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паводковый сток

წყალდიდობის ჩამონადენი

flood runoff

паковый лед

ყინულის ტოროსი (პაკის ყინული,პაკი)

ice pack

палеоклиматология

პალეოკლიმატოლოგია

palaeoclimatology

палеонтология

პალეონტოლოგია

palaeontology

палеоэкология

პალეოეკოლოგია

palaeoecology

памятник

ძეგლი

monument

памятник мировой культуры

მსოფლიო მემკვიდრეობის ობიექტი

world heritage site

памятник природы

ბუნების ძეგლი

natural monument

папоротник

გვიმრა

fern

паразит

პარაზიტი

parasite

паразитология

პარაზიტოლოგია

parasitology

параметр

პარამეტრი

parameter

парк развлечений

გართობის პარკი(დასასვენებელი პარკი)

amusement park

парламент

პარლამენტი

Parliament

парламентские дебаты

საპარლამენტო დებატები

parliamentary debate

парламентский доклад

საპარლამენტო მოხსენება

parliamentary report

парниковое хозяйство

სასათბურე მეურნეობა

greenhouse cultivation

парниковый эффект

სათბურის ეფექტი

greenhouse effect

паровой котел

ორთქლის ქვაბი

steam generator

пассажирский транспорт

სამგზავრო გადაზიდვები (სამგზავრო გადაყვანა)

passenger transport

пастбище

საძოვარი

grazing

пастбищное угодье

საძოვრები

pasture

пастбищные угодья

ტრამალები (საძოვრი სავარგულები)

grassland

пастообразные отходы

პასტისებრი ნარჩენები

paste-like waste

патент

პატენტი

patent

патоген

პათოგენი

pathogen

патогенный организм

პათოგენური ორგანიზმი

pathogenic organism

патологический эффект

პათოლოგიური ზემოქმედება

pathologic effect

патология

პათოლოგია

pathology

патология человека

ადამიანური პათოლოგია (ადამიანის პათოლოგია)

human pathology

паук

ობობა

spider

певчая птица

მგალობელი ფრინველი

songbird

педагогика

პედაგოგიკა

pedagogy

педосфера

პედოსფერო

pedosphere

пенообразующее вещество

ქაფისებრი აგენტი

foaming agent

пентахлорофенол

პენტაქლოროფენოლი (პენტაქლორფენოლი)

pentachlorophenol

первичная обработка

პირველადი დამუშავება

primary treatment

первичное потребление энергии

ენერგიის პირველადი მოხმარება

primary energy consumption

передача звука

ბგერის გადაცემა

sound transmission

передача информации

ინფორმაციის გადაცემა

information transfer

передача обязанностей, функций, ответственности и пр.

მინდობილობა

devolution

передача технологии

ტექნოლოგიის გადაცემა

technology transfer

передвижной дом

მოძრავი სახლი

mobile home

перемещение животных

ცხოველთა გადაადგილება

animal displacement

перемещение загрязняющих веществ

დამბინძურებლის მოძრაობა

pollutant migration

перемещение осадков

ნალექის გადატანა

sediment transport

перемещенное лицо

ადგილნაცვალი პირი (ადგილგამოცვლილი პირი)

displaced person

перемычка

წყლის იზოლატორი

seal (technical)

перенаселенность

ჭარბი მოსახლეობა

overpopulation

перенос (физич.)

გადატანა (ფიზიკა)

transport (physics)

переносчик человеческих заболеваний

ადამიანური დაავადების გადამტანი

vector of human diseases

перепись населения

მოსახლეობის აღწერა

census survey

переполнение

გადაჭედვა

overcrowding

перепончатокрылые

სიფრიფანაფრთიანები (აპკოვანფრთოსანი მწერები)

hymenopteran

переработанная сельскохозяйственная продукция

გადამუშავებული სასოფლო-სამეურნეო ნაწარმი

processed agricultural produce

переработка

გადამუშავება

processing

переработка ила

შლამის გადამუშავება

sludge treatment

переработка отходов

ნარჩენების დამუშავება

waste treatment

переработка отходов (отрасль промышленности)

ნარჩენების გადამამუშავებელი მრეწველობა

waste processing industry

переработка резины

რეზინის გადამუშავება

rubber processing

переработка сточных вод

ნარჩენი წყლის დამუშავება

waste water treatment

переработка ядерного топлива

ხელახალი გადამუშავება

reprocessing

пересечение границы

საზღვრის გადაკვეთა

boundary crossing

переувлажненные земли

დატბორილი მიწა

wetland

переходный химический элемент

გარდამავალი ელემენტი

transition element

перечень

საძიებელი

index

период адаптации

ადაპტაციის პერიოდი

adaptation period

период полураспада

ატომის ნახევრად დაშლა

half-life

периодический процесс

სერიული პროცესი (პერიოდული პროცესი}

batch process

периферийная часть природного заповедника

პარკის პერიფერიული არე

peripheral park area

перифитон

პერიფიტონი

periphyton

пероксилацетилнитрат

პეროქსილაცეტილნიტრატი

peroxyacetylnitrate

персональная ответственность

პერსონალური (პირადი) პასუხისმგებლობა

personal responsibility

перспективный сельскохозяйственный план

სოფლის მეურნეობის მართვის გეგმა

agriculture framework plan

перхлорэтилен

ქლორეთილენი

perchloroethylene

песок

ქვიშა

sand

пестицид

პესტიციდი

pesticide

песчаная дюна

ქვიშის დიუნა

sand dune

песчаная коса

ქვიშის ისარა

barrier beach

песчаная отмель

ქვიშის მეჩეჩი

sand flat

песчаный карьер

ქვიშის კარიერი

sand pit

печь

ღუმელი

stove

печь

ღუმელი

oven

печь для сжигания отходов

ნარჩენების ღუმელი

waste incinerator

пешеходная зона

ფეხით მოსიარულეთა ზონა

pedestrian zone

пешеходная тропа вдоль побережья

სანაპიროს საფეხმავლო ბილიკი

seaside footpath

пещера

მღვიმე

cave

пещера

მღვიმე

cove

пивоваренная промышленность

ლუდის მრეწველობა

brewing industry

пиксел

პიქსელი

pixel

пилотаж

პილოტაჟი

pilotage

пилотный проект

საცდელი პროექტი

pilot project

пирален

პირალენი

pyralene

пиролиз

პიროლიზი

pyrolysis

питание

კვება

nutrition

питание животных

ცხოველთა კვება

animal nutrition

питательная ценность продуктов

საკვების მარგებლიანობის შეფასება (კვებითი ღირებულების შეფასება)

nutritive value of food

питательное вещество

საკვები ნივთიერება

nutrient

питательный баланс

კვებითი წონასწორობა

nutrient balance

питательный состав

საკვები ნივთიერების შემადგენლობა (საკვები ნივთიერების შედგენილობა)

nutrient content

питательный цикл

კვებითი ციკლი

nutrient cycle

питомник

სანერგე ბაღი

nursery garden

питьевая вода

სასმელი წყალი

drinking water

пища

საკვები

food

пищевая добавка

საკვების დანამატი

food additive

пищевая обрабатывающая промышленность

საკვების გადამამუშავებელი მრეწველობა

food processing industry

пищевая промышленность

კვების მრეწველობა

food industry

пищевая цепь

კვების ჯაჭვი

food chain

пищевой жир

საკვები ცხიმი

edible fat

пищевой краситель

საკვების საღებავი

food colourant

плавление стержня (атомн. энерг.)

