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tailings pond

ჩანაღვრების ტბორი (თხევადი ნარჩენების საცავი)

хранилище жидких отходов

taking of evidence

მტკიცებულებათა შეგროვება

сбор доказательств (юридич.)

tank farm

ავზების საწყობი

танкерный склад

tanker (ship)

ტანკერი (გემი)

танкер

tanker (truck)

ტანკერი (ავტომანქანა)

грузовик для перевозки жидких грузов или газов

tannin

ტანინი

танин

tar

კუპრი

деготь

tar production

კუპრის წარმოება

производство дегтя

tar sand

კუპროვანი ქვიშა

битуминозный песок

tar use

კუპრის გამოყენება

использование дегтя

target group

სამიზნე ჯგუფი

целевая аудитория

target setting

მიზნის დასახვა

экологическое прогнозирование

tariff

ტარიფი

тариф

tax

გადასახადი

налог

tax differentiation

გადასახადების განცალკევება

дифференциация налогов

tax law

საგადასახადო კანონი

закон в области налогообложения

tax on capital

კაპიტალის გადასახადი

налог на капитал

tax on consumption

მოხმარების გადასახადი

налог на потребителя

tax system

საგადასახადო სისტემა

налоговая система

taxation

დაბეგვრა

налогообложение

taxation policy

საგადასახადო პოლიტიკა

политика в области налогообложения

taxonomy

ტაქსონომია

таксономия

teaching

სწავლება

обучение

teaching material

სასწავლო მასალა

методический материал

teaching method

სწავლების მეთოდი

метод обучения

technical information

ტექნიკური ინფორმაცია

техническая информация

technical instruction

ტექნიკური ინსტრუქცია

техническое обучение

technical regulation

ტექნიკური მითითება

техническое руководство

technical regulation for dangerous substances

ტექნიკური სახელმძღვანელო სახიფათო ნივთიერებებისთვის

техническое руководство по обращению с опасными веществами

technological accident

ტექნოლოგიური კატასტროფა

техногенная авария

technological change

ტექნოლოგიური ცვლილება

технологическое изменение

technological development

ტექნოლოგიური განვითარება

технологическое развитие

technological hazard

ტექნოლოგიური საფრთხე

технологическая угроза

technological process

ტექნოლოგიური პროცესი

технологический процесс

technology

ტექნოლოგია

технология

technology acceptance

ტექნოლოგიის დანერგვა

внедрение технологий

technology assessment

ტექნოლოგიის შეფასება

оценка технологии

technology transfer

ტექნოლოგიის გადაცემა

передача технологии

tectonics

ტექტონიკა

тектоника

telecommunications

კავშირგაბმულობა

телекоммуникация

teleheating

თბომომარაგება

теплоснабжение

telematics

ტელემატიკა

телематика

telemetry

ტელემეტრია

телеметрия

television

ტელევიზია

телевидение

television programme

სატელევიზიო პროგრამა

телевизионная программа

temperate climate

ზომიერი კლიმატი

умеренный климат

temperate ecosystem

ზომიერი სარტყლის ეკოსისტემა

экосистема региона с умеренным климатом

temperate forest

ზომიერი სარტყლის ტყე

лес умеренной климатической зоны

temperate woodland

ზომიერი სარტყლის ტყის საფარი

редколесье умеренной климатической зоны

temperature

ტემპერატურა

температура

temporary housing

დროებითი საცხოვრებელი

временное жилище

temporary shelter

დროებითი თავშესაფარი

временный кров

temporary storage

დროებითი საწყობი

временное хранение

teratogen

ტერატოგენი

тератоген

teratogenesis

ტერატოგენეზი

тератогенез

teratogenesis screening

ტერატოგენეზზე შემოწმება

проверка на тератогенез

teratogenic substance

ტერატოგენური ნივთიერება

тератогенное вещество

teratogenicity

ტერატოგენეზურობა

тератогенность

termination of employment

