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წაბლი

chestnut

каштан

წალამი

cutting (vegetative propagation)

черенок

წამალი

drug (medicine)

лекарство

წამლების თანმხლები ეფექტები

side effects of pharmaceutical drugs

побочные эффекты медицинских препаратов

წარდგენა

representation

представление

წარმატებულობა (ეკონომიკური აღმავლობა)

prosperity

экономическое процветание

წარმოების ტენდენცია (წარმოების ცვლილების ტენდენცია)

productivity trend

тенденция производства

წარმოების შეზღუდვა

restriction of production

ограничение производства

წებო

glue

клей

წელიწადის დრო

season

сезон

წერტილი

point

координата

წესი

regulation

регулирование

წვეთოვანი რწყვა

trickle irrigation

капельное и струйное орошение

წვიმა

rain

дождь

წვიმიანი ტყე (წვიმის ტყე)

rain forest

дождевой лес

წვიმის მოსვლა (წვიმა)

rainout

выпадение дождя

წვიმის წყალი

rain water

дождевая вода

წვიმის წყლის აუზი

storm water basin

резервуар для дождевой воды

წვიმის წყლის საკანალიზაციო სისტემა

rain water sewer system

система для стока дождевой воды

წვის ნარჩენები

incineration residue

остатки после сжигания отходов

წვის ნარჩენები

combustion residue

продукты нагара

წვრილი და საშუალო მეწარმეობა

small and medium sized industry

малые и средние предприятия

წვრილი მტვერი

fine dust

мелкая пыль

წიაღისეული რესურსები

mineral resource

минеральный ресурс

წიგნი

book

книга

წითელი სია

red list

"красный" список

წინააღმდეგობა (ბიოლოგიური)(გარემოს წინააღმდეგობა)

resistance (biological)

сопротивление (биологическое)

წინააღმდეგობის ფორმა {სიმშვიდის შენარჩუნება)

resting form

форма покоя

წინასწარი გაცნობითი თანხმობა (წინასწარი თანხმობა)

prior informed consent

предварительное согласие

წინასწარი მოსმენები (საქმის წინასწარი მოსმენა)

preliminary proceedings

предварительные слушания

წინასწარი შეტყობინება სახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირების შესახებ

prior notification for hazardous waste transport

предварительное уведомление о транспортировке опасных отходов

წინსვლის გრაფიკი

progress line

динамический график

წისქვილი

mill

мельница

წიწვოვანი ტყე

coniferous forest

хвойный лес

წიწვოვანი ხე

coniferous tree

хвойное дерево

წიწვოვანი ხე-ტყე

coniferous wood

древесина хвойных пород

წიწვოვნები

conifer

хвойные

წნევა

pressure

давление

წონა

weight

вес

წურვა (გაწურვა)

racking

сцеживание

წყალბადი

hydrogen

водород

წყალგამყოფი

watershed

водораздел

წყალგამყოფის მართვა

watershed management

управление водоразделом

წყალგაუმტარი მასალა

liner material

гидроизоляционный материал

წყალდიდობა

alluvion

наводнение

წყალდიდობა

flood

наводнение

წყალდიდობის კონტროლი

flood control

борьба с наводнениями

წყალდიდობის პროგნოზი

flood forecast

прогноз наводнения

წყალდიდობის საწინააღმდეგო საცავი(წყლის დონის სამართი საცავი)

retarding basin

противопаводковое водохранилище

წყალდიდობის ჩამონადენი

flood runoff

паводковый сток

წყალდიდობისგან დაცვა

flood protection

защита от наводнений

წყალი (გეოგრაფიული)

water (geographic)

воды (геогр.)

წყალი (ნივთიერება)

water (substance)

вода (вещество)

წყალმომარაგება

water supply

водоснабжение

წყალმომარაგების მუნიციპალური მართვა

municipal water management

городская система управления водоснабжением

წყალმცენარეები

alga

водоросль

წყალმცენარეების ზრდა (წყალმცენარეთა სწრაფი ზრდა)

algal bloom

рост водорослей

წყალმცენარეების საწინააღმდეგო რეაგენტი (წყალმცენარესაწინღო რეაგენტი) antifouling agent

антиводорослевый реагент

წყალსაცავი

water body

водоем

წყალსაცავი

retaining reservoir

водохранилище

წყალსაცავი

water reservoir

водоем

წყალსაცავი(წყალსატევი)

reservoir

водоем

წყალსაცავიდან წყლის გაშვება

dam draining

спуск водохранилища

წყალსაჭერი

catchment

дренаж

წყალქვეშა ნავი

submarine

подводная лодка

წყალქვეშა ჩასადენი

underwater outlet

подводный сток

წყალშემკრებთა დაცვა

water catchment protection

охрана водосборных бассейнов

წყალშემკრები

catchment area

водосбор

წყარო

spring (hydrology, land)

родник

წყაროს წყალი

spring water

вода из родника

წყვეტილი ხმაური

intermittent noise

прерывистый звук

წყლების აღრევა (ლიმნოლოგია)

overturn (limnology)

