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შაგასის დაავადება

Chagas' disease

болезнь Шагаса

შადრევანი

fountain

фонтан

შავი ზღვა

Black Sea

Черное море

შავი მეტალურგია

iron industry

черная металлургия

შავი მეტალურგია

iron and steel industry

производство чугуна и стали

შარაგზა

highway

шоссе

შარაგზა

trunk road

магистральная дорога

შარაგზა (გზატკეცილი)

motorway

шоссе

შაქარი (პროდუქტი)

sugar (product)

сахар

შაქრის მრეწველობა

sugar industry

производство сахара

შედარება

comparison

сравнение

შედარებითი კანონმდებლობა

comparative law

сравнительное право

შედარებითი ტესტი

comparative test

сравнительный тест

შედუღება

welding

сварка

შევსება

silting up

заполнение (геол.)

შეთანხმება (ადმინისტრაციული)

agreement (administrative)

соглашение

შეთანხმება (იურიდიული)

agreement (legal)

соглашение (юридич.)

შეთანხმება (ხელშეკრულება)

agreement (contract)

соглашение (контракт)

შეთანხმებული ფასი

negotiable charge

договорная цена

შეიარაღება

armament

вооружение

შეიარაღების კონვერსია

armament conversion

конверсия вооружений

შეიარაღებული ძალები

armed forces

вооруженные силы

შეკავება

deterrence

устрашение

შელფური მოპოვება(შელფური ბურღვა)

offshore mining

шельфовое бурение

შემაერთებელი აგენტი (მაერთებელი აგენტი

complexing agent

соединяющий реагент

შემავსებელი

filling material

наполнитель

შემავსებლების მოპოვება (შემვსებების მოპოვება)

aggregate extraction

добыча щебня и других наполнителей

შემაკავებელი ზომა ( შემაკავებელი საშუალება)

deterrent

сдерживающий фактор

შემამსუბუქებელი ზომა(უარყოფითი ზემოქმედების შემცირება)

mitigation measure

мера по снижению уровня отрицательного воздействия

შემარბილებელი აგენტი

softening agent

смягчающий агент

შემკვრელი (მჭიდა ნივთიერებები)

adhesive

адгезивные вещества

შემოსავალი

income

доход

შემოსავალი

yield (economy)

доход (экономич.)

შემოსავლის გადასახადი

income tax

подоходный налог

შემსუბუქება (ლიბერალიზაცია)

deregulation

либерализация

შემცვლელი მასალა (ალტერნატიული მასალა)

alternative material

альтернативный материал

შემცვლელი ტექნოლოგია (ალტერნატიული ტექნოლოგია)

alternative technology

альтернативная технология

შემწეობა

allowance

денежная помощь

შემჭიდროვება (შემჭიდროება)

compaction

прессовка

შენადნობი

alloy

сплав

შენახვა (ტექნიკური)

maintenance (technical)

содержание и техническое обслуживание

შენობა

building

здание

შენობა-დანადგარებზე ნებართვა (ნებართვა სამრეწველო დანადგარებზე)

approval of installations

разрешение на использование промышленной установки

შენობის აღება

building destruction

снос зданий

შენობის რესტავრაცია

building restoration

реконструкция зданий

შენობის შიდა გარემო

indoor environment

окружающая среда помещений

შენობის შიდა ჰაერის დაბინძურება

indoor air pollution

загрязнение воздуха в помещении

შერბილება

softening

смягчение

შერევა

mixing

смешивание

შერევადობა(შერევის უნარი)

miscibility

способность к смешиванию

შერეული გადაზიდვა

combined transport

комбинированные перевозки

შერეული დაბინძურება (შერეული ტიპის დაბინძურება)

composite pollution

смешанное загрязнение

შერეული ზემოქმედება

combination effect

комбинированный эффект (биол.)

შერეული მოხმარების ზონა

mixed use area

земля различного хозяйственного назначения

შერეული მოხმარების ზონის მართვა

multiple use management area

управление землями различного хозяйственного назначения

შერეული ნარჩენი წყლები (შერეული ჩამდინარე წყლები)

combined waste water

смешанные сточные воды

შერეული ნაწარმი

miscellaneous product

неоднородный продукт

შერეული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა

mixed farming

смешанное фермерское хозяйство

შერეული ტყე

mixed forest

смешанный лес

შერეული ტყე

mixed woodland

смешанный лес

შერეული ციკლის ელექტროსადგური (შერეული ტიპის ელექტროსადგური)

combined cycle-power station

тепловая электростанция на различных видах топлива

შესაფუთების წარმოება (შესაფუთი მასალის წარმოება)

