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забой скота

ცხოველების დაკვლა

slaughtering of animals

заболевание легких

ფილტვების დაავადება

pulmonary disease

заболоченная земля

ნოტიო მიწა

waterlogged land

заболоченная местность

ჭაობი

moor

заброшенная военная площадка

მიტოვებული სამხედრო ობიექტი

disused military site

заброшенная мусорная яма

ამოვსებული ნავთობსაბადო

old landfill site

заброшенная площадка, представляющая опасность для окружающей
среды

ძველი საშიში ზონა

old hazardous site

заброшенная промышленная площадка

მიტოვებული სამრეწველო ობიექტი (გაუქმებული სამრეწველო ობიექტი)

abandoned industrial site

заброшенная промышленная территория

მიტოვებული სამრეწველო ტერიტორია

industrial wasteland

заброшенная шахта

მიტოვებული ღია კარიერი

worked-out open cut

заброшенный городской район

მიტოვებული უბანი

urban decay

завод по переработке отходов

ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო

waste treatment plant

завод по переработке сточных вод

ნარჩენი წყლის გადამამუშავებელი საწარმო

waste water treatment plant

завод по травлению металлов

დაფერვის საწარმო (ლითონთა ამოჭმის საწარმო)

pickling plant

завод с устаревшим оборудованием

მოძველებული დანადგარი

antiquated plant

заводское оборудование

საქარხნე აღჭურვილობა (საქარხნო აღჭურვილობა)

plant equipment

заводское производство

ქარხნის ნაწარმი

plant production

заводь

გუბურა (წყალსატევი)

pool

загородный туризм

აგრიტურიზმი(აგროტურიზმი)

agritourism

загрязнение

დაბინძურება

contamination

загрязнение

დაბინძურება

pollution

загрязнение атмосферы

ატმოსფერული დაბინძურება (ატმოსფეროს დაბინძურება)

atmospheric pollution

загрязнение бытовыми отходами

საყოფაცხოვრებო დაბინძურება

domestic pollution

загрязнение в результате аварии

ავარიული დაბინძურება

incidental pollution

загрязнение в результате горных работ

მინერალური დაბინძურება

mineral pollution

загрязнение воды

წყლის დაბინძურება

water pollution

загрязнение воздуха

ჰაერის დაბინძურება

air pollution

загрязнение воздуха в помещении

შენობის შიდა ჰაერის დაბინძურება

indoor air pollution

загрязнение выхлопными газами автомобилей

მოტოტრანსპორტისგან დაბინძურება

motor vehicle pollution

загрязнение городскими отходами

ქალაქის დაბინძურება

urban pollution

загрязнение земель

მიწის დაბინძურება

land pollution

загрязнение из различных источников

მრავალმხრივი დაბინძურება

diffuse pollution

загрязнение кадмием

კადმიუმით დაბინძურება

cadmium contamination

загрязнение моря

ზღვის დაბინძურება

marine pollution

загрязнение моря в результате хозяйственной деятельности на суше

ზღვის სახმელეთო დაბინძურება

land-based marine pollution

загрязнение озер

ტბის დაბინძურება

lake pollution

загрязнение окружающей среды

გარემოს დაბინძურება

environmental pollution

загрязнение от промышленной деятельности

სამრეწველო დაბინძურება

industrial pollution

загрязнение побережий

სანაპიროს დაბინძურება

coastal pollution

загрязнение подземных вод

გრუნტის წყლის დაბინძურება

groundwater pollution

загрязнение почвы

ნიადაგის დაბინძურება

soil pollution

загрязнение пресной воды

მტკნარი წყლის დაბინძურება

freshwater pollution

загрязнение рек

მდინარის დაბინძურება

river pollution

загрязнение ртутью

ვერცხლისწყლით დაბინძურება

mercury contamination

загрязнение свинцом

ტყვიით დაბინძურება

lead contamination

загрязнение солью

მარილის რაოდენობა

salt load

загрязнение сточными водами

ნარჩენი წყლების რაოდენობა

waste water load

загрязнение сточными водами

ნარჩენი წყლით დაბინძურება

waste water pollution

загрязнение токсичными веществами

ტოქსიკური დაბინძურება

toxic pollution

загрязнение тяжелыми металлами

მძიმე მეტალებით დაბინძურება

heavy metal load

загрязнение эстуария

ესტუარის დაბინძურება

estuary pollution

загрязнение, воздействующее на органы обоняния

მგრძნობელობითი დაბინძურება (ყნოსვითი დაბინძურება)

