Г
RUS

GEO

ENG

газ

აიჽი

gas

газ, способствующий парниковому эффекту

სათბუჽის აიჽი

greenhouse gas

газификация

გაზიფიკაია

gasification

газификация угля

ნახშიჽის ააიჽება (ნახშიჽის გაზიფიკაია)

coal gasification

газовая компания

აიჽმომმაჽაგებელი კომპანია

gas company

газовая смесь

აიჽული ნაჽევი (აიჽის ნაჽევი, აიჽნაჽევი)

gas mixture

газовая хроматография

აიჽის ქჽომო4ოგჽაფი (აიჽქჽომა4ოგჽაფია)

gas chromatography

газовый двигатель

აიჽის ძჽავა

gas engine

газовый завод

აიჽის სა6აჽმო

gaswork

газовый трубопровод

აიჽსადენი

gas pipeline

газон

გაზონი

open lawn

газообразное состояние

აიჽული მდგომაჽეობა (აიჽადი მდგომაჽეობა)

gaseous state

газообразные промышленные выбросы

სამჽე6ველო ემისია (გაფჽქვევა)

industrial emission

газообразные промышленные отходы

სამჽე6ველო ნაჽჩენი აიჽი

industrial waste gas

газообразный загрязнитель воздуха

ჰაეჽის აიჽული დამბინძუჽებელი (ჰაეჽის აიჽული დამაბინძუჽებელი)

gaseous air pollutant

газоочистка

აიჽის გა6მენდა

gas purification

газопроводная система

აიჽსადენების ქსელი

gas network

газоуловительная система

ოჽთქლდამაბჽუნებელი სის4ემა (აიჽსაჭეჽი სის4ემა)

vapour recovery system

газохранилище

აიჽსაავი

gas reservoir

галогенизированное загрязняющее вещество

ჰალოგენიზებული დამბინძუჽებელი (ჰალოგენიზებული დამაბინძუჽებელი)

halogenated pollutant

галогенизированное соединение

ჰალოგენიზებული ნაეჽთი

halogenated compound

галогенизированный бифенил

ჰალოგენიზებული ბიფენილი

halogenated biphenyl

галогенизированный терфенил

ჰალოგენიზებული 4ეჽფენილი

halogenated terphenyl

галогенизированный углеводород

ჰალოგენიზებული ნახშიჽ6ყალბადი

halogenated hydrocarbon

галогенизированный фенол

ჰალოგენიზებული ფენოლი

halogenated phenol

галогенсодержащее органическое соединение

ჰალოგენშემველი ოჽგანული ნაეჽთი

organohalogen compound

галоформ

ჰალოფოჽმი

haloform

гальванизация

გალვანიზაია

galvanisation

гальванотехника

მე4ალით დაფაჽვა (გალვანო4ექნიკა)

metal plating

гамма-излучение

გამა - გამოსხივება

gamma radiation

гарантия качества

ხაჽისხის გაჽან4ია

quality assurance

гармонизация права

კანონის ჰაჽმონიზაია

harmonisation of law

гаррига

გაჽიგა

garrigue

гематология

ჰემა4ოლოგია

haematology

ген

გენი

gene

генетика

გენე4იკა

genetics

генетика животных

ხოველთა გენე4იკა

animal genetics

генетика растений

მენაჽეთა გენე4იკა

plant genetics

генетическая вариация

გენე4იკუჽი ვაჽიაია

genetic variation

генетически модифицированный организм

გენმოდიფიიჽებული ოჽგანიზმი

genetically modified organism

генетический ресурс

გენე4იკუჽი ჽესუჽსი

genetic resource

генетический эффект

გენე4იკუჽი ზემოქმედება

genetic effect

генетическое разнообразие

გენე4იკუჽი მჽავალფეჽოვნება

genetic diversity

генная инженерия

გენუჽი ინჟინეჽია

genetic engineering

генная информация

გენე4იკუჽი ინფოჽმაია

genetic information

генотоксичность

გენო4ოქსიკუჽობა

genotoxicity

генофонд

გენოფონდი

genetic pool

географическая информационная система

გეოგჽაფიული საინფოჽმაიო სის4ემა (საინფოჽმაიო გეოგჽაფიული
სის4ემა)

geographic information system

географическая привязка

დაქსელვა

gridding

географическая проекция

გეოგჽაფიული პჽოექია

geographical projection

географические рамки действия юридического документа, ареал
распространения

გავჽელების აჽე.

