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disease

болезнь

დაავადების მიზეზი (ავადმყოფობისმიზეზი)

disease cause

причина болезни

დაბალ სიმაღლეზე ფრენა

low-level flight

полет на малой высоте

დაბალი დონის ტექნოლოგია

low-level technology

технология низкого уровня

დაბალი რისკის ჯიშები

lower risk species (IUCN)

виды, не находящиеся под угрозой уничтожения (МСОП)

დაბალხარჯიანი ბინათმოწყობა(დაბალხარჯიანი ბინათმშენებლობა)????

low-cost housing

низкозатратное жилищное строительство

დაბეგვრა

taxation

налогообложение

დაბინძურება

contamination

загрязнение

დაბინძურება

pollution

загрязнение

დაბინძურების ბიოლოგიური ზემოქმედება

biological effect of pollution

биологический результат загрязнения

დაბინძურების გაერთიანებული კონტროლი(დაბინძურების ერთიანი
კონტროლი)

integrated pollution control

интегрированная система контроля за загрязнением окружающей среды

დაბინძურების გაწმენდის ნარჩენები

pollution abatement waste

остаточные продукты очистки

დაბინძურების ზემოქმედება

pollution effect

воздействие загрязнения

დაბინძურების თავიდან აცილება

pollution prevention

предотвращение загрязнения

დაბინძურების კონტროლი

pollution control

контроль за загрязнением

დაბინძურების კონტროლის აღჭურვილობა(დაბინძურების საკონტროლებელი
აღჭურვილობა)

pollution control equipment

оборудование для контроля за загрязнением

დაბინძურების კონტროლის ზომები

pollution control measure

меры по контролю за уровнем загрязнения

დაბინძურების კონტროლის ტექნოლოგია

pollution control technology

технология для осуществления контроля за загрязнением

დაბინძურების კონტროლის წესები

pollution control regulation

нормативный документ в области контроля за загрязнением

დაბინძურების კონტროლისთვის ინვესტირება

pollution control investment

инвестиции для контроля за загрязнением

დაბინძურების კრიტერიუმი

pollution criterion

критерий загрязнения

დაბინძურების მაჩვენებელი

pollution indicator

индикатор загрязнения

დაბინძურების მონიტორინგი

pollution monitoring

мониторинг загрязнения

დაბინძურების ნორმა

pollution norm

норма загрязнения

დაბინძურების რისკი

pollution risk

риск загрязнения

დაბინძურების საწინააღმდეგო სტიმული (დაბინძურებასაწინაღო საშუალებები)

antipollution incentive

стимулирование борьбы с загрязнением окружающей среды

დაბინძურების საწინააღმდეგო ჯილდო

antipollution premium

надбавка за снижение уровней загрязнения

დაავადება

(ავადმყოფობა)

დაბინძურების სიდიდე

pollution load

загрязненность

დაბინძურების სიდიდე(დამაბინძურებელი ნივთიერებების ტრანსპორტირება??
გადატანა??)

pollutant load

содержание загрязняющих веществ

დაბინძურების ტიპი

pollution type

тип загрязняющего вещества

დაბინძურების უვნებელყოფა

decontamination

дезактивация

დაბინძურების ფიზიკური გაზომვა

physical measurement of pollution

физическое измерение уровня загрязнения

დაბინძურების ქიმიური გაზომვა

chemical measurement of pollution

химическое измерение уровня загрязнения

დაბინძურების შემცირება

pollutant reduction

снижение содержания загрязняющих веществ

დაბინძურების შემცირება

pollution abatement

снижение уровня загрязнения

დაბინძურების შემცირების აღჭურვილობა(დაბინძურების შესამცირებელი
აღჭურვილობა)

pollution abatement equipment

оборудование для снижения уровня загрязнения

დაბინძურების ჩამონადენი(დაბინძურების შთამნთქმელი)

pollution sink

поглотитель загрязнения

დაბინძურების წყარო

source of pollution

источник загрязнения

დაბინძურების წყაროს დადგენა

pollutant source identification

определение источника загрязнения

დაბინძურების ხარჯები

pollution cost

стоимость загрязнения

დაბინძურებისგან დაზღვევა

pollution insurance

страхование от загрязнения

დაბინძურებისთვის გადახდის პრინციპი

polluter-pays principle

принцип "загрязнитель платит"

