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табак

თამბაქო

tobacco

табачный дым

თამბაქოს კვამლი

tobacco smoke

тайфун

ტაიფუნი

typhoon

таксономия

ტაქსონომია

taxonomy

таллий

თალიუმი

thallium

таможенные сборы

საბაჟო მოსაკრებელი

customs

таможенный нормативный документ

საბაჟო კანონმდებლობა

customs regulation

таможенный тариф

საბაჟო ტარიფი

customs tariff

танин

ტანინი

tannin

танкер

ტანკერი (გემი)

tanker (ship)

танкерный склад

ავზების საწყობი

tank farm

таракан

ტარაკანი

cockroach

тариф

ტარიფი

tariff

таяние

დნობა

melting

твердая частица

მყარი ნაწილაკი

solid particle

твердое вещество

მყარი ნივთიერება

solid matter

твердое состояние

მყარი მდგომარეობა

solid state

твердость

სიმყარე

hardness

твердые отходы

მყარი ნარჩენები

solid waste

тезаурус

თეზაურუსი

thesaurus

тезис

თეზისი

thesis

текстиль

ქსოვილი

textile

текстильная промышленность

ქსოვილების მრეწველობა

textile industry

текстильная сельскохозяйственная культура

საქსოვილე მცენარე

textile plant

текстильное волокно животного происхождения

ცხოველური წარმოშობის ქაოვილის ბოჭკო (ცხოველური ბოჭკო)

animal textile fibre

тектоника

ტექტონიკა

tectonics

телевидение

ტელევიზია

television

телевизионная программа

სატელევიზიო პროგრამა

television programme

телекоммуникация

კავშირგაბმულობა

telecommunications

телеконференция

ქსელური ჯგუფი

newsgroup

телематика

ტელემატიკა

telematics

телеметрия

ტელემეტრია

telemetry

температура

ტემპერატურა

temperature

температура воздуха

ჰაერის ტემპერატურა

air temperature

температура океана

ოკეანის ტემპერატურა

ocean temperature

тенденция

ტენდენცია

trend

тенденция в общественном мнении

საზოგადოებრივი აზრის ტენდენცია

trend of opinion

тенденция производства

წარმოების ტენდენცია (წარმოების ცვლილების ტენდენცია)

productivity trend

тенденция численности населения

მოსახლეობის რაოდენობრივი ტენდენცია??

population trend

теория "государства всеобщего благоденствия"

კეთილდღეობის სახელმწიფოს თეორია

theory of the welfare state

теория денег

ფულის თეორია

theory of money

теория окружающей среды

გარემოს თეორია

theory of the environment

теория систем

სისტემათა თეორია

systems theory

теплица (разведение растений)

სანერგე(სათბური)

nursery (plant breeding)

тепло (физ.)

სითბო

heat (physics)

тепловая станция

თბოელექტროსადგური

thermal power plant

тепловая электростанция на различных видах топлива

შერეული ციკლის ელექტროსადგური (შერეული ტიპის ელექტროსადგური)

combined cycle-power station

тепловое оборудование

სითბური აღჭურვილობა

thermal equipment

тепловой насос

სითბური ტუმბო

heat pump

теплокровное животное

თბილსისხლიანი ცხოველი

warm-blooded animal

теплоснабжение

გათბობა(თბომომარაგება)

heating

теплоснабжение

თბომომარაგება

teleheating

теплостанция

თბოსადგური

heating plant

теплостанция, работающая на газе

აირის თბოსადგური

gas powered plant

теплостанция, работающая на отходах

ნარჩენებზე მომუშავე თბოსადგური

waste-fed heating plant

теплоэлектростанция

თბოელექტროსადგური

heat and power station

теплоэлектростанция, работающая на отходах

ნარჩენებზე მომუშავე თბური და ელექტროსადგური

waste-fed heating and power plant

теплоэлектростанция, работающая на угле

ნახშირის თბოელექტროსადგური

coal-fired power plant

терапия

თერაპია

therapy

тератоген

ტერატოგენი

teratogen

тератогенез

ტერატოგენეზი

teratogenesis

тератогенное вещество

ტერატოგენური ნივთიერება

teratogenic substance

тератогенность

ტერატოგენეზურობა

teratogenicity

термальная вода

თბური წყალი

thermal water

термальное загрязнение

სითბური დაბინძურება

thermal pollution

терминология

ტერმინოლოგია

terminology

терминология в области экологии

გარემოსდაცვითი ტერმინოლოგია

environmental terminology

термит

ტერმიტი

termite

термическая обработка

თბური დამუშავება

thermal treatment

термическая обработка отходов (название торговой марки)

