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machine manufacture

მანქანათმშენებლობა

производство машин и механизмов

machinery

მანქანა-მოწყობილობები

машины и оборудование

macroeconomic goal

მაკროეკონომიკური მიზანი

макроэкономическая цель

macroeconomics

მაკროეკონომიკა

макроэкономика

macrophyte

მაკროფიტი

макрофит

magnetic tape

მაგნიტური ლენტი

магнитная лента

magnetism

მაგნეტიზმი

магнетизм

mailing list

მისამართების სია (დასაგზავნი მისამართების სია)

список для рассылки

maintenance (technical)

შენახვა (ტექნიკური)

содержание и техническое обслуживание

maintenance of environment

გარემოს შენარჩუნება (გარემოს დაცვა)

сохранение окружающей среды

major accident

მსხვილი ავარია (დიდი ავარია)

крупная авария

major risk

მთავარი რისკი

высокий уровень риска

major risk installation

მაღალი რისკის საწარმო

объект с высокой степенью риска

malaria

ციებ-ცხელება (მალარია)

малярия

malformation

განვითარების ნაკლი

порок развития

malnutrition

კვების ნაკლებობა

недоедание

mammal

ძუძუმწოვარი (ძუძუმწოვრები)

млекопитающее

man (society)

ადამიანი

человек (общество)

management

მართვა

управление

management accounting

მართვის ბუღალტერია

управление финансовой отчетностью

management contract

მართვის ხელშეკრულება

контракт на управление

management of natural resources

ბუნებრივი რესურსების მართვა

управление природными ресурсами

management plan

მართვის გეგმა

план управления

management technique

მართვის მეთოდი

метод управления

mandate

მანდატი

мандат

mangrove

მანგროს ტყეები

мангровый лес

mangrove swamp

მანგროს ჭაობი

мангровое болото

man-made climate change

კლიმატის ხელოვნური ცვლილება

изменение климата как следствие деятельности человека

man-nature relationship

ადამიანი-ბუნების ურთიერთობა (ადამიანისა და ბუნების ურთიერთკავშირი)

взаимосвязь человека и природы

manpower

1. ადამიანური ძალა; 2. მუშახელი

рабочая сила

manufacturing activity

მეწარმეობა

производственная деятельность

manufacturing trade

ნაწარმით ვაჭრობა

торговля промышленными товарами и товарами производственного назначен

manure

ნაკელი

навоз

manure production

ნაკელის წარმოება

производство навоза

map

რუკა

карта

map chart

დიაგრამიანი რუკა

карта-график

mapping

კარტოგრაფია

картография

mapping of lichens

ლიქენების რუკა

составление карт лишайников

maquis

მაკვისი

маквис

marble

მარმარილო

мрамор

marginal land

მწირი მიწები

маргинальная земля

mariculture

საზღვაო კულტურა

морская культура

marina

ნავმისადგომი

шлюпочная гавань

marine biology

საზღვაო ბიოლოგია

морская биология

marine conservation area

საზღვაო დაცული ზონა

морская охраняемая зона

marine ecology

საზღვაო ეკოლოგია

экология моря

marine ecosystem

საზღვაო ეკოსისტემა

морская экосистема

marine engineering

საზღვაო მანქანათმშენებლობა (საზღვაო ენერგომოწყობილობების წარმოება)

производство энергетического оборудования для судов

marine environment

საზღვაო გარემო (ზღვის სივრცე)

морская окружающая среда

marine fauna

ზღვის ფაუნა

морская фауна

marine fishery

საზღვაო თევზჭერა

морская рыбная ловля

marine geology

საზღვაო გეოლოგია

морская геология

marine mammal

ზღვის ძუძუმწოვარი

морское млекопитающее

marine monitoring

საზღვაო მონიტორინგი

мониторинг моря

marine organism

ზღვის ორგანიზმი

морской организм

marine park

საზღვაო პარკი

морской парк

marine pollution

ზღვის დაბინძურება

загрязнение моря

marine reserve

საზღვაო ნაკრძალი

морской заповедник

marine resources conservation

საზღვაო რესურსების კონსერვაცია

сохранение морских ресурсов

marine sediment

საზღვაო ნალექი

морское отложение

marital status

ოჯახური მდგომარეობა

семейное положение

maritime law

საზღვაო კანონი

морское право

maritime navigation

საზღვაო ნავიგაცია

морская навигация

maritime transport

საზღვაო გადაზიდვები

морской транспорт

marker

მარკერი(ინდიკატორი)