distribution area

географическое распределение населения

მოსახლეობის გეოგჽაფიული განა6ილება

geographical distribution of population

география

გეოგჽაფია

geography

геодезия

გეოდეზია

geodesy

геологическая разведка

გეოლოგიუჽი დაზვეჽვა

exploration

геологический процесс

გეოლოგიუჽი პჽოესი

geological process

геологическое бедствие

გეოლოგიუჽი კა4ას4ჽოფა

geological disaster

геология

გეოლოგია

geology

геология нефти

ნავთობის გეოლოგია

petroleum geology

геология рудных месторождений

სამთო გეოლოგია

mining geology

геоморфический процесс

გეომოჽფული პჽოესი

geomorphic process

геоморфология

გეომოჽფოლოგია

geomorphology

геотермальная энергия

გეოთეჽმული ენეჽგია

geothermal energy

геотехника

გეო4ექნიკა

geotechnics

геотехнология

გეო4ექნოლოგია

geotechnology

геофизика

გეოფიზიკა

geophysics

геофизическая среда

გეოფიზიკუჽი გაჽემო

geophysical environment

гербицид

ჰეჽბიიდი

herbicide

герметичный слой на поверхности почвы

ნიადაგის ზედაპიჽის დახუჽვა

soil surface sealing

гетероциклическое вещество

ჰე4ეჽოიკლუჽი ნაეჽთი

heterocyclic compound

гибкий подход к вопросам охраны окружающей среды

გაჽემოს დავისადმი მოქნილი მიდგომა (გაჽემოსდავითი 6ესების მოქნილი
flexible approach to environmental protection
ჽეგულიჽება)

гибридизация

შეჯვაჽება,(ჰიბჽიდიზაია}

hybridisation

гигиена

ჰიგიენა

hygiene

гигиена продуктов питания

საკვების ჰიგიენა

food hygiene

гидравлика

ჰიდჽავლიკა

hydraulics

гидравлическая конструкция

ჰიდჽავლიკუჽი ნაგებობა (ჰიდჽავლიკუჽი კონს4ჽუქია)

hydraulic construction

гидробиология

ჰიდჽობიოლოგია

hydrobiology

гидрогенизация угля

ნახშიჽის გადამუშავება

coal technology

гидрогеология

ჰიდჽოგეოლოგია

hydrogeology

гидрографическая система

ჰიდჽოგჽაფიული ქსელი

hydrographic network

гидрографический бассейн

ჰიდჽოგჽაფიული აუზი

hydrographic basin

гидрография

ჰიდჽოგჽაფია

hydrography

гидроизоляционный материал

6ყალგაუმ4აჽი მასალა

liner material

гидроизоляция (процесс)

6ყლის იზოლიჽება

sealing

гидроизоляция мусорной ямы

ნაგვის ოჽმოს ძიჽის ჰიდჽოიზოლაია

landfill base sealing

гидрокультура

ჰიდჽოკულ4უჽა

hydroculture

гидролиз

ჰიდჽოლიზი

hydrolysis

гидрологический баланс

ჰიდჽოლოგიუჽი ბალანსი

hydrologic balance

гидрологический цикл

ჰიდჽოლოგიუჽი იკლი

hydrologic cycle

гидрологическое бедствие

ჰიდჽოლოგიუჽი კა4ას4ჽოფა

hydrologic disaster

гидрология

ჰიდჽოლოგია

hydrology

гидрометеорология

ჰიდჽომე4ეოჽოლოგია

hydrometeorology

гидрометрия

ჰიდჽომე4ჽია

hydrometry

гидросфера

ჰიდჽოსფეჽო

hydrosphere

гидроэлектростанция

ჰიდჽოელექ4ჽოსადგუჽი

hydroelectric power plant

гипертекст

ჰიპეჽ4ექს4ი

hypertext

гипс

თაბაშიჽი

gypsum

глина

თიხა

clay

глинозем

თიხამი6ა

alumina

глобальная конвенция

მსოფლიო კონვენია

global convention

глобальная модель

მსოფლიო მოდელი

global model

глобальное потепление

გლობალუჽი დათბობა

global warming

глобальный аспект

გლობალუჽი ასპექ4ი (გლობალუჽი საკითხები, )

