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цвет

ფერი

colour

цветная металлургия

ფერადი მეტალურგია

non-ferrous metal industry

цветной металл

ფერადი ლითონი

non-ferrous metal

цветок

ყვავილი

flower

цветочное растение

ყვავილოვანი მცენარე

flowering plant

цезий

ცეზიუმი

caesium

целевая аудитория

სამიზნე ჯგუფი

target group

целлюлоза

ცელულოზა

cellulose

целлюлоза

ცელულოზა

pulp

целлюлозная промышленность

ცელულოზის მრეწველობა

cellulose industry

цель деятельности хозяйствующей единицы

ერთეული ეკონომიკური ბიზნესის მიზანი (ბიზნესის ეკონომიკური მიზანი)

goal of individual economic business

цемент

ცემენტი

cement

цементная промышленность

ცემენტის მრეწველობა

cement industry

цена

ფასი

price

цена земли

მიწის ღირებულება

land value

цена на сельхозпродукцию

სასოფლო-სამეურნეო ნაწარმის ღირებულება

agronomic value

цена на скрап

სკრაპის ფასი

scrap material price

ценный компонент экосистемы

ეკოსისტემის შეფასებული კომპონენტი

valued ecosystem component

ценовая политика в отношении ресурсов

რესურსების ფასთა პოლიტიკა (რესურსების შეფასების პოლიტიკა)

pricing policy of resources

центр анализа и синтеза информации

ინფორმაციის დახარისხების ცენტრი

information clearing-house

центр данных

მონაცემთა ცენტრი

data centre

центр дистанционного зондирования

დისტანციური ზონდირების ცენტრი

remote sensing centre

центр документации

დოკუმენტაციის ცენტრი

documentation centre

центр досуга и отдыха

დასვენების ცენტრი

leisure centre

центр ядерных исследований

ბირთვული კვლევითი ცენტრი

nuclear research centre

централизация

ცენტრალიზაცია

centralisation

Центральная Азия

ცენტალური აზია

Central Asia

Центральная Америка

ცენტრალური ამერიკა

Central America

Центральная Африка

ცენტრალური აფრიკა

Central Africa

центральная часть природного парка

ცენტრალური პარკის არე

central park area

центрифугирование

ცენტრიფუგირება

centrifugation

церковь

ეკლესია

church

цефалоподы

ცეფალოპოდები

cephalopod

цианат

ციანატი

cyanate

цианид

ციანიდი

cyanide

цикл жизни продукта

ნაწარმის ცხოვრების ციკლი

product life cycle

циклон

ციკლონი

cyclone

цинк

თუთია

zinc

цирк

გეოგრაფიული ქვაბული

geographic circque

циркулярное письмо

ცირკულარული წერილი

circular mail

циркуляция атмосферы

ატმოსფერული ცირკულაცია

atmospheric circulation

циркуляция водных слоев

წყლების აღრევა (ლიმნოლოგია)

overturn (limnology)

циркуляция морской воды

ზღვის დინება

sea circulation

циркуляция океана

ოკეანის ცირკულაცია

ocean circulation

цитология

ციტოლოგია

cytology

цитотоксичность

ციტოტოქსიკურობა

cytotoxicity

цифровая модель земной поверхности

დედამიწის ზედაპირის ციფრული მოდელი

digital land model

цифровая система ГИС

GIS-ის ციფრული სისტემა

GIS digital system

цифровая система обработки изображений

გამოსახულებათა დამუშავების ციფრული სისტემა

image processing digital system

цифровой формат ГИС

GIS-ის ციფრული ფორმატი

GIS digital format

цифровые средства ГИС

GIS-ის ციფრული საშუალება

GIS digital technique

цунами

ზღვის სეისმური ტალღა (ცუნამი)

seismic sea wave