циркуляция водных слоев

წყლით გადაზიდვა

water transportation

водный транспорт

წყლით გამორეცხვა

water erosion

водная эрозия

წყლით დაზიანება

water damage

ущерб, нанесенный водной стихией

წყლით დაფარვა

flooding

затопление

წყლის მიწაში გაჟონვა

water infiltration into the ground

просачивание воды в грунт

წყლის აერაცია

water aeration

аэрация воды

წყლის ამლაშება

water salination

засоление воды

წყლის ამოქაჩვა

water extraction

водозабор

წყლის ანალიზი

water analysis

анализ воды

წყლის აღდგენა

restoration of water

восстановление воды

წყლის ბიოლოგიური ბალანსი

biological water balance

биологический баланс воды

წყლის გამანაწილებელი სისტემა

water distribution system

система водоснабжения

წყლის გამტკნარება

water desalination

опреснение воды

წყლის გამწმენდი საწარმო

water purification plant

водоочистное производство

წყლის გაჟონვა

water seepage

просачивание воды

წყლის გარემო

aquatic environment

водная среда

წყლის გაწმენდა

water purification

очистка воды

წყლის გეზი

watercourse

водный путь

წყლის გემო

water taste

вкус воды

წყლის გზა

waterway

водный путь

წყლის დაბინძურება

water pollution

загрязнение воды

წყლის დაბინძურების თავიდან აცილება

water pollution prevention

предотвращение загрязнения воды

წყლის დაზოგვა

water saving

экономия воды

წყლის დამბინძურებელი

water pollutant

вещество, загрязняющее воду

წყლის დამუშავება

water treatment

водоподготовка

წყლის დაცვა

water protection

охрана вод

წყლის დაცვის დირექტივა

water protection directive

директива ЕС по вопросу охраны водных ресурсов

წყლის დაცვის ზონა (მიწისქვეშა წყლების დაცვის ზონა)

water protection area

охраняемый участок вокруг подземного источника воды

წყლის დაცვის კანონმდებლობა

water protection legislation

законодательство по вопросам охраны водных ресурсов

წყლის დემინერალიზაცია

water demineralisation

деминерализация воды

წყლის დონე

water level

уровень воды

წყლის ეკოლოგია

aquatic ecology

экология водной среды

წყლის ეკოსისტემა

aquatic ecosystem

водная экосистема

წყლის ენერგია

water power

энергия воды

წყლის თვითგაწმენდა

water regeneration

регенерация воды

წყლის იზოლატორი

seal (technical)

перемычка

წყლის იზოლირება

sealing

гидроизоляция (процесс)

წყლის კანონმდებლობაზე უფლებამოსილება

water regulatory authority

полномочия на деятельность, связанную с управлением водным хозяйством

წყლის კონსერვაცია

water conservation

сохранение водных ресурсов

წყლის კოროზია

water corrosivity

водяная коррозия

წყლის მართვა

water management

управление водными ресурсами

წყლის მიკროორგანიზმი

aquatic micro-organism

водный микроорганизм

წყლის მოთხოვნილება

water demand

потребности в воде

წყლის მონიტორინგი

water monitoring

мониторинг воды

წყლის მოხმარება

water consumption

потребление воды

წყლის მოხმარება

water utilisation

водопользование

წყლის მცენარე

aquatic plant

водное растение

წყლის ნაკადი

flowing water

потоки воды

წყლის ნარჩენი რაოდენობა

residual amount of water

остаточное количество воды

წყლის ორგანიზმი

aquatic organism

водный организм

წყლის რაოდენობის მართვა

water quantity management

управление количеством воды

წყლის რესურსების კანონმდებლობა

water resources legislation

законодательство в области водных ресурсов

წყლის რესურსების მართვა

water resources management

управление водными ресурсами

წყლის რესურსი

water resource

водный ресурс

წყლის რესურსის განვითარება

water resources development

развитие водных ресурсов

წყლის რესურსის კონსერვაცია

water resources conservation

сохранение водных ресурсов

წყლის სამუშაოები

waterworks

водоочистное предприятие

წყლის სარეველების მოცილება

water weed cutting

удаление водяных сорняков

წყლის სიმლაშე

water salinity

соленость воды

წყლის სიხისტე

water hardness

жесткость воды

წყლის სტატისტიკა

water statistics

статистика водного хозяйства

წყლის ტუმბო

water pump

водяной насос

წყლის ფრინველები

waterfowl

водоплавающие

წყლის ფსკერი

water bottom

дно водоема

წყლის ქინქლა

water flea

водяная блоха

წყლის ღირებულება

water cost

стоимость водоснабжения

წყლის შეგროვება

water collection

сбор воды

წყლის შემცველი ფენა (წყლოვანი ფენა)

aquifer

водоносный пласт

წყლის შეფასება

water pricing

установление цен на воду

წყლის ჩამონადენი

inflow

приток воды

წყლის ცხოველი

aquatic animal

водное животное

წყლის ძუძუმწოვარი

aquatic mammal

водное млекопитающее

წყლის წისქვილი

water mill

водяная мельница

წყლის ხარისხი

water quality

качество воды

წყლის ხარისხის გაუმჯობესება

water quality improvement

улучшение качества воды

წყლის ხარისხის დირექტივა

water quality directive

директива ЕС по вопросу качества воды

წყლის ხარისხის მართვა

water quality management

управление качеством воды

წყლის ხელახალი გამოყენება

water reuse

повторное использование воды

წყლის ჰიაცინტი

water hyacinth

водяной гиацинт

წყლისადმი საფრთხე

water endangering

угроза воде

წყნარი ოკეანის სამხრეთი

South Pacific Ocean

южная часть Тихого океана

წყნარი ოკეანის ჩრდილოეთი

North Pacific Ocean

северная часть Тихого океана

