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labelling

მარკირება

маркировка

laboratory

ლაბორატორია

лаборатория

laboratory experiment

ლაბორატორიული ექსპერიმენტი

лабораторный эксперимент

laboratory research

ლაბორატორიული კვლევა

лабораторное исследование

laboratory technique

ლაბორატორიული ხერხი

лабораторный метод

laboratory test

ლაბორატორიული ცდა

лабораторный опыт

laboratory waste

ლაბორატორიული ნარჩენები

отходы лабораторий

labour

შრომა

труд

labour force

სამუშაო ძალა

рабочая сила

labour law

შრომითი კანონმდებლობა

трудовое право

labour market

შრომის ბაზარი

рынок труда

labour relations

შრომითი ურთიერთობა

трудовые отношения

lacquer

ლაქი

лак

lagoon

ლაგუნა

лагуна

lagooning

ლაგუნირება

система прудов для очистки сточных вод

lake

ტბა

озеро

lake basin

ტბის აუზი

озерный бассейн

lake pollution

ტბის დაბინძურება

загрязнение озер

lamp

ნათურა

лампа

land

მიწა

земля

land access

მიწათსარგებლობა

землепользование

land allotment

მიწის გამოყოფა

отвод земельных участков

land and property register

მიწისა და საკუთრების რეესტრი

регистр земель и собственности

land carrying capacity

მიწის გამძლეობის კოეფიციენტი

экологическая емкость земли

land clearing

მიწის გაწმენდა

расчистка земель

land conservation

მიწის კონსერვაცია

сохранение земель

land consolidation

მიწის გამსხვილება

укрупнение земель

land cover

მიწის საფარი

земляной покров

land development

მიწის განვითარება

развитие земель

land disposal

ნაგვის ჩამარხვა

утилизация мусора в землю

land ecology

მიწის ეკოლოგია

экология земли

land forming

მიწის ფორმირება

формирование земель

land mammal

ხმელეთის ძუძუმწოვარი

сухопутное млекопитающее

land management and planning

მიწის მართვა და დაგეგმვა

планирование и управление землепользованием

land occupation

მიწის დაკავება

расселение на суше

land planning

მიწის დაგეგმვა

планирование земель

land pollution

მიწის დაბინძურება

загрязнение земель

land reclamation

მიწის მელიორაცია

мелиорация земель

land register

მიწის რეესტრი

регистр земель

land restoration

მიწის აღდგენა (რეკულტივაცია)

рекультивация земель

land restoration in mountain areas

მიწის აღდგენა მთიან ზონაში

восстановление земли в горных районах

land setup

მიწის თავმოყრა(რეგიონალური დაგეგმვა)

региональное планирование

land tax

მიწის გადასახადი

налог на землю

land transportation

სახმელეთო გადაზიდვები

сухопутный транспорт

land use

მიწის გამოყენება

землепользование

land use classification

მიწის გამოყენების კლასიფიკაცია

классификация землепользования

land use plan

მიწის გამოყენების გეგმა

план использования земли

land use planning

მიწის გამოყენების დაგეგმვა

планирование землепользования

land use regime

მიწის გამოყენების რეჟიმი

режим использования земли

land value

მიწის ღირებულება

цена земли

land-based activity

მიწის სამუშაოები

хозяйственная деятельность на суше

land-based marine pollution

ზღვის სახმელეთო დაბინძურება

загрязнение моря в результате хозяйственной деятельности на суше

landfill

სანაგვე ორმო

мусорная яма

landfill base sealing

ნაგვის ორმოს ძირის ჰიდროიზოლაცია

гидроизоляция мусорной ямы

landfill covering

სანაგვე ორმოს დაფარვა(სანაგვე ორმოს ამოვსება)

засыпка мусорной ямы

landfill degasification

სანაგვე ორმოების დეაირაცია(სანაგვე ორმოების დეგაზაცია)

