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safety

უსაფრთხოება

безопасность

safety analysis

უსაფრთხოების ანალიზი

анализ безопасности

safety measure

უსაფრთხოების ზომა

мера безопасности

safety rule

უსაფრთხოების წესი

правило безопасности

safety standard

უსაფრთხოების სტანდარტი

стандарт безопасности

safety standard for building

უსაფრთხოების სტანდარტი შენობებისთვის (შენობების უსაფრთხოების
სტანდარტი)

норма безопасности для здания

safety study

უსაფრთხოების შესწავლა (უსაფრთხოების წესების შესწავლა)

изучение безопасности

safety system

უსაფრთხოების სისტემა

система безопасности

salamander

სალამანდრა

саламандра

salina

მარილის საბადო

соляное озеро

salination

დამარილიანება (დამარილება)

засоление

salmonella

სალმონელა

сальмонелла

salt

მარილი

соль

salt content

მარილის შემცველობა

содержание соли

salt load

მარილის რაოდენობა

загрязнение солью

salt marsh

მარილის საბადო (მლაშობი)

солончак

salt meadow

მარილიანი მდელო

луг, затопляемый морской водой

salt plug

მარილის საცობი

соляное ядро

salt water

მარილიანი წყალი (ზღვის წყალი)

морская вода

salvage

ხსნა (საზღვაო დახმარება)