შიგთავსის დნობა (ღეროს დნობა)

core meltdown

плазменная технология

პლაზმური ტექნოლოგია

plasma technology

план

გეგმა

plan

план восстановления природных ресурсов

აღდგენის გეგმა

recovery plan

план использования земли

მიწის გამოყენების გეგმა

land use plan

план мер борьбы с шумом

ხმაურთან ბრძოლის გეგმა

noise exposure plan

план на случай кризисной ситуации

რისკის გამოვლენის გეგმა

risk exposure plan

план на случай чрезвычайной ситуации

საგანგებო სიტუაციების გეგმა

emergency plan

план наблюдений

დაკვირვების გეგმა

tracking plan

план оповещения

გაფრთხილების გეგმა

warning plan

план по охране окружающей среды

გარემოსდაცვითი გეგმა

environmental plan

план развития

განვითარების გეგმა

development plan

план санитарных мероприятий

სანიტარიის გეგმა

sanitation plan

план управления

მართვის გეგმა

management plan

план установки оборудования

აღჭურვის გეგმა

equipment plan

планирование

დაგეგმვა

planning

планирование в области образования

საგანმანათლებლო დაგეგმვა

educational planning

планирование в области охраны окружающей среды

გარემოსდაცვითი დაგეგმვა (გარემოს დაცვის დაგეგმვა)

environmental planning

планирование земель

მიწის დაგეგმვა

land planning

планирование землепользования

მიწის გამოყენების დაგეგმვა

land use planning

планирование и управление землепользованием

მიწის მართვა და დაგეგმვა

land management and planning

планирование ландшафта

ლანდშაფტის დაგეგმვა

landscape planning

планирование маршрутов

სვლაგეზის (მარშრუტის) დაგეგმვა

route planning

планирование окружающей физической среды

ფიზიკური დაგეგმვა

physical planning

планирование политики

პოლიტიკის დაგეგმვა

policy planning

планирование прибрежных зон

სანაპირო ზონის დაგეგმარება

coastal zone planning

планирование развития

განვითარების დაგეგმვა

development planning

планирование распределения материально-сырьевых ресурсов

განაწილების გეგმა

allocation plan

планирование сельского хозяйства

სოფლის მეურნეობის დაგეგმვა

agricultural planning

планирование семьи

ოჯახის დაგეგმვა

family planning

планирование строительства

მშენებლობის დაგეგმვა

building planning

планируемое городское развитие

ქალაქის გეგმიური განვითარება

planned urban development

планктон

პლანქტონი

plankton

пластмасса

პლასტიკატი(პლასტმასა)

plastic

пластмасса, пригодная для вторичного использования

განახლებადი პლასტიკატი (მეორეული გამოყენების პლასტმასი)

recyclable plastic

пластмассовые отходы

პლასტიკატური ნარჩენები (პლასტმასის ნარჩენები)

plastic waste

плата

მოსაკრებელი

fee

платина

პლატინა

platinum

племя (биол.)

ტომი (ბიოლოგიური)

stock (biological)

плодородие почвы

ნიადაგის ნაყოფიერება

soil fertility

плотность

სიმჭიდროვე

density

плотность городской застройки

განაშენიანების სიმჭიდროვე (ბინათმშენებლობის სიმჭიდროვე)

housing density

плотность населения

მოსახლეობის სიმჭიდროვე

population density

плотоядный

ხორცის მჭამელი

carnivore

площадка для земляных работ

თხრის ობიექტი (ფართობი სათხრელი სამუშაოებისთვის)

excavation site

площадка для игр

სათამაშო მოედანი

playground

площадь

მოედანი

square

плутоний

პლუტონიუმი

plutonium

пляж

პლაჟი

beach

побочные эффекты медицинских препаратов

წამლების თანმხლები ეფექტები

side effects of pharmaceutical drugs

побочный эффект

თანმხლები ეფექტი

side effect

поведение

ქცევა

behaviour

поведение групп населения

ჯგუფური ქცევა

group behaviour

поведение животных

ცხოველთა ქცევა

animal behaviour

поведение загрязняющих веществ

დამბინძურებლების მოქმედება (დამაბინძურებლების მოქმედება)

pollutant behaviour

поведение потребителя

მომხმარებელთა ქცევა

consumer behaviour

поведение, ответственное по отношению к окружающей среде

გარემოსადმი პასუხისმგებლობით ქცევა (გარემოსადმი პასუხისმგებლობა)

environmentally responsible behaviour

поведение, учитывающее мнение общественности

საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინებით ქცევა

social-minded behaviour

поверхностная вода

ზედაპირული წყალი

drainage water

поверхностная вода

ზედაპირული წყალი

surface water

поверхностно-активное вещество

ზედაპირულად აქტიური აგენტი

surface-active agent

поверхностно-активное вещество

ზედაპირული აქტიური ნაერთი

surface active compound

поверхностный сток воды

ზედაპირული ჩამონადენი

surface runoff

поворотная полоса (с/х)

სატრიალებელი ხნული (თუ ზოლი)

headland (farm)

повреждение

დაზიანება

injury

повторная мобилизация загрязняющих веществ

დამბინძურებლის ხელახალი მობილიზაცია (დამბინძურებლის ხელახალი
მობილიზება)

pollutant remobilisation

повторное заселение вида

ხელახალი დასახლება

reintroduction

повторное заселение видов

ჯიშების ხელახალი დასახლება

species reintroduction

повторное заселение видов животных

ცხოველთა ჯიშების ხელახალი ჩასახლება

animal species reintroduction

повторное заселение видов растений

მცენარეთა ჯიშების ხელახალი ჩასახლება

plant species reintroduction

повторное использование воды

წყლის ხელახალი გამოყენება

water reuse

повторное использование материалов

მასალების ხელახალი გამოყენება

reuse of materials

повторное использование растворителей

გამხსნელის აღდგენა

solvent recovery

повышение (геологическое)

სიმაღლე (გეოლოგიური)

rising (geological)

