С

RUS

GEO

ENG

сад

ბაღი

garden

сажа

ჭვარტლი

soot

саламандра

სალამანდრა

salamander

сальмонелла

სალმონელა

salmonella

самоконтроль

თვითმონიტორინგი

self-monitoring

самоочищение

თვითგაწმენდა

self-purification

санитария и санитарные мероприятия

სანიტარია

sanitation

санитарное состояние окружающей среды

ჯანსაღი გარემო

environmental health

санитарно-техническое оборудование

სანტექნიკა

fitting (plumbing)

санитарно-техническое оборудование

სანტექნიკური აღჭურვილობა

sanitary fitting

санкционирование

ავტორიზაცია (ნებართვა?)

authorisation

санкция

სანქცია

sanction

сапробионты

ორგანულმედეგობის ჩამონათვალი

saprobe

саранча

უდაბნოს კალია

desert locust

сахар

შაქარი (პროდუქტი)

sugar (product)

сбережения

დანაზოგი

saving

сбор

მოსაკრებელი

levy

сбор воды

წყლის შეგროვება

water collection

сбор доказательств (юридич.)

მტკიცებულებათა შეგროვება

taking of evidence

сбор отходов

ნარჩენების შეგროვება

waste collection

сбор отходов в месте их возникновения

ნარჩენების შეგროვება წარმოშობის ადგილზე

waste collection at source

сбор отходов с сортировкой

დაცალკევებული მოგროვება

separated collection

сброс в открытое море

ნაგვის ღრმა ზღვაში ჩაყრა (ნაგვის ჩაყრა შუა ზღვაში)

deep-sea disposal

сброс мусора

დანაგვიანება

dumping

сброс мусора в море

ოკეანის დანაგვანება

ocean dumping

сброс отходов в реку

მდინარეში ჩაყრა

river disposal

сброс отходов в шахты

ნარჩენების მაღაროში ჩაყრა

mine filling

сброс промышленного мусора

სამრეწველო დანაგვიანება

industrial dumping

сброс радиоактивных отходов

რადიოაქტიური დანაგვიანება

radioactive dumping

сваливание отходов

ნარჩენების გადაყრა

waste dumping

свалка бытового мусора

საყოფაცხოვრებო ნაგავსაყრელი

domestic waste landfill

свалка опасных отходов

სახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი (საშიში ნარჩენების ნაგავსაყრელი)

hazardous waste dump

свалка отходов

ნაგავსაყრელი

waste dump

свалка с санитарной обработкой

სანიტარული ჩამარხვა

sanitary landfill

свалка скрапа

სკრაპის ნაგავსაყრელი

scrap dump

сварка

შედუღება

welding

сведение лесов

ტყის გაჩანაგება (რუსული ტერმინი რა შუაშია)

deforestation

свет

სინათლე

light

свинец

ტყვია

lead

свиноводческое хозяйство

მეღორეობა

piggery

свобода

თავისუფლება

freedom

свободная торговля

თავისუფალი ვაჭრობა

free trade

свободное движение капитала

კაპიტალის თავისუფალი მოძრაობა

free movement of capital

свойства веществ

ნივთიერებათა თვისებები

behaviour of substances

свойства материалов

მასალათა თვისებები

properties of materials

связь

კავშირგაბმულობა

communications

сдача внаем недвижимости

უძრავი ქონების გაქირავება

estate rental

сдерживание (ядерная энергетика)

საცავი (ბირთვულ საწარმოში)

containment (nuclear industry)

сдерживающий фактор

შემაკავებელი ზომა (შემაკავებელი საშუალება)

deterrent

Северная Америка

ჩრდილო ამერიკა

North America

Северная Африка

ჩრდილო აფრიკა

North Africa

северная часть Атлантического океана

ჩრდილო ატლატიკა (ჩრდილო ატლანტიკა)

North Atlantic Ocean

северная часть Тихого океана

წყნარი ოკეანის ჩრდილოეთი

North Pacific Ocean

Северный Ледовитый океан

ჩრდილოეთ ყინულოვანი ოკეანე (ჩრდილოყინულოვანი ოკეანე)

Arctic Ocean

седиментационный бассейн

დანალექი აუზი

sedimentary basin

седиментационный бассейн

ლექვის აუზი

sedimentation basin

седиментация (геол.)

