О

RUS

GEO

ENG

обезвреживание ядовитых веществ

დეტოქსიკაცია

detoxification

обеспечение питьевой водой

სასმელი წყლის მომარაგება

drinking water supply

обеспечение теплом

სითბოს უზრუნველყოფა

heat supply

обеспечение электроэнергией

ელექტროენერგიით მომარაგება

electric power supply

обеспеченность сырьем

ნედლეულით უზრუნველყოფა

raw material securing

обжиг

გამოწვა

firing

обзор

მიმოხილვა

survey

облако

ღრუბელი

cloud

облесение

გატყიანება (ტყის გაშენება)

afforestation

облучение

გამოსხივება

irradiation

облучение продуктов питания

საკვების დასხივება

food irradiation

обмен данными

მონაცემთა გაცვლა

data exchange

обмен информацией

ინფორმაციის გაცვლა

information exchange

обмен информацией по рискам

რისკების ინფორმაციის გაცვლა

risk communication

обмен отходами

ნარჩენების გაცვლა

waste exchange

обмен электронными данными

ელექტრული მონაცემების ურთიერთგაცვლა (ელექტრონული მონაცემების
ურთიერთგაცვლა)

interchange of electronic data

обнаружение

აღმოჩენა

detection

обнищание

გაღატაკება

impoverishment

обогащение

გამდიდრება

enrichment

обогащение угля

ნახშირის გამდიდრება

coal refining

обогащенный уран

გამდიდრებული ურანი

enriched uranium

оборотная тара

მრავალჯერადი კონტეინერი

reusable container

оборотный контейнер

მრავალჯერადი კონტეინერი

returnable container

оборудование

აღჭურვილობა

equipment

оборудование для контроля за загрязнением

დაბინძურების კონტროლის აღჭურვილობა (დაბინძურების საკონტროლებელი
აღჭურვილობა)

pollution control equipment

оборудование для мониторинга

სამონიტორინგე აღჭურვილობა (სამონიტორინგო აღჭურვილობა)

monitoring equipment

оборудование для снижения уровня загрязнения

დაბინძურების შემცირების აღჭურვილობა (დაბინძურების შესამცირებელი
აღჭურვილობა)

pollution abatement equipment

оборудование и материалы для упаковки

შესაფუთების წარმოება (შესაფუთი მასალის წარმოება)

packing industry

оборудование под давлением

შიდაწნევითი აღჭურვილობა

pressure equipment

обработанный продукт питания

კვების დამუშავებული პროდუქტი

processed foodstuff

обработка газа

აირების დამუშავება

treatment of gases

обработка данных

მონაცემთა დამუშავება

data processing

обработка изображений

გამოსახულების დამუშავება

image processing

обработка информации

ინფორმაციის დამუშავება

information processing

обработка металлов

ლითონების დახვეწა (ლითონის დამუშავება)

metal finishing

обработка питьевой воды

სასმელი წყლის დამუშავება

drinking water treatment

обработка поверхности

ზედაპირის დამუშავება

surface treatment

обработка почвы

მიწის დამუშავება

working the soil

обработка сельскохозяйственных культур химикатами

კულტურების დამუშავება

crop treatment

образец развития

განვითარების მოდელი (განვითარების მაგალითი)

development model

образование

განათლება

education

образование эмульсии

ემულსირება

emulsification

образовательное учреждение

საგანმანათლებლო დაწესებულება

educational institution

обрастание ракушками и водорослями

ნიჟარებით დაფარვა(გემების ზღვის ორგანიზმებით დაფარვა)

fouling growth

обратное воздействие

უკუზემოქმედება

impact reversal

обрезка веток

სხვლა

pruning

обслуживание "он-лайн"

ონლაინ მომსახურება

on-line service

обслуживание долга (фин.-экон.)

ვალის მომსახურება

debt service

обучение

სწავლება

teaching

обучение взрослого населения

მოზრდილთა სწავლება (ზრდასრულთა სწავლება)

adult education

общая химия

საერთო ქიმია (ზოგადი ქიმია)

general chemistry

общедоступная информация

საჯარო ინფორმაცია

public information

общее количество отходов

ნარჩენების ერთიანობა

waste income

общее образование

საერთო განათლება

general education

общее соглашение

საერთო შეთანხმება

common agreement

общее содержание органического углерода

მთლიანი ორგანული ნახშირბადი

total organic carbon

общественная баня

საზოგადოებრივი აბანო

public bath

общественная дискуссия

საჯარო განხილვა

public discussion

общественная медицина

სოციალური მედიცინა

social medicine

общественная наука

საზოგადოებრივი მეცნიერება

social science

общественная работа

საზოგადოებრივი სამუშაო

voluntary work

общественная функция

საზოგადოებრივი ფუნქცია

public function

общественное движение

საზოგადოებრივი მოძრაობა

social movement

общественное здание

საჯარო შენობა (საზოგადოებრივი შენობა)