повышение уровня моря

ზღვის დონის აწევა

sea level rise

повышение уровня моря

სიმაღლე ზღვის დონიდან

rising sea level

повышение уровня участка земли

მიწის დონის ამაღლება (მიწის ზედაპირის ამაღლება)

raising a site

повышение эффективности

ეფექტურობის გაუმჯობესება

improvement of efficiency

поглотитель загрязнения

დაბინძურების ჩამონადენი (დაბინძურების შთამნთქმელი)

pollution sink

поглощение

შთანთქმა

resorption

погода

ამინდი

weather

погодные условия

ამინდი მდგომარეობა

weather condition

пограничный слой

ზღვრული ფენა

boundary layer

погребальные услуги

დამკრძალავი მომსახურება

disposal of the dead

подборка информации

ინფორმაციული ნაკრები

information kit

подверженность химической коррозии

ქიმიური კოროზიულობა

chemical corrosivity

подводная лодка

წყალქვეშა ნავი

submarine

подводный сток

წყალქვეშა ჩასადენი

underwater outlet

подготовка специалистов по вопросам охраны окружающей среды

გარემოსდაცვითი მომზადება (გარემოს დაცვის სპეციალისტების მომზადება)

environmental training

подготовка строительной площадки

სამშენებლო ობიქტის მომზადება

building site preparation

подготовка экологического обоснования проекта

გარემოზე ზემოქმედების შესწავლა (გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შესწავლა) environmental impact study

поддержка процесса принятия решений

გადაწყვეტილების მიღების მხარდაჭერა

decision making support

поддержка торговли и промышленности

ვაჭრობისა და მრეწველობის მხარდაჭერა

promotion of trade and industry

подзаконный акт

კანონქვემდებარე აქტი

executive order

подземная каменоломня

მიწისქვეშა სამტეხლო

underground quarry

подземное хранилище

მიწისქვეშა საცავი

underground storage

подземные воды

გრუნტის წყალი

groundwater

подкисление

გამჟავება (შემჟავება)

acidification

подлесок

ქვეტყე(ბუჩქნარი)

coppice

подопытное животное

საცდელი ცხოველი

test animal

подопытный организм

საცდელი ორგანიზმი

test organism

подоходный налог

შემოსავლის გადასახადი

income tax

подсечно-переложное земледелие

გარდამავალი მიწათმოქმედება

shifting cultivation

подсластитель

დამატკბობელი

sweetener

подстилка для скота

საფენი

litter

подход

მიდგომა

approach

подъездные дороги

მისასვლელი გზა

access road

поезд

მატარებელი

train

поезд метро

მეტრო

underground train

поездки из пригорода в город и обратно

საგარეუბნო მიმოსვლა

commuting

пожарная безопасность

სახანძრო უსაფრთხოება

fire protection

пожарная служба

სახანძრო სამსახური

fire service

пожилой человек

ხნიერი პირი( ხნიერი ადამიანი)

elderly person

позвоночные

ხერხემლიანები

vertebrate

поисковый сервис на лазерных дисках CD-ROM

CD-დისკების შესწავლის მომსახურება

CD-ROM search service

показатели состояния окружающей среды

გარემოსდაცვითი მაჩვენებელი

environmental indicator

показатель

მაჩვენებელი

indicator

показатель абсорбции органических галогенов

ორგანული ჰალოგენების აბსორბციის (ოჰა) მაჩვენებელი

AOX value

показатель качества окружающей среды

გარემოსდაცვითი ხარისხის მაჩენებელი

indicator of environmental quality

показатель управления в области окружающей среды

გარემოსდაცვითი მართვის მაჩვენებლი

indicator of environmental management

показатель устойчивого развития

მდგრადი განვითარების მაჩვენებელი

sustainable development indicator

покраска как вид коммерческой деятельности

ღებვის ბიზნესი

painting business

покрасочная мастерская

სამღებრო

paint room

покрытие

გარსი

coating

покрытие

საფარი

covering

покрытосеменные

ფარულთესლოვნები

angiosperm

поле

მინდორი

field

поле течения

დინების ველი

flow field

полевое исследование

საველე შესწავლა (საველე კვლევა)

field study

полевые испытания

საველე ექსპერიმენტი

field experiment

полезный организм

სასარგებლო ორგანიზმი

beneficial organism

полет на малой высоте

დაბალ სიმაღლეზე ფრენა

low-level flight

полибромированный бифенил

პოლიბრომირებული ბიფენილი

polybrominated biphenyl

поливинилхлорид

პოლივინილქლორიდი

polyvinyl chloride

полигон

პოლიგონი

polygon

полиграфическая промышленность

ბეჭდვითი სექტორი (პოლიგრაფიული მრეწველობა)

printing industry

полиграфический комбинат

ბეჭდვითი საქმიანობა

printing work

полимер

პოლიმერი

polymer

полимер, полученный в результате реакции присоединения

ნაერთი პოლიმერი (პოლიმერი)

addition polymer

полимеризация

პოლიმერიზაცია

polymerisation

политика (линия поведения)

პოლიტიკა (ქცევა)

policy

политика в области космоса

კოსმოსური პოლიტიკა

space policy

политика в области культуры

კულტურული პოლიტიკა (კულტურის სფეროს პოლიტიკა)

cultural policy

политика в области лесного хозяйства

სატყეო პოლიტიკა

forest policy

политика в области налогообложения

საგადასახადო პოლიტიკა

taxation policy

политика в области научных исследований

სამეცნიერო-კვლევითი პოლიტიკა

research policy

политика в области образования

საგანმანათლებლო პოლიტიკა

education policy

политика в области оплаты труда

ანაზღაურების პოლიტიკა

pay policy

политика в области охраны окружающей среды

გარემოსდაცვითი პოლიტიკა

environmental policy

политика в области производства

საწარმოო პოლიტიკა

production policy

политика в области развития бизнеса

ბიზნეს პოლიტიკა

business policy

политика в области рыболовства

თევჭერის პოლიტიკა

fishery policy

политика в области сохранения природы

ბუნების კონსერვაციის პოლიტიკა

nature conservation policy

политика в области средств связи

კავშირგაბმულობითი პოლიტიკა

communications policy

политика в области строительства

სამშენებლო პოლიტიკა

construction policy

политика в области химии

ქიმიური პოლიტიკა

chemical policy

политика в области ценообразования

საფასო პოლიტიკა

prices policy

политика в области экономической помощи

დახმარების პოლიტიკა

aid policy

политика ЕС

ევროკავშირის პოლიტიკა

EC policy

политика зачета уровней выброса

გაფრქვევათა ურთიერთჩათვლა

bubble policy (emissions trading)

политика зачета уровней выбросов

ბადური პოლიტიკა (გაფრქვევების გაერთიანება)

netting policy (emissions trading)

политика зачета уровней выбросов

ურთიერთგაწონასწორების პოლიტიკა (გაფრქვევებთან
ურთიერთობისას(ურთიერთიერთგაწონასწორების პოლიტიკა (გაფრქვევებთან

offset policy (emissions trading)

