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фактор выброса

გაფრქვევის (ემისიის) ფაქტორი

emission factor

фармакокинетика

ფარმაკოკინეტიკა

pharmacokinetics

фармакология

ფარმაკოლოგია

pharmacology

фармацевтическая промышленность

ფარმაცევტული მრეწველობა

pharmaceutical industry

фармацевтические отходы

ფარმაცევტული ნარჩენები

pharmaceutical waste

фауна

ფაუნა

fauna

федеральная власть

ფედერალური ხელისუფლება

federal authority

федеральное правительство

ფედერალური მთავრობა

federal government

федеральный закон

ფედერალური კანონმდებლობა

federal law

фекалии животных в качестве топлива

ცხოველთა ფეკალიები როგორც საწვავი (ცხოველთა ფეკალიების საწვავი,
ნაკელის საწვავი)

animal dung as fuel

фекальная бактерия

ფეკალური ბაქტერია

faecal bacterium

фен

ჭაობი

fen

фенол

ფენოლი

phenol

ферма

ფერმა

farm

ферментация

ფერმენტაცია

fermentation

феромон

ფერომონი

pheromone

физика

ფიზიკა

physics

физика атмосферы

ატმოსფერული ფიზიკა (ატმოსფეროს ფიზიკა)

atmospheric physics

физико-химическая обработка

ფიზიკოქიმიური დამუშავება

physicochemical treatment

физико-химическая очистка

ფიზიკოქიმიური გაწმენდა (ფიზიკურ-ქიმიური გაწმენდა)

physicochemical purification

физико-химический анализ

ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზი

physicochemical analysis

физико-химический процесс

ფიზიკოქიმიური პროცესი (ფიზიკურ-ქიმიური)

physicochemical process

физиология

ფიზიოლოგია

physiology

физиология животных

ცხოველთა ფიზიოლოგია

animal physiology

физиология растений

მცენარეთა ფიზიოლოგია

plant physiology

физиология человека

ადამიანის ფსიქოლოგია

human physiology

физическая география

ფიზიკური გეოგრაფია

physical geography

физическая наука

ფიზიკური მეცნიერება

physical science

физическая океанография

ფიზიკური ოკეანოგრაფია

physical oceanography

физическая среда

ფიზიკური გარემო

physical environment

физическая химия

ფიზიკური ქიმია

physical chemistry

физические методы обработки отходов

ფიზიკური დამუშავება

physical treatment

физические условия

ფიზიკური პირობები

physical conditions

физический загрязнитель

ფიზიკური დამბინძურებელი (ფიზიკური დამაბინძურებელი)

physical pollutant

физический процесс

ფიზიკური პროცესი

physical process

физическое загрязнение

ფიზიკური დაბინძურება

physical pollution

физическое изменение

ფიზიკური ცვლილება

physical alteration

физическое измерение уровня загрязнения

დაბინძურების ფიზიკური გაზომვა

physical measurement of pollution

физическое свойство

ფიზიკური თვისება

physical property

фиксация азота

აზოტის დაჭერა

nitrogen fixation

фиксированная цена

ხარჯების დადგენილი გრაფიკი

fixed schedule of charges

философия

ფილოსოფია

philosophy

фильтр

ფილტრი

filter

фильтрация

გაფილტვრა

filtration

фильтрация изображений

გამოსახულებათა ფილტრაცია

image filtering

фильтрованная вода

გაჟონილი წყალი

seepage water

фильтруемая вода

ნიადაგისეული წყალი

percolating water

финансирование

დაფინანსება

financing

финансирование жилищного строительства

ბინათმოწყობის დაფინანსება (ბინათმშენებლობის დაფინანსება)

housing finance

финансирование на местном уровне

ადგილობრივი დაფინანსება

local finance

финансовая компенсация

ფინანსური კომპენსაცია

financial compensation

финансовая оценка

ფინანსური შეფასება

monetary assessment

финансовая оценка национальных экологических проблем

ეროვნული გარემოსდაცვითი ბუღალტერია

national environmental accounting

финансовая оценка риска и прибыли

რისკისა და მოგების ანალიზი

risk-benefit analysis

финансовая оценка экологических проблем

გარემოსდაცვითი გათვლა (გარემოსდაცვითი პრობლემების ფინანსური
შეფასება)