индикатор

market

ბაზარი

рынок

market economy

საბაზრო ეკონომიკა

рыночная экономика

market form

ბაზრის ფორმა (ვაჭრობის ფორმა ან სტრუქტურა)

организация рынка

market gardening

მებაღეობა-მებოსტნეობა

производство овощей и фруктов для продажи

market price

საბაზრო ფასი

рыночная цена

market research

ბაზრის კვლევა

исследование рынка

market study

ბაზრის შესწავლა

изучение рынка

marketing

მარკეტინგი

маркетинг

marsh

ჭაობი

болото

marsupial

ჩანთოსანი(ჩანთოსნები)

сумчатые

masonry

ქვის წყობა

каменная кладка

mass media

პრესა (მას მედია)(მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები)

средства массовой информации

mass recreation

მასობრივი დასვენება

массовый отдых

mass transport (physics)

მასის მოძრაობა (ფიზიკა)

движение масс (физич.)

material

მასალა

материал

material flow

მასალის ნაკადი

material life cycle

მასალის საარსებო ციკლი (მასალის სასიცოცხლო ციკლი)

жизненный цикл материала

materials science

მასალათმცოდნეობა

материаловедение

materials technology

მასალათა ტექნოლოგია

технология материалов

mathematical analysis

მათემატიკური ანალიზი

математический анализ

mathematical method

მათემატიკური მეთოდი

математический метод

maximum admissible concentration

მაქსიმალური მისაღები კონცენტრაცია (თუ დასაშვები)

максимально допустимая концентрация

maximum immission concentration

იმისიის (შეწოვის) მაქსიმალური კონცენტრაცია (დამაბინძურებლების
მაქსიმალური კონცენტრაცია)

максимальная концентрация иммиссии

meadow

მდელო

луг

means of agricultural production

სასოფლო-სამეურნეო წარმოების საშუალებები

средства сельскохозяйственного производства

means of communication

კავშირგაბმულობის საშუალებები

средства связи

measuring

გაზომვა

измерение

measuring instrument

საზომი ხელსაწყო

измерительный инструмент

measuring method

გაზომვის მეთოდი

метод измерений

measuring programme

გაზომვის პროგრამა

программа измерений

meat

ხორცი

мясо

mechanical engineering

მექანიკური მანქანათმშენებლობა (მანქანათმშენებლობა)

машиностроение

mechanical equipment

მექანიკური აღჭურვილობა

механическое оборудование

mechanical industry

მანქანათმშენებლობა

производство механических приборов

mechanical vibration

მექანიკური ვიბრაცია

механическая вибрация

medical science

სამედიცინო მეცნიერება(მედიცინის მეცნიერება)

медицинская наука

medicinal plant

სამკურნალო მცენარე

лекарственное растение

medicine (practice)

მედიცინა (საქმიანობა)(ეს ორი ტერმინი უნდა გაერთიანდეს მედიცინის
მეცნიერება და მედიცინა ერთი და იგივეა)

медицина

Mediterranean Area

ხმელთაშუაზღვისპირეთი

средиземноморский регион

Mediterranean climate

ხმელთაშუაზღვისპირეთის კლიმატი

средиземноморский климат

Mediterranean forest

ხმელთაშუა ზღვის ტყე

средиземноморский лес

Mediterranean Sea

ხმელთაშუა ზღვა

Средиземное море

Mediterranean wood

ხმელთაშუაზღვისპირული ტყე

средиземноморский лес

melting

დნობა

таяние

membrane

მემბრანა

мембрана

mental effect

გონებრივი ზემოქმედება

воздействие на умственную деятельность

merchant shipping

სავაჭრო ზღვაოსნობა

торговое мореплавание

mercury

ვერცხლისწყალი

ртуть

mercury contamination

ვერცხლისწყლით დაბინძურება

загрязнение ртутью

metabolism

მეტაბოლიზმი

метаболизм

metabolism of pesticides

პესტიციდების მეტაბოლიზმი

метаболизм пестицидов

metabolite

მეტაბოლიტი

метаболит

metainformation

მეტაინფორმაცია

метаинформация

metal

მეტალი (ქიმიური ელემენტები); ლითონი (ლითონი)

