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на месте

ადგილზე (ბუნებრივიადგილმდებარეობა)

in situ

наблюдательный орган

საზედამხედველო ორგანო

supervisory body

наблюдение

ზედამხედველობა

surveillance

навигация

ნაოსნობა

navigation

навигация по внутренним водным путям

შიდა ნავიგაცია(შიგა ნავიგაცია)

inland navigation

наводнение

წყალდიდობა

alluvion

наводнение

წყალდიდობა

flood

навоз

ნაკელი

animal manure

навоз

ნაკელი

manure

нагревательный прибор

გამათბობელი

heater

нагрузка на землю

ნიადაგზე დატვირთვა

soil loading

надбавка за снижение уровней загрязнения

დაბინძურების საწინააღმდეგო ჯილდო

antipollution premium

наименее развитая страна

მცირედ განვითარებული ქვეყანა

less developed country

накопление в тканях тела

სხეულის ქსოვილებში დაგროვება

accumulation in body tissues

накопление загрязняющих веществ

დამბინძურებლების დაგროვება (დამაბინძურებლების დაგროვება)

pollutant accumulation

налог

გადასახადი

tax

налог на выброс диоксид углерода

ნახშირორჟანგის გადასახადი (დიოქსიდის გადაყრაზე გადასახადი)

carbon dioxide tax

налог на землю

მიწის გადასახადი

land tax

налог на капитал

კაპიტალის გადასახადი

tax on capital

налог на охрану окружающей среды

გარემოსდაცვითი გადასახადი

environmental tax

налог на потребителя

მოხმარების გადასახადი

tax on consumption

налог на превышение допустимого уровня шума

მოსაკრებელი ხმაურის გამოყოფაზე

noise emission levy

налог на производимые отходы

ნარჩენებზე გადასახადი

waste charge

налог на сточные воды

ნარჩენი წყლების გადასახადი

waste water charge

налог на утилизацию отходов

ნარჩენების განადგურების გადასახადი

waste disposal charge

налоговая система

საგადასახადო სისტემა

tax system

налогообложение

დაბეგვრა

taxation

напиток

სასმელი

beverage

наполнитель

შემავსებელი

filling material

напряжение поверхности

ზედაპირის დაძაბულობა

surface tension

народная традиция

ხალხური ტრადიცია

folk tradition

нарушение (юридич.)

დარღვევა (იურიდიული)

infraction

нарушение норм в отношении окружающей среды

გარემოსდაცვითი გადაცდომა

environmental misconduct

нарушение сна

ძილის დარღვევა

sleep disturbance

нарушение условий конкуренции

კონკურენციის წესების დარღვევა

distortion of competition

насекомое

მწერი

insect

насекомоядное

მწერიჭამია

insectivore

население

მოსახლეობა

human population

население, занятое в сельском хозяйстве

სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული შრომისუნარიანი მოსახლეობა

working population engaged in agriculture

населенный пункт

დასახლება

human settlement

наследие животного мира

ცხოველური მემკვიდრეობა

animal heritage

наследие растительного мира

მცენრეული მემკვიდრეობა

plant heritage

насос

ტუმბო

pump

наука

მეცნიერება

science

наука о воде

მეცნიერება წყლის შესახებ

water science

наука о Земле

მეცნიერება დედამიწის შესახებ

earth science

наука о поведении живых организмов

მეცნიერება ქცევის შესახებ

behavioural science

наука о продуктах питания

მეცნიერება კვებაზე(კვების მეცნიერება, კვებათმცოდნეობა)

food science

наука об атмосфере

ატმოსფერული მეცნიერება (მეცნიერება ატმოსფეროს შესახებ)

