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race relations

რასობრივი ურთიერთობები

расовые взаимоотношения

racking

წურვა (გაწურვა)

сцеживание

radar

რადარი

радар

radiation

რადიაცია

радиация

radiation damage

რადიაციისგან ზიანი (რადიაციის ზიანი)

ущерб от радиации

radiation dose

რადიაციის დოზა

доза радиации

radiation effect

რადიაციული ზემოქმედება

эффект от радиации

radiation exposure

რადიაციული დაზიანება

воздействие радиации

radiation monitoring

რადიაციული მონიტორინგი

мониторинг радиации

radiation physics

რადიოფიზიკა

радиофизика

radiation protection

რადიაციისგან დაცვა

защита от радиации

radiation protection law

რადიაციისგან დაცვის კანონი

законы в области защиты от радиации

radiation sickness

სხივური დაავადება

лучевая болезнь

radio

რადიო

радио

radio programme

რადიოპროგრამა

радиовещательная программа

radioactive contamination

რადიოაქტიური დამბინძურებელი (რადიოაქტიური დასენიანება)

радиоактивное заражение

radioactive decontamination

რადიოაქტივობის დეზაქტივაცია (რადიოაქტიური დაბინძურების დეზაქტივაცია)

дезактивация радиоактивного загрязнения

radioactive dumping

რადიოაქტიური დანაგვიანება

сброс радиоактивных отходов

radioactive emission

რადიოაქტიური გაფრქვევა (ემისია)

выбросы радиоактивных отходов

radioactive fallout

რადიოაქტიური ნალექები

радиоактивные осадки

radioactive pollutant

რადიოაქტიური დამაბინძურებელი

радиоактивное загрязняющее вещество

radioactive substance

რადიოაქტიური ნივთიერება

радиоактивное вещество

radioactive tracer

რადიოაქტიური დანიშნული იზოტოპი (რადიოაქტიური იზოტოპი)

радиоактивный изотоп

radioactive tracer technique

რადიოქატიური დანიშნული იზოტოპის გამოყენების ტექნიკა (რადიოაქტიური
იზოტოპის გამოყენების ტექნოლოგია)

технология применения радиоактивного изотопа

radioactive waste

რადიოაქტიური ნარჩენები

радиоактивные отходы

radioactive waste management

რადიოაქტიური ნარჩენების მართვა

утилизация радиоактивных отходов

radioactivity

რადიოაქტიურობა

радиоактивность

radioelement

რადიოელემენტი

радиоэлемент

radionuclide

რადიონუკლიდი

радионуклид

radon

რადონი

радон

rag

ჩვარი

тряпка

rail traffic

სარკინიგზო მოძრაობა

движение железнодорожного транспорта

rail transport

სარკინიგზო გადაზიდვა

железнодорожный транспорт

railroad vehicle

სარკინიგზო სატრანსპორტო ერთეული

железнодорожное транспортное средство

railway

რკინიგზა

железная дорога

railway network

სარკინიგზო ქსელი

сеть железных дорог

railway station

რკინიგზის სადგური

железнодорожная станция

rain

წვიმა

дождь

rain forest

წვიმიანი ტყე (წვიმის ტყე)

дождевой лес

rain water

წვიმის წყალი

дождевая вода

rain water sewer system

წვიმის წყლის საკანალიზაციო სისტემა

система для стока дождевой воды

rainout

წვიმის მოსვლა (წვიმა)

выпадение дождя

raising a site

მიწის დონის ამაღლება (მიწის ზედაპირის ამაღლება)

повышение уровня участка земли

random test

იშვიათი ტესტი

разовое испытание

rape (plant)

რაფსი

рапс

rapid test

სწრაფი ტესტი

экспресс-анализ

rapid transit train

ჩქაროსნული სატრანზიტო მატარებელი

скоростной поезд, следующий транзитом

rare species

იშვიათი ჯიშები (იშვიათი სახეობები)

