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თაბაშირი

gypsum

гипс

თაბაშირის ნარჩენები

waste gypsum

отходы производства гипса

თავდაცვა

defence

защита

თავისუფალი დროის გამოყენება

use of leisure time

использование досуга

თავისუფალი ვაჭრობა

free trade

свободная торговля

თავისუფლება

freedom

свобода

თავლა

stable

конюшня

თავსახური(საფარი)

overburden

вскрыша

თავშესაფარი

refuge

экологическое убежище

თავშესაფარი

shelter

укрытие

თავშესაფარი საგანგებო სიტუაციისას

emergency shelter

аварийное убежище

თალიუმი

thallium

таллий

თამაში

game (play)

игра

თამბაქო

tobacco

табак

თამბაქოს კვამლი

tobacco smoke

табачный дым

თანაგამომუშავება

cogeneration

одновременная генерация тепла и электричества

თანამგზავრი

satellite

спутник

თანამგზავრული გამოსახულება

satellite image

изображение, полученное со спутника

თანამშრომლობა

co-operation

сотрудничество

თანამშრომლობის პოლიტიკა

co-operation policy

политика сотрудничества

თანამშრომლობის პრინციპი

co-operation principle

принцип сотрудничества

თანდაყოლილი ცოდნა

indigenous knowledge

врожденное знание

თანმდევი ნადავლი(ნათევზავების თანმდევი)

by-catch

сопутствующий улов

თანმდევი ნაწარმი(საწარმოო პროცესის თანმდევი პროდუქტი)

by-product

сопутствующий продукт

თანმიმდევრობითი დადგენა

scene identification

идентификация объекта наблюдения

თანმხლები ეფექტი

side effect

побочный эффект

თბილსისხლიანი ცხოველი

warm-blooded animal

теплокровное животное

თბოდინამიკა

thermodynamics

термодинамика

თბოელექტროსადგური

heat and power station

теплоэлектростанция

თბოელექტროსადგური

thermal power plant

тепловая станция

თბოიზოლაცია

thermal insulation

термоизоляция

თბომომარაგება

teleheating

теплоснабжение

თბოსადგური

heating plant

теплостанция

თბური დამუშავება

thermal treatment

термическая обработка

თბური შერჩევის პროცესი

thermoselect process

"термическая обработка отходов" (название торговой марки)

თბური წყალი

thermal water

термальная вода

თევზაობა

fishing

рыбная ловля

თევზაობის ლიცენზია

fishing licence

лицензия на рыбную ловлю

თევზების დაავადება

fish disease

болезнь рыб

თევზი

fish

рыба

თევზის მარაგი

fish stock

рыбные запасы

თევზის მოშენება

fish farming

разведение рыб

თევზის სასიკვდილო დაავადებები(თევზების გამანადგურებელი დაავადებები)

fish kill

смертельные болезни рыб

თევზის ტოქსიკურობა

fish toxicity

яд рыб

თევზმჭერი ფლოტი

fishing fleet

თევზჭერა

fishery

рыболовство

თევზჭერა ღრმა ზღვაში (თევზჭერა შუა ზღვაში)

deep sea fishing

рыболовство в открытом море

თევზჭერის ეკონომიკა

fishery economics

экономика рыболовства

თევზჭერის ზემოქმედება გარემოზე

environmental impact of fishing

воздействие рыболовства на окружающую среду

თევზჭერის მართვა

fisheries management

управление рыболовством

თევზჭერის რესურსები

fishery resource

рыбные ресурсы

თევზჭერის სტრუქტურა

fisheries structure

структура рыбопромысловой отрасли

თევჭერის პოლიტიკა

fishery policy

политика в области рыболовства

თეზაურუსი

thesaurus

тезаурус

თეზისი

thesis

тезис

თემის გადაწყვეტილება

Community ruling

решение Сообщества

თერაპია

therapy

терапия

თესლი

seed (product)

семя

თესლი (ბიოლოგია)

seed (biology)

семя (биол.)

თესლის შეწამლა

seed dressing

предпосевная обработка семян

თვითგაწმენდა

self-purification

самоочищение

თვითდახმარების პროგრამა

self-help programme

программа самопомощи

თვითმონიტორინგი

self-monitoring

самоконтроль

თიბვა

mowing

скашивание трав

თიხა

clay

глина

თიხამიწა

alumina

глинозем

თოვლი

snow

снег

თუთია

zinc

цинк

თხევადი მდგომარეობა

liquid state

состояние жидкости

თხევადი ნაკელი

liquid manure

жидкий навоз

თხევადი ნარჩენები

liquid waste

жидкие отходы

თხრა

excavation (process)

раскопки (процесс)

თხრის ობიექტი (ფართობი სათხრელი სამუშაოებისთვის)

excavation site

площадка для земляных работ

