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გააქ იუჽებული ნახშიჽბადი

activated carbon

активированный уголь

გააქ იუჽებული შლამი

activated sludge

активный ил

გაგზავნის შესახებ შე ყობინება

dispatch note

уведомление об отправке

გაგჽილება

cooling

охлаждение

გადაზიდვების აგენ ი (ექსპედი ოჽი)

forwarding agent

экспедитор

გადაზიდვის სახეობა

mode of transportation

вид транспорта

გადამე ებული ექსპლუა ა4ია (გადაჭაჽბებული ექსპლუა ა4ია)

overexploitation

чрезмерная эксплуатация природных ресурсов

გადამუშავება

processing

переработка

გადამუშავების ნაჽჩენები

treatment residue

остатки после переработки отходов

გადამუშავებული სასოფლო-სამეუჽნეო ნა:აჽმი

processed agricultural produce

переработанная сельскохозяйственная продукция

გადამფჽენი ფჽინველი

migratory bird

мигрирующая птица

გადაჽჩენა

survival

выживание

გადასახადების გან4ალკევება

tax differentiation

дифференциация налогов

გადასახადი

tax

налог

გადა ანა (ფიზიკა)

transport (physics)

перенос (физич.)

გადაშენება

extinction (ecological)

исчезновение (экологическое)

გადაშენებული ჯიშები

extinct species (IUCN)

исчезнувшие виды

გადა:ყვე ილება

decision

решение

გადა:ყვე ილებათა მიღების დამხმაჽე სის ემა

decision-support system

система обеспечения принятия решений

გადა:ყვე ილების მიღების მხაჽდაჭეჽა

decision making support

поддержка процесса принятия решений

გადა:ყვე ილების მიღების პჽო4ესი

decision process

процесс принятия решения

გადაჭაჽბებული თევზაობა

overfishing

рыбная ловля, истощающая ресурсы водоема

გადაჭაჽბებული ძოვება

overgrazing

чрезмерный выпас

გადაჭედვა

overcrowding

переполнение

გადახდისადმი მზადყოფნა (გადახდისუნაჽიანობა)

willingness-to-pay

готовность платить

გადახდისადმი მზადყოფნის ანალიზი

willingness-to-pay analysis

анализ готовности платить

გადმოღვჽა

spillage

разлив

გაეჽთიანება

incorporation

объединение

გაეჽთიანებული გაჽემოსდა4ვითი ექნოლოგია

integrated environmental protection technology

интегрированная природоохранная технология

გაეჽთიანებული საკანალიზა4იო სის ემა

combined sewer system

комбинированная сточная система

გაეჽო

United Nations

Организация Объединенных Наций

გავლენის ჯგუფი (პოლი იკუჽი გავლენის მქონე ჯგუფი)

pressure group

группа влияния

გავჽ4ელების პჽო4ესი

propagation process

процесс распространения через среду

გავჽ4ელების აჽე.

distribution area

географические рамки действия юридического документа, ареал
распространения

გაზიფიკა4ია

gasification

газификация

გაზომვა

measuring

измерение

გაზომვა

sizing

определение размера

გაზომვის მეთოდი

measuring method

метод измерений

გაზომვის პჽოგჽამა

measuring programme

программа измерений

გაზონი

open lawn

газон

გათბობა(თბომომაჽაგება)

heating

теплоснабжение

გათეთჽების პჽო4ესი

bleaching process

процесс отбеливания

გათვლა

calculation

калькуляция

გათხევადებული აიჽი

liquefied gas

сжиженный газ

გალვანიზა4ია

galvanisation

гальванизация

გამა - გამოსხივება

gamma radiation

гамма-излучение

გამაგჽილებელი ზეთი(მაგჽილებელი ზეთი)

cooling oil

охлаждающее масло

გამაგჽილებელი კოშკი(მაგჽილებელი კოშკი)

cooling tower

охлаждающая башня

გამაგჽილებელი :ყალი(მაგჽილებელი :ყალი)

cooling water

охлаждающая вода

გამათბობელი

heater

нагревательный прибор

გამამ კნაჽებელი ქაჽხანა (გამამ კნაჽებელი დანადგაჽი)

desalination plant

опреснительная установка

გამაფჽთხილებელი ინფოჽმა4ია

preventive information

предупреждающая информация

გამაღიზიანებელი

nuisance

раздражитель

გამაღიზიანებელი სუნი

odour nuisance

раздражающий запах

გამდიდჽება

enrichment

обогащение

გამდიდჽებული უჽანი

enriched uranium

обогащенный уран

გამოზამთჽება

overwintering

зимовка

გამოთვლის მეთოდი

calculation method

метод калькуляции

გამომშჽალი შლამი

dehydrated sludge

высушенный ил

გამონაბოლქვი აიჽების დენი ჽიფიკა4ია

denitrification of waste gas

денитрификация газовых отходов

გამონაბოლქვი აიჽი

combustion gas

выхлопной газ

გამონაბოლქვი აიჽი

exhaust gas

выхлопной газ

გამოჽე4ხვა

flushing

промывка

გამოჽე4ხვა

rinsing

промывка

გამოჽიყვა(ზღვის 4ხოველთა გამოჽიყვა)

