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პათოგენი

pathogen

патоген

პათოგენური ორგანიზმი

pathogenic organism

патогенный организм

პათოლოგია

pathology

патология

პათოლოგიური ზემოქმედება

pathologic effect

патологический эффект

პალეოეკოლოგია

palaeoecology

палеоэкология

პალეოკლიმატოლოგია

palaeoclimatology

палеоклиматология

პალეონტოლოგია

palaeontology

палеонтология

პარაზიტი

parasite

паразит

პარაზიტოლოგია

parasitology

паразитология

პარამეტრი

parameter

параметр

პარკის პერიფერიული არე

peripheral park area

периферийная часть природного заповедника

პარლამენტი

Parliament

парламент

პასტისებრი ნარჩენები

paste-like waste

пастообразные отходы

პასუხისმგებლობა

liability

ответственность

პასუხისმგებლობა

responsibility

ответственность

პასუხისმგებლობა ბირთვულ დაზიანებებზე

liability for nuclear damages

ответственность за ядерные аварии

პატარა კუნძულები (პოლიტიკური გეოგრაფია)

Small Islands (political geography)

малые острова

პატენტი

patent

патент

პატრიარქალური მართვა

patrimonial management

популизм

პედაგოგიკა

pedagogy

педагогика

პედოსფერო

pedosphere

педосфера

პენტაქლოროფენოლი (პენტაქლორფენოლი)

pentachlorophenol

пентахлорофенол

პეპელა

butterfly

бабочка

პერიფიტონი

periphyton

перифитон

პეროქსილაცეტილნიტრატი

peroxyacetylnitrate

пероксилацетилнитрат

პერსონალური (პირადი)პასუხისმგებლობა

personal responsibility

персональная ответственность

პესტიციდების კონტროლის სტანდარტი

pesticide control standard

стандарты контроля за пестицидами

პესტიციდების მედეგობა

persistence of pesticides

инерция пестицидов

პესტიციდების მეტაბოლიზმი

metabolism of pesticides

метаболизм пестицидов

პესტიციდების მოძრაობის მიმართულება

pesticide pathway

движение пестицидов

პესტიციდების მოხმარება

utilisation of pesticides

использование пестицидов

პესტიციდების ტოქსიკურობა

toxicity of pesticides

токсичность пестицидов

პესტიციდების ურთიერთქმედება

interaction of pesticides

взаимодействие пестицидов

პესტიციდი

pesticide

пестицид

პეტიციის უფლება

petition right

право подать петицию

პილოტაჟი

pilotage

пилотаж

პირალენი

pyralene

пирален

პირდაპირი ჩამღვრელები (სუფთა წყლების დამბინძურებლები)?????????

direct discharger

прямой выброс

პირველადი დამუშავება

primary treatment

первичная обработка

პირველადი ტყე ???

primary forest

коренной (первичный) лес

პირველი ჯგუფის ქიმიური ელემენტი (ტუტე)

element of group I (alkaline)

химический элемент группы I

პიროვნების უფლებები

rights of the individual

права личности

პიროლიზი

pyrolysis

пиролиз

პიქსელი

pixel

пиксел

პლაზმური ტექნოლოგია

plasma technology

плазменная технология

პლანქტონი

plankton

планктон

პლაჟი

beach

пляж

პლაჟის გასუფთავება

beach cleansing

очистка побережья

პლასტიკატი(პლასტმასა)

plastic

пластмасса

პლასტიკატური ნარჩენები(პლასტმასის ნარჩენები)

plastic waste

пластмассовые отходы

პლატინა

platinum

платина

პლუტონიუმი

plutonium

плутоний

პოლარული ეკოსისტემა

polar ecosystem

экосистема полярной области

პოლარული რეგიონი

polar region

полярный регион

პოლდერი

polder

польдер

პოლიბრომირებული ბიფენილი

polybrominated biphenyl

полибромированный бифенил

პოლიგონი

polygon

полигон

პოლიეთილენტერეფტალეტი (პოლიეთილენტერეფთალატი)

polyethylene terephtalate

полиэтилентерефталат

პოლივინილქლორიდი

polyvinyl chloride

поливинилхлорид

პოლიმერი

polymer

полимер

პოლიმერიზაცია

polymerisation

полимеризация

პოლიტიკა

politics

политика, политическая жизнь

პოლიტიკა (ქცევა)

policy

политика (линия поведения)