global aspect

Глобальный экологический фонд - ГЭФ

მსოფლიო გაჽემოსდავითი ფონდი

Global Environment Facility

глоссарий

4ეჽმინთა ლექსიკონი

glossary

глубоководная разработка полезных ископаемых

სასაჽგებლო 6იაღისეულის ფსკეჽული მოპოვება

deep sea mining

глушитель

მაყუჩი

silencer

гляциология

გლაიოლოგია

glaciology

гнездование

ბუდობა

nesting

голод

შიმშილი

famine

голосеменные

შიშველთესლოვნები (შიშველთესლოვანნი)

gymnosperm

голосование

კენჭისყჽა

voting

гольф

გოლფი

golf

гора

მთა

mountain

горная механика

სამთო მექანიკა

rock mechanics

горная промышленность

სამთო მენიეჽება (სამთო მჽე6ველობა)

mining engineering

горная промышленность

სამთო მჽე6ველობა

mining industry

горная экосистема

მთის ეკოსის4ემა

mountain ecosystem

горнодобывающая промышленность

სამთო-მოპვებითი მჽე6ველობა (სამთომოპოვებითი მჽე6ველობა)

mineral industry

горное убежище

მთაში თავშესაფაჽი

mountain refuge

горный климат

მთის კლიმა4ი

mountain climate

горный курорт

სამთო კუჽოჽ4ი

mountain resort

горный лес

მთის 4ყე

mountain forest

горный район

მთიანი ზონა

mountainous area

горный хребет

ქედი

mountain range

город

ქალაქი

city

городская вода

ქალაქის 6ყალი

urban water

городская зелень

ქალაქის სიმ6ვანე

urban green

городская политика

საქალაქო პოლი4იკა

urban policy

городская свалка

ქალაქის ნაგავსაყჽელი

municipal dumping

городская система водопровода

მუნიიპალუჽი 6ყალგამანა6ილებელი სის4ემა (მუნიიპალუჽი 6ყალსადენი
სის4ემა)

municipal water distribution system

городская система теплоснабжения

სათემო გათბობის ქსელი

municipal heating network

городская система управления водоснабжением

6ყალმომაჽაგების მუნიიპალუჽი მაჽთვა

municipal water management

городская среда

ქალაქის გაჽემო

urban habitat

городская структура

საქალაქო ს4ჽუქ4უჽა

urban structure

городская экология

ქალაქის ეკოლოგია

urban ecology

городские жидкие отходы

ქალაქის საკანალიზაიო 6ყალი

urban wastewater

городские отходы

მუნიიპალუჽი ნაჽჩენები

municipal waste

городские потоки (ресурсы)

ქალაქის დინებები (ჽესუჽსები)

urban flows (resources)

городские санитарные мероприятия

ქალაქის გაჯანსაღება

urban sanitation

городское водоснабжение

ქალაქის 6ყალმომაჽაგება

urban water supply

городское загрязняющее вещество

ქალაქუჽი დამბინძუჽებელი

urban pollutant

городское население

ქალაქის მოსახლეობა

urban population

городское планирование

ქალაქის დაგეგმაჽება

urban planning

городское планирование и развитие

საქალაქო დაგეგმაჽება და განვითაჽება

urban planning and development

городское проектирование

ქალაქის დიზაინი

urban design

городское развитие

ქალაქის განვითაჽება

urban development

городское сообщество

ქალაქის თემი

urban community

городской ландшафт

ქალაქის ლანდშაფ4ი

urban landscape

городской план охраны окружающей среды

მუნიიპალუჽი გაჽემოსდავითი გეგმა

municipal environment plan

городской район

ქალაქის ზონა

urban area

городской транспорт

საქალაქო მოძჽაობა

urban traffic

городской центр

ქალაქის ენ4ჽი

city centre

городской шум

საქალაქო ხმაუჽი

urban noise

горючий продукт

აალებადი ნა6აჽმი

flammable product

горячая вода

ხელი 6ყალი

hot water

гостиничная индустрия

სას4უმჽოების ბიზნესი

hotel industry

государственная помощь

სამთავჽობო დახმაჽება

public aid

государственное морское судоходство

სახელმ6იფო საზღვაო მიმოსვლა

public maritime domain

государственное финансирование

სახელმ6იფო დაფინანსება

public financing

государственные закупки

სახელმ6იფო შესყიდვები

public procurement

государственные расходы

სახელმ6იფო ხაჽჯები

public expenditure

государственные резервы продуктов питания

საკვების სახელმ6იფო მაჽაგები (საკვების სახელმ6იფო მაჽაგი)