спасение на море

sampling

სინჯების აღება

отбор проб

sampling technique

სინჯების აღების ხერხი

метод отбора проб

sanction

სანქცია

санкция

sand

ქვიშა

песок

sand dune

ქვიშის დიუნა

песчаная дюна

sand dune fixation

ქვიშის დიუნის ფიქსაცია

стабилизация песчаных дюн

sand extraction

ქვიშის მოპოვება

добыча песка

sand flat

ქვიშის მეჩეჩი

песчаная отмель

sand pit

ქვიშის კარიერი

песчаный карьер

sanitary fitting

სანტექნიკური აღჭურვილობა

санитарно-техническое оборудование

sanitary landfill

სანიტარული ჩამარხვა

свалка с санитарной обработкой

sanitation

სანიტარია

санитария и санитарные мероприятия

sanitation plan

სანიტარიის გეგმა

план санитарных мероприятий

saprobe

ორგანულმედეგობის ჩამონათვალი

сапробионты

saprobic index

ორგანული დაბინძურების ინდექსი

индекс органического загрязнения

satellite

თანამგზავრი

спутник

satellite account

საბუღალტრო დანართი

приложения к бухгалтерскому отчету

satellite image

თანამგზავრული გამოსახულება

изображение, полученное со спутника

saving

დანაზოგი

сбережения

sawdust

ნახერხი

древесные опилки

scene identification

თანმიმდევრობითი დადგენა

идентификация объекта наблюдения

schistosomiasis

შისტოსომიაზი

шистосомоз

school

სკოლა

школа

school life

სასკოლო ცხოვრება

школьное воспитание

school teaching

საკოლო სწავლება

школьное обучение

schoolwork

სასკოლო სამუშაო

вопрос школьной программы

science

მეცნიერება

наука

scientific and technical information

სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაცია

научная и техническая информация

scientific committee

სამეცნიერო კომიტეტი

научный комитет

scientific co-operation

სამცნიერო თანამშრომლობა

научное сотрудничество

scientific dispute

სამეცნიერო დისპუტი

научный спор

scientific ecology

მეცნიერული ეკოლოგია

экология как наука

scientific policy

სამეცნიერო პოლიტიკა

научная политика

scientific research

მეცნიერული კვლევა

научное исследование

scoping procedure

განხილვის პროცედურა

процедура определения порядка проведения экологической экспертизы

scrap dump

სკრაპის ნაგავსაყრელი

свалка скрапа

scrap material

სკრაპი

скрап

scrap material market

სკრაპის ბაზარი

рынок скрапа

scrap material price

სკრაპის ფასი

цена на скрап

scrap metal

ჯართი

металлолом

scrap tyre

საბურავების სკრაპი

скрап из автопокрышек

scrap vehicle

ჩამოწერილი ავტომანქანა

автомобиль, направляемый на переплавку

screening

სკრინინგი

экранирование

sea

ზღვა

море

sea bed

ზღვის ძირი

морское дно

sea bed exploitation

ზღვის ძირის გამოყენება

использование ресурсов морского дна

sea bed mining

ზღვის ძირის მონიტორინგი

разработка ресурсов морского дна

sea circulation

ზღვის დინება

циркуляция морской воды

sea grass bed

ზღვის წყალმცენარეთა კვალი

водоросли

sea level

ზღვის დონე

уровень моря

sea level rise

ზღვის დონის აწევა

повышение уровня моря

sea outfall

ზღვის შესართავი

морской выводной коллектор

sea resource

ზღვის რესურსი

морской ресурс

sea water

ზღვის წყალი

морская вода

sea water desalination

ზღვის წყლის გამტკნარება

опреснение морской воды

sea water protection

ზღვის წყლის დაცვა

защита морской воды

sea wave

ზღვის ტალღა

морская волна

seal (technical)

წყლის იზოლატორი

перемычка

sealing

წყლის იზოლირება

гидроизоляция (процесс)

seashore

ზღვის ნაპირი

морской берег

seaside footpath

სანაპიროს საფეხმავლო ბილიკი

пешеходная тропа вдоль побережья

seaside resort

საზღვაო კურორტი

морской курорт

season

წელიწადის დრო

сезон

seasonal migration

სეზონური მიგრაცია

сезонная миграция

seasonal variation

სეზონური ცვლილებები

сезонные изменения

secondary biotope

მეორეული ბიოტოპი

вторичный биотоп

secondary education

საშუალო განათლება

среднее образование

secondary sector

მეორადი წარმოება

производственный сектор

secondary treatment

მეორადი დამუშავება

вторичная обработка

second-hand goods

ნახმარი საქონელი

товары, бывшие в употреблении

sectoral assessment

დარგობრივი შეფასება

оценка по секторам

security of installations

დანადგართა უსაფრთხოება

безопасность промышленных установок

sediment

ნალექი

осадок

sediment mobilisation

დანალექების მოძრაობა

мобилизация отложений

sediment transport

ნალექის გადატანა

перемещение осадков

sedimentary basin

დანალექი აუზი

седиментационный бассейн

sedimentation (geology)

დალექვა (გეოლოგია)

седиментация (геол.)

sedimentation (industrial process)

დალექვა (საწარმოო პროცესი)

седиментация (метод очистки)

sedimentation basin

ლექვის აუზი

седиментационный бассейн

sedimentology

სედიმენტოლოგია

седиментология

seed (biology)

თესლი (ბიოლოგია)

семя (биол.)

seed (product)

თესლი

семя

seed dressing

თესლის შეწამლა

предпосевная обработка семян

seepage water

გაჟონილი წყალი

фильтрованная вода

seismic activity

სეისმური აქტიურობა

сейсмическая активность

seismic engineering

სეისმური მეცნიერება

сейсмоустойчивое строительство

seismic monitoring

სეისმური მონიტორინგი

сейсмический мониторинг

seismic sea wave

ზღვის სეისმური ტალღა (ცუნამი)

цунами

seizure

ამოღება (კონფისკაცია)

изъятие

seizure of profits

მოგების ამოღება (კონფისკაცია)

изъятие прибыли

selection of technology

ტექნოლოგიის შერჩევა

выбор технологии

selective breeding of animals

ცხოველების სელექციური გამოყვანა

селекция животных

selective breeding of plants

მცენარეების სელექციური გამოყვანა

селекция растений

selective dissemination of information

ინფორმაციის შერჩევითი გავრცელება

избирательное распространение информации

selenium

სელენი

селен

self-help programme

თვითდახმარების პროგრამა

программа самопомощи

self-monitoring

თვითმონიტორინგი

самоконтроль

self-purification

თვითგაწმენდა

самоочищение

semi-arid land ecosystem

ნახევრადმშრალი მიწების ეკოსისტემა

экосистема полузасушливых земель

semiconductor

ნახევარგამტარი

полупроводник

semi-liquid manure

ნახევრადთხევადი ნაკელი

полужидкий навоз

semimanufactured product

ნახევარფაბრიკატი

полуфабрикат

semi-metal

მეტალოიდი

металлоид

sensitive area

სენსიტიური ზონა

район с неустойчивой экологической обстановкой

sensitive environment

სენსიტიური გარემო

неустойчивая среда

sensitive natural area

სენსიტიური ბუნებრივი არე

экологически нестабильная природная зона

sensitivity analysis

სენსიტიურობის ანალიზი

анализ чувствительности

sensor

სენსორი

датчик

separate sewer system

გაყოფილი საკანალიზაციო სისტემა

раздельная сточная система

separated collection

დაცალკევებული მოგროვება

сбор отходов с сортировкой

separation

გამოყოფა (სეპარაცია)