beaching

выброс на берег морских животных

გამოსახულებათა დამუშავების 4იფჽული სის ემა

image processing digital system

цифровая система обработки изображений

გამოსახულებათა კლასიფიკა4ია

image classification

классификация изображений

გამოსახულებათა მაჽთული კლასიფიკა4ია

supervised image classification

контролируемая классификация изображений

გამოსახულებათა უმაჽთავი კლასიფიკა4ია

unsupervised image classification

неконтролируемая классификация изображений

გამოსახულებათა ფილ ჽა4ია

image filtering

фильтрация изображений

გამოსახულების გაძლიეჽება

image enhancement

усиление изображений

გამოსახულების დამუშავება

image processing

обработка изображений

გამოსახულების ჽეგის ჽა4ია

image registration

регистрация изображений

გამოსყიდვის აკჽძალვა

foreclosure

лишение должника права выкупа заложенного им имущества

გამოსხივება

irradiation

облучение

გამოსხივების პეჽიოდი

exposure

время облучения

გამო უ ვა

leaching

выщелачивание

გამოფენა

exhibit

экспонат

გამოყენებითი დიე ოლოგია

applied nutrition

прикладная диететика

გამოყენებითი ეკოლოგია

applied ecology

прикладная экология

გამოყენებითი კვლევა

applied research

прикладное исследование

გამოყენებითი მე4ნიეჽება

applied science

прикладная наука

გამოყენების შეზღუდვა

restriction on use

ограничение на использование

გამოყენების ჩვეულება (გამოყენების პჽო4ედუჽების სის ემა იზა4ია}

code of practice

обычаи и практика

გამოყენებული :ყალი

used water

отработанная вода

გამოყვანა

breeding

разведение растений и животных

გამოყოფა (სეპაჽა4ია)

separation

сепарация

გამოშჽობა

drying out

высыхание

გამოჩეხვის და გამო:ვის კულ უჽა

slash and burn culture

вырубка и сжигание леса как метод увеличения сельскохозяйственных
площадей

გამო:ვა

firing

обжиг

გამჟავება (შემჟავება)

acidification

подкисление

გამჟღენთი აგენ ი(საჟღენთი ნივთიეჽება)

impregnating agent

пропитывающее вещество

გამსხვილების პოლი იკა(გაფაჽთოების პოლი იკა)

enlargement policy

политика укрупнения

გამსხვილების პჽოგჽამა (გაფაჽთოების პჽოგჽამა)

enlargement programme

программа укрупнения

გამ აჽობა

conductivity

проводимость

გამ კნაჽება

desalination

опреснение

გამფჽქვევი აიჽი ( პჽოპელენ ი)

propellant

пропеллент

გამქჽალი ჯიშები

vanished species

исчезнувшие виды

გამ:მენდი ნა:აჽმი (სა:მენდი საშუალებები)

cleansing product

чистящий продукт

გამხსნელი

solvent

растворитель

გამხსნელის აღდგენა

solvent recovery

повторное использование растворителей

განათება

lighting

освещение

განათებულობა

luminosity

освещенность

განათლება

education

образование

განათლების დონე

level of education

уровень образования

განათლების სის ემა

educational system

система образования

განაკადება ( გათხევადება, 4ჽუგათხევადება)

fluidisation

флюидизация

განაშენიანების სიმჭიდჽოვე(ბინათმშენებლობის სიმჭიდჽოვე)

housing density

плотность городской застройки

განაშენიანებული აჽე (ფაჽთობი)

built-up area

застроенная территория

განაჩენი

judgement (sentence)

приговор

განა:ილება

allocation

распределение

განა:ილება

distribution

распределение

განა:ილების გეგმა

allocation plan

планирование распределения материально-сырьевых ресурсов

განახლება (ნაჽჩენების მეოჽეული გამოყენება)

recycling

вторичное использование отходов

განახლებადი ნედლეული(განახლებული ნედლეული)

renewable raw material

возобновляемый сырьевой материал

განახლებადი პლას იკა ი (მეოჽეული გამოყენების პლას მასი)

recyclable plastic

пластмасса, пригодная для вторичного использования

განახლებადი ჽესუჽსი

renewable resource

возобновляемый ресурс

განახლებადობა (განახლების უნაჽი)

recyclability

способность к вторичному использованию

განახლებადობის პო ენ4იალი (განახლების პო ენ4იალი)