металл

metal finishing

ლითონების დახვეწა (ლითონის დამუშავება)

обработка металлов

metal oxide

მეტალის ჟანგი (ოქსიდი)(ლითონის ოქსიდი)

оксид металла

metal plating

მეტალით დაფარვა(გალვანოტექნიკა)

гальванотехника

metal product

ლითონის ნაწარმი

металлический продукт

metal products industry

ლოთონის ნაწარმის მრეწველობა(ლითონის ნაკეთობების მრეწველობა)

производство металлических изделий

metal smelting

ლითონების დნობა(ლითონის გამოდნობა)

выплавка металла

metal waste

ლითონური ნარჩენები

металлические отходы

metal working

ლითონის დამუშავება(ლითონდამუშავება)

металлообработка

metallic mineral

მეტალური მინერალები(ლითონშემცველი მინერალები)

металлосодержащий минерал

metallurgical industry

მეტალურგიული საწარმო(მეტალურგია)

металлургия

meteorological disaster

მეტეოროლოგიური კატასტროფა

стихийное бедствие, связанное с атмосферными процессами

meteorological forecasting

მეტეოროლოგიური პროგნოზი

метеорологический прогноз

meteorological parameter

მეტეოროლოგიური პარამეტრი

метеорологический параметр

meteorological phenomenon

მეტეოროლოგიური ფენომენი

метеорологический феномен

meteorological research

მეტეოროლოგიური კვლევა

метеорологические исследования

meteorology

მეტეოროლოგია

метеорология

methane

მეთანი

метан

methanisation

მეთანიზაცია

метанирование

method

მეთოდი

метод

methodology

მეთოდოლოგია

методология

metrology

მეტროლოგია

метрология

metropolis

მეტროპოლისი

метрополия

microbial resource

მიკრობული რესურსი

микробный ресурс

microbiological analysis

მიკრობიოლოგიური ანალიზი

микробиологический анализ

microbiology

მიკრობიოლოგია

микробиология

microclimate

მიკროკლიმატი

микроклимат

microclimate effect

მიკროკლიმატური ზემოქმედება

микроклиматический эффект

microclimatology

მიკროკლიმატოლოგია

микроклиматология

microcomputer

მიკროკომპიუტერი

микрокомпьютер

microecosystem

მიკროეკოსისტემა

микроэкосистема

microelectronics

მიკროელექტრონიკა

микроэлектроника

microfiltration

მიკროფილტრაცია

микрофильтрация

micro-organism

მიკროორგანიზმი

микроорганизм

micropollutant

მიკროდამბინძურებელი(მიკროდამაბინძურებლები)

микрозагрязняющее вещество

microscopy

მიკროსკოპია

микроскопия

microwave

მიკროტალღა

микроволна

migrant labour

მიგრანტთა შრომა(მიგრანტთა მუშახელი)

мигрирующая рабочая сила

migratory bird

გადამფრენი ფრინველი

мигрирующая птица

migratory fish

მიგრაციული თევზი

мигрирующая рыба

migratory species

მიგრაციული ჯიშები

мигрирующие виды

military activities

სამხედრო მოქმედებები

военные действия

military air traffic

სამხედრო ავიაგადაადგილება

движение военного воздушного транспорта

military aspects

სამხედრო ასპექტები

военные аспекты

military equipment

სამხედრო აღჭურვილობა

военное оборудование

military zone

სამხედრო ზონა

военная зона

milk

რძე

молоко

mill

წისქვილი

мельница

mine

მაღარო

шахта

mine filling

ნარჩენების მაღაროში ჩაყრა

сброс отходов в шахты

mineral

მინერალი

минерал

mineral conditioner

მინერალური დანამატი

минеральная добавка

mineral deposit

სასარგებლო წიაღისეულის საბადო

месторождение полезных ископаемых

mineral extraction

სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება

добыча полезных ископаемых

mineral fibre

მინერალური ბოჭკო

минеральное волокно

mineral industry

სამთო-მოპვებითი მრეწველობა(სამთომოპოვებითი მრეწველობა)

