ს
GEO

RUS

ENG

საავადმყოფო

hospital

საავიაციო კანონმდებლობა

aviation law

საავიაციო ხმაური (საფრენი აპარატების ხმაური)

aircraft noise

საავტომობილო მრეწველობა

automobile industry

საანალიზო აღჭურვილობა

analytical equipment

საბაზო მონიტორინგი (ატმოსფეროს საბაზო მონიტორინგი)

baseline monitoring

საბაზრო ეკონომიკა

market economy

საბაზრო ფასი

market price

საბაზრო ფაქტორი

factor market

საბანაო ზღვის წყალი

bathing seawater

საბანაო მტკნარი წყალი

bathing freshwater

საბანაო წყლები

bathing water

საბანკო პროცენტი

interest

საბანკო საქმე

banking

საბაჟო კანონმდებლობა

customs regulation

საბაჟო მოსაკრებელი

customs

საბაჟო ტარიფი

customs tariff

საბიბლიოთეკე მომსახურება

library service

საბინაო კანონმდებლობა (ბინათმშებებლობის კანონმდებლობა)

housing legislation

საბიუჯეტო პოლიტიკა

budget policy

საბუნებისმეტყველო მეცნიერება

natural science

საბურავების სკრაპი

scrap tyre

საბურავი

tyre

საბურღი მოწყობილობა

drilling installation

საბუღალტრო დანართი

satellite account

საბუღალტრო სისტემა

accounting system

საგადასახადო კანონი

tax law

больница
правила воздушных перевозок
шум, производимый летательными аппаратами
автомобильная промышленность
аналитическое оборудование
базовый мониторинг
рыночная экономика
рыночная цена
рыночный фактор
морская вода, пригодная для купания
пресная вода, пригодная для купания
водоемы для купания
банковский процент
банковские операции
таможенный нормативный документ
таможенные сборы
таможенный тариф
библиотечное обслуживание
законодательство в области жилищного строительства
бюджетная политика
естественная наука
скрап из автопокрышек
автопокрышка
буровая установка
приложения к бухгалтерскому отчету
система бухучета
закон в области налогообложения

საგადასახადო პოლიტიკა

taxation policy

საგადასახადო სისტემა

tax system

საგანგებო კანონი

special law

საგანგებო ნებართვა

special authorisation

საგანგებო სიტუაციების გეგმა

emergency plan

საგანგებო სიტუაციისას დახმარების ზომები (დახმარების ზომების მიღება
საგანგებო სიტუაციისას)

emergency relief measure

საგანგებო ქიმიური ნაწარმი

speciality chemical

საგანი

subject

საგანმანათლებლო დაგეგმვა

educational planning

საგანმანათლებლო დაწესებულება

educational institution

საგანმანათლებლო პოლიტიკა

education policy

საგარეო ეკონომიკური კავშირები (საგარეო ეკონომიკური კავშირი)

foreign economic relations

საგარეო ვაჭრობა

foreign trade

საგარეო პოლიტიკა

foreign policy

საგარეუბნო მიმოსვლა

commuting

საგარეუბნო სივრცე

periurban space

საგარეუბნო ტრანსპორტი

commuter traffic

საგზაო გადასასვლელი

crossing place

საგზაო გადასასვლელი ცხოველებისთვის

crossing place for animals

საგზაო ინფრასტრუქტურა

traffic infrastructure

საგზაო მოძრაობა

road traffic

საგზაო მოძრაობის ორგანიზება

road traffic engineering

საგზაო სამუშაოების მასალა

road construction material

საგზაო საცობი

traffic jam

საგზაო ტრანსპორტი

road transport

საგზაო უსაფრთხოება

road safety

საგზაო ქსელი

road network

საგზაო შემთხვევა

traffic accident

საგრაფო

county

სადაზღვევო ბიზნესი

insurance business

политика в области налогообложения
налоговая система
специальный закон
специальное разрешение
план на случай чрезвычайной ситуации
меры помощи при чрезвычайной ситуации
специальный химический продукт
предмет
планирование в области образования
образовательное учреждение
политика в области образования
внешние экономические связи
внешняя торговля
внешняя политика
поездки из пригорода в город и обратно
пригородная территория
пригородный транспорт
дорожный переход
места для перехода животных
транспортная инфраструктура
дорожное движение
организация дорожного движения
дорожно-строительный материал
дорожная пробка
дорожный транспорт
дорожная безопасность
сеть автомобильных дорог
авария на дороге
графство
страховой бизнес

სადაზღვევო პრემია

premium

სადგური

station

სადეზინფექციო საშუალება

disinfectant

სადენი (კაბელი)

cable

სადრენაჟე სისტემა (სადრენაჟო სისტემა)

built drainage system

საერთაშორისო ბალანსი

international balance

საერთაშორისო განაწილება

international distribution

საერთაშორისო გარემოსდაცვითი ურთიერთობები

international environmental relations

საერთაშორისო გარიგება

international transaction

საერთაშორისო დახმარება

international assistance

საერთაშორისო ეკონომიკური კანონმდებლობა

international economic law

საერთაშორისო ვაჭრობა

international trade

საერთაშორისო თანამშრომლობა

international co-operation

საერთაშორისო კანონი

international law

საერთაშორისო კონვენცია

international convention

საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობა

international competitiveness

საერთაშორისო კონფლიქტი

international conflict

საერთაშორისო მნიშვნელობის ეკოსისტემა

internationally important ecosystem

საერთაშორისო ორგანიზაცია

international organisation

საერთაშორისო პოლიტიკა

international politics

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი

International Monetary Fund

საერთაშორისო სამდინარო აუზი

international river basin

საერთაშორისო სასამართლო

International Court of Justice

საერთაშორისო საწყლოსნო გზა (საერთაშორისო წყლითსავალი გზა)

international watercourse

საერთაშორისო საჯარო კანონმდებლობა

public international law

საერთაშორისო სტანდარტიზაცია

international standardisation

საერთაშორისო ურთიერთობები

international relations

საერთაშორისო უსაფრთხოება

international safety

საერთაშორისო შეთანხმება

international agreement

საერთაშორისო ხელშეკრულება

treaty

страховая премия
станция
дезинфицирующее средство
кабель
система дренажа
международный баланс
международное распределение
международные отношения по вопросам окружающей среды
международная сделка
международная помощь
международный экономический закон
международная торговля
международное сотрудничество
международное право
международная конвенция
международная конкурентоспособность
международный конфликт
экосистема международного значения
международная организация
международная политика
Международный валютный фонд
международный речной бассейн
Международный Суд
международный водный путь
публичное международное право
международная стандартизация
международные отношения
международная безопасность
международное соглашение
международный договор

საერთაშორისო ჰარმონიზაცია

international harmonisation

საერთო ადმინისტრაციული ბრძანება

general administrative order

საერთო განათლება

general education

საერთო ქიმია (ზოგადი ქიმია)

general chemistry

საერთო შეთანხმება

common agreement

საექსპერტო სისტემა

expert system

სავალდებულო მოხმარება

compulsory use

სავარაყე ნივთიერება

etching substance

სავაჭრო ბარიერი

trade barrier

სავაჭრო ზღვაოსნობა

merchant shipping

სავაჭრო მარაგი

stock (trade)

სავაჭრო პოლიტიკა

trade policy

სავაჭრო პოლიტიკა

exchange policy

სავაჭრო საქმიანობა

trade activity

სავაჭრო საქმიანობის ნარჩენები (საწარმოო ნარჩენები)

trade waste

სავაჭრო ურთიერთობები

trade relations

სავაჭრო შეზღუდვა

trade restriction

სავაჭრო ცენტრი

shopping centre

საველე ექსპერიმენტი

field experiment

საველე შესწავლა (საველე კვლევა)

field study

საზედამხედველო ორგანო

supervisory body

საზეიმო განცხადება

statutory declaration

საზოგადოება

society

საზოგადოება

public

საზოგადოებრივ სარგებლიანობაზე მოთხოვნა

public benefit inquiry

საზოგადოებრივ-ეკონომიკური ფაქტორი

socioeconomic factor

საზოგადოებრივი აბანო

public bath

საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინებით ქცევა

social-minded behaviour

საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა

public opinion polling

საზოგადოებრივი აზრის ტენდენცია

trend of opinion

международная гармонизация
приказ общего административного характера
общее образование
общая химия
общее соглашение
экспертная система
обязательное использование
вещество для травления
торговый барьер
торговое мореплавание
торговые запасы
торговая политика
торговая политика
торговая деятельность
отходы торговых предприятий
торговые отношения
торговые ограничения
торговый центр
полевые испытания
полевое исследование
наблюдательный орган
торжественная клятва
общество
общественность
запрос по поводу общественной полезности
социально-экономический фактор
общественная баня
поведение, учитывающее мнение общественности
опрос общественного мнения
тенденция в общественном мнении