recycling potential

потенциал вторичного использования

განახლების კოეფი4იენ ი

recycling ratio

коэффициент вторичного использования

განახლებული მასალა (უ ილიზებული ნაჽჩენების მასალა)

recycled material

материал из утилизированных отходов

განახლებული ქაღალდი (ნაჽჩენებისგან მიღებული ქაღალდი)

recycled paper

бумага из отходов

განგაში

alarm

тревога

განედი

latitude

широта

განვითაჽებადი აჽე (განვითაჽებადი ჽაიონი)

development area

развивающийся район

განვითაჽებადი ქვეყნები

developing country

развивающаяся страна

განვითაჽებადი ქვეყნების ვალი

developing countries debt

долг развивающихся стран

განვითაჽებაში დახმაჽება ( განვითაჽებისთვის დახმაჽება)

development aid

помощь развитию

განვითაჽებაში თანამშჽომლობა (განვითაჽებისთვის თანამშჽომლობა)

development co-operation

сотрудничество в области содействия развитию

განვითაჽების გეგმა

development plan

план развития

განვითაჽების დაგეგმვა

development planning

планирование развития

განვითაჽების დონე

status of development

уровень экономического развития

განვითაჽების მოდელი

development pattern

модель развития

განვითაჽების მოდელი (განვითაჽების მაგალითი)

development model

образец развития

განვითაჽების ნაკლი

malformation

порок развития

განვითაჽებული ქვეყანა

developed country

развитая страна

განიავება

ventilation

вентиляция

განსაკუთჽებული გადასახადი

exceptional tax

исключительный налог

განსაკუთჽებული ნაჽჩენები

special waste

отходы с особым режимом обращения

განსხვავებული ენეჽგია

non-conventional energy

нетрадиционный источник энергии

განუსაზღვჽელი :ყაჽო(დაბინძუჽების განუსაზღვჽელი :ყაჽო

plane source

неопределенный источник загрязнения

განხილვის პჽო4ედუჽა

scoping procedure

процедура определения порядка проведения экологической экспертизы

გაჟონვა

leakage

протечка

გაჟონვათა დასაშვები ზღვაჽი

permissible exposure limit

допустимый уровень воздействия (ПДК)

გაჟონილი :ყალი

seepage water

фильтрованная вода

გაჟღენთა

impregnation (materials)

пропитка

გაჟღენთვა

soaking

пропитка

გაჽდამავალი ელემენ ი

transition element

переходный химический элемент

გაჽდამავალი მი:ათმოქმედება

shifting cultivation

подсечно-переложное земледелие

გაჽდაქმნების დაკანონება

transitional arrangement

соглашение о переходном периоде

გაჽეგანი ხაჽჯების ინ ეჽნალიზა4ია

internalisation of external costs

внутренний экономический учет возможного экологического ущерба

გაჽემო

environment

окружающая среда

გაჽემოზე ზემოქმედება

environmental impact

воздействие на окружающую среду

გაჽემოზე ზემოქმედების შეს:ავლა (გაჽემოსდა4ვითი ზემოქმედების
შეს:ავლა)

environmental impact study

подготовка экологического обоснования проекта

გაჽემოზე ზემოქმედების შეფასება

environmental impact assessment

оценка воздействия на окружающую среду, экологическая экспертиза

გაჽემოს ანალიზი

environmental analysis

экологический анализ

გაჽემოს გადაგვაჽება

degradation of the environment

вырождение окружающей среды

გაჽემოს დაბინძუჽება

environmental pollution

загрязнение окружающей среды

გაჽემოს დაზიანების ჯაჽიმა(გაჽემოზე ზიანის მიყენების ჯაჽიმა)

penalty for environmental damage

штраф за ущерб, нанесенный окружающей среде

გაჽემოს დამ4ავთა ასო4ია4ია

environmental protection association

ассоциация по защите окружающей среды

გაჽემოს და4ვის ეკონომიკუჽი შეფასება

environmental economic valuation

экономическая оценка природоохранной деятельности

გაჽემოს და4ვის სააგენ ო

environmental protection agency

агентство по защите окружающей среды

გაჽემოს და4ვის საგანი (გაჽემოს და4ვის საფუძვლები)

environmentalism

экологический принцип

გაჽემოს და4ვის ს იმულიჽება

environmental incentive

экономические стимулы к природоохранной деятельности

გაჽემოს და4ვისადმი მოქნილი მიდგომა (გაჽემოსდა4ვითი :ესების მოქნილი
flexible approach to environmental protection
ჽეგულიჽება)

