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ობიექტის აღორძინება

site rehabilitation

восстановление окружающей среды конкретного района

ობიექტის დაცვა

site protection

охрана окружающей среды конкретного района

ობიექტის შერჩევა

site selection

выбор площадки

ობიექტს გარეთ(ობიექტგარე მოქმედება)

off-site

вне площадки или объекта

ობობა

spider

паук

ოზონდამშლელობის პოტენციალი(ოზონშლის პოტენციალი)

ozone depletion potential

потенциал озоноразрушения

ოზონი

ozone

озон

ოზონიზაცია

ozonisation

озонизация

ოზონის შრე

ozone layer

озоновый слой

ოზონის შრის დაშლა

ozone layer depletion

разрушение озонового слоя

ოთხმაგი ძრავა(ოთხტაქტიანი ძრავა)

four stroke engine

четырехтактный двигатель

ოკეანე

ocean

океан

ოკეანია(ოკეანეთი)

Oceania

Океания

ოკეანის დანაგვანება

ocean dumping

сброс мусора в море

ოკეანის დინება

ocean current

океаническое течение

ოკეანის ექსპლუატაცია

ocean exploitation

эксплуатация ресурсов океана

ოკეანის ტემპერატურა

ocean temperature

температура океана

ოკეანის შესართავი

ocean outfall

океанический выводной коллектор

ოკეანის ცირკულაცია

ocean circulation

циркуляция океана

ოკეანისა და ჰაერის მიჯნა

ocean-air interface

граница между воздухом и поверхностью океана

ოკეანოგრაფია

oceanography

океанография

ოკეანური კლიმატი

oceanic climate

морской климат

ომი

war

война

ომის მსხვერპლი

war victim

жертва войны

ონკოლოგია

oncology

онкология

ონლაინ მომსახურება

on-line service

обслуживание "он-лайн"

ონტოგენეზი

ontogenesis

онтогенез

ონხოცერკოზი(ონქოცერკოზი)

onchocerciasis

онхоцеркоз

ორგანიზაცია

organisation (law)

организация

ორგანიზაციების იურიდიული ფორმა

legal form of organisations

юридическая форма организаций

ორგანიზაციის სტრუქტურა

institutional structure

организационная структура

ორგანიზმების გაშვება

release of organisms

выпуск микроорганизмов в окружающую среду

ორგანიზმების შემთხვევითი გაჟონვა(ბიომასალის ავარიული გაჟონვა)

accidental release of organisms

выброс биоматериала в результате аварий

ორგანიზმი

organism

организм

ორგანო

organ

орган

ორგანული აზოტი

organic nitrogen

органический азот

ორგანული გამხსნელი

organic solvent

органический растворитель

ორგანული დაბინძურება

organic pollution

органическое загрязнение

ორგანული დაბინძურების ინდექსი

saprobic index

индекс органического загрязнения

ორგანული დამბინძურებელი (ორგანული დამაბინძურებელი)

organic pollutant

органическое загрязняющее вещество

ორგანული მეურნეობა

organic farming

применение в сельскохозяйственной деятельности только органических
удобрений

ორგანული ნარჩენები

organic waste

органические отходы

ორგანული ნახშირბადი

organic carbon

органический углерод

ორგანული ნივთიერება

organic substance

органическое вещество

ორგანული ნივთიერება

organic matter

органическое вещество

ორგანული ქიმია

organic chemistry

органическая химия

ორგანული ჰალოგენების აბსორბციის (ოჰა) მაჩვენებელი

AOX value

показатель абсорбции органических галогенов

ორგანულმედეგობის ჩამონათვალი

saprobe

сапробионты

ორგემბანიანი ტანკერი

tween-deck tanker

двухпалубный танкер

ორთქლდამაბრუნებელი სისტემა(აირსაჭერი სისტემა)

vapour recovery system

газоуловительная система

ორთქლის ქვაბი

steam generator

паровой котел

ორთქლის წნევა

vapour pressure

давление пара

ორკორპუსიანი გემი

twin-hull craft

судно с двойным корпусом

ორმხრივი კონვენცია

bilateral convention

двусторонняя конвенция

ორნითოლოგია

ornithology

орнитология

ოროგრაფია

orography

орография

ორსახოვანი ეკონომიკა

dual economy

многоукладная экономика

ორტაქტიანი ძრავა

two-stroke engine

двухтактный двигатель

ორფრთიანი

dipteran

двукрылый

ოსმოსი

osmosis

осмос

ოფისი

office

офис

ოფიციალური მოვალეობა

official duty

официальная обязанность

ოფიციალური მოსმენა

official hearing

официальное слушание

ოფიციალური ტექსტი

statutory text

официальный текст

ოქმი

protocol

протокол

ოქსიდი (ჟანგი)

oxide

оксид

ოჯახი

family

семья

ოჯახი

household

семья

ოჯახის დაგეგმვა

family planning

планирование семьи

ოჯახური მდგომარეობა

marital status

семейное положение

