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ვაკუუმური მრეწველობა

vacuum industry

вакуумное производство

ვალი (დავალიანება)

debt

долг

ვალის მომსახურება

debt service

обслуживание долга (фин.-экон.)

ვანადიუმი

vanadium

ванадий

ვანდალიზმი

vandalism

вандализм

ვასკულარული სპოროვნები

tracheophyte

трахеофит

ვატების ზღვა

Wadden Sea

пролив Ваддензе

ვაჭრობა (ეკონომიკის დარგი)

trade (economic)

торговля

ვაჭრობა (მომსახურება)

trade (services)

торговля (услуги)

ვაჭრობა (პროფესია)

trade (profession)

торговля как вид деятельности

ვაჭრობა და მოხმარება

trade and consumption

торговля и потребление

ვაჭრობის ზეგავლენა გარემოზე

trade impact on environment

влияние торговли на окружающую среду

ვაჭრობის ნარჩენი წყლები

wastewater from trade

вода, загрязненная в результате хозяйственной деятельности

ვაჭრობის შეზღუდვის ქმედებები

restrictive trade practice

ограничительная торговая практика

ვაჭრობისა და მრეწველობის მხარდაჭერა

promotion of trade and industry

поддержка торговли и промышленности

ვეგეტაციის დონე

vegetation level

зональная растительность

ველი

plain

равнина

ველი

valley

долина

ველოსიპედების ბილიკი

cycle path

велосипедная дорожка

ველოსიპედი

bicycle

велосипед

ველური პირობები(ველური ბუნების პირობები)

running wild

в условиях дикой природы

ველური ბუნება

wildlife

дикая природа

ველური ბუნების დაცვა

wildlife protection

защита дикой природы

ველური ბუნების კონსერვაცია

wildlife conservation

сохранение дикой природы

ველური ბუნების მცხოვრებთა სტატისტიკა(ველური ბუნების პოპულაციათა
სტატისტიკა)

wildlife population statistics

статистика популяций диких животных

ველური ბუნების ნაკრძალი

wildlife sanctuary

заповедник дикой природы

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

wildlife habitat

места обитания диких животных

ველური მცენარე

wild plant

дикорастущее растение

ველური ფაუნა

wild fauna

дикая фауна

ვერცხლი

silver

серебро

ვერცხლისწყალი

mercury

ртуть

ვერცხლისწყლით დაბინძურება

mercury contamination

загрязнение ртутью

ვეტერინარული მედიცინა

veterinary medicine

ветеринария

ვექტორი

vector

вектор

ვექტორის რასტრირება

vector to raster

преобразование векторного изображения в растровое

ვეშაპი

whale

кит

ვეშაპისებრნი

cetacean

китовые

ვეშაპჭერა (ვეშაპმრეწველობა)

whaling

китобойный промысел

ვიადუკი

viaduct

виадук

ვიბრაცია

vibration

вибрация

ვიდეო

video

видео

ვირუსი

virus

вирус

ვირუსოლოგია

virology

вирусология

ვიტამინი

vitamin

витамин

ვიტრიფიკაცია

vitrification

витрификация

ვიწრო უბე

creek

небольшой залив

ვულკანი

volcano

вулкан

ვულკანიზაცია

vulcanisation

вулканизация

ვულკანოლოგია

volcanology

вулканология

ვულკანური ამოფრქვევა

volcanic eruption

извержение вулкана

ვულკანური არე

volcanic area

вулканический район

ვულკანურობა

volcanism

вулканический процесс