сепарация

separation at source

დაცალკევება წარმოშობის ადგილზე

сортировка мусора в месте его сбора

separator

სეპარატორი

сепаратор

separator of light liquids

მსუბუქი სითხეების სეპარატორი

сепаратор легких жидкостей

septic tank

სანარჩენე ავზი

отстойник

sequestration

სეკვესტრირება

секвест

service area

მომსახურების ზონა

район обслуживания

services

მომსახურება

услуги

services providing company

მომსახურების კომპანია

компания в области услуг

settlement concentration

დასახლებების კონცენტრაცია

концентрация населенных пунктов

settling tank

სალექი ავზი

отстойник

sewage

საკანალიზაციო წყალი

сточная вода

sewage disposal

საკანალიზაციო წყლის განადგურება

утилизация сточной воды

sewage farm

საკანალიზაციო წყლის საწმენდი

поля аэрации

sewage sludge

საკანალიზაციო შლამი

сточный ил

sewage spreading prohibition

საკანალიზაციო ჩაღვრის აკრძალვა

запрет на слив сточного ила в неустановленных местах

sewage treatment system

საკანალიზაციო წყლის დამუშავების სისტემა

система обработки стоков

sewerage system

საკანალიზაციო სისტემა

канализационная система

shellfish

ხამანწკები და კიბორჩხალები

моллюски и ракообразные

shellfish farming

მოლუსკების მოშენება

разведение моллюсков

shelter

თავშესაფარი

укрытие

shielding device

დამცავი გარსი

защитное ограждение

shifting cultivation

გარდამავალი მიწათმოქმედება

подсечно-переложное земледелие

ship

გემი

корабль

ship garbage

გემების ნარჩენები

отходы судов

ship waste disposal

გემების ნარჩენების განადგურება

утилизация отходов судов

shipbuilding

გემთმშენებლობა

судостроение

shipping accident

საზღვაო ავარია

авария на море

shooting range

სასროლეთი

стрельбище

shop

მაღაზია

магазин (торг.)

shopping centre

სავაჭრო ცენტრი

торговый центр

show

შოუ (სანახაობა)

выставка

shredder

დამქუცმაცებელი (მექანიზმი)

дезинтегратор, дробилка

shrub

ბუჩქნარი

кустарник

shunting yard

დამხარისხებელი სადგური

сортировочная станция

sick building syndrome

არაჯანსაღი შენობის სინდრომი

синдром вредного помещения

side effect

თანმხლები ეფექტი

побочный эффект

side effects of pharmaceutical drugs

წამლების თანმხლები ეფექტები

побочные эффекты медицинских препаратов

sieving

გაცრა

просеивание

silencer

მაყუჩი

глушитель

silicon

სილიციუმი

кремний

silo

სილოსის კოშკი

силосная башня

silt

ლამი

силт

silting up

შევსება

заполнение (геол.)

silver

ვერცხლი

серебро

simulation

სიმულაცია (მათემატიკური)

математическое моделирование

single family dwelling

კერძო საოჯახო საცხოვრებელი

жилище для одной семьи

sinking of waste

ნაგვის ჩაძირვა

затопление мусора

sintering

ჩაცხობა

спекание

site protection

ობიექტის დაცვა

охрана окружающей среды конкретного района

site rehabilitation

ობიექტის აღორძინება

восстановление окружающей среды конкретного района

site selection

ობიექტის შერჩევა

выбор площадки

size of business

ბიზნესის მასშტაბები

масштаб хозяйственной или коммерческой деятельности

sizing

გაზომვა

определение размера

ski run

სათხილამურე დისტანცია

лыжня

skiing

სათხილამურო სპორტი

лыжный спорт

skin

კანი

кожа (анат.)

