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fabric

ქსოვილი

ткань

factor market

საბაზრო ფაქტორი

рыночный фактор

factory farming

მეცხოველეობის საწარმო

промышленная ферма

faecal bacterium

ფეკალური ბაქტერია

фекальная бактерия

fallout

დალექვა

выпадение осадков

fallow area

ნასვენი ნაკვეთი

участки земли под паром

fallow land

ნასვენი მიწა

земля под паром

family

ოჯახი

семья

family law

საოჯახო კანონმდებლობა

семейное право

family planning

ოჯახის დაგეგმვა

планирование семьи

famine

შიმშილი

голод

farm

ფერმა

ферма

farm animal

სასოფლო-სამეურნეო ცხოველი

животное, выращиваемое на ферме

farm building

ფერმის საცხოვრებელი სახლი

жилой дом на ферме

farm price

სასოფლო-სამეურნეო განფასება

закупочная цена

farming technique

სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგია

сельскохозяйственные методы

fast reactor

სწრაფი რეაქტორი

реактор на быстрых нейтронах

fast traffic

ჩქაროსნული მოძრაობა

скоростной транспорт

fault

რღვევა

разлом

fauna

ფაუნა

фауна

fauna restoration

ფაუნის აღდგენა

восстановление фауны

federal authority

ფედერალური ხელისუფლება

федеральная власть

federal government

ფედერალური მთავრობა

федеральное правительство

federal law

ფედერალური კანონმდებლობა

федеральный закон

fee

მოსაკრებელი

плата

feeding of animals

ცხოველების კვება (ცხოველთა კვება)

кормление животных

feeling for nature

ბუნების სიყვარული

любовь к природе

felid

კატისებრნი

кошачьи

fen

ჭაობი

фен

fermentation

ფერმენტაცია

ферментация

fern

გვიმრა

папоротник

fertiliser

სასუქი

удобрение

fertiliser law

კანონი სასუქების შესახებ

законы в области использования удобрений

fibre

ბოჭკო

волокно

fibreglass

ბოჭკოვანი მინა

стекловолокно

field

მინდორი

поле

field damage

მინდვრების დაზიანება

ущерб, нанесенный полям

field experiment

საველე ექსპერიმენტი

полевые испытания

field study

საველე შესწავლა (საველე კვლევა)

полевое исследование

filling material

შემავსებელი

наполнитель

filling station

გასამართი სადგური

заправочная станция

film

ფილმი

кинофильм

filter

ფილტრი

фильтр

filter cake

ფილტრზე ნარჩენი (ნარჩენი ფილტრზე)

осадок на фильтре

filtration

გაფილტვრა

фильтрация

final storage

ნარჩენების სამარხი

захоронение отходов

finances

ფინანსები

финансы

financial aid

ფინანსური მხარდაჭერა

финансовая помощь

financial assistance

ფინანსური მხარდაჭერა

финансовая помощь

financial compensation

ფინანსური კომპენსაცია

финансовая компенсация

financial contribution

ფინანსური შენატანი

финансовый вклад

financial fund

ფინანსური ფონდი

финансовый фонд

financial instrument

ფინანსური საშუალება

финансовый инструмент

financial law

საფინანსო კანონმდებლობა

финансовое право

financial management

ფინანსური მართვა

управление финансами

financial market

ფინანსების ბაზარი

финансовый рынок

financing

დაფინანსება

финансирование

fine

ჯარიმა

штраф

fine dust

წვრილი მტვერი

мелкая пыль

fire

ცეცხლი

огонь

fire precaution

სახანძრო უსაფრთხოების ზომები

мера пожарной безопасности

fire protection

სახანძრო უსაფრთხოება

пожарная безопасность

fire safety requirement

სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნები

требование пожарной безопасности

fire service

სახანძრო სამსახური

пожарная служба

fireproofing agent

ცეცხლმედეგი აგენტი

негорючий реагент

firing

გამოწვა

обжиг

firm

ფირმა

фирма

fish

თევზი

рыба

fish disease

თევზების დაავადება

болезнь рыб

fish farming

თევზის მოშენება

разведение рыб

fish kill

თევზის სასიკვდილო დაავადებები (თევზების გამანადგურებელი დაავადებები)

