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ქათმისებრი(ქათმისნაირნი)

gallinacean

куриные

ქალაქი

city

город

ქალაქი გარეუბნებით

conurbation

большой город с пригородами

ქალაქის განახლება

urban renewal

реконструкция городов

ქალაქის განვითარება

urban development

городское развитие

ქალაქის განვითარების დოკუმენტი

urban development document

документ городского развития

ქალაქის განვითარების კანონი

urban development law

законы в области городского развития

ქალაქის გარემო

urban habitat

городская среда

ქალაქის გაჯანსაღება

urban sanitation

городские санитарные мероприятия

ქალაქის გეგმიური განვითარება

planned urban development

планируемое городское развитие

ქალაქის დაბინძურება

urban pollution

загрязнение городскими отходами

ქალაქის დაგეგმარება

urban planning

городское планирование

ქალაქის დიზაინი

urban design

городское проектирование

ქალაქის დინებები (რესურსები)

urban flows (resources)

городские потоки (ресурсы)

ქალაქის ეკოლოგია

urban ecology

городская экология

ქალაქის ეკოსისტემა

urban ecosystem

экосистема города

ქალაქის ზონა

urban area

городской район

ქალაქის ზრდის მოდელი

pattern of urban growth

модель роста города

ქალაქის თემი

urban community

городское сообщество

ქალაქის ლანდშაფტი

urban landscape

городской ландшафт

ქალაქის მართვა

urban management

управление городом

ქალაქის მოსახლეობა

urban population

городское население

ქალაქის მოსახლეობის კონცენტრაცია

urban concentration

концентрация городского населения

ქალაქის ნაგავსაყრელი

municipal dumping

городская свалка

ქალაქის საკანალიზაციო წყალი

urban wastewater

городские жидкие отходы

ქალაქის სამოქმედო პროგრამა

urban action program

программа городского развития

ქალაქის სიმწვანე

urban green

городская зелень

ქალაქის უბანი

urban settlement

микрорайон

ქალაქის შესწავლა

urban study

изучение городов

ქალაქის ცენტრი

city centre

городской центр

ქალაქის წყალი

urban water

городская вода

ქალაქის წყალმომარაგება

urban water supply

городское водоснабжение

ქალაქური დამბინძურებელი

urban pollutant

городское загрязняющее вещество

ქალი

woman

женщина

ქალის სტატუსი

woman's status

статус женщины

ქანი

rock

порода

ქარი

wind

ветер

ქარის ელექტროსადგური

wind power station

электростанция, использующая энергию ветра

ქარის ენერგია

wind power

энергия ветра

ქარის წისქვილი

windmill

ветряная мельница

ქარისეული ეროზია (ქარისმიერი ეროზია)

wind erosion

ветряная эрозия

ქარიშხალი

hurricane

ураган

ქარიშხალი

storm

гроза

ქარხნის ნაწარმი

plant production

заводское производство

ქაფისებრი აგენტი

foaming agent

пенообразующее вещество

ქაღალდი

paper

бумага

ქაღალდის მრეწველობა

paper industry

бумажная промышленность

ქედი

mountain range

горный хребет

ქერცლფრთიანები

lepidopteran

чешуйчатокрылые

ქვა

stone

камень

ქვაბი

boiler

котел

ქვაბულის ფერდობი

excavation side

склон котлована

ქვანახშირი

black coal

черный уголь

ქვედა პალატა

Lower House

Нижняя Палата

ქვეტყე (ბუჩქნარი)

coppice

подлесок

ქვის წყობა

masonry

каменная кладка

ქვიშა

sand

песок

ქვიშის დიუნა

sand dune

песчаная дюна

ქვიშის დიუნის ფიქსაცია

sand dune fixation

стабилизация песчаных дюн

ქვიშის ისარა

barrier beach

песчаная коса

ქვიშის კარიერი

sand pit

песчаный карьер

ქვიშის მეჩეჩი

sand flat

песчаная отмель

ქვიშის მოპოვება

sand extraction

добыча песка

ქიმია

chemistry

химия

ქიმიკატები გარემოში

chemical in the environment

химические вещества в окружающей среде

ქიმიკატების გამოცდა

testing of chemicals

испытание химикатов

ქიმიკატების კანონი

chemicals act

закон в области использования химикатов

ქიმიკატი

chemical

химикат

ქიმიური აგებულება

chemical structure

химическая структура

ქიმიური ადსორბცია (შთანთქმა)