skyline destruction

ხედის მოშლა

разрушение ландшафта

slag

შლაკი

шлак

slash and burn culture

გამოჩეხვის და გამოწვის კულტურა

вырубка и сжигание леса как метод увеличения сельскохозяйственных
площадей

slaughterhouse

სასაკლაო

бойня

slaughterhouse waste

სასაკლაოს ნარჩენები

slaughtering of animals

ცხოველების დაკვლა

забой скота

sleep

ძილი

сон

sleep disturbance

ძილის დარღვევა

нарушение сна

slope

ფერდობი

склон

sludge

შლამი

ил

sludge digestion

შლამის ათვისება

биологическая переработка ила

sludge incineration

შლამის დაწვა

сжигание ила

sludge settling pond

შლამსალექი აუზი

отстойник для осаждения ила

sludge stabilisation

შლამის სტაბილიზაცია (ლამის გადამუშავება)

стабилизация ила

sludge treatment

შლამის გადამუშავება

переработка ила

sluice

კაშხალი

шлюз

sluice-gate

კაშხლის ჭიშკარი

шлюзовые ворота

small and medium sized industry

წვრილი და საშუალო მეწარმეობა

малые и средние предприятия

Small Islands (political geography)

პატარა კუნძულები (პოლიტიკური გეოგრაფია)