საზოგადოებრივი გადახდების პრინციპი (გახდის საზოგადოებრივი პრინპციპი)

community-pays principle

საზოგადოებრივი გამოკითხვა

social survey

საზოგადოებრივი დასწრება

public attendance

საზოგადოებრივი ინფორმირებულობის კამპანია

public awareness campaign

საზოგადოებრივი კეთილდღეობა

social welfare

საზოგადოებრივი მეცნიერება

social science

საზოგადოებრივი მოთხოვნა

public inquiry

საზოგადოებრივი მონაწილეობა

social participation

საზოგადოებრივი მოძრაობა

social movement

საზოგადოებრივი ნაგებობა

community facility

საზოგადოებრივი პარკი

public park

საზოგადოებრივი სამუშაო

voluntary work

საზოგადოებრივი სატრანსპორტო ერთეული (საზოგადოებრივი სატრანსპორტო
public transport vehicle
საშუალება)
საზოგადოებრივი სტრუქტურა

social structure

საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

public transport

საზოგადოებრივი ურთიერთობები

public relations

საზოგადოებრივი ფასეულობები

social value

საზოგადოებრივი ფუნქცია

public function

საზოგადოებრივი ჩართულობა

community participation

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

public health

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ასპექტი

sociopolitical aspect

საზოგადოებრივ-საგანმანათლებლო საქმიანობა

socioeducational activity

საზოგადოებრიცი აზრი

public opinion

საზომი ხელსაწყო

measuring instrument

საზომი ხელსაწყოების კალიბრაცია

calibration of measuring equipment

საზღვაო ავარია

shipping accident

საზღვაო ბიოლოგია

marine biology

საზღვაო გადაზიდვები

maritime transport

საზღვაო გარემო (ზღვის სივრცე)

marine environment

საზღვაო გეოლოგია

marine geology

принцип "сообщество платит"
опрос общественного мнения
участие общественности
информационная кампания по оповещению общественности
социальное благосостояние
общественная наука
общественный запрос
участие общественности
общественное движение
общественное сооружение
общественный парк
общественная работа
средство общественного транспорта
структура общества
общественный транспорт
общественные связи
социальная ценность
общественная функция
участие общественности
общественное здравоохранение
общественно-политический аспект
общественно-просветительская деятельность
общественное мнение
измерительный инструмент
калибровка измерительного инструмента
авария на море
морская биология
морской транспорт
морская окружающая среда
морская геология

საზღვაო დაცული ზონა

marine conservation area

საზღვაო ეკოლოგია

marine ecology

საზღვაო ეკოსისტემა

marine ecosystem

საზღვაო თევზჭერა

marine fishery

საზღვაო კანონი

maritime law

საზღვაო კულტურა

mariculture

საზღვაო კურორტი

seaside resort

საზღვაო მანქანათმშენებლობა (საზღვაო ენერგომოწყობილობების წარმოება)

marine engineering

საზღვაო მონიტორინგი

marine monitoring

საზღვაო ნავიგაცია

maritime navigation

საზღვაო ნაკრძალი

marine reserve

საზღვაო ნალექი

marine sediment

საზღვაო პარკი

marine park

საზღვაო რესურსების კონსერვაცია

marine resources conservation

საზღვაო რუკა

chart (nautical)

საზღვაო შემთხვევებზე პასუხისმგებლობა

liability for marine accidents

საზღვარი

border

საზღვრის გადაკვეთა

boundary crossing

სათამაშო მოედანი

playground

სათბურის აირი

greenhouse gas

სათბურის ეფექტი

greenhouse effect

სათევზაო მრეწველობა

fishing industry

სათევზაო ნაკრძალი

fishing preserve

სათევზაო ტერიტორია

fishing ground

სათევზაო ტრანსპორტი (სათევზაო გემი)

fishing vessel

სათემო გათბობის ქსელი

municipal heating network

სათხილამურე დისტანცია

ski run

სათხილამურო სპორტი

skiing

საიზოლაციო მასალა

insulating material

საინჟინრო სამუშაო

engineering work

морская охраняемая зона
экология моря
морская экосистема
морская рыбная ловля
морское право
морская культура
морской курорт
производство энергетического оборудования для судов
мониторинг моря
морская навигация
морской заповедник
морское отложение
морской парк
сохранение морских ресурсов
морская карта
ответственность за морские инциденты
граница
пересечение границы
площадка для игр
газ, способствующий парниковому эффекту
парниковый эффект
рыболовная промышленность
водоем для спортивной рыбной ловли
район промышленного рыболовства
рыболовецкое судно
городская система теплоснабжения
лыжня
лыжный спорт
изоляционный материал
инженерная работа

საინჟინრო საქმე

engineering

საინფორმაციო ინფრასტრუქტურა

information infrastructure

საინფორმაციო ტექნოლოგიების მრეწველობა

information technology industry

საინფორმაციო ქსელი

information network

საინფორმაციო ცენტრი

information centre

საკანალიზაციო სისტემა

sewerage system

საკანალიზაციო შლამი

sewage sludge

საკანალიზაციო ჩაღვრის აკრძალვა

sewage spreading prohibition

საკანალიზაციო წყალი

sewage

საკანალიზაციო წყლის განადგურება

sewage disposal

საკანალიზაციო წყლის დამუშავების სისტემა

sewage treatment system

საკანალიზაციო წყლის საწმენდი

sewage farm

საკანონმდებლო დარგი

law branch

საკანონმდებლო დოკუმენტი

chart (act)

საკანონმდებლო ინფორმაცია

legislative information

საკანონმდებლო კომპეტენცია (საკანონმდებლო უფლებაუნარიანობა)

legislative competence

საკანონმდებლო პროცედურა

legal procedure

საკანონმდებლო პროცედურა

legislative procedure

საკანონმდებლო პროცესი

legislative process

საკანონმდებლო საფუძველი

legal basis

საკანონმდებლო საშუალება

legal remedy

საკანონმდებლო სისტემა

legal system

საკანონმდებლო სისტემის ორგანიზება

organisation of the legal system

საკანონმდებლო უფლებამოსილება

legislative authority

საკანონმდებლო ხელისუფლება

legislature

საკვამლე მილების ზედმეტი სიმაღლე (საკვამლე მილების განსაკუთრებული
სიმაღლე)

excessive height of chimney stacks

საკვამლე მილი

chimney

საკვამლე მილის სიმაღლე

chimney height

საკვამური

stack

საკვები

food

инжиниринг
информационная инфраструктура
индустрия информационных технологий
информационная сеть
информационный центр
канализационная система
сточный ил
запрет на слив сточного ила в неустановленных местах
сточная вода
утилизация сточной воды
система обработки стоков
поля аэрации
отрасль права
официальный документ
информация о законодательстве
законодательная правоспособность
юридическая процедура
законодательная процедура
законодательный процесс
юридическая основа
юридическое средство
юридическая система
организация правовой системы
полномочие на законодательную деятельность
законодательная власть
чрезмерная высота труб
труба
высота трубы
дымовая труба
пища

საკვები ნივთიერება

nutrient

საკვები ნივთიერების მოშორება

nutrient removal

საკვები ნივთიერების შემადგენლობა (საკვები ნივთიერების შედგენილობა)

nutrient content

საკვები პროდუქტი

foodstuff

საკვები საშუალება

nutrient medium

საკვები ცხიმი

edible fat

საკვებით ვაჭრობა

food commerce

საკვებით შესაფერისი მომარაგება (საკვებით უზრუნველყოფა)

adequate food supply

საკვების გადაზიდვა

food transport

საკვების გადამამუშავებელი მრეწველობა

food processing industry

საკვების დაბინძურება

food contamination

საკვების დამბინძურებელი (საკვების დამაბინძურებელი)

food pollutant

საკვების დანამატი

food additive

საკვების დასხივება

food irradiation

საკვების მავნებლებით დაზიანება (ინფესტაცია)

infestation of food

საკვების მარგებლიანობის შეფასება (კვებითი ღირებულების შეფასება)

nutritive value of food

საკვების მოთხოვნილება

food requirement

საკვების საღებავი

food colourant

საკვების სახელმწიფო მარაგები (საკვების სახელმწიფო მარაგი)

food storage

საკვების შენახვა

food preservation

საკვების წარმოება (სოფლის მეურნეობა)

food production (agriculture)