დალექვა (გეოლოგია)

sedimentation (geology)

седиментация (метод очистки)

დალექვა (საწარმოო პროცესი)

sedimentation (industrial process)

седиментология

სედიმენტოლოგია

sedimentology

сезон

წელიწადის დრო

season

сезонная миграция

სეზონური მიგრაცია

seasonal migration

сезонные изменения

სეზონური ცვლილებები

seasonal variation

сезонный перегон скота на новые пастбища

სეზონური ძოვება

transhumance

сейсмическая активность

სეისმური აქტიურობა

seismic activity

сейсмический мониторинг

სეისმური მონიტორინგი

seismic monitoring

сейсмоустойчивое строительство

სეისმური მეცნიერება

seismic engineering

секвест

სეკვესტრირება

sequestration

сектор бесплатных услуг

საჯარო სარგებლობის სექტორი (უფასო სარგებლობის სექტორი)

public domain

сектор платных товаров и услуг

კერძო საკუთრება

private domain

сектор сырья и сельскохозяйственной продукции

ნედლეულის სექტორი

primary sector

сектор торговли и услуг

მომსახურების სფერო

tertiary sector

селекция животных

ცხოველების სელექციური გამოყვანა

selective breeding of animals

селекция растений

მცენარეების სელექციური გამოყვანა

selective breeding of plants

селекция растений

მცენარეთა შერჩევა

plant selection

селен

სელენი

selenium

сельская архитектура

სასოფლო არქიტექტურა

rural architecture

сельская среда

სოფლის გარემო

rural habitat

сельский поселок

სასოფლო დასახლება

rural settlement

сельский район

სოფლის ზონა

rural area

сельское водоснабжение

სოფლის წყალმომარაგება

rural water supply

сельское население

სოფლის მოსახლეობა

rural population

сельское хозяйство

სოფლის მეურნეობა

agriculture

сельское хозяйство и животноводство

სოფლის მეურნეობა და მეცხოველეობა

agriculture and cattle industry

сельскохозяйственная биотехнология

სასოფლო-სამეურნეო ბიოტექნოლოგია

agricultural biotechnology

сельскохозяйственная единица

სასოფლო-სამეურნეო ერთეული

agricultural holding

сельскохозяйственная политика

სასოფლო-სამეურნეო პოლიტიკა

agricultural policy

сельскохозяйственная продукция

სასოფლო-სამეურნეო ნაწარმი

agricultural product

сельскохозяйственная эксплуатация

სასოფლო-სამეურნეო ექსპლუატაცია

agricultural exploitation

сельскохозяйственное загрязнение

სასოფლო-სამეურნეო დაბინძურება

agricultural pollution

сельскохозяйственное оборудование

სასოფლო-სამეურნეო აღჭურვილობა

agricultural equipment

сельскохозяйственное право

სასოფლო-სამეურნეო კანონმდებლობა

agricultural legislation

сельскохозяйственное производство

სასოფლო-სამეურნეო წარმოება

agricultural production

сельскохозяйственное строение

სასოფლო-სამეურნეო შენობა

agricultural building

сельскохозяйственные вредители

სოფლის მეურნეობის მავნებლები

agricultural pest

сельскохозяйственные машины

სასოფლო-სამეურნეო მანქანები

agricultural machinery

сельскохозяйственные методы

სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგია

farming technique

сельскохозяйственные работы, осуществляемые по контуру

კონტურული სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოები

contour farming

сельскохозяйственные стоки

სასოფლო-სამეურნეო ჩამონადენი

agricultural effluent

сельскохозяйственные угодья

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები

agricultural land

сельскохозяйственный ландшафт

სასოფლო-სამეურნეო ლანდშაფტი

agricultural landscape

семейное положение

ოჯახური მდგომარეობა

marital status

семейное право

საოჯახო კანონმდებლობა

family law

семейство Dermaptera

ხეშეშფრთიანები

dermapteran

семья

ოჯახი

family

семья

ოჯახი

household

семя

თესლი

seed (product)

семя (биол.)

თესლი (ბიოლოგია)

seed (biology)

сепаратор

სეპარატორი

separator

сепаратор легких жидкостей

მსუბუქი სითხეების სეპარატორი

separator of light liquids

сепаратор частиц

ნაწილაკების დამყოფი

particle separator

сепарация

გამოყოფა (სეპარაცია)

separation

сера

გოგირდი

sulphur

сервитут

სერვიტუტი

easement

сердечно-сосудистая система

გულ-სისხლძარღვთა სისტემა

cardiovascular system

сердечно-сосудистое заболевание

გულ-სისხლძარღვთა დაავადება

cardiovascular disease

серебро

ვერცხლი

silver

серная кислота

გოგირდმჟავა

sulphuric acid

сероводород

გოგირდწყალბადი

hydrogen sulphide

сероорганическое соединение

გოგირდშემცველი ორგანული ნაერთი

organosulphur compound

сертификация

სერტიფიცირება

certification

сертификация качества

ხარისხის სერტიფიკაცია

quality certification

сеть автомобильных дорог

საგზაო ქსელი

road network

сеть железных дорог

სარკინიგზო ქსელი

railway network

сеть передачи данных

ფართო წვდომადობის ქსელი

wide area network

сеть станций мониторинга

მონიტორინგის ქსელი

monitoring network

сжигание

დაწვა (წვა)

incineration

сжигание в факеле газов

ჩირაღდნული წვა (აირების ჩირაღდნული წვა)

