ა
ENG

GEO

RUS

აალებადი ნაწარმი

flammable product

горючий продукт

აალებადი ნივთიერება(ადვილაალებადი ნივთიერება)

inflammable substance

легковоспламеняющееся вещество

აალებადობა

combustibility

способность к горению

აბიოტიკური გარემო

abiotic environment

абиотическая среда

აბიოტური ფაქტორი

abiotic factor

абиотический фактор

აბსორბცია (შთანთქმა)

absorption (exposure)

абсорбция

აგრიტურიზმი(აგროტურიზმი)

agritourism

загородный туризм

აგრომეტეოროლოგია

agrometeorology

агрометеорология

აგრომრეწველობა

agroindustry

агроиндустрия

აგრონომია

agronomy

агрономия

აგროსისტემა

agrosystem

агросистема

აგროტექნიკა

agricultural engineering

агротехника

აგროქიმიური ნივთიერება(აგროქიმკატები)

agrochemical

агрохимикат

აგური

brick

кирпич

ადამიანთა მიგრაცია

human migration

миграция людей

ადამიანი

man (society)

человек (общество)

ადამიანი-ბუნების ურთიერთობა (ადამიანისა და ბუნების ურთიერთკავშირი)

man-nature relationship

взаимосвязь человека и природы

ადამიანის ბიოლოგია

human biology

биология человека

ადამიანის ეკოლოგია

human ecology

экология человека

ადამიანის საქმიანობა

anthropic activity

деятельность человека

ადამიანის სხეული

human body

человеческое тело

ადამიანის უფლებები

human rights

гражданские права

ადამიანის ფსიქოლოგია

human physiology

физиология человека

ადამიანის ჯანდაცვა

human health

здоровье человека

ადამიანისმიერი დაზიანება

human-made disaster

бедствия, вызванные деятельностью человека

ადამიანური გარემო

human habitat

среда обитания человека

ადამიანური დაავადება

human disease

болезни человека

ადამიანური დაავადების გადამტანი

vector of human diseases

переносчик человеческих заболеваний

ადამიანური დასახლების გარემოსდაცვითი ასპექტი (დასახლებების
გარემოსდაცვითი პრობლემები)

environmental aspect of human settlements

экологический аспект населенных пунктов

ადამიანური ძალა; მუშახელი

manpower

рабочая сила

ადამიანური პათოლოგია(ადამიანის პათოლოგია)

human pathology

патология человека

ადაპტაციის პერიოდი

adaptation period

период адаптации

ადაპტირებადი ჯიშები

adaptable species

адаптирующиеся виды

ადგილზე(ბუნებრივიადგილმდებარეობა)

in situ

"на месте"

ადგილნაცვალი პირი (ადგილგამოცვლილი პირი)

displaced person

перемещенное лицо

ადგილობრივი გათბობა

district heating

районное централизованное теплоснабжение

district heating plant

коммунальная отопительная установка

ადგილობრივი განვითარება

local development

развитие регионов

ადგილობრივი გატყიანება

local afforestation

местное облесение

ადგილობრივი დასვენება

local recreation

отдых в конкретной местности

ადგილობრივი დაფინანსება

local finance

финансирование на местном уровне

ადგილობრივი თბომომარაგება

local heat supply

местное теплоснабжение

ადგილობრივი მთავრობა

local government

местное правительство

ადგილობრივი რესურსის გამოყენება

local resource utilisation

использование местных ресурсов

ადგილობრივი სამგზავრო ტრანსპორტი

local passenger service

местный пассажирский транспорт

ადგილობრივი სამთავრობო პოლიტიკა

local government policy

политика местных властей

ადგილობრივი საშენი მასალა

local building material

местный строительный материал

ადგილობრივი ტრანსპორტი

local traffic

местный транспорт

ადგილობრივი ხელისუფლება

local authority

местная власть

ადმინისტრაციული აქტების მოტივაცია

motivation of administrative acts

мотивы для административных действий

ადმინისტრაციული დოკუმენტაციის ხელმისაწვდომობა

access to administrative documents

доступ к административным документам

ადმინისტრაციული ორგანიზაცია

administrative organisation

административная организация

ადმინისტრაციული საზღვარი

administrative boundary

административная граница

ადმინისტრაციული სასამართლო

administrative court (administration)

административный суд

ადმინისტრაციული საქმიანობა

administrative occupation

административная должность

ადმინისტრაციული ქმედება

administrative deed

действие администрации

ადმინისტრაციული ხასიათის სახელმწიფო დაწესებულება

public institution of administrative nature

государственный орган для решения административных вопросов

ადგილობრივი გამათბობელი საწარმო

(კომუნალური გამათბობელი)