საკვების ხარისხი

food quality

საკვების ჰიგიენა

food hygiene

საკლავი ცხოველები ( საკლავი)

animal for slaughter

საკოლო სწავლება

school teaching

საკომპენსაციო გადასახადი

compensatory tax

საკომპენსაციო ზომა

compensatory measure

საკონკურსე გამოცდა

competitive examination

საკონტრაქტო დასუფთავება

contract cleaner

საკონტროლო ზომა (საკონტროლო ზომების მიღება)

control measure

питательное вещество
удаление питательных веществ
питательный состав
продукт питания
средство питания
пищевой жир
торговля продуктами питания
достаточное обеспечение продуктами питания
транспортировка продуктов питания
пищевая обрабатывающая промышленность
заражение продуктов питания
вещество, загрязняющее продукты питания
пищевая добавка
облучение продуктов питания
инвазия продуктов питания
питательная ценность продуктов
потребности в продуктах питания
пищевой краситель
государственные резервы продуктов питания
сохранение продуктов питания
производство сельскохозяйственных продуктов питания
качество продуктов питания
гигиена продуктов питания
животные для забоя
школьное обучение
компенсационный налог
компенсационная мера
конкурсный отбор
профессиональные услуги по уборке
меры контроля

საკრედიტო დახმარება

credit assistance

საკრედიტო პოლიტიკა

credit policy

საკუთარი ინტერნეტ-გვერდი

homepage

საკუთრების დაცვა

property protection

საკუთრების უფლება

ownership

საკუთრების უფლება

right of property

საკულტივაციო მცენარე

cultivated plant

სალამანდრა

salamander

სალექი ავზი

settling tank

სალმონელა

salmonella

სამართალი (კანონთა ერთიანობა)

law (corpus of rules)

სამართალი (მეცნიერება)

law (science)

სამართალწარმოება

litigation

სამართლებრივი დადგენილება

legal regulation

სამაშველო სამსახური

rescue service

სამაშველო სისტემა

rescue system

სამგზავრო გადაზიდვები (სამგზავრო გადაყვანა)

passenger transport

სამდინარო რესურსი (მდინარის რესურსი)

fluvial resource

სამდინარო ტრანსპორტი

river transport

სამედიცინო მეცნიერება (მედიცინის მეცნიერება)

medical science

სამედიცინო ნარჩენები

hospital waste

სამეზობლო ხმაური

neighbourhood noise

სამეზობლოს გაუმჯობესების სქემა (საქალაქო რაიონების კეთილმოწყობის
სქემა)

neighbourhood improvement scheme

სამერთიანი პრინციპი

trinity of principles

სამეცნიერო დისპუტი

scientific dispute

სამეცნიერო კომიტეტი

scientific committee

სამეცნიერო პოლიტიკა

scientific policy

სამეცნიერო-კვლევითი პოლიტიკა

research policy

სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაცია

scientific and technical information

სამთავრობო დახმარება

public aid

кредитная помощь
кредитная политика
домашняя страница в Интернете
защита собственности
право собственности
право собственности
культивируемое растение
саламандра
отстойник
сальмонелла
право
право (научн.)
судебный процесс
правовое постановление, нормативный документ
служба спасения
система спасения
пассажирский транспорт
речной ресурс
речной транспорт
медицинская наука
отходы больниц
шум от расположенного по соседству источника
программа обустройства городского района
"триединый" принцип экологической политики
научный спор
научный комитет
научная политика
политика в области научных исследований
научная и техническая информация
государственная помощь

სამთავრობო პოლიტიკა

government policy

სამთავრობო შენობა

government building

სამთავრობოთაშორისო საზღვაო საკონსულტაციო ორგანიზაციის (IMCO)
კოდი( IMCO-კოდი (სამთავრობო-საზღვაო საკონსულტაციო ორგანიზაცია)

IMCO code

სამთო გეოლოგია

mining geology

სამთო კანონი (სასარგებლო წიაღისეულის დამუშავების კანონი)

mining law

სამთო კანონმდებლობა (სასარგებლო წიაღისეულის დამუშავების ნორმატიული
mining regulation
დოკუმენტი)
სამთო კურორტი

mountain resort

სამთო მექანიკა

rock mechanics

სამთო მეცნიერება (სამთო მრეწველობა)

mining engineering

სამთო მოპოვება

mining

სამთო მრეწველობა

mining industry

სამთო-მომპოვებელი საქმიანობის ზონა (სამთო დამუშავების ზონა )

mining district

სამთო-მოპვებითი მრეწველობა (სამთომოპოვებითი მრეწველობა)

mineral industry

სამთო-მოპოვებითი ნარჩენები (სამთომოპოვებითი ნარჩენები)

mining waste

სამთო-მოპოვებითი ნაწარმი

mining product

სამთო-მოპოვებითი ობიექტის აღდგენა

mining site restoration

სამიზნე ჯგუფი

target group

სამინისტრო

ministry

სამინისტროს ბრძანებულება

ministerial decree

სამინისტროს შენობა

ministry building

სამკურნალო მცენარე

medicinal plant

სამომხმარებლო საქონელი

consumer goods

სამონიტორინგე აღჭურვილობა (სამონიტორინგო აღჭურვილობა)

monitoring equipment

სამოქალაქო თავდაცვა

civilian protection

სამოქალაქო მეცნიერება (სამოქალაქო მშენებლობა)

civil engineering

სამოქალაქო უსაფრთხოება

civil safety

სამოქალაქო უსაფრთხოება

climate change adaptation

სამოქალქო ავიამიმოსვლა

civil air traffic

სამოქალქო სამართალი

civil law

სამრეწველო ასოციაცია

industrial association

политика правительства
правительственное здание
код ИМКО (Межправительственная морская консультативная организация)
геология рудных месторождений
закон в области разработки полезных ископаемых
нормативный документ, регулирующий разработку полезных ископаемых
горный курорт
горная механика
горная промышленность
разработка полезных ископаемых
горная промышленность
район горных разработок
горнодобывающая промышленность
шахтные отходы
продукт разработки полезных ископаемых
рекультивация земель после завершения разработок
целевая аудитория
министерство
приказ министерства
здание министерства
лекарственное растение
потребительские товары
оборудование для мониторинга
гражданская оборона
гражданское строительство
гражданская оборона

движение гражданского воздушного транспорта
гражданское право
промышленная ассоциация

სამრეწველო აღჭურვილობა

industrial equipment

სამრეწველო განვითარება

industrial development

სამრეწველო გარემო

industrial environment (in general)

სამრეწველო გარემოსდაცვითი პოლიტიკა

industrial environmental policy

სამრეწველო დაბინძურება

industrial pollution

სამრეწველო დაგეგმვა

industrial planning

სამრეწველო დანაგვიანება

industrial dumping

სამრეწველო ეკონომიკა

industrial economics

სამრეწველო ემისია (გაფრქვევა)

industrial emission

სამრეწველო ზონა

industrial area

სამრეწველო ზონირება (სამრეწველო დარაიონება)

industrial zoning

სამრეწველო თევზჭერა

commercial fishery

სამრეწველო კანონმდებლობა

industrial legislation

სამრეწველო კვამლი

industrial fume

სამრეწველო კულტურები

industrial crop

სამრეწველო მასალა

industrial material

სამრეწველო მედიცინა

industrial medicine

სამრეწველო მიზნების წყალი

water for industrial use

სამრეწველო ნაგებობა

industrial installation

სამრეწველო ნარჩენები

industrial waste

სამრეწველო ნარჩენი აირი

industrial waste gas

სამრეწველო ნარჩენი წყალი

industrial waste water

სამრეწველო ნაწარმი

industrial product

სამრეწველო ობიქტი

industrial site

სამრეწველო პოლიტიკა

industrial policy

სამრეწველო პროცესი

industrial process

სამრეწველო საზოგადოება

industrial society

სამრეწველო საკუთრების უფლება

industrial property right

სამრეწველო საქმიანობა (მრეწველობა, სამრეწველო წარმოება)

industrial activity

სამრეწველო საწარმო (შენობა)

industrial plant (building)