политика компании

კომპანიის პოლიტიკა

company policy

политика местных властей

ადგილობრივი სამთავრობო პოლიტიკა

local government policy

политика правительства

სამთავრობო პოლიტიკა

government policy

политика сотрудничества

თანამშრომლობის პოლიტიკა

co-operation policy

политика сохранения ландшафта

ლანდშაფტის კონსერვაციის პოლიტიკა

landscape conservation policy

политика сохранения природных ресурсов

კონსერვაციის პოლიტიკა

conservation policy

политика укрупнения

გამსხვილების პოლიტიკა (გაფართოების პოლიტიკა)

enlargement policy

политика, политическая жизнь

პოლიტიკა

politics

политическая власть

პოლიტიკური ხელისუფლება

political power

политическая география

პოლიტიკური გეოგრაფია

political geography

политическая доктрина

პოლიტიკური დოქტრინა

political doctrine

политическая идеология

პოლიტიკური იდეოლოგია

political ideology

политическая организация

პოლიტიკური ორგანიზაცია

political organisation

политическая партия

პოლიტიკური პარტია

political party

политическая экология

პოლიტიკური ეკოლოგია

political ecology

политическое совещание (процесс)

პოლიტიკური თათბირი

political counselling

полихлордибензо-пара-диоксин

პოლიქლორდიბენცოპარადიოქსინი (პოლიქლორდიბენზოლპარადიოქსინი)

polychlordibenzo-p-dioxin

полихлорированный бифенил

პოლიქრომირებული ბიფენილი

polychlorinated biphenyl

полихлорированный дибензофуран

პოლიქლორირებული დიბენცოფურანი (პოლიქლორირებული
დიბენზოლფურანი)

polychlorinated dibenzofuran

полихлорированный терфенил

პოლიქლორირებული ტერფენილი

polychlorinated terphenyl

полициклический ароматический углеводород

პოლიციკლური არომატული ნახშირწყალბადი

polycyclic aromatic hydrocarbon

полициклический углеводород

პოლიციკლური ნახშირწყალბადი

polycyclic hydrocarbon

полиция

პოლიცია

police

полиэтилентерефталат

პოლიეთილენტერეფტალეტი (პოლიეთილენტერეფთალატი)

polyethylene terephtalate

полномочие на законодательную деятельность

საკანონმდებლო უფლებამოსილება

legislative authority

полномочия на деятельность, связанную с управлением водным
хозяйством

წყლის კანონმდებლობაზე უფლებამოსილება

water regulatory authority

положительный баланс

მოგება

surplus

полужидкий навоз

ნახევრადთხევადი ნაკელი

semi-liquid manure

полупроводник

ნახევარგამტარი

semiconductor

полуфабрикат

ნახევარფაბრიკატი

semimanufactured product

полуфабрикат

ნახევარფაბრიკატი

intermediate product

полуфабрикаты

ნახევარფაბრიკატები

intermediate goods

получение данных

მონაცემთა შეკრება (მონაცემთა მიღება)

data acquisition

польдер

პოლდერი

polder

поля аэрации

საკანალიზაციო წყლის საწმენდი

sewage farm

полярный регион

პოლარული რეგიონი

polar region

помещения для содержания животных

ცხოველთა თავშესაფარი

animal shelter

помощь при стихийных бедствиях

დახმარება სტიქიური უბედურებისას

disaster relief

помощь при чрезвычайной ситуации

დახმარება საგანგებო სიტუაციისას

emergency relief

помощь развитию

განვითარებაში დახმარება ( განვითარებისთვის დახმარება)

development aid

понимание риска

რისკის აღქმა

risk perception

пополнение запасов

მარაგის შევსება

stocking

поправки на атмосферу

ატმოსფერული შესწორება

atmospheric correction

поправки на геометрию

გეომეტრიული ჩასწორება

geometric correction

популизм

პატრიარქალური მართვა

patrimonial management

популяция

პოპულაცია

population (ecological)

популяция животных

ცხოველთა პოპულაცია

animal population

популяция растений

მცენარეების პოპულაცია

plant community

популяция растений

მცენარეების პოპულაცია

plant population

пороговая величина

ზღვრული მოცულობა

threshold value

порода

ქანი

rock

порок развития

განვითარების ნაკლი

malformation

посадка деревьев

რგვა (ხეთა რგვა)

planting

последствия для окружающей среды

გარემოსდაცვითი შედეგი (გარემოს ცვლილების შედეგი)

environmental consequence

последующий приказ

მომდევნო ბრძანება

subsequent order

постановление

დადგენილება

ruling

постановление ЕС об экоменеджменте и аудите

ევროკავშირის საკანონმდებლო აქტი ეკომენეჯმენტისა და აუდიტის შესახებ

EC regulation on eco-management and audit

постановление ЕС по известным химикатам

ევროკავშირის საკანონმდებლო აქტი არსებული ქიმიკატების შესახებ

EC regulation on existing chemicals

постановление, нормативный документ ЕС

ევროკავშირის საკანონმდებლო აქტი

EC regulation

постоянное загрязнение

უწყვეტი დაბინძურება

continuous load

поташ

კალიუმის ნახშირმჟავა (პოტაში)

potash

потенциал вторичного использования

განახლებადობის პოტენციალი (განახლების პოტენციალი)

recycling potential

потенциал минимизации отходов

ნარჩენების მინიმიზაციის პოტენციალი

waste minimisation potential

потенциал озоноразрушения

ოზონდამშლელობის პოტენციალი(ოზონშლის პოტენციალი)

ozone depletion potential

потеря биотопа

ბიოტოპის ზარალი (ბიოტოპის დანაკარგი, ბიოტოპის რღვევა)

loss of biotope

потеря слуха

სმენის დაკარგვა

hearing impairment

потеря энергии

ენერგიის დანაკარგები

energy dissipation

поток загрязняющих веществ

დამბინძურებლის ნაკადი

pollutant flow

поток материала

მასალის ნაკადი

material flow

потоки воды

წყლის ნაკადი

flowing water

потребительские товары

სამომხმარებლო საქონელი

consumer goods

потребительский продукт

მოხმარების ნაწარმი

consumer product

потребление

მოხმარება

consumption

потребление воды

წყლის მოხმარება

water consumption

потребление нефти

ნავთობპროდუქტების მოხმარება

petroleum consumption

потребление сырья

ნედლეულის მოხმარება

raw material consumption

потребление топлива

საწვავის მოხმარება

fuel consumption

потребление электричества

ელექტროენერგიის მოხმარება

electricity consumption

потребление энергии

ენერგიის მოხმარება

energy consumption

потребности в воде

წყლის მოთხოვნილება

water demand

потребности в основных продуктах питания

კვების მინიმალური დონე

basic food requirement

потребности в продуктах питания

საკვების მოთხოვნილება

food requirement

потребности в энергии

ენერგიის მოთხოვნილება

energy demand

потребность в жилище

საცხოვრებლის საჭიროება

housing need

потребность, необходимость

საჭიროება

need

похоронная служба

დამკრძალავი ბიზნესი

undertaking business

почва

ნიადაგი

soil

почвенная вода

ნიადაგური წყალი

soil water

почвенная механика

ნიადაგის მექანიკა

soil mechanics

почвенный воздух

ნიადაგური ჰაერი

soil air

почвенный организм

ნიადაგური ორგანიზმი

soil organism

почвенный процесс

ნიადაგური პროცესი

soil process

почвенный ресурс

ნიადაგური რესურსი

soil resource

почвенный слой

ნიადაგის ფენა

soil layer

почвенный фактор

ნიადაგური ფაქტორი(ნიადაგის ფაქტორი)