смертельные болезни рыб

fish stock

თევზის მარაგი

рыбные запасы

fish toxicity

თევზის ტოქსიკურობა

яд рыб

fisheries management

თევზჭერის მართვა

управление рыболовством

fisheries structure

თევზჭერის სტრუქტურა

структура рыбопромысловой отрасли

fishery

თევზჭერა

рыболовство

fishery economics

თევზჭერის ეკონომიკა

экономика рыболовства

fishery policy

თევჭერის პოლიტიკა

политика в области рыболовства

fishery resource

თევზჭერის რესურსები

рыбные ресурсы

fishing

თევზაობა

рыбная ловля

fishing fleet

თევზმჭერი ფლოტი

fishing ground

სათევზაო ტერიტორია

район промышленного рыболовства

fishing industry

სათევზაო მრეწველობა

рыболовная промышленность

fishing law

კანონი თევზაობის შესახებ

законы в области рыболовства

fishing licence

თევზაობის ლიცენზია

лицензия на рыбную ловлю

fishing preserve

სათევზაო ნაკრძალი

водоем для спортивной рыбной ловли

fishing vessel

სათევზაო ტრანსპორტი (სათევზაო გემი)

рыболовецкое судно

fitting (plumbing)

სანტექნიკა

санитарно-техническое оборудование

fixed schedule of charges

ხარჯების დადგენილი გრაფიკი

фиксированная цена

flag of convenience

მოსახერხებელი დროშა

"удобный" флаг

flammable product

აალებადი ნაწარმი

горючий продукт

flaring

ჩირაღდნული წვა (აირების ჩირაღდნული წვა)

сжигание в факеле газов

flavouring

სანელებელი

вкусовая добавка

flea

რწყილი

блоха

flexible approach to environmental protection

გარემოს დაცვისადმი მოქნილი მიდგომა(გარემოსდაცვითი წესების მოქნილი
რეგულირება)

гибкий подход к вопросам охраны окружающей среды

flocculant

ფლოკულანტი

флоккулянт

flocculation

ფლოკულაცია

флоккуляция

flood

წყალდიდობა

наводнение

flood control

წყალდიდობის კონტროლი

борьба с наводнениями

flood forecast

წყალდიდობის პროგნოზი

прогноз наводнения

flood protection

წყალდიდობისგან დაცვა

защита от наводнений

flood runoff

წყალდიდობის ჩამონადენი

паводковый сток

flooding

წყლით დაფარვა

затопление

flora (biology)

ფლორა

флора

flora (document)

ფლორის აღწერა

реестр флоры

flora restoration

ფლორის აღდგენა

восстановление флоры

flotation

ამოტივიტივება

флотация

flow

დინება

течение

flow field

დინების ველი

поле течения

flower

ყვავილი

цветок

flowering plant

ყვავილოვანი მცენარე

цветочное растение

flowing water

წყლის ნაკადი

потоки воды

flue gas

ნამწვი აირი(ნამუშევარი აირი)

отходящий газ

fluidics

ნაკადური ტექნოლოგია

струйная технология

fluidisation

განაკადება (გათხევადება, ცრუგათხევადება)

флюидизация

fluidised bed

ნაკადური ფენა (ცრუთხევადი ფენა)

псевдоожиженный слой

fluoridation

ფტორირება(ფთორირება)

фторирование

fluorine

ფტორი(ფთორი)

фтор

flushing

გამორეცხვა

промывка

fluvial resource

სამდინარო რესურსი(მდინარის რესურსი)

речной ресурс

fly ash

მფრინავი ნაცარი (განატაცი ნაცარი)