public building

общественное здравоохранение

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

public health

общественное землепользование

მიწის საჯარო ხელმისაწვდომობა (საერთო მიწათსარგებლობა)

public access to land

общественное мнение

საზოგადოებრიცი აზრი

public opinion

общественное право

საჯარო სამართალი

public law

общественное сооружение

საზოგადოებრივი ნაგებობა

community facility

общественно-политический аспект

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ასპექტი

sociopolitical aspect

общественно-просветительская деятельность

საზოგადოებრივ-საგანმანათლებლო საქმიანობა

socioeducational activity

общественность

საზოგადოება

public

общественные связи

საზოგადოებრივი ურთიერთობები

public relations

общественные слушания

საჯარო მოსმენა

public hearing

общественный запрос

საზოგადოებრივი მოთხოვნა

public inquiry

общественный парк

საზოგადოებრივი პარკი

public park

общественный транспорт

საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

public transport

общество

საზოგადოება

society

объединение

გაერთიანება

incorporation

объект коммунального хозяйства

კომუნალური ობიექტი

urban facility

объект недвижимости в сельском хозяйстве

სასოფლო-სამეურნეო უძრავი ქონება

agricultural real estate

объект охоты

ნანადირევი

game (animals)

объект с высокой степенью риска

მაღალი რისკის საწარმო

major risk installation

объем отходов

ნარჩენების მოცულობა

waste volume

объявление предприятием общественного назначения

საჯარო მოხმარებისთვის გამოცხადება

declaration of public utility

обычаи и практика

გამოყენების ჩვეულება (გამოყენების პროცედურების სისტემატიზაცია}

code of practice

обычай и практика

ჩვეულება და პრაქტიკა

custom and usage

обязательная регистрация

რეგისტრაციის ვალდებულება

registration obligation

обязательное использование

სავალდებულო მოხმარება

compulsory use

обязательное лицензирование

ლიცენზირების ვალდებულება

licencing obligation

обязательство информировать

ინფორმირების ვალდებულება

obligation to inform

обязательство маркировать

მარკირების ვალდებულება

obligation to label

овечьи

ცხვარი

ovine

овощ

ბოსტნეული

vegetable

огневая культивация

კონტროლირებადი წვა

controlled burning

огонь

ცეცხლი

fire

огородничество

მემცენარეობა

horticulture

ограничение конкуренции

კონკურენციის შეზღუდვა

restriction on competition

ограничение на использование

გამოყენების შეზღუდვა

restriction on use

ограничение производства

წარმოების შეზღუდვა

restriction of production

ограничение скорости

ზღვრული სიჩქარე

speed limit

ограничительная торговая практика

ვაჭრობის შეზღუდვის ქმედებები

restrictive trade practice

одежда

ტანსაცმელი

clothing

одновременная генерация тепла и электричества

თანაგამომუშავება

cogeneration

одновременное сжигание отходов

ერთიანი დაწვა {ნარჩენი პროდუქტების ერთდროული წვა}

co-incineration

одобрение

დამტკიცება

approval

ожидание опасности

საფრთხის მოლოდინი

anticipation of danger

ожижение угля

ნახშირის გათხევადება

coal liquefaction

озерный бассейн

ტბის აუზი

lake basin

озеро

ტბა

lake

озон

ოზონი

ozone

озонизация

ოზონიზაცია

ozonisation

озоновый слой

ოზონის შრე

ozone layer

океан

ოკეანე

ocean

океанический выводной коллектор

ოკეანის შესართავი

ocean outfall

океаническое течение

ოკეანის დინება

ocean current

Океания

ოკეანია(ოკეანეთი)