chemisorption

хемосорбция

ქიმიური ანალიზი

chemical analysis

химический анализ

ქიმიური დაბინძურება

chemical pollution

химическое загрязнение

ქიმიური დაბინძურება

chemical contamination

химическое заражение

ქიმიური დაკლება (ქიმიური აღდგენის რეაქცია)

chemical reduction

химическое восстановление

ქიმიური დამბინძურებელი (ქიმიური დამაბინძურებელი)

chemical pollutant

химическое загрязняющее вещество

ქიმიური დამუშავება

chemical treatment

химическая обработка

ქიმიური დაშლა

chemical degradation

химическое разложение

ქიმიური დეზინფექცია

chemical decontamination

химическая дезактивация

ქიმიური ელემენტი

chemical element

химический элемент

ქიმიური თვისებები

chemical property

химические свойства

ქიმიური იარაღი

chemical weapon

химическое оружие

ქიმიური კოროზიულობა

chemical corrosivity

подверженность химической коррозии

ქიმიური მეცნიერება (ქიმიური წარმოება)

chemical engineering

химическое производство

ქიმიური მრეწველობა

chemical industry

химическая промышленность

ქიმიური ნალექები

chemical fallout

химические осадки

ქიმიური ნარჩენები

chemical waste

химические отходы

ქიმიური ნაწარმი

chemical product

химический продукт

ქიმიური ოკეანოგრაფია

chemical oceanography

химическая океанография

ქიმიური პოლიტიკა

chemical policy

политика в области химии

ქიმიური პროცესი

chemical process

химический процесс

ქიმიური რეაქცია

chemical reaction

химическая реакция

ქიმიური რეაქციების კინეტიკა

reaction kinetics

кинетика химических реакций

ქიმიური რისკი (ქიმიური ზემოქმედების რისკი)

chemical risk

риск от химического воздействия

ქიმიური სასუქი

chemical fertiliser

химическое удобрение

ქიმიური საწარმო

chemical installation

здание для химического производства

ქიმიური ქარხანა

chemical plant

химический завод

ქიმიური შეერთება (მიერთების რეაქცია(ქიმ.))

chemical addition

реакция присоединения (хим.)

ქიმიური შემადგენლობა (ქიმიური შედგენილობა)

chemical composition

химический состав

ქირავნობა

lease

аренда

ქირურგიული ნარჩენები

surgical waste

отходы хирургических операций

ქლორი

chlorine

хлор

ქლორიდი

chloride

хлорид

ქლოროეთილენი (ქლორეთილენი)

chloroethylene

хлороэтилен

ქლოროზი

chlorosis

хлороз

ქლოროფენოლი (ქლორფენოლი)

chlorophenol

хлорофенол

ქლოროფილი

chlorophyll

хлорофилл

ქლორფტორნახშირბადების (ქფნ) და ჰალონების აკრძალვა (
ქლორფთორნახშირბადების (ქფნ) და ჰალონების აკრძალვა)

CFC and halons prohibition

запрет на хлорфторуглероды и галон

ქლორფტორნახშირბადი(ქლორფთორნახშირბადი)

chlorofluorocarbon

хлорфторуглероды

ქლორშემცველი ორგანული ნაერთი

organochlorine compound

хлорсодержащее органическое соединение

ქლორწყალბადმჟავა

hydrochloric acid

соляная кислота

ქორდიანები

chordate

хордовые

ქოროლოგია

chorology

хорология

ქრიზოფიტა (ქრიზოფიტი)

chrysophyta

хризофита

ქრომატოგრაფია

chromatography

хроматография

ქრომატოგრაფული ანალიზი (ქრომატოგრაფიული ანალიზი)

chromatographic analysis

хроматографический анализ

ქრომი

chromium

хром

ქსელური ჯგუფი

newsgroup

телеконференция

ქსენობიოტური ნივთიერება

xenobiotic substance

ксенобиотическое вещество

ქსოვილების მრეწველობა

textile industry

текстильная промышленность

ქსოვილი

fabric

ткань

ქსოვილი

textile

текстиль

ქსოვილი (ბიოლოგიური)

tissue

ткань (биол.)

ქუჩების დასუფთავება

street cleaning

уборка улиц

ქცევა

behaviour

поведение

ქცევის მანერა

behaviour pattern

манера поведения