flaring

сжигание ила

შლამის დაწვა

sludge incineration

сжигание отходов

ნარჩენების დაწვა (ნარჩენების წვა)

incineration of waste

сжижение газа

აირის გათხევადება

gas liquefaction

сжиженный газ

გათხევადებული აირი

liquefied gas

сила тока

ელექტროენერგია

electric power

силосная башня

სილოსის კოშკი

silo

силт

ლამი

silt

симбиоз

სიმბიოზი

symbiosis

синдром вредного помещения

არაჯანსაღი შენობის სინდრომი

sick building syndrome

сине-зеленые водоросли

ლურჯ-მწვანე წყალმცენარეები

blue-green alga

синтетический материал

სინთეტური მასალა

synthetic material

синтетическое текстильное волокно

სინთეტური ქსოვილის ბოჭკო

synthetic textile fibre

система безопасности

უსაფრთხოების სისტემა

safety system

система биотопов

ბიოტოპური ქსელი

biotope network

система бухучета

საბუღალტრო სისტემა

accounting system

система водоснабжения

წყლის გამანაწილებელი სისტემა

water distribution system

система для стока дождевой воды

წვიმის წყლის საკანალიზაციო სისტემა

rain water sewer system

система документирования

დოკუმენტირების სიტემა

documentary system

система дренажа

სადრენაჟე სისტემა (სადრენაჟო სისტემა)

built drainage system

система комплексного планирования и программирования

დაგეგმვა-დაპროგრამება-ბიუჯეტირების სისტემა (კომპლექსური დაგეგმვისა და
Planning-Programming-Budgeting System
პროგრამირების სისტემა)

система координат

კოორდინატთა სისტემა

co-ordinate system

система культивации

კულტივაციური სისტემა

cultivation system

система мониторинга

მონიტორინგის სისტემა

monitoring system

система обеспечения принятия решений

გადაწყვეტილებათა მიღების დამხმარე სისტემა

decision-support system

система обработка данных

მონაცემთა დამუშავების სისტემა

data processing system

система обработки стоков

საკანალიზაციო წყლის დამუშავების სისტემა

sewage treatment system

система образования

განათლების სისტემა

educational system

система оплаты труда

სახელფასო სისტემა

wage system

система оповещения

გაფრთხილების სისტემა

warning system

система прудов для очистки сточных вод

ლაგუნირება

lagooning

система раннего оповещения

ადრეული გაფრთხილების სისტემა

early warning system

система распределения энергии

ენერგიის განაწილების სისტემა

energy distribution system

система связи

კავშირგაბმულობის სისტემა

communications system

система спасения

სამაშველო სისტემა

rescue system

система экологической охраны

დაცვის სისტემა (ეკოდაცვის სისტემა)

protection system

системное сравнение

სისტემათა შედარება

systems comparison

системный анализ

სისტემური ანალიზი

systems analysis

системы распределения

არხების სისტემა

channelling

ситуация с выбросами

გაფრქვევის (ემისიის) მდგომარეობა

emission situation

скала

ფრიალო კლდე

cliff

скашивание трав

თიბვა

mowing

скважина

ჭაბურღილი

well

скваттерное поселение

უნებართვო დასახლება

squatter settlement

склон

ფერდობი

slope

склон котлована

ქვაბულის ფერდობი

excavation side

скоростной поезд

ჩქაროსნული მატარებელი

high-speed train

скоростной поезд, следующий транзитом

ჩქაროსნული სატრანზიტო მატარებელი

rapid transit train

скоростной транспорт

ჩქაროსნული მოძრაობა

fast traffic

скорость

სიჩქარე

speed

скорость

სიჩქარე

rate

скот

საქონელი (მეცხოველეობაში)

cattle

скрап

სკრაპი

scrap material

скрап из автопокрышек

საბურავების სკრაპი

scrap tyre

скрытый источник стоков

არაპირდაპირი ჩამღვრელი (არაპირდაპირი დამაბინძურებლები)

indirect discharger

словарь

ლექსიკონი

dictionary

словарь

ლექსიკონი

vocabulary

слои атмосферы

ატმოსფეროს ფენები

atmospheric layering

слой бентоса

ბენთოსური ფენა

benthic division

слоновая кость

სპილოს ძვალი

ivory

служба по борьбе со стихийными бедствиями

სტიქიური უბედურების კონტროლის სამსახური

disaster control service

служба спасения

სამაშველო სამსახური

rescue service

слух (чувство)

სმენა (გრძნობთი ორგანო)

hearing (sense)