დაბინძურებისთვის პასუხისმგებლობა

pollution liability

ответственность за загрязнение

დაბინძურებული ზონა

contaminated area

зараженная зона

დაბინძურებული ნიადაგი

contaminated soil

загрязненная почва

დაბინძურებული ნივთიერება

polluted matter

загрязненное вещество

დაბინძურებული ობიექტი

polluted site

загрязненный участок

დაბინძურებულობის გაზომვა

pollution measurement

измерение загрязнения

დაბუდების არე

nesting area

район гнездования

დაგეგმვა

planning

планирование

დაგეგმვა-დაპროგრამება-ბიუჯეტირების სისტემა(კომპლექსური დაგეგმვისა და
პროგრამირების სისტემა)

Planning-Programming-Budgeting System

система комплексного планирования и программирования

დაგეგმვის ზომა

planning measure

мера планирования

დაგეგმვის კანონი

planning law

законы в области планирования

დაგეგმვის ნებართვა

planning permission

разрешение на планирование

დადგენილება

ruling

постановление

დადგენის მეთოდი( შეფასებისა და დადგენის მეთოდი)??????

determination method

метод детерминации

დაზიანება

injury

повреждение

დაზონვა

zoning

районирование

დაზღვევა

insurance

страхование

დაზღვევის მოქმედების არე

insurance coverage

действие страховки

დათარიღება

dating

датирование

დათვისებრნი

ursid

медвежьи

დაკავებულობის სტრუქტურა

employment structure

структура занятости

დაკავებულობის შეწყვეტა

termination of employment

увольнение

დაკვირვებითი თანამგზავრი

observation satellite

спутник слежения

დაკვირვების გეგმა

tracking plan

план наблюдений

დალექვა

fallout

выпадение осадков

დალექვა (ეკოსისტემაში დალექვა)

deposition

отложение осадочных материалов

დალექვა (გეოლოგია)

sedimentation (geology)

седиментация (геол.)

დალექვა (საწარმოო პროცესი)

sedimentation (industrial process)

седиментация (метод очистки)

დალექვა (ქიმიური)

precipitation (chemical)

осаждение (хим.)

დალექვის გაძლიერება(ნალექების მომატება (მეტეოროლოგ))

precipitation enhancement

усиление выпадения осадков (метеорол.)

დამარილიანება(დამარილება)

salination

засоление

დამატება???

retrofitting

ретрофиттинг

დამატებითი გაწმენდა (კმაწმენდა)

post-treatment

доочистка

დამატებითი შეფუთვა(დამცავი შეფუთვა)

additional packaging

дополнительная упаковка

დამატკბობელი

sweetener

подсластитель

დამბინძურებელების ზემოქმედება ადამიანზე(დამაბინძურებელების
human exposure to pollutants
ზემოქმედება ადამიანზე
დამბინძურებელთა მოძრაობის შეზღუდვა (იმობილიზაცია) (დამაბინძურებელთა
pollutant immobilisation
ზემოქმედების შეზღუდვა (იმობილიზაცია))

воздействие загрязняющих веществ на человека
иммобилизация загрязняющих веществ

დამბინძურებელი(დამაბინძურებელი)

pollutant

загрязняющее вещество

დამბინძურებლების ანალიზი(დამაბინძურებლების ანალიზი)

pollutant analysis

анализ загрязняющих веществ

pollutant pathway

пути распространения загрязняющих веществ

pollutant dispersion

распыление загрязняющих веществ

pollutant emission

выброс загрязняющих веществ

დამბინძურებლების განადგურება (დამაბინძურებლების განადგურება)

pollutant elimination

удаление загрязняющих веществ

დამბინძურებლების დაგროვება(დამაბინძურებლების დაგროვება)

pollutant accumulation

накопление загрязняющих веществ

დამბინძურებლების დადგენა (დამაბინძურებლების განსაზღვრა)

identification of pollutants

идентификация загрязняющих веществ

დამბინძურებლების გავრცელების გზები (დამაბინძურებლების
კვლავწარმოქმნა)????
დამბინძურებლების გამოფრქვევა (დამაბინძურებელი ნივთიერებების
გავრცელება)
დამბინძურებლების გამოფრქვევა (ემისია) (დამაბინძურებლების გამოფრქვევა
(ემისია))