отвод газа из мусорной ямы

landfill gas

სანაგვე ორმოს აირი

биогаз

landfill leachate

სანაგვე ორმოს სითხე

жидкость, образовавшаяся в мусорной яме

landform

მიწის ფორმა

форма земной поверхности

land-management intervention area

მიწის მართვაში ჩარევის ზონა

район с правом проведения проверки использования земли

landscape

ლანდშაფტი

ландшафт

landscape after mining

ლანდშაფტი სამთო სამუშაოების შემდეგ

ландшафт земной поверхности после завершения горных работ

landscape alteration

ლანდშაფტის ცვლილება

изменение ландшафта

landscape architecture

ლანდშაფტური არქიტექტურა

ландшафтная архитектура

landscape component

ლანდშაფტის შემადგენელი (ლანდშაფტის შემადგენლები)

компонент ландшафта

landscape conservation

ლანდშაფტის კონსერვაცია

сохранение ландшафта

landscape conservation policy

ლანდშაფტის კონსერვაციის პოლიტიკა

политика сохранения ландшафта

landscape consumption

ლანდშაფტის მოხმარება

изменение ландшафта в результате его использования

landscape ecology

ლანდშაფტის ეკოლოგია

экология ландшафта

landscape management

ლანდშაფტის მართვა

управление ландшафтом

landscape planning

ლანდშაფტის დაგეგმვა

планирование ландшафта

landscape protection

ლანდშაფტის დაცვა

защита ландшафта

landscape protection area

ლანდშაფტის დაცვის არე

зона защиты ландшафта

landscape utilisation

ლანდშაფტის გამოყენება

использование ландшафта

landslide

ნიაღვარი

оползень

large combustion plant

საწვავის მომხმარებელი დიდი საწარმო

крупный промышленный завод, работающий на основе сжигания топлива

laser

ლაზერი

лазер

latitude

განედი

широта

laundering

რეცხვა

прачечные

law (corpus of rules)

სამართალი (კანონთა ერთიანობა)

право

law (individual)

კანონი (ცალკეული)

закон (юридич.)

law (science)

სამართალი (მეცნიერება)

право (научн.)

law amendment

კანონის ცვლილება

изменение закона

law branch

საკანონმდებლო დარგი

отрасль права

law draft

კანონპროექტი

проект закона

law enforcement

კანონის აღსრულება

приведение в исполнение закона

law relating to prisons

კანონმდებლობა ციხეების შესახებ

закон, регламентирующий работу тюрем

leaching

გამოტუტვა

выщелачивание

lead

ტყვია

свинец

lead compound

ტყვიის ნაერთი

соединение свинца

lead contamination

ტყვიით დაბინძურება

загрязнение свинцом

lead level in blood

სისხლში ტყვიის შემცველობის დონე

уровень свинца в крови

lead-in-petrol law

კანონი ბენზინში ტყვიის შემცველობის შსახებ

закон об уровне содержания свинца в автомобильном топливе

leaf

ფოთოლი

лист (бот.)

leakage

გაჟონვა

протечка

lease

ქირავნობა

аренда

leather

ტყავი (მასალა)

кожа (техн.)

leather industry

ტყავეულის მრეწველობა

кожевенная промышленность

leave on social grounds

შვებულება სოციალურ ნიადაგზე

отпуск по социальным причинам

legal basis

საკანონმდებლო საფუძველი

юридическая основа

legal form of organisations

ორგანიზაციების იურიდიული ფორმა

юридическая форма организаций

legal procedure

საკანონმდებლო პროცედურა

юридическая процедура

legal profession

იურისტი (პროფესია)