olfactory pollution

загрязненная почва

დაბინძურებული ნიადაგი

contaminated soil

загрязненное вещество

დაბინძურებული ნივთიერება

polluted matter

загрязненность

დაბინძურების სიდიდე

pollution load

загрязненный участок

დაბინძურებული ობიექტი

polluted site

загрязняющее вещество

დამბინძურებელი (დამაბინძურებელი)

pollutant

загустение

გასქელება

thickening

заказник

აღკვეთილი ტერიტორია (ნაკრძალი)

preserve

закисление почвы

ნიადაგის გამჟავიანება

soil acidification

заключение по состоянию окружающей среды (экоаудит)

გარემოსდაცვითი შეფასება (ეკოაუდიტი)

environmental statement (eco-audit)

заключение экологической экспертизы

გარემოსდაცვითი ექსპერტიზის დასკვნა

environmental impact statement

закон (юридич.)

კანონი (ცალკეული)

law (individual)

закон в области вторичного использования отходов

კანონი ნარჩენების განახლებისა და მართვის შესახებ

recycling management and waste law

закон в области использования химикатов

ქიმიკატების კანონი

chemicals act

закон в области лесного хозяйства

სატყეო კანონი

forestry law

закон в области налогообложения

საგადასახადო კანონი

tax law

закон в области обработки данных и информации

კანონი მონაცემთა გადამუშავების შესახებ

data processing law

закон в области производства и использования кормов

კანონი საქონლის საკვების შესახებ (კანონი ცხოველთა საკვების შესახება)

forage law

закон в области разработки полезных ископаемых

სამთო კანონი (სასარგებლო წიაღისეულის დამუშავების კანონი)

mining law

закон в области регулирования чрезвычайных ситуаций

კანონი საგანგებო სიტუაციის შესახებ

emergency law

закон в области транспорта

სატრანსპორტო კანონი

transport law

закон в области утилизации отходов

ნარჩენების განადგურების კანონი

waste disposal act

закон ЕС

ევროკავშირის კანონი

Community act

закон естественной независимости

ბუნებრივი დამოუკიდებლობის კანონი

natural independence law

закон о добрососедстве

მეზობლობის კანონი

neighbourhood law

закон о конкуренции

კანონი კონკურენციის შესახებ

competition law

закон об уровне содержания свинца в автомобильном топливе

კანონი ბენზინში ტყვიის შემცველობის შსახებ

lead-in-petrol law

закон природы

ბუნების კანონი

rights of nature

закон, касающийся сельских районов

კანონი სოფლის შესახებ

rural law

закон, регламентирующий работу тюрем

კანონმდებლობა ციხეების შესახებ

law relating to prisons

закон, регулирующий контроль за иммиссией

კანონი იმისიის (შეწოვის) შესახებ

immission control law

законодательная власть

საკანონმდებლო ხელისუფლება

legislature

законодательная правоспособность

საკანონმდებლო კომპეტენცია (საკანონმდებლო უფლებაუნარიანობა)

legislative competence

законодательная процедура

საკანონმდებლო პროცედურა

legislative procedure

законодательный акт по вопросам биотопа

ბიოტოპური ბრძანებულება

biotope order

законодательный процесс

საკანონმდებლო პროცესი

legislative process

законодательный процесс в области охраны окружающей среды

გარემოსდაცვითი საკანონმდებლო პროცესი

environmental legislative process

законодательство в области влияния химикатов на окружающую среду

კანონი ქიმიკატების გარემოზე ზემოქმედების შესახებ

environmental chemicals legislation

законодательство в области водных ресурсов

წყლის რესურსების კანონმდებლობა

water resources legislation

законодательство в области генной инженерии

კანონმდებლობა გენური ინჟინერიის შესახებ

genetic engineering legislation

законодательство в области жилищного строительства

საბინაო კანონმდებლობა (ბინათმშებებლობის კანონმდებლობა)