ადმინისტრციული ინსტრუქცია

administrative instructions

административная подготовка

ადრეული გაფრთხილების სისტემა

early warning system

система раннего оповещения

ადსორბცია (გამოყოფა)

adsorption

адсорбция

აერაცია

aeration

аэрация

აერობიოლოგია

aerobiology

аэробиология

აერობული დამუშავება

aerobic treatment

аэробная обработка

აერობული პირობები

aerobic condition

аэробные условия

აერობული პროცესი

aerobic process

аэробный процесс

აეროდინამიკური ხმაური

aerodynamic noise

аэродинамический шум

აეროზოლი

aerosol

аэрозоль

აეროკოსმოსური დაგეგმარება(აეროკოსმოსური დაგეგმვა)

airspace planning

аэрокосмическое планирование

აეროპორტი

airport

аэропорт

აეროფოტოგადაღება

aerial photography

аэрофотосъемка

ავარიული დაბინძურება

sudden load

аварийное загрязнение

ავარიული დაბინძურება

incidental pollution

загрязнение в результате аварии

ავეჯი

furniture

мебель

ავეჯის მრეწველობა

furniture industry

производство мебели

ავზების საწყობი

tank farm

танкерный склад

ავიაფაუნა (კონკრეტული რეგიონის ფრინველები)

avifauna

авифауна

ავიაფოტო(ავიაფოტოსურათი)

aerial photograph

аэрофотоснимок

ავტობუსი

bus

автобус

ავტოეკოლოგია

autoecology

автоэкология

ავტოკლავი

digester

автоклав

ავტომანქანა

car

автомобиль

ავტომანქანის საბურავი

car tyre

автомобильная шина

ავტომატური გამოვლენა

automatic detection

автоматическое обнаружение

ავტომშენებლობა(ავტომრეწველობა)

motor vehicle industry

автомобильная промышленность

ავტორიზაცია (ნებართვა?)

authorisation

санкционирование

ავტოსადგომი (ავტოსადგომის მომსახურება)

parking provision

предоставление услуг парковки

ავტოსადგური

bus station

автобусная остановка

აზბესტი

asbestos

асбест

აზბესტოზი

asbestosis

асбестоз

აზბესტოცემენტი (აზბესტცემენტი)

asbestos cement

асбестоцемент

აზია

Asia

Азия

აზოტი

nitrogen

азот

აზოტის ბიოლოგიური ფიქსაცია

biological nitrogen fixation

биологическое связывание азота

აზოტის დაჭერა

nitrogen fixation

фиксация азота

აზოტის მონოქსიდი

nitrogen monoxide

оксид азота

აზოტის ნაერთი

nitro compound

нитросоединение

აზოტის ორჟანგი

nitrogen dioxide

диоксид азота

აზოტის ოქსიდები

nitrogen oxides

оксиды азота

აზოტის ოქსიდი

nitrogen oxide

оксид азота

აზოტოვანი სასუქი

nitrogenous fertiliser

азотное удобрение

აზოტური ციკლი

nitrogen cycle

азотный цикл

აზოტშემცველი ორგანული ნაერთი

organonitrogen compound

азотсодержащее органическое соединение

აზრის გამოკითხვა

opinion survey

опрос мнения

აირების დამუშავება

treatment of gases

обработка газа

აირი

gas

газ

აირის გათხევადება

gas liquefaction

сжижение газа

აირის გაწმენდა

gas purification

газоочистка

აირის თბოსადგური

gas powered plant

теплостанция, работающая на газе

აირის მარაგი

gas supply

запасы газа

აირის საწარმო

gaswork

газовый завод

აირის ქრომოტოგრაფი(აირქრომატოგრაფია)

gas chromatography

газовая хроматография

აირის ძრავა

gas engine

газовый двигатель

აირმომმარაგებელი კომპანია

gas company

газовая компания

აირსადენების ქსელი

gas network

газопроводная система

აირსადენი

gas pipeline

газовый трубопровод

აირსაცავი

gas reservoir

газохранилище

აირული მდგომარეობა(აირადი მდგომარეობა)

gaseous state

газообразное состояние

აირული ნარევი(აირის ნარევი, აირნარევი)