დაკავებულობის შეწყვეტა

увольнение

terminology

ტერმინოლოგია

терминология

termite

ტერმიტი

термит

terraced garden

ტერასული ბაღი

террасовый сад

terraced landscape

ტერასული ლანდშაფტი

террасированный ландшафт

terrestrial area

სახმელეთო არე

суша

terrestrial biological resource

სახმელეთო ბიოლოგიური რესურსი

биологические ресурсы суши

terrestrial ecosystem

სახმელეთო ეკოსისტემა

экосистема суши

terrestrial environment

სახმელეთო გარემო

природная среда суши

territorial community

ტერიტორიული საზოგადოება

территориальное сообщество

territorial government

ტერიტორიული მთავრობა

правительство территории

territorial policy

ტერიტორიული პოლიტიკა

территориальная политика

territory

ტერიტორია

территория

tertiary sector

მომსახურების სფერო

сектор торговли и услуг

tertiary treatment

მესამეული დამუშავება

третичная обработка

test

ტესტი; ცდა

тест

test animal

საცდელი ცხოველი

подопытное животное

test organism

საცდელი ორგანიზმი

подопытный организм

testing guideline

ტესტირების სახელმძღვანელო

руководство для проведения тестов

testing method

ტესტირების მეთოდი

метод тестирования

testing of chemicals

ქიმიკატების გამოცდა

испытание химикатов

testing of materials

მასალათა გამოცდა

испытание материалов

testing of plant protection products

მცენარეთა დამცავი ნაწარმის გამოცდა (მცენარეთა დამცავი საშუალებები
გამოცდა)

испытание продуктов для защиты растений

textile

ქსოვილი

текстиль

textile industry

ქსოვილების მრეწველობა

текстильная промышленность

textile plant

საქსოვილე მცენარე

текстильная сельскохозяйственная культура

thallium

თალიუმი

таллий

theory of money

ფულის თეორია

теория денег

theory of the environment

გარემოს თეორია

теория окружающей среды

theory of the welfare state

კეთილდღეობის სახელმწიფოს თეორია

теория "государства всеобщего благоденствия"

therapy

თერაპია

терапия

thermal equipment

სითბური აღჭურვილობა

тепловое оборудование

thermal insulation

თბოიზოლაცია

термоизоляция

thermal pollution

სითბური დაბინძურება

термальное загрязнение

thermal power plant

თბოელექტროსადგური

тепловая станция

thermal sea power

ზღვის თბური ენერგია

морская термальная энергия

thermal treatment

თბური დამუშავება

термическая обработка

thermal water

თბური წყალი

термальная вода

thermodynamics

თბოდინამიკა

термодинамика

thermoselect process

თბური შერჩევის პროცესი

"термическая обработка отходов" (название торговой марки)

thesaurus

თეზაურუსი

тезаурус

thesis

თეზისი

тезис

thickening

გასქელება

загустение

threshold value

ზღვრული მოცულობა

пороговая величина

thunderstorm

ჭექა-ქუხილი

гроза

tidal power

მოქცევის ენერგია

энергия прилива

tidal power station

მოქცევის ელექტროსადგური

электростанция, работающая на энергии прилива

tidal water

მოქცევის წყალი

приливная вода

tide

მოქცევა

прилив

timber

ხე-ტყე (მასალა)

лес (материал)

timber forest

მოწიფული ტყე

строевой лес

timber industry

ხე-ტყის მრეწველობა

лесная промышленность

timber producing chain

ხე-ტყის დამუშავების ჯაჭვი

комплексное производство древесины

time

დრო

время

time allocation

დროის განაწილება

распределение времени

time budget

დროის ბიუჯეტი

временной ресурс

tin (element)

კალა

олово

tissue

ქსოვილი (ბიოლოგიური)

ткань (биол.)

titanium

ტიტანი

титан (хим.)

titanium dioxide

ტიტანის ორჟანგი

диоксид титана

toad

გომბეშო

жаба

tobacco

თამბაქო

табак

tobacco smoke

თამბაქოს კვამლი

табачный дым

tornado

ტორნადო (ქარბორბალა)

