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რადარი

radar

радар

რადიაცია

radiation

радиация

რადიაციის დოზა

radiation dose

доза радиации

რადიაციისგან დაცვა

radiation protection

защита от радиации

რადიაციისგან დაცვის კანონი

radiation protection law

законы в области защиты от радиации

რადიაციისგან ზიანი (რადიაციის ზიანი)

radiation damage

ущерб от радиации

რადიაციული დაზიანება

radiation exposure

воздействие радиации

რადიაციული ზემოქმედება

radiation effect

эффект от радиации

რადიაციული მონიტორინგი

radiation monitoring

мониторинг радиации

რადიო

radio

радио

რადიოაქტივობის დეზაქტივაცია (რადიოაქტიური დაბინძურების დეზაქტივაცია)

radioactive decontamination

дезактивация радиоактивного загрязнения

რადიოაქტიური გაფრქვევა (ემისია)

radioactive emission

выбросы радиоактивных отходов

რადიოაქტიური დამაბინძურებელი

radioactive pollutant

радиоактивное загрязняющее вещество

რადიოაქტიური დამბინძურებელი (რადიოაქტიური დასენიანება)

radioactive contamination

радиоактивное заражение

რადიოაქტიური დანაგვიანება

radioactive dumping

сброс радиоактивных отходов

რადიოაქტიური დანიშნული იზოტოპი (რადიოაქტიური იზოტოპი)

radioactive tracer

радиоактивный изотоп

რადიოაქტიური ნალექები

radioactive fallout

радиоактивные осадки

რადიოაქტიური ნარჩენები

radioactive waste

радиоактивные отходы

რადიოაქტიური ნარჩენების მართვა

radioactive waste management

утилизация радиоактивных отходов

რადიოაქტიური ნივთიერება

radioactive substance

радиоактивное вещество

რადიოაქტიურობა

radioactivity

радиоактивность

რადიოელემენტი

radioelement

радиоэлемент

რადიონუკლიდი

radionuclide

радионуклид

რადიოპროგრამა

radio programme

радиовещательная программа

რადიოფიზიკა

radiation physics

радиофизика

რადიოქატიური დანიშნული იზოტოპის გამოყენების ტექნიკა (რადიოაქტიური
იზოტოპის გამოყენების ტექნოლოგია)

radioactive tracer technique

технология применения радиоактивного изотопа

რადონი

radon

радон

რასობრივი ურთიერთობები

race relations

расовые взаимоотношения

რასტრი

raster

растр

რასტრის ვექტორირება

raster to vector

преобразование растрового изображения в векторное

რაფსი

rape (plant)

рапс

რგვა (ხეთა რგვა)

planting

посадка деревьев

რგოლოვანი ჭიები (რგოლიანი ჭიები)

annelid

кольчатые черви

რეაბილიტაცია

rehabilitation

восстановление

რეაქტორი

reactor

реактор

რეაქტორის უსაფრთხოება

reactor safety

безопасность реактора

რეგიონი

region

регион

რეგიონული ბუნებრივი პარკი

regional natural park

региональный природный парк

რეგიონული განვითარება

regional development

региональное развитие

რეგიონული გეგმა

regional plan

региональный план

რეგიონული დაგეგმვა

regional planning

региональное планирование

რეგიონული კანონმდებლობა

regional regulation

региональный нормативный документ

რეგიონული კონვენცია

regional convention

региональная конвенция

რეგიონული სამართალი

regional law

региональный закон

რეგიონული სტატისტიკა

regional statistics

региональная статистика

რეგიონული სტრუქტურა

regional structure

региональная структура

რეგიონული ხელისუფლება

regional authority

региональная власть

რეგისტრაცია

registration

регистрация

რეგისტრაციის ვალდებულება

registration obligation

обязательная регистрация

რეგისტრაციის პროცედურა

registration proceeding

процедура регистрации

რეგისტრირებული ობიექტი

registered site

зарегистрированный объект охраны окружающей среды

რევერსული ოსმოსი

reverse osmosis

реверсный осмос

რეზინი

rubber

резина

რეზინის გადამამუშავებელი მრეწველობა

rubber processing industry

производство резино-технических изделий

რეზინის გადამუშავება

rubber processing

переработка резины

რეზინული ნარჩენები(რეზინის ნარჩენი)

rubber waste

резиновые отходы

რეზოლუცია

resolution (act)

резолюция (акт)

რეზოლუცია

resolution (parameter)

разрешающая способность

რეკლამა

advertisement

реклама

რეკომბინანტული დნმ-ის ტექნოლოგია

recombinant DNA technology

технология на основе рекомбинантной ДНК

რეკომენდაცია

recommendation

рекомендация

რელიგია

religion

религия

რელიეფი (მიწის)

relief (land)

рельеф земли

რენტგენის სხივები

X ray

рентгеновские лучи

რეპრესია

repression

репрессия

რეპროდუქცია (ბიოლოგიური)

reproduction (biological)

репродукция (биологическая)

რეპროდუქციური მანიპულაცია(რეპროდუქციული მანიპულაცია)

reproductive manipulation

манипулирование репродукцией

რეპტილია

reptile

рептилии

რესურსების მარაგი

resource reserve

ресурсный запас

რესურსების მართვა

resources management

управление ресурсами

რესურსების მთლიანი კლება(რესურსების შემცირება)

net resource depletion

сокращение ресурсов

რესურსების ფასთა პოლიტიკა (რესურსების შეფასების პოლიტიკა)

pricing policy of resources

ценовая политика в отношении ресурсов

რესურსი

resource

ресурс

რესურსის გამოყენება

resource utilisation

использование ресурсов

რესურსის ექსპლუატაცია

resource exploitation

эксплуатация ресурсов

რესურსის კონსერვაცია

resource conservation

сохранение ресурсов

რესურსის შეფასება

resource appraisal

оценка ресурса

რეფლექტომეტრი

reflectometry

рефлектометрия

რეცხვა

laundering

прачечные

რთვილი(თრთვილი)

frost

иней

რთული ნივთიერების შექმნა (ქიმიაში)

complex formation

формирование сложного соединения (хим.)

რისკების ინფორმაციის გაცვლა

risk communication

обмен информацией по рискам

რისკი

risk

риск

რისკის ანალიზი

risk analysis

анализ риска

რისკის აღქმა

risk perception

понимание риска

რისკის გამოვლენის გეგმა

risk exposure plan

план на случай кризисной ситуации

რისკის მართვა

risk management

управление риском

რისკის მისაღები დონე

acceptable risk level

приемлемый уровень риска

რისკის შემცირება

risk reduction

снижение риска

რისკის შესაძლებლობა

risk exposure

вероятность кризисной ситуации

რისკის შეფასება

risk assessment

оценка риска

რისკისა და მოგების ანალიზი

risk-benefit analysis

финансовая оценка риска и прибыли

რიფი

reef

риф

რკინა

iron

железо

რკინიგზა

railway

железная дорога

რკინიგზის სადგური

railway station

железнодорожная станция

როტორული ღუმელი

rotary furnace

роторная печь

რუკა

map

карта

რღვევა

fault

разлом

რჩევა, კონსულტაცია

advice

совет, консультация

რძე

milk

молоко

რძის ნაწარმი

dairy product

молочный продукт

რძის ნაწარმის მრეწველობა

dairy industry

молочная промышленность

რწყვა, ირიგაცია

irrigation

ирригация

რწყვადი მიწათმოქმედება(სარწყავი მიწათმოქმედება)

irrigation farming

ирригационное земледелие

რწყილი

flea

блоха

