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ბადური პოლიტიკა (გაფრქვევების გაერთიანება)

netting policy (emissions trading)

политика зачета уровней выбросов

ბავშვთა სიკვდილიანობა

infant mortality

детская смертность

ბავშვი

child

ребенок

ბაზარი

market

рынок

ბაზიდიომიცეტები

basidiomycete

базидиомицеты

ბაზრის კვლევა

market research

исследование рынка

ბაზრის ფორმა(ვაჭრობის ფორმა ან სტრუქტურა???)

market form

организация рынка

ბაზრის შესწავლა

market study

изучение рынка

ბალანსი (ეკონომიკური)

balance (economic)

баланс (экономический)

ბალახეული სასუქი(მწვანე სასუქი)

green manure

трава как удобрение

ბალახი

grass

травы

ბალახის ხანძარი

grass fire

травяные пожары

ბალახისმჭამელი(ბალახისმჭამელები)

herbivore

травоядное животное

ბამბა

cotton

хлопок

ბანაკი

camp

лагерь

ბარიუმი

barium

барий

ბატარეა(აკუმულატორი}

battery

аккумулятор

ბატარეის განადგურება(გამოყენებული აკუმალატორების უტილიზაცია)

battery disposal

утилизация использованных аккумуляторов

ბაქტერიები

bacterium

бактерии

ბაქტერიოლოგია

bacteriology

бактериология

ბაქტერიოლოგიური დაბინძურება

bacteriological pollution

бактериологическое загрязнение

ბაქტერიული ფენა

bacterial bed

бактериальный слой

ბაქტერიციდი

bactericide

бактерицид

ბაღი

garden

сад

ბაღლინჯო

bug

клоп

ბაყაყი

frog

лягушка

ბგერა

sound

звук

ბგერათიზოლაცია, ბგერათგანმხოლოება

acoustic insulation

звукоизоляция

ბგერითი დარტყმა

sonic boom

звуковой удар

ბგერითი იზოლაცია

soundproofing

звукоизоляция

ბგერის გადაცემა

sound transmission

передача звука

ბგერის გავრცელება

sound propagation

распространение звука

ბგერის გაზომვა

sound measurement

измерение уровня звука

ბგერის გაფრქვევა (ემისია)

sound emission

звуковыделение

ბგერის დონე

sound level

уровень звука

ბგერის საიზოლაციო მასალა

sound insulation material

звукоизолирующий материал

ბგერის შთანთქმა (იმისია)

sound immission

иммиссия звука

ბგერის ხაზური წყარო

linear source of sound

линейный источник звука

ბენზინი

benzene

бензин

ბენზინის ძრავა

gasoline engine

бензиновый двигатель

ბენზოპირენი(ბენზოპირანი)

benzopyrene

бензопирен

ბენზოსპირტი(ბენზინსპირტი)

gasohol

бензоспирт

ბენთოსი

benthos

бентос

ბენთოსის ეკოსისტემა

benthic ecosystem

экосистема бентоса

ბენთოსური ფენა

benthic division

слой бентоса

ბერილიუმი

beryllium

бериллий

ბეტა გამოსხივება(ბეტა- გამოსხივება)

beta radiation

бета-излучение

ბეტონი

concrete

бетон

ბეტონის ნაკეთობათა მრეწველობა

concrete products industry

производство изделий из бетона

ბეწვეულით ვაჭრობა

furriery

торговля пушниной

ბეწვი

fur

мех

ბეწვიანი ცხოველი

fur animal

пушной зверь

ბეჭდვითი საქმიანობა

printing work

полиграфический комбинат

ბეჭდვითი სექტორი (პოლიგრაფიული მრეწველობა)

printing industry

полиграфическая промышленность

ბზუალა ხოჭო (ყურბელა)