смазка

საპოხი

lubricant

смертельные болезни рыб

თევზის სასიკვდილო დაავადებები (თევზების გამანადგურებელი დაავადებები)

fish kill

смертность

მოკვდავობა

mortality

смешанное загрязнение

შერეული დაბინძურება (შერეული ტიპის დაბინძურება)

composite pollution

смешанное фермерское хозяйство

შერეული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა

mixed farming

смешанные сточные воды

შერეული ნარჩენი წყლები (შერეული ჩამდინარე წყლები)

combined waste water

смешанный лес

შერეული ტყე

mixed forest

смешанный лес

შერეული ტყე

mixed woodland

смешивание

შერევა

mixing

смог

სმოგი

smog

смола

ფისი

resin

смолосодержащее растение

ფისოვანი მცენარე

resinous plant

смягчающий агент

შემარბილებელი აგენტი

softening agent

смягчение

შერბილება

softening

смягчение последствий изменения климата

კლიმატის ცვლილების შენელება

climate change mitigation

снабжение энергией

ენერგიის მიწოდება (ენერგომომარაგება)

energy supply

снег

თოვლი

snow

снежная лавина

ზვავი

snowslide

снижение выброса отходящего газа

ნარჩენი აირის შემცირება

waste gas reduction

снижение выбросов

გაფრქვევის (ემისიის) შემცირება

emission reduction

снижение окисления

ჟანგვის შემცირება

oxidation-reduction

снижение отходов

ნარჩენების შემცირება

waste reduction

снижение природных рисков

ბუნებრივი რისკების თავიდან აცილება

natural risks prevention

снижение расходов

ხარჯების შემცირება

cost reduction

снижение риска

რისკის შემცირება

risk reduction

снижение содержания загрязняющих веществ

დაბინძურების შემცირება

pollutant reduction

снижение уровня загрязнения

დაბინძურების შემცირება

pollution abatement

снижение уровня сброса сточных вод

ნარჩენი წყლის შემცირება

waste water reduction

снижение уровня шума

ხმაურის დაწევა(ხმაურის შემცირება)

noise reduction

снижение уровня шума

ხმაურის შემცირება

noise abatement

снос зданий

შენობის აღება

building destruction

снос зданий и сооружений как вид деятельности

ნაგებობათა აღება (ნაგებობათა დაშლა)

demolition business

собака

ძაღლი

dog

Совет ЕС

ევროკავშირის საბჭო

EU Council

Совет Министров ЕС (Совет Европейского Союза)

ევროკავშირის მინისტრთა საბჭო

EC Council of Ministers

совет, консультация

რჩევა, კონსულტაცია

advice

совместимость с условиями окружающей среды

გარემოსდაცვითი კონკურენცია (გარემოს პირობებთან თავსებადობა)

environmental compatibility

совместное исполнение (решений Конференции в Рио-де-Жанейро)

ერთიანი განხორციელება (რიოს კონფერენციის)(ერთობლივი
განხორციელება(რიო-დე-ჟანეიროს კონფერენციისა))

joint implementation (Rio Conference)

совместный эффект загрязняющих веществ

ტოქსიკური ნივთიერებების ერთიანი ზემოქმედება

synergistic effect of toxic substances

соглашение

შეთანხმება (ადმინისტრაციული)

agreement (administrative)

соглашение (контракт)

შეთანხმება (ხელშეკრულება)

agreement (contract)

соглашение (юридич.)

შეთანხმება (იურიდიული)

agreement (legal)

соглашение о переходном периоде

გარდაქმნების დაკანონება

transitional arrangement

содержание алюминия

ალუმინის შემცველობა

aluminium content

содержание дорог

გზის მოვლა

road maintenance

содержание загрязняющих веществ

დაბინძურების სიდიდე(დამაბინძურებელი ნივთიერებების ტრანსპორტირება)

pollutant load

содержание и техническое обслуживание

შენახვა (ტექნიკური)

maintenance (technical)

содержание кальция

კალციუმის შემცველობა

calcium content

содержание кислорода

ჟანგბადის შემცველობა

oxygen content

содержание соли

მარილის შემცველობა

salt content

соединение свинца

ტყვიის ნაერთი

lead compound

соединяющий реагент

შემაერთებელი აგენტი (მაერთებელი აგენტი

complexing agent

созданная среда

შექმნილი გარემო

built environment

сокращение ресурсов

რესურსების მთლიანი კლება (რესურსების შემცირება)

net resource depletion

соленость воды

წყლის სიმლაშე

water salinity

соленость почвы

ნიადაგის მლაშიანობა

soil salinity

солнечная батарея

მზის ბატარეა

solar cell

солнечная радиация

მზის გამოსხივება

solar radiation

солнечная энергия

მზის ენერგია

solar energy

солнечный коллектор

მზის კოლექტორი

solar collector

солоноватая вода

მომლაშო წყალი

brackish water

солончак

მარილის საბადო(მლაშობი)

salt marsh

соль

მარილი

salt

соляная кислота

ქლორწყალბადმჟავა (მარილმჟავა)

hydrochloric acid

соляное озеро

მარილის საბადო

salina

соляное ядро

მარილის საცობი

salt plug

сон

ძილი

sleep

сопротивление (биологическое)

