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უარყოფა

objection

возражение

უბე

bay

бухта

უბე

harbour

бухта

უბედურების ზონა

disaster zone

зона бедствия

უბედური შემთხვევა (ავარია)

accident

авария

უბედური შემთხვევა (ავარია) წარმოებაში

work accident

авария на производстве

უბედური შემთხვევის (ავარიის) მიზეზი (ავარიის მიზეზი)

accident source

причина аварии

უდაბნო

desert

пустыня

უდაბნოს კალია

desert locust

саранча

უდაბნოს კლიმატი

desert climate

пустынный климат

უკონტროლო ნაგავსაყრელი

uncontrolled dump

открытая свалка

უკუზემოქმედება

impact reversal

обратное воздействие

ულტრაბგერა

ultrasound

ультразвук

ულტრაიისფერი გამოსხივება

ultraviolet radiation

ультрафиолетовое излучение

ულტრაფილტრაცია

ultrafiltration

микрофильтрация

უმარტივესები (უმარტივესნი)

protozoan

простейшие

უმაღლესი განათლება

higher education

высшее образование

უმაღლესი დასაშვები ზღვრის კანონმდებლობა

regulation on maximum permissible limits

нормативный документ по ПДК

უმუშევრობა

unemployment

безработица

უმცირესობა

minority

меньшинство

უნარშეზღუდული ადამიანი

disabled person

неполноценный человек

უნარჩენო წარმოება

waste avoidance

безотходное производство и потребление

უნებართვო დასახლება

squatter settlement

скваттерное поселение

უპირატესი შესყიდვის ზონა

pre-emption zone

район преимущественного права покупки (земельного участка)

უპირატესის უფლება

pre-emption

преимущественное право покупки

უპოვარი ხალხი

underprivileged people

неимущие слои населения

ურანი

uranium

уран (хим.)

ურბანიზაცია

urbanisation

урбанизация

ურბანული სტრესი

urban stress

урбанистический стресс

ურბანული შეჭრა

urban sprawl

разрастание городов

ურთიერთგაწონასწორების პოლიტიკა (გაფრქვევებთან
ურთიერთობისას(ურთიერთიერთგაწონასწორების პოლიტიკა (გაფრქვევებთან

offset policy (emissions trading)

политика зачета уровней выбросов

ურთიერთობითი მონაცემების ბაზა

relational database

реляционная база данных

უსაფრთხოება

safety

безопасность

უსაფრთხოების ანალიზი

safety analysis

анализ безопасности

უსაფრთხოების ზომა

safety measure

мера безопасности

უსაფრთხოების სისტემა

safety system

система безопасности

უსაფრთხოების სტანდარტი

safety standard

стандарт безопасности

უსაფრთხოების სტანდარტი შენობებისთვის(შენობების უსაფრთხოების
სტანდარტი)

safety standard for building

норма безопасности для здания

უსაფრთხოების შესწავლა (უსაფრთხოების წესების შესწავლა)

safety study

изучение безопасности

უსაფრთხოების წესი

safety rule

правило безопасности

უტყვიო ბენზინი

unleaded petrol

топливо с низким октановым числом (низким содержанием свинца)

უფლებები

rights

права

უცხოელთა შესახებ კანონმდებლობა

private international law

национальный закон, касающийся иностранных юридических и физических
лиц

უძრავი ქონების გაქირავება

estate rental

сдача внаем недвижимости

უწყებრივი საქმიანობა

institutional activity

ведомственная деятельность

უწყვეტი განათლება

continuing education

непрерывное образование

უწყვეტი დაბინძურება

continuous load

постоянное загрязнение

უხერხემლოები

invertebrate

беспозвоночное

უხმაურო ტენოლოგია

noise-free technology

бесшумная технология

უხსნადი ნივთიერება

insoluble substance

нерастворимое вещество

უჯრედი (ბიოლოგიური)

cell (biology)

клетка (биолог.)