промышленное оборудование
промышленное развитие
промышленная среда (общий термин)
промышленная политика в области окружающей среды
загрязнение от промышленной деятельности
промышленное планирование
сброс промышленного мусора
экономика промышленности
газообразные промышленные выбросы
промышленный район
промышленное районирование
промышленная рыбная ловля
законодательство, регулирующее деятельность промышленности
промышленный дым
промышленная культура
промышленный материал
производственная медицина
вода для промышленного использования
промышленная установка
промышленные отходы
газообразные промышленные отходы
сточные промышленные воды
промышленный продукт
промышленная площадка
промышленная политика
промышленный процесс
промышленное общество
права на промышленную собственность
промышленная деятельность
промышленное предприятие (здание)

სამრეწველო სტრუქტურა

industrial structure

სამრეწველო უსაფრთხოება

industrial safety

სამრეწველო შენობა

industrial building

სამრეწველო შლამი

industrial sludge

სამრეწველო ჩამონადენი

industrial effluent

სამრეწველო წარმოება

industrial production

სამრეწველო წარმოება

industrial manufacturing

სამრეწველო წარმოების სტატისტიკა

industrial production statistics

სამრეწველო ხმაური

industrial noise

სამსახურებრივი ჰიგიენა

occupational health

სამსახურში აღდგენა (ზარალის ანაზღაურება)

redress

სამუშაო ადგილი

workplace

სამუშაო პირობები

working condition

სამუშაო საათები

working hours

სამუშაო ძალა

labour force

სამუშაოს ორგანიზება

organisation of work

სამღებრო

paint room

სამშენებლო დარგის სტანდარტები

standard for building industry

სამშენებლო კანონმდებლობა

building regulation

სამშენებლო კონსტრუქცია

building component

სამშენებლო მანქანები

construction equipment

სამშენებლო მოედანი

building area

სამშენებლო მომსახურება

building service

სამშენებლო მრეწველობა

building industry

სამშენებლო ნაკვეთი

building land

სამშენებლო ნარჩენები

building waste

სამშენებლო ობიექტი

building site

სამშენებლო ობიქტის მომზადება

building site preparation

სამშენებლო პოლიტიკა

construction policy

სამშენებლო სამუშაო

construction work

структура промышленности
техника безопасности на производстве
производственное здание
промышленный отстой
промышленные стоки
промышленное производство
промышленное производство
статистика промышленного производства
промышленный шум
профессиональная гигиена
возмещение ущерба
рабочее место
условия работы
часы работы
рабочая сила
организация работы
покрасочная мастерская
стандарты и нормы строительной промышленности
нормативный документ в области строительства
строительный элемент
строительное оборудование
строительные площади
строительная услуга
строительная индустрия
земля под строительство
отходы строительства
строительная площадка
подготовка строительной площадки
политика в области строительства
строительная работа

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა

supervision of building works

სამშენებლო ტექნოლოგია

building technology

სამშენებლო ტექნოლოგია

construction technology

სამშენებლო ხმაური

construction noise

სამცნიერო თანამშრომლობა

scientific co-operation

სამხედრო ავიაგადაადგილება

military air traffic

სამხედრო ასპექტები

military aspects

სამხედრო აღჭურვილობა

military equipment

სამხედრო ზონა

military zone

სამხედრო მასალების განადგურება

disposal of warfare materials

სამხედრო მოქმედებები

military activities

სამხრეთ აზია

Southern Asia

სამხრეთ ამერიკა

South America

სამხრეთ ატლანტიკა

South Atlantic Ocean

სამხრეთ აფრიკა

Southern Africa

სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია

Southeast Asia

სანაგვე ავტომანქანა

refuse collection vehicle

სანაგვე ორმო

landfill

სანაგვე ორმოების დეაირაცია (სანაგვე ორმოების დეგაზაცია)

landfill degasification

სანაგვე ორმოს აირი

landfill gas

სანაგვე ორმოს დაფარვა (სანაგვე ორმოს ამოვსება)

landfill covering

სანაგვე ორმოს სითხე

landfill leachate

სანადირო ნაკრძალი

hunting reserve

სანაოსნო სპორტი

boating

სანაოსნო ხიფათი

navigational hazard

სანაპირო

coast

სანაპირო დაცვა

coastguard

სანაპირო ზონა

coastal area

სანაპირო ზონა

riparian zone

სანაპირო ზონის დაგეგმარება

coastal zone planning

контроль за строительными работами
строительная технология
строительная технология
строительный шум
научное сотрудничество
движение военного воздушного транспорта
военные аспекты
военное оборудование
военная зона
утилизация материалов военного назначения
военные действия
Южная Азия
Южная Америка
южная часть Атлантического океана
Южная Африка
Юго-Восточная Азия
автомобиль для сбора мусора
мусорная яма
отвод газа из мусорной ямы
биогаз
засыпка мусорной ямы
жидкость, образовавшаяся в мусорной яме
охотничий заказник
лодочный спорт
опасность при навигации
берег
спасательная служба на воде
береговая зона
прибрежная зона
планирование прибрежных зон

სანაპირო თევზჭერა

coastal fishing

სანაპირო წყლები

coastal water

სანაპიროს ათვისება

coastal development

სანაპიროს განვითარება

waterside development

სანაპიროს გარემო

coastal environment

სანაპიროს დაბინძურება

coastal pollution

სანაპიროს დაცვა

coast protection

სანაპიროს ეკოსისტემა

coastal ecosystem

სანაპიროს მართვა

coastal management

სანაპიროს საფეხმავლო ბილიკი

seaside footpath

სანარჩენე ავზი

septic tank

სანარჩენე მილი (ნარჩენების გადასაყრელი მილი)

exhaust device

სანელებელი

flavouring

სანერგე

tree nursery

სანერგე ბაღი

nursery garden

სანერგე (სათბური)

nursery (plant breeding)

სანიტარია

sanitation

სანიტარიის გეგმა

sanitation plan

სანიტარული ჩამარხვა

sanitary landfill

სანტექნიკა

fitting (plumbing)

სანტექნიკური აღჭურვილობა

sanitary fitting

სანქცია

sanction

საოკეანო თევზჭერა (ღია ზღვის თევზჭერა)

open sea fishing

საოჯახო კანონმდებლობა

family law

საპარლამენტო დებატები

parliamentary debate

საპარლამენტო მოხსენება

parliamentary report

საპონი

soap

საპოხი

lubricant

სარეველა

weed

სარეველების კონტროლი

weed control

прибрежное рыболовство
прибрежные воды
освоение морских прибрежных районов
развитие береговой зоны
прибрежная среда
загрязнение побережий
охрана прибрежных районов
прибрежная экосистема
управление прибрежными районами
пешеходная тропа вдоль побережья
отстойник
труба для сброса отходов
вкусовая добавка
лесной питомник
питомник
теплица (разведение растений)
санитария и санитарные мероприятия
план санитарных мероприятий
свалка с санитарной обработкой
санитарно-техническое оборудование
санитарно-техническое оборудование
санкция
рыбная ловля в открытом море
семейное право
парламентские дебаты
парламентский доклад
мыло
смазка
сорняк
контроль за сорняками

სარემონტო საქმიანობა

repair business

სარეცხი ფხვნილი

detergent

სარეცხი ფხვნილი

synthetic detergent

სარკინიგზო გადაზიდვა

rail transport

სარკინიგზო მოძრაობა

rail traffic

სარკინიგზო სატრანსპორტო ერთეული

railroad vehicle

სარკინიგზო ქსელი

railway network

სარჩელის ტიპი

type of claim

სარწყავი არხი

irrigation canal

სარწყავი სისტემა

irrigation system

სასათბურე მეურნეობა

greenhouse cultivation

სასაკლაო

slaughterhouse

სასაკლაოს ნარჩენები

slaughterhouse waste

სასამართლო

court of justice

სასამართლო

court

სასამართლო დაწესებულება

judicial body

სასამართლო დახმარება

judicial assistance

სასამართლო დევნა

prosecution

სასამართლო პროცესი

trial

სასამართლო სისტემა

judicial system

სასამართლო წარმოების წესები

judiciary rule

სასამართლოების ხელმისაწვდომობა

access to the courts

სასარგებლო ორგანიზმი

beneficial organism

სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება

mineral extraction

სასარგებლო წიაღისეულის საბადო

mineral deposit

სასარგებლო წიაღისეულის ფსკერული მოპოვება

deep sea mining

სასაქონლე სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

cash crop

სასეირნო ბილიკი

hiking trail

სასიცოცხლო ციკლი

life cycle

სასიცოცხლო ციკლის მართვა

life-cycle management

услуги по ремонту
стиральный порошок
стиральный порошок
железнодорожный транспорт
движение железнодорожного транспорта
железнодорожное транспортное средство
сеть железных дорог
тип претензии
ирригационный канал
ирригационная система
парниковое хозяйство
бойня