წინააღმდეგობა (ბიოლოგიური)(გარემოს წინააღმდეგობა)

resistance (biological)

сопротивление материалов

მასალათა გამძლეობა

strength of materials

сопутствующий продукт

თანმდევი ნაწარმი(საწარმოო პროცესის თანმდევი პროდუქტი)

by-product

сопутствующий улов

თანმდევი ნადავლ ი(ნათევზავების თანმდევი)

by-catch

сорбция

გახსნა (სორბცია)

sorption

сорняк

სარეველა

weed

сортировка мусора в местах его образования

დახარისხება წარმოშობის ადგილზე

sorting at source

сортировка мусора в месте его сбора

დაცალკევება წარმოშობის ადგილზე

separation at source

сортировка отходов

ნარჩენების დახარისხება

waste sorting

сортировочная станция

დამხარისხებელი სადგური

shunting yard

состав атмосферы

ატმოსფეროს შემადგენლობა

atmospheric composition

состав населения

მოსახლეობის შემადგენლობა

composition of population

состав отходов

ნარჩენების შემადგენლობა

waste composition

состав почвы

ნიადაგის შემადგენლობა

soil texture

состав топлива

საწვავის შემადგენლობა (საწვავის შედგენილობა)

fuel composition

составление карт лишайников

ლიქენების რუკა

mapping of lichens

состояние вещества

ნივთიერების მდგომარეობა

state of matter

состояние жидкости

თხევადი მდგომარეობა

liquid state

состояние отходов

ნარჩენების მდგომარეობა

state of waste

состояние почвы

ნიადაგის მდგომარეობა

soil condition

сотрудничество

თანამშრომლობა

co-operation

сотрудничество в области содействия развитию

განვითარებაში თანამშრომლობა (განვითარებისთვის თანამშრომლობა)

development co-operation

сохранение

კონსერვაცია

conservation

сохранение видов

ჯიშების კონსერვაცია

conservation of species

сохранение водных ресурсов

წყლის კონსერვაცია

water conservation

сохранение водных ресурсов

წყლის რესურსის კონსერვაცია

water resources conservation

сохранение генетических ресурсов

გენეტიკური რესურსების კონსერვაცია

conservation of genetic resources

сохранение дикой природы

ველური ბუნების კონსერვაცია

wildlife conservation

сохранение доказательства

მტკიცებულებათა შენახვა

preservation of evidence

сохранение древесины

ხეების დაცვა

wood preservation

сохранение земель

მიწის კონსერვაცია

land conservation

сохранение ландшафта

ლანდშაფტის კონსერვაცია

landscape conservation

сохранение лесов

ტყის კონსერვაცია

forest conservation

сохранение морских ресурсов

საზღვაო რესურსების კონსერვაცია

marine resources conservation

сохранение окружающей среды

გარემოს შენარჩუნება(გარემოს დაცვა)