თბური შერჩევის პროცესი

thermoselect process

термодинамика

თბოდინამიკა

thermodynamics

термоизоляция

თბოიზოლაცია

thermal insulation

террасированный ландшафт

ტერასული ლანდშაფტი

terraced landscape

террасовый сад

ტერასული ბაღი

terraced garden

территориальная политика

ტერიტორიული პოლიტიკა

territorial policy

территориальное сообщество

ტერიტორიული საზოგადოება

territorial community

территория

ტერიტორია

territory

тест

ტესტი; ცდა

test

тест на канцерогенность

კანცეროგენურობის ტესტი

carcinogenicity test

тест на способность вызывать мутацию

მუტაგენურობაზე ცდა

mutagenicity testing

тест Эймса

ეიმსის ტესტი

Ames test

техника безопасности на производстве

სამრეწველო უსაფრთხოება

industrial safety

техническая вода

ტექნიკური წყალი

process water

техническая информация

ტექნიკური ინფორმაცია

technical information

техническая печь

ღუმელი

furnace

техническая сельскохозяйственная культура

ტექნიკური მცენარე (ორგანიზმი)

industrial plant (organism)

техническая соль

ტექნიკური მარილი

road salt

техническое обучение

ტექნიკური ინსტრუქცია

technical instruction

техническое руководство

ტექნიკური მითითება

technical regulation

техническое руководство по обращению с опасными веществами

ტექნიკური სახელმძღვანელო სახიფათო ნივთიერებებისთვის

technical regulation for dangerous substances

техногенная авария

ტექნოლოგიური კატასტროფა

technological accident

технологии переработки стоков и отходов на конечной стадии производства ბოლო ეტაპის ტექნოლოგია (საბოლოო ეტაპის ტექნოლოგია}

end-of-pipe technology

технологическая угроза

ტექნოლოგიური საფრთხე

technological hazard

технологический процесс

ტექნოლოგიური პროცესი

technological process

технологическое изменение

ტექნოლოგიური ცვლილება

technological change

технологическое развитие

ტექნოლოგიური განვითარება

technological development

технология

ტექნოლოგია

technology

технология в области производства продуктов питания

კვების ტექნოლოგია

food technology

технология для осуществления контроля за загрязнением

დაბინძურების კონტროლის ტექნოლოგია

pollution control technology

технология записи данных

მონაცემთა ჩაწერის ტექნოლოგია

data recording technique

технология использования солнечной энергии

მზის ენერგიის ტექნოლოგია

solar energy technology

технология материалов

მასალათა ტექნოლოგია

materials technology

технология на основе рекомбинантной ДНК

რეკომბინანტული დნმ-ის ტექნოლოგია

recombinant DNA technology

технология низкого уровня

დაბალი დონის ტექნოლოგია

low-level technology

технология переработки отходов

ნარჩენების გადამუშავების ხერხი

waste conversion technique

технология применения радиоактивного изотопа

რადიოქატიური დანიშნული იზოტოპის გამოყენების ტექნიკა (რადიოაქტიური
იზოტოპის გამოყენების ტექნოლოგია)

radioactive tracer technique

технология, защищающая окружающую среду

გარემოსდაცვითი ღონისძიებების ტექნოლოგია

environmental protection technology

технология, приемлемая для местных условий

ძირძველი ტექნოლოგია

indigenous technology

техосмотр автомобилей

ტრანსპორტის ტექდათვალიერება

vehicle inspection

течение

დინება

flow

тип бизнеса

ბიზნესის სახეობა

type of business

тип документа

დოკუმენტის ტიპი

document type

тип загрязняющего вещества

დაბინძურების ტიპი

pollution type

тип землепользования

მიწათსარგებლობის ვადა

type of tenure

тип климата

კლიმატის სახეობა

climate type

тип менеджмента

მმართველობის ტიპი

type of management

тип отходов

ნარჩენების ტიპი

type of waste

тип почвы

ნიადაგის ტიპი

soil type

тип претензии

სარჩელის ტიპი

type of claim

тип растительности

მცენარეული ტიპი

vegetation type

тип шума

ხმაურის ტიპი

noise type

тип экосистемы

ეკოსისტემის ტიპი

ecosystem type

тип энергии

ენერგიის ტიპი

energy type

титан (хим.)