суд
суд
судебный орган
судебная помощь
судебное преследование
судебное разбирательство
судебная система
правила судопроизводства
доступ к судебным органам
полезный организм
добыча полезных ископаемых
месторождение полезных ископаемых
глубоководная разработка полезных ископаемых
товарная сельскохозяйственная культура
туристическая тропа
жизненный цикл
управление жизненным циклом продукта

სასკოლო სამუშაო

schoolwork

სასკოლო ცხოვრება

school life

სასმელების მრეწველობა

beverage industry

სასმელი

beverage

სასმელი წყალი

drinking water

სასმელი წყლის დამუშავება

drinking water treatment

სასმელი წყლის დაცული არე

drinking water protection area

სასმელი წყლის მომარაგება

drinking water supply

სასმენი სისტემა

hearing system

სასოფლო არქიტექტურა

rural architecture

სასოფლო დასახლება

rural settlement

სასოფლო-სამეურნეო აღჭურვილობა

agricultural equipment

სასოფლო-სამეურნეო ბიოტექნოლოგია

agricultural biotechnology

სასოფლო-სამეურნეო განფასება

farm price

სასოფლო-სამეურნეო დაბინძურება

agricultural pollution

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების წყალი

water for agricultural use

სასოფლო-სამეურნეო ეკოლოგია

agricultural ecology

სასოფლო-სამეურნეო ეკონომიკა

agricultural economics

სასოფლო-სამეურნეო ერთეული

agricultural holding

სასოფლო-სამეურნეო ექსპლუატაცია

agricultural exploitation

სასოფლო-სამეურნეო კანონმდებლობა

agricultural legislation

სასოფლო-სამეურნეო კატასტროფა

agricultural disaster

სასოფლო-სამეურნეო ლანდშაფტი

agricultural landscape

სასოფლო-სამეურნეო მანქანები

agricultural machinery

სასოფლო-სამეურნეო მეთოდი

agricultural method

სასოფლო-სამეურნეო მეტყევეობა (სოფლის მეურნეობის მეტყევეობა)

agroforestry

სასოფლო-სამეურნეო მიწების დამუშავება

cultivation of agricultural land

სასოფლო-სამეურნეო ნარჩენები

agricultural waste

სასოფლო-სამეურნეო ნაწარმი

agricultural product

სასოფლო-სამეურნეო ნაწარმის მარაგი

agricultural storage

вопрос школьной программы
школьное воспитание
производство напитков
напиток
питьевая вода
обработка питьевой воды
охраняемая территория вокруг источника питьевой воды
обеспечение питьевой водой
органы слуха
сельская архитектура
сельский поселок
сельскохозяйственное оборудование
сельскохозяйственная биотехнология
закупочная цена
сельскохозяйственное загрязнение
вода для использования в сельском хозяйстве
экология сельского хозяйства
экономика сельского хозяйства
сельскохозяйственная единица
сельскохозяйственная эксплуатация
сельскохозяйственное право
бедствие, наносящее вред сельскому хозяйству
сельскохозяйственный ландшафт
сельскохозяйственные машины
агротехнические методы
агролесоводство
возделывание сельскохозяйственных земель
отходы сельского хозяйства
сельскохозяйственная продукция
хранение сельскохозяйственной продукции

სასოფლო-სამეურნეო ნაწარმის ღირებულება

agronomic value

სასოფლო-სამეურნეო პოლიტიკა

agricultural policy

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები

agricultural land

სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ზემოქმედება გარემოზე (სოფლის
მეურნეობის ზემოქმედება გარემოზე)

environmental impact of agriculture

სასოფლო-სამეურნეო სტრუქტურა

agricultural structure

სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგია

farming technique

სასოფლო-სამეურნეო უძრავი ქონება

agricultural real estate

სასოფლო-სამეურნეო ფასების დაწევა

agricultural undervaluation

სასოფლო-სამეურნეო შენობა

agricultural building

სასოფლო-სამეურნეო ჩამონადენი

agricultural effluent

სასოფლო-სამეურნეო ცხოველი

farm animal

სასოფლო-სამეურნეო წარმოება

agricultural production

სასოფლო-სამეურნეო წარმოების საშუალებები

means of agricultural production

სასოფლო-სამეურნეო წარმოების წესები

regulation of agricultural production

სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრავლიკა

agricultural hydraulics

სასროლეთი

shooting range

სასტაბილიზაციო ლაგუნა

stabilisation lagoon

სასტამბო საღებავის მოცლა (სასტამბო საღებავის მოცილება)

de-inking

სასტუმროების ბიზნესი

hotel industry

სასუნთქი სისტემა

respiratory system

სასუნთქი ტრაქტი

respiratory tract

სასუნთქი ჰაერი

respiratory air

სასუქი

fertiliser

სასწავლო ბილიკი

educational path

სასწავლო მასალა

teaching material

სასწავლო ცენტრი

training centre

სასჯელი; ჯარიმა

penalty

სასჯელის ზომა

penal sanction

სატელევიზიო პროგრამა

television programme

სატვირთო ავტომანქანა

lorry

цена на сельхозпродукцию
сельскохозяйственная политика
сельскохозяйственные угодья
воздействие сельскохозяйственной деятельности на окружающую среду
основные фонды сельского хозяйства
сельскохозяйственные методы
объект недвижимости в сельском хозяйстве
занижение цен на сельскохозяйственную продукцию
сельскохозяйственное строение
сельскохозяйственные стоки
животное, выращиваемое на ферме
сельскохозяйственное производство
средства сельскохозяйственного производства
регулирование сельскохозяйственного производства
мелиорация
стрельбище
хранилище жидких отходов
удаление типографской краски
гостиничная индустрия
респираторная система
респираторный тракт
респираторный воздух
удобрение
учебная тропа
методический материал
учебный центр
штраф
карательная санкция
телевизионная программа
грузовой автомобиль

სატრანსპორტო ბიზნესი

transportation business

სატრანსპორტო გამონაბოლქვი

traffic emission

სატრანსპორტო გზების მშენებლობა

traffic route construction

სატრანსპორტო კანონი

transport law

სატრანსპორტო კანონმდებლობა

transport regulation

სატრანსპორტო პოლიტიკა

transportation policy

სატრანსპორტო საშუალება

transportation mean

სატრანსპორტო სვლაგეზი

traffic route

სატრანსპორტო სისტემა

transport system

სატრანსპორტო ხარჯი

transport cost

სატრიალებელი ხნული

headland (farm)

სატყეო კანონი

forestry law

სატყეო კანონმდებლობა

forestry legislation

სატყეო მართვა

forest management

სატყეო მეურნეობა

forestry

სატყეო მეურნეობა

forestry unit

სატყეო მეურნეობის ეკონომიკა

forestry economics

სატყეო მეურნეობის ზემოქმედება გარემოზე

environmental impact of forestry

სატყეო ნაკრძალი

forest reserve

სატყეო პოლიტიკა

forest policy

საფარი

covering

საფასო პოლიტიკა

prices policy

საფენი

litter

საფეხურობრიობის პრინციპი

subsidiary principle

საფინანსო კანონმდებლობა

financial law

საფრახტო გადაზიდვა

freight transport

საფრენი აპარატების ძრავების გამონაბოლქვი

aircraft engine emission

საფრენი აპარატი

aircraft

საფრთხეში მყოფი ჯიშები (გადაშენების პირას მყოფი ჯიშები)

endangered species (IUCN)

საფრთხეში მყოფი ჯიშების კატეგორია (გადაშენების პირას მყოფი ჯიშები)

category of endangered species

транспортные перевозки
выхлопы транспортных средств
строительство транспортных путей
закон в области транспорта
нормативный документ в области транспорта
транспортная политика
транспортное средство
транспортный маршрут
транспортная система
транспортные расходы
поворотная полоса (с/х)
закон в области лесного хозяйства
законодательство в области лесного хозяйства
управление лесным хозяйством
лесное хозяйство
предприятие лесного хозяйства
экономика лесного хозяйства
воздействие лесоводства на окружающую среду
лесной заповедник
политика в области лесного хозяйства
покрытие
политика в области ценообразования
подстилка для скота
принцип учета мнений на всех уровнях
финансовое право
фрахтовый транспорт
выхлопы двигателей летательных аппаратов
летательный аппарат
исчезающие виды
исчезающий вид