редкие виды

raster

რასტრი

растр

raster to vector

რასტრის ვექტორირება

преобразование растрового изображения в векторное

rate

სიჩქარე

скорость

raw material

ნედლეული

сырье

raw material consumption

ნედლეულის მოხმარება

потребление сырья

raw material securing

ნედლეულით უზრუნველყოფა

обеспеченность сырьем

raw water

ნედლი წყალი

сырая вода

reaction kinetics

ქიმიური რეაქციების კინეტიკა

кинетика химических реакций

reactor

რეაქტორი

реактор

reactor safety

რეაქტორის უსაფრთხოება

безопасность реактора

reasonableness

მიზანშეწონილობა

разумность

reclamation industry

ხელახალი მოხმარების მრეწველობა

промышленная переработка твердых отходов

recombinant DNA technology

რეკომბინანტული დნმ-ის ტექნოლოგია

технология на основе рекомбинантной ДНК

recommendation

რეკომენდაცია

рекомендация

recording of substances

ნივთიერებათა აღრიცხვა

учет веществ

recovery of landscape

ლანდშაფტის აღდგენა

восстановление ландшафта

recovery plan

აღდგენის გეგმა

план восстановления природных ресурсов

recreation

დასვენება (რეკრეცია)

отдых

recreational area

დასასვენებელი (რეკრეაციული) ზონა

зона отдыха

recyclability

განახლებადობა (განახლების უნარი)

способность к вторичному использованию

recyclable plastic

განახლებადი პლასტიკატი (მეორეული გამოყენების პლასტმასი)

пластмасса, пригодная для вторичного использования

recycled material

განახლებული მასალა (უტილიზებული ნარჩენების მასალა)

материал из утилизированных отходов

recycled paper

განახლებული ქაღალდი (ნარჩენებისგან მიღებული ქაღალდი)

бумага из отходов

recycling

განახლება (ნარჩენების მეორეული გამოყენება)

вторичное использование отходов

recycling management and waste law

კანონი ნარჩენების განახლებისა და მართვის შესახებ

закон в области вторичного использования отходов

recycling potential

განახლებადობის პოტენციალი (განახლების პოტენციალი)

потенциал вторичного использования

recycling ratio

განახლების კოეფიციენტი

коэффициент вторичного использования

red list

წითელი სია

"красный" список

red tide

,,წითელი’’ მოქცევა

"красный" прилив

redress

სამსახურში აღდგენა (ზარალის ანაზღაურება)

возмещение ущерба

reed

ლერწამი

тростник

reef

რიფი

риф

reference service

საცნობარო მომსახურება

справочное обслуживание

referral information

საცნობარო ინფორმაცია

справочная информация

referral information system

საცნობარო საინფორმაციო სისტემა

справочная информационная система

refinery

საწმენდი საწარმო

рафинировочный завод

refining

გაწმენდა

очистка

reflection

არეკვლა

отражение

reflectometry

რეფლექტომეტრი

рефлектометрия

reforestation

ხელახალი გატყიანება (ტყის განახლება)

лесовосстановление

refrigerant

მაცივარაგენტი (მაცივებელი აგენტი)

охлаждающий агент

refrigeration

გაცივება

охлаждение

refrigeration industry

მაცივარაგენტების მრეწველობა (მაცივებელი დანადგარების მუშაობა)

работа холодильных установок

refrigerator

მაცივარი

холодильник

refuge

თავშესაფარი

экологическое убежище

refugee

დევნილი

беженец

refuse collection vehicle

სანაგვე ავტომანქანა

автомобиль для сбора мусора

refuse derived fuel

ნარჩენებისგან მიღებული საწვავი (ნარჩენების საწვავი)

топливо, произведенное из отходов

refuse shredder

ნარჩენების დამქუცმაცებელი

дезинтегратор отходов

refuse-sludge compost

ნარჩენ-შლამური კომპოსტი (ლამისა და ნარჩენების კომპოსტი)