დამბინძურებლების დალექვა(დამაბინძურებლების დალექვა)

pollutant deposition

отложение загрязняющих веществ

დამბინძურებლების დანაწილება (დამაბინძურებლების გადანაწილება)

pollutant distribution

распределение загрязняющих веществ

დამბინძურებლების დაშლა(დამაბინძურებლების დაშლა)

pollutant degradation

разложение загрязняющих веществ

დამბინძურებლების ზემოქმედება (დამაბინძურებლების ზემოქმედება)

pollutant exposure

воздействие загрязняющих веществ

დამბინძურებლების კონცენტრაცია(დამაბინძურებლების კონცენტრაცია)

pollutant concentration

концентрация загрязняющих веществ

დამბინძურებლების მობილიზება (დამაბინძურებლების მობილიზება)

pollutant mobilisation

мобилизация загрязняющих веществ

დამბინძურებლების მონიტორინგი (დამაბინძურებლების მონიტორინგი)

pollutant monitoring

мониторинг загрязняющих веществ

დამბინძურებლების მოქმედება(დამაბინძურებლების მოქმედება)

pollutant behaviour

поведение загрязняющих веществ

დამბინძურებლების საშიშროება(დამაბინძურებლების საფრთხე)

hazard of pollutants

опасность загрязняющих веществ

დამბინძურებლების ფორმირება (დამაბინძურებლების ფორმირება)

pollutant formation

формирование загрязняющего вещества

დამბინძურებლების შეფასება(დამაბინძურებლების შეფასება)

pollutant assessment

оценка загрязняющих веществ

დამბინძურებლების შთანთქმა (იმისია) (დამაბინძურებლების შთანთქმა
(იმისია))

pollutant immission

иммиссия загрязняющих веществ

დამბინძურებლების შთანთქმა(დამაბინძურებლების შთანთქმა)

pollutant absorption

абсорбция загрязняющих веществ

დამბინძურებლების ხანგრძლივი ზემოქმედება(დამაბინძურებლების
ხანგრძლივი ზემოქმედება)

long-term effect of pollutants

долгосрочное воздействие загрязняющих веществ

დამბინძურებლის განვითარება

pollutant evolution

эволюция загрязнения

დამბინძურებლის მოძრაობა

pollutant migration

перемещение загрязняющих веществ

დამბინძურებლის ნაკადი

pollutant flow

поток загрязняющих веществ

დამბინძურებლის რაოდენობა (დამაბინძურებლებით გაჯერების დონე)

pollutant level

уровень загрязненности конкретным веществом

დამბინძურებლის ხელახალი მობილიზაცია (დამბინძურებლის ხელახალი
მობილიზება)

pollutant remobilisation

повторная мобилизация загрязняющих веществ

დამკრძალავი ბიზნესი

undertaking business

похоронная служба

დამკრძალავი მომსახურება

disposal of the dead

погребальные услуги

დამტკიცება

approval

одобрение

დამქუცმაცებელი (მექანიზმი)

shredder

дезинтегратор, дробилка

დამცავი გარსი

shielding device

защитное ограждение

დამხარისხებელი სადგური

shunting yard

сортировочная станция

დანაგვიანება

dumping

сброс мусора

დანადგარების დაყენების ზედამხედველობა

supervision of installation

контроль за установкой оборудования

დანადგართა გაუმჯობესება

installation optimisation

оптимизация установок

დანადგართა უსაფრთხოება

security of installations

безопасность промышленных установок

დანადგარისთვის საჭირო ნებართვა

installation requiring approval

установка, требующая специального разрешения

დანაზოგი

saving

сбережения

დანალექების მოძრაობა

sediment mobilisation

мобилизация отложений

დანალექი აუზი

sedimentary basin

седиментационный бассейн

დანამატები

additive

добавки

დანაშაულებრიობა

delinquency

преступность

დანაშაული

criminality

преступление

დანაშაული

crime

преступление

დანახარჯები

expenditure

расходы

დანიშნული ელემენტი

trace element

элемент в следовом количестве

დანიშნული მასალა

trace material

микропримесь

დარგობრივი შეფასება

sectoral assessment

оценка по секторам

დარგოლვა (ველური ცხოველების)(რგოლის შებმა)(ველური ცხოველებისთვის) ringing (wildlife)

кольцевание

დარიშხანი

arsenic

мышьяк

დარღვევა ( იურიდიული)

infraction

нарушение (юридич.)