housing legislation

законодательство в области здравоохранения

ჯანდაცვის კანონმდებლობა

health legislation

законодательство в области использования энергии

ენერგიის კანონმდებლობა (ენერგიის გამოყენების კანონმდებლობა)

energy legislation

законодательство в области лесного хозяйства

სატყეო კანონმდებლობა

forestry legislation

законодательство в области охраны окружающей среды

გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა

environmental legislation

законодательство в области регулирования уровня шума

კანონმდებლობა ხმაურის შესახებ

noise legislation

законодательство в области сельского хозяйства

გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა სოფლის მეურნეობაში (სოფლის
მეურნეობის გარემოსადცითი მეუნეობა)

environmental legislation on agriculture

законодательство в области сохранения почв

ნიადაგის კონსერვაციის კანონი

soil conservation legislation

законодательство в области сохранения природы

ბუნების კონსერვაციის კანონმდებლობა

nature conservation legislation

законодательство в области ядерной энергетики

კანონმდებლობა ბირთვული ენერგიის შესახებ

nuclear energy legislation

законодательство по вопросам загрязнения окружающей среды

კანონმდებლობა დაბინძურების შესახებ

legislation on pollution

законодательство по вопросам охраны водных ресурсов

წყლის დაცვის კანონმდებლობა

water protection legislation

законодательство по регулированию промышленных выбросов

კანონმდებლობა საწარმოო გამონაფრქვევების შესახებ (კანონმდელობა
საწარმოო ნარჩენების რეგულირების შესახებ)

discharge legislation

законодательство, регулирующее деятельность промышленности

სამრეწველო კანონმდებლობა

industrial legislation

კანონმდებლობა სახიფათო ნივთიერებების შესახებ (კანონმდებლობა საშიში
законодательство, регулирующее обращение с загрязняющими веществами
ნივთიერებების შესახებ)

hazardous substances legislation

законодательство, регулирующее обращение с отходами

კანონმდებლობა ნარჩენების შესახებ

waste legislation

законодательство, регулирующее обращение со сточными водами

კანონმდებლობა ნარჩენი წყლების შესახებ

waste water legislation

законотворческая деятельность

კანონშემოქმედება

legislation

законы в области воздушного транспорта

საჰაერო მიმოსვლის კანონმდებლობა(საჰაერო გადაზიდვის კანონმდებლობა)

air traffic law

законы в области городского развития

ქალაქის განვითარების კანონი

urban development law

законы в области защиты от радиации

რადიაციისგან დაცვის კანონი

radiation protection law

законы в области использования опасных товаров

კანონმდებლობა სახიფათო საქონლის შესახებ (კანონები სახიფათო საქონლის
dangerous goods law
გამოყენების შესახებ)

законы в области использования удобрений

კანონი სასუქების შესახებ

fertiliser law

законы в области планирования

დაგეგმვის კანონი

planning law

законы в области рыболовства

კანონი თევზაობის შესახებ

fishing law

законы Сообщества

ევროგაერთიანების კანონმდებლობა

Community law

законы, регламентирующие деятельность полиции

პოლიციის კანონი

police law

законы, регулирующие ответственность

კანონმდებლობა პასუხისმგებლობის შესახებ

liability legislation

законы, регулирующие реализацию

კანონის განხორციელება (კანონის აღსრულება)

implementation law

законы, регулирующие экологическую экспертизу

კანონმდებლობა ეკოლოგიური ექსპერტიზის შესახებ

EIA law

закрытие

დახურვა (საქმიანობის შეწყვეტა)

closing down

закрытие фирмы

ფირმის დახურვა

closing down of firm

закупка

შესყიდვა

purchase

закупки, не наносящие ущерба окружающей среде

გარემოსთვის არამავნე შესყიდვები (გარემოსთვის სასარგებლო შესყიდვები)

environmental friendly procurement

закупочная цена

სასოფლო-სამეურნეო განფასება

farm price

залив

ყურე

gulf

заменитель фосфатов

ფოსფატის შემცვლელი

phosphate substitute

замещение (физич.)