საფრთხის ანალიზი

danger analysis

საფრთხის მოლოდინი

anticipation of danger

საფუარი

yeast

საფურაჟე კულტურები

forage crop

საფურაჟე მცენარეები

fodder plant

საქალაქო დაგეგმარება და განვითარება

urban planning and development

საქალაქო ეკოლოგიური განაცხადი

urban ecology charter

საქალაქო მოძრაობა

urban traffic

საქალაქო პოლიტიკა

urban policy

საქალაქო სტრუქტურა

urban structure

საქალაქო ხმაური

urban noise

საქარხნე აღჭურვილობა (საქარხნო აღჭურვილობა)

plant equipment

საქვირითე ფსკერი

spawning ground

საქმიანობა

occupation

საქმიანობითი სტატუსი

occupational status

საქმიანობის მიმართულება

branch of activity

საქონელი (მეცხოველეობაში)

cattle

საქონელი (სავაჭრო)

goods

საქონელი და მომსახურება

goods and services

საქონლის საკვების დაბინძურება (ცხოველთა საკვების დაბინძურება)

forage contamination

საქსოვილე მცენარე

textile plant

საღებავების მაღაზია

paint shop

საღებავი

dye

საღებავი

paint

საყოფაცხოვრებო გამათბობლების თხევადი საწვავი (საყოფაცხოვრებო
თხევადი საწვავი)

domestic fuel oil

საყოფაცხოვრებო დაბინძურება

domestic pollution

საყოფაცხოვრებო ზემოქმედება გარემოზე

environmental impact of households

საყოფაცხოვრებო მომსახურება

lodging

საყოფაცხოვრებო ნაგავსაყრელი

domestic waste landfill

საყოფაცხოვრებო ნარჩენები

consumer waste

анализ опасности
ожидание опасности
дрожжи
фуражная культура
фуражная сельскохозяйственная культура
городское планирование и развитие
графическое изображение городской экологии
городской транспорт
городская политика
городская структура
городской шум
заводское оборудование
нерестилище
профессия
профессиональный статус
отрасль хозяйственной или коммерческой деятельности
скот
товары
товары и услуги
заражение кормов
текстильная сельскохозяйственная культура
магазин для продажи красок и аналогичной продукции
краситель
краска
бытовое жидкое топливо
загрязнение бытовыми отходами
воздействие быта на окружающую среду
услуги по проживанию
свалка бытового мусора
бытовые отходы

საყოფაცხოვრებო ნარჩენები

domestic waste

საყოფაცხოვრებო საქონელი

household goods

საყოფაცხოვრებო საწვავი

domestic fuel

საყოფაცხოვრებო ქიმიკატი

household chemical

საყოფაცხოვრებო ჩამონადენი წყალი

domestic waste water

საყოფაცხოვრებო ხელსაწყო

domestic appliance

საყოფაცხოვრებო ხმაური

domestic noise

საშენ მასალათა მრეწველობა

building materials industry

საშენი მასალა

building material

საშიშროება, საფრთხე

hazard

საშუალო განათლება

secondary education

საცავი (ბირთვულ საწარმოში)

containment (nuclear industry)

საცალო ვაჭრობა

retail trade

საცალფეხო ბილიკი

footpath

საცდელი ორგანიზმი

test organism

საცდელი პროექტი

pilot project

საცდელი საწარმო

pilot plant

საცდელი ცხოველი

test animal

საცნობარო ინფორმაცია

referral information

საცნობარო მომსახურება

reference service

საცნობარო საინფორმაციო სისტემა

referral information system

საცობი

cork

საცხოვრებელი გარემო

living environment

საცხოვრებელი გარემო (ბუნებრივი გარემო)

habitat

საცხოვრებელი გარემოს მოსპობა

habitat destruction

საცხოვრებელი ზონა სიჩქარის შემნელებლებით

residential area with traffic calmings

საცხოვრებელი ზონა (საცხოვრებელი რაიონი)

residential area

საცხოვრებელი პირობები

living condition

საცხოვრებელი სახლი

residential building

საცხოვრებელი სივრცე

living space

бытовой мусор
бытовые товары
бытовое топливо
бытовой химикат
бытовые жидкие отходы
бытовой прибор
бытовой шум
промышленность стройматериалов
строительный материал
опасность
среднее образование
сдерживание (ядерная энергетика)
розничная торговля
тропинка
подопытный организм
пилотный проект
опытный завод
подопытное животное
справочная информация
справочное обслуживание
справочная информационная система
пробка
жизненная среда
естественная среда
разрушение природной среды
жилой район с дорогами, оборудованными устройствами по контролю за скор
жилой район
условия жизни
жилой дом
жизненное пространство

საცხოვრებლის საჭიროება

housing need

საცხოვრებლის ხარისხის სტანდარტი

housing quality standard

საცხოვრისი

dwelling

საძიებელი

index

საძოვარი

grazing

საძოვრები

pasture

საწამლავი

poison

საწარმოთა ადგილმდებარეობა

location of industries

საწარმოო პოლიტიკა

production policy

საწარმოო ტექნოლოგია

process technology

საწარმოო ჯაჭვის მართვა

chain management

საწვავი

fuel

საწვავი ნავთობპროდუქტები

fuel oil

საწვავის ავზის დანადგარი (საწვავი ავზის დანადგარი)

fuel tank installation

საწვავის დანამატი

fuel additive

საწვავის დესულფურიზაცია ( საწვავის გაუგოგირდოება)

desulphurisation of fuel

საწვავის მომხმარებელი დიდი საწარმო

large combustion plant

საწვავის მოხმარება

fuel consumption

საწვავის სპირტი

fuel alcohol

საწვავის შემადგენლობა(საწვავის შედგენილობა)

fuel composition

საწმენდი დანადგარი

purification facility

საწმენდი საწარმო

refinery

საწმენდი ქარხანა

purification plant

საწყისი სწავლება

initial training

საწყლო მოძრაობა

traffic on water

საჭიროება

need

სახამებელი

starch

სახანძრო სამსახური

fire service

სახანძრო უსაფრთხოება

fire protection

სახანძრო უსაფრთხოების ზომები

fire precaution

потребность в жилище
стандарт качества жилища
жилище
перечень
пастбище
пастбищное угодье
яд
размещение предприятий
политика в области производства
производственная технология
управление производственной цепочкой
топливо
топливные нефтепродукты
установка топливного бака
топливная добавка
десульфуризация (обессеривание) топлива
крупный промышленный завод, работающий на основе сжигания топлива
потребление топлива
топливный спирт
состав топлива
очистное оборудование
рафинировочный завод
очистной завод
начальное образование
движение на воде
потребность, необходимость
крахмал
пожарная служба
пожарная безопасность
мера пожарной безопасности

სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნები

fire safety requirement

სახელისუფლებო ორგანო

authority body

სახელისუფლებო რეკომენდაციის ნორმატიული შეზღუდვა

prescription statutory limitation

სახელმწიფო

state

სახელმწიფო ბიოლოგიური ნაკრძალი

state biological reserve

სახელმწიფო დაკვეთა

government contracting

სახელმწიფო დაფინანსება

public financing

სახელმწიფო დაწესებულება

public institution

სახელმწიფო ვალი

public debt

სახელმწიფო კონტრაქტი

public contract

სახელმწიფო კონტროლი

state control

სახელმწიფო მმართველობის ფორმა

form of government

სახელმწიფო ნორმატიული ორგანო

statutory public body

სახელმწიფო საზღვაო მიმოსვლა

public maritime domain

სახელმწიფო საზღვარი

national boundary

სახელმწიფო სათევზაო მეურნეობა

national fishing reserve

სახელმწიფო სამსახურები (სახელმწიფო სამსახური)

public works

სახელმწიფო საწყლო გზები

public waterways domain

სახელმწიფო ტყე

state forest

სახელმწიფო ფინანსები

public finance

სახელმწიფო შესყიდვები

public procurement

სახელმწიფო წყალი

demesnial water

სახელმწიფო ხარჯები

public expenditure

სახელფასო სისტემა

wage system

სახეობათა კოლექცია

variety collection

სახიფათო ზონა

hazard area

სახიფათო მასალების გადაზიდვა

dangerous materials transport

სახიფათო ნარჩენები(საშიში ნარჩენები)

hazardous waste

სახიფათო ნარჩენების ექსპორტი

export of hazardous wastes

სახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი (საშიში ნარჩენების ნაგავსაყრელი)

hazardous waste dump

требование пожарной безопасности
орган власти
срок давности
государство
государственный биологический заповедник
государственный подряд
государственное финансирование
государственный орган
государственный долг
государственный контракт
государственный контроль
форма государственного правления
государственный орган
государственное морское судоходство
национальная граница
национальный рыбный заказник
предприятия, находящиеся на государственном бюджете
водные пути в государственной собственности
лес, принадлежащий государству
государственные финансы
государственные закупки
водоем, находящийся в собственности государства
государственные расходы
система оплаты труда
коллекция видов
район, подверженный риску
транспортировка опасных материалов
опасные отходы
экспорт опасных отходов
свалка опасных отходов