პოლიტიკის დაგეგმვა

policy planning

планирование политики

პოლიტიკური გეოგრაფია

political geography

политическая география

პოლიტიკური დოქტრინა

political doctrine

политическая доктрина

პოლიტიკური ეკოლოგია

political ecology

политическая экология

პოლიტიკური თათბირი

political counselling

политическое совещание (процесс)

პოლიტიკური იდეოლოგია

political ideology

политическая идеология

პოლიტიკური ინტეგრაცია

policy integration

интеграция политики

პოლიტიკური ორგანიზაცია

political organisation

политическая организация

პოლიტიკური პარტია

political party

политическая партия

პოლიტიკური საშუალება

policy instrument

инструмент политики

პოლიტიკური სახელმძღვანელო(პოლიტიკის სახელმძღვანელო)

policy guideline

основные ориентиры политики

პოლიტიკური ხელისუფლება

political power

политическая власть

პოლიქლორდიბენცოპარადიოქსინი(პოლიქლორდიბენზოლპარადიოქსინი)

polychlordibenzo-p-dioxin

полихлордибензо-пара-диоксин

პოლიქლორირებული დიბენცოფურანი (პოლიქლორირებული
დიბენზოლფურანი)

polychlorinated dibenzofuran

полихлорированный дибензофуран

პოლიქლორირებული ტერფენილი

polychlorinated terphenyl

полихлорированный терфенил

პოლიქრომირებული ბიფენილი

polychlorinated biphenyl

полихлорированный бифенил

პოლიცია

police

полиция

პოლიციის კანონი

police law

законы, регламентирующие деятельность полиции

პოლიციის უფლებამოსილება

police power

право осуществлять охрану порядка

პოლიციკლური ნახშირწყალბადი

polycyclic hydrocarbon

полициклический углеводород

პოლიციკლური არომატული ნახშირწყალბადი

polycyclic aromatic hydrocarbon

полициклический ароматический углеводород

პოპულაცია

population (ecological)

популяция

პოპულაციის ეკოლოგია

population ecology

экология популяции

პოსიდონია

posidonia

Najadales, триостренник

პრესა

press

пресса

პრესა (მას მედია)(მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები)

mass media

средства массовой информации

პრეს-რელიზი

press release

пресс-релиз

პრივატიზაცია

privatisation

приватизация

პრიმატი???

primate

примат

პრინციპი "ოღონდ ჩემ ეზოში არა!"

NIMBY aptitude

принцип "Только не у меня дома!"

პროგნოზი

forecast

прогноз

პროგნოზული მონაცემები

prognostic data

данные прогноза

პროგრამა

programme

программа

პროგრამა

software

программное обеспечение

პროგრამების შექმნა

software development

разработка программных средств

პროექტი

project

проект

პროვინცია

province

провинция

პროვინციული/რეგიონული კანონი

provincial/regional law (D)

региональный закон/закон провинции

პროვინციული/რეგიონული ხელისუფლება

provincial/regional authority (D)

провинциальная/региональная власть

პროკურატურა

public prosecutor's office

прокуратура

პროოკარიოტები(პროკარიოტები)

procaryote

прокариотный

პროფესიული დაავადება

occupational disease

профессиональное заболевание

პროფესიული მედიცინა

occupational medicine

профессиональная медицина

პროფესიული საზოგადოება

professional society

профессиональное общество

პროფესიული სწავლება

training

профессиональное обучение

პროფესიული სწავლება

vocational training

профессионально-техническое обучение

პროფესიული ჯანდაცვა

occupational health care

профессиональное здравоохранение

პროფესიული ჯგუფი

occupational group

профессиональная группа

პროფილაქტიკური ზომა

prevention measure

профилактическая мера

პროფკავშირი

trades union

профсоюз

პროცედურული კანონი

procedural law

процессуальный закон

პროცესის ანალიზი

process analysis

анализ процессов

პურინი

purin

пурин