packing industry

оборудование и материалы для упаковки

შესაძლო დაბინძურების არე

area of potential pollution

ареал потенциального загрязнения

შესყიდვა

purchase

закупка

შეტყობინება

notice

извещение

შეტყობინება

notification

уведомление

შეფასება

evaluation

оценка

შეფასება

appraisal

оценка

შეფასება

assay

качественный и количественный анализ

შეფასების კრიტერიუმი

evaluation criterion

критерий оценки

შეფასების მეთოდი

evaluation method

метод оценки

შეფოთვლა(ფოთლეული)

foliage

листва

შეფუთვა

packaging

упаковка

შეფუთვის ნარჩენები

packaging waste

использованная упаковка

შექმნილი გარემო

built environment

созданная среда

შეღავათი

concession

концессия

შეშა

fuel wood

дрова

შეშფოთების მიზეზი

cause for concern principle

причина озабоченности

შეძენილი ნებართვა

tradeable permit

продаваемые разрешения на выбросы загрязняющих веществ

შეჯვარება (ჰიბრიდიზაცია}

hybridisation

гибридизация

შვებულება სოციალურ ნიადაგზე

leave on social grounds

отпуск по социальным причинам

შვებულება; 2. უქმე

holiday

отпуск

შთანთქმა

resorption

поглощение

შიგაწვის ძრავა

combustion engine

двигатель внутреннего сгорания

შიგთავსის დნობა (ღეროს დნობა)

core meltdown

плавление стержня (атомн. энерг.)

შიდა ევროპული ბაზარი(შიგა ევროპული ბაზარი)

internal European market

внутренний европейский рынок

შიდა ვაჭრობა

domestic trade

внутренняя торговля

შიდა თევზჭერა(შიგა თევზჭერა)

inland fishery

рыбная ловля на внутренних водоемах

შიდა ლაბორატორიული შედარება(შიგა ლაბორატორიული შედარება)

interlaboratory comparison

внутрилабораторные сравнения результатов исследований

შიდა მიგრაცია

internal migration

внутренняя миграция

შიდა ნავიგაცია(შიგა ნავიგაცია)

inland navigation

навигация по внутренним водным путям

შიდა ქალაქი

inner city

внутригородской район

შიდა წყლები(შიდა წყლები)

inland water

внутренние водоемы

შიდა წყლების ტრანსპორტი(შიგა წყლების ტრანსპორტი)

inland waterways transport

транспортировка по внутренним водным путям

შიდასახელმწიფო საზღვარი

sub-national boundary

внутринациональная граница

შიდაწნევითი აღჭურვილობა

pressure equipment

оборудование под давлением

შიდსი

AIDS

СПИД

შიმშილი

famine

голод

შინაური ბაღი

home garden

личный огород

შინაური ფრინველი

poultry

птицеводство

შინაური ცხოველები

livestock

домашний скот

შინაური ცხოველების მოშენება

livestock breeding

разведение домашнего скота

შინაური ცხოველების ფერმერული მოშენება

livestock farming

разведение домашнего скота на фермах

შინაური ცხოველი

pet

домашнее животное

შისტოსომიაზი

schistosomiasis

шистосомоз

შიშველთესლოვანები (შიშველთესლოვნები)

phanerogam

явнобрачное растение

შიშველთესლოვნები (შიშველთესლოვანნი)

gymnosperm

голосеменные

შლაკი

slag

шлак

შლამი

sludge

ил

შლამი (ნალექი)(ილი)

mud (sediment)

ил (осадок)

შლამიანი მონაკვეთი (ილიანი უბანი)

mud flat

илистый участок

შლამის ათვისება

sludge digestion

биологическая переработка ила

შლამის გადამუშავება

sludge treatment

переработка ила

შლამის დაწვა

sludge incineration

сжигание ила

შლამის სტაბილიზაცია(ლამის გადამუშავება)

sludge stabilisation

стабилизация ила

შლამსალექი აუზი

sludge settling pond

отстойник для осаждения ила

შობადობის კონტროლი

birth control

контроль за рождаемостью

შორეული მანძილის სატრანსპორტო მოძრაობა (შორეული სვლის
სატრანსპორტო გადაზიდვა)

long-distance traffic

движение транспорта дальнего следования

შორეული მანძილის ტრანსპორტი (შორეული სვლის ტრანსპორტი)

long-distance transport

транспорт дальнего следования

შოუ (სანახაობა)

show

выставка

შრატი

whey

сыворотка

შრობა

drying

сушка

შრომა

labour

труд

შრომითი კანონმდებლობა

labour law

трудовое право

შრომითი ურთიერთობა

labour relations

трудовые отношения

შრომის ბაზარი

labour market

рынок труда

შრომის საერთაშორისო გადანაწილება

international division of labour

международное разделение труда

შრომის უსაფრთხოება

occupational safety

профессиональная техника безопасности

შრომის უსაფრთხოების წესები

occupational safety regulation

нормативный документ в области техники безопасности

შუალედური გადაწყვეტილება

interim decision

промежуточное решение