gas mixture

газовая смесь

აისბერგი

iceberg

айсберг

აკვაკულტურა

aquaculture

аквакультура

აკვაკულტურის ზემოქმედება გარემოზე

environmental impact of aquaculture

воздействие аквакультуры на окружающую среду

აკვამლების თავიდან აცილება

smoke prevention

предотвращение задымления

აკვედუკი

aqueduct

акведук

აკრძალვა

prohibition

запрет

აკუმულატორი

accumulator

аккумуляторная батарея

აკუსტიკა

acoustics

акустика

აკუსტიკური დონე (აკუსტიკური სიდიდე)

acoustic level

уровень звука

აკუსტიკური თვისებები

acoustic property

акустические свойства

აკუსტიკური კომფორტი

acoustic comfort

акустический комфорт

აკუსტიკური ხარისხი

acoustical quality

акустическое свойство

ალგიციდი

algicide

алгицид

ალერგენი

allergen

аллерген

ალერგია

allergy

аллергия

ალვეოლი

alveolus

альвеола

ალიფატური ნაერთი

aliphatic compound

алифатическое соединение

ალიფატური ნახშირწყალბადი

aliphatic hydrocarbon

алифатический углеводород

ალიციკლური ნაერთი

alicyclic compound

алициклическое соединение

ალიციკლური ნახშირწყალბადი

alicyclic hydrocarbon

алициклический углеводород

ალკანი

alkane

алкан

ალკილური ნაერთი

alkyl compound

алкильное соединение

ალკოჰოლი

alcohol

алкоголь

ალტერნატიული საწვავი

alternative fuel

ალუვიური დაბლობი

alluvial plain

аллювиальная равнина

ალუმინი

aluminium

алюминий

ალუმინის კონტეინერი

aluminium container

алюминиевый контейнер

ალუმინის მრეწველობა

aluminium industry

алюминиевая промышленность

ალუმინის შემცველობა

aluminium content

содержание алюминия

ალფა - გამოსხივება

alpha radiation

альфа-излучение

ამალგამა

amalgam

амальгама

ამერიკა

Americas

Америка

ამიაკი

ammonia

аммиак

ამიაკიზაცია(ამონიფიკაცია)

ammonification

аммонификация

ამინდი

weather

погода

ამინდი მდგომარეობა

weather condition

погодные условия

ამინდის მონიტორინგი

weather monitoring

мониторинг погоды

ამინდის პროგნოზი

weather forecasting

прогнозирование погоды

ამინდის ცვლილება

weather modification

изменение климата

ამინი

amine

амин

ამინმჟავა

amino acid

аминокислота

ამოვსებული ნავთობსაბადო

old landfill site

заброшенная мусорная яма

ამოთხრილი ორმო

excavated hole

выкопанная яма

ამონარიდი

drawing

вытяжка (биол.)

ამონიუმი

ammonium

аммоний

ამოტივიტივება

flotation

флотация

ამოტუმბვა

pumping

выкачивание

ამოღება (კონფისკაცია)

seizure

изъятие

ამოშრობა

draining

осушение

ამფიბია

amphibian

амфибии

ამღვრეულობა

turbidity

замутненность

ანაერობული პირობები

anaerobic condition

анаэробные условия

ანაერობული პროცესი

anaerobic process

анаэробный процесс

ანაზღაურება

indemnity

компенсация

ანაზღაურების პოლიტიკა

pay policy

политика в области оплаты труда

ანაკრები სახლი(ასაწყობი სახლი)

prefabricated building

блочное здание

ანალიზი

analysis

анализ

ანალიზის მეთოდი

analytical method

аналитический метод

ანალიზის პროგრამა

analysis programme

программа анализа

ანალიზური ქიმია

analytical chemistry

аналитическая химия

ანატომია

anatomy

анатомия

ანთროპოგენური ფაქტორი

anthropogenic factor

антропогенный фактор

ანთროპოლოგიური ნაკრძალი

anthropologic reserve

антропологический заповедник

ანიონი

anion

анион

ანკარასებრნი

colubrid

змеи

ანკეტა

curriculum

кадровая анкета

ანტაგონიზმი

antagonism

антагонизм

ანტარქტიდა

Antarctica

Антарктика

ანტარქტიდის ეკოსისტემა

Antarctic ecosystem

экосистема Антарктики

ანტარქტიდის ოკეანე

Antarctic Ocean

Антарктический (Южный) океан

ანტარქტიკის რეგიონი

Antarctic region

Антарктический регион

ანტიბიოტიკი

antibiotic

антибиотик

ანტისეისმური წესები

antiseismic regulation

антисейсмические нормативы

ანტისხეული

antibody

антитело

აორთქლება

evaporation

испарение

აორთქლება და ტრანსპირაცია (აორთქლება-ტრანსპირაცია)