Oceania

океанография

ოკეანოგრაფია

oceanography

океанография эстуариев

ესტუარის ოკეანოგრაფია

estuarine oceanography

окисляющий агент

მჟანგავი აგენტი

oxidising agent

окружающая среда

გარემო

environment

окружающая среда в сельской местности

სოფლის გარემო

rural environment

окружающая среда помещений

შენობის შიდა გარემო

indoor environment

оксигенация

ჟანგბადით დამუშავება

oxygenation

оксид

ოქსიდი (ჟანგი)

oxide

оксид азота

აზოტის მონოქსიდი

nitrogen monoxide

оксид азота

აზოტის ოქსიდი

nitrogen oxide

оксид металла

მეტალის ჟანგი (ოქსიდი)(ლითონის ოქსიდი)

metal oxide

оксид серы

გოგირდის ოქსიდი

sulphur oxide

оксиды азота

აზოტის ოქსიდები

nitrogen oxides

олень

ირემი

deer

олово

კალა

tin (element)

оловоорганическое соединение

კალაშემცველი ორგანული ნაერთი

organotin compound

ольфактометрия

მგრძნობელობითობის ტესტირება (ყნოსვითი მგრძნობელობის შემოწმება)

olfactometry

онкология

ონკოლოგია

oncology

онтогенез

ონტოგენეზი

ontogenesis

онхоцеркоз

ონხოცერკოზი (ონქოცერკოზი)

onchocerciasis

опасное вещество

სახიფათო ნივთიერება (საშიში ნივთიერება)

hazardous substance

опасность

საშიშროება, საფრთხე

hazard

опасность загрязняющих веществ

დამბინძურებლების საშიშროება (დამაბინძურებლების საფრთხე)

hazard of pollutants

опасность здоровью

ჯანმრთელობისადმი საშიშროება

health hazard

опасность при навигации

სანაოსნო ხიფათი

navigational hazard

опасность стихии

ბუნებრივი ხიფათი (სტიქიური საფრთხე)

natural hazard

опасность ядерной аварии

ბირთვული საშიშროება

nuclear hazard

опасные отходы

სახიფათო ნარჩენები (საშიში ნარჩენები)

hazardous waste

опасные товары

სახიფათო საქონელი

dangerous goods

опасный объект

სახიფათო საწარმო

dangerous installation

опасный рабочий материал

სახიფათო სამუშაო მასალა (საშიში სამუშაო მასალა)

hazardous working material

операционные данные или информация

მოქმედების მონაცემები (საოპერაციო მონაცემები)

operating data

опись

აღწერა

inventory

оползень

ნიაღვარი

landslide

определение источника загрязнения

დაბინძურების წყაროს დადგენა

pollutant source identification

определение размера

გაზომვა

sizing

опреснение

გამტკნარება

desalination

опреснение воды

წყლის გამტკნარება

water desalination

опреснение морской воды

ზღვის წყლის გამტკნარება

sea water desalination

опреснительная установка

გამამტკნარებელი ქარხანა (გამამტკნარებელი დანადგარი)

desalination plant

опрос мнения

აზრის გამოკითხვა

opinion survey

опрос общественного мнения

საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა

public opinion polling

опрос общественного мнения

საზოგადოებრივი გამოკითხვა

social survey

оптимизация установок

დანადგართა გაუმჯობესება

installation optimisation

оптовая и розничная торговля

ბითუმად ვაჭრობა

distributive trade

оптовая торговля

ბითუმად ვაჭრობა

wholesale trade

опустынивание

გაუდაბნოება

desertification

опухоль

სიმსივნე

tumour

опытный завод

საცდელი საწარმო

pilot plant

орган

ორგანო

organ

орган власти

სახელისუფლებო ორგანო

authority body

организационная структура

ორგანიზაციის სტრუქტურა

institutional structure

организация

ორგანიზაცია

organisation (law)

организация бизнеса

ბიზნესის ორგანიზება

business organisation

организация дорожного движения

საგზაო მოძრაობის ორგანიზება

road traffic engineering

Организация Объединенных Наций

გაერო

United Nations

организация правовой системы

საკანონმდებლო სისტემის ორგანიზება

organisation of the legal system

организация работы

სამუშაოს ორგანიზება

organisation of work

организация рынка

ბაზრის ფორმა (ვაჭრობის ფორმა ან სტრუქტურა)

market form

организм

ორგანიზმი

organism

организм, не являющийся объектом действия пестицида

არამიზნური ორგანიზმი (არამიზნობრივი ორგანიზმი)

non-target organism

органическая химия

ორგანული ქიმია

organic chemistry

органические отходы

ორგანული ნარჩენები

organic waste

органический азот

ორგანული აზოტი

organic nitrogen

органический растворитель

ორგანული გამხსნელი

organic solvent

органический углерод

ორგანული ნახშირბადი

organic carbon

органическое вещество

ორგანული ნივთიერება

organic substance

органическое вещество

ორგანული ნივთიერება

organic matter

органическое загрязнение

ორგანული დაბინძურება

organic pollution

органическое загрязняющее вещество

ორგანული დამბინძურებელი (ორგანული დამაბინძურებელი)