малые острова

small power station

მცირე ელექტროსადგური

маломощная электростанция

small-scale furnace

მცირე სიმძლავრის ღუმელი

маломощная печь

small-scale inducer

მცირემასშტაბიანი დამნაგვიანებელი

маломощный источник загрязнения

smog

სმოგი

смог

smog warning

სმოგის შესახებ გაფრთხილება

предупреждение о смоге

smoke

კვამლი

дым

smoke prevention

აკვამლების თავიდან აცილება

предотвращение задымления

smoking

მოწევა

курение

snake

გველი

змея

snow

თოვლი

снег

snowslide

ზვავი

снежная лавина

soaking

გაჟღენთვა

пропитка

soap

საპონი

мыло

social analysis

სოციალური ანალიზი

социальный анализ

social behaviour

სოციალური ქცევა

социальное поведение

social condition

სოციალური პირობები

социальное условие

social cost

სოციალური ხარჯი

социальная цена

social development

სოციალური განვითარება

социальное развитие

social differentiation

სოციალური დიფერენციაცია

социальная дифференциация

social dynamics

სოციალური დინამიკა

социальная динамика

social facility

სოციალური ობიექტი

социальный объект

social framework

სზოგადოებრივი ფარგლები

социальная структура

social group

სოციალური ჯგუფი

социальная группа

social indicator

სოციალური მაჩენებელი

социальный показатель

social inequality

სოციალური უთანასწორობა

социальное неравенство

social medicine

სოციალური მედიცინა

общественная медицина

social movement

საზოგადოებრივი მოძრაობა

общественное движение

social participation

საზოგადოებრივი მონაწილეობა

участие общественности

social policy

სოციალური პოლიტიკა

социальная политика

social problem

სოციალური პრობლემა

социальная проблема

social process

სოციალური პროცესი

социальный процесс

social protection

სოციალური დაცვა

социальная защита

social psychology

სოციალური ფსიქოლოგია

социальная психология

social relief

სოციალური დახმარება

социальная помощь

social representation

სოციალური ფასეულობები

социальные ориентиры

social science

საზოგადოებრივი მეცნიერება

общественная наука

social security

სოციალური უსაფრთხოება

социальное страхование

social service

სოციალური მომსახურება

социальные услуги

social structure

საზოგადოებრივი სტრუქტურა

структура общества

social survey

საზოგადოებრივი გამოკითხვა

опрос общественного мнения

social system

სოციალური სისტემა

социальная система

social value

საზოგადოებრივი ფასეულობები

социальная ценность

social welfare

საზოგადოებრივი კეთილდღეობა

социальное благосостояние

social-minded behaviour

საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინებით ქცევა

поведение, учитывающее мнение общественности

society

საზოგადოება

общество

socio-cultural group

სოციალურ-კულტურული ჯგუფი

социально-культурная группа

socioeconomic aspect of human settlements

დასახლებული პუნქტების საზოგადოებრივ-ეკონომიკური ასპექტები

социально-экономический аспект населенных пунктов

socioeconomic factor

საზოგადოებრივ-ეკონომიკური ფაქტორი

социально-экономический фактор

socioeconomic impact of biotechnologies

ბიოტექნოლოგიების საზოგადოებრივ-ეკონომიკური ზეგავლენა

социально-экономический эффект от применения биотехнологий

socioeconomics

სოციოეკონომიკა

социоэкономика

socioeducational activity

საზოგადოებრივ-საგანმანათლებლო საქმიანობა

общественно-просветительская деятельность

sociological survey

სოციოლოგიური მიმოხილვა

социологический обзор

sociology

სოციოლოგია

социология

sociopolitical aspect

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ასპექტი

общественно-политический аспект

softening

შერბილება

смягчение

softening agent

შემარბილებელი აგენტი

смягчающий агент

software

პროგრამა

программное обеспечение

software development

პროგრამების შექმნა

разработка программных средств

soil

ნიადაგი

почва

soil acidification

ნიადაგის გამჟავიანება

закисление почвы

soil air

ნიადაგური ჰაერი

почвенный воздух

soil analysis

ნიადაგის ანალიზი

анализ почвы

soil biology

ნიადაგის ბიოლოგია

биология почвы

soil capability

ნიადაგის გამოსადეგობა

продуктивность почвы

soil chemistry

ნიადაგური ქიმია

химия почвы

soil compaction

ნიადაგის შეჭიდროვება

уплотнение почвы

soil condition

ნიადაგის მდგომარეობა

состояние почвы

soil conservation

ნიადაგის კონსერვაცია

сохранение почвы

soil conservation legislation

ნიადაგის კონსერვაციის კანონი

законодательство в области сохранения почв

soil damage

ნიადაგის ზარალი

ущерб, нанесенный почве

soil decontamination

ნიადაგის გასუფთავება

дезактивация почвы

soil degradation

ნიადაგის გაუარესება

деградация почвы

soil erosion

ნიადაგის ეროზია

эрозия почвы

soil fertilisation

ნიადაგში სასუქის შეტანა

удобрение почвы

soil fertility

ნიადაგის ნაყოფიერება

плодородие почвы

soil formation

ნიადაგის ფორმირება

формирование почвы

soil function

ნიადაგის ფუნქცია (ნიადაგის ძირითადი ფუნქცია)