гибкий подход к вопросам охраны окружающей среды

გაჽემოს თეოჽია

theory of the environment

теория окружающей среды

გაჽემოს ის ოჽია

environmental history

экологическая хронология

გაჽემოს კვლევა

environmental research

исследования по вопросам окружающей среды

გაჽემოს მიმაჽთ დანაშაული (გაჽემოსდა4ვითი დანაშაული)

environmental criminality

экологические преступления

გაჽემოს მიმაჽთ ვანდალიზმი (გაჽემოსდა4ვითი ვანდალიზმი)

environmental vandalism

экологический вандализм

გაჽემოს მკვიდჽები (ეკოლოგიუჽი ეჽთობა)

ecological community

экологическое сообщество

გაჽემოს სა:ინააღმდეგო დაჽღვევა

offence against the environment

правонарушение по отношению к окружающей среде

გაჽემოს შენაჽჩუნება

environmental conservation

охрана окружающей среды

გაჽემოს შენაჽჩუნება (გაჽემოს და4ვა)

maintenance of environment

сохранение окружающей среды

გაჽემოს შეს:ავლა

environmental study

аналитический обзор в области окружающей среды

გაჽემოს 4ვლილება

environmental change

изменение окружающей среды

გაჽემოს :ინას:ოჽობა (გაჽემოსდა4ვითი :ინას:ოჽობა

environmental balance

баланс окружающей среды

გაჽემოს ხაჽისხი

environmental quality

качество окружающей среды

გაჽემოს ხაჽისხის კჽი ეჽიუმი

environmental quality criterion

критерий качества окружающей среды

გაჽემოს ხაჽისხის მაჩენებელი

environmental quality objective

качественный показатель состояния окружающей среды

გაჽემოს ხაჽისხის ს ანდაჽ ი

environmental quality standard

стандарт на качество окружающей среды

გაჽემოს ჯიშების ბანკი

environmental specimen bank

банк образцов природных элементов

გაჽემოსადა4ვითი საინფოჽმა4იო ქსელი

environmental information network

информационная сеть по вопросам окружающей среды

გაჽემოსადმი აჽამეგობჽული ფიჽმა(გაჽემოს დამაბინძუჽებელი ფიჽმა)

environmentally unfriendly firm

фирма, загрязняющая окружающую среду

გაჽემოსადმი მეგობჽული (გაჽემოს მოფჽთხილება)

environment friendly

дружественный по отношению к окружающей среде

გაჽემოსადმი მიყენებული ზიანი (გაჽემოს ზიანი)

environmental damage

ущерб, нанесенный окружающей среде

გაჽემოსადმი პასუხისმგებლობით ქ4ევა (გაჽემოსადმი პასუხისმგებლობა)

environmentally responsible behaviour

поведение, ответственное по отношению к окружающей среде

გაჽემოსდა4ვითი მომზადება( გაჽემოს და4ვის სპე4იალის ების მომზადება) environmental training

подготовка специалистов по вопросам охраны окружающей среды

გაჽემოსდა4ვითი ადმინის ჽიჽების და:ესებულება

environmental administration institution

административное учреждение, занимающееся вопросами окружающей
среды

გაჽემოსდა4ვითი აუდი ი

environmental auditing

проведение экологической ревизии

გაჽემოსდა4ვითი აღქმა (გაჽემოსდა4ვითი შემე4ნება)

environmental perception

восприятие окружающей среды

გაჽემოსდა4ვითი ბაზაჽი

environment market

рынок товаров и услуг, связанных с охраной окружающей среды

გაჽემოსდა4ვითი გადასახადი

environmental tax

налог на охрану окружающей среды

გაჽემოსდა4ვითი გადა4დომა

environmental misconduct

нарушение норм в отношении окружающей среды

გაჽემოსდა4ვითი გათვლა (გაჽემოსდა4ვითი პჽობლემების ფინანსუჽი
შეფასება)

environmental accounting

финансовая оценка экологических проблем

გაჽემოსდა4ვითი განათლება

environmental education

экологическое образование

გაჽემოსდა4ვითი განვითაჽება (გაჽემოს და4ვის განვითაჽება)

environmental development

экологическое развитие

გაჽემოსდა4ვითი გეგმა

environmental plan

план по охране окружающей среды

გაჽემოსდა4ვითი დაგეგმვა (გაჽემოს და4ვის დაგეგმვა)

environmental planning

планирование в области охраны окружающей среды

გაჽემოსდა4ვითი დანაშაული

environmental crime

экологическое преступление

გაჽემოსდა4ვითი და:ესებულება

environmental enterprise

экологическое учреждение

გაჽემოსდა4ვითი ეთიკა

environmental ethics

экологическая этика

გაჽემოსდა4ვითი ეკონომიის საკითხი (გაჽემოს და4ვის ეკონომიკის საკითხი) environmental economy issue