юрист как профессия

legal regulation

სამართლებრივი დადგენილება

правовое постановление, нормативный документ

legal remedy

საკანონმდებლო საშუალება

юридическое средство

legal system

საკანონმდებლო სისტემა

юридическая система

legal text

იურიდიული ტექსტი

юридический текст

legally protected right

კანონით დაცული უფლება

право, охраняемое законом

legislation

კანონშემოქმედება

законотворческая деятельность

legislation on pollution

კანონმდებლობა დაბინძურების შესახებ

законодательство по вопросам загрязнения окружающей среды

legislative authority

საკანონმდებლო უფლებამოსილება

полномочие на законодательную деятельность

legislative competence

საკანონმდებლო კომპეტენცია (საკანონმდებლო უფლებაუნარიანობა)

законодательная правоспособность

legislative information

საკანონმდებლო ინფორმაცია

информация о законодательстве

legislative procedure

საკანონმდებლო პროცედურა

законодательная процедура

legislative process

საკანონმდებლო პროცესი

законодательный процесс

legislature

საკანონმდებლო ხელისუფლება

законодательная власть

leisure activity

დასვენება

отдых

leisure centre

დასვენების ცენტრი

центр досуга и отдыха

leisure time

დასვენების დრო

время отдыха

lepidopteran

ქერცლფრთიანები

чешуйчатокрылые

less developed country

მცირედ განვითარებული ქვეყანა

наименее развитая страна

leukaemia

ლეიკემია

лейкемия

level of education

განათლების დონე

уровень образования

levy

მოსაკრებელი

сбор

lexicon

ლექსიკონი

лексикон

liability

პასუხისმგებლობა

ответственность

liability for marine accidents

საზღვაო შემთხვევებზე პასუხისმგებლობა

ответственность за морские инциденты

liability for nuclear damages

პასუხისმგებლობა ბირთვულ დაზიანებებზე

ответственность за ядерные аварии

liability legislation

კანონმდებლობა პასუხისმგებლობის შესახებ

законы, регулирующие ответственность

library

ბიბლიოთეკა

библиотека

library service

საბიბლიოთეკე მომსახურება

библиотечное обслуживание

licencing

ლიცენზირება

лицензирование

licencing obligation

ლიცენზირების ვალდებულება

обязательное лицензирование

licencing procedure

ლიცენზირების პროცედურა

процедура лицензирования

lichen

ლიქენები

лишайник

life cycle

სასიცოცხლო ციკლი

жизненный цикл

life science

მეცნიერება სიცოცხლის შესახებ

науки о жизни

life-cycle management

სასიცოცხლო ციკლის მართვა

управление жизненным циклом продукта

lifestyle

ცხოვრების სტილი

стиль жизни, образ жизни

light

სინათლე

свет

lighting

განათება

освещение

lignite

ლიგნიტი

лигнит

lignite mining

ლიგნიტის მოპოვება

добыча лигнита

lime

კირი

известь

limestone

კირქვა

известняк

limit value

ზღვრული მოცულობა

предельная величина

limnology

ლიმნოლოგია

лимнология

line

ხაზი

линия вектора

line source

ხაზური წყარო

линейный источник

linear source of sound

ბგერის ხაზური წყარო

линейный источник звука

liner material

წყალგაუმტარი მასალა

гидроизоляционный материал

lipid

ლიპიდი

липид

lipophilic substance

ლიპოფილური ნივთიერებები

липофильное вещество

liquefied gas

გათხევადებული აირი

сжиженный газ

liquid manure

თხევადი ნაკელი

жидкий навоз

liquid state

თხევადი მდგომარეობა

состояние жидкости

liquid waste

თხევადი ნარჩენები

жидкие отходы

literature

ლიტერატურა

литература

literature data bank

ლიტერატურულ მონაცემთა ბაზა

литературный банк данных

literature evaluation

ლიტერატურის შეფასება

оценка литературы

literature study

ლიტერატურის შესწავლა

исследование литературы

lithosphere

ლითოსფერო

литосфера

litigation

სამართალწარმოება

судебный процесс

litter

საფენი

подстилка для скота

littoral

ლიტორალი

литораль

livestock

შინაური ცხოველები

домашний скот

livestock breeding

შინაური ცხოველების მოშენება

разведение домашнего скота

livestock farming

შინაური ცხოველების ფერმერული მოშენება

разведение домашнего скота на фермах

living condition

საცხოვრებელი პირობები

условия жизни

living environment

საცხოვრებელი გარემო

жизненная среда

living marine resource

ზღვის ცოცხალი რესურსები (ზღვის ბიორესურსები)