evapotranspiration

испарение воды в атмосферу

აპელაცია

appeal

апелляция

აპელაციის პროცედურა

appeal procedure

процедура апелляции

არააერობული დამუშავება (ანაერობული დამუშავება)

anaerobic treatment

анаэробная обработка

არაგანახლებადი რესურსი

non-renewable resource

невозобновляемый ресурс

არადამბიძურებელი საწვავი

non-polluting fuel

топливо, не загрязняющее окружающую среду

არაიონიზირებადი გამოსხივება

non-ionising radiation

неионизирующее излучение

არამეტალი(არალითონური)

non-metal

неметаллический

არამეტალური მინერალი

non-metallic mineral

неметаллический минерал

არამიზნური ორგანიზმი(არამიზნობრივი ორგანიზმი)

non-target organism

организм, не являющийся объектом действия пестицида

არამინერალური ნარჩენები

non-mineral waste

არაორგანული დამბინძურებელი(არაორგანული დამაბინძურებელი)

inorganic pollutant

неорганическое загрязняющее вещество

არაორგანული ნივთიერება

inorganic substance

неорганическое вещество

არაორგანული სასუქი

inorganic fertiliser

неорганическое удобрение

არაორგანული ქიმია

inorganic chemistry

неорганическая химия

არაპიკური ადგილმონაცვლეობა

off-peak commuting

внепиковая маятниковая миграция

არაპიკური მგზავრობა

off-peak travelling

внепиковые поездки

არაპიკური მუშაობა

off-peak working

внепиковый режим работы

არაპირდაპირი ჩამღვრელი (არაპირდაპირი დამაბინძურებლები)

indirect discharger

скрытый источник стоков

არასამთავრობო ორგანიზაცია

non-governmental organisation

неправительственная организация

არასაცხოვრებელი შენობა(ადმინისტრაციული შენობა)

non-residential building

административное здание

არასრულწლოვანთა მუშაობა

youth work

работа несовершеннолетних

არასწორი მოქმედება

wrongful act

неправильное действие

არასწორი სახელმწიფო ქმედება

wrongful government act

неправильное действие государства

არაფორმალური მოლაპარაკებები

informal negotiation

неформальные переговоры

არაშლადი დამბინძურებელი

non-biodegradable pollutant

биологически неразлагаемое загрязняющее вещество

არაჯანსაღი შენობის სინდრომი

sick building syndrome

синдром вредного помещения

არეკვლა

reflection

отражение

არომატული ნაერთი

aromatic compound

ароматические соединения

არომატული ნახშირწყალბადი

aromatic hydrocarbon

ароматический углеводород

არომატული ნივთიერება

aromatic substance

ароматическое вещество

არსებული ქიმიკატი

existing chemical

известный химикат

არქეოლოგია

archaeology

археология

არქეოლოგიური ობიექტი(არქეოლოგიური უბანი)

archaeological site

археологическая площадка

არქიპელაგი

archipelago

архипелаг

არქიტექტურა

architecture

архитектура

არქტიკის ეკოსისტემა

Arctic ecosystem

экосистема Арктики

არქტიკის რეგიონი

Arctic region

Арктический регион

არხების სისტემა

channelling

системы распределения

არხი

canal

канал

არხი

ditch

канава

ასაკი, ხნოვანება

age

возраст

ასაფეთქებელი ნივთიერება

explosive

взрывчатое вещество

ასეან (სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ერთა გაერთიანება)(სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების გაერთიანება )

ASEAN

АСЕАН

ასიმილაცია

assimilation

ассимиляция

ასოციაცია

association

ассоциация

ასტრონავტიკა

astronautics

астронавтика

ასტრონომია

astronomy

астрономия

ატლასი

atlas

атлас

ატმოსფერო

atmosphere

атмосфера

ატმოსფეროს მოდელი

atmospheric model

модель атмосферы

ატმოსფეროს მონიტორინგი

atmospheric monitoring

мониторинг атмосферы

ატმოსფეროს სტრუქტურა

atmospheric structure

структура атмосферы

ატმოსფეროს ფენები

atmospheric layering

слои атмосферы

ატმოსფეროს შემადგენლობა

atmospheric composition

состав атмосферы

ატმოსფერული აეროზოლი

atmospheric aerosol

атмосферный аэрозоль

ატმოსფერული გაფრქვევა

atmospheric emission

атмосферный выброс

ატმოსფერული დაბინძურება(ატმოსფეროს დაბინძურება)