ტიტანი

titanium

ткань

ქსოვილი

fabric

ткань (биол.)

ქსოვილი (ბიოლოგიური)

tissue

товарная сельскохозяйственная культура

სასაქონლე სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

cash crop

товары

საქონელი (სავაჭრო)

goods

товары длительного пользования

გრძელვადიანი ნაწარმი

durable goods

товары и услуги

საქონელი და მომსახურება

goods and services

товары культурного назначения

კულტურული საქონელი

cultural goods

товары с коротким сроком использования

მოკლევადიანი ნაწარმი

non-durable goods

товары, бывшие в употреблении

ნახმარი საქონელი

second-hand goods

токсикологическая оценка

ტოქსიკოლოგიური შეფასება

toxicological assessment

токсикологическое испытание

ტოქსიკოლოგიური გამოცდა

toxicological testing

токсикология

ტოქსიკოლოგია

toxicology

токсин

ტოქსინი

toxin

токсичное вещество

ტოქსიკური ნივთიერება

toxic substance

токсичность

ტოქსიკურობა

toxicity

токсичность пестицидов

პესტიციდების ტოქსიკურობა

toxicity of pesticides

токсичные отходы

ტოქსიკური ნარჩენები

toxic waste

токсичный металл

ტოქსიკური მეტალი

toxic metal

токсичный продукт

ტოქსიკური ნაწარმი

toxic product

токсичный эффект

ტოქსიკური ზემოქმედება

toxic effect

тоннель

გვირაბი

tunnel

топливная добавка

საწვავის დანამატი

fuel additive

топливные нефтепродукты

საწვავი ნავთობპროდუქტები

fuel oil

топливный спирт

საწვავის სპირტი

fuel alcohol

топливо

საწვავი

fuel

топливо с низким октановым числом (низким содержанием свинца)

უტყვიო ბენზინი

unleaded petrol

топливо, не загрязняющее окружающую среду

არადამბიძურებელი საწვავი

non-polluting fuel

топливо, произведенное из отходов

ნარჩენებისგან მიღებული საწვავი (ნარჩენების საწვავი)

refuse derived fuel

торговая деятельность

სავაჭრო საქმიანობა

trade activity

торговая политика

სავაჭრო პოლიტიკა

trade policy

торговая политика

სავაჭრო პოლიტიკა

exchange policy

торговля

ვაჭრობა (ეკონომიკის დარგი)

trade (economic)

торговля (услуги)

ვაჭრობა (მომსახურება)

trade (services)

торговля животными

ცხოველებით ვაჭრობა (საქონლით ვაჭრობა)

animal trade

торговля и потребление

ვაჭრობა და მოხმარება

trade and consumption

торговля как вид деятельности

ვაჭრობა (პროფესია)

trade (profession)

торговля между Востоком и Западом

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ვაჭრობა

East-West trade

торговля продуктами питания

საკვებით ვაჭრობა

food commerce

торговля промышленными товарами и товарами производственного
назначения

ნაწარმით ვაჭრობა

manufacturing trade

торговля пушниной

ბეწვეულით ვაჭრობა

furriery

торговля растениями

მცენარეებით ვაჭრობა

plant trade

торговля экологически чистыми товарами

ეკოლოგიურად სუფთა ნაწარმით ვაჭრობა

environmental stock exchange

торговое мореплавание

სავაჭრო ზღვაოსნობა

merchant shipping

торговые запасы

სავაჭრო მარაგი

stock (trade)

торговые ограничения

სავაჭრო შეზღუდვა

trade restriction

торговые отношения

სავაჭრო ურთიერთობები

trade relations

торговый барьер

სავაჭრო ბარიერი

trade barrier

торговый центр

სავაჭრო ცენტრი

shopping centre

торжественная клятва

საზეიმო განცხადება

statutory declaration

торнадо

ტორნადო (ქარბორბალა)

tornado

торф

ტორფი

peat

точка кипения

დუღილის წერტილი

boiling point

точная наука

ზუსტი მეცნიერება

exact science

точное машиностроение

ზუსტი მანქანათმშენებლობა

precision engineering

тошнота

გულისრევა

nausea

трава как удобрение

ბალახეული სასუქი (მწვანე სასუქი)

green manure

травление

მოვარაყება

etching

травоядное животное

ბალახისმჭამელი(ბალახისმჭამელები)