морские биоресурсы

living space

საცხოვრებელი სივრცე

жизненное пространство

living standard

ცხოვრების სტანდარტი

стандарт жизни

lizard

ხვლიკი

ящерица

load bearing capacity

ზღვრული დატვირთვის დონე

допустимая нагрузка

local afforestation

ადგილობრივი გატყიანება

местное облесение

local authority

ადგილობრივი ხელისუფლება

местная власть

local building material

ადგილობრივი საშენი მასალა

местный строительный материал

local development

ადგილობრივი განვითარება

развитие регионов

local finance

ადგილობრივი დაფინანსება

финансирование на местном уровне

local government

ადგილობრივი მთავრობა

местное правительство

local government policy

ადგილობრივი სამთავრობო პოლიტიკა

политика местных властей

local heat supply

ადგილობრივი თბომომარაგება

местное теплоснабжение

local passenger service

ადგილობრივი სამგზავრო ტრანსპორტი

местный пассажирский транспорт

local recreation

ადგილობრივი დასვენება

отдых в конкретной местности

local resource utilisation

ადგილობრივი რესურსის გამოყენება

использование местных ресурсов

local traffic

ადგილობრივი ტრანსპორტი

местный транспорт

location of industries

საწარმოთა ადგილმდებარეობა

размещение предприятий

locomotive

ლოკომოტივი

локомотив

lodging

საყოფაცხოვრებო მომსახურება

услуги по проживанию

long-distance traffic

შორეული მანძილის სატრანსპორტო მოძრაობა (შორეული სვლის
სატრანსპორტო გადაზიდვა)

движение транспорта дальнего следования

long-distance transport

შორეული მანძილის ტრანსპორტი(შორეული სვლის ტრანსპორტი)

транспорт дальнего следования

longitude

გრძედი

долгота

long-term effect

ხანგრძლივი ზემოქმედება

долгосрочное воздействие

long-term effect of pollutants

დამბინძურებლების ხანგრძლივი ზემოქმედება(დამაბინძურებლების
ხანგრძლივი ზემოქმედება)

долгосрочное воздействие загрязняющих веществ

long-term experiment

გრძელვადიანი ექსპერიმენტი

долгосрочный эксперимент

long-term forecasting

გრძელვადიანი პროგნოზი

долгосрочное прогнозирование

long-term trend

გრძელვადიანი ტენდენცია

долгосрочная тенденция

lorry

სატვირთო ავტომანქანა

грузовой автомобиль

loss

ზარალი

убыток

loss of biotope

ბიოტოპის ზარალი(ბიოტოპის დანაკარგი, ბიოტოპის რღვევა)

потеря биотопа

loudness

ხმაურის სიძლიერე

громкость

low flow

მინიმალური ჩამონადენი

минимальный речной сток

low-cost housing

დაბალხარჯიანი ბინათმოწყობა(დაბალხარჯიანი ბინათმშენებლობა)

низкозатратное жилищное строительство

Lower House

ქვედა პალატა

Нижняя Палата

lower risk species (IUCN)

დაბალი რისკის ჯიშები

виды, не находящиеся под угрозой уничтожения (МСОП)

low-level flight

დაბალ სიმაღლეზე ფრენა

полет на малой высоте

low-level technology

დაბალი დონის ტექნოლოგია

технология низкого уровня

lubricant

საპოხი

смазка

luminosity

განათებულობა

освещенность

lye

ტუტე ნაერთი(თუთქი)

щелок

lymphatic system

ლიმფატური სისტემა(ლიმფური სისტემა)

лимфатическая система

lysimetry

ლიზიმეტრია

лизиметрия