earwig

уховертка

ბიბლიოგრაფია

bibliography

библиография

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

bibliographic information

библиографическая информация

ბიბლიოგრაფიული საინფორმაციო სისტემა

bibliographic information system

библиографическая информационная система

ბიბლიოთეკა

library

библиотека

ბიბლიოთეკათშორისი გაცემა

inter-library loan

выдача по межбиблиотечному обмену

ბიზნეს პოლიტიკა

business policy

политика в области развития бизнеса

ბიზნესი

business

бизнес

ბიზნესის ეკონომიკა

business economics

экономика предпринимательства

ბიზნესის კლასიფიკაცია

business classification

классификация бизнеса

ბიზნესის მასშტაბები

size of business

масштаб хозяйственной или коммерческой деятельности

ბიზნესის ორგანიზება

business organisation

организация бизнеса

ბიზნესის სახეობა

type of business

тип бизнеса

ბიზნეს-საქმიანობა

business activity

вид хозяйственной или коммерческой деятельности

ბითუმად ვაჭრობა

wholesale trade

оптовая торговля

ბითუმად ვაჭრობა

distributive trade

оптовая и розничная торговля

ბილიკი

path

путь

ბინათმოწყობის დაფინანსება(ბინათმშენებლობის დაფინანსება)

housing finance

финансирование жилищного строительства

ბინათმოწყობის პროგრამა (ბინათმშენებლობის პროგრამა)

housing programme

программа жилищного строительства

ბინათსარგებლობის ხარჯები

household expenditure

расходы семейного бюджета

ბინების რემონტი და მშენებლობა

rehousing

ремонт и строительство жилых домов

ბიოაირი

biogas

биогаз

ბიოგეოგრაფია

biogeography

биогеография

ბიოგეოგრაფიული რეგიონი

biogeographical region

биогеографический регион

ბიოგეოქიმია

biogeochemistry

биогеохимия

ბიოდაგროვება

bioaccumulation

бионакопление

ბიოდაგროვილი დამაბინძურებელი

bioaccumulative pollutant

бионакопительное загрязняющее вещество

ბიოდაშლა

biodegradation

биодеградация

ბიოდაშლადი დამბინძურებელი(დაშლადი ბიოდამაბინძურებელი)

biodegradable pollutant

биодеградирующее загрязняющее вещество

ბიოდაშლის უნარი

biodegradability

способность к биодеградации

ბიოეთიკა

bioethics

биоэтика

ბიოინჟინერია

biological engineering

биоинженерия

ბიოკლიმატოლოგია

bioclimatology

биоклиматология

ბიოკონცენტრაციის ფაქტორი

bioconcentration factor

биоконцентрирующий фактор

ბიოლოგია

biology

биология

ბიოლოგიურად გადამუშავებული შლამი (კანალიზაციის წყლების
ბიოლოგიურად გადამუშავებული ლექი)?????

digested sludge

биологически переработанный осадок сточных вод

ბიოლოგიური ანალიზი

biological analysis

биологический анализ

ბიოლოგიური აქტივობა

biological activity

биологическая активность

ბიოლოგიური გადამუშავება (საკანალიზაციო წყლის)??????? (კანალიზაციის
წყლის ბიოლოგიური გადამუშავება)

digestion (sewage)

биологическая переработка (стоков)