maintenance of environment

сохранение памятников

ძეგლების კონსერვაცია

conservation of monuments

сохранение почвы

ნიადაგის კონსერვაცია

soil conservation

сохранение пресной воды

მტკნარი წყლის კონსერვაცია

freshwater conservation

сохранение природных ресурсов

ბუნებრივი რესურსის კონსერვაცია

natural resource conservation

сохранение природы

ბუნების კონსერვაცია

nature conservation

сохранение продуктов питания

საკვების შენახვა

food preservation

сохранение ресурсов

რესურსის კონსერვაცია

resource conservation

сохранение ресурсов нефти

ნავთობის მარაგების შენახვა

conservation of petroleum resources

сохранение энергии

ენერგიის შენახვა

energy conservation

социальная группа

სოციალური ჯგუფი

social group

социальная динамика

სოციალური დინამიკა

social dynamics

социальная дифференциация

სოციალური დიფერენციაცია

social differentiation

социальная защита

სოციალური დაცვა

social protection

социальная политика

სოციალური პოლიტიკა

social policy

социальная помощь

სოციალური დახმარება

social relief

социальная проблема

სოციალური პრობლემა

social problem

социальная психология

სოციალური ფსიქოლოგია

social psychology

социальная система

სოციალური სისტემა

social system

социальная структура

სზოგადოებრივი ფარგლები

social framework

социальная цена

სოციალური ხარჯი

social cost

социальная ценность

საზოგადოებრივი ფასეულობები

social value

социальное благосостояние

საზოგადოებრივი კეთილდღეობა

social welfare

социальное неравенство

სოციალური უთანასწორობა

social inequality

социальное поведение

სოციალური ქცევა

social behaviour

социальное развитие

სოციალური განვითარება

social development

социальное страхование

სოციალური უსაფრთხოება

social security

социальное условие

სოციალური პირობები

social condition

социально-культурная группа

სოციალურ-კულტურული ჯგუფი

socio-cultural group

социально-экономический аспект населенных пунктов

დასახლებული პუნქტების საზოგადოებრივ-ეკონომიკური ასპექტები

socioeconomic aspect of human settlements

социально-экономический фактор

საზოგადოებრივ-ეკონომიკური ფაქტორი

socioeconomic factor

социально-экономический эффект от применения биотехнологий

ბიოტექნოლოგიების საზოგადოებრივ-ეკონომიკური ზეგავლენა

socioeconomic impact of biotechnologies

социальные ориентиры

სოციალური ფასეულობები

social representation

социальные услуги

სოციალური მომსახურება

social service

социальный анализ

სოციალური ანალიზი

social analysis

социальный объект

სოციალური ობიექტი

social facility

социальный показатель

სოციალური მაჩენებელი

social indicator

социальный процесс

სოციალური პროცესი

social process

социологический обзор

სოციოლოგიური მიმოხილვა

sociological survey

социология

სოციოლოგია

sociology

социоэкономика

სოციოეკონომიკა

socioeconomics

спазмодический круп

სპაზმოდური კრუპი

spasmodic croup

спасательная служба на воде

სანაპირო დაცვა

coastguard

спасение на море

ხსნა(საზღვაო დახმარება)

salvage

спекание

ჩაცხობა

sintering

спектр звука

ხმაურის სპექტრი

noise spectrum

спектральная полоса

სპექტრული ზოლი

spectral band

спектроскопия

სპექტროსკოპია

spectroscopy

специализация (биологическая)

სპეციალიზაცია (ბიოლოგიური)

specialisation (biological)

специальное разрешение

საგანგებო ნებართვა

special authorisation

специальный закон

საგანგებო კანონი

special law

специальный химический продукт

საგანგებო ქიმიური ნაწარმი

speciality chemical

СПИД

შიდსი

AIDS

списание (экон.)

ჩამოწერა

write-off

список для рассылки

მისამართების სია (დასაგზავნი მისამართების სია)

mailing list

сплав

შენადნობი

alloy

спонсорство

სპონსორობა

sponsorship

споровые

სპორები ( სპოროვანები)

cryptogam

спорт

სპორტი

sport

спортивная рыбная ловля

მეთევზეობა

angling

спортивное сооружение

სპორტული ნაგებობა

sports facility

способ регулирования движения дорожного транспорта

მოძრაობის კონტროლის ზომა

traffic control measure

способность вызывать мутацию

მუტაგენურობა

mutagenicity

способность демонстрировать

ჩვენების უნარი

demonstrability

способность к ассимиляции отходов

ნარჩენების შერევადობა

waste assimilation capacity

способность к биодеградации

ბიოდაშლის უნარი

biodegradability

способность к вторичному использованию

განახლებადობა (განახლების უნარი)

recyclability

способность к горению
способность к замещению (хим.)

აალებადობა
ჩანაცვლებადობა (ქიმია)

combustibility
substitutability (chemistry)

способность к разложению

დაშლადობა ( დაშლის უნარი)

degradability

способность к смешиванию

შერევადობა(შერევის უნარი)

miscibility

справочная информационная система

საცნობარო საინფორმაციო სისტემა

referral information system

справочная информация

საცნობარო ინფორმაცია

referral information

справочное обслуживание

საცნობარო მომსახურება

reference service

спрос

მოთხოვნა

demand

спрос и предложение

მიწოდება და მოთხოვნილება

supply and demand

спуск водохранилища

წყალსაცავიდან წყლის გაშვება

dam draining

спутник

თანამგზავრი

satellite

спутник слежения

დაკვირვებითი თანამგზავრი

observation satellite

сравнение

შედარება

comparison

сравнение продуктов

ნაწარმის შედარება

product comparison

сравнительное право

შედარებითი კანონმდებლობა

comparative law

сравнительный тест

შედარებითი ტესტი

comparative test

среда обитания человека

ადამიანური გარემო

human habitat

Средиземное море

ხმელთაშუა ზღვა

Mediterranean Sea

средиземноморский климат

ხმელთაშუაზღვისპირეთის კლიმატი

Mediterranean climate

средиземноморский лес

ხმელთაშუა ზღვის ტყე

Mediterranean forest

средиземноморский лес

ხმელთაშუაზღვისპირული ტყე

Mediterranean wood

средиземноморский регион

ხმელთაშუაზღვისპირეთი

Mediterranean Area

среднее образование

საშუალო განათლება

secondary education

средства и методы охраны окружающей среды

გარემოსდაცვითი მეცნიერება

environmental engineering

средства массовой информации

პრესა (მას მედია)(მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები)

mass media

средства связи

კავშირგაბმულობის საშუალებები

means of communication

средства сельскохозяйственного производства

სასოფლო-სამეურნეო წარმოების საშუალებები

means of agricultural production

средство общественного транспорта

საზოგადოებრივი სატრანსპორტო ერთეული (საზოგადოებრივი სატრანსპორტო
public transport vehicle
საშუალება)