горнодобывающая промышленность

mineral matter

მინერალური ნივთიერება

минеральное вещество

mineral oil

მინერალური ზეთი

минеральное масло

mineral pollution

მინერალური დაბინძურება

загрязнение в результате горных работ

mineral resource

წიაღისეული რესურსები

минеральный ресурс

mineral waste

მინერალური ნარჩენები

отвальные породы

mineral water

მინერალური წყალი

минеральная вода

mineralisation

მინერალიზაცია

минерализация

mineralogy

მინერალოგია

минералогия

minimal cost planning

მინიმალური ხარჯვითი დაგეგმვა

низкозатратное планирование

minimisation of damage

ზარალის მინიმალიზაცია

минимизация ущерба

mining

სამთო მოპოვება

разработка полезных ископаемых

mining district

სამთო-მომპოვებელი საქმიანობის ზონა (სამთო დამუშავების ზონა )

район горных разработок

mining engineering

სამთო მეცნიერება (სამთო მრეწველობა)

горная промышленность

mining geology

სამთო გეოლოგია

геология рудных месторождений

mining industry

სამთო მრეწველობა

горная промышленность

mining law

სამთო კანონი(სასარგებლო წიაღისეულის დამუშავების კანონი)

закон в области разработки полезных ископаемых

mining product

სამთო-მოპოვებითი ნაწარმი

продукт разработки полезных ископаемых

mining regulation

სამთო კანონმდებლობა( სასარგებლო წიაღისეულის დამუშავების ნორმატიული
нормативный документ, регулирующий разработку полезных ископаемых
დოკუმენტი)

mining site restoration

სამთო-მოპოვებითი ობიექტის აღდგენა

рекультивация земель после завершения разработок

mining waste

სამთო-მოპოვებითი ნარჩენები(სამთომოპოვებითი ნარჩენები)

шахтные отходы

minister competence

მინისტრის კომპეტენცია

компетенция министра

ministerial decree

სამინისტროს ბრძანებულება

приказ министерства

ministry

სამინისტრო

министерство

ministry building

სამინისტროს შენობა

здание министерства

minority

უმცირესობა

меньшинство

miscellaneous product

შერეული ნაწარმი

неоднородный продукт

miscibility

შერევადობა (შერევის უნარი)

способность к смешиванию

mist

ბურუსი(ნისლოვანა)

дымка

mite

ტკიპა

клещ

mitigation measure

შემამსუბუქებელი ზომა (უარყოფითი ზემოქმედების შემცირება)

мера по снижению уровня отрицательного воздействия

mixed farming

შერეული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა

смешанное фермерское хозяйство

mixed forest

შერეული ტყე

смешанный лес

mixed use area

შერეული მოხმარების ზონა

земля различного хозяйственного назначения

mixed woodland

შერეული ტყე

смешанный лес

mixing

შერევა

смешивание

mobile home

მოძრავი სახლი

передвижной дом

mode of transportation

გადაზიდვის სახეობა

вид транспорта

model

მოდელი

модель

modelling

მოდელირება

моделирование

moisture

ტენი

влага

molecular biology

მოლეკულური ბიოლოგია

молекулярная биология

mollusc

მოლუსკი

моллюск

monetary assessment

ფინანსური შეფასება

финансовая оценка

monetary economics

მონეტარული პოლიტიკა

монетарная экономика

monetary relations

ფინანსური ურთიერთობები

валютно-финансовые отношения

money market

ფულის ბაზარი

рынок краткосрочных финансовых обязательств

monitoring

მონიტორინგი

мониторинг

monitoring criterion

მონიტორინგის კრიტერიუმი

критерий мониторинга

monitoring data

მონიტორინგის მონაცემები

данные мониторинга

monitoring equipment

სამონიტორინგე აღჭურვილობა (სამონიტორინგო აღჭურვილობა)

оборудование для мониторинга

monitoring network

მონიტორინგის ქსელი

сеть станций мониторинга

monitoring station

მონიტორინგის სადგური

станция мониторинга

monitoring system

მონიტორინგის სისტემა

система мониторинга

monitoring technique

მონიტორინგის ხერხი

приемы мониторинга( თუ საშუალებები???)

monopoly

მონოპოლია

монополия

monument

ძეგლი

памятник

moor

ჭაობი

заболоченная местность

moral persuasion

მორალური რწმენა (მორალური მრწამსი)

моральное убеждение

morphology

მორფოლოგია

морфология

mortality

მოკვდავობა

смертность

mosaic

მოზაიკა

монтаж спутниковых или аэрофотоснимков

moss

ხავსი

мох

motivation of administrative acts

ადმინისტრაციული აქტების მოტივაცია

мотивы для административных действий

motor fuel

ძრავის საწვავი (ძრავას საწვავი)