летучая зола

foaming agent

ქაფისებრი აგენტი

пенообразующее вещество

fodder

ფურაჟი

фураж

fodder plant

საფურაჟე მცენარეები

фуражная сельскохозяйственная культура

fog

ნისლი

туман

foliage

შეფოთვლა(ფოთლეული)

листва

folk tradition

ხალხური ტრადიცია

народная традиция

folklore

ფოლკლორი

фольклор

food

საკვები

пища

food additive

საკვების დანამატი

пищевая добавка

food chain

კვების ჯაჭვი

пищевая цепь

food colourant

საკვების საღებავი

пищевой краситель

food commerce

საკვებით ვაჭრობა

торговля продуктами питания

food contamination

საკვების დაბინძურება

заражение продуктов питания

food hygiene

საკვების ჰიგიენა

гигиена продуктов питания

food industry

კვების მრეწველობა

пищевая промышленность

food irradiation

საკვების დასხივება

облучение продуктов питания

food pollutant

საკვების დამბინძურებელი (საკვების დამაბინძურებელი)

вещество, загрязняющее продукты питания

food preservation

საკვების შენახვა

сохранение продуктов питания

food processing industry

საკვების გადამამუშავებელი მრეწველობა

пищевая обрабатывающая промышленность

food production (agriculture)

საკვების წარმოება (სოფლის მეურნეობა)

производство сельскохозяйственных продуктов питания

food quality

საკვების ხარისხი

качество продуктов питания

food requirement

საკვების მოთხოვნილება

потребности в продуктах питания

food science

მეცნიერება კვებაზე (კვების მეცნიერება, კვებათმცოდნეობა)

наука о продуктах питания

food storage

საკვების სახელმწიფო მარაგები (საკვების სახელმწიფო მარაგი)

государственные резервы продуктов питания

food technology

კვების ტექნოლოგია

технология в области производства продуктов питания

food transport

საკვების გადაზიდვა

транспортировка продуктов питания

foodstuff

საკვები პროდუქტი

продукт питания

footpath

საცალფეხო ბილიკი

тропинка

forage contamination

საქონლის საკვების დაბინძურება (ცხოველთა საკვების დაბინძურება)

заражение кормов

forage crop

საფურაჟე კულტურები

фуражная культура

forage law

კანონი საქონლის საკვების შესახებ (კანონი ცხოველთა საკვების შესახება)

закон в области производства и использования кормов

forecast

პროგნოზი

прогноз

foreclosure

გამოსყიდვის აკრძალვა

лишение должника права выкупа заложенного им имущества

foreign economic relations

საგარეო ეკონომიკური კავშირები (საგარეო ეკონომიკური კავშირი)