ბიოლოგიური განვითარება

biological development

биологическое развитие

ბიოლოგიური დაბინძურება

biological pollution

биологическое загрязнение

ბიოლოგიური დაბინძურება

biological contamination

биологическое заражение

ბიოლოგიური დამბინძურებელი

biological pollutant

биологическое загрязняющее вещество

ბიოლოგიური დამუშავება

biological treatment

биологическая обработка

ბიოლოგიური ზემოქმედება

biological effect

биологический эффект

ბიოლოგიური თვისება

biological attribute

биологические свойства

ბიოლოგიური იარაღი

biological weapon

биологическое оружие

ბიოლოგიური ინდიკატორი

biological indicator

биологический индикатор

ბიოლოგიური მემკვიდრეობა

biological heritage

биологическое наследие

ბიოლოგიური მონიტორინგი

biological monitoring

биологический мониторинг

ბიოლოგიური ნაკრძალი

biological reserve

биологический заповедник

ბიოლოგიური პროცესი

biological process

биологический процесс

ბიოლოგიური რესურსი

biological resource

биологический ресурс

ბიოლოგიური ცდა

biological test

биологический опыт

ბიოლოგიური ციკლი

biological cycle

биологический цикл

ბიოლოგიური წარმოება

biological production

биологическое производство

ბიომარკერი

biomarker

биоиндикатор

ბიომასა

biomass

биомасса

ბიომასის ენერგია

biomass energy

энергия биомассы

ბიომრავალფეროვნება

biodiversity

биоразнообразие

ბიონათება

bioluminescence

биолюминесценция

ბიორეაქტორი

bioreactor

биореактор

ბიორითმი

biorhythm

биоритм

ბიოსარგებლიანობა

bio-availability

биополезность

ბიოსაწვავი

biofuel

биотопливо

ბიოსინთეზი

biosynthesis

биосинтез

ბიოსფერო

biosphere

биосфера

ბიოსფერული ნაკრძალი

biosphere reserve

биосферный заповедник

ბიოტექნოლოგია

biotechnology

биотехнология

ბიოტექნოლოგიების საზოგადოებრივ-ეკონომიკური ზეგავლენა

socioeconomic impact of biotechnologies

социально-экономический эффект от применения биотехнологий

ბიოტექნოლოგიური ხიფათი

biotechnological hazard

биотехнологическая угроза

ბიოტიკური ინდექსი

biotic index

биотический индекс

ბიოტოპი

biotope

биотоп

ბიოტოპის დაცვა

biotope protection

защита биотопов

ბიოტოპის ზარალი(ბიოტოპის დანაკარგი, ბიოტოპის რღვევა)????

loss of biotope

потеря биотопа

ბიოტოპური ბრძანებულება

biotope order

законодательный акт по вопросам биотопа

ბიოტოპური ქსელი

biotope network

система биотопов

ბიოტური ფაქტორი

biotic factor

биотический фактор

ბიოუსაფრთხოება

biosafety

биобезопасность

ბიოფიზიკა

biophysics

биофизика

ბიოფილტრაცია

biofiltration

биофильтрация

ბიოფილტრი

trickling filter

биофильтр

ბიოქიმია

biochemistry

биохимия

ბიოქიმიური მეთოდი

biochemical method

биохимический метод

ბიოქიმიური ნივთიერება

biochemical substance

биохимическое вещество

ბიოქიმიური პროცესი

biochemical process

биохимический процесс

ბიოქიმიური ციკლი

biogeochemical cycle

биохимический цикл

ბიოცენოზი

biocoenosis

биоценоз

ბიოციდი

biocide

биоцид

ბირთვული ავარია

nuclear accident

ядерная авария

ბირთვული აფეთქება (ავარია)

nuclear explosion (accident)

ядерный взрыв (авария)

ბირთვული დაშლა

nuclear fission

ядерный распад

ბირთვული დებატები(დებატები ბირთვული ენერგიის გამოყენებაზე)

nuclear debate

дебаты по вопросам использования ядерной энергии

ბირთვული ენერგია

nuclear energy

ядерная энергия

ბირთვული ენერგიის მოხმარება

nuclear energy use

использование ядерной энергии

ბირთვული იარაღი

nuclear weapon

ядерное оружие

ბირთვული კვლევითი ცენტრი

nuclear research centre

центр ядерных исследований

ბირთვული რეაქტორი

nuclear reactor

ядерный реактор

ბირთვული რეაქცია

nuclear reaction

ядерная реакция

ბირთვული რისკი

nuclear risk

ядерный риск

ბირთვული საშიშროება

nuclear hazard

опасность ядерной аварии

ბირთვული საწარმო

nuclear facility

ядерный объект

ბირთვული საწვავი

nuclear fuel

ядерное топливо

ბირთვული საწვავის ელემენტი

nuclear fuel element

элемент ядерного топлива

ბირთვული სინთეზი

nuclear fusion

ядерный синтез

ბირთვული ტესტი (ბირთვული გამოცდა)

nuclear test

ядерное испытание

ბირთვული უსაფრთხოება

nuclear safety

ядерная безопасность

ბირთვული ფიზიკა

nuclear physics

ядерная физика

ბიტუმი

bitumen

битум

ბიუროკრატიზაცია

bureaucratisation

бюрократизация

ბიუჯეტი

budget

бюджет

ბოთლის თავსახური

bottle cap

крышка для бутылки

ბოკაჟი

bocage

бокаж

ბოლო ეტაპის ტექნოლოგია (საბოლოო ეტაპის ტექნოლოგია}

end-of-pipe technology

технологии переработки стоков и отходов на конечной стадии производства

ბოლქვების გამოყვანა

bulb cultivation

культивация луковиц

ბორი

boron

бор

ბორცვი

hill

холм

ბოსტნეული

vegetable

овощ

ბოსტნეულის ნარჩენები

vegetable waste

растительные отходы

ბოტანიკა

botany

ботаника

ბოტანიკური ბაღი

botanical garden

ботанический сад

ბოტანიკური ბაღი

arboretum

ботанический сад

ბოტანიკური ნაკრძალი

botanical conservatory

ботанический заповедник

ბოჭკო

fibre

волокно

ბოჭკოვანი მინა

fibreglass

стекловолокно

ბრადისეისმურობა????