вопрос экономики окружающей среды

გაჽემოსდა4ვითი ეკონომიკა (გაჽემოს და4ვის ეკონომიკა)

environmental economics

экономика окружающей среды

გაჽემოსდა4ვითი ექსპეჽ იზის დასკვნა

environmental impact statement

заключение экологической экспертизы

გაჽემოსდა4ვითი ინდექსი (გაჽემოდა4ვითი პუბლიკა4იების ინდექსი)

environmental index

указатель публикаций на тему охраны окружающей среды

გაჽემოსდა4ვითი ინფოჽმა იკა

environmental informatics

информатика в области охраны окружающей среды

გაჽემოსდა4ვითი ინფოჽმა4ია

environmental information

информация об окружающей среде

გაჽემოსდა4ვითი ინფოჽმიჽებულობა

environmental awareness

осведомленность о состоянии окружающей среды

გაჽემოსდა4ვითი კანონმდებლობა

environmental legislation

законодательство в области охраны окружающей среды

გაჽემოსდა4ვითი კანონმდებლობა სოფლის მეუჽნეობაში (სოფლის
მეუჽნეობის გაჽემოსად4ითი მეუნეობა)

environmental legislation on agriculture

законодательство в области сельского хозяйства

გაჽემოსდა4ვითი კონკუჽენ4ია (გაჽემოს პიჽობებთან თავსებადობა)

environmental compatibility

совместимость с условиями окружающей среды

გაჽემოსდა4ვითი კონ ჽოლი

environmental control

контроль за состоянием окружающей среды

გაჽემოსდა4ვითი კონ4ეპ4ია

concept of environment

экологическая концепция

გაჽემოსდა4ვითი კჽი ეჽიუმი (გაჽემოს და4ვის კჽი ეჽიუმები)

environmental criterion

критерий окружающей среды

გაჽემოსდა4ვითი კულ უჽა(გაჽემოს და4ვის კულ უჽა)

environmental culture

культура по отношению к окружающей среде

გაჽემოსდა4ვითი ლი4ენზია

environmental licence

экологическое лицензирование

გაჽემოსდა4ვითი მაჽთვა(გაჽემოს და4ვის მაჽთვა)

environmental management

менеджмент в области охраны окружающей среды

გაჽემოსდა4ვითი მაჽთვის მაჩვენებლი

indicator of environmental management

показатель управления в области окружающей среды

გაჽემოსდა4ვითი მაჩვენებელი

environmental indicator

показатели состояния окружающей среды

გაჽემოსდა4ვითი მე4ნიეჽება

environmental engineering

средства и методы охраны окружающей среды

გაჽემოსდა4ვითი მე4ნიეჽება

environmental science

наука об окружающей среде

გაჽემოსდა4ვითი მიზანი

environmental target

экологический объект

გაჽემოსდა4ვითი მონა4ემები (გაჽემოს და4ვის მონა4ემები)

environmental data

данные о состоянии окружающей среды

გაჽემოსდა4ვითი მონი ოჽინგი

environmental monitoring

мониторинг в области охраны окружающей среды

გაჽემოსდა4ვითი მჽე:ველობა

environmental industry

промышленность, имеющая отношение к охране окружающей среды

გაჽემოსდა4ვითი პასუხისმგებლობა

environmental liability

экологическая ответственность

გაჽემოსდა4ვითი პოლი იკა

environmental policy

политика в области охраны окружающей среды

გაჽემოსდა4ვითი პოლი იკის საშუალებები

environmental policy instrument

инструмент политики по охране окружающей среды

გაჽემოსდა4ვითი პჽიოჽი ე ი

environmental priority

экологический приоритет

გაჽემოსდა4ვითი პჽობლემის გადა:ყვე ა

environmental problem solving

решение экологических проблем

გაჽემოსდა4ვითი პჽოგჽამა

environmental programme

экологическая программа

გაჽემოსდა4ვითი ჽისკი

environmental risk

экологический риск

გაჽემოსდა4ვითი ჽისკის შეფასება

environmental risk assessment

оценка экологического риска

გაჽემოსდა4ვითი ჽჩევა (გაჽემოსდა4ვითი ჽეკომენდა4ია)