компост из сточного ила и отходов

regeneration

აღდგენა

восстановление

region

რეგიონი

регион

regional authority

რეგიონული ხელისუფლება

региональная власть

regional convention

რეგიონული კონვენცია

региональная конвенция

regional development

რეგიონული განვითარება

региональное развитие

regional law

რეგიონული სამართალი

региональный закон

regional natural park

რეგიონული ბუნებრივი პარკი

региональный природный парк

regional plan

რეგიონული გეგმა

региональный план

regional planning

რეგიონული დაგეგმვა

региональное планирование

regional regulation

რეგიონული კანონმდებლობა

региональный нормативный документ

regional statistics

რეგიონული სტატისტიკა

региональная статистика

regional structure

რეგიონული სტრუქტურა

региональная структура

registered site

რეგისტრირებული ობიექტი

зарегистрированный объект охраны окружающей среды

registration

რეგისტრაცია

регистрация

registration obligation

რეგისტრაციის ვალდებულება

обязательная регистрация

registration proceeding

რეგისტრაციის პროცედურა

процедура регистрации

regulation

წესი

регулирование

regulation of agricultural production

სასოფლო-სამეურნეო წარმოების წესები

регулирование сельскохозяйственного производства

regulation on maximum permissible limits

უმაღლესი დასაშვები ზღვრის კანონმდებლობა

нормативный документ по ПДК

regulative law

მარეგულირებელი კანონი

регулятивный закон

regulatory control

მარეგულირებელი კონტროლი

регулирующий контроль

rehabilitation

რეაბილიტაცია

восстановление

rehousing

ბინების რემონტი და მშენებლობა

ремонт и строительство жилых домов

reintroduction

ხელახალი დასახლება

повторное заселение вида

relational database

ურთიერთობითი მონაცემების ბაზა

реляционная база данных

release of organisms

ორგანიზმების გაშვება

выпуск микроорганизмов в окружающую среду

relief (land)

რელიეფი (მიწის)

рельеф земли

religion

რელიგია

религия

remote sensing

დისტანციური ზონდირება

дистанционное зондирование

remote sensing centre

დისტანციური ზონდირების ცენტრი

центр дистанционного зондирования

removal

მოცილება

удаление

renaturation

ბუნებრივი გარემოს აღდგენა

восстановление природной системы

renewable energy source

ენერგიის განახლებადი წყარო

возобновляемый источник энергии

renewable raw material

განახლებადი ნედლეული

возобновляемый сырьевой материал

renewable resource

განახლებადი რესურსი

возобновляемый ресурс

rental housing

გაქირავებული სამოსახლო

жилье внаем

repair business

სარემონტო საქმიანობა

услуги по ремонту

replacement

ჩანაცვლება

замещение (физич.)

replacement cost

ჩანაცვლების ხარჯი

стоимость замещения (экон.)

report on the state of the environment

მოხსენება გარემოს მდგომაროების შესახებ

отчет о состоянии окружающей среды

report to the minister

მოხსენება მინისტრისადმი

доклад министру

reporting process

მოხსენების პროცესი

процесс подготовки отчета

representation

წარდგენა

представление

repression

რეპრესია

репрессия

reprocessing

ხელახალი გადამუშავება

переработка ядерного топлива

reproduction (biological)

რეპროდუქცია (ბიოლოგიური)

репродукция (биологическая)

reproductive manipulation

რეპროდუქციური მანიპულაცია(რეპროდუქციული მანიპულაცია)

манипулирование репродукцией

reptile

რეპტილია

рептилии

rescue service

სამაშველო სამსახური

служба спасения

rescue system

სამაშველო სისტემა

система спасения

research

კვლევა

исследование

research centre

კვლევითი ცენტრი

исследовательский центр

research of the effects

ზემოქმედებათა კვლევა

исследование последствий

research policy

სამეცნიერო-კვლევითი პოლიტიკა

политика в области научных исследований

research project

კვლევითი პროექტი

исследовательский проект

reserve

ნაკრძალი

заповедник, заказник

reservoir

წყალსაცავი (წყალსატევი)

водоем

residential area

საცხოვრებელი ზონა (საცხოვრებელი რაიონი)

жилой район

residential area with traffic calmings

საცხოვრებელი ზონა სიჩქარის შემნელებლებით

жилой район с дорогами, оборудованными устройствами по контролю за
скоростью

residential building

საცხოვრებელი სახლი

жилой дом

residual amount of water

წყლის ნარჩენი რაოდენობა

остаточное количество воды

residual pesticide

ნარჩენი პესტიციდი

остаточное количество пестицидов

residual risk

ნარჩენი რისკი

остаточный риск

residual waste

ნარჩენი ნაგავი

остаток после переработки отходов

residual waste sludge

ჩანადენი შლამის ნარჩენები (ნარჩენი ლამი)

