძის ნაწარმი

dairy product

монетарная экономика

მონეტარული პოლიტიკა

monetary economics

мониторинг

მონიტორინგი

monitoring

мониторинг атмосферы

ატმოსფეროს მონიტორინგი

atmospheric monitoring

мониторинг в области охраны окружающей среды

გარემოსდაცვითი მონიტორინგი

environmental monitoring

мониторинг воды

წყლის მონიტორინგი

water monitoring

мониторинг загрязнения

დაბინძურების მონიტორინგი

pollution monitoring

мониторинг загрязняющих веществ

დამბინძურებლების მონიტორინგი (დამაბინძურებლების მონიტორინგი)

pollutant monitoring

мониторинг качества воздуха

ჰაერის ხარისხის მონიტორინგი

air quality monitoring

мониторинг моря

საზღვაო მონიტორინგი

marine monitoring

мониторинг погоды

ამინდის მონიტორინგი

weather monitoring

мониторинг пресных вод

მტკნარი წყლის მონიტორინგი

freshwater monitoring

мониторинг радиации

რადიაციული მონიტორინგი

radiation monitoring

мониторинг транспорта

მოძრაობის მონიტორინგი

traffic monitoring

мониторинг шума

ხმაურის მონიტორინგი

noise monitoring

моноксид серы

გოგირდის მონოქსიდი

sulphur monoxide

моноксид углерода

ნახშირბადის მონოქსიდი

carbon monoxide

монополия

მონოპოლია

monopoly

монтаж спутниковых или аэрофотоснимков

მოზაიკა

mosaic

моральное убеждение

მორალური რწმენა (მორალური მრწამსი)

moral persuasion

море

ზღვა

sea

морская биология

საზღვაო ბიოლოგია

marine biology

морская вода

ზღვის წყალი

sea water

морская вода

მარილიანი წყალი(ზღვის წყალი)

salt water

морская вода, пригодная для купания

საბანაო ზღვის წყალი

bathing seawater

морская волна

ზღვის ტალღა

sea wave

морская геология

საზღვაო გეოლოგია

marine geology

морская карта

საზღვაო რუკა

chart (nautical)

морская культура

საზღვაო კულტურა

mariculture

морская навигация

საზღვაო ნავიგაცია

maritime navigation

морская окружающая среда

საზღვაო გარემო(ზღვის სივრცე)

marine environment

морская охраняемая зона

საზღვაო დაცული ზონა

marine conservation area

морская рыбная ловля

საზღვაო თევზჭერა

marine fishery

морская термальная энергия

ზღვის თბური ენერგია

thermal sea power

морская фауна

ზღვის ფაუნა

marine fauna

морская экосистема

საზღვაო ეკოსისტემა

marine ecosystem

морские биоресурсы

ზღვის ცოცხალი რესურსები(ზღვის ბიორესურსები)

living marine resource

морское дно

ზღვის ძირი

sea bed

морское млекопитающее

ზღვის ძუძუმწოვარი

marine mammal

морское отложение

საზღვაო ნალექი

marine sediment

морское право

საზღვაო კანონი

maritime law

морской берег

ზღვის ნაპირი

seashore

морской вал

მაღალი ტალღები

swell

морской выводной коллектор

ზღვის შესართავი

sea outfall

морской заповедник

საზღვაო ნაკრძალი

marine reserve

морской климат

ოკეანური კლიმატი

oceanic climate

морской курорт

საზღვაო კურორტი

seaside resort

морской организм

ზღვის ორგანიზმი

marine organism

морской парк

საზღვაო პარკი

marine park

морской ресурс

ზღვის რესურსი

sea resource

морской транспорт

საზღვაო გადაზიდვები

maritime transport

морфология

მორფოლოგია

morphology

морфология морского дна

ზღვის ფსკერის მორფოლოგია

submarine morphology

мост

ხიდი

bridge

мотивы для административных действий

ადმინისტრაციული აქტების მოტივაცია

motivation of administrative acts

моторное топливо

ნავთობპროდუქტი(ძრავას საწვავი)

petrol

моторное топливо

ძრავის საწვავი(ძრავას საწვავი)

motor fuel

мотоцикл

მოტოციკლი

motorcycle

мох

ხავსი

moss

мрамор

მარმარილო

marble

музей

მუზეუმი

museum

музыка

მუსიკა

music

мультимедийная технология

მულტიმედიური ტექნოლოგია

multimedia technology

мульча

ნეშომპალა(მულჩი)

mulch

муниципалитет

მუნიციპალიტეტი

municipality

муниципальная политика в области окружающей среды

მუნიციპალური გარემოსდაცვითი პოლიტიკა

municipal environmental policy

муниципальная уборка

მუნიციპალური დასუფთავება

municipal cleansing

муниципальные услуги по уборке

დასუფთავების მუნიციპალური სამსახური

municipal cleansing service

муниципальный закон

მუნიციპალური კანონი

municipal law

муниципальный уровень

მუნიციპალური დონე

municipal level

мусор от сноса зданий и сооружений

ნაგებობათა აღების ნარჩენები (ნაგებობათა დაშლის ნარჩენები)

demolition waste

мусорная яма

სანაგვე ორმო

landfill

мусорный контейнер

ნაგვის კონტეინერი

waste bin

мусоросжигатель

დასაწვავი ღუმელი(ნაგავსაწვავი ღუმელი)

incinerator

мутаген

მუტაგენი

mutagen

мутагенное вещество

მუტაგენური ნივთიერება

mutagenic substance

мутант

მუტანტი

mutant

мутация

მუტაცია

mutation

мыло

საპონი

soap

мыс

კონცხი

headland (geography)

мышечная система

კუნთების სისტემა(კუნთოვანი სისტემა)

muscular system

мышьяк

დარიშხანი

arsenic

мясной скот

სახორცე საქონელი

beef cattle

мясо

ხორცი

meat