geogenic factor

почвоведение

ნიადაგთმცოდნეობა

soil science

почвоведение

ნიადაგმცოდნეობა

edaphology

права

უფლებები

rights

права животных

ცხოველთა უფლებები

animal rights

права личности

პიროვნების უფლებები

rights of the individual

права на промышленную собственность

სამრეწველო საკუთრების უფლება

industrial property right

права последующих поколений

მომავალი თაობების უფლებები

rights of future generations

правила воздушных перевозок

საავიაციო კანონმდებლობა

aviation law

правила обращения с опасными товарами

სახიფათო საქონელთან მოქცევის წესები (სახიფათო საქონელთან ქცევის
წესები)

dangerous goods regulation

правила судопроизводства

სასამართლო წარმოების წესები

judiciary rule

правило безопасности

უსაფრთხოების წესი

safety rule

правильный менеджмент

სწორი მენეჯმენტი

good management

правительственное здание

სამთავრობო შენობა

government building

правительство (кабинет министров)

მთავრობა (მინისტრთა კაბინეტი)

government (cabinet)

правительство территории

ტერიტორიული მთავრობა

territorial government

правительство федерального уровня

ცენტრალური მთავრობა

central government

право

სამართალი (კანონთა ერთიანობა)

law (corpus of rules)

право (научн.)

სამართალი (მეცნიერება)

law (science)

право в области охраны окружающей среды

გარემოსდაცვითი სამართალი

environmental law

право давности

ხანგრძლივობის უფლება

prescription

право доступа

ხელმისაწვდომობის უფლება

right of access

право на информацию

ინფორმირებულობის უფლება

right to information

право на компенсацию

კომპენსირების უფლება

right to compensation

право осуществлять охрану порядка

პოლიციის უფლებამოსილება

police power

право подать иск на реституцию

აღდგენის უფლება

claim for restitution

право подать петицию

პეტიციის უფლება

petition right

право собственности

საკუთრების უფლება

ownership

право собственности

საკუთრების უფლება

right of property

право, охраняемое законом

კანონით დაცული უფლება

legally protected right

право, регулирующее экологические преступления

კანონი გარემოსდაცვითი დანაშაულის შესახებ

environmental criminal law

правовая система ЕС

ევროკაშირის საკანონმდებლო სისტემა

Community legal system

правовое постановление, нормативный документ

სამართლებრივი დადგენილება

legal regulation

правонарушение по отношению к окружающей среде

გარემოს საწინააღმდეგო დარღვევა

offence against the environment

правосудие

მართლმსაჯულება

justice

прачечные

რეცხვა

laundering

предварительное согласие

წინასწარი გაცნობითი თანხმობა (წინასწარი თანხმობა)

prior informed consent

предварительное уведомление о транспортировке опасных отходов

წინასწარი შეტყობინება სახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირების შესახებ

prior notification for hazardous waste transport

предварительные слушания

წინასწარი მოსმენები(საქმის წინასწარი მოსმენა)

preliminary proceedings

предельная величина

ზღვრული მოცულობა

limit value

предельный уровень концентрации ядовитого вещества

საჯაროობის ზღვარი (მომწამლავი ნივთიერების ზღვრული დონე)

public emergency limit

предложение (торговля)

მიწოდება (ვაჭრობა)

supply (trade)

предмет

საგანი

subject

предоставление услуг парковки

ავტოსადგომი(ავტოსადგომის მომსახურება)

parking provision

предотвращение загрязнения

დაბინძურების თავიდან აცილება

pollution prevention

предотвращение загрязнения воды

წყლის დაბინძურების თავიდან აცილება

water pollution prevention

предотвращение задымления

აკვამლების თავიდან აცილება

smoke prevention

предотвращение лесных пожаров

ტყის ხანძრების თავიდან აცილება

prevention of forest fires

предотвращение образования отходов

ნარჩენების თავიდან აცილება

waste prevention

предотвращение отрицательного воздействия на окружающую среду

ზემოქმედების თავიდან აცილება

impact prevention

предотвращение ущерба

ზარალის თავიდან აცილება (ზარალის აცილება)

damage prevention

предохранительная мера

დაცვითი ზომა

protective measure

предпосевная обработка семян

თესლის შეწამლა

seed dressing

предприятие коммунального хозяйства

კომუნალური მეურნეობის საწარმო

public utility

предприятие лесного хозяйства

სატყეო მეურნეობა

forestry unit

предприятие по сортировке мусора

ნარჩენების დამხარისხებელი საწარმო

waste sorting unit

предприятие с государственным и частным капиталом

საჯარო-კერძო პარტნიორობა (საჯარო-კერძო კაპიტალის საწარმო)

public-private partnership

предприятия, находящиеся на государственном бюджете

სახელმწიფო სამსახურები (სახელმწიფო სამსახური)

public works

предпродажная подготовка товара

მომზადება ბაზრისთვის

preparation for market

представление

წარდგენა

representation

предупреждающая информация

გამაფრთხილებელი ინფორმაცია

preventive information

предупреждение о смоге

სმოგის შესახებ გაფრთხილება

smog warning

предупреждение стихийных бедствий

სტიქიური უბედურების თავიდან აცილება (სტიქიური უბედურებების აცილება)

disaster prevention

преимущественное право покупки

უპირატესის უფლება

pre-emption

преимущество для пользователя

მომხმარებლის უპირატესობა

user advantage

преобразование векторного изображения в растровое

ვექტორის რასტრირება

vector to raster

преобразование растрового изображения в векторное

რასტრის ვექტორირება

raster to vector

преобразование энергии

ენერგიის გარდაქმნა

energy conversion

прерывистый звук

წყვეტილი ხმაური

intermittent noise

пресная вода

მტკნარი წყალი

freshwater

пресная вода, пригодная для купания

საბანაო მტკნარი წყალი

bathing freshwater

пресноводная экосистема

მტკნარი წყლის ეკოსისტემა

freshwater ecosystem

пресноводные ресурсы

მტკნარი წყლის რესურსი

freshwater resource

пресноводный организм

მტკნარი წყლის ორგანიზმი

freshwater organism

пресса

პრესა

press

прессовка

შემჭიდროვება (შემჭიდროება)