остаточный сточный ил

residue analysis

ნარჩენების ანალიზი

анализ остатков

residue of grinding

ნახეხი ნარჩენები

шлифовально-мельничные отходы

residue recycling

ნარჩენების განახლება (ნარჩენების მეორეული გამოყენება)

вторичное использование остатков

resin

ფისი

смола

resinous plant

ფისოვანი მცენარე

смолосодержащее растение

resistance (biological)

წინააღმდეგობა (ბიოლოგიური)(გარემოს წინააღმდეგობა)

сопротивление (биологическое)

resolution (act)

რეზოლუცია

резолюция (акт)

resolution (parameter)

რეზოლუცია

разрешающая способность

resorption

შთანთქმა

поглощение

resource

რესურსი

ресурс

resource appraisal

რესურსის შეფასება

оценка ресурса

resource conservation

რესურსის კონსერვაცია

сохранение ресурсов

resource exploitation

რესურსის ექსპლუატაცია

эксплуатация ресурсов

resource reserve

რესურსების მარაგი

ресурсный запас

resource utilisation

რესურსის გამოყენება

использование ресурсов

resources management

რესურსების მართვა

управление ресурсами

respiration

სუნთქვა

респирация

respiratory air

სასუნთქი ჰაერი

респираторный воздух

respiratory disease

სუნთქვითი დაავადება (სასუნთქი გზების დაავადებები)

респираторное заболевание

respiratory protection apparatus

სუნთქვის დამცავი აპარატი (სასუნთქი აპარატი)

аппарат респираторной защиты

respiratory system

სასუნთქი სისტემა

респираторная система

respiratory tract

სასუნთქი ტრაქტი

респираторный тракт

responsibility

პასუხისმგებლობა

ответственность

resting form

წინააღმდეგობის ფორმა {სიმშვიდის შენარჩუნება)

форма покоя

restoration

აღდგენა (რესტავრაცია)

реставрация

restoration measure

აღდგენითი ზომა

восстановительная мера

restoration of water

წყლის აღდგენა

восстановление воды

restriction of production

წარმოების შეზღუდვა

ограничение производства

restriction on competition

კონკურენციის შეზღუდვა

ограничение конкуренции

restriction on use

გამოყენების შეზღუდვა

ограничение на использование

restrictive trade practice

ვაჭრობის შეზღუდვის ქმედებები

ограничительная торговая практика

retail trade

საცალო ვაჭრობა

розничная торговля

retaining reservoir

წყალსაცავი

водохранилище

retarding basin

წყალდიდობის საწინააღმდეგო საცავი (წყლის დონის სამართი საცავი)

противопаводковое водохранилище

retrofitting

დამატება

ретрофиттинг

retrofitting of old plants

ძველი ქარხნების ხელახალი აღჭურვა

модернизация заводского оборудования

return to nature

ბუნებაში დაბრუნება

возврат к природе

returnable container

მრავალჯერადი კონტეინერი

оборотный контейнер

reusable container

მრავალჯერადი კონტეინერი

оборотная тара

reuse of materials

მასალების ხელახალი გამოყენება

повторное использование материалов

revegetation

მცენარეული საფარის აღდგენა

восстановление растительного покрова

reverse osmosis

რევერსული ოსმოსი

реверсный осмос

rice

ბრინჯი

рис

right of access

ხელმისაწვდომობის უფლება

право доступа

right of property

საკუთრების უფლება

право собственности

right to compensation

კომპენსირების უფლება

право на компенсацию

right to information

ინფორმირებულობის უფლება

право на информацию

rights

უფლებები

права

rights of future generations

მომავალი თაობების უფლებები

права последующих поколений

rights of nature

ბუნების კანონი

закон природы

rights of the individual

პიროვნების უფლებები

права личности

ringing (wildlife)