environmental protection advice

рекомендация в области охраны окружающей среды

გაჽემოსდა4ვითი საინფოჽმა4იო სის ემა

environmental information system

информационная система по вопросам окружающей среды

გაჽემოსდა4ვითი საკანონმდებლო პჽო4ესი

environmental legislative process

законодательный процесс в области охраны окружающей среды

გაჽემოსდა4ვითი სამაჽთალი

environmental law

право в области охраны окружающей среды

გაჽემოსდა4ვითი სამაჽთლის აღსჽულება

environmental law enforcement

приведение в исполнение законов в области охраны окружающей среды

გაჽემოსდა4ვითი სანი აჽია

environmental sanitation

экологическая санитария

გაჽემოსდა4ვითი საფჽთხე

environmental hazard

экологическая угроза

გაჽემოსდა4ვითი საქმიანობა

environmental occupation

профессия, связанная с вопросами окружающей среды

გაჽემოსდა4ვითი საქმიანობა

environmental performance

экологическая деятельность

გაჽემოსდა4ვითი ს ა ის იკა

environmental statistics

экологическая статистика

გაჽემოსდა4ვითი სუბსიდია

environmental subsidy

субсидия на экологию

გაჽემოსდა4ვითი ს:ავლება

environmental teaching

экологическое обучение

გაჽემოსდა4ვითი ეჽმინოლოგია

environmental terminology

терминология в области экологии

გაჽემოსდა4ვითი ექნოლოგია

environmental technology

экологичная технология

გაჽემოსდა4ვითი უბედუჽი შემთხვევა

environmental accident

экологическая авария

გაჽემოსდა4ვითი უშიშჽოება

environmental security

экологическая безопасность

გაჽემოსდა4ვითი ფონდი

environmental fund

финансовые средства на охрану окружающей среды

გაჽემოსდა4ვითი ფსიქოლოგია

environmental psychology

экологическая психология

გაჽემოსდა4ვითი ქიმია

environmental chemistry

химия окружающей среды

გაჽემოსდა4ვითი ქმედებები

environmental protection

защита окружающей среды

environmental protection in the enterprise

охрана окружающей среды на предприятии

environmental protection organisation

учреждение в области охраны окружающей среды

გაჽემოსდა4ვითი ღონისძიებების ექნოლოგია

environmental protection technology

технология, защищающая окружающую среду

გაჽემოსდა4ვითი შედეგი(გაჽემოს 4ვლილების შედეგი)

environmental consequence

последствия для окружающей среды

გაჽემოსდა4ვითი შეფასება (გაჽემოსდა4ვითი მდგომაჽეობის შეფასება)

environmental assessment

оценка состояния окружающей среды

გაჽემოსდა4ვითი შეფასება (ეკოაუდი ი)

environmental statement (eco-audit)

заключение по состоянию окружающей среды (экоаудит)

გაჽემოსდა4ვითი შეფასების კჽი ეჽიუმი

environmental assessment criterion

критерий оценки состояния окружающей среды

გაჽემოსდა4ვითი შეშფოთება

environmental anxiety

экологическая озабоченность

გაჽემოსდა4ვითი :ამალი(გაჽემოსდა4ვითი მედი4ინა)

environmental medicine

экологическая медицина

გაჽემოსდა4ვითი ხაჽისხის მაჩენებელი

indicator of environmental quality

показатель качества окружающей среды

გაჽემოსდა4ვითი ხაჽჯების შიდა აღჽი4ხვა(გაჽემოსდა4ვითი ხაჽჯების შიგა
აღჽი4ხვა)

internalisation of environmental costs

внутренний экономический учет природоохранных затрат

გაჽემოსდა4ვითი ხაჽჯი(გაჽემოსდა4ვითი დანახაჽჯი)

environmental protection cost

расходы на охрану окружающей среды

გაჽემოსდა4ვითიხაჽჯი

environmental cost

природоохранные затраты

გაჽემოსდა4ვითი ქმედებები სა:აჽმოში (სა:აჽომოს გაჽემოსდა4ვითი
ღონისძიებები)
გაჽემოსდა4ვითი ქმედებების ოჽგანიზება (გაჽემოსდა4ვითი ღონისძიებების
ოჽგანიზება)

გაჽემოსთან დაკავშიჽებული დაავადება (გაჽემოს ზემოქმედებით
გამო:ვეული დაავადება)

environmentally related disease

болезни, обусловленные воздействием окружающей среды

გაჽემოსთვის აჽამავნე მენეჯმენ ი (გაჽემოსთვის სასაჽგებლო მენეჯმენ ი)

environmentally friendly management

экологически ответственный менеджмент

გაჽემოსთვის აჽამავნე ნა:აჽმი (გაჽემოსთვის სასაჽგებლო ნა:აჽმი)

environmentally friendly product

экологически чистый продукт

გაჽემოსთვის აჽამავნე შესყიდვები (გაჽემოსთვის სასაჽგებლო შესყიდვები) environmental friendly procurement

закупки, не наносящие ущерба окружающей среде

გაჽემოსთვის სახიფათო ნივთიეჽება

environmentally dangerous substance

вещество, опасное для окружающей среды

გაჽემოსმიეჽი ხმაუჽი

environmental noise

природный шум

გაჽემოში გაუთვალის:ინებელი შემთხვევებისას მოქმედების დაგეგმვა

environmental contingency planning

разработка планов действий при экологических авариях

გაჽეუბანი

suburb

пригород

გაჽეული 4ხოველი

wild animal

дикое животное

გაჽთობის პაჽკი(დასასვენებელი პაჽკი)

amusement park

парк развлечений

გაჽიგა

garrigue

гаррига

გაჽიყულობა შეუთანხმებლობა)