organic pollutant

органолептическое свойство

აღქმადობა

organoleptic property

органы слуха

სასმენი სისტემა

hearing system

орнитология

ორნითოლოგია

ornithology

орография

ოროგრაფია

orography

оружие

იარაღი

weapon

осадок

ნალექი

sediment

осадок на фильтре

ფილტრზე ნარჩენი(ნარჩენი ფილტრზე)

filter cake

осадок, полученный в результате землечерпательных работ

ნახაპი მასალა (მიწასახაპი სამუშაოების შემდეგ დალექილი მასალა)

dredged material

осадочный ил

ნალექი შლამი

clearing sludge

осаждение (хим.)

დალექვა (ქიმიური)

precipitation (chemical)

осажденные частицы вещества

ნივთიერების დალექილი ნაწილაკები

deposited particulate matter

осведомленность граждан

მოქალაქეთა ინფორმირებულობა

citizen awareness

осведомленность о состоянии окружающей среды

გარემოსდაცვითი ინფორმირებულობა

environmental awareness

освещение

განათება

lighting

освещенность

განათებულობა

luminosity

освоение морских прибрежных районов

სანაპიროს ათვისება

coastal development

оседание почвы

ნიადაგის შეკვრა

soil settling

осмос

ოსმოსი

osmosis

оснащение контрольно-измерительными приборами и средствами

ხელსაწყოებით აღჭურვა

instrumentation

основа (хим.)

ფუძე (ქიმიური)

base (chemical)

основность (хим.)

ფუძიანობა

basicity

основные ориентиры политики

პოლიტიკური სახელმძღვანელო(პოლიტიკის სახელმძღვანელო)

policy guideline

основные продукты питания

ძირითადი საკვები

staple food

основные фонды сельского хозяйства

სასოფლო-სამეურნეო სტრუქტურა

agricultural structure

останки животных

ცხოველის ნეშტი

animal remain

остатки после переработки отходов

გადამუშავების ნარჩენები

treatment residue

остатки после сжигания отходов

წვის ნარჩენები

incineration residue

остаток после переработки отходов

ნარჩენი ნაგავი

residual waste

остаточное количество воды

წყლის ნარჩენი რაოდენობა

residual amount of water

остаточное количество пестицидов

ნარჩენი პესტიციდი

residual pesticide

остаточные продукты очистки

დაბინძურების გაწმენდის ნარჩენები

pollution abatement waste

остаточный риск

ნარჩენი რისკი

residual risk

остаточный сточный ил

ჩანადენი შლამის ნარჩენები(ნარჩენი ლამი)

residual waste sludge

остовы разрушенных судов

გემის ჩონჩხი

wreck

остров

კუნძული

island

островная экосистема

კუნძულის ეკოსისტემა

island ecosystem

острота слуха

მახვილი სმენა

hearing acuity

осушение

ამოშრობა

draining

отбеливающая глина

მათეთრებელი თიხა

bleaching clay

отбеливающий реагент

მათეთრებელი აგენტი

bleaching agent

отбор проб

სინჯების აღება

sampling

отвал

ნაყარი მიწა

excavation heap

отвальные породы

მინერალური ნარჩენები

mineral waste

отвальный грунт

გაფუჭებული ნაგავსაყრელი

spoil dump

ответственность

პასუხისმგებლობა

liability

ответственность

პასუხისმგებლობა

responsibility

ответственность за загрязнение

დაბინძურებისთვის პასუხისმგებლობა

pollution liability

ответственность за использование продукта

ნაწარმზე პასუხისმგებლობა (პასუხისმგებლობა პროდუქტზე)

product liability

ответственность за морские инциденты

საზღვაო შემთხვევებზე პასუხისმგებლობა

liability for marine accidents

ответственность за ядерные аварии

პასუხისმგებლობა ბირთვულ დაზიანებებზე

liability for nuclear damages

ответственность правительства

მთავრობის პასუხისმგებლობა

government liability

ответственность производителя

მწარმოებლის პასუხისმგებლობა

producer liability

отвод газа из мусорной ямы

სანაგვე ორმოების დეაირაცია(სანაგვე ორმოების დეგაზაცია)

landfill degasification

отвод земельных участков

მიწის გამოყოფა

land allotment

отдел очистки

დასუფთავების განყოფილება (დეპარტამენტი)

