ი
GEO

RUS

ENG

იარაღი

weapon

оружие

იდეოლოგია

ideology

идеология

იზოლირება (პროცესი)

insulation (process)

изоляция (процесс)

იზომერი

isomer

изомер

იზოტოპი

isotope

изотоп

იზოტოპური ინდიკატორი (დანიშნული ატომი)(ნიშნული ატომი)

tracer

меченый атом

იმისია (შეწოვა)

immission

иммиссия

იმისიის (შეწოვის) ზღვარი

immission limit

лимит иммиссии

იმისიის (შეწოვის) კონტროლი

immission control

контроль за иммиссией

იმისიის (შეწოვის) მაქსიმალური კონცენტრაცია(დამაბინძურებლების
მაქსიმალური კონცენტრაცია??)

maximum immission concentration

максимальная концентрация иммиссии

იმისიის (შეწოვის) პროგნოზი

immission forecast

прогноз иммиссии

იმისიის (შეწოვის) საერთო სიდიდე

immission load

иммиссионная нагрузка

იმპორტი

import

импорт

იმპორტის ლიცენზია

import licence

импортная лицензия

იმპულსური ხმაური(იმპულსური დაბრკოლება)

impulsive noise

импульсные помехи

იმუნიტეტი

immunity

иммунитет

იმუნოლოგია

immunology

иммунология

იმუნოლოგიური დაავადება

immunological disease

иммунологическое заболевание

იმუნური სისტემა

immune system

иммунная система

იმუნური ცდა(იმუნოლოგიური მეთოდი}

immunoassay

иммунопроба

ინგლისური ბაღი

English garden

английский сад

ინდოეთის ოკეანე

Indian Ocean

Индийский океан

ინდუსტრიალიზაცია

industrialisation

индустриализация

ინდუსტრიული და კომერციული ხასიათის სახელმწიფო დაწესებულება

public institution of industrial and commercial nature

государственный орган для решения вопросов коммерции и
промышленности

ინერტიზაცია

inertisation

инертизация

ინერტული ნარჩენები

inert waste

инертные отходы

ინვერსია

inversion

инверсия

ინვერსიული ფენა

inversion layer

инверсионный слой

ინვესტიცია

investment

инвестиция

ინვესტიცია გარემოს დაცვაში (გარემოსდაცვითი ინვესტიცია)

environmental investment

инвестиции в области охраны окружающей среды

ინოვაცია

innovation

инновация

ინსექტიციდი

insecticide

инсектицид

ინსპექცია

inspection

инспекция

ინსტიტუციონალიზაცია

institutionalisation

институционализация

ინტეგრირებული მართვა

integrated management

интегрированный менеджмент

ინტენსიური მეცხოველეობა

intensive animal husbandry

интенсивное животноводство

ინტენსიური ფერმერული მეურნეობა

intensive farming

интенсивное фермерское хозяйство

ინტერესთა თანაფარდობა

balancing of interests

баланс интересов

ინტერესთა კონფლიქტი

conflict of interests

конфликт интересов

ინტერესთა ჯგუფი

interest group

группа по интересам

ინტერვენციული ფონდი

intervention fund

фонд непредвиденных расходов

ინტერნეტი

Internet

Интернет

ინტერნეტ-მომსახურების პროვაიდერი

internet service provider

провайдер услуг Интернета

ინტერნეტული ძებნის მომსახურება

internet search service

информационное обслуживание на базе Интернета

ინტერპოლაცია

interpolation

интерполяция

ინტერპრეტირების მეთოდი

interpretation method

метод интерпретации

ინტოქსიკაცია

intoxication

интоксикация

ინფექცია

infection

инфекция

ინფექციური დაავადება

infectious disease

инфекционное заболевание

ინფილტრაცია

infiltration

инфильтрация

ინფორმატიკა

informatics

информатика

ინფორმაცია

information

информация

ინფორმაცია ნაწარმზე (ინფორმაცია ნაწარმის შესახებ)

product information

информация о продукте

ინფორმაციის გადაცემა

information transfer

передача информации

ინფორმაციის გაცვლა

information exchange

обмен информацией

ინფორმაციის დამუშავება

information processing

обработка информации

ინფორმაციის დახარისხების ცენტრი

information clearing-house

центр анализа и синтеза информации

ინფორმაციის შერჩევითი გავრცელება

selective dissemination of information

избирательное распространение информации

ინფორმაციის წყარო

information source

источник информации

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა

access to information

доступ к информации

ინფორმაციული მომსახურება

information service

информационная услуга

ინფორმაციული ნაკრები

information kit

подборка информации

ინფორმაციული სისტემა

information system

информационная система

ინფორმაციული ტექნოლოგია

information technology

информационная технология

ინფორმირების ვალდებულება

obligation to inform

обязательство информировать

ინფორმირებულობის უფლება

right to information

право на информацию

ინფრაბგერა

infrasound

инфразвук

ინფრასტრუქტურა

infrastructure

инфраструктура

ინფრაწითელი გამოსხივება

infrared radiation

инфракрасное излучение

იოდი

iodine

йод

იონგამცვლელი (იონმიმომცვლელი)

ion exchanger

ионообменник

იონი

ion

ион

იონოსფერო

ionosphere

ионосфера

იონური გაცვლა

ion exchange

ионный обмен

ირემი

deer

олень

ისტორია

history

история

ისტორიული ადგილი

historical site

историческое место

ისტორიული ევოლუცია

historical evolution

эволюция в процессе истории

ისტორიული კვლევა

historical research

исследование истории

ისტორიული ცენტრი

historic centre

исторический центр

ისტორიული ძეგლი

historical monument

исторический памятник

იურიდიული აქტი

juridical act

юридический акт

იურიდიული ტექსტი

legal text

юридический текст

იურისდიქცია

jurisdiction

юрисдикция

იურისპრუდენცია

jurisprudence

юриспруденция

იურისტი (პროფესია)

legal profession

юрист как профессия

იშვიათი ტესტი

random test

разовое испытание

იშვიათი ჯიშები (იშვიათი სახეობები)

rare species

редкие виды

იჯარა

royalty

роялти