функция почвы

soil improvement

ნიადაგის გაუმჯობესება

улучшение почвы

soil layer

ნიადაგის ფენა

почвенный слой

soil leaching

ნიადაგის გამოტუტვა

выщелачивание почвы

soil loading

ნიადაგზე დატვირთვა

нагрузка на землю

soil map

ნიადაგის რუკა

карта почв

soil mechanics

ნიადაგის მექანიკა

почвенная механика

soil mineralogy

ნიადაგის მინერალოგია

минералогия почвы

soil moisture

ნიადაგის ტენიანობა

влажность почвы

soil moisture regime

ნიადაგის ტენიანობის რეჟიმი

режим влажности почвы

soil organism

ნიადაგური ორგანიზმი

почвенный организм

soil pollutant

ნიადაგის დამბინძურებელი

вещество, загрязняющее почву

soil pollution

ნიადაგის დაბინძურება

загрязнение почвы

soil process

ნიადაგური პროცესი

почвенный процесс

soil profile

ნიადაგის პროფილი

профиль почв

soil quality

ნიადაგის ხარისხი

качество почвы

soil resource

ნიადაგური რესურსი

почвенный ресурс

soil salination

ნიადაგის ამლაშება

засоление почвы

soil salinity

ნიადაგის მლაშიანობა

соленость почвы

soil science

ნიადაგთმცოდნეობა

почвоведение

soil settling

ნიადაგის შეკვრა

оседание почвы

soil stabilisation

ნიადაგის სტაბილიზაცია

стабилизация почвы

soil stability

ნიადაგის სტაბილურობა

стабильность почвы

soil structure

ნიადაგის აგებულება

структура почвы

soil subsidence

ნიადაგის ჩაშლა

проседание почвы

soil surface sealing

ნიადაგის ზედაპირის დახურვა

герметичный слой на поверхности почвы

soil texture

ნიადაგის შემადგენლობა

состав почвы

soil type

ნიადაგის ტიპი

тип почвы

soil use

ნიადაგის გამოყენება

использование почвы

soil use regime

ნიადაგის გამოყენების რეჟიმი

режим использования земли

soil water

ნიადაგური წყალი

почвенная вода

solar cell

მზის ბატარეა

солнечная батарея

solar collector

მზის კოლექტორი

солнечный коллектор

solar energy

მზის ენერგია

солнечная энергия

solar energy technology

მზის ენერგიის ტექნოლოგია

технология использования солнечной энергии

solar heating

მზით გათბობა

отопление на основе солнечной энергии

solar power station

მზის ელექტროსადგური

электростанция, работающая от энергии солнца

solar radiation

მზის გამოსხივება

солнечная радиация

solid matter

მყარი ნივთიერება

твердое вещество

solid particle

მყარი ნაწილაკი

твердая частица

solid state

მყარი მდგომარეობა

твердое состояние

solid waste

მყარი ნარჩენები

твердые отходы

solid waste disposal

მყარი ნარჩენების განადგურება

утилизация твердых отходов

solubility

ხსნადობა

растворимость

solvent

გამხსნელი

растворитель

solvent recovery

გამხსნელის აღდგენა

повторное использование растворителей

songbird

მგალობელი ფრინველი

певчая птица

sonic boom

ბგერითი დარტყმა

звуковой удар

soot

ჭვარტლი

сажа

sorption

გახსნა (სორბცია)

сорбция

sorting at source

დახარისხება წარმოშობის ადგილზე

сортировка мусора в местах его образования

sound

ბგერა

звук

sound emission

ბგერის გაფრქვევა (ემისია)

звуковыделение

sound immission

ბგერის შთანთქმა (იმისია)

иммиссия звука

sound insulation material

ბგერის საიზოლაციო მასალა

звукоизолирующий материал

sound level

ბგერის დონე

уровень звука

sound measurement

ბგერის გაზომვა

измерение уровня звука

sound propagation

ბგერის გავრცელება

распространение звука

sound transmission

ბგერის გადაცემა

передача звука

soundproofing

ბგერითი იზოლაცია

звукоизоляция

source of pollution

დაბინძურების წყარო

источник загрязнения

South America

სამხრეთ ამერიკა

Южная Америка

South Atlantic Ocean

სამხრეთ ატლანტიკა

южная часть Атлантического океана

South Pacific Ocean

წყნარი ოკეანის სამხრეთი

южная часть Тихого океана

Southeast Asia

სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია

Юго-Восточная Азия

Southern Africa

სამხრეთ აფრიკა

Южная Африка

Southern Asia

სამხრეთ აზია

Южная Азия

space (interplanetary)

კოსმოსი

космос (астрон.)

space policy

კოსმოსური პოლიტიკა

политика в области космоса

space research

კოსმიური კვლევა

космические исследования

space transportation

კოსმოსური ტრანსპორტაცია

космический транспорт

space travel

კოსმიური მოგზაურობა

космический полет

space waste

კოსმოსური ნარჩენები

отходы в космосе

spasmodic croup

სპაზმოდური კრუპი

спазмодический круп

spatial distribution

სივრცული განაწილება

пространственное распределение

spatial mobility

სივრცული მიმოსვლა

пространственная мобильность

spawning ground

საქვირითე ფსკერი

нерестилище

special authorisation

საგანგებო ნებართვა

специальное разрешение

special industrial waste

სპეციფიკური სამრეწველო ნარჩენები

нестандартно утилизируемые промышленные отходы

special law

საგანგებო კანონი

специальный закон

special waste

განსაკუთრებული ნარჩენები

отходы с особым режимом обращения

specialisation (biological)

სპეციალიზაცია (ბიოლოგიური)

специализация (биологическая)

speciality chemical

საგანგებო ქიმიური ნაწარმი

специальный химический продукт

species

ჯიშები

виды

species conservation programme

ჯიშების კონსერვაციის პროგრამა

программа сохранения видов

species impoverishment

ჯიშების გაღარიბება

исчезновение видов

species reintroduction

ჯიშების ხელახალი დასახლება

повторное заселение видов

spectral band

სპექტრული ზოლი

спектральная полоса

spectroscopy

სპექტროსკოპია

спектроскопия

speech

სიტყვა

речь

speed

სიჩქარე

скорость

speed limit

ზღვრული სიჩქარე

ограничение скорости

spider

ობობა

паук

spillage

გადმოღვრა

разлив

spoil dump

გაფუჭებული ნაგავსაყრელი

отвальный грунт

sponsorship

სპონსორობა

спонсорство

sport

სპორტი

спорт

sports facility

სპორტული ნაგებობა

спортивное сооружение

spray can

ჭავლური აეროზოლი

аэрозольный баллончик

sprayed asbestos

გაფრქვეული აზბესტი

распыленный асбест

spring (hydrology, land)