cleansing department

отдых

დასვენება

leisure activity

отдых

დასვენება (რეკრეცია)

recreation

отдых в конкретной местности

ადგილობრივი დასვენება

local recreation

отжим

დაწნეხვა (გამოწნეხა)

pressing

отключение электростанции

ელექტროსადგურის გათიშვა

power station derating

открытая свалка

უკონტროლო ნაგავსაყრელი

uncontrolled dump

открытое море

ღია ზღვა

open sea

открытое море

ღრმა ზღვა (შუა ზღვა)

deep sea

открытые горные разработки

ღია სამთო მოპოვება

opencast mining

отлов животных

მახით ჭერა

trapping

отложение загрязняющих веществ

დამბინძურებლების დალექვა(დამაბინძურებლების დალექვა)

pollutant deposition

отложение осадочных материалов

დალექვა (ეკოსისტემაში დალექვა)

deposition

отопление на основе солнечной энергии

მზით გათბობა

solar heating

отпуск

შვებულება; უქმე

holiday

отпуск по социальным причинам

შვებულება სოციალურ ნიადაგზე

leave on social grounds

отработанная вода

გამოყენებული წყალი

used water

отработанное масло

ნარჩენი ზეთები

waste oil

отработанное тепло

ნარჩენი სითბო

waste heat

отработанный воздух

ნარჩენი ჰაერი

waste air

отравление ядом

მოწამვლა

poisoning

отражение

არეკვლა

reflection

отрасль права

საკანონმდებლო დარგი

law branch

отрасль хозяйственной или коммерческой деятельности

საქმიანობის მიმართულება

branch of activity

отрицательные факторы, влияющие на окружающую среду и здоровье
человека

ჯანსაღი გარემოსადმი საფრთხე (ჯანსაღი გარემოს საფრთხე

environmental health hazard

отстойник

სალექი ავზი

settling tank

отстойник

სანარჩენე ავზი

septic tank

отстойник для осаждения ила

შლამსალექი აუზი

sludge settling pond

отходы

ნარჩენების ერთიანობა

waste

отходы больниц

სამედიცინო ნარჩენები

hospital waste

отходы в космосе

კოსმოსური ნარჩენები

space waste

отходы животноводства

ცხოველური ნარჩენები

animal waste

отходы лабораторий

ლაბორატორიული ნარჩენები

laboratory waste

отходы производства гипса

თაბაშირის ნარჩენები

waste gypsum

отходы производства стекла

მინის ნარჩენები

waste glass

отходы с особым режимом обращения

განსაკუთრებული ნარჩენები

special waste

отходы сбора сельскохозяйственных культур

მოსავლის ნარჩენები

crop waste

отходы сельского хозяйства

სასოფლო-სამეურნეო ნარჩენები

agricultural waste

отходы строительства

სამშენებლო ნარჩენები

building waste

отходы судов

გემების ნარჩენები

ship garbage

отходы торговых предприятий

სავაჭრო საქმიანობის ნარჩენები (საწარმოო ნარჩენები)

trade waste

отходы учреждений здравоохранения

ჯანდაცვითი საქმიანობის ნარჩენები

health-care activities waste

отходы хирургических операций

ქირურგიული ნარჩენები

surgical waste

отходы электронной промышленности

ელექტრონული ნარჩენები

electronic scrap

отходы, плохо поддающиеся переработке

ძნელად გასანადგურებელი ნარჩენები

hard-to-dispose-of waste

отходящий газ

ნამწვი აირი(ნამუშევარი აირი)

flue gas

отходящий газ

ნარჩენი აირი

waste gas

отчет о состоянии окружающей среды

მოხსენება გარემოს მდგომაროების შესახებ

report on the state of the environment

офис

ოფისი

office

официальная обязанность

ოფიციალური მოვალეობა

official duty

официальное слушание

ოფიციალური მოსმენა

official hearing

официальный документ

საკანონმდებლო დოკუმენტი

chart (act)