food storage

государственные финансы

სახელმ6იფო ფინანსები

public finance

государственный биологический заповедник

სახელმ6იფო ბიოლოგიუჽი ნაკჽძალი

state biological reserve

государственный долг

სახელმ6იფო ვალი

public debt

государственный контракт

სახელმ6იფო კონ4ჽაქ4ი

public contract

государственный контроль

სახელმ6იფო კონ4ჽოლი

state control

государственный орган

სახელმ6იფო და6ესებულება

public institution

государственный орган

სახელმ6იფო ნოჽმა4იული ოჽგანო

statutory public body

государственный орган для решения административных вопросов

ადმინის4ჽაიული ხასიათის სახელმ6იფო და6ესებულება

public institution of administrative nature

государственный орган для решения вопросов коммерции и
промышленности

ინდუს4ჽიული და კომეჽიული ხასიათის სახელმ6იფო და6ესებულება

public institution of industrial and commercial nature

государственный подряд

სახელმ6იფო დაკვეთა

government contracting

государственный сектор

საჯაჽო სექ4ოჽი

public sector

государство

სახელმ6იფო

state

готовность к стихийным бедствиям

მზადყოფნა ს4იქიუჽი უბედუჽებისთვის

disaster preparedness

готовность платить

გადახდისადმი მზადყოფნა (გადახდაზე თანხმობა, გადახდისუნაჽიანობა)

willingness-to-pay

гравий

ხჽეში

gravel

гравийный карьер

ხჽეშის კაჽიეჽი

gravel pit

град

სე4ყვა

hail

гражданин

მოქალაქე

citizen

гражданская инициатива

მოქალაქეთა ინიია4ივა

citizen initiative

гражданская оборона

სამოქალაქო თავდავა

civilian protection

гражданская оборона

სამოქალაქო უსაფჽთხოება

civil safety

гражданские права

ადამიანის უფლებები

human rights

гражданские права

მოქალაქის უფლებები

citizen rights

гражданское право

სამოქალქო სამაჽთალი

civil law

гражданское строительство

სამოქალაქო მენიეჽება (სამოქალაქო მშენებლობა)

civil engineering

граница

საზღვაჽი

border

граница между воздухом и поверхностью океана

ოკეანისა და ჰაეჽის მიჯნა

ocean-air interface

гранулометрия

გჽანულომე4ჽია

granulometry

графическое изображение городской экологии

საქალაქო ეკოლოგიუჽი განახადი

urban ecology charter

графство

საგჽაფო

county

гриб

სოკო

mushroom

грибы

სოკო

fungus

гроза

ქაჽიშხალი

storm

гроза

ჭექა-ქუხილი

thunderstorm

громкость

ხმაუჽის სიძლიეჽე

loudness

грудное молоко

დედის ჽძე

breast milk

грузовик для перевозки жидких грузов или газов

4ანკეჽი (ავ4ომანქანა)

tanker (truck)

грузовое транспортное средство

კომეჽიული 4ჽანსპოჽ4ი

commercial vehicle

грузовой автомобиль

სა4ვიჽთო ავ4ომანქანა

lorry

грунт

გჽუნ4ი

subsoil

грунтовой дренаж

გჽუნ4ის დჽენაჟი

subsoil drainage

группа активистов

აქ4ივის4თა ჯგუფი

action group

группа влияния

გავლენის ჯგუფი (პოლი4იკუჽი გავლენის მქონე ჯგუფი)

pressure group

группа по интересам

ინ4ეჽესთა ჯგუფი

interest group

группа потребителей

მომხმაჽებელთა ჯგუფი

consumer group

грызун

მღჽღნელი

rodent

губки

ღჽუბელები

poriferan

гуманитарная помощь

ჰუმანი4აჽული დახმაჽება

humanitarian aid

гумус

ჰუმუსი

humus