herbivore

травы

ბალახი

grass

травянистые растения

მარცვლოვანი მცენარე

graminaceous plant

травяные пожары

ბალახის ხანძარი

grass fire

традиционная архитектура

ტრადიციული არქიტექტურა

traditional architecture

традиционная культура

ტრადიციული კულტურა

traditional culture

традиционная медицина

ხალხური მედიცინა

traditional health care

традиционный источник энергии

ტრადიციული ელექტროენერგია (ტრადიციული ენერგიის წყაროები)

conventional energy

траектория

ტრაექტორია

trajectory

трансграничное загрязнение

ტრანსსასაზღვრო დაბინძურება

transboundary pollution

транспирация

ტრანსპირაცია

transpiration

транспозиция директивы

მითითების გადაცემა

transposition of directive

транспорт дальнего следования

შორეული მანძილის ტრანსპორტი (შორეული სვლის ტრანსპორტი)

long-distance transport

транспортировка

ტრანსპორტირება

transportation

транспортировка древесины

ხე-ტყის გადაზიდვა

wood hauling

транспортировка опасных материалов

სახიფათო მასალების გადაზიდვა

dangerous materials transport

транспортировка отходов

ნარჩენების გადაზიდვა

waste transport

транспортировка по внутренним водным путям

შიდა წყლების ტრანსპორტი (შიგა წყლების ტრანსპორტი)

inland waterways transport

транспортировка продуктов питания

საკვების გადაზიდვა

food transport

транспортная инфраструктура

საგზაო ინფრასტრუქტურა

traffic infrastructure

транспортная политика

სატრანსპორტო პოლიტიკა

transportation policy

транспортная система

სატრანსპორტო სისტემა

transport system

транспортное планирование

ტრანსპორტის დაგეგმვა

transport planning

транспортное средство

სატრანსპორტო საშუალება

transportation mean

транспортное средство

ტრანსპორტი

vehicle

транспортные перевозки

სატრანსპორტო ბიზნესი

transportation business

транспортные расходы

სატრანსპორტო ხარჯი

transport cost

транспортный маршрут

სატრანსპორტო სვლაგეზი

traffic route

трахеофит

ვასკულარული სპოროვნები

tracheophyte

требование пожарной безопасности

სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნები

fire safety requirement

тревога

განგაში

alarm

третичная обработка

მესამეული დამუშავება

tertiary treatment

триазин

ტრიაზინი

triazine

триединый принцип экологической политики

სამერთიანი პრინციპი

trinity of principles

триостренник

პოსიდონია

posidonia

тритий

ტრიტიუმი

tritium

тропики

ტროპიკები

tropics

тропинка

საცალფეხო ბილიკი

footpath

тропический дождевой лес

ტროპიკული წვიმიანი ტყე

tropical rain forest

тропический климат

ტროპიკული კლიმატი

tropical climate

тропический лес

ტროპიკული ტყე

tropical forest

тропическое растение

ტროპიკული მხენარე

tropical plant

тропосфера

ტროპოსფერო

troposphere

тропосферный озон

ტროპოსფერული ოზონი

tropospheric ozone

тростник

ლერწამი

reed

трофическая экология

ტროფიკული ეკოლოგია

trophic ecology

трофический уровень

ტროფიკული დონე

trophic level

труба

მილი

pipe

труба

საკვამლე მილი

chimney

труба для сброса отходов

სანარჩენე მილი (ნარჩენების გადასაყრელი მილი)

exhaust device

трубопровод

მილსადენი

pipeline

трубопроводный транспорт

ტრანსპორტირება მილსადენით

transportation by pipeline

труд

შრომა

labour

трудовое право

შრომითი კანონმდებლობა

labour law

трудовые отношения

შრომითი ურთიერთობა

labour relations

трюмная вода

ტრიუმის წყალი

bilge water

трюмная нефть

ტრიუმის ნავთობი

bilge oil

тряпка

ჩვარი

rag

трясина

ჭანჭრობი

bog

туман

ნისლი

fog

тундра

ტუნდრა

tundra

турбина

ტურბინა

turbine

туризм

ტურიზმი

tourism

туристическая зона

ტურისტული ზონა

touristic zone

туристическая тропа

სასეირნო ბილიკი

hiking trail

туристические услуги

ტურისტული მომსახურებები

tourist facility

туристический маршрут

ტურისტული მარშრუტი

touristic route

туристический объект

ტურისტული ობიექტი

touristic unit

тяжелый металл

მძიმე მეტალი

heavy metal