დასაგუბებელი დამბა

storage dam

дамба

დასავლეთ აზია

Western Asia

Западная Азия

დასავლეთ აფრიკა

West Africa

Западная Африка

დასავლეთ ევროპა

Western Europe

Западная Европа

დასასვენებელი (რეკრეაციული) ზონა

recreational area

зона отдыха

დასასვენებელი ადგილი

holiday camp

место отдыха

დასასვენებელი ბიზნესის ზემოქმედება(ტურიზმის ზემოქმედება გარემოზე)

environmental impact of recreation

воздействие индустрии отдыха на окружающую среду

დასაქმება

employment

занятость

დასაქმება და გარემო

employment and environment

занятость и окружающая среда

დასაქმებულობის დონის ზემოქმედება

employment level effect

эффект от уровня занятости

დასაშვები დღიური ნორმა

acceptable daily intake

допустимая суточная норма потребления

დასაწვავი ღუმელი(ნაგავსაწვავი ღუმელი)

incinerator

мусоросжигатель

დასაწყობება

storage (process)

хранение

დასახლება

human settlement

населенный пункт

დასახლებების კონცენტრაცია

settlement concentration

концентрация населенных пунктов

დასახლების მართვა

human settlement management

управление населенными пунктами

დასახლებული პუნქტების საზოგადოებრივ-ეკონომიკური ასპექტები

socioeconomic aspect of human settlements

социально-экономический аспект населенных пунктов

დასვენება

leisure activity

отдых

დასვენება (რეკრეცია)

recreation

отдых

დასვენება წყალზე

aquatic recreational amenity

восстановительный отдых на воде

დასვენების დრო

leisure time

время отдыха

დასვენების ცენტრი

leisure centre

центр досуга и отдыха

დასუფთავება

cleaning up

расчистка

დასუფთავების განყოფილება (დეპარტამენტი)

cleansing department

отдел очистки

დასუფთავების მუნიციპალური სამსახური

municipal cleansing service

муниципальные услуги по уборке

დატბორილი მიწა

wetland

переувлажненные земли

დატბორილი მიწის ეკოსისტემა

wetlands ecosystem

экосистема переувлажненных земель

დაუბრუნებელი კონტეინერი(ერთჯერადი ტარა)

non-returnable container

безоборотная тара

დაუცველი ჯიშები

vulnerable species (IUCN)

нестабильный вид

დაფარვა

encapsulation

инкапсуляция

დაფერვის საწარმო(ლითონთა ამოჭმის საწარმო)

pickling plant

завод по травлению металлов

დაფინანსება

financing

финансирование

დაფშვნა

grinding

измельчение

დაქლორვა

chlorination

хлорирование

დაქლორილი ნახშირწყალბადი

chlorinated hydrocarbon

хлорированный углеводород

დაქსელვა

gridding

географическая привязка

დაშლა

degradation

деградация, разложение

დაშლადობა ( დაშლის უნარი????)

degradability

способность к разложению

დაშლის პროდუქტი

degradation product

продукт разложения

დაცალკევება წარმოშობის ადგილზე

separation at source

сортировка мусора в месте его сбора

დაცალკევებული მოგროვება

separated collection

сбор отходов с сортировкой

დაცვითი ზომა

protective measure

предохранительная мера

დაცვის სისტემა (ეკოდაცვის სისტემა)

protection system

система экологической охраны

დაცული ზონა

protected area

охраняемый район

დაცული ლანდშაფტი

protected landscape

охраняемый ландшафт

დაცული საზღვაო ზონა

protected marine zone

охраняемая морская зона

დაცული ჯიშები

protected species

охраняемые виды

დაწვა(წვა)

incineration

сжигание

დაწნეხვა (გამოწნეხა)

pressing

отжим

დაწნეხვა (დაწნეხა)

compression

компрессия

დაწყებითი განათლება

primary education

начальное образование

დაჭერილი თევზი(ნათევზავები)

catch yield

улов

დახარისხება წარმოშობის ადგილზე

sorting at source

сортировка мусора в местах его образования

დახმარება საგანგებო სიტუაციისას

emergency relief

помощь при чрезвычайной ситуации

დახმარება სტიქიური უბედურებისას

disaster relief

помощь при стихийных бедствиях

დახმარების პოლიტიკა

aid policy

политика в области экономической помощи

დახურვა (საქმიანობის შეწყვეტა)

closing down

закрытие

დგომადი წყალი

water table

уровень стояния грунтовых вод

დგომადი წყლის დაცვა

water table protection

охрана грунтовых вод

დდტ (დიქლოროდიფენილტრიქლოროეთანი)