წყარო

родник

spring water

წყაროს წყალი

вода из родника

spurting

მოფრქვევა

распыление

square

მოედანი

площадь

squatter settlement

უნებართვო დასახლება

скваттерное поселение

stabilisation lagoon

სასტაბილიზაციო ლაგუნა

хранилище жидких отходов

stable

თავლა

конюшня

stack

საკვამური

дымовая труба

standard

სტანდარტი

стандарт

standard for building industry

სამშენებლო დარგის სტანდარტები

стандарты и нормы строительной промышленности

standardisation

სტანდარტიზაცია

стандартизация

staple food

ძირითადი საკვები

основные продукты питания

starch

სახამებელი

крахмал

state

სახელმწიფო

государство

state biological reserve

სახელმწიფო ბიოლოგიური ნაკრძალი

государственный биологический заповедник

state control

სახელმწიფო კონტროლი

государственный контроль

state forest

სახელმწიფო ტყე

лес, принадлежащий государству

state of matter

ნივთიერების მდგომარეობა

состояние вещества

state of the art

მოცემული მდგომარეობა

внедрения (патент.)

state of waste

ნარჩენების მდგომარეობა

состояние отходов

station

სადგური

станция

statistical analysis

სტატისტიკური ანალიზი

статистический анализ

statistical data

სტატისტიკური მონაცემები

статистические данные

statistical information

სტატისტიკური ინფორმაცია

статистическая информация

statistical information system

სტატისტიკური საინფორმაციო სისტემა

статистическая информационная система

statistical series

სტატისტიკური სერიები

статистическая подборка

statistics

სტატისტიკა

статистика

status of development

განვითარების დონე

уровень экономического развития

statutory declaration

საზეიმო განცხადება

торжественная клятва

statutory public body

სახელმწიფო ნორმატიული ორგანო

государственный орган

statutory text

ოფიციალური ტექსტი

официальный текст

steady noise

მდგრადი ხმაური

устойчивый звук

steam generator

ორთქლის ქვაბი

паровой котел

steel

ფოლადი

сталь

steel industry

ფოლადის მრეწველობა

производство стали

sterilisation (biological)

სტერილიზაცია (ბიოლოგიური)

биологическая стерилизация

sterilisation (process)

სტერილიზაცია (პროცესი)

стерилизация (процесс)

steroid

სტეროიდი

стероид

stock (biological)

ტომი (ბიოლოგიური)

племя (биол.)

stock (trade)

სავაჭრო მარაგი

торговые запасы

stock management

მარაგების მართვა

управление запасами

stocking

მარაგის შევსება

пополнение запасов

stocktaking

მარაგების აღწერა

инвентаризация запасов

stone

ქვა

камень

storage (process)

დასაწყობება

хранение

storage dam

დასაგუბებელი დამბა

дамба

storm

ქარიშხალი

гроза

storm damage

ზიანი ქარიშხლისგან

ущерб, нанесенный грозой, штормом

storm water basin

წვიმის წყლის აუზი

резервуар для дождевой воды

stove

ღუმელი

печь

stratification

სტრატიფიკაცია

стратификация

stratosphere

სტრატოსფერო

стратосфера

stratospheric ozone depletion

სტრატოსფერული ოზონის დაშლა

разрушение стратосферного озона

stream measurement

ნაკადის გაზომვა

измерение потока

street cleaning

ქუჩების დასუფთავება

уборка улиц

strength of materials

მასალათა გამძლეობა

сопротивление материалов

stress

სტრესი

стресс

strip mining

ზოლური სამთო მოპოვება

вскрышные горные работы

strong acidity

მაღალი მჟავიანობა

высокий уровень кислотности

strontium

სტრონციუმი

стронций

structural adjustment program

სტრუქტურული გარდაქმნის პროგრამა

программа структурной перестройки

structure plan

სტრუქტურული გეგმა

структурный план

structure-activity relationship

სტრუქტურა-ქმედების ურთიერთობა

взаимосвязь "структура-активность"

structure-borne noise

მყარ სტრუქტურაში გაჩენილი ხმაური

звуковые колебания в твердой структуре

subject

საგანი

предмет

submarine

წყალქვეშა ნავი

подводная лодка

submarine morphology

ზღვის ფსკერის მორფოლოგია

морфология морского дна

sub-national boundary

შიდასახელმწიფო საზღვარი

внутринациональная граница

subsequent order

მომდევნო ბრძანება

последующий приказ

subsidence

ჩაშლა

проседание почвы

subsidiary principle

საფეხურობრიობის პრინციპი

принцип учета мнений на всех уровнях

subsidy

სუბსიდია

субсидия

subsoil

გრუნტი

грунт

subsoil drainage

გრუნტის დრენაჟი

грунтовой дренаж

substitutability (chemistry)