средство питания

საკვები საშუალება

nutrient medium

срок давности

სახელისუფლებო რეკომენდაციის ნორმატიული შეზღუდვა

prescription statutory limitation

стабилизация ила

შლამის სტაბილიზაცია(ლამის გადამუშავება)

sludge stabilisation

стабилизация песчаных дюн

ქვიშის დიუნის ფიქსაცია

sand dune fixation

стабилизация почвы

ნიადაგის სტაბილიზაცია

soil stabilisation

стабильность почвы

ნიადაგის სტაბილურობა

soil stability

сталь

ფოლადი

steel

стандарт

სტანდარტი

standard

стандарт безопасности

უსაფრთხოების სტანდარტი

safety standard

стандарт жизни

ცხოვრების სტანდარტი

living standard

стандарт ИСО (Международной организации по стандартизации)

სტანდარტების საერთაშორისო ორგანიზაციის (ISO) სტანდარტი

ISO standard

стандарт качества

ხარისხის სტანდარტი

quality standard

стандарт качества жилища

საცხოვრებლის ხარისხის სტანდარტი

housing quality standard

стандарт на выбросы

გაფრქვევის (ემისიის) სტანდარტი

emission standard

стандарт на качество окружающей среды

გარემოს ხარისხის სტანდარტი

environmental quality standard

стандарт на продукт

ნაწარმის სტანდარტი (პროდუქტის სტანდარტი)

product standard

стандартизация

სტანდარტიზაცია

standardisation

стандарты и нормы строительной промышленности

სამშენებლო დარგის სტანდარტები

standard for building industry

стандарты контроля за пестицидами

პესტიციდების კონტროლის სტანდარტი

pesticide control standard

станция

სადგური

station

станция мониторинга

მონიტორინგის სადგური

monitoring station

статистика

სტატისტიკა

statistics

статистика водного хозяйства

წყლის სტატისტიკა

water statistics

статистика популяций диких животных

ველური ბუნების მცხოვრებთა სტატისტიკა(ველური ბუნების პოპულაციათა
სტატისტიკა)

wildlife population statistics

статистика промышленного производства

სამრეწველო წარმოების სტატისტიკა

industrial production statistics

статистическая информационная система

სტატისტიკური საინფორმაციო სისტემა

statistical information system

статистическая информация

სტატისტიკური ინფორმაცია

statistical information

статистическая подборка

სტატისტიკური სერიები

statistical series

статистические данные

სტატისტიკური მონაცემები

statistical data

статистические данные на душу населения

მონაცემები ერთ სულ მოსახლეზე

per capita data

статистические данные о сбросе сточных вод

ნარჩენი წყლის სტატისტიკა

waste water statistics

статистический анализ

სტატისტიკური ანალიზი

statistical analysis

статистический учет отходов

ნარჩენების სტატისტიკა

waste statistics

статус женщины

ქალის სტატუსი

woman's status

стекло

მინა

glass

стекловолокно

ბოჭკოვანი მინა

fibreglass

стекольная промышленность

მინის მრეწველობა

glass industry

стена

კედელი

wall

стерилизация (процесс)

სტერილიზაცია (პროცესი)

sterilisation (process)

стероид

სტეროიდი

steroid

стиль жизни, образ жизни

ცხოვრების სტილი

lifestyle

стимулирование борьбы с загрязнением окружающей среды

დაბინძურების საწინააღმდეგო სტიმული (დაბინძურებასაწინაღო საშუალებები)

antipollution incentive

стимулирующий налог

მასტიმულირებელი გადასახადი

incentive tax

стиральный порошок

სარეცხი ფხვნილი

detergent

стиральный порошок

სარეცხი ფხვნილი

synthetic detergent

стихийное бедствие

ბუნებრივი კატასტროფა

natural disaster

стихийное бедствие

სტიქიური უბედურება

disaster

стихийное бедствие, связанное с атмосферными процессами

მეტეოროლოგიური კატასტროფა

meteorological disaster

стойкое органическое загрязняющее вещество

მდგრადი ორგანული დამბინძურებელი

persistant organic pollutant

стоимость

ხარჯი(ღირებულება)

cost

стоимость водоснабжения

წყლის ღირებულება

water cost

стоимость загрязнения

დაბინძურების ხარჯები

pollution cost

стоимость замещения (экон.)