atmospheric pollution

загрязнение атмосферы

ატმოსფერული დამტვერიანება

atmospheric fallout

выпадение осадков из атмосферы

ატმოსფერული ინვერსია

atmospheric inversion

атмосферная инверсия

ატმოსფერული მეცნიერება ( მეცნიერება ატმოსფეროს შესახებ)

atmospheric science

наука об атмосфере

ატმოსფერული ნალექი

atmospheric precipitation

атмосферные осадки

ატმოსფერული ნაწილაკი

atmospheric particulate

атмосферная частица

ატმოსფერული ოზონი

atmospheric ozone

атмосферный озон

ატმოსფერული პროცესი

atmospheric process

атмосферный процесс

ატმოსფერული ტენიანობა

atmospheric humidity

влажность атмосферы

ატმოსფერული ფიზიკა(ატმოსფეროს ფიზიკა)

atmospheric physics

физика атмосферы

ატმოსფერული ქიმია

atmospheric chemistry

химия атмосферы

ატმოსფერული შემადგენელი(ატმოსფეროს კომპონენტები)

atmospheric component

компонент атмосферы

ატმოსფერული შესწორება

atmospheric correction

поправки на атмосферу

ატმოსფერული ცირკულაცია

atmospheric circulation

циркуляция атмосферы

ატომის ნახევრად დაშლა

half-life

период полураспада

ატომური ელექტროსადგური

nuclear power plant

атомная электростанция

ატომური ელექტროსადგურის ნარჩენების განადგურება

nuclear power plant disposal

утилизация отходов атомной электростанции

ატრაზინი

atrazine

атразин

ატრიბუტი

attribute

атрибут

ატრიბუცია

attribution

атрибуция

აუდიოვიზუალური აღჭურვილობა

audiovisual equipment

аудиовизуальное оборудование

აუდიოვიზუალური საშუალებები

audiovisual media

аудиовизуальные средства

აუდიოვიზუალური წარდგენა

audio-visual presentation

аудиовизуальное представление

აუდიტი

audit

аудит

აუქროლადი ნივთიერება

non-volatile substance

нелетучее вещество

აფეთქება

explosion

взрыв

აფრიკა

Africa

Африка

აქნა

quartering

разделка туш животных

აქროლადი ნივთიერება

volatile substance

летучее вещество

აქროლადი ორგანული ნაერთი

volatile organic compound

летучее органическое соединение

აქროლადობა

volatility

летучесть

აქტი

act

акт

აქტივისტთა ჯგუფი

action group

группа активистов

აქტინიდები

actinide

актиниды

აქტინიუმი

actinium

актиний

აქტიური ჩართულობა

active participation

активное участие

აქტიური მოსახლეობა

active population

экономически активное население

აქციზი

excise

акциз

აღდგენა

regeneration

восстановление

აღდგენა (რესტავრაცია)

restoration

реставрация

აღდგენითი ზომა

restoration measure

восстановительная мера

აღდგენის გეგმა

recovery plan

план восстановления природных ресурсов

აღდგენის უფლება

claim for restitution

право подать иск на реституцию

აღზრდა

upbringing

воспитание

აღკვეთილი ტერიტორია(ნაკრძალი)

preserve

заказник

აღმოსავლეთ აზია

Eastern Asia

Восточная Азия

აღმოსავლეთ აფრიკა

East Africa

Восточная Африка

აღმოსავლეთ ევროპა

Eastern Europe

Восточная Европа

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ვაჭრობა

East-West trade

торговля между Востоком и Западом

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ურთიერთობები

East-West relations

взаимоотношения "Восток-Запад"

აღმოჩენა

detection

обнаружение

აღმოცენება(გაღივება)

germination

прорастание

აღსრულება

enforcement

приведение в исполнение

აღქმადობა

organoleptic property

органолептическое свойство

აღწერა

inventory

опись

აღჭურვილობა

equipment

оборудование

აღჭურვის გეგმა

equipment plan

план установки оборудования

ახალგაზრდა

young

молодежь

ახალგაზრდობა

youth

молодость

ახალი ამბების ბიულეტენი

newsletter

информационный бюллетень

ახალი დანადგარი

new installation

новая установка

ახალი მასალა

new material

новый материал

ახალი საზოგადოება

new community

новое сообщество

ახალი ტექნოლოგია

new technology

новая технология

ახალი ქალაქი

new town

новый город

ახლებური საკვები

novel food

новые продукты питания