ჩანაცვლებადობა (ქიმია)

способность к замещению (хим.)

substitution of halogenated compounds

ჰალოგენირებული ნაერთების ჩანაცვლება

замещение галогенизированных соединений

substitution of phosphate

ფოსფატის ჩანაცვლება

замещение фосфата

substrate cultivation

სუბსტრატის კულტივაცია

культивация субстрата

subtropical ecosystem

სუბტროპიკული ეკოსისტემა

экосистема субтропиков

suburb

გარეუბანი

пригород

sudden load

ავარიული დაბინძურება

аварийное загрязнение

sugar (product)

შაქარი (პროდუქტი)

сахар

sugar industry

შაქრის მრეწველობა

производство сахара

sulphate

სულფატი

сульфат

sulphide

სულფიდი

сульфид

sulphur

გოგირდი

сера

sulphur concentration

გოგირდის კონცენტრაცია

концентрация серы

sulphur dioxide

გოგირდის ორჟანგი

диоксид серы

sulphur monoxide

გოგირდის მონოქსიდი

моноксид серы

sulphur oxide

გოგირდის ოქსიდი

оксид серы

sulphuric acid

გოგირდმჟავა

серная кислота

supervised image classification

გამოსახულებათა მართული კლასიფიკაცია

контролируемая классификация изображений

supervision of building works

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა

контроль за строительными работами

supervision of installation

დანადგარების დაყენების ზედამხედველობა

контроль за установкой оборудования

supervisory body

საზედამხედველო ორგანო

наблюдательный орган

supply (trade)

მიწოდება (ვაჭრობა)

предложение (торговля)

supply and demand

მიწოდება და მოთხოვნილება

спрос и предложение

surface active compound

ზედაპირული აქტიური ნაერთი

поверхностно-активное вещество

surface runoff

ზედაპირული ჩამონადენი

поверхностный сток воды

surface tension

ზედაპირის დაძაბულობა

напряжение поверхности

surface treatment

ზედაპირის დამუშავება

обработка поверхности

surface water

ზედაპირული წყალი

поверхностная вода

surface water management

ზედაპირული წყლის მართვა

управление открытыми водоемами

surface-active agent

ზედაპირულად აქტიური აგენტი

поверхностно-активное вещество

surgical waste

ქირურგიული ნარჩენები

отходы хирургических операций

surplus

მოგება

положительный баланс

surveillance

ზედამხედველობა

наблюдение

survey

მიმოხილვა

обзор

survival

გადარჩენა

выживание

suspended matter

მინარევები

взвесь

sustainable development

მდგრადი განვითარება

устойчивое развитие

sustainable development indicator

მდგრადი განვითარების მაჩვენებელი

показатель устойчивого развития

sustainable use

მდგრადი გამოყენება

устойчивое использование

swamp

ჭაობი

болото

swans, geese and ducks

(წყლის ფრინველები (გედები, ბატები და იხვები)

лебеди, гуси и утки

sweetener

დამატკბობელი

подсластитель

swell

მაღალი ტალღები

морской вал

symbiosis

სიმბიოზი

симбиоз

synecology

სინეკოლოგია

экология сообществ

synergism

სინერგიზმი

принцип совместного существования

synergistic effect of toxic substances

ტოქსიკური ნივთიერებების ერთიანი ზემოქმედება

совместный эффект загрязняющих веществ

synthetic detergent

სარეცხი ფხვნილი

стиральный порошок

synthetic fibres industry

სინთეტური ბოჭკოების წარმოება

производство синтетических волокон

synthetic material

სინთეტური მასალა

синтетический материал

synthetic materials industry

სინთეტური მასალების მრეწველობა

производство синтетических материалов

synthetic textile fibre

სინთეტური ქსოვილის ბოჭკო

синтетическое текстильное волокно

systems analysis

სისტემური ანალიზი

системный анализ

systems comparison

სისტემათა შედარება

системное сравнение

systems theory

სისტემათა თეორია

теория систем