официальный текст

ოფიციალური ტექსტი

statutory text

охлаждающая башня

გამაგრილებელი კოშკი(მაგრილებელი კოშკი)

cooling tower

охлаждающая вода

გამაგრილებელი წყალი(მაგრილებელი წყალი)

cooling water

охлаждающее масло

გამაგრილებელი ზეთი(მაგრილებელი ზეთი)

cooling oil

охлаждающий агент

მაცივარაგენტი (მაცივებელი აგენტი)

refrigerant

охлаждение

გაგრილება

cooling

охлаждение

გაცივება

refrigeration

охота

ნადირობა

hunting

охотничий заказник

სანადირო ნაკრძალი

hunting reserve

охрана видов

ჯიშების დაცვა (სახეობების დაცვა)

protection of species

охрана вод

წყლის დაცვა

water protection

охрана водосборных бассейнов

წყალშემკრებთა დაცვა

water catchment protection

охрана гор

მთების დაცვა

mountain protection

охрана грунтовых вод

დგომადი წყლის დაცვა

water table protection

охрана окружающей среды

გარემოს შენარჩუნება

environmental conservation

охрана окружающей среды конкретного района

ობიექტის დაცვა

site protection

охрана окружающей среды на предприятии

გარემოსდაცვითი ქმედებები საწარმოში (საწარომოს გარემოსდაცვითი
ღონისძიებები)

environmental protection in the enterprise

охрана от соседей

მეზობლებისგან დაცვა

protection from neighbours

охрана прибрежных районов

სანაპიროს დაცვა

coast protection

охрана природных зон

ბუნებრივი ზონების დაცვა

natural areas protection

охрана птиц

ფრინველების დაცვა

protection of birds

охрана пчел

ფუტკრის მოვლა

bee conservation

охрана санитарного состояния окружающей среды

ჯანსაღი გარემოს დაცვა

environmental health protection

охраняемая морская зона

დაცული საზღვაო ზონა

protected marine zone

охраняемая территория вокруг источника питьевой воды

სასმელი წყლის დაცული არე

drinking water protection area

охраняемые виды

დაცული ჯიშები

protected species

охраняемые территории эстуариев

ესტუარის დაცული ტერიტორია

estuarine conservation area

охраняемый ландшафт

დაცული ლანდშაფტი

protected landscape

охраняемый район

დაცული ზონა

protected area

охраняемый участок вокруг подземного источника воды

წყლის დაცვის ზონა(მიწისქვეშა წყლების დაცვის ზონა)

water protection area

оценка

შეფასება

evaluation

оценка

შეფასება

appraisal

оценка воздействия на окружающую среду, экологическая экспертиза

გარემოზე ზემოქმედების შეფასება

environmental impact assessment

оценка воздействия, экологическая экспертиза

ზემოქმედების შეფასება(ეკოლოგოური პროექტების ზემოქმედების შეფასება}

impact assessment

оценка загрязняющих веществ

დამბინძურებლების შეფასება(დამაბინძურებლების შეფასება)

pollutant assessment

оценка лесных ресурсов

ტყის რესურსების შეფასება

forest resource assessment

оценка литературы

ლიტერატურის შეფასება

literature evaluation

оценка по секторам

დარგობრივი შეფასება

sectoral assessment

оценка природного наследия

ბუნებრივი მემკვიდრეობის შეფასება

natural heritage assessment

оценка продуктов

ნაწარმის შეფასება

product evaluation

оценка ресурса

რესურსის შეფასება

resource appraisal

оценка риска

რისკის შეფასება

risk assessment

оценка состояния окружающей среды

გარემოსდაცვითი შეფასება (გარემოსდაცვითი მდგომარეობის შეფასება)

environmental assessment

оценка степени воздействия на здоровье населения

ჯანსაღ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება

environmental health impact assessment

оценка технологии

ტექნოლოგიის შეფასება

evaluation of technology

оценка технологии

ტექნოლოგიის შეფასება

technology assessment

оценка ущерба

ზიანის შეფასება

damage assessment

оценка экологического риска

გარემოსდაცვითი რისკის შეფასება

environmental risk assessment

оцифровка

გაციფრულება

digitising

очистительная способность

გაწმენდის უნარი

purifying power

очистка

გასუფთავება

cleansing

очистка

გაწმენდა

purification

очистка

გაწმენდა

refining

очистка воды

წყლის გაწმენდა

water purification

очистка объединенных стоков

ნარჩენი წყლის კოლექტორში დამუშავება

collective wastewater treatment

очистка отработанного воздуха (газа)

ნარჩენი ჰაერის (აირის) გაწმენდა

waste air purification (gas)

очистка побережья

პლაჟის გასუფთავება

beach cleansing

очистка стоков "на месте"

ნარჩენი წყლის ადგილზე დამუშავება

on-site wastewater treatment

очистка сточных вод

ნარჩენი წყლის გაწმენდა

waste water purification

очистное оборудование

საწმენდი დანადგარი

purification facility

очистной завод

საწმენდი ქარხანა

purification plant