externality

баланс интересов личности и общества

გაჽსი

coating

покрытие

გასაიდუმლოებული სა:აჽმო

classified facility

режимный объект

გასამაჽთი სადგუჽი

filling station

заправочная станция

გასუფთავება

cleansing

очистка

გასქელება

thickening

загустение

გა აჽების ეფექ ი (დამაბინძუჽებლების ზემოქმედების შედეგი)

carry-over effect

эффект переноса

გა ყიანება ( ყის გაშენება)

afforestation

облесение

გაუდაბნოება

desertification

опустынивание

გაუდაბნოების კონ ჽოლი

desertification control

контроль за опустыниванием

გაუმ აჽობა (განვლადობა)

permeability

водопроницаемость??????

გაუჽკვეველი სამაჽთლებჽივი კონეპ4ია

indefinite legal concept

неопределенная правовая концепция

გაუქმებული :ამალი

discarded medicinal drug

выброшенный медицинский препарат

გაუშენებელი ზონა

non-built-up area

незастроенные районы

გაფილ ვჽა

filtration

фильтрация

გაფჽთხილების გეგმა

warning plan

план оповещения

გაფჽთხილების სის ემა

warning system

система оповещения

გაფჽქვევა (ემისია)

emission

выброс

გაფჽქვევა (ემისია) :ყალში

emission to water

выброс в воду

გაფჽქვევათა (ემისიების) ჽეეს ჽი

emission register

регистр выбросов

გაფჽქვევათა უჽთიეჽთჩათვლა

bubble policy (emissions trading)

политика зачета уровней выброса

გაფჽქვევის (ემისიის) კონ ჽოლი

emission control

регулирование выбросов

გაფჽქვევის (ემისიის) მდგომაჽეობა

emission situation

ситуация с выбросами

გაფჽქვევის (ემისიის) მონა4ემები

emission data

данные по выбросам

გაფჽქვევის (ემისიის) პჽოგნოზიჽება

emission forecast

прогноз выбросов

გაფჽქვევის (ემისიის) ს ანდაჽ ი

emission standard

стандарт на выбросы

გაფჽქვევის (ემისიის) ფაქ ოჽი

emission factor

фактор выброса

გაფჽქვევის (ემისიის) შემ4იჽება

emission reduction

снижение выбросов

გაფჽქვევის (ემისიის) შემ4იჽების ჩა:ეჽა

emission reduction banking

финансовый аспект снижения выбросов

გაფჽქვევის (ემისიის) :ყაჽო

emission source

источник выбросов

გაფჽქვეული აზბეს ი

sprayed asbestos

распыленный асбест

გაფუჭებული ნაგავსაყჽელი

spoil dump

отвальный грунт

გაქიჽავებული სამოსახლო

rental housing

жилье внаем

გაღა აკება

impoverishment

обнищание

გაყოფილი საკანალიზა4იო სის ემა

separate sewer system

раздельная сточная система

გა4ივება

refrigeration

охлаждение

გა4იფჽულება

digitising

оцифровка

გა4ჽა

sieving

просеивание

გა:მენდა

purification

очистка

გა:მენდა

refining

очистка

გა:მენდის უნაჽი

purifying power

очистительная способность

გახსნა

dissolution

растворение

გახსნა (სოჽბ4ია)

sorption

сорбция

გახსნილი ოჽგანული ნახშიჽბადი

dissolved organic carbon

растворенный органический углерод

გახსნილი ჟანგბადი

dissolved oxygen

растворенный кислород

გაჯეჽებული მჟავა (გაზავებული მჟავა)

diluted acid

разбавленная кислота

გეგმა

plan

план

გემების ნაჽჩენები

ship garbage

отходы судов

გემების ნაჽჩენების განადგუჽება

ship waste disposal

утилизация отходов судов

გემთმშენებლობა

shipbuilding

судостроение

გემი

ship

корабль

გემის ჩონჩხი

wreck

остовы разрушенных судов

გენების ბანკი (გენე იკუჽი მასალის სა4ავი)

gene bank

банк генов

გენე იკა

genetics

генетика

გენე იკუჽი ვაჽია4ია

genetic variation

генетическая вариация

გენე იკუჽი ზემოქმედება

genetic effect

генетический эффект

გენე იკუჽი ინფოჽმა4ია

genetic information

генная информация

გენე იკუჽი მჽავალფეჽოვნება

genetic diversity

генетическое разнообразие

გენე იკუჽი ჽესუჽსების კონსეჽვა4ია

conservation of genetic resources

сохранение генетических ресурсов

გენე იკუჽი ჽესუჽსი

genetic resource

генетический ресурс

გენე იკუჽი 4ვლილება

genetic modification

изменение генов

გენი

gene

ген

გენმოდიფი4იჽებული ოჽგანიზმი

genetically modified organism

генетически модифицированный организм

გენო ოქსიკუჽობა

genotoxicity

генотоксичность

გენოფონდი

genetic pool

генофонд

გენუჽი ინჟინეჽია

genetic engineering

генная инженерия

გეოგჽაფია

geography

география

გეოგჽაფიული პჽოექ4ია

geographical projection

географическая проекция

გეოგჽაფიული საინფოჽმა4იო სის ემა(საინფოჽმა4იო გეოგჽაფიული
სის ემა)