environmental accounting

финансовая помощь

ფინანსური მხარდაჭერა

financial assistance

финансовая помощь

ფინანსური მხარდაჭერა

financial aid

финансовое право

საფინანსო კანონმდებლობა

financial law

финансовые средства на охрану окружающей среды

გარემოსდაცვითი ფონდი

environmental fund

финансовый аспект снижения выбросов

გაფრქვევის (ემისიის) შემცირების ჩაწერა

emission reduction banking

финансовый вклад

ფინანსური შენატანი

financial contribution

финансовый инструмент

ფინანსური საშუალება

financial instrument

финансовый рынок

ფინანსების ბაზარი

financial market

финансовый фонд

ფინანსური ფონდი

financial fund

финансы

ფინანსები

finances

финансы ЕС

ევროკავშირის ფინანსები

Community finance

фирма

ფირმა

firm

фирма, загрязняющая окружающую среду

გარემოსადმი არამეგობრული ფირმა(გარემოს დამაბინძურებელი ფირმა)

environmentally unfriendly firm

фитомасса

ფიტომასა

phytomass

фитопатология

ფიტოპათოლოგია

phytopathology

фитопланктон

ფიტოპლანქტონი

phytoplankton

фитосанитария

მცენარეთა ჯანდაცვა(მცენარეთა დაცვა)

plant health care

фитосанитарная обработка

ფიტოსანიტარული დამუშავება

phytosanitary treatment

фитосоциология

ფიტოსოციოლოგია

phytosociology

фитотоксичность

ფიტოტოქსიკურობა

phytotoxicity

флоккулянт

ფლოკულანტი

flocculant

флоккуляция

ფლოკულაცია

flocculation

флора

ფლორა

flora (biology)

флотация

ამოტივიტივება

flotation

флюидизация

განაკადება ( გათხევადება, ცრუგათხევადება)

fluidisation

фольклор

ფოლკლორი

folklore

фонд непредвиденных расходов

ინტერვენციული ფონდი

intervention fund

фонд экономического стимулирования

მასტიმულირებელი ფონდი

incentive fund

фоновый уровень

ფონური დონე

background level

фоновый уровень радиации

ფონური რადიაცია

background radiation

фоновый шум

ფონური ხმაური

background noise

фонтан

შადრევანი

fountain

форма государственного правления

სახელმწიფო მმართველობის ფორმა

form of government

форма земной поверхности

მიწის ფორმა

landform

форма покоя

წინააღმდეგობის ფორმა{სიმშვიდის შენარჩუნება)

resting form

формирование загрязняющего вещества

დამბინძურებლების ფორმირება (დამაბინძურებლების ფორმირება)

pollutant formation

формирование земель

მიწის ფორმირება

land forming

формирование почвы

ნიადაგის ფორმირება

soil formation

формирование сложного соединения (хим.)

რთული ნივთიერების შექმნა (ქიმიაში)

complex formation

фосфат

ფოსფატი

phosphate

фосфор

ფოსფორი

phosphorus

фосфорное удобрение

ფოსფორული სასუქი

phosphatic fertiliser

фосфорорганическое соединение

ფოსფორშემცველი ორგანული ნაერთი

organophosphorous compound

фотограмметрия

ფოტოგრამეტრია(ფოტოგრამმეტრია)

photogrammetry

фотография

ფოტოგრაფია

photograph

фотография

ფოტოგრაფია

photography

фоторазложение

ფოტოშლა

photodegradation

фотосинтез

ფოტოსინთეზი

photosynthesis

фотохимическая реакция

ფოტოქიმიური რეაქცია

photochemical reaction

фотохимический агент

ფოტოქიმიური აგენტი

photochemical agent

фотохимический окислитель

ფოტოქიმიური მჟანგავი

photochemical oxidant

фотохимический продукт

ფოტოქიმიური ნაწარმი

photochemical product

фотохимический смог

ფოტოქიმიური სმოგი

photochemical smog

фотохимический эффект

ფოტოქიმიური ზემოქმედება

photochemical effect

фотохимическое загрязнение

ფოტოქიმიური დაბინძურება

photochemical pollution

французский сад

ფრანგული ბაღი

French formal garden

фрахтовый транспорт

საფრახტო გადაზიდვა

freight transport

фреон

ფრეონი

freon

фрукт

ხილი

fruit

фруктовое дерево

ხეხილი

fruit tree

фтор

ფტორი(ფთორი)

fluorine

фторирование

ფტორირება(ფთორირება)

fluoridation

фумигация

ფუმიგაცია

fumigation

фунгицид

ფუნგიციდი

fungicide

функциональность

ფუნქციური ნივთიერება(ნივთიერების ფუნქციურობა)

functional substance

функция почвы

ნიადაგის ფუნქცია(ნიადაგის ძირითადი ფუნქცია)

soil function

фураж

ფურაჟი

fodder

фуражная культура

საფურაჟე კულტურები

forage crop

фуражная сельскохозяйственная культура

საფურაჟე მცენარეები

fodder plant

фуран

ფურანი

furan