სახიფათო ნივთიერება(საშიში ნივთიერება)

hazardous substance

სახიფათო სამუშაო მასალა (საშიში სამუშაო მასალა)

hazardous working material

სახიფათო საქონელთან მოქცევის წესები (სახიფათო საქონელთან ქცევის
წესები)

dangerous goods regulation

სახიფათო საქონელი

dangerous goods

სახიფათო საწარმო

dangerous installation

სახიფათო ქიმიური ნივთიერებების ექსპორტი

hazardous chemical export

სახმელეთო არე

terrestrial area

სახმელეთო ბიოლოგიური რესურსი

terrestrial biological resource

სახმელეთო გადაზიდვები

land transportation

სახმელეთო გარემო

terrestrial environment

სახმელეთო ეკოსისტემა

terrestrial ecosystem

სახმელეთო ჩარევა

intervention on land

სახორცე საქონელი

beef cattle

სახსრიანები

Articulata

საჯარო განხილვა

public discussion

საჯარო ინფორმაცია

public information

საჯარო მონაწილეობა(საზოგადოების მონაწილეობა)

public participation

საჯარო მოსმენა

public hearing

საჯარო მოხმარებისთვის გამოცხადება

declaration of public utility

საჯარო სამართალი

public law

საჯარო სარგებლობის სექტორი (უფასო სარგებლობის სექტორი)

public domain

საჯარო სექტორი

public sector

საჯარო ქმედება

public action

საჯარო შენობა (საზოგადოებრივი შენობა)

public building

საჯარო-კერძო პარტნიორობა (საჯარო-კერძო კაპიტალის საწარმო)

public-private partnership

საჯაროობის ზღვარი (მომწამლავი ნივთიერების ზღვრული დონე)

public emergency limit

საჰაერო გადაზიდვები

air transportation

საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზი (სეხ)

overhead power line

საჰაერო მიმოსვლა

air traffic

საჰაერო მიმოსვლის კანონმდებლობა(საჰაერო გადაზიდვის კანონმდებლობა)

air traffic law

опасное вещество
опасный рабочий материал
правила обращения с опасными товарами
опасные товары
опасный объект
экспорт опасных химических веществ
суша
биологические ресурсы суши
сухопутный транспорт
природная среда суши
экосистема суши
вмешательство на суше
мясной скот
членистые
общественная дискуссия
общедоступная информация
участие общественности
общественные слушания
объявление предприятием общественного назначения
общественное право
сектор бесплатных услуг
государственный сектор
действия общественности
общественное здание
предприятие с государственным и частным капиталом
предельный уровень концентрации ядовитого вещества
воздушные перевозки
воздушная линия электропередачи - ЛЭП
движение воздушного транспорта
законы в области воздушного транспорта

საჰაერო მიმოსვლის წესი

air traffic regulation

საჰაერო უსაფრთხოება

air safety

სედიმენტოლოგია

sedimentology

სეზონური მიგრაცია

seasonal migration

სეზონური ცვლილებები

seasonal variation

სეზონური ძოვება

transhumance

სეისმური აქტიურობა

seismic activity

სეისმური მეცნიერება

seismic engineering

სეისმური მონიტორინგი

seismic monitoring

სეკვესტრირება

sequestration

სელენი

selenium

სენსიტიური ბუნებრივი არე

sensitive natural area

სენსიტიური გარემო

sensitive environment

სენსიტიური ზონა

sensitive area

სენსიტიურობის ანალიზი

sensitivity analysis

სენსორი

sensor

სეპარატორი

separator

სერვიტუტი

easement

სერიული პროცესი(პერიოდული პროცესი}

batch process

სერტიფიცირება

certification

სეტყვა

hail

სველი დამუშავება

wet process

სველი ნარჩენები (თხევადი ნარჩენები)

wet waste

სველი სახეხი

wet scrubber

სვლაგეზი (მარშრუტი)

route

სვლაგეზის (მარშრუტის) დაგეგმვა

route planning

სზოგადოებრივი ფარგლები

social framework

სიბლანტე

viscosity

სივრცული განაწილება

spatial distribution

სივრცული მიმოსვლა

spatial mobility

нормативный документ в области воздушных перевозок
воздушная безопасность
седиментология
сезонная миграция
сезонные изменения
сезонный перегон скота на новые пастбища
сейсмическая активность
сейсмоустойчивое строительство
сейсмический мониторинг
секвест
селен
экологически нестабильная природная зона
неустойчивая среда
район с неустойчивой экологической обстановкой
анализ чувствительности
датчик
сепаратор
сервитут
периодический процесс
сертификация
град
мокрый процесс
жидкие отходы
мокрый скруббер
маршрут
планирование маршрутов
социальная структура
вязкость
пространственное распределение
пространственная мобильность

სითბო

heat (physics)

სითბოს უზრუნველყოფა

heat supply

სითბოს შენახვა

heat storage

სითბური აღჭურვილობა

thermal equipment

სითბური დაბინძურება

thermal pollution

სითბური ტუმბო

heat pump

სილიციუმი

silicon

სილიციუმშემცველი ორგანული ნაერთი

organosilicon compound

სილოსის კოშკი

silo

სიმაღლე

altitude

სიმაღლე (გეოლოგიური)

rising (geological)

სიმაღლე ზღვის დონიდან

rising sea level

სიმბიოზი

symbiosis

სიმსივნე

tumour

სიმულაცია (მათემატიკური)

simulation

სიმყარე

hardness

სიმჭიდროვე

density

სინათლე

light

სინეკოლოგია

synecology

სინერგიზმი

synergism

სინთეტური ბოჭკოების წარმოება

synthetic fibres industry

სინთეტური მასალა

synthetic material

სინთეტური მასალების მრეწველობა

synthetic materials industry

სინთეტური ქსოვილის ბოჭკო

synthetic textile fibre

სინჯების აღება

sampling

სინჯების აღების ხერხი

sampling technique

სისტემათა თეორია

systems theory

სისტემათა შედარება

systems comparison

სისტემური ანალიზი

systems analysis

სისუფთავე (ჰიგიენა)

cleanliness (hygiene)

тепло (физ.)
обеспечение теплом
хранение тепла
тепловое оборудование
термальное загрязнение
тепловой насос
кремний
кремнийорганическое соединение
силосная башня
высота (геогр.)
повышение (геологическое)
повышение уровня моря
симбиоз
опухоль
математическое моделирование
твердость
плотность
свет
экология сообществ
принцип совместного существования
производство синтетических волокон
синтетический материал
производство синтетических материалов
синтетическое текстильное волокно
отбор проб
метод отбора проб
теория систем
системное сравнение
системный анализ
чистота (гигиена)

სისხლი (ქსოვილი)

blood (tissue)

სისხლის სამართალი

criminal law

სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა

criminal liability

სისხლის სამართლის პროცედურა

criminal law procedure

სისხლში ტყვიის შემცველობის დონე

lead level in blood

სიტყვა

speech

სიფრთხილის პრინციპი (ეკოლოგიური სიფრთხილის პრინციპი)

precautionary principle

სიფრიფანაფრთიანები (აპკოვანფრთოსანი მწერები)

hymenopteran

სიღატაკე

poverty

სიჩქარე

speed

სიჩქარე

rate

სიცივე

cold

სკოლა

school

სკრაპი

scrap material

სკრაპის ბაზარი

scrap material market

სკრაპის ნაგავსაყრელი

scrap dump

სკრაპის ფასი

scrap material price

სკრინინგი

screening

სმენა (გრძნობთი ორგანო)

hearing (sense)