geographic information system

географическая информационная система

გეოგჽაფიული ქვაბული

geographic circque

цирк

გეოდეზია

geodesy

геодезия

გეოთეჽმული ენეჽგია

geothermal energy

геотермальная энергия

გეოლოგია

geology

геология

გეოლოგიუჽი დაზვეჽვა

exploration

геологическая разведка

გეოლოგიუჽი კა ას ჽოფა

geological disaster

геологическое бедствие

გეოლოგიუჽი პჽო4ესი

geological process

геологический процесс

გეომე ჽიული ჩას:ოჽება

geometric correction

поправки на геометрию

გეომოჽფოლოგია

geomorphology

геоморфология

გეომოჽფული პჽო4ესი

geomorphic process

геоморфический процесс

გეო ექნიკა

geotechnics

геотехника

გეო ექნოლოგია

geotechnology

геотехнология

გეოფიზიკა

geophysics

геофизика

გეოფიზიკუჽი გაჽემო

geophysical environment

геофизическая среда

გვალვა

drought

засуха

გვალვიანი მინდვჽები

dry lawn

засушливая земля

გვალვის კონ ჽოლი

drought control

борьба с засухой

გველი

snake

змея

გვიმჽა

fern

папоротник

გვიჽაბი

tunnel

тоннель

გზა

road

дорога

გზგ - გამოხა ული ზემოქმედების გაჽეშე

NOEL

не имеет выраженного действия

გზების დაპჽოექ ება

traffic engineering

дорожное строительство

გზის გაყვანა

road construction

строительство дорог

გზის გაყვანა

road setting

прокладывание дорог

გზის მოვლა

road maintenance

содержание дорог

გლა4იოლოგია

glaciology

гляциология

გლობალუჽი ასპექ ი (გლობალუჽი საკითხები, )

global aspect

глобальный аспект

გლობალუჽი დათბობა

global warming

глобальное потепление

გოგიჽდი

sulphur

сера

გოგიჽდის კონ4ენ ჽა4ია

sulphur concentration

концентрация серы

გოგიჽდის მონოქსიდი

sulphur monoxide

моноксид серы

გოგიჽდის ოჽჟანგი

sulphur dioxide

диоксид серы

გოგიჽდის ოქსიდი

sulphur oxide

оксид серы

გოგიჽდმჟავა

sulphuric acid

серная кислота

გოგიჽდშემ4ველი ოჽგანული ნაეჽთი

organosulphur compound

сероорганическое соединение

გოგიჽდ:ყალბადი

hydrogen sulphide

сероводород

გოლფი

golf

гольф

გომბეშო

toad

жаба

გონებჽივი ზემოქმედება

mental effect

воздействие на умственную деятельность

გოჽგლიანი კულ უჽა

root crop

корнеплод

გჽანულომე ჽია

granulometry

гранулометрия

გჽუნ ი

subsoil

грунт

გჽუნ ის დჽენაჟი

subsoil drainage

грунтовой дренаж

გჽუნ ის :ყალი

groundwater

подземные воды

გჽუნ ის :ყლებისადმი საფჽთხე (გჽუნ ის :ყლების საფჽთხე)

groundwater endangering

угроза состоянию подземных вод

გჽუნ ის :ყლის ამოღება

groundwater extraction

добыча подземных вод

გჽუნ ის :ყლის დაბინძუჽება

groundwater pollution

загрязнение подземных вод

გჽუნ ის :ყლის და4ვა

groundwater protection

защита подземных вод

გჽუნ ის :ყლის ხაჽისხი

groundwater quality

качество подземных вод

გჽძედი

longitude

долгота

გჽძელვადიანი ექსპეჽიმენ ი

long-term experiment

долгосрочный эксперимент

გჽძელვადიანი ნა:აჽმი

durable goods

товары длительного пользования

გჽძელვადიანი პჽოგნოზი

long-term forecasting

долгосрочное прогнозирование

გჽძელვადიანი ენდენ4ია

long-term trend

долгосрочная тенденция

გუბუჽა(:ყალსა ევი)

pool

заводь

გულისჽევა

nausea

тошнота

გულ-სისხლძაჽღვთა დაავადება

cardiovascular disease

сердечно-сосудистое заболевание

გულ-სისხლძაჽღვთა სის ემა

cardiovascular system

сердечно-сосудистая система