DDT

ДДТ

დედამიწის ზედაპირის ციფრული მოდელი

digital land model

цифровая модель земной поверхности

დედამიწის ქერქი

earth's crust

земная кора

დედამიწისა და მზის ურთიერთკავშირი

Earth-Sun relationship

взаимосвязь Земли и Солнца

დედის რძე

breast milk

грудное молоко

დევნილი

refugee

беженец

დეზინფექცია

disinfection

дезинфекция

დეკანტაცია

decantation

декантация

დეკრეტი

decree

декрет

დელეგირებული მართვა

delegated management

делегированное управление

დელტა

delta

дельта реки

დემოგრაფია

demography

демография

დემოგრაფიული განვითარება

demographic development

демографическое развитие

დემოგრაფიული ევოლუცია

demographic evolution

демографическая эволюция

დემოკრატია

democracy

демократия

დენდრომეტრია, ალბათ, ასეა

dendrometry

дендрометрия

დენდროქრონოლოგია

dendrochronology

дендрохронология

დენიტრიფიკაცია, ალბათ, ასეა

denitrification

денитрификация

დერეფანი

corridor

коридор

desorption

десорбция

დესულფურიზაცია (გაუგოგირდოება)

desulphurisation

десульфуризация (обессеривание)

დეტექტორი

detector

детектор

დეტოქსიკაცია

detoxification

обезвреживание ядовитых веществ

დეფოლიაცია ??????ვერ ვნახე ვერსად, თუ იქნება, უნდა იყოს დეფოლაცია

defoliation

дефолиация

დექლორაცია

dechlorination

дехлорирование

დეცენტრალიზაცია

decentralisation

децентрализация

დეციბელი

decibel

децибел

დიაგრამიანი რუკა

map chart

карта-график

დიალიზი

dialysis

диализ

დიატომი

diatom

диатомея

დიდაქტიკა

didactics

дидактика

დიდი ზომის ნარჩენები

bulky waste

крупногабаритные мусор и отходы

დიდი ნანადირევი

big game

крупное животное как объект охоты

დიდი ტონაჟის სატვირთო მანქანების მოძრაობა(დიდტონაჟიანი სატვირთო
მანქანები)

heavy goods vehicle traffic

крупнотоннажный грузовой автотранспорт

დიზელის საწვავი

diesel fuel

дизельное топливо

დიზელის ძრავა

diesel engine

дизельный двигатель

დინება

flow

течение

დინების ველი

flow field

поле течения

დიოქსინი

dioxin

диоксин

დირექტივა

directive

директива

დისპერსია

dispersion

дисперсия

დისპერსიის გათვლა

dispersion calculation

расчет дисперсии

დისტანციური ზონდირება

remote sensing

дистанционное зондирование

დისტანციური ზონდირების მონაცემები

geo-referenced data

данные дистанционного зондирования

დისტანციური ზონდირების ცენტრი

remote sensing centre

центр дистанционного зондирования

დისტილაცია (გამოხდა)????

distillation

дистилляция

დისტილაციური ნარჩენი

vinasse

барда

დესორბცია (გამოყოფა)

(დესორბცია)

დისტილირებული სასმელების წარმოება????????

distilling industry

ликеро-водочная промышленность

დისციპლინათშორისი კვლევა

interdisciplinary research

междисциплинарные исследования

დიუნა (დიუნი)

dune

дюна

დიფერენციაცია (ბიოლოგიური დიფერენციაცია)

differentiation

биологическая дифференциация

დიფუზია

diffusion

диффузия

დნმ

DNA

ДНК

დნობა

melting

таяние

დოზა

dose

доза

დოზირება

dosage

дозировка

დოზისა და ზემოქმედების ურთიერთდამოკიდებულება

dose-effect relationship

взаимоотношение дозы и эффекта

დოკუმენტაცია

documentation

документация

დოკუმენტაციის ინდექსირება

indexing of documentation

индексация документации

დოკუმენტაციის ცენტრი

documentation centre

центр документации

დოკუმენტების გაცემა

document lending

выдача документов

დოკუმენტი (საბუთი)

document

документ

დოკუმენტირების სიტემა

documentary system

система документирования

დოკუმენტის ტიპი

document type

тип документа

დოკუმენტური ფილმი

documentary film

документальный фильм

დოქტრინა (საკანონმდებლო)

doctrine (law)

доктрина

დრენაჟი

drainage

дренаж

დრენაჟის სისტემა

drainage system

водосборная система

დრიფტერული თევზჭერა

drift net fishing

дрифтерный лов

დრო

time

время

დროებითი დასახლება

transitional settlement

временный поселок

დროებითი თავშესაფარი

temporary shelter

временный кров

დროებითი თავშესაფარი

emergency lodging

временное жилье на случай чрезвычайной ситуации

დროებითი საცხოვრებელი

temporary housing

временное жилище

დროებითი საწყობი

temporary storage

временное хранение

დროის ბიუჯეტი

time budget

временной ресурс

დროის განაწილება

time allocation

распределение времени

დუღილის წერტილი

boiling point

точка кипения