ჩანაცვლება

replacement

замещение галогенизированных соединений

ჰალოგენირებული ნაერთების ჩანაცვლება

substitution of halogenated compounds

замещение фосфата

ფოსფატის ჩანაცვლება

substitution of phosphate

замещение фосфатов

ფოსფატის ჩანაცვლება

phosphate removal

замутненность

ამღვრეულობა

turbidity

занижение цен на сельскохозяйственную продукцию

სასოფლო-სამეურნეო ფასების დაწევა

agricultural undervaluation

занятость

დასაქმება

employment

занятость и окружающая среда

დასაქმება და გარემო

employment and environment

Западная Азия

დასავლეთ აზია

Western Asia

Западная Африка

დასავლეთ აფრიკა

West Africa

Западная Европа

დასავლეთ ევროპა

Western Europe

запасы в открытом море

ღრმა ზღვაში ცურვის მარაგები

deep sea deposit

запасы газа

აირის მარაგი

gas supply

запасы энергии

ენერგიის მარაგი

energy storage

запах

სუნი

odour

заповедник дикой природы

ველური ბუნების ნაკრძალი

wildlife sanctuary

заповедник для птиц

ფრინველთა ნაკრძალი

bird sanctuary

заповедник животных

ცხოველთა ნაკრძალი

animal conservatory

заповедник, заказник

ნაკრძალი

reserve

заполнение (геол.)

შევსება

silting up

заправочная станция

გასამართი სადგური

filling station

запрет

აკრძალვა

prohibition

запрет на слив сточного ила в неустановленных местах

საკანალიზაციო ჩაღვრის აკრძალვა

sewage spreading prohibition

запрет на хлорфторуглероды и галон

ქლორფტორნახშირბადების (ქფნ) და ჰალონების აკრძალვა (
ქლორფთორნახშირბადების (ქფნ) და ჰალონების აკრძალვა)

CFC and halons prohibition

запрос по поводу общественной полезности

საზოგადოებრივ სარგებლიანობაზე მოთხოვნა

public benefit inquiry

заражение кормов

საქონლის საკვების დაბინძურება(ცხოველთა საკვების დაბინძურება)

forage contamination

заражение продуктов питания

საკვების დაბინძურება

food contamination

зараженная зона

დაბინძურებული ზონა

contaminated area

зарегистрированный объект охраны окружающей среды

რეგისტრირებული ობიექტი

registered site

зародышевая плазма

ჩანასახური პლაზმა

germ plasm

заселение видов животных

ცხოველთა ჯიშების ჩასახლება

introduction of animal species

заселение видов растений

მცენარეთა ჯიშების ჩასახლება

introduction of plant species

засоление

დამარილიანება (დამარილება)

salination

засоление воды

წყლის ამლაშება

water salination

засоление почвы

ნიადაგის ამლაშება

soil salination

застроенная территория

განაშენიანებული არე (ფართობი)

built-up area

засуха

გვალვა

drought

засушливая земля

გვალვიანი მინდვრები

dry lawn

засыпка мусорной ямы

სანაგვე ორმოს დაფარვა(სანაგვე ორმოს ამოვსება)

landfill covering

затопление

წყლით დაფარვა

flooding

затопление мусора

ნაგვის ჩაძირვა

sinking of waste

затраты-выгоды

ხარჯი-მოგება(ხარჯები-მოგებები)

cost-benefit

захоронение отходов

ნარჩენების სამარხი

final storage

захоронение отходов в грунт

მიწაში ჩამარხვა

underground disposal

захоронение отходов в грунт

ნარჩენების ჩამარხვა

waste disposal in the ground

защита

თავდაცვა

defence

защита берегов

ნაპირის დაცვა

bank protection

защита биотопов

ბიოტოპის დაცვა

biotope protection

защита данных

მონაცემთა დაცვა

data protection

защита дикой природы

ველური ბუნების დაცვა

wildlife protection

защита животных

ცხოველთა დაცვა

animal protection

защита животных

ცხოველთა დაცვა

protection of animals

защита здоровья

ჯანდაცვა

health protection

защита климата

კლიმატის დაცვა

climate protection

защита ландшафта

ლანდშაფტის დაცვა

landscape protection

защита лесов

ტყის დაცვა

forest protection

защита морской воды

ზღვის წყლის დაცვა

sea water protection

защита окружающей среды

გარემოსდაცვითი ქმედებები

environmental protection

защита от наводнений

წყალდიდობისგან დაცვა

flood protection

защита от радиации

რადიაციისგან დაცვა

radiation protection

защита от схода лавин

ზვავისგან დაცვა

avalanche protection

защита от шума

ხმაურისგან დაცვა

noise protection

защита подземных вод

გრუნტის წყლის დაცვა

groundwater protection

защита посевов

მოსავლის დაცვა

crop protection

защита потребителя

მომხმარებლის დაცვა (მომხმარებელთა დაცვა)