სმენის დაკარგვა

hearing impairment

სმენის დაცვა

hearing protection

სმენის პროცედურა

hearing procedure

სმოგი

smog

სმოგის შესახებ გაფრთხილება

smog warning

სოკო

fungus

სოკო

mushroom

სოფელი

village

სოფლის განვითარება

rural development

სოფლის გარემო

rural environment

სოფლის გარემო

rural habitat

кровь (ткань)
уголовное право
уголовная ответственность
процедура уголовного права
уровень свинца в крови
речь
принцип предосторожности
перепончатокрылые
бедность
скорость
скорость
холод
школа
скрап
рынок скрапа
свалка скрапа
цена на скрап
экранирование
слух (чувство)
потеря слуха
защита слуха
процедура слушания
смог
предупреждение о смоге
грибы
гриб
деревня
развитие сельских областей
окружающая среда в сельской местности
сельская среда

სოფლის ზონა

rural area

სოფლის მართვა და დაგეგმარება

rural management and planning

სოფლის მეურნეობა

agriculture

სოფლის მეურნეობა და მეცხოველეობა

agriculture and cattle industry

სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული შრომისუნარიანი მოსახლეობა

working population engaged in agriculture

სოფლის მეურნეობის დაგეგმვა

agricultural planning

სოფლის მეურნეობის მავნებლები

agricultural pest

სოფლის მეურნეობის მართვა

agricultural management

სოფლის მეურნეობის მართვის გეგმა

agriculture framework plan

სოფლის მოსახლეობა

rural population

სოფლის წყალმომარაგება

rural water supply

სოფლური სახლი

country lodge

სოციალური ანალიზი

social analysis

სოციალური განვითარება

social development

სოციალური დაცვა

social protection

სოციალური დახმარება

social relief

სოციალური დინამიკა

social dynamics

სოციალური დიფერენციაცია

social differentiation

სოციალური მაჩენებელი

social indicator

სოციალური მედიცინა

social medicine

სოციალური მომსახურება

social service

სოციალური ობიექტი

social facility

სოციალური პირობები

social condition

სოციალური პოლიტიკა

social policy

სოციალური პრობლემა

social problem

სოციალური პროცესი

social process

სოციალური სისტემა

social system

სოციალური უთანასწორობა

social inequality

სოციალური უსაფრთხოება

social security

სოციალური ფასეულობები

social representation

сельский район
управление и планирование сельских районов
сельское хозяйство
сельское хозяйство и животноводство
население, занятое в сельском хозяйстве
планирование сельского хозяйства
сельскохозяйственные вредители
управление в сельском хозяйстве
перспективный сельскохозяйственный план
сельское население
сельское водоснабжение
дом в сельской местности, хутор
социальный анализ
социальное развитие
социальная защита
социальная помощь
социальная динамика
социальная дифференциация
социальный показатель
общественная медицина
социальные услуги
социальный объект
социальное условие
социальная политика
социальная проблема
социальный процесс
социальная система
социальное неравенство
социальное страхование
социальные ориентиры

სოციალური ფსიქოლოგია

social psychology

სოციალური ქცევა

social behaviour

სოციალური ხარჯი

social cost

სოციალური ჯგუფი

social group

სოციალურ-კულტურული ჯგუფი

socio-cultural group

სოციოეკონომიკა

socioeconomics

სოციოლოგია

sociology

სოციოლოგიური მიმოხილვა

sociological survey

სპაზმოდური კრუპი

spasmodic croup

სპექტროსკოპია

spectroscopy

სპექტრული ზოლი

spectral band

სპეციალიზაცია (ბიოლოგიური)

specialisation (biological)

სპეციფიკური სამრეწველო ნარჩენები

special industrial waste

სპილენძი

copper

სპილოს ძვალი

ivory

სპონსორობა

sponsorship

სპორები (სპოროვანები)

cryptogam

სპორტი

sport

სპორტული ნაგებობა

sports facility

სტანდარტების საერთაშორისო ორგანიზაციის (ISO) სტანდარტი

ISO standard

სტანდარტი

standard

სტანდარტიზაცია

standardisation

სტანდარტული ქვეტყე

coppice with standards

სტატისტიკა

statistics

სტატისტიკური ანალიზი

statistical analysis

სტატისტიკური ინფორმაცია

statistical information

სტატისტიკური მონაცემები

statistical data

სტატისტიკური საინფორმაციო სისტემა

statistical information system

სტატისტიკური სერიები

statistical series

სტერილიზაცია (ბიოლოგიური)

sterilisation (biological)

социальная психология
социальное поведение
социальная цена
социальная группа
социально-культурная группа
социоэкономика
социология
социологический обзор
спазмодический круп
спектроскопия
спектральная полоса
специализация (биологическая)
нестандартно утилизируемые промышленные отходы
медь
слоновая кость
спонсорство
споровые
спорт
спортивное сооружение
стандарт ИСО (Международной организации по стандартизации)
стандарт
стандартизация
выращивание подлеска
статистика
статистический анализ
статистическая информация
статистические данные
статистическая информационная система
статистическая подборка
биологическая стерилизация

სტერილიზაცია (პროცესი)

sterilisation (process)

სტეროიდი

steroid

სტიქიური უბედურება

disaster

სტიქიური უბედურებების შედეგების დასუფთავება (ეკოლოგიური
კატასტროფების შედეგების აღმოფხვრა)

disaster cleanup operation

სტიქიური უბედურების თავიდან აცილება (სტიქიური უბედურებების აცილება)

disaster prevention

სტიქიური უბედურების კონტროლის სამსახური

disaster control service

სტიქიური უბედურებისას მოქმედების გეგმა

disaster contingency plan

სტრატიფიკაცია

stratification

სტრატოსფერო

stratosphere

სტრატოსფერული ოზონის დაშლა

stratospheric ozone depletion

სტრესი

stress

სტრესული ზონა

area under stress

სტრონციუმი

strontium

სტრუქტურა-ქმედების ურთიერთობა

structure-activity relationship

სტრუქტურული გარდაქმნის პროგრამა

structural adjustment program

სტრუქტურული გეგმა

structure plan

სუბსიდია

subsidy

სუბსტრატის კულტივაცია

substrate cultivation

სუბტროპიკული ეკოსისტემა

subtropical ecosystem

სულფატი

sulphate

სულფიდი

sulphide

სუნთქვა

respiration

სუნთქვითი დაავადება (სასუნთქი გზების დაავადებები)

respiratory disease

სუნთქვის დამცავი აპარატი (სასუნთქი აპარატი)

respiratory protection apparatus

სუნი

odour

სუსტად დაშლადი ნივთიერება

weakly degradable substance

სუფთა ტექნოლოგია (ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგია)

clean technology

სუფთა ჰაერის ავტომანქანა

clean air car

სუფთა ჰაერის არე

clean air area

სქესის საკითხები (გენდერული სხვაობის ანალიზი)

gender issue

стерилизация (процесс)
стероид
стихийное бедствие
устранение последствий стихийного бедствия
предупреждение стихийных бедствий
служба по борьбе со стихийными бедствиями
чрезвычайный план на случай стихийного бедствия
стратификация
стратосфера
разрушение стратосферного озона
стресс
районы напряженной экологической обстановки
стронций
взаимосвязь "структура-активность"
программа структурной перестройки
структурный план
субсидия
культивация субстрата
экосистема субтропиков
сульфат
сульфид
респирация
респираторное заболевание
аппарат респираторной защиты
запах
вещество, имеющее слабовыраженную способность к разложению
чистая технология
"чистый" автомобиль
район чистого воздуха
вопросы пола

სწავლება

teaching

სწავლების მეთოდი

teaching method

სწავლების ორგანიზება

organisation of teaching

სწორი მენეჯმენტი

good management

სწორფრთიანები

orthopteran

სწრაფად მოსამზადებელი საკვები

convenience food

სწრაფი რეაქტორი

fast reactor

სწრაფი ტესტი

rapid test

სხეულის ქსოვილებში დაგროვება

accumulation in body tissues

სხვა ნარჩენები

other waste

სხვლა

pruning

სხივური დაავადება

radiation sickness

обучение
метод обучения
профессиональная организация преподавателей и учителей
правильный менеджмент
прямокрылые
продукт питания быстрого приготовления
реактор на быстрых нейтронах
экспресс-анализ
накопление в тканях тела
другие отходы
обрезка веток
лучевая болезнь

ростью

