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ზამთრის კურორტი

winter sports resort

лыжный курорт

ზარალი

damage

ущерб

ზარალი

loss

убыток

ზარალი სამხედრო სწავლებებისგან

damage from military manoeuvres

ущерб от военных маневров

ზარალიანობა

wastage

убыток

ზარალის თავიდან აცილება ( ზარალის აცილება)

damage prevention

предотвращение ущерба

ზარალის მინიმალიზაცია

minimisation of damage

минимизация ущерба

ზარალისგან დაზღვევა

damage insurance

страхование от ущерба

ზედა პალატა

Upper House

Верхняя Палата

ზედამხედველობა

surveillance

наблюдение

ზედაპირის დამუშავება

surface treatment

обработка поверхности

ზედაპირის დაძაბულობა

surface tension

напряжение поверхности

ზედაპირულად აქტიური აგენტი

surface-active agent

поверхностно-активное вещество

ზედაპირული აქტიური ნაერთი

surface active compound

поверхностно-активное вещество

ზედაპირული ჩამონადენი

surface runoff

поверхностный сток воды

ზედაპირული წყალი

drainage water

поверхностная вода

ზედაპირული წყალი

surface water

поверхностная вода

ზედაპირული წყლის მართვა

surface water management

управление открытыми водоемами

ზედმეტი სასუქის შეტანა

overfertilisation

избыточное внесение минеральных удобрений

ზეთებისა და ცხიმების მრეწველობა(ზეთებისა და ცხიმების წარმოება)

oil and fat industry

производство пищевого масла и жиров

ზეთისხილის ზეთის საწარმოების ნარჩენი წყალი

olive oil mill wastewater

сточная вода маслобоен, производящих оливковое масло

ზემოქმედება

effect

эффект (воздействие)

ზემოქმედება ადამიანზე

effect on man

воздействие на человека

ზემოქმედება გარემოზე

effect on the environment

воздействие на окружающую среду

ზემოქმედება ჯანმრთელობაზე

effect on health

воздействие на здоровье

ზემოქმედებათა კვლევა

research of the effects

исследование последствий

ზემოქმედების დონე (ეფექტურობის დონე)

efficiency level

уровень эффективности

ზემოქმედების თავიდან აცილება

impact prevention

предотвращение отрицательного воздействия на окружающую среду

ზემოქმედების კრიტერიუმი (ეფექტურობის კრიტერიუმი)

efficiency criterion

критерий эффективности

ზემოქმედების მინიმიზაცია(გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების მინიმიზაცია)

impact minimisation

минимизация отрицательного воздействия

ზემოქმედების შეფასება(ეკოლოგოური პროექტების ზემოქმედების შეფასება}

impact assessment

оценка воздействия, экологическая экспертиза

ზემოქმედების წყარო

impact source

источник отрицательного воздействия

ზემოქმედი(სინჯასაღები)

impactor

импактор

ზვავი

avalanche

лавина

ზვავი

snowslide

снежная лавина

ზვავისგან დაცვა

avalanche protection

защита от схода лавин

ზიანი იმისიისგან (შეწოვისგან)

immission damage

ущерб в результате иммиссии

ზიანი ქარიშხლისგან

storm damage

ущерб, нанесенный грозой, штормом

ზიანის კომპენსაცია

compensation for damage

компенсация ущерба

ზიანის შეფასება

damage assessment

оценка ущерба

ზოლური სამთო მოპოვება

strip mining

вскрышные горные работы

ზომიერი კლიმატი

temperate climate

умеренный климат

ზომიერი სარტყლის ეკოსისტემა

temperate ecosystem

экосистема региона с умеренным климатом

ზომიერი სარტყლის ტყე

temperate forest

лес умеренной климатической зоны

ზომიერი სარტყლის ტყის საფარი

temperate woodland

редколесье умеренной климатической зоны

ზოოლოგია

zoology

зоология

ზოონოზი

zoonosis

зооноз

ზოოპარკი

zoological garden

зоологический сад

ზუსტი მანქანათმშენებლობა

precision engineering

точное машиностроение

ზუსტი მეცნიერება

exact science

точная наука

ზღვა

sea

море

ზღვის დაბინძურება

marine pollution

загрязнение моря

ზღვის დინება

sea circulation

циркуляция морской воды

ზღვის დონე

sea level

уровень моря

ზღვის დონის აწევა

sea level rise

повышение уровня моря

ზღვის თბური ენერგია

thermal sea power

морская термальная энергия

ზღვის ნაპირი

seashore

морской берег

ზღვის ორგანიზმი

marine organism

морской организм

ზღვის რესურსი

sea resource

морской ресурс

ზღვის სახმელეთო დაბინძურება

land-based marine pollution

загрязнение моря в результате хозяйственной деятельности на суше

ზღვის სეისმური ტალღა (ცუნამი)

seismic sea wave

цунами

ზღვის ტალღა

sea wave

морская волна

ზღვის ფაუნა

marine fauna

морская фауна

ზღვის ფსკერის მორფოლოგია

submarine morphology

морфология морского дна

ზღვის შესართავი

sea outfall

морской выводной коллектор

ზღვის ცოცხალი რესურსები(ზღვის ბიორესურსები)

living marine resource

морские биоресурсы

ზღვის ძირი

sea bed

морское дно

ზღვის ძირის გამოყენება

sea bed exploitation

использование ресурсов морского дна

ზღვის ძირის მონიტორინგი

sea bed mining

разработка ресурсов морского дна

ზღვის ძუძუმწოვარი

marine mammal

морское млекопитающее

ზღვის წყალი

sea water

морская вода

ზღვის წყალმცენარეთა კვალი

sea grass bed

водоросли

ზღვის წყლის გამტკნარება

sea water desalination

опреснение морской воды

ზღვის წყლის დაცვა

sea water protection

защита морской воды

ზღვრული დატვირთვის დონე

load bearing capacity

допустимая нагрузка

ზღვრული მოცულობა

limit value

предельная величина

ზღვრული მოცულობა

threshold value

пороговая величина

ზღვრული სიჩქარე

speed limit

ограничение скорости

ზღვრული ფენა

boundary layer

пограничный слой