внешние экономические связи

foreign policy

საგარეო პოლიტიკა

внешняя политика

foreign trade

საგარეო ვაჭრობა

внешняя торговля

forest

ტყე

лес

forest biological reserve

ტყის ბიოლოგიური ნაკრძალი

лесной биологический заповедник

forest conservation

ტყის კონსერვაცია

сохранение лесов

forest cover destruction

ტყის საფარის განადგურება

разрушение лесного покрова

forest damage

ტყის ზიანი

ущерб, нанесенный лесам

forest deterioration

ტყის გამეჩხერება

истощение лесных ресурсов

forest ecology

ტყის ეკოლოგია

экология лесов

forest ecosystem

ტყის ეკოსისტემა

экосистема леса

forest exploitation

ტყის ექსპლუატაცია

эксплуатация лесных ресурсов

forest fire

ტყის ხანძარი

лесной пожар

forest industry

ხე-ტყის მრეწველობა

лесная промышленность

forest management

სატყეო მართვა

управление лесным хозяйством

forest pest

ტყის მავნებლები

лесной вредитель

forest policy

სატყეო პოლიტიკა

политика в области лесного хозяйства

forest product

ხე-ტყის ნაწარმი

лесопродукция

forest production

ხე-ტყის წარმოება

производство лесопродукции

forest protection

ტყის დაცვა

защита лесов

forest reserve

სატყეო ნაკრძალი

лесной заповедник

forest resource

ტყის რესურსები

лесные ресурсы

forest resource assessment

ტყის რესურსების შეფასება

оценка лесных ресурсов

forestry

სატყეო მეურნეობა

лесное хозяйство

forestry economics

სატყეო მეურნეობის ეკონომიკა

экономика лесного хозяйства

forestry law

სატყეო კანონი

закон в области лесного хозяйства

forestry legislation

სატყეო კანონმდებლობა

законодательство в области лесного хозяйства

forestry practice

მეტყევეობა

лесоводство

forestry unit

სატყეო მეურნეობა

предприятие лесного хозяйства

form of government

სახელმწიფო მმართველობის ფორმა

форма государственного правления

forwarding agent

გადაზიდვების აგენტი (ექსპედიტორი)

экспедитор

fossil

ნამარხი

ископаемое

fossil fuel

ნამარხი საწვავი (განამარხებული საწვავი)

ископаемое топливо

fouling growth

ნიჟარებით დაფარვა (გემების ზღვის ორგანიზმებით დაფარვა)

обрастание ракушками и водорослями

fountain

შადრევანი

фонтан

four stroke engine

ოთხმაგი ძრავა (ოთხტაქტიანი ძრავა)

четырехтактный двигатель

framework legislation

ჩარჩო-კანონმდებლობა

рамочное законодательство

free movement of capital

კაპიტალის თავისუფალი მოძრაობა

свободное движение капитала

free trade

თავისუფალი ვაჭრობა

свободная торговля

freedom

თავისუფლება

свобода

freight transport

საფრახტო გადაზიდვა

фрахтовый транспорт

French formal garden

ფრანგული ბაღი

французский сад

freon

ფრეონი

фреон

freshwater

მტკნარი წყალი

пресная вода

freshwater biology

მტკნარი წყლის ბიოლოგია

биология пресной воды

freshwater conservation

მტკნარი წყლის კონსერვაცია

сохранение пресной воды

freshwater degradation

მტკნარი წყლის გაფუჭება (მტკნარი წყლის გადაგვარება)

ухудшение качества пресных вод

freshwater ecosystem

მტკნარი წყლის ეკოსისტემა

пресноводная экосистема

freshwater monitoring

მტკნარი წყლის მონიტორინგი

мониторинг пресных вод

freshwater organism

მტკნარი წყლის ორგანიზმი

пресноводный организм

freshwater pollution

მტკნარი წყლის დაბინძურება

загрязнение пресной воды

freshwater resource

მტკნარი წყლის რესურსი

пресноводные ресурсы

frog

ბაყაყი

лягушка

frost

რთვილი(თრთვილი)

иней

fruit

ხილი

фрукт

fruit cultivation

მეხილეობა

выращивание фруктов

fruit tree

ხეხილი

фруктовое дерево

fuel

საწვავი

топливо

fuel additive

საწვავის დანამატი

топливная добавка

fuel alcohol

საწვავის სპირტი

топливный спирт

fuel composition

საწვავის შემადგენლობა (საწვავის შედგენილობა)

состав топлива

fuel consumption

საწვავის მოხმარება

потребление топлива

fuel oil

საწვავი ნავთობპროდუქტები

топливные нефтепродукты

fuel tank installation

საწვავის ავზის დანადგარი (საწვავი ავზის დანადგარი)

установка топливного бака

fuel wood

შეშა

дрова

fume

კვამლი

дым

fumigation

ფუმიგაცია

фумигация

functional substance

ფუნქციური ნივთიერება (ნივთიერების ფუნქციურობა)

функциональность

fungicide

ფუნგიციდი

фунгицид

fungus

სოკო

грибы

fur

ბეწვი

мех

fur animal

ბეწვიანი ცხოველი

пушной зверь

furan

ფურანი

фуран

furnace

ღუმელი

техническая печь

furniture

ავეჯი

мебель

furniture industry

ავეჯის მრეწველობა

производство мебели

furriery

ბეწვეულით ვაჭრობა

торговля пушниной