consumer protection

защита природы

ბუნების დაცვა

nature protection

защита растений

მცენარეთა დაცვა

plant protection

защита слуха

სმენის დაცვა

hearing protection

защита собственности

საკუთრების დაცვა

property protection

защитное ограждение

დამცავი გარსი

shielding device

звук

ბგერა

sound

звуковой удар

ბგერითი დარტყმა

sonic boom

звуковыделение

ბგერის გაფრქვევა (ემისია)

sound emission

звуковые колебания в твердой структуре

მყარ სტრუქტურაში გაჩენილი ხმაური

structure-borne noise

звукоизолирующий материал

ბგერის საიზოლაციო მასალა

sound insulation material

звукоизоляция

ბგერათიზოლაცია, ბგერათგანმხოლოება

acoustic insulation

звукоизоляция

ბგერითი იზოლაცია

soundproofing

звукоотражающий барьер

ხმაურის დამწევი

noise barrier

здание

შენობა

building

здание для химического производства

ქიმიური საწარმო

chemical installation

здание министерства

სამინისტროს შენობა

ministry building

здоровье

ჯანმრთელობა

health

здоровье животных

ცხოველთა ჯანდაცვა

animal health

здоровье человека

ადამიანის ჯანდაცვა

human health

здравоохранение

ჯანდაცვა

health care

зеленая революция

მწვანე რევოლუცია (”მწვანე” რევოლუცია)

green revolution

зеленое жилище

მწვანე შენობა(,,მწვანე’’ შენობა)

green building

зеленое пространство

მწვანე სივრცე (”მწვანე” სივრცე)

green space

зеленый коридор

მწვანე დერეფანი(,,მწვანე’’ დერეფანი)

green corridor

зеленый налоговый закон

მწვანე საგადასახადო დოკუმენტი

green fiscal instrument

зеленый овощ

მწვანე ბოსტნეული

green vegetable

зеленый пояс

მწვანე სარტყელი

greenbelt

зеленый прилив

მწვანე მოქცევა

green tide

земледелие

მიწათმოქმედება

arable farming

землепользование

მიწათსარგებლობა

land access

землепользование

მიწის გამოყენება

land use

землетрясение

მიწისძვრა

earthquake

землечерпательные работы

ხაპვა (მიწასახაპი სამუშაოები)

dredging

земля

მიწა

land

земля под паром

ნასვენი მიწა

fallow land

земля под строительство

სამშენებლო ნაკვეთი

building land

земля различного хозяйственного назначения

შერეული მოხმარების ზონა

mixed use area

земляной покров

მიწის საფარი

land cover

земляной червь

ჭიაყელა

earthworm

земная кора

დედამიწის ქერქი

earth's crust

зерно

მარცვალი

grain

зимовка

გამოზამთრება

overwintering

злоупотребление наркотиками

ნარკოტიკების ბოროტად გამოყენება

drug abuse

змеи

ანკარასებრნი

colubrid

змея

გველი

snake

значение pH

pH მოცულობა

pH-value

зола

ნაცარი

ash

зона бедствия

უბედურების ზონა

disaster zone

зона защиты ландшафта

ლანდშაფტის დაცვის არე

landscape protection area

зона отдыха

დასასვენებელი (რეკრეაციული) ზონა

recreational area

зона приливов и отливов

მიქცევისა და მოქცევის ზონა

intertidal zone

зональная растительность

ვეგეტაციის დონე

vegetation level

зоологический сад

ზოოპარკი

zoological garden

зоология

ზოოლოგია

zoology

зооноз

ზოონოზი

zoonosis

