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gallinacean

ქათმისებრი (ქათმისნაირნი)

куриные

galvanisation

გალვანიზაცია

гальванизация

game (animals)

ნანადირევი

объект охоты

game (play)

თამაში

игра

gamma radiation

გამა - გამოსხივება

гамма-излучение

garden

ბაღი

сад

garden waste

მებაღეობის ნარჩენები

растительные отходы сада

garrigue

გარიგა

гаррига

gas

აირი

газ

gas chromatography

აირის ქრომოტოგრაფი (აირქრომატოგრაფია)

газовая хроматография

gas company

აირმომმარაგებელი კომპანია

газовая компания

gas engine

აირის ძრავა

газовый двигатель

gas liquefaction

აირის გათხევადება

сжижение газа

gas mixture

აირული ნარევი(აირის ნარევი, აირნარევი)

газовая смесь

gas network

აირსადენების ქსელი

газопроводная система

gas pipeline

აირსადენი

газовый трубопровод

gas powered plant

აირის თბოსადგური

теплостанция, работающая на газе

gas purification

აირის გაწმენდა

газоочистка

gas reservoir

აირსაცავი

газохранилище

gas supply

აირის მარაგი

запасы газа

gaseous air pollutant

ჰაერის აირული დამბინძურებელი (ჰაერის აირული დამაბინძურებელი

газообразный загрязнитель воздуха

gaseous state

აირული მდგომარეობა (აირადი მდგომარეობა)

газообразное состояние

gasification

გაზიფიკაცია

газификация

gasohol

ბენზოსპირტი (ბენზინსპირტი)

бензоспирт

gasoline engine

ბენზინის ძრავა

бензиновый двигатель

gastropod

მუცელფეხიანი (მუცელფეხიანები)

брюхоногие

gaswork

აირის საწარმო

газовый завод

gender issue

სქესის საკითხები (გენდერული სხვაობის ანალიზი)

вопросы пола

gene

გენი

ген

gene bank

გენების ბანკი (გენეტიკური მასალის საცავი)

банк генов

general administrative order

საერთო ადმინისტრაციული ბრძანება

приказ общего административного характера

general chemistry

საერთო ქიმია (ზოგადი ქიმია)

общая химия

general education

საერთო განათლება

общее образование

genetic diversity

გენეტიკური მრავალფეროვნება

генетическое разнообразие

genetic effect

გენეტიკური ზემოქმედება

генетический эффект

genetic engineering

გენური ინჟინერია

генная инженерия

genetic engineering legislation

კანონმდებლობა გენური ინჟინერიის შესახებ

законодательство в области генной инженерии

genetic information

გენეტიკური ინფორმაცია

генная информация

genetic modification

გენეტიკური ცვლილება

изменение генов

genetic pool

გენოფონდი

генофонд

genetic resource

გენეტიკური რესურსი

генетический ресурс

genetic variation

გენეტიკური ვარიაცია

генетическая вариация

genetically modified organism

გენმოდიფიცირებული ორგანიზმი

генетически модифицированный организм

genetics

გენეტიკა

генетика

genotoxicity

გენოტოქსიკურობა

генотоксичность

geodesy

გეოდეზია

геодезия

geogenic factor

ნიადაგური ფაქტორი (ნიადაგის ფაქტორი)

почвенный фактор

geographic circque

გეოგრაფიული ქვაბული

цирк

geographic information system

გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემა (საინფორმაციო გეოგრაფიული
სისტემა)

географическая информационная система

geographical distribution of population

მოსახლეობის გეოგრაფიული განაწილება

географическое распределение населения

geographical projection

გეოგრაფიული პროექცია

географическая проекция

geography

გეოგრაფია

география

geological disaster

გეოლოგიური კატასტროფა

геологическое бедствие

geological process

გეოლოგიური პროცესი

геологический процесс

geology

გეოლოგია

геология

geometric correction

გეომეტრიული ჩასწორება

поправки на геометрию

geomorphic process

გეომორფული პროცესი

геоморфический процесс

geomorphology

გეომორფოლოგია

геоморфология

geophysical environment

გეოფიზიკური გარემო

геофизическая среда

geophysics

გეოფიზიკა

геофизика

geo-referenced data

დისტანციური ზონდირების მონაცემები

данные дистанционного зондирования

geo-referenced information

მიწასთან მიბმის ინფორმაცია

информация, относящаяся к дистанционному зондированию

geotechnics

გეოტექნიკა

геотехника

geotechnology

გეოტექნოლოგია

геотехнология

geothermal energy

გეოთერმული ენერგია

геотермальная энергия

germ

1.მიკრობი 2.ჩანასახი

микроб

germ plasm

ჩანასახური პლაზმა

зародышевая плазма

germination

აღმოცენება(გაღივება)