bradyseism

брадисейсмы

ბრაკონიერობა

poaching

браконьерство

ბრინჯი

rice

рис

ბრომი

bromine

бром

ბრძანება

order

приказ

ბრძანება გარემოს დაცვის შესახებ

environmental protection order

приказ, касающийся охраны окружающей среды

ბრძანებულება

ordinance

указ

ბრძმედი

blast furnace

доменная печь

ბუდობა

nesting

гнездование

ბუნებაში დაბრუნება???

return to nature

возврат к природе

ბუნების დაცვა

nature protection

защита природы

ბუნების კანონი

rights of nature

закон природы

ბუნების კონსერვაცია

nature conservation

сохранение природы

ბუნების კონსერვაციის დაწესებულება

nature conservation organisation

учреждение, занимающееся вопросами сохранения природы

ბუნების კონსერვაციის კანონმდებლობა

nature conservation legislation

законодательство в области сохранения природы

ბუნების კონსერვაციის პოლიტიკა

nature conservation policy

политика в области сохранения природы

ბუნების კონსერვაციის პროგრამა

nature conservation programme

программа сохранения природы

ბუნების სიყვარული

feeling for nature

любовь к природе

ბუნების ძეგლი

natural monument

памятник природы

ბუნებრივი აირი

natural gas

природный газ

ბუნებრივი აირის დაზვერვა

natural gas exploration

разведка природного газа

ბუნებრივი აირის მოპოვება

natural gas extraction

добыча природного газа

ბუნებრივი გარემო

natural environment

естественная окружающая среда

ბუნებრივი გარემო

natural scenery

естественная среда

ბუნებრივი გარემოს აღდგენა

renaturation

восстановление природной системы

ბუნებრივი დამოუკიდებლობის კანონი

natural independence law

закон естественной независимости

ბუნებრივი დრენაჟის სისტემა

natural drainage system

естественная система дренажа

ბუნებრივი ზონა

natural area

природная зона

ბუნებრივი ზონების დაცვა

natural areas protection

охрана природных зон

ბუნებრივი კატასტროფა

natural disaster

стихийное бедствие

ბუნებრივი მასალა

natural material

природный материал

ბუნებრივი მემკვიდრეობა

natural heritage

природное наследие

ბუნებრივი მემკვიდრეობის შეფასება

natural heritage assessment

оценка природного наследия

ბუნებრივი ნაკრძალი

nature reserve

природный заповедник

ბუნებრივი პარკი

natural park

природный парк

ბუნებრივი რადიოაქტიურობა

natural radioactivity

естественная радиоактивность

ბუნებრივი რეგენერაცია

natural regeneration

естественная регенерация

ბუნებრივი რესურსების გაჩანაგება

degradation of natural resources

деградация природных ресурсов

ბუნებრივი რესურსების მართვა

management of natural resources

управление природными ресурсами

ბუნებრივი რესურსის კონსერვაცია

natural resource conservation

сохранение природных ресурсов

ბუნებრივი რესურსის კონსერვაცია

natural resource

природный ресурс

ბუნებრივი რისკების თავიდან აცილება

natural risks prevention

снижение природных рисков

ბუნებრივი რისკი

natural risk

природный риск

ბუნებრივი რისკის ანალიზი

natural risk analysis

анализ природного риска

ბუნებრივი სასუქი

natural fertiliser

природное удобрение

ბუნებრივი ტყე

natural forest

естественный лес

ბუნებრივი ფასეულობა

natural value

природная ценность

ბუნებრივი ქვა

natural stone

природный камень

ბუნებრივი ქსოვილი

natural fibre

волокно природного происхождения

ბუნებრივი ხიფათი(სტიქიური საფრთხე)

natural hazard

опасность стихии

ბურუსი(ნისლოვანა)

mist

дымка

ბურღვა

drilling

бурение

ბუღალტერია

bookkeeping

бухгалтерия

ბუღალტერია

accounting

бухгалтерский учет

ბუჩქების გაკაფვა

bush clearing

вырубка кустарников

ბუჩქნარი

brushwood

кустарниковые заросли

ბუჩქნარი

shrub

кустарник