compaction

пресс-релиз

პრეს-რელიზი

press release

преступление

დანაშაული

criminality

преступление

დანაშაული

crime

преступность

დანაშაულებრიობა

delinquency

прибрежная зона

სანაპირო ზონა

riparian zone

прибрежная среда

სანაპიროს გარემო

coastal environment

прибрежная экосистема

სანაპიროს ეკოსისტემა

coastal ecosystem

прибрежное рыболовство

სანაპირო თევზჭერა

coastal fishing

прибрежные воды

სანაპირო წყლები

coastal water

приватизация

პრივატიზაცია

privatisation

приведение в исполнение

აღსრულება

enforcement

приведение в исполнение закона

კანონის აღსრულება

law enforcement

приведение в исполнение законов в области охраны окружающей среды

გარემოსდაცვითი სამართლის აღსრულება

environmental law enforcement

приговор

განაჩენი

judgement (sentence)

пригород

გარეუბანი

suburb

пригородная территория

საგარეუბნო სივრცე

periurban space

пригородный транспорт

საგარეუბნო ტრანსპორტი

commuter traffic

приемлемая технология

მისაღები ტექნოლოგია(ალტერნატიული ტექნოლოგია, დამხმარე
ტექნოლოგია)

appropriate technology

приемлемый уровень риска

რისკის მისაღები დონე

acceptable risk level

приемы мониторинга( თუ საშუალებები???)

მონიტორინგის ხერხი

monitoring technique

признание действительным

მოქმედად ცნობა

homologation

приказ

ბრძანება

order

приказ министерства

სამინისტროს ბრძანებულება

ministerial decree

приказ общего административного характера

საერთო ადმინისტრაციული ბრძანება

general administrative order

приказ, касающийся охраны окружающей среды

ბრძანება გარემოს დაცვის შესახებ

environmental protection order

прикладная диететика

გამოყენებითი დიეტოლოგია

applied nutrition

прикладная наука

გამოყენებითი მეცნიერება

applied science

прикладная экология

გამოყენებითი ეკოლოგია

applied ecology

прикладное исследование

გამოყენებითი კვლევა

applied research

прилив

მოქცევა

tide

приливная вода

მოქცევის წყალი

tidal water

приложения к бухгалтерскому отчету

საბუღალტრო დანართი

satellite account

примат

პრიმატი???

primate

применение в сельскохозяйственной деятельности только органических
удобрений

ორგანული მეურნეობა

organic farming

применение отходов

ნარჩენების გამოყენება

waste use

принцип "загрязнитель платит"

დაბინძურებისთვის გადახდის პრინციპი

polluter-pays principle

принцип "сообщество платит"

საზოგადოებრივი გადახდების პრინციპი (გახდის საზოგადოებრივი პრინპციპი)

community-pays principle

принцип "Только не у меня дома!"

პრინციპი "ოღონდ ჩემ ეზოში არა!"

NIMBY aptitude

принцип предосторожности

სიფრთხილის პრინციპი (ეკოლოგიური სიფრთხილის პრინციპი)

precautionary principle

принцип раздельного сбора городского мусора

ნაგვის განცალკევებული გატანა

dual waste management

принцип совместного существования

სინერგიზმი

synergism

принцип сотрудничества

თანამშრომლობის პრინციპი

co-operation principle

принцип устойчивости

მდგრადობის პრინციპი (ეკოლოგიური ბალანსის პრინციპი)

principle of sustainability

принцип учета мнений на всех уровнях

საფეხურობრიობის პრინციპი

subsidiary principle

природная зона

ბუნებრივი ზონა

natural area

природная среда обитания животных

ცხოველთა საცხოვრებელი გარემო

animal habitat

природная среда суши

სახმელეთო გარემო

terrestrial environment

природная ценность

ბუნებრივი ფასეულობა

natural value

природное наследие

ბუნებრივი მემკვიდრეობა

natural heritage

природное удобрение

ბუნებრივი სასუქი

natural fertiliser

природный газ

ბუნებრივი აირი

natural gas

природный заповедник

ბუნებრივი ნაკრძალი

nature reserve

природный камень

ბუნებრივი ქვა

natural stone

природный материал

ბუნებრივი მასალა

natural material

природный парк

ბუნებრივი პარკი

natural park

природный ресурс

ბუნებრივი რესურსის კონსერვაცია

natural resource

природный риск

ბუნებრივი რისკი

natural risk

природный шум

გარემოსმიერი ხმაური

environmental noise

природоохранные затраты

გარემოსდაცვითიხარჯი

environmental cost

приток воды

წყლის ჩამონადენი

inflow

причина аварии

უბედური შემთხვევის (ავარიის) მიზეზი (ავარიის მიზეზი)

accident source

причина болезни

დაავადების მიზეზი (ავადმყოფობისმიზეზი)

disease cause

причина озабоченности

შეშფოთების მიზეზი

cause for concern principle

причинно-следственная взаимосвязь

მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი

cause-effect relation

пробка

საცობი

cork

провайдер услуг Интернета

ინტერნეტ-მომსახურების პროვაიდერი

internet service provider

проведение экологической ревизии

გარემოსდაცვითი აუდიტი

environmental auditing

проверка записей

ჩანაწერების ინსპექცია

inspection of records

проверка на тератогенез

ტერატოგენეზზე შემოწმება

teratogenesis screening

провинциальная/региональная власть

პროვინციული/რეგიონული ხელისუფლება

provincial/regional authority (D)