прорастание

GIS digital format

GIS-ის ციფრული ფორმატი

цифровой формат ГИС

GIS digital system

GIS-ის ციფრული სისტემა

цифровая система ГИС

GIS digital technique

GIS-ის ციფრული საშუალება

цифровые средства ГИС

GIS laboratory

GIS-ის ლაბორატორია

лаборатория ГИС

glacier

მყინვარი

ледник

glaciology

გლაციოლოგია

гляциология

glass

მინა

стекло

glass industry

მინის მრეწველობა

стекольная промышленность

glaze

ყინულის ქერქი

ледяная корка

global aspect

გლობალური ასპექტი (გლობალური საკითხები, )

глобальный аспект

global convention

მსოფლიო კონვენცია

глобальная конвенция

Global Environment Facility

მსოფლიო გარემოსდაცვითი ფონდი

"Глобальный экологический фонд" - ГЭФ

global model

მსოფლიო მოდელი

глобальная модель

global warming

გლობალური დათბობა

глобальное потепление

glossary

ტერმინთა ლექსიკონი

глоссарий

glue

წებო

клей

goal of individual economic business

ერთეული ეკონომიკური ბიზნესის მიზანი (ბიზნესის ეკონომიკური მიზანი)

цель деятельности хозяйствующей единицы

golf

გოლფი

гольф

good management

სწორი მენეჯმენტი

правильный менеджмент

goods

საქონელი (სავაჭრო)

товары

goods and services

საქონელი და მომსახურება

товары и услуги

government (cabinet)

მთავრობა (მინისტრთა კაბინეტი)

правительство (кабинет министров)

government advisory body

მთავრობის მრჩეველთა საბჭო

консультативный орган при правительстве

government building

სამთავრობო შენობა

правительственное здание

government contracting

სახელმწიფო დაკვეთა

государственный подряд

government environmental expenditure

მთავრობის გარემოსდაცვითი ხარჯები

расходы правительства на охрану окружающей среды

government liability

მთავრობის პასუხისმგებლობა

ответственность правительства

government policy

სამთავრობო პოლიტიკა

политика правительства

grain

მარცვალი

зерно

graminaceous plant

მარცვლოვანი მცენარე

травянистые растения

granulometry

გრანულომეტრია

гранулометрия

grass

ბალახი

травы

grass fire

ბალახის ხანძარი

травяные пожары

grasshopper

კალია

кузнечик

grassland

ტრამალები (საძოვრი სავარგულები)

пастбищные угодья

grassland ecosystem

ტრამალების ეკოსისტემა (საძოვრების ეკოსისტემა)

экосистема лугов и пастбищ

gravel

ხრეში

гравий

gravel extraction

ხრეშის მოპოვება

добыча гравия

gravel pit

ხრეშის კარიერი

гравийный карьер

grazing

საძოვარი

пастбище

green building

მწვანე შენობა(,,მწვანე’’ შენობა)

"зеленое" жилище

green corridor

მწვანე დერეფანი (,,მწვანე’’ დერეფანი)

"зеленый" коридор

green fiscal instrument

მწვანე საგადასახადო დოკუმენტი

"зеленый" налоговый закон

green manure

ბალახეული სასუქი(მწვანე სასუქი)

трава как удобрение

green revolution

მწვანე რევოლუცია (”მწვანე” რევოლუცია)

"зеленая" революция

green space

მწვანე სივრცე (”მწვანე” სივრცე)

"зеленое" пространство

green tide

მწვანე მოქცევა

"зеленый" прилив

green vegetable

მწვანე ბოსტნეული

зеленый овощ

greenbelt

მწვანე სარტყელი

"зеленый" пояс

greenhouse cultivation

სასათბურე მეურნეობა

парниковое хозяйство

greenhouse effect

სათბურის ეფექტი

парниковый эффект

greenhouse gas

სათბურის აირი

газ, способствующий парниковому эффекту

gridding

დაქსელვა

географическая привязка

grinding

დაფშვნა

измельчение

gross domestic product

მთლიანი შიდა პროდუქტი

валовый внутренний продукт

gross national product

ერთიანი ეროვნული პროდუქტი

валовый национальный продукт

groundwater

გრუნტის წყალი

подземные воды

groundwater endangering

გრუნტის წყლებისადმი საფრთხე (გრუნტის წყლების საფრთხე)

угроза состоянию подземных вод

groundwater extraction

გრუნტის წყლის ამოღება

добыча подземных вод

groundwater pollution

გრუნტის წყლის დაბინძურება

загрязнение подземных вод

groundwater protection

გრუნტის წყლის დაცვა

защита подземных вод

groundwater quality

გრუნტის წყლის ხარისხი

качество подземных вод

group behaviour

ჯგუფური ქცევა

поведение групп населения

gulf

ყურე

залив

gymnosperm

შიშველთესლოვნები (შიშველთესლოვანნი)

голосеменные

gypsum

თაბაშირი

гипс