ჩანაცვლების ხარჯი

replacement cost

стоимость производства электроэнергии

ელექტროგენერაციის ხარჯი

electricity generation cost

стоимость утилизации отходов

ნარჩენების განადგურების ხარჯი

waste disposal cost

сток

ჩამონადენი

runoff

стопоходящие

ტერფზე მოსიარულეები (ტერფმავალი)

plantigrade

сточная вода

საკანალიზაციო წყალი

sewage

сточная вода

ჩამონადენი წყალი

effluent

сточная вода маслобоен, производящих оливковое масло

ზეთისხილის ზეთის საწარმოების ნარჩენი წყალი

olive oil mill wastewater

сточные воды

ნარჩენი წყლები

waste water

сточные промышленные воды

სამრეწველო ნარჩენი წყალი

industrial waste water

сточный ил

ნარჩენი შლამი

waste water sludge

сточный ил

საკანალიზაციო შლამი

sewage sludge

стратификация

სტრატიფიკაცია

stratification

стратосфера

სტრატოსფერო

stratosphere

страхование

დაზღვევა

insurance

страхование от загрязнения

დაბინძურებისგან დაზღვევა

pollution insurance

страхование от ущерба

ზარალისგან დაზღვევა

damage insurance

страховая премия

სადაზღვევო პრემია

premium

страховой бизнес

სადაზღვევო ბიზნესი

insurance business

стрекоза

ჭრიჭინა

dragonfly

стрекозы и красотки

ჭრიჭინები

odonate

стрельбище

სასროლეთი

shooting range

стресс

სტრესი

stress

строевой лес

მოწიფული ტყე

timber forest

строение

ნაგებობა

built structure

строительная индустрия

სამშენებლო მრეწველობა

building industry

строительная площадка

სამშენებლო ობიექტი

building site

строительная работа

სამშენებლო სამუშაო

construction work

строительная технология

სამშენებლო ტექნოლოგია

building technology

строительная технология

სამშენებლო ტექნოლოგია

construction technology

строительная услуга

სამშენებლო მომსახურება

building service

строительное оборудование

სამშენებლო მანქანები

construction equipment

строительные площади

სამშენებლო მოედანი

building area

строительный материал

საშენი მასალა

building material

строительный шум

სამშენებლო ხმაური

construction noise

строительный элемент

სამშენებლო კონსტრუქცია

building component

строительство гидросооружений

ჰიდრომშენებლობა

hydraulic engineering

строительство городских сооружений

მუნიციპალური კონსტრუირება

municipal engineering

строительство дорог

გზის გაყვანა

road construction

строительство зданий и сооружений

ნაგებობათა მშენებლობა

construction of installations

строительство из вторичных материалов

მეორადი მასალებით მშენებლობა (მეორეული მასალებით მშენებლობა

construction with recycled material

строительство транспортных путей

სატრანსპორტო გზების მშენებლობა

traffic route construction

стронций

სტრონციუმი

strontium

струйная технология

ნაკადური ტექნოლოგია

fluidics

структура атмосферы

ატმოსფეროს სტრუქტურა

atmospheric structure

структура занятости

დაკავებულობის სტრუქტურა

employment structure

структура использования энергии

ენერგიის მოხმარების სახე

energy utilisation pattern

структура компании

კომპანიის სტრუქტურა

company structure

структура населения

მოსახლეობის სტრუქტურა

population structure

структура общества

საზოგადოებრივი სტრუქტურა

social structure

структура потребления

მოხმარების წესი

consumption pattern

структура почвы

ნიადაგის აგებულება

soil structure

структура промышленности

სამრეწველო სტრუქტურა

industrial structure

структура рыбопромысловой отрасли

თევზჭერის სტრუქტურა

fisheries structure

структурный план

სტრუქტურული გეგმა

structure plan

субсидия

სუბსიდია

subsidy

субсидия на экологию

გარემოსდაცვითი სუბსიდია

environmental subsidy

суд

სასამართლო

court of justice

суд

სასამართლო

court

Суд Европейского Союза

ევროკავშირის სასამართლო

Court of Justice of the European Communities

судебная помощь

სასამართლო დახმარება

judicial assistance

судебная система

სასამართლო სისტემა

judicial system

судебное преследование

სასამართლო დევნა

prosecution

судебное разбирательство

სასამართლო პროცესი

trial

судебный орган

სასამართლო დაწესებულება

judicial body

судебный процесс

სამართალწარმოება

litigation

судно с двойным корпусом

ორკორპუსიანი გემი

twin-hull craft

судопроизводство по групповым искам

ჯგუფური სარჩელის კანონი

class action suits law

судостроение

გემთმშენებლობა

shipbuilding

сульфат

სულფატი

sulphate

сульфид

სულფიდი

sulphide

сумчатые

ჩანთოსანი(ჩანთოსნები)

marsupial

сухое осаждение

მშრალი ლექვა (მშრალი დალექვა)

dry deposition

сухопутная черепаха

ხმელეთის კუ

tortoise

сухопутное млекопитающее

ხმელეთის ძუძუმწოვარი

land mammal

сухопутный транспорт

სახმელეთო გადაზიდვები

land transportation

суша

სახმელეთო არე

terrestrial area

сушка

შრობა

drying

сцеживание

წურვა (გაწურვა)

racking

сыворотка

შრატი

whey

сырая вода

ნედლი წყალი

raw water

сырая нефть

ნედლი ნავთობი

crude oil

сырье

ნედლეული

raw material