провинция

პროვინცია

province

проводимость

გამტარობა

conductivity

прогноз

პროგნოზი

forecast

прогноз выбросов

გაფრქვევის (ემისიის) პროგნოზირება

emission forecast

прогноз иммиссии

იმისიის (შეწოვის) პროგნოზი

immission forecast

прогноз наводнения

წყალდიდობის პროგნოზი

flood forecast

прогнозирование погоды

ამინდის პროგნოზი

weather forecasting

программа

პროგრამა

programme

программа самопомощи

თვითდახმარების პროგრამა

self-help programme

программа анализа

ანალიზის პროგრამა

analysis programme

программа городского развития

ქალაქის სამოქმედო პროგრამა

urban action program

программа жилищного строительства

ბინათმოწყობის პროგრამა (ბინათმშენებლობის პროგრამა)

housing programme

программа измерений

გაზომვის პროგრამა

measuring programme

программа обустройства городского района

სამეზობლოს გაუმჯობესების სქემა(საქალაქო რაიონების კეთილმოწყობის
სქემა)

neighbourhood improvement scheme

программа сохранения видов

ჯიშების კონსერვაციის პროგრამა

species conservation programme

программа сохранения природы

ბუნების კონსერვაციის პროგრამა

nature conservation programme

программа структурной перестройки

სტრუქტურული გარდაქმნის პროგრამა

structural adjustment program

программа укрупнения

გამსხვილების პროგრამა (გაფართოების პროგრამა)

enlargement programme

программное обеспечение

პროგრამა

software

продаваемые разрешения на выбросы загрязняющих веществ

შეძენილი ნებართვა

tradeable permit

продолжительность солнечного дня

მზიანობის ხანგრძლივობა

duration of sunshine

продукт

ნაწარმი

product

продукт для защиты растений

მცენარეთა დამცავი ნაწარმი(მცენარეთა დამცავი საშუალებები)

plant protection product

продукт питания

საკვები პროდუქტი

foodstuff

продукт питания быстрого приготовления

სწრაფად მოსამზადებელი საკვები

convenience food

продукт питания с высоким содержанием белка

მაღალცილური საკვები (მაღალცილოვანი საკვები)

high protein food

продукт разложения

დაშლის პროდუქტი

degradation product

продукт разложения

ლპობის პროდუქტი (გახრწნის პროდუქტი)

decay product

продукт разработки полезных ископаемых

სამთო-მოპოვებითი ნაწარმი

mining product

продуктивность почвы

ნიადაგის გამოსადეგობა

soil capability

продукты нагара

წვის ნარჩენები

combustion residue

проект

პროექტი

project

проект закона

კანონპროექტი

law draft

проект законодательного документа

კანონპროექტი

draft legislation

производительность

მწარმოებლობა (მწარმოებლურობა)

productivity

производственная деятельность

მეწარმეობა

manufacturing activity

производственная медицина

სამრეწველო მედიცინა

industrial medicine

производственная технология

საწარმოო ტექნოლოგია

process technology

производственное здание

სამრეწველო შენობა

industrial building

производственный сектор

მეორადი წარმოება

secondary sector

производство дегтя

კუპრის წარმოება

tar production

производство животноводческой продукции

მეცხოველეობის ნაწარმის შექმნა (მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოება)

animal production

производство зерновых культур

მოსავლის მოწევა

crop production

производство изделий из бетона

ბეტონის ნაკეთობათა მრეწველობა

concrete products industry

производство инструментов

ხელსაწყოების დამზადება

instrument manufacture

производство керамических изделий

კერამიკული მრეწველობა

ceramics industry

производство косметики

კოსმეტიკური მრეწველობა

cosmetic industry

производство лесопродукции

ხე-ტყის წარმოება

forest production

производство машин и механизмов

მანქანათმშენებლობა

machine manufacture

производство мебели

ავეჯის მრეწველობა

furniture industry

производство металлических изделий

ლოთონის ნაწარმის მრეწველობა (ლითონის ნაკეთობების მრეწველობა)

metal products industry

производство механических приборов

მანქანათმშენებლობა

mechanical industry

производство навоза

ნაკელის წარმოება

manure production

производство напитков

სასმელების მრეწველობა

beverage industry

производство нефти

ნავთობის მრეწველობა

oil production (chain)

производство овощей и фруктов для продажи

მებაღეობა-მებოსტნეობა

market gardening

производство одежды

ტანსაცმლის მრეწველობა

clothing industry

производство пищевого масла и жиров

ზეთებისა და ცხიმების მრეწველობა (ზეთებისა და ცხიმების წარმოება)

oil and fat industry

производство продуктов питания в сельском хозяйстве

კვების პროდუქტების წარმოება

agri-foodstuff

производство резино-технических изделий

რეზინის გადამამუშავებელი მრეწველობა

rubber processing industry

производство сахара

შაქრის მრეწველობა

sugar industry

производство сельскохозяйственных продуктов питания

საკვების წარმოება (სოფლის მეურნეობა)

food production (agriculture)

производство синтетических волокон

სინთეტური ბოჭკოების წარმოება

synthetic fibres industry

производство синтетических материалов

სინთეტური მასალების მრეწველობა

synthetic materials industry

производство стали

ფოლადის მრეწველობა

steel industry

производство транспортных средств

ტრანსპორტმშენებლობა

vehicle manufacturing industry

производство целлюлозы

ცელულოზის წარმოება

pulp industry

производство цемента

ცემენტის წარმოება

cement manufacture

производство чугуна

მეტალურგიული მრეწველობა

ironwork industry

производство чугуна и стали

შავი მეტალურგია

iron and steel industry

производство электротехнических изделий

ელექტროსაქონლის წარმოება

electrical goods industry

производство электроэнергии

ელექტროგენერაცია

electricity generation

производство электроэнергии

ელექტროენერგიის მრეწველობა

electrical industry

производство энергетического оборудования для судов

საზღვაო მანქანათმშენებლობა (საზღვაო ენერგომოწყობილობების წარმოება)

marine engineering

производство энергии

ელექტროენერგეტიკული მრეწველობა

energy industry

производство энергии

ენერგიის წარმოება

energy production

производство энергии на основе угля

ნახშირით გამომუშავებული ელექტროენერგია

coal-based energy

производство энергии, базирующееся на переработке нефти

ნავთობზე დამყარებული ენერგია (ნავთობგადამუშავების ენერგია)

oil-based energy

прокариотный

პროოკარიოტები (პროკარიოტები)

procaryote

прокладывание дорог

გზის გაყვანა

road setting

прокуратура

პროკურატურა

public prosecutor's office

пролив Ваддензе

ვატების ზღვა

Wadden Sea

промежуточное решение

შუალედური გადაწყვეტილება

interim decision

промывка

გამორეცხვა

rinsing

промывка

გამორეცხვა

flushing

промышленная ассоциация

სამრეწველო ასოციაცია

industrial association

промышленная деятельность

სამრეწველო საქმიანობა (მრეწველობა, სამრეწველო წარმოება)

industrial activity

промышленная культура

სამრეწველო კულტურები

industrial crop

промышленная переработка твердых отходов

ხელახალი მოხმარების მრეწველობა

reclamation industry

промышленная площадка

სამრეწველო ობიქტი

industrial site

промышленная политика

სამრეწველო პოლიტიკა

industrial policy

промышленная политика в области окружающей среды

სამრეწველო გარემოსდაცვითი პოლიტიკა

industrial environmental policy

промышленная рыбная ловля

სამრეწველო თევზჭერა

commercial fishery

промышленная среда (общий термин)

სამრეწველო გარემო

industrial environment (in general)