atmospheric science

наука об окружающей среде

გარემოსდაცვითი მეცნიერება

environmental science

науки о жизни

მეცნიერება სიცოცხლის შესახებ

life science

науки о человеке

მეცნიერება ადამიანის შესახებ

human science

научная и техническая информация

სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაცია

scientific and technical information

научная политика

სამეცნიერო პოლიტიკა

scientific policy

научное исследование

მეცნიერული კვლევა

scientific research

научное сотрудничество

სამცნიერო თანამშრომლობა

scientific co-operation

научный комитет

სამეცნიერო კომიტეტი

scientific committee

научный спор

სამეცნიერო დისპუტი

scientific dispute

национализация

ნაციონალიზაცია

nationalisation

национальная граница

სახელმწიფო საზღვარი

national boundary

национальная программа сохранения окружающей среды

ნაკრძალთა ეროვნული პროგრამა

national conservation programme

национальная система бухгалтерского учета

ეროვნული საბუღალტრო სისტემა

national accounting

национальная экономика

ეროვნული ეკონომიკა

national economy

национальное законодательство

ეროვნული კანონმდებლობა

national legislation

национальное планирование

ეროვნული დაგეგმვა

national planning

национальные экономические расходы

ეროვნული ფინანსური ხარჯები

national economic costs

национальный закон, касающийся иностранных юридических и физических
лиц

უცხოელთა შესახებ კანონმდებლობა

private international law

национальный заповедник

ეროვნული ნაკრძალი

national reserve

национальный парк

ეროვნული პარკი

national park

национальный рыбный заказник

სახელმწიფო სათევზაო მეურნეობა

national fishing reserve

начальное образование

დაწყებითი განათლება

primary education

начальное образование

საწყისი სწავლება

initial training

не имеет выраженного действия

გზგ - გამოხატული ზემოქმედების გარეშე

NOEL

не минеральные отходы

არამინერალური ნარჩენები

non-mineral waste

небольшой залив

ვიწრო უბე

creek

невозобновляемый источник энергии

ენერგიის არაგანახლებადი წყარო

non-renewable energy resource

невозобновляемый ресурс

არაგანახლებადი რესურსი

non-renewable resource

негорючий реагент

ცეცხლმედეგი აგენტი

fireproofing agent

недоедание

კვების ნაკლებობა

malnutrition

недостаток кислорода

ჟანგბადის უკმარისობა

oxygen deficiency

незастроенные районы

გაუშენებელი ზონა

non-built-up area

неимущие слои населения

უპოვარი ხალხი

underprivileged people

неионизирующее излучение

არაიონიზირებადი გამოსხივება

non-ionising radiation

нейротоксичность

ნეიროტოქსიკურობა

neurotoxicity

нейтрализация

ნეიტრალიზაცია

neutralisation

неконтролируемая классификация изображений

გამოსახულებათა უმართავი კლასიფიკაცია

unsupervised image classification

некроз

ნეკროზი

necrosis

нелетучее вещество

აუქროლადი ნივთიერება

non-volatile substance

нематоды

ნემატოდები

nematode

неметаллический

არამეტალი(არალითონური)

non-metal

неметаллический минерал

არამეტალური მინერალი

non-metallic mineral

необратимость какого-либо явления

მოვლენის შეუქცევადობა

irreversibility of the phenomenon

неоднородный продукт

შერეული ნაწარმი

miscellaneous product

неопределенная правовая концепция

გაურკვეველი სამართლებრივი კონეპცია

indefinite legal concept

неопределенный источник загрязнения

განუსაზღვრელი წყარო (დაბინძურების განუსაზღვრელი წყარო

plane source

неорганическая химия

არაორგანული ქიმია

inorganic chemistry

неорганическое вещество

არაორგანული ნივთიერება

inorganic substance

неорганическое загрязняющее вещество

არაორგანული დამბინძურებელი (არაორგანული დამაბინძურებელი)

inorganic pollutant

неорганическое удобрение

არაორგანული სასუქი

inorganic fertiliser

неполноценный человек

უნარშეზღუდული ადამიანი

disabled person

неправильное действие

არასწორი მოქმედება

wrongful act

неправильное действие государства

არასწორი სახელმწიფო ქმედება

wrongful government act

неправительственная организация

არასამთავრობო ორგანიზაცია

non-governmental organisation

непрерывное образование

უწყვეტი განათლება

continuing education

нерастворимое вещество

უხსნადი ნივთიერება

insoluble substance

нервная система

ნერვული სისტემა

nervous system

нерестилище

საქვირითე ფსკერი

spawning ground

нестабильный вид

დაუცველი ჯიშები

vulnerable species (IUCN)