торнадо

tortoise

ხმელეთის კუ

сухопутная черепаха

total organic carbon

მთლიანი ორგანული ნახშირბადი

общее содержание органического углерода

total parameter

ჯამური პარამეტრი

итоговый параметр

tourism

ტურიზმი

туризм

tourist attendance

ტურისტული დასწრება

участие туристов

tourist facility

ტურისტული მომსახურებები

туристические услуги

touristic activity management

ტურისტული საქმიანობის მართვა

управление туристической деятельностью

touristic route

ტურისტული მარშრუტი

туристический маршрут

touristic unit

ტურისტული ობიექტი

туристический объект

touristic zone

ტურისტული ზონა

туристическая зона

toxic effect

ტოქსიკური ზემოქმედება

токсичный эффект

toxic metal

ტოქსიკური მეტალი

токсичный металл

toxic pollution

ტოქსიკური დაბინძურება

загрязнение токсичными веществами

toxic product

ტოქსიკური ნაწარმი

токсичный продукт

toxic substance

ტოქსიკური ნივთიერება

токсичное вещество

toxic waste

ტოქსიკური ნარჩენები

токсичные отходы

toxicity

ტოქსიკურობა

токсичность

toxicity of pesticides

პესტიციდების ტოქსიკურობა

токсичность пестицидов

toxicological assessment

ტოქსიკოლოგიური შეფასება

токсикологическая оценка

toxicological testing

ტოქსიკოლოგიური გამოცდა

токсикологическое испытание

toxicology

ტოქსიკოლოგია

токсикология

toxin

ტოქსინი

токсин

trace element

დანიშნული ელემენტი

элемент в следовом количестве

trace material

დანიშნული მასალა

микропримесь

tracer

იზოტოპური ინდიკატორი (დანიშნული ატომი)(ნიშნული ატომი)

меченый атом

tracheophyte

ვასკულარული სპოროვნები

трахеофит

tracking plan

დაკვირვების გეგმა

план наблюдений

trade (economic)

ვაჭრობა (ეკონომიკის დარგი)

торговля

trade (profession)

ვაჭრობა (პროფესია)

торговля как вид деятельности

trade (services)

ვაჭრობა (მომსახურება)

торговля (услуги)

trade activity

სავაჭრო საქმიანობა

торговая деятельность

trade and consumption

ვაჭრობა და მოხმარება

торговля и потребление

trade barrier

სავაჭრო ბარიერი

торговый барьер

trade impact on environment

ვაჭრობის ზეგავლენა გარემოზე

влияние торговли на окружающую среду

trade policy

სავაჭრო პოლიტიკა

торговая политика

trade relations

სავაჭრო ურთიერთობები

торговые отношения

trade restriction

სავაჭრო შეზღუდვა

торговые ограничения

trade waste

სავაჭრო საქმიანობის ნარჩენები (საწარმოო ნარჩენები)

отходы торговых предприятий

tradeable permit

შეძენილი ნებართვა

продаваемые разрешения на выбросы загрязняющих веществ

trades union

პროფკავშირი

профсоюз

traditional architecture

ტრადიციული არქიტექტურა

традиционная архитектура

traditional culture

ტრადიციული კულტურა

традиционная культура

traditional health care

ხალხური მედიცინა

традиционная медицина

traffic

მოძრაობა

движение транспорта

traffic accident

საგზაო შემთხვევა

авария на дороге

traffic control

მოძრაობის კონტროლი

регулирование движения дорожного транспорта

traffic control measure

მოძრაობის კონტროლის ზომა

способ регулирования движения дорожного транспорта

traffic emission

სატრანსპორტო გამონაბოლქვი

выхлопы транспортных средств

traffic engineering

გზების დაპროექტება

дорожное строительство

traffic infrastructure

საგზაო ინფრასტრუქტურა

транспортная инфраструктура

traffic jam

საგზაო საცობი

дорожная пробка

traffic monitoring

მოძრაობის მონიტორინგი

мониторинг транспорта

traffic noise

მოძრაობის ხმაური

дорожный шум

traffic noise control

მოძრაობის ხმაურის კონტროლი

контроль за уровнем дорожного шума

traffic on water

საწყლო მოძრაობა

движение на воде

traffic regulation

მოძრაობის წესები

нормативный документ в области движения транспорта

traffic route

სატრანსპორტო სვლაგეზი

транспортный маршрут

traffic route construction

სატრანსპორტო გზების მშენებლობა

строительство транспортных путей

train

მატარებელი

поезд

training

პროფესიული სწავლება

профессиональное обучение

training centre

სასწავლო ცენტრი

учебный центр

trajectory

ტრაექტორია

траектория

transboundary pollution

ტრანსსასაზღვრო დაბინძურება

трансграничное загрязнение

transhumance

სეზონური ძოვება

сезонный перегон скота на новые пастбища

transition element

გარდამავალი ელემენტი

переходный химический элемент

transitional arrangement

გარდაქმნების დაკანონება

соглашение о переходном периоде

transitional settlement

დროებითი დასახლება

временный поселок

transpiration

ტრანსპირაცია

транспирация

transport (physics)