промышленная установка

სამრეწველო ნაგებობა

industrial installation

промышленная ферма

მეცხოველეობის საწარმო

factory farming

промышленное оборудование

სამრეწველო აღჭურვილობა

industrial equipment

промышленное общество

სამრეწველო საზოგადოება

industrial society

промышленное планирование

სამრეწველო დაგეგმვა

industrial planning

промышленное предприятие (здание)

სამრეწველო საწარმო (შენობა)

industrial plant (building)

промышленное производство

სამრეწველო წარმოება

industrial production

промышленное производство

სამრეწველო წარმოება

industrial manufacturing

промышленное развитие

სამრეწველო განვითარება

industrial development

промышленное районирование

სამრეწველო ზონირება (სამრეწველო დარაიონება)

industrial zoning

промышленность

მრეწველობა

industry

промышленность стройматериалов

საშენ მასალათა მრეწველობა

building materials industry

промышленность, имеющая отношение к охране окружающей среды

გარემოსდაცვითი მრეწველობა

environmental industry

промышленные отходы

სამრეწველო ნარჩენები

industrial waste

промышленные стоки

სამრეწველო ჩამონადენი

industrial effluent

промышленный дым

სამრეწველო კვამლი

industrial fume

промышленный материал

სამრეწველო მასალა

industrial material

промышленный отстой

სამრეწველო შლამი

industrial sludge

промышленный продукт

სამრეწველო ნაწარმი

industrial product

промышленный процесс

სამრეწველო პროცესი

industrial process

промышленный район

სამრეწველო ზონა

industrial area

промышленный шум

სამრეწველო ხმაური

industrial noise

пропеллент

გამფრქვევი აირი (პროპელენტი)

propellant

пропитка

გაჟღენთა

impregnation (materials)

пропитка

გაჟღენთვა

soaking

пропитывающее вещество

გამჟღენთი აგენტი(საჟღენთი ნივთიერება)

impregnating agent

прорастание

აღმოცენება(გაღივება)

germination

просачивание воды

წყლის გაჟონვა

water seepage

просачивание воды в грунт

წყლის მიწაში გაჟონვა

water infiltration into the ground

проседание почвы

ნიადაგის ჩაშლა

soil subsidence

проседание почвы

ჩაშლა

subsidence

просеивание

გაცრა

sieving

простейшие

უმარტივესები (უმარტივესნი)

protozoan

пространственная мобильность

სივრცული მიმოსვლა

spatial mobility

пространственное распределение

სივრცული განაწილება

spatial distribution

протечка

გაჟონვა

leakage

противопаводковое водохранилище

წყალდიდობის საწინააღმდეგო საცავი(წყლის დონის სამართი საცავი)

retarding basin

протокол

ოქმი

protocol

профессиональная гигиена

სამსახურებრივი ჰიგიენა

occupational health

профессиональная группа

პროფესიული ჯგუფი

occupational group

профессиональная медицина

პროფესიული მედიცინა

occupational medicine

профессиональная организация преподавателей и учителей

სწავლების ორგანიზება

organisation of teaching

профессиональная техника безопасности

შრომის უსაფრთხოება

occupational safety

профессиональное заболевание

პროფესიული დაავადება

occupational disease

профессиональное здравоохранение

პროფესიული ჯანდაცვა

occupational health care

профессиональное обучение

პროფესიული სწავლება

training

профессиональное общество

პროფესიული საზოგადოება

professional society

профессионально-техническое обучение

პროფესიული სწავლება

vocational training

профессиональные услуги по уборке

საკონტრაქტო დასუფთავება

contract cleaner

профессиональный статус

საქმიანობითი სტატუსი

occupational status

профессия

საქმიანობა

occupation

профессия в области здравоохранения

ჯანდაცვითი საქმიანობა

health care profession

профессия, связанная с вопросами окружающей среды

გარემოსდაცვითი საქმიანობა

environmental occupation

профилактическая здравоохранительная мера

ჯანდაცვის პროფილაქტიკური ზომა

preventive health measure

профилактическая мера

პროფილაქტიკური ზომა

prevention measure

профиль почв

ნიადაგის პროფილი

soil profile

профсоюз

პროფკავშირი

trades union

процедура апелляции

აპელაციის პროცედურა

appeal procedure

процедура лицензирования

ლიცენზირების პროცედურა

licencing procedure

процедура определения порядка проведения экологической экспертизы

განხილვის პროცედურა

scoping procedure

процедура регистрации

რეგისტრაციის პროცედურა

registration proceeding

процедура слушания

სმენის პროცედურა

hearing procedure

процедура уголовного права

სისხლის სამართლის პროცედურა

criminal law procedure

процесс отбеливания

გათეთრების პროცესი

bleaching process

процесс подготовки отчета

მოხსენების პროცესი

reporting process

процесс принятия решения

გადაწყვეტილების მიღების პროცესი

decision process

процесс распространения через среду

გავრცელების პროცესი

propagation process

процессуальный закон

პროცედურული კანონი

procedural law

пруд

ტბორი

pond

прямой выброс

პირდაპირი ჩამღვრელები (სუფთა წყლების დამბინძურებლები)

direct discharger

прямокрылые

სწორფრთიანები

orthopteran

псевдоожиженный слой

ნაკადური ფენა (ცრუთხევადი ფენა)

fluidised bed

психический эффект

ფსიქიური ზემოქმედება (ფსიქიკური ზემოქმედება)

psychic effect

психологический стресс

ფსიქოლოგიური სტრესი

psychological stress

психологический эффект

ფსიქოლოგიური ზემოქმედება

psychological effect

психология

ფსიქოლოგია

psychology

психосоматический эффект

ფსიქოსომატური ზემოქმედება

psychosomatic effect

психосоматическое заболевание

ფსიქოსომატური დაავადება

psychosomatic illness

псовый

ძაღლისებრი

canid

птица

ფრინველი

bird

птица в период размножения

ფრინველი გამრავლების პერიოდში

breeding bird

птицеводство

მეფრინველეობა

aviculture

птицеводство

შინაური ფრინველი

poultry

птицеводческое фермерское хозяйство

მეფრინველეობა

poultry farming

публичное международное право

საერთაშორისო საჯარო კანონმდებლობა

public international law

пункт назначения при транспортировке

ტრანსპორტის დანიშნულების პუნქტი

destination of transport

пурин

პურინი

purin

пустынный климат

უდაბნოს კლიმატი

desert climate

пустыня

უდაბნო

desert

путешествие

მგზავრობა

travel

пути распространения загрязняющих веществ

დამბინძურებლების გავრცელების გზები (დამაბინძურებლების
კვლავწარმოქმნა)?

pollutant pathway

путь

ბილიკი

path

пушной зверь

ბეწვიანი ცხოველი

fur animal

пчела

ფუტკარი

bee

пчеловодство

მეფუტკრეობა

apiculture

пыль

მტვერი

dust

пыльца

მტვერი (ბოტანიკა)

pollen