нестандартно утилизируемые промышленные отходы

სპეციფიკური სამრეწველო ნარჩენები

special industrial waste

нетрадиционный источник энергии

განსხვავებული ენერგია

non-conventional energy

неустойчивая среда

სენსიტიური გარემო

sensitive environment

неформальные переговоры

არაფორმალური მოლაპარაკებები

informal negotiation

нефтеперерабатывающий завод

ნავთობის გადამუშავება

oil refinery

нефтепереработка

ნავთობის გაწმენდა (ნავთობდამუშავება)

oil refining

нефтепровод

ნავთობსადენი

oil pipeline

нефтесборное судно

ნავთობშემკრები გემი

oil recovery vessel

нефтесвязующее вещество

ნავთობშემკვრელი აგენტი (ნავთობშემკვრელი ნივთიერება)

oil binding agent

нефтехимическая промышленность

ნავთობქიმიური მრეწველობა

petrochemical industry

нефтехимический продукт

ნავთობქიმია

petrochemical

нефть

ნავთობპროდუქტები(ნავთობი)

petroleum

нефтяная пленка

ნავთობის აპკი

oil slick

нефтяная промышленность

ნავთობმრეწველობა

petroleum industry

нефтяное загрязнение

ნავთობით დაბინძურება

oil pollution

нефтяной сланец

ნავთობის ფიქალი

oil shale

нефтяной танкер

ნავთობის ტანკერი

oil tanker

Нижняя Палата

ქვედა პალატა

Lower House

низкозатратное жилищное строительство

დაბალხარჯიანი ბინათმოწყობა (დაბალხარჯიანი ბინათმშენებლობა)

low-cost housing

низкозатратное планирование

მინიმალური ხარჯვითი დაგეგმვა

minimal cost planning

никель

ნიკელი

nickel

нитрат

ნიტრატი

nitrate

нитрит

ნიტრიტი

nitrite

нитрификация

ნიტრიფიკაცია

nitrification

нитрозамин

ნიტროზამინი

nitrosamine

нитросоединение

აზოტის ნაერთი

nitro compound

новая технология

ახალი ტექნოლოგია

new technology

новая установка

ახალი დანადგარი

new installation

новое сообщество

ახალი საზოგადოება

new community

новые продукты питания

ახლებური საკვები

novel food

новый город

ახალი ქალაქი

new town

новый материал

ახალი მასალა

new material

номенклатура

ნომენკლატურა

nomenclature

норма

ნორმა

norm

норма безопасности для здания

უსაფრთხოების სტანდარტი შენობებისთვის (შენობების უსაფრთხოების
სტანდარტი)

safety standard for building

норма загрязнения

დაბინძურების ნორმა

pollution norm

нормализация

ნორმალიზება

normalisation

нормативный документ в области воздушных перевозок

საჰაერო მიმოსვლის წესი

air traffic regulation

нормативный документ в области движения транспорта

მოძრაობის წესები

traffic regulation

нормативный документ в области здравоохранения

ჯანდაცვის ნორმატიული აქტი

health regulation

нормативный документ в области контроля за загрязнением

დაბინძურების კონტროლის წესები

pollution control regulation

нормативный документ в области охраны окружающей среды

კანონმდებლობა გარემოსდაცვითი ღონისძიებების შესახებ

environmental protection regulation

нормативный документ в области строительства

სამშენებლო კანონმდებლობა

building regulation

нормативный документ в области техники безопасности

შრომის უსაფრთხოების წესები

occupational safety regulation

нормативный документ в области транспорта

სატრანსპორტო კანონმდებლობა

transport regulation

нормативный документ по ПДК

უმაღლესი დასაშვები ზღვრის კანონმდებლობა

regulation on maximum permissible limits

нормативный документ, регулирующий разработку полезных ископаемых

სამთო კანონმდებლობა (სასარგებლო წიაღისეულის დამუშავების ნორმატიული
mining regulation
დოკუმენტი)

нормативный документ, регулирующий утилизацию отходов электронной
промышленности

ელექტრონული ნარჩენების მართვა

electronic scrap regulation

носитель данных

მონაცემთა მატარებელი

data carrier

нуклеиновая кислота

ნუკლეინის მჟავა

nucleic acid