моторное топливо

motor vehicle

ძრავიანი ტრანსპორტი

автомобиль

motor vehicle emission

ძრავიანი ტრანსპორტის გაფრქვევა (ემისია)(ავტომობილის გამონაბოლქვი)

автомобильные выхлопы

motor vehicle exhaust gas

ძრავიანი ტრანსპორტის აირის გამონაბოლქვი

выхлопные газы автомобилей

motor vehicle industry

ავტომშენებლობა (ავტომრეწველობა)

автомобильная промышленность

motor vehicle pollution

მოტოტრანსპორტისგან დაბინძურება

загрязнение выхлопными газами автомобилей

motorcycle

მოტოციკლი

мотоцикл

motorway

შარაგზა(გზატკეცილი)

шоссе

mountain

მთა

гора

mountain climate

მთის კლიმატი

горный климат

mountain ecosystem

მთის ეკოსისტემა

горная экосистема

mountain forest

მთის ტყე

горный лес

mountain management

მთის მართვა

управление горными районами

mountain protection

მთების დაცვა

охрана гор

mountain range

ქედი

горный хребет

mountain refuge

მთაში თავშესაფარი

горное убежище

mountain resort

სამთო კურორტი

горный курорт

mountaineering

მთამსვლელობა (ალპინიზმი)

альпинизм

mountainous area

მთიანი ზონა

горный район

mowing

თიბვა

скашивание трав

mud (sediment)

შლამი (ნალექი)(ილი)

ил (осадок)

mud flat

შლამიანი მონაკვეთი (ილიანი უბანი)

илистый участок

mulch

ნეშომპალა(მულჩი)

мульча

multilateral agreement

მრავალმხრივი შეთანხმება

многостороннее соглашение

multimedia technology

მულტიმედიური ტექნოლოგია

мультимедийная технология

multinational firm

მრავალეროვანი ფირმა

многонациональная компания

multiple use management area

შერეული მოხმარების ზონის მართვა

управление землями различного хозяйственного назначения

multispectral scanner

მრავალსპექტრული სკანერი

многоспектральное сканирующее устройство

municipal cleansing

მუნიციპალური დასუფთავება

муниципальная уборка

municipal cleansing service

დასუფთავების მუნიციპალური სამსახური

муниципальные услуги по уборке

municipal dumping

ქალაქის ნაგავსაყრელი

городская свалка

municipal engineering

მუნიციპალური კონსტრუირება

строительство городских сооружений

municipal environment plan

მუნიციპალური გარემოსდაცვითი გეგმა

городской план охраны окружающей среды

municipal environmental policy

მუნიციპალური გარემოსდაცვითი პოლიტიკა

муниципальная политика в области окружающей среды

municipal heating network

სათემო გათბობის ქსელი

городская система теплоснабжения

municipal law

მუნიციპალური კანონი

муниципальный закон

municipal level

მუნიციპალური დონე

муниципальный уровень

municipal waste

მუნიციპალური ნარჩენები

городские отходы

municipal water distribution system

მუნიციპალური წყალგამანაწილებელი სისტემა (მუნიციპალური წყალსადენი
სისტემა)

городская система водопровода

municipal water management

წყალმომარაგების მუნიციპალური მართვა

городская система управления водоснабжением

municipality

მუნიციპალიტეტი

муниципалитет

muscular system

კუნთების სისტემა(კუნთოვანი სისტემა)

мышечная система

museum

მუზეუმი

музей

mushroom

სოკო

гриб

music

მუსიკა

музыка

mussel farming

ხამანწკების მოშენება

разведение моллюсков

mustelid

კვერნისებრნი

куница

mutagen

მუტაგენი

мутаген

mutagenic substance

მუტაგენური ნივთიერება

мутагенное вещество

mutagenicity

მუტაგენურობა

способность вызывать мутацию

mutagenicity testing

მუტაგენურობაზე ცდა

тест на способность вызывать мутацию

mutant

მუტანტი

мутант

mutated micro-organisms release

მუტირებული მიკროორგანიზმების გამოყოფა

выброс мутированных микроорганизмов

mutation

მუტაცია

мутация

mycete

მიცეტი(მიცელიუმი)

мицеты

mycology

მიკოლოგია

микология

mycorrhiza

მიკორიზა

микориза

myth

მითი

миф

ния