დარგოლვა (ველური ცხოველების)(რგოლის შებმა)(ველური ცხოველებისთვის) кольцевание

rinsing

გამორეცხვა

промывка

riparian zone

სანაპირო ზონა

прибрежная зона

rising (geological)

სიმაღლე (გეოლოგიური)

повышение (геологическое)

rising sea level

სიმაღლე ზღვის დონიდან

повышение уровня моря

risk

რისკი

риск

risk analysis

რისკის ანალიზი

анализ риска

risk assessment

რისკის შეფასება

оценка риска

risk communication

რისკების ინფორმაციის გაცვლა

обмен информацией по рискам

risk exposure

რისკის შესაძლებლობა

вероятность кризисной ситуации

risk exposure plan

რისკის გამოვლენის გეგმა

план на случай кризисной ситуации

risk management

რისკის მართვა

управление риском

risk perception

რისკის აღქმა

понимание риска

risk reduction

რისკის შემცირება

снижение риска

risk-benefit analysis

რისკისა და მოგების ანალიზი

финансовая оценка риска и прибыли

river

მდინარე

река

river basin development

მდინარის აუზის განვითარება

развитие речного бассейна

river bed

მდინარის კალაპოტი

русло реки

river channelling

კალაპოტის შეცვლა

изменение русла реки

river disposal

მდინარეში ჩაყრა

сброс отходов в реку

river management

მდინარის მართვა

управление водными путями

river pollution

მდინარის დაბინძურება

загрязнение рек

river transport

სამდინარო ტრანსპორტი

речной транспорт

river water

მდინარის წყალი

речная вода

riverside vegetation

მდინარის ნაპირის მცენარეულობა

береговая растительность

road

გზა

дорога

road construction

გზის გაყვანა

строительство дорог

road construction material

საგზაო სამუშაოების მასალა

дорожно-строительный материал

road maintenance

გზის მოვლა

содержание дорог

road network

საგზაო ქსელი

сеть автомобильных дорог

road safety

საგზაო უსაფრთხოება

дорожная безопасность

road salt

ტექნიკური მარილი

техническая соль

road setting

გზის გაყვანა

прокладывание дорог

road traffic

საგზაო მოძრაობა

дорожное движение

road traffic engineering

საგზაო მოძრაობის ორგანიზება

организация дорожного движения

road transport

საგზაო ტრანსპორტი

дорожный транспорт

rock

ქანი

порода

rock mechanics

სამთო მექანიკა

горная механика

rock salt mining

მარილის სამთო მოპოვება

добыча соли в шахтах

rock wool

მინერალური ბამბა

минеральная вата

rodent

მღრღნელი

грызун

rolling noise

მოძრაობის ხმაური

дорожный шум

root

ფესვი

корень

root crop

გორგლიანი კულტურა

корнеплод

rotary furnace

როტორული ღუმელი

роторная печь

route

სვლაგეზი (მარშრუტი)

маршрут

route planning

სვლაგეზის (მარშრუტის) დაგეგმვა

планирование маршрутов

royalty

იჯარა

роялти

rubber

რეზინი

резина

rubber processing

რეზინის გადამუშავება

переработка резины

rubber processing industry

რეზინის გადამამუშავებელი მრეწველობა

производство резино-технических изделий

rubber waste

რეზინული ნარჩენები(რეზინის ნარჩენი)

резиновые отходы

ruling

დადგენილება

постановление

running wild

ველური პირობები(ველური ბუნების პირობები)

в условиях дикой природы

runoff

ჩამონადენი

сток

rural architecture

სასოფლო არქიტექტურა

сельская архитектура

rural area

სოფლის ზონა

сельский район

rural development

სოფლის განვითარება

развитие сельских областей

rural environment

სოფლის გარემო

окружающая среда в сельской местности

rural habitat

სოფლის გარემო

сельская среда

rural law

კანონი სოფლის შესახებ

закон, касающийся сельских районов

rural management and planning

სოფლის მართვა და დაგეგმარება

управление и планирование сельских районов

rural population

სოფლის მოსახლეობა

сельское население

rural settlement

სასოფლო დასახლება

сельский поселок

rural water supply

სოფლის წყალმომარაგება

сельское водоснабжение