გადატანა (ფიზიკა)

перенос (физич.)

transport cost

სატრანსპორტო ხარჯი

транспортные расходы

transport law

სატრანსპორტო კანონი

закон в области транспорта

transport planning

ტრანსპორტის დაგეგმვა

транспортное планирование

transport regulation

სატრანსპორტო კანონმდებლობა

нормативный документ в области транспорта

transport system

სატრანსპორტო სისტემა

транспортная система

transportation

ტრანსპორტირება

транспортировка

transportation business

სატრანსპორტო ბიზნესი

транспортные перевозки

transportation by pipeline

ტრანსპორტირება მილსადენით

трубопроводный транспорт

transportation mean

სატრანსპორტო საშუალება

транспортное средство

transportation policy

სატრანსპორტო პოლიტიკა

транспортная политика

transposition of directive

მითითების გადაცემა

транспозиция директивы

trapping

მახით ჭერა

отлов животных

travel

მგზავრობა

путешествие

travel cost

მგზავრობის ხარჯები

расходы на поездку

treatment of gases

აირების დამუშავება

обработка газа

treatment residue

გადამუშავების ნარჩენები

остатки после переработки отходов

treaty

საერთაშორისო ხელშეკრულება

международный договор

tree

ხე

дерево

tree nursery

სანერგე

лесной питомник

trend

ტენდენცია

тенденция

trend of opinion

საზოგადოებრივი აზრის ტენდენცია

тенденция в общественном мнении

trial

სასამართლო პროცესი

судебное разбирательство

triazine

ტრიაზინი

триазин

trickle irrigation

წვეთოვანი რწყვა

капельное и струйное орошение

trickling filter

ბიოფილტრი

биофильтр

trinity of principles

სამერთიანი პრინციპი

"триединый" принцип экологической политики

tritium

ტრიტიუმი

тритий

trophic ecology

ტროფიკული ეკოლოგია

трофическая экология

trophic level

ტროფიკული დონე

трофический уровень

tropical climate

ტროპიკული კლიმატი

тропический климат

tropical ecosystem

ტროპიკული ეკოსისტემა

экосистема тропиков

tropical forest

ტროპიკული ტყე

тропический лес

tropical forest ecosystem

ტროპიკული ტყის ეკოსისტემა

экосистема тропических лесов

tropical plant

ტროპიკული მხენარე

тропическое растение

tropical rain forest

ტროპიკული წვიმიანი ტყე

тропический дождевой лес

tropics

ტროპიკები

тропики

troposphere

ტროპოსფერო

тропосфера

tropospheric ozone

ტროპოსფერული ოზონი

тропосферный озон

trunk road

შარაგზა

магистральная дорога

tumour

სიმსივნე

опухоль

tundra

ტუნდრა

тундра

tunnel

გვირაბი

тоннель

turbidity

ამღვრეულობა

замутненность

turbine

ტურბინა

турбина

tween-deck tanker

ორგემბანიანი ტანკერი

двухпалубный танкер

twin-hull craft

ორკორპუსიანი გემი

судно с двойным корпусом

two-stroke engine

ორტაქტიანი ძრავა

двухтактный двигатель

type of business

ბიზნესის სახეობა

тип бизнеса

type of claim

სარჩელის ტიპი

тип претензии

type of management

მმართველობის ტიპი

тип менеджмента

type of tenure

მიწათსარგებლობის ვადა

тип землепользования

type of waste

ნარჩენების ტიპი

тип отходов

typhoon

ტაიფუნი

тайфун

tyre

საბურავი

автопокрышка

